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شرایط و ضوابط بخش رسانه و فضای مجازی:
رشته پادکست
پادکست جدیدترین تكنولوژی تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است.پادکست از پیشرفته ترین و جدیدترین سامانه های
ارتباطی است و روشی برای انتشار محتوای الكترونیكی به وسیله صدا که کاربران از طریق آن می توانند ساخته های صوتی و
کالمی خود را به شنوندگان ،ارائه دهند و به زبان ساده تر جدیدترین تكنولوژی برای انتشار صوت بر روی شبكه اینترنت است.
پادکست یک فایل چند رسانه ای است که با استفاده از فیدهای عمومی برای پخش صدا بر روی کامپیوترهای شخصی وموبایل،
بر روی اینترنت فرستاده می شود.
معموال دستگاه های استفاده از پادکست ها بسیار کوچک و قابل حمل است و کاربر در هر زمان و مكانی قادر به استفاده از
محتوای صوتی خواهد بود .محتوا پس از دریافت از اینترنت ،بدون نیاز به ارتباط با اینترنت ،قابل استفاده خواهد بود در حالی که
در سایر روشها ،نیاز به ارتباط اینترنتی برای استفاده از محتوا است.
ضوابط عمومی واختصاصی:
-

داشتن تیتراژ ومعرفی صاحبان اثرونقش آنها

-

اعالم مدرك تحصیلی ونام شهرستان واستان ومحل خدمت الزامی است.

-

ارسال اثر به صورت فایل

-

هرپادکست حداکثر10دقیقه باشد.

-

پسوند فایل  mp3باشد(.استاندارد خروجی صوتی)

-

کیفیت0نرخ پیكسل) از  64Pبه باال باشد.

-

مالك های کلی داوری شامل محتوا – هنری(فن بیان،موسیقیایی مناسب،کارگردانی مناسب و – )...فنی(خروجی با
کیفیت،تدوین مناسب صداو)...

رشته ویدیوکست
ویدئوکست جدیدترین تكنولوژی تولید و نشر محتوای تصویری در اینترنت است.ویدیوکست از پیشرفته ترین و جدیدترین
سامانه های ارتباطی است و روشی برای انتشار محتوای الكترونیكی به وسیله تصویر که کاربران از طریق آن می توانند ساخته
های تصویری و ویدئویی خود را به بینندگان ارائه دهند و به زبان ساده تر جدیدترین تكنولوژی برای انتشار تصویر بر روی شبكه
اینترنت است .ویدئوکست یک فایل چند رسانه ای است که با استفاده از فیدهای عمومی برای پخش تصویر بر روی کامپیوترهای
شخصی وموبایل ،بر روی اینترنت فرستاده می شود.
ضوابط عمومی واختصاصی:
-

داشتن تیتراژ ومعرفی صاحبان اثر ونقش آنها

-

اعالم مدرك تحصیلی ونام شهرستان واستان ومحل خدمت
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-

ارسال اثر درقالب فایل

-

هرویدئوکست حداکثر10دقیقه باشد.

-

پسوند فایل  mp4باشد(.استاندارد خروجی تصویر)

-

کیفیت0نرخ پیكسل) از  480Pبه باال باشد.

-

مالك های کلی داوری شامل کارگردانی ،تدوین ،اجرا ،فنی(فیلم برداری -صداگذاری و)...

-

ویدئوکست را می توان از طریق گوشی تلفن همراه ونیز دوربین های دیگر تهیه کرد.
رشته وب سایت
وب سایت اصطالحا به مكانی در اینترنت گفته می شود که یک صفحه یا تعداد بیشتری از صفحات را در خود جا داده است .به
بیان دیگر به مجموعه ای از صفحات در اینترنت که متعلق به مكان خاصی هستند ،اصطالحا وب سایت گفته می شود.
محتویات وب سایت ها عموما بر روی کامپیوتری به نام سرور قرار دارد و مجموعه ای از سرورها ،شبكه جهانی وب را تشكیل می
دهند .هر سرور می تواند یک یا تعداد بیشتری از سایت ها را درون خود جای دهد.
ضوابط عمومی واختصاصی:

-

سازگاری با موبایل و تبلت
رشته ساخت نرم افزار موبایل:
نرم افزار ،مجموعه از دستور العمل های دقیق و مرحله به مرحله است که هدف خاصی را دنبال می کند.
ضوابط عمومی واختصاصی:
-

ارتباط موضوعی داشته باشد

-

نرم افزار به زبان پلت فرم یا با پسوند apkباشد.

-

نرم افزار تحت اندروید وقابلیت اجرا درتمام سایز های گوشی های اندروید را داشته باشد.

-

نرم افزار سبک باشد،ازنظرمعماری برنامه نویسی پیچیده نباشدوسرعت اجرای قابل قبول داشته باشد.

-

طراحی گرافیكی نرم افزار زیبا باشد.

-

پشتیبانی از زبان فارسی را داشته باشد.

-

اثر ارسالی دارای حجم کم وکیفیت قابل قبول باشد.

 -نرم افزارارسالی فاقد پسورد باشد.

3

