فراخوان طراحی شخصیت (کاراکتر) بهرهوری
سازمان ملی بهرهوری ایران
سبسهبى هلی ثْزٍُری ایزاى در ًفز دارد در راستبی اجزایی ًوَدى هفبد ثزًبهِ جبهك ثْزٍُری وطَر ٍ هؽبثك ثب
ثٌذ «ة» ثخص  11ایي ثزًبهِ ثِ هٌفَر ارتمبی فزٌّگ ثْزٍُری در جبهمِ ٍ ایجبد حسبسیت در هیبى الطبر هختلف
وَدوبىًَ ،جَاًبى ٍ ثشرگسبالى الذام ثِ ؼزاحی ضخصیت ثْزٍُری ٍ سبخت ولیپّبی آهَسضی ٍ فزٌّگی در ایي
سهیٌِ وٌذ .لذا اس ّوِ لاللوٌذاى ،هتخصصبى ٍ فمبالى حَسُ فزٌّگ ٍ تجلیغبت دلَت هیضَد تب در فزاخَاى ایي
سبسهبى ثزای ؼزاحی ضخصیت (وبراوتز) ثْزٍُری ضزوت ًوبیٌذ.
اس آًجبئیوِ هفَْم ثْزٍُری ،هفَْهی لبم ٍ گستزدُ ثَدُ ٍ لوَهبً تمزیف ٍ ثزداضت یىسبًی اس ایي هفَْم در
هیبى هخبؼجبى لبم ٍجَد ًذارد ،تَجِ ثِ ًىبت سیز ظزٍری است:
اسبسبً ثْزٍُری اس تزویت دٍ هفَْم وبرآیی ٍ اثزثخطی یب ثِ لجبرت سبدُتز «درست اًجبم دادىِ وبرِ درست»
تطىیل هیضَد .ثِ لجبرت دیگز فزد ثْزٍُر ،ضخصیتی است وِ ثب للن ثِ ایي هفَْم ،رفتبر ٍ ضیَُ سًذگی خَد را در
هسیز دستیبثی ثِ اّذاف سیز ّذایت وزدُ ٍ ایي خصَصیبت در ضخصیت ٍی هتجلی ثبضذ .ثٌبثزایي فزد ثْزٍُر:
لبًَىهذار است ،هسئَلیتپذیز است ،درست تصوین هیگیزدٍ ،لتضٌبس است ،اسزاف ًویوٌذ ،جوكگزاست ،ثِ
هحیػ سیست ٍ هٌبثك ؼجیمی اّویت هیدّذ ،ثخطی اس درآهذ خَد را پساًذاس هیوٌذ ،ثِ هَلك ٍ ثِ اًذاسُ خزیذ هیوٌذ،
ثِ حمَق دیگزاى احتزام هیگذارد ،فعیلت را در وبر وزدى ٍ اهزار همبش ضزافتوٌذاًِ تمزیف هیوٌذ ،ـبّزی آراستِ ٍ
هزتت دارد ،ثِ سالهتی خَد اّویت هیدّذ ،هؽبلمِ هیوٌذٍ ،رسش هیوٌذ ،اس هَاد غذایی استفبدُ هیوٌذ وِ ثِ
سالهت جسن ٍ رٍح اٍ ووه وٌذ ٍ غیزُ.
ثب ًگبّی ثِ ضزایػ هَجَد در جبهمِ هطخص است ثب ٍجَد ثزخَرداری اس فزٌّگ غٌی اسالهی ٍ ایزاًی ،ثسیبری
اس جٌجِّبی هذوَر در خصَصیبت فزدی ٍ اجتوبلی افزاد جبهمِ هغفَل هبًذُ وِ ایي اهز هیتَاًذ ثِ ًَثِ خَد اس ؼزیك
سجه سًذگی ًبهؽلَة ٍ اًتخبةّبی ًبدرست در سًذگی رٍسهزُ هَجت آسیترسبًی ثِ پبیِّبی ًفبم التصبدی خبًَار ٍ
جبهمِ ٍ لذم استفبدُ صحیح اس هٌبثك هَجَد ضَد .در ًْبیت ایي رٍیىزد هَجت وبّص ثْزٍُری فزدی ٍ التصبدی ٍ
ّذررفت هٌبثك اًسبًی ضذُ وِ ثشرگتزیي دارایی هلتّب ثِ ضوبر هیرٍد.
ثٌبثزایي ،ضخصیت ؼزاحی ضذُ هیتَاًذ ثب ایجبد فعبی لبثل درن ثزای هخبؼجبى خَد ،آًبى را در هَلمیتّبیی
لزار دّذ وِ ثِ ؼَر رٍسهزُ ثزای ثسیبری اس افزاد رخ دادُ ٍ ثب ًطبى دادى جٌجِّبی هثجت ٍ هٌفی الذاهبت افزاد آًبى را
در چبلص اًتخبة وبرِ درست لزار دّذ .ؼزاحبى در اًتخبة ًَق ضخصیت (اًسبى ،حیَاى یب فبًتشی) آساد ّستٌذ .ثب ایي
تأویذ ثبیذ جٌجِّبی اضبرُ ضذُ در ضخصیت ؼزاحی ضذُ ثزجستِ ضَد.
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شرایط ارسال و داوری آثار:
ّ .1ز ضزوتوٌٌذُ هیثبیست اثز هَرد ًفز را ثِ صَرت چبپی ٍ ثِ ّوزاُ یه وپی در لبلت لَح فطزدُ ارسبل وٌذ.
ارسبل هطخصبت وبهل (الن اس افزاد حمیمی ٍ حمَلی) ٍ ضوبرُ توبس ثزای ضزوتوٌٌذگبى در ایي فزاخَاى ظزٍری
است ٍ ًمص در ّز یه اس هَارد هذوَر ثِ هٌشلِ حذف اثز اس فزاخَاى است.
 .2ضزوتوٌٌذُ ثب ارسبل ضخصیت ثْزٍُری ثِ فزاخَاى ،تأییذ هیوٌذ وِ آثبر ارسبلی اثز اصلی ّستٌذ ٍ تَسػ خَد
ضخص حمَلی یب حمیمی خلك ضذُاًذ ٍ هطوَل ًمط لَاًیي حوبیت همٌَی یب ًمط حمَق دیگزاى ًویضَد.
ثذیيتزتیت ضزوتوٌٌذُ خَد صبحت هٌحصز ثِ فزد حمَق ٍ اهتیبسات هزثَغ ثِ اثز است .در ٍالك هبلىیت ضخصیت
ؼزاحیضذُ ثبیذ هتملك ثِ ؼزاح ثبضذ.
 .3سبسهبى هلی ثْزٍُری ایزاى ایي حك را ثز خَد هحفَؾ هیدارد تب در صَرت آضىبر ضذى ّز گًَِ ًمط در لَاًیي
ضزوت در هسبثمِ جَایش را اس ثزًذگبى هستزد وٌذ.
 .4سبسهبى هلی ثْزٍُری ایزاى ایي حك را ثزای خَد هحفَؾ هیدارد تب در صَرت ثزٍس پیطبهذّبی غیزهٌتفزُ ٍ یب
ضزایػ ًبهٌبست فزاخَاى را هلغی الالم وزدُ ٍ ثِ اؼالق ضزوتوٌٌذگبى خَاّذ رسبًذ.
ّ .5ز فزد حمیمی یب حمَلی هیتَاًذ یه اثز را ثزای ضزوت در ایي فزاخَاى ارسبل وٌذّ .وچٌیي ضزوتوٌٌذگبى
هیتَاًٌذ تَظیحبت السم را ثِ صَرت هىتَة ثِ ّوزاُ اثز خَد ارسبل وٌٌذ .وبراوتز ثِ صَرت توبم رًگی در سهیٌِ
سبدُ ٍ در دٍ فزهت  psd ٍ jpgارسبل ضَدّ .وچٌیي پیطیٌِی ٌّزی ؼزاح ٍ اؼاللبت توبس هیتَاًذ در لبلت یه
فبیل  wordیب  pdfظویوِ گزدد.
 .6ؼزحّبیی در اٍلَیت خَاٌّذ ثَد وِ ثِصَرت سِ ثمذی ؼزاحی ضذُ ٍ لبثلیت ثْزُثزداری در اضىبل ٍ لبلتّبی
گًَبگَى هبًٌذ لزٍسه ٍ اًیویطي ٍ ًیش ثزای استفبدُ در وتبة ،هجلِ ٍ ّز رسبًِی دیگزی را داضتِ ثبضٌذ .پیطٌْبد ًبم
ثِلٌَاى ثجت یه ثزًذ یىی دیگز اس اّذافی است وِ فزاخَاى دًجبل هیوٌذ.
 .7وویتِ داٍری ایي فزاخَاى ،هتطىل اس اسبتیذ ثزجستِ ٌّزی ٍ هتخصصبى حَسُی ثْزٍُری ّستٌذ وِ اسبهی آًْب
هتمبلجبً الالم خَاّذ ضذ .آثبر ارسبلی ثب ًفز ّیبت داٍراى ،در ًوبیطگبّی در همزض دیذ لوَم لزار خَاّذ گزفت.
 .9ثِ هٌفَر حفؿ هبلىیت همٌَی ؼزاحبى ،در صَرت درخَاست ،گَاّی وتجی دریبفت ٍ ثجت ّز ضخصیت ،صبدر
خَاّذ ضذ .سبسهبى هلی ثْزٍُری ایزاى در پذیزش یب رد آثبر دریبفتی ،هختبر است ٍ پس اس ارسیبثی آثبر دریبفتی ،ثِ 3
اثز ثزتز اس هیبى آثبر ارسبلی ثِ تزتیت  05 ٍ 35 ،05هیلیَى ریبل الؽب هیوٌذ ٍ در سهبى همتعی ثب تَافك دٍ ؼزف
ًسجت ثِ خزیذ ضخصیتّبی ثزگشیذُ الذام خَاّذ وزد.
 .11افزاد حمیمی ٍ حمَلی ثزای ضزوت در ایي فزاخَاى هیتَاًٌذ ضخصیتّبی ؼزاحی ضذُ خَد را ثِ رٍاثػ لوَهی
سبسهبى هلی ثْزٍُری ایزاى ثِ ًطبًی :تْزاى ،خیبثبى ًجبتالْی ،خیبثبى سپٌذ ،ضوبرُ  ،11ؼجمِ چْبرم غزثی ،پست یب
ثِ صَرت حعَری تحَیل دٌّذ .سهبى هْلت ارسبل آثبر تب پبیبى هْزهبُ  1331خَاّذ ثَد.
ثزای وست اؼاللبت ثیطتز هیتَاًیذ ثب ضوبرُ تلفي  50120331251توبس حبصل فزهبییذ.
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