
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :حرم بيس يبو يسراسر ادوارهي نيششم

  الحسين (ع) سوگواره فرهنگي هنري اباعبدهللا

  كشور) سراسر انيدانشگاه ژهيو(

 
 به كريم قرآندر (ع) است.  از دستورهاي اسالم محبت به ساحت مقدس اهل بيت كيي

  ."قل ال أسئلكم عليه أجراً إالّ المودّه في القربي": بگويد چنين شده داده فرمانپيامبر(ص) 
  )٢٣ ه(شوري، آي

  

  

  :يمعظم رهبر مقام

و  انياد يرا كه همه يآن است كه بتواند معارف ينيد هنر«
ها همت انسان نياسالم به نشر آن در ب نيمب نياز همه، د شيب

نثار شده  قيحقا نيدر راه نشر ا يپاك يهااند و جانگماشته
 نيها ماندگار سازد. ااست، نشر دهد، جاودانه كند و در ذهن

معارف را منتشر  نيا ينياست؛ هنر د ينيمعارف، معارف بلند د
ارزش  كيعدالت را در جامعه به صورت  ينيهنر د كند؛يم

از  ياهيآ چيو ه نياز د ياسم چيولو شما ه كند؛يم يمعرف
  ».دياوريدر باب عدالت در خالل هنرتان ن يثيحد چيقرآن و ه

  

 



 

  

  مقدمه .١

ي انساني هاي فرهنگي و دروني يك جامعهظرفيت بخش ءو ارتقا دهندهنظم  ساز، يكي از عوامل هويت    

توان مسير حركت و تعالي جوامع را تعيين  مي ثر از اين ظرفيتؤم ياستفادهبا  نمادهاي ملي و مذهبي است.

هويتي و  هايترين نمادبديل بي و اربعين حسيني يكي ازهاي محرم عزاداري ها و سوگواريشك  بدونكرد. 

ثيرگذاري آن كاسته نشده، بلكه أاعصار و قرون نه تنها از ظرفيت تفرهنگي در درون جامعه ايراني است كه طي 

  وده ايم.سياسي ـ اجتماعي آن نيز ب تحوالت شكل گيريجايگاه آن در سير  اعتاليشاهد رشد و 

كه همواره سهم مهم و  رگذاريو تأث رومنديپرمعنا و ن ،يو مل ينيد تياست متشخص و با هو يهنر ،يرانيا هنر

فرزندان هنر، قلم صنع «: يعتيشر يدكتر عل ي. نوشتهداشته است يدر هنر، فرهنگ و تمدن جهان يا ستهيشا

 گاهيكه جا يبهشت يو افسرده را به گونه ا تزش نيتا زم كوشد يافكنده شد و م نيآدم است كه از بهشت به زم

 انيب ،هنر ياز شاخصه ها يكيآنجا كه،  از .صدق مي كند درباره آن» كند شياو بوده و هست آرا يستهيشا

با ياري و  ختهيها را درهم آمپس آن ؛باشد يم به مخاطب شهيو اند امينافذ و ماندگار مقصود و انتقال پ با،يز

م؛ شايد مرضي حضرت ي(ع) و محرم را به زبان هنر درآور نيامام حس اميقفرهنگ و هنر،  يران عرصهكنشگ

سوگواره فرهنگي هنري ها دانشگاه يها تيبه فعال يانسجام بخشو  يرو به منظور هماهنگ نياز ا دوست گردد.

ساالر مدد با  ،است ديام .شود يبرگزار م شيرازدانشگاه  ميزباني و محوريتبا الحسين (ع) اباعبداهللا حضرت 

 يهاكاران دانشگاهردست اند تيحماهمچنين و  مختلف فرهنگي و هنري يهاهمت كنشگران عرصهشهيدان و 

  گردد. نيقر قيتوف با زياقدام ن نيكشور، ا

  هاو ضرورت   اهداف .٢

تا كشورسراسر انيدانشگاه يو ادب ي، هنريفرهنگ هايتيشناخت قابل يبرا ،ستازمينه و فرصتي سوگواره  نيا
 ،يبلند فرهنگ عاشورا از جمله حق طلب ميمفاه ،باشد كه آثارشان يهنرمندان يمناسب جهت معرف يبستر

  يدر جامعه شتريب يزهيآوردن انگ ديپد يبرا ياعرصه زيكنند و ن يم جيو ... را ترو ينياخالق حس ،يعدالت خواه
  .است ينيحس در بطن و بستر حماسه يفرهنگ داتيخلق اثر و توجه به تول يبرا يدانشگاه

 اهداف: ريسا

 نسل امروز نگاههدف قيام امام حسين (ع) از  يادآوريدر  يهنر يايبه زبان گو دنيرس 

 يهنر يها و الگوهابه نشانه يمذهب يكردن شعارها ليتبد 

 يمذهب نيبا مضام يو نشر آثار هنر ديتول 



 

  هاسوگواره قيها از طرنسل گريآن به د يادآوريبه نسل جوان و  ينيو د يمذهب يهاتيانتقال واقع ،             

 يهنر -يفرهنگ يهامسابقهيادواره ها، جشنواره ها و 

 يخلق آثار تجسم ينهيكربال در زم يواقعه يها تياز ظرف يمندبهره 

 ييدر گسترش فرهنگ و هنر عاشورا يدانشگاه يها تياستفاده از ظرف 

  آن اميعاشورا و انتقال پ يحماسه انيب 

 كربال يدر خصوص واقعه ورزي انديشه يتالش برا 

 كربال يهزدودن خرافه از واقع يتالش برا 

 عي، هنر تشخاصطور و به ينيفرهنگ د يمطالعه 

 يادوارههمسو با اهداف  يهنر يها و كشف استعدادها يتوانمند يئهارا يمناسب برا يفراهم آوردن بستر 

 نسل جوان جامعه نيدر ب يثارگريو ا يسلحشور هيروح تيتقو  

 اتيادب ر ودر هن ييعاشورا نيمضام  جيو ترو غيتبل  

 رانيا يدانشگاه يجامعه يو ادب يهنر يهايتوانمند يشناخت و معرف 

  :موضوع و محور ها .٣

 تا امروز خيدر طول تار و امتداد نهضت عاشورا (ع) اباعبداهللاحضرت  اميق 

 آن با سليماني شهيد مكتب نسبتعاشورا و  فرهنگ 

 در منطقه يداريمقاومت و پا يعاشورا و جبهه فرهنگ  
 آن يجهان اميو پ نياربع ييمايراهپ  
 كرونا (مدافعان سالمت) ي) در كادر درمانينبيز هي(روح يو فداكار ثاريا يهيعاشورا، روح فرهنگ  
 منطقه (مدافعان حرم) سميدر مبارزه با ترور يو فداكار ثاريا يهيعاشورا، روح فرهنگ 

 (ع) نيامام حس نيخون اميعاشورا و ق يو نو به واقعه يهنر يهانگاه 

 اجتماعي هاي بايسته ومحرم  اميا 

 #مينيمن حس 

  فرهنگ است كي، ستيحادثه ن كيعاشورا 

 فرهنگ يبرا يرسانه ا نياربع 

 انيعيو وحدت ش نياربع 

 يظهور منج يو مقدمه نياربع 

 نياربع يرو ادهيدر پ يعزادار 

 يمعل يكربالدر نيروز اربع يعزادار  



 

 و نماز ظهر عاشورا يسوزان مهيو خ يدانگر و دسته هيمانند تعز ينييمراسم آ 

 سنت اطعام و نذر 

 و عاشورا كودكان 

 من و عاشورا 

  
 جشنوارهبخش هاي  .٤

  بخش هنري  ١

  هنرهاي تجسمي

  پوستر

  تايپوگرافي

  عكس

  نقاشي

  خطنقاشي

  هنرهاي نمايشي

  تعزيه خواني

  تئاتر

  هنرهاي آوايي

  نوحه خواني

  موسيقي آييني

  تصويريهنرهاي 
  پادكست



 

  مستند

  پويا نمايي

  نماهنگ

  بخش ادبي  ٢

  فيلم نامه  ادبيات نمايشي

  نثرادبي

  دل نوشته

  خاطره

  داستان كوتاه  ادبيات داستاني

  شعر  شعر

  پژوهشيبخش   ٣

  پژوهش هنر عاشورايي

  مقاله

مقاالت علمي هنري با 

  محوريت يادواره

٤  
بخش فرزندان 

  دانشگاه

  نقاشي

  
  نوحه خواني

هاي هنري با  خالقيت

  محوريت موضوع

  
  



 

  دبيرخانه جشنواره .٥

  د.مستقر مي باش معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه شيراز دبيرخانه مركزي اين جشنواره در

  ارهي يادومقررات عموم. ٦

  د.اره شركت كننيادوتوانند در  يم يعلم هيات  ياعم از دانشجو، كارمند و اعضا انيدانشگاهتمامي  .١

  اثر در هر بخش به دبيرخانه ارسال نمايند. ٥مي توانند حداكثر  شركت كنندگان .٢

  .وجود ندارده، امكان خارج كردن آن يادوار رخانهياثر به دب ينسخه ليپس از تحو .٣

  .گردد يم اعطاءشركت  يگواه ،ابديراه  يينها يكه آثارشان به مرحله يبه هنرمندان .٤

  .شونديم نييتع اجراييريدب دييو تأ جشنواره اريذشوراي سياستگ شنهاديبه پ يانتخاب و داور أتيه ياعضا .٥

  .كنندگان ندارداز ارسال نامطلوب آثار از جانب شركت يناش ياحتمال يهابيدر قبال آس يتيمسئول رخانهيدب .٦

با  اي تطابق نداشته و يادوارهبا مقررات  ايها ناقص بوده مدارك آن كه آثار و يشركت كنندگان يبه تقاضا .٧

  .اثر داده نخواهد شد بيترت ،هماهنگ نباشند يفرهنگ يها استيس

و  يـريو عنـاصـر تصــو قيدق يهااز نشانـه يرگي و نگاه طراح در بهره شناسيييبايز يهاتوجه به جنبـه .٨

   .ثر خواهد بودؤم يدر داور تيو خالق آورينو

 يشده و آثـار انتخابـ يـابـي، استادان و صاحبنظران ارزمتشكل از كارشنـاسان يـأتـيتوسط ه دهيآثـار رس .٩

  .برگزار خواهد شد رازيدر دانشگاه ش ياصل شگاهيچاپ خواهد شد. نما يادوارهها عرضه و در كتاب  شگاهيدر نما

به عهده شركت كننده خواهد بود و  ادوارهيو مقررات  نيقوان تيو عدم رعا يبردار يهرگونه كپ تيمسئول. ١٠

  نخواهد داشت. نهيزم نيدر ا يتيگونه مسئول چيه رخانهيدب

  .شكل خواهد گرفت انيدانشگاه يمرتبه در كشور بانك جامع آثار هنر نينخست يبرا .١١

  .در هر شكل استفاده كند يو انتشارات يغاتيتبل ،يشگاهيامور نما يبرا يمجاز است از آثار ارسال رخانهيدب .١٢

  .اصل است نيقبول ا يهارسال اثر به نمايشگاه به منزل .١٣

به  است و عدم شركت يواره الزامياد ياني) درمراسم پاطيبنا به شرا يكيزيف اي ي(مجاز دگانيحضور برگز .١٤

  .خواهد شد يانصراف تلق يمنزله

  

به منظور استفاده پژوهشگران در بانك آثار   رخانهيارائه شده به دب يهامهم: نسخه تذكر *

  .شوند و به فرستنده عودت نخواهند شد يم ينگهدار انيدانشگاه

  



 

  :شمار جشنواره گاه. ٧

  ١٣٩٩ماه شهريور ٤م فراخوان: الاع -

  ١٣٩٩شهريورماه  ٣١الي  شهريورماه ١٠آثار:  افتيثبت نام و در -

  

  

  ارسال آثار در هر بخشي نحوهشرايط و 
  

  شرايط عمومي 
امكان پذير  شيرازتوسط دانشگاه  يادوارهثبت نام، تقاضاي شركت و ارسال تصوير آثار، فقط از طريق سامانه  . ١

 است.

ن ايده و اثر خود ارسال يرا براي تشريح و تبي) Statementها، يك متن نوشتاري ( متقاضيان همراه فايل  . ٢
  كنند.

  كلمه باشد. ١٠٠بايست حداكثر  اين نوشتار مي  . ٣

  مگابايت الزامي مي باشد. يكارسال يك قطعه عكس پرسنلي از متقاضي تا حداكثر  . ٤

 و نبايد مستقيماً  ... الزامي است نام اثر، رشته و نوادگي صاحب اثر،شناسنامه اثر شامل نام و نام خاي ارائه  . ٥
 بر روي اثر نوشته شده باشد.

  

  بخش هنري  -١

  الف) هنرهاي تجسمي

  :پوستر
   شركت نمايد. يادوارهدر اين بخش از اثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

  نوع تكنيك اثر، آزاد است. . ٢

  نهايي الزامي است. ياصل اثر پس از انجام داوري اوليه و راهيابي به مرحله يارائه . ٣

  بايت باشد. مگا ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر    . ٤

  .باشد Jpgو يا Tiffو با فرمت  dpi٣٠٠رزولوشن  يد بادر بخش پوستر ارسال فايل اصلي با   . ٥

يا اصل اثر را براي  psdفايل اليه باز  ،ت كننده موظف استدر صورت درخواست داوران جشنواره، شرك  . ٦
  احراز هويت آن ارائه نمايند.

 .باشد ٥٠*٧٠و حداكثر  A٤ابعاد اثر بايد حداقل  . ٧



 

  

  :تايپوگرافي
   شركت نمايد. يادواره در اين بخش ازاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

  نوع تكنيك اثر، آزاد است. . ٢

  نهايي الزامي است. ياصل اثر پس از انجام داوري اوليه و راهيابي به مرحله يارائه . ٣

  مگابايت باشد. ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر   . ٤

  .باشد Jpgو يا Tiffو با فرمت  dpi٣٠٠رزولوشن  يد باارسال فايل اصلي با تايپوگرافيدر بخش   . ٥

يا اصل اثر را براي  psdدر صورت درخواست داوران جشنواره، شركت كننده موظف است فايل اليه باز   . ٦
  احراز هويت آن ارائه نمايند.

 .باشد ٥٠*٧٠و حداكثر  A٤ابعاد اثر بايد حداقل  . ٧

  

  :عكاسي
   شركت نمايد. يادواره در اين بخش ازاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

 است. نوع تكنيك اثر، آزاد . ٢

 عكس ها مي تواند هم با موبايل و هم با دوربين گرفته شود . . ٣

 ارسال يادواره يسامانه به عكس مجموعه و عكس تك دوشكل به را خود عكس هاي  هر فرد مي تواند . ٤
 د.اينم

 فريم باشد و بايد از نظر فرمي و مفهومي بايكديگر در ارتباط باشد. ٥تا  ٢هر مجموعه عكس مي تواند بين  . ٥

و حذف بعد عكس شود و يا دخالت  شدنبه گرافيكي ها كه منجربايد از هرگونه دستكاري درعكسعكاس  . ٦
كس و حذف عناصر تصوير خودداري جايي عناصر عسازي، مونتاژ وكوالژ، جابهدر واقعيت به هرصورت، عكس

 د.كن

افزايش يا كاهش گرين  كنترل رنگ، افزايش يا كاهش كنتراست، كاهش يا افزايش كالريتي، تنظيم نور، . ٧
  .تنها تا جايي مجاز است كه و جه اسنادي را برهم نزند بالمانع مي باشد و وشارپنس و كراپ كردن

  نهايي الزامي است. ياصل اثر پس از انجام داوري اوليه و راهيابي به مرحله يارائه . ٨

  مگابايت باشد. ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر    . ٩

  ارسال شود.   jpgكيفيت عكس ها بايد باال و به صورت فايل    . ١٠

 .باشد ٥٠*٧٠بايد حداكثر  عكس ها ابعاد   . ١١



 

 :نقاشي

   شركت نمايد. يادواره در اين بخش ازاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

  نوع تكنيك اثر، آزاد است. . ٢

  نهايي الزامي است. يارائه اصل اثر پس از انجام داوري اوليه و راهيابي به مرحله . ٣

  مگابايت باشد. ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر   . ٤

  .باشد Jpgو يا  Tiffو با فرمت  dpi٣٠٠رزولوشن  يد باارسال فايل اصلي بانقاشي در بخش   . ٥

 نقاشي ها مي تواند هم به صورت دستي هم ديجيتال صورت پذيرد .  . ٦

از روبرو و كيفيت باال عكاسي و ارسال شود. در صورت نياز اصل اثر  نقاشي هاي دستي بايد به صورت كامالً . ٧
 بايد به دبيرخانه ارسال گردد.

  داري شود.در اين زمينه خودكپي برداري ذهن خالق هنرمند باشد و از  يبايد زاييدهنقاشي  . ٨

 .باشد ٥٠*٧٠و حداكثر  A٤ابعاد اثر بايد حداقل  . ٩

  :نقاشيخط

   شركت نمايد. يادواره در اين بخش ازاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

  نوع تكنيك اثر، آزاد است. . ٢

  اصل اثر پس از انجام داوري اوليه و راهيابي به مرحله نهايي الزامي است. يارائه . ٣

  مگابايت باشد. ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر    . ٤

  .باشد Jpgو يا Tiffو با فرمت  dpi٣٠٠رزولوشن  يد بافايل اصلي باارسال نقاشيخط در بخش    . ٥

 .رت پذيردصودستي  و هم كامالً ديجيتال و انتقال آن به فضاي دستي خوشنويسي آثار مي تواند به صورت   . ٦

از روبرو و كيفيت باال عكاسي و ارسال شود. در صورت نياز اصل اثر بايد به  آثار دستي بايد به صورت كامالً . ٧
 دبيرخانه ارسال گردد.

  آثار بايد زاييده ذهن خالق هنرمند باشد و از كپي برداري در اين زمينه خود داري شود. . ٨

 .باشد١٠٠*٧٠ابعاد اثر بايد حداكثر  . ٩

  ي) هنرهاي نمايشب

 :تئاتر

 گروهاصلي  ارسال نام بازيگران و عوامل  . ١



 

 يادواره)(جهت چاپ در مكتوبات  ك قطعه عكس از كارگرداني . ٢

 ه)كلم ٣٠٠فايل متني چكيده داستان اثر (حداكثر  . ٣

(درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس مي توانند فيلم اثر خود را بر روي سايت بارگذاري نمايند متقاضيان  . ٤
 .)دانشگاه الزامي است كارگردان و نام

 قطعه عكس از پشت صحنه ٣ . ٥

 به همراه نام نويسنده و شماره تماس PDFارسال فايل  . ٦

 ست.ا ارسال پوستر مربوط به اثر الزامي . ٧

  مگابايت باشد. ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر   . ٨

  .باشد Jpgو يا  Tiffو با فرمت  dpi٣٠٠رزولوشن  يد باارسال فايل اصلي با هر بخشدر   . ٩

  

 :تعزيه خواني

 ارسال نام بازيگران و عوامل گروه . ١

 يادواره)(جهت چاپ در مكتوبات  ك قطعه عكس از كارگرداني . ٢

 ه)كلم ٣٠٠(حداكثر  اثر فايل متني چكيده . ٣

 (درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماسمي توانند فيلم اثر خود را بر روي سايت بارگذاري نمايند متقاضيان  . ٤
 .)دانشگاه الزامي است كارگردان و نام

 قطعه عكس از پشت صحنه ٣ . ٥

 ست.ا ارسال پوستر مربوط به اثر الزامي . ٦

  مگابايت باشد. ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر   . ٧

  .باشد Jpgو يا Tiffو با فرمت  dpi٣٠٠رزولوشن  يد باارسال فايل اصلي باهر بخش در    . ٨

  

  ج) هنرهاي آوايي

  

  :نوحه خواني

 نوحه خوان و يك قطعه عكس از آن رسال نام ا . ١



 

درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس (مي توانند فيلم اثر خود را بر روي سايت بارگذاري نمايند متقاضيان  . ٢
 ).و نام دانشگاه الزامي استنوحه خوان 

 . ه شركت نمايديادواراثر در هر رشته از اين بخش  ٢تواند حداكثر با  هر فرد يا گروه مي . ٣

 ست.ا الزاميمتن نوحه ارسال  . ٤

  مگابايت باشد. ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر   . ٥

  .باشد Jpgو يا Tiffو با فرمت  dpi٣٠٠رزولوشن  يد باارسال فايل اصلي باهر بخش در   . ٦

  

  :موسيقي آييني

 اثر  ييا نوازندهسرپرست گروه  ه توسطيادوارتكميل فرم تقاضاي شركت در  . ١

 رسال نام نوازندگان و عوامل گروه ا . ٢

 )يك قطعه عكس از سرپرست گروه يا آهنگ ساز (براي انتشاردر مكتوبات جشنواره . ٣

درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس (مي توانند فيلم اثر خود را بر روي سايت بارگذاري نمايند متقاضيان  . ٤
 ).الزامي استسرپرست يا آهنگساز و نام دانشگاه 

 . ه شركت نمايديادواراثر در هر رشته از اين بخش  ٢هر فرد يا گروه ميتواند حداكثر با  . ٥

 ست.ا ارسال پوستر مربوط به اثر الزامي . ٦

  مگابايت باشد. ٦حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداقل يك و حداكثر   . ٧

  .باشد Jpgو يا Tiffو با فرمت  dpi٣٠٠رزولوشن  يد باارسال فايل اصلي باهر بخش در    . ٨

  
  

  .د) هنرهاي تصويري

 

 :مستندفيلم  كوتاه 

 دقيقه ٢٠حداكثر زمان فيلم  . ١

 يادواره)(جهت چاپ در مكتوبات  ك قطعه عكس از كارگرداني . ٢

 ه)كلم ٣٠٠(حداكثر  اثرداستان فايل متني چكيده  . ٣



 

امكان  شيرازتوسط دانشگاه  يادوارهثبت نام، تقاضاي شركت و ارسال تصوير آثار، فقط از طريق سامانه  . ٤
  پذير است.

(درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس مي توانند فيلم اثر خود را بر روي سايت بارگذاري نمايند متقاضيان  . ٥
 .)دانشگاه الزامي است كارگردان و نام

  .يلمنامه يا طرح اوليه الزامي استف PDFارسال فايل   . ٦

  :پويانمايي

 كپي برداري ارسال اثر خالقانه بدون . ١

 فيلمنامه به همراه نام نويسنده و شماره تماس  PDFارسال فايل  . ٢

(درج رشته و نام اثر، نام و شماره تماس مي توانند فيلم اثر خود را بر روي سايت بارگذاري نمايند متقاضيان  . ٣
 .)دانشگاه الزامي است كارگردان و نام

  دقيقه ٢٠حداكثر زمان فيلم   . ٤

  

  :نماهنگ 

امكان پذير  شيرازتوسط دانشگاه  يادوارهثبت نام، تقاضاي شركت و ارسال تصوير آثار، فقط از طريق سامانه  . ١
  است.

 متن نماهنگ به همراه نام نويسنده و شماره تماس  PDFارسال فايل  . ٢

  دقيقه ٥حداكثر زمان  نماهنگ  . ٣

سطح بصري و شنيداري فاداري به ارزش هاي سازماني و ملي و مذهبي، تعهد به ارتقاي وتفكر خالق ،  . ٤
  مخاطبان تعهد به معاهدات بين المللي مانند كپي رايت

  

  بخش ادبي  -٢
  

  الف) ادبيات نمايشي

 :فيلمنامه

باشد)به همراه نام نويسنده و شماره  ١٤فيلمنامه (فونت نازنين و  اندازه قلم  wordو  PDFارسال فايل  . ١
 تماس

 صفحه باشد . ٤٠حداكثر متن فيلمنامه حجم  . ٢



 

  ب) نثر ادبي

  :نوشتهدل

   شركت نمايد. در اين بخش ازيادوارهاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

 هكلم ٣٠٠حداكثر  لمه وك ٥٠ دل نوشته حداقل  word و  PDF فايل متني . ٢

 . باشد  PDF و wordفرمت دو و با  باال يد باكيفيتبا متن ارسال فايل   . ٣

 مگابايت باشد. ٣الي مي بايست حداكثر حجم هر فايل ارس  . ٤

  :خاطره

   شركت نمايد. در اين بخش ازيادوارهاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

 .باشد كلمه ٣٠٠٠حداكثر  كلمه و ٥٠دل نوشته حداقل   word و   PDF فايل متني . ٢

 . باشد  PDF و wordفرمت دو و با  باال كيفيت يد بابا متن ارسال فايل   . ٣

 مگابايت باشد. ٣الي مي بايست حداكثر حجم هر فايل ارس  . ٤

  

  ب) ادبيات داستاني

  :داستان كوتاه

   شركت نمايد. در اين بخش ازيادوارهاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

 باشد كلمه  ٢٥٠٠داستان كوتاه  حداكثر    word و   PDF فايل متني . ٢

 . باشد  PDF و wordفرمت دو و با  باال يد باكيفيتبا متن ارسال فايل   . ٣

 مگابايت باشد. ٣الي مي بايست حداكثر حجم هر فايل ارس  . ٤

  شعرج) 

   شركت نمايد. در اين بخش ازيادوارهاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

 است. سبك شعر آزاد . ٢

 .باشد  PDF و wordفرمت دو و با  يد باكيفيت باالبا متن ارسال فايل    . ٣

 مگابايت باشد. ٣حجم هر فايل ارسالي مي بايست حداكثر   . ٤

 



 

  بخش پژوهشي -٣

  پژوهش هنر عاشوراييالف) 

 ه)كلم ٣٠٠(حداكثر  اثر يا اثر فايل متني چكيده داستان . ١

 هكلم ٣٠٠حداكثر  كلمه و ٥٠دل نوشته حداقل  فايل متني  . ٢

 . باشد  PDF و wordفرمت دو و با  باال كيفيت يد بابا متن ارسال فايل   . ٣

 مگابايت باشد. ٣الي مي بايست حداكثر حجم هر فايل ارس  . ٤

  مقاالت علمي هنري با محوريت يادواره ب)

 ه)كلم ٣٠٠(حداكثر  اثر يا اثر فايل متني چكيده داستان . ١

 .باشد  PDF و wordفرمت دو و با  باالكيفيت  يد بابا متن ارسال فايل . ٢

 مگابايت باشد. ٣الي مي بايست حداكثر حجم هر فايل ارس  . ٣

  

  بخش فرزندان دانشگاهي -٤

 نقاشيالف) 

   شركت نمايد. يادواره در اين بخش ازاثر  ٥هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

 مگابايت باشد. ٥حداكثر  يك و اقل الي مي بايست حدحجم هر فايل ارس  . ٢

 مي باشد. ٧٠*٥٠و حداكثر   A4سايز نقاشي براي فرزندان حداقل  . ٣

 ابتدا عكس اثر ارسال و درصورت تقاضاي داوران اصل اثر به دبيرخانه ارسال گردد. . ٤

 تكنيك آزاد مي باشد. . ٥

 .الزامي استو نسبت فرزند دانشگاه  و نام نام و شماره تماس سن اثر دهنده ، درج  . ٦
  

  نوحه خواني ب) 

   شركت نمايد. در اين بخش ازيادوارهاثر  ٢هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

 ارسال اثر بايد به صورت يك فيلم از نوحه خواني فرزند دانشگاهي باشد. . ٢

 دقيقه مي باشد. ٥حداكثر زمان فيلم  . ٣



 

  .الزامي استو نسبت فرزند دانشگاه  و نام نام و شماره تماس ، سن اثر دهندهدرج  . ٤

  

  هنري با محوريت يادوارهخالقيت هاي ج) 

   شركت نمايد. يادواره در اين بخش ازاثر  ٢هر فرد مي تواند حداكثر با  . ١

 ارسال اثر بايد به صورت يك فيلم يا تصوير و يا ارسال حجم كار به دبيرخانه باشد. . ٢

 تكنيك و نوع خالقيت آزاد و راستاي محوريت يادواره باشد. . ٣

 مگابايت بالمانع است. ٣ در صورت تصويري بودن اثر ارسال آن تا . ٤

  .الزامي استو نسبت فرزند دانشگاه  و نام نام و شماره تماس ، سن اثر دهندهدرج  . ٥

  




