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 المللی فرهنگ مللجشنواره بین

 

 8048تیر ماه  18الی  81

 المللی امام خمینی)ره(دانشگاه بین

 8اطالعیه شماره 

 26لغایت  69المللی فرهنگ ملل را از تاریخ المللی امام خمینی )ره( افتخار میزبانی جشنواره بیندانشگاه بین

حمایت سازمان امور دانشجویان وزارت عتف به منظور گسترش برعهده دارد. این جشنواره با  6416تیرماه سال 

تعامالت فرهنگی در بستر غنی فرهنگ ایران اسالمی و آشنایی دانشجویان با فرهنگ و آداب و رسوم سایر 

الملل، تعامل بخش برای دانشجویان بینها در شهر قزوین برگزار خواهد شد. ایجاد فضای شاد و فرحملت

الملل از مهمترین اهداف این جشنواره است. به الملل و افزایش جذب دانشجوی بینبین فرهنگی دانشجویان

محور  9ها و موسسات آموزش عالی کشور از الملل دانشگاهدلیل استقبال و تقاضای بیشتر دانشجویان بین

کمیته   م، با تصمی(عکاسی، خطاطی، نقاشی، کاریکاتور و صنایع دستی)مسابقات فرهنگی جشنواره، شامل 

 اجرایی جشنواره این مسابقات به همین موارد محدود و سایر موارد از دستور کار خارج هستند.

   

 محور )عکاسی، نقاشی، کاریکاتور و صنایع دستی( 5شرایط ارسال آثار در 

 عکس  .8

ی معرفهای خود را با موضوع توانند عکسالملل عالقمند به شرکت در مسابقه عکاسی میدانشجویان بین

 فرهنگ ملل با رعایت موارد زیر ارسال نمایند.

  811عکس با کیفیتdpi    مگابایت باشد و اگر با موبایل عکس گرفته شود و  61و حداکثر حجم

 مگا پیکسل باشد.  68های موبایلی باید حداقل وضوح )رزولوشن( عکس

 ای وارد صالت عکس خدشهویرایش عکس در حد اصالح نور رنگ و کراپ تا جایی مجاز است که به ا

 های فتومونتاز، کوالز و پانوراما معذور است.نکند دبیرخانه جشنواره از پذیرش عکس
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 خوشنویسی .1

توانند آثار خود را به صورت تصویری با الملل عالقمند به شرکت در مسابقه خوشنویسی میدانشجویان بین

 رعایت موارد زیر ارسال نمایند.

  بیت باشد. 9بیت حداکثر 2غزل حداقل اثر ارسالی در حد یک 

 شکسته نستعلیق، نقاشی خط( خط تحریری بخش های مسابقه شامل قلمی )نستعلیق ،

 )خودکاری( می باشد

  مگابایت باشد. 1حجم هر فایل ارسالی حداقل یک و حداکثر 

  811عکس با کیفیت dpi   .باشد 

  ،ملیت، رشته( الزامی است.ارائه شناسنامه اثر) نام نام خانوادگی صاحب اثر 

 

 نقاشی .3

توانند آثار خود را با موضوع معرفی فرهنگ الملل عالقمند به شرکت در مسابقه نقاشی میدانشجویان بین

 ملل با رعایت موارد زیر ارسال نمایند.

  مگابایت باشد. 1حجم هر فایل ارسالی حداقل یک و حداکثر 

 611اثر خود ارسال کنند این نوشتار میبایست حداقل  همراه فایل یک متن نوشتاری  را برای تشریح 

 کلمه باشد.

  811عکس با کیفیتdpi   .باشد 

 .ارائه شناسنامه اثر) نام نام خانوادگی صاحب اثر، ملیت، رشته( الزامی است 

 

 کاریکاتور .0

رهنگ معرفی ف توانند آثار خود را با موضوعالملل عالقمند به شرکت در مسابقه کاریکاتور میدانشجویان بین

 ملل با رعایت موارد زیر ارسال نمایند.

  مگابایت باشد. 1حجم هر فایل ارسالی حداقل یک و حداکثر 

 611بایست حداقل همراه فایل یک متن نوشتاری  را برای تشریح اثر خود ارسال کنند این نوشتار می 

 کلمه باشد.

  811عکس . با کیفیتdpi   .باشد 

 م نام خانوادگی صاحب اثر، ملیت، رشته( الزامی است. ارائه شناسنامه اثر) نا 
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 صنایع دستی .5

توانند از اثری که معرف فرهنگ یک الملل عالقمند به شرکت در مسابقه صنایع دستی میدانشجویان بین

 ملیت است عکس گرفته و با رعایت موارد زیر ارسال نمایند.

  اشد.مگابایت ب 1حجم هر فایل ارسالی حداقل یک و حداکثر 

  همراه فایل یک متن نوشتاری  را برای تشریح اثر خود ارسال کنند این نوشتار میبایست حداقل

 کلمه باشد. 611

  811عکس با کیفیتdpi   .باشد 

 الزامی است. (ارائه شناسنامه اثر) نام نام خانوادگی صاحب اثر، ملیت، رشته 

 های مهمتاریخ

 6416تیر ماه  61آخرین مهلت ارسال آثار:  .6

 6416تیرماه  69اعالم نتیجه داوری آثار:  .2

 6416تیر ماه  26تا  69برگزاری جشنواره:  زمان .8

 برنامه های جشنواره:

ای هاز دیگر برنامه و بازدید از آثار تاریخی شهر قزوین های آموزشیبرگزاری نمایشگاه فرهنگ ملل، کارگاه

 جشنواره فرهنگ ملل است. 

 شرایط و نحوه ارسال آثار:

محور )عکاسی، خطاطی، نقاشی، کاریکاتور و صنایع دستی(  9الملل عالقمند به شرکت در جویان بیندانش

 ارسال نمایند.  festival.intl@pst.ikiu.ac.irآثار خود را به 
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