
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  بسمه تعالی

        
 

 یارزبرگ  دستورالعمل

 دومین جشنواره فرهنگی و هنری سردار انقالب

 موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

 (اسالمی نقالب شکوهمند پیروزی سومین و چهل گرامیداشت و سلیمانی قاسم حاج آسمانی شهید یادواره) 

 

 حامیان جشنواره:

 تحقیقات علوم وزارت اجتماعی نهگییرف کل اداره و معاونت خصوصا   مسابقه معنوی و مالی اهی¬پشتیبان تمامی از وژیه تشکر 
گاه موسس نهیات و ریاست فگاوری، و  رفنهگیی ازمانس ارومیه، شهرداری و شهر اسالمی شورای ارومیه، آافق دانش

 .هستند و بوده رسان ی یار جشنواره این ربزگاری رد را ما هک زبرگوارانی تمامی و  ارومیه شهرداری ورزشی و اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

0011پاییز 



  به نام خدا

 جشنواره فرهنگی و هنری سردار انقالب  دومیندفترچه راهنمای 

 از یکی علیه، اهلل رحمه خمینی امام حضرت بشری، حیات احیاگر رهبری به ایران اسالمی عظیم انقالب

 و جانفشانی ها با اسالمی انقالب. میآید شمار به معاصر سده نظیر کم وقایع از و قرن بزرگ های معجزه

 خیزش از سال دو و چهل گذشت با امروزاست به طوری که  رسیده ثمر به زیادی بسیار فداکاری های

 المیاس انقالب طیبه شجره که شاهدیم اسالمی، هایارزش احیای و استکبار با مقابله در ایران ملت عظیم

 لهی،ا مرد آن شایسته خلف و( ره)خمینی امام حضرت اسالمی انقالب بزرگ باغبان قدسی انفاس پرتو در

 و مقاومت شیرین هایمیوه و نشسته ثمر به تنومند درختی همچونو سربازان خود  رهبری معظم مقام

 و هامجاهدتبا  سلیمانی قاسم حاج .است گردیده یافتنیدست خاکی کره این سرتاسر در پیروزی

 وی. شودمی شناخته جهان سراسر در اسالمی انقالب هاینمادیکی از  عنوان خود بههای دالوری

 ایران مرزهای از دفاع و دشمن با نبرد در که بود خارجی تهدید هر برابر در کشورش به متعهد مجاهدی

 برای مجاهدت و تالش به ادعابی را عمری ملی سردار این .بود دور به سیاسی گرایش و بندیجناح هر از

با نشر که گذراند و هم اکنون الزم است  منطقه کشورهای دفاعبی هایانسان و کشور مردم، از دفاع

عمیق ه تنسبت باسالمی است  انقالب انسانی و معنوی قله دستاوردهای سلیمانی که همان شهید مکتب

در همین راستا در دومین جشنواره شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت.  منشور و توسعه معارف انقالب و

تالش می شود تا گوشه ای از مکتب آن شهید واال  فرهنگی و هنری سردار انقالب با رویگردی هنری

شدگان اسالم و مکتب امام خمینی تربیتای از ی برجستهنمونهمقام که به فرموده مقام معظم رهبری 

 ترسیم گردد.  بود

 موضوع جشنواره: 

 جشنواره فرهنگی هنری سردار انقالب یادواره شهید آسمانی حاج قاسم سلیمانی دومین

به همت معاونت دانشجویی  نقالب اسالمیاوهمند شکپیروزی  سومینو گرامیداشت چهل و 

برگزار اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه  سازمان فرهنگیفرهنگسراهای فرهنگی دانشگاه آفاق و 

 می گردد.

 محور های جشنواره: 

محور به شرح زیر برگزار می گردد که رعایت و موضوعیت آثار با محورهای جشنواره در  3جشنواره در 

 داوری مد نظر قرار خواهد گرفت

 مدیریت جهادی مبتی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی  -1

 مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی آرمان های انقالب اسالمی  -2



 مبتنی بر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی افول امپریالیسمتمدن اسالمی و  -3

 رشته های جشنواره:

 رشته به شرح زیر برگزار می گردد: 4جشنواره در دو بخش و 

 داستان نویسی  -2شعر  -1الف( بخش ادبی شامل: 

نماهنگ)کلیپ(، نوآهنگ)پادکست(،  -2 وستر، عکس نوشته، اینفوگرافیپ -1شامل: ب( بخش هنری 

 فیلم کوتاه

 جوایز جشنواره:

 ریال جایزه نقدی  1101110111رشته(: لوح تقدیر + انتشار اثر +  4اثر برتر در هر رشته )شامل 

 و شایسته تقدیربه همراه ده ها تقدیر دیگر از شرکت کنندگان در جشنواره 

 ضوابط عمومی شرکت در جشنواره:

 مندان سراسر کشور آزاد است. شرکت برای تمام عالقه -1

محور جشنواره تنظیم شده باشد و در ابتدای آثار مکتوبی  3آثار ارسالی بایستی در قالب یکی از  -2

نام و نام خانوادگی/ نام دانشگاه یا استان محل تحصیل یا ذکر محور/ ذکر بخش/ ذکر رشته/ 

 الزامی است. شماره تماس سکونت و

 فرهنگی و هنری شرکت کرده باشند. آثار ارسالی به دبیرخانه نباید پیش از این در هیچ رویداد -3

حق انتشار کلیه آثار برگزیده، تقدیری  با حفظ حق مالکیت معنوی برای صاحب اثر  همراه با  -4

 شود.ویرایش، کارشناسی و تصمیم گیری به دبیرخانه واگذار می

شناسد، در صورتی که خالف آن ثابت شود کلیه خانه، شخص ارسال کننده را صاحب اثر میدبیر -5

 شود.امتیازات تعلق گرفته به اثر باطل و اثر مربوطه از فرآیند جشنواره خارج می

 دبیرخانه جشنواره مجاز است فایل اصلی و الیه باز آثار منتخب را دریافت نماید. -6

نظران ارزیابی و رتبه متشکل از کارشناسان، استادان و صاحب آثار رسیده توسط هیأت داوران -7

 بندی خواهند شد. 

 ضوابط تخصصی تنظیم و ارسال آثار:

 ( بخش ادبی شامل:الف

 شعر -1



تنظیم  12ی و با اندازه B Nazaninو قلم   A4به باال در قطع   word 2007آثار مکتوب تحت نرم افزار 

 شده باشد. 

 ارتباط و تناسب موضوعی آثار با یکی از محورهای جشنواره وجود داشته باشد.  -

های قطعه شعر در قالب 3های اشعار ارسالی آزاد است و شاعران می توانند حداکثر قالب -

( به دبیرخانه جشنواره …( و قالب های نو )نیمایی، سپید و …کالسیک )قصیده، غزل، رباعی و 

 ارسال کنند. 

 نویسیداستان  -2

 12ی و با اندازه B Nazaninو قلم   A4به باال در قطع   word 2007آثار مکتوب تحت نرم افزار  -

 تنظیم شده باشد. 

 ارتباط و تناسب موضوعی آثار با یکی از محورهای جشنواره وجود داشته باشد.  -

 نوشتن خالصه داستان در صفحه ی اول نمایش نامه ضروری است.  -

 که بر اساس آن داستان نگاشته می شود می بایست ذکر شود. و منابعی آدرس  روایاتی  -

درصورت اقتباس از منبع ادبی و داستانی ذکر مشخصات کامل )شامل عنوان نویسنده، ناشر،  -

 سال انتشار( الزم است. 

 

 ( بخش هنری شامل:ب

 رافیپوستر، عکس نوشته، اینفوگ -1

 محورهای جشنواره وجود داشته باشد.ارتباط و تناسب موضوعی آثار با یکی از  -

 شود می بایست ارتباط محتوایی وجود داشته باشد.  بین متن و عکسی که استفاده می -

 اثر ارائه کند.  1هر متقاضی میتواند در هر مورد پوستر، عکس نوشته و اینفوکرافی  -

 باشــد.   JPEGارســال فایــل بــا فرمت  -

 فیلم کوتاه نماهنگ )کلیپ(، نوآهنگ )پادکست(، 2

 ارتباط و تناسب موضوعی آثار با یکی از محورهای جشنواره وجود داشته باشد.  -

 اثر ارائه کند.  1هر متقاضی میتواند در هر رشته نماهنگ، نواآهنگ و فیلم کوتاه  -

 پیشنهاد می شود.   mp4قالب و فرمت کلیپ بصورت  -

 دقیقه باشد.  5زمان بخش اثر حداکثر  -

 های صوتی و موسیقی متناسب با موضع آزاد است.استفاده از جلوه  -

 وز شمار مسابقه: ر

 بهمن )همزمان با آغاز دهه مبارک فجر(  12دی )سالروز شهادت سردار انقالب(  الی  13ارسال آثار: 



 بهمن  11الی  14 داوری آثار: -

 بهمن  21اختتامیه و اعالم نتایج:  -

 حوه ارسال آثار:ن

 در یکی از پیام رسان های شبکه های اجتماعی 19914126495ارسال از طریق شماره   -

 farhanghi@afagh.ac.irارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس:   -

 ارسال از طریق آدرس پستی یا حضوری به دبیرخانه جشنواره -

 درس دبیرخانه جشنواره:آ

دانشگاه  –کوی اورژانش  –بلوارشهید دستغیب  –شهرستان ارومیه  –استان آذربایجان غربی  -

ه فرهنگی و هنری سردار جشنواردوین دبیرخانه  –دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی  –آفاق 

 19334956575 –( 144)  322595911 – 32259591 – 32225459شماره تماس:   –انقالب 

 (144) 32377711شماره فکس:  – 571551915صندوق پستی:  57147 – 13635کد پستی:  –

 farhanghi@afagh.ac.irآدرس الکترونیکی:  -

 19914126495آدرس و ارتباط در شبکه های اجتماعی از طریق شماره موبایل:   -

ه از طریق صفحه وب سایت و پایگاه های هرگونه تغییر در زمانبندی و ساعت برگزاری جشنوار -

 اطالع رسانی دانشگاه اعالم میگردد.

امکان  19914126495ارتباط مستقیم با دبیر اجرایی جشنواره از طریق تماس با شماره موبایل   -

 پذیر است. 

مراجعه  www.Afagh.ac.irجهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت دانشگاه آفاق به آدرس  -

 نمائید. 

 تقدیر و تشکر:

های مالی و معنوی مسابقه خصوصاً معاونت و اداره کل فرهنگی اجتماعی تشکر ویژه از تمامی پشتیبان

شورای اسالمی شهر و  آفاق ارومیه،دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ریاست و هیات موسس 

و تمامی بزرگوارانی که ما را در  شهرداری ارومیه، سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه 

  ی رسان بوده و هستند. برگزاری این جشنواره یار

 

  

 

 هنری و پژوهشی صالهدبیرخانه جشنواره فرهنگی، 

 معاونت دانشجویی فرهنگی موسسه آموزش عالی آفاق
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