
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 د)ص(مَّحَمُ نورِ

 
 کند.برگزار میتحقیقات و فناوری معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم  همکاریبا دانشگاه سوره 

ده دانشک ،با توجه به جایگاه واالی پیامبر اعظم در زندگی مسلمانان جهان، به ویژه ایرانیان، و برخورداری از نور معرفت محمدی

دانشگاه سوره در نظر دارد با هدف معرفی پیامبر صلح و مهربانی به جهانیان و تأکید بر نور وحدت و همدلی میان مسلمانان هنر 

ود با شدعوت می سراسر کشورهای دانشگاهبرپا نماید. بدین منظور از کلیه دانشجویان دانشجویی  یاجشنوارهدر سراسر دنیا 

 ارسال نمایند. آثار خود را به دبیرخانه جشنواره فراخوانتوجه به محورهای 

 گردد:های زیر برگزار میدر بخش جشنوارهاین 

 طراحی آرم و نشانه-

 طراحی پوستر-

 تصویرسازی-

 نقاشی-

 کتابت و خوشنویسی-

 صنایع دستی-

 و شهرسازی معماری-

 انیمیشن و موشن گرافیک-

 محورهای جشنواره:

 شخصیت واالی پیامبر اعظم)ص( -

 اسامی حضرت محمد)ص( -

 رحمت، همدلی، صبر، ایثار، پاکیزگی، مهربانی، صلح و ...وحدت، مکارم اخالقی مانند محبت،  -

 )ص(های زندگی پیامبرداستان -

 های تعلیمی ادب فارسی مرتبط با پیامبر)ص( داستان -

 های دینی و اخالقیپیام -

 شرایط و مقررات:

خود و دانشننگاه مح   مشننخصننات کام  بایدمتقاضننیان های تهران اسننت، ل ا این جشنننواره مختد دانشننجویان دانشننگاه  -

 نمایند. بارگ اریدبیرخانه  در سایتتصویر کارت دانشجویی شماره دانشجویی ورا به همراه تحصیلشان 

 ۱۰۰برای تشریح و تبین ایده و اثر خود حداکثر در   را  (Statement)ها، بیانیه هنری خود توانند همراه فای متقاضیان می  -

 تواند به درک بهتر اثر هنری در داوری کمک کند.سال این متن الزامی نیست، اما میکلمه ثبت کنند. ار

 پ یرد.ها توسط اعضای هیأت انتخاب آثار صورت میدر کلیه رشتهپ یرش و انتخاب آثار  -

 ت داوران است.أضوابط و رأی هیه به معنای پ یرش شرکت در جشنوار -

ستفاده از آثار در     - شنواره حق ا شنواره،  دبیرخانه ج سانه کتاب ج ها، تبلیغات فرهنگی و نمایش با ذکر نام هنرمند را خواهد ر

 داشت.

 جشنواره است.دبیر گیری درباره مسائ  پیش بینی نشده، به عهده تصمیم -

 نه جشنواره ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخا -



 اهداء خواهد شد. جشنوارهشود، گواهی شرکت در به تمام افرادی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده می -

  روش ارسال آثار:

 پ یر است.امکان  www.nooremohammad.soore.ac.irمتقاضیان و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق نشانی  نامثبت

در صورت مهار کرونا و بهبود شرایط اص  اثر خودداری فرمایید. لطفا از ارسال با توجه به برگزاری جشنواره به صورت مجازی )

 کشور شرایط برگزاری نمایشگاه به صورت حضوری مجددا اطالع رسانی خواهد شد.(

 شیوه، تکنیک و تعداد آثار:

شجو هر  - سال نماید.    5ر حداکث هر بخشمیتواند در  دان شنواره ار شجویان  اثر را به دبیرخانه ج صورت   دان باید فای  خود را به 

JPG   3۰۰و با کیفیت dpi  نمایند. بارگ اریسایت دبیرخانه  در 

 سانتی متر باشد.   35×35سانتیمتر، و بخش نشانه  ۱۰۰×۷۰: ابعاد پوستر در اندازه بخش پوستر و نشانه -

 ارسال شود.  dpi 3۰۰و با کیفیت   JPGباید به صورت تصویر آثار آثار آزاد است،  و ابعاد تکنیک :تصویرسازینقاشی و بخش -

 ,DVD(Pal), Blu-ray, MPEG4(H.264)های با فرمت ۱92۰×۱۰8۰آثار با رزولوشن  بخش انیمیشن و موشن گرافیک:   -

Quick time(mov file)  .قاب  پ یرش هستند 

ستی:   - صنایع د ست،  آزاد آثار ابعاد و تکنیک بخش  صاویر  آثار از باید ا سال  و تهیه dpi 3۰۰ کیفیت با و  JPG صورت  به ت  ار

 .نمایند ارسال جشنواره سایت به و کرده تهیه خود اثر از( ثانیه ۶۰ حداکثر) کوتاه فیلم موظفند هنرمندان همچنین. شود

 .شود ارسال dpi 3۰۰ کیفیت با و  JPG صورت به باید آثار تصویر است، آزاد آثار ابعاد و تکنیک: خوشنویسی و بخش کتابت-

 .شود ارسال dpi 3۰۰ کیفیت با و  JPG صورت به باید آثار تصویر است، آزاد آثار ابعاد و بخش نگارگری: تکنیک-

 )طراحی المان شهری؛ نورپردازی؛ طراحی نمازخانه و ...( :و شهرسازی بخش معماری-

: راندو و اسکیس صورت به جشنواره محورهای (موضوع) تم با شده طراحی شهری فضای یا شده طراحی شهری المان آثار-

 .شود ارسال dpi 3۰۰ کیفیت با و JPG صورت به باید آثار تصویر است، آزاد آثار ابعاد و راندو تکنیک

: Sketchup یا 3dMax افزار نرم در حجمی صورت به جشنواره محورهای (موضوع) تم با شده طراحی شهری المان آثار

 تصاویر بر عالوه پیشنهادی مقطع و پالن که باشد ایگونه به بندیشیت. شود گرفته رندر زوایا تمامی در شده طراحی حجم

 ابانتخ ای گونه به شیت در تصاویر ابعاد که شود دقت. است آزاد شیت ابعاد. باشد شده چیده شیت در نیز مختلف زوایای

 . شود ارسال dpi 3۰۰ کیفیت با و JPG صورت به باید شده تهیه شیت. باشد واضح و خوانا که شود

 و پالن که باشد ایگونه به بندی شیت: جشنواره محورهای تم با...  و اداری مسکونی، فضاهای در عبادت فضای طراحی آثار

 قتد. است آزاد شیت ابعاد. باشد شده چیده شیت در شده طراحی فضای از مختلف زوایای تصاویر بر عالوه پیشنهادی مقطع

 کیفیت با و JPG صورت به باید شده تهیه شیت. باشد واضح و خوانا که شود انتخاب ایگونه به شیت در رتصاوی ابعاد که شود

3۰۰ dpi شود ارسال. 

  جوایز:

 خواهد شد: جوایز زیر به همراه گواهی شرکت در جشنواره اعطابه ترتیب  برتر به نفراتدر هر رشته 

 به همراه لوح تقدیر ریال 2۰.۰۰۰.۰۰۰برگزیده اوّل هر بخش 

 به همراه لوح تقدیر ریال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰برگزیده دوم هر بخش 

 به همراه لوح تقدیر ریال 5.۰۰۰.۰۰۰برگزیده سوم هر بخش

 

 شرایط برگزاری جشنواره:

 دانشگاه سوره نمایش داده خواهند شد.آثار برگزیده به صورت مجازی از طریق سایت و صفحه اینستاگرام 

www.nooremohammad.soore.ac.ir 

 تقویم جشنواره:



 مهلت ارسال آثار:

 ۱399بهمن ماه  ۱5تا  5

 انتخاب آثار:

 ۱399بهمن ماه  ۱9تا  ۱۶

 نمایش آثار:

 ۱399اسفند ماه  ۱9بهمن ماه تا  22

 مراسم اختتامیه و اهدای جوایز:

 عید سعید مبعث مصادف با ۱399اسفند ماه  2۱

 گذاری:اعضای شورای سیاست

 دکتر کاظم نظری

 دکتر مهران هوشیار

 الدینیتر محمد معیندک

 دکتر سمیه رمضان ماهی

 دکتر زهرا عسلی

 دبیر کل جشنواره:

 دکتر زهرا عسلی

 هیأت انتخاب آثار:

 استاد احمد خلیلی فرد )نقاشی(

 )انیمیشن و موشن گرافیک( استاد جمال رحمتی

 سمیه رمضان ماهی )گرافیک(دکتر 

 دکتر زهرا عسلی )تصویرسازی(

 )صنایع دستی( مهدی محمدیدکتر 

 عادلی )معماری( زینبدکتر 

 هیأت داوران:

 )صنایع دستی(دکتر مهران هوشیار

 )انیمیشن(دکتر کیارش زندی

 )نقاشی(الدینیدکتر محمد معین

 )تصویرسازی(علیرضا گلدوزیان

 )گرافیک(کوروش پارسانژاد

 دکتر محمدرضا اکبریان)معماری داخلی(

 مهندس زینب داعی پور)معماری(

                                                                     

 

 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره  


