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  : تعاريف١ماده 

 ( استان كرمانشاه) منظور جشنواره استاني فرهنگي هنري چهل و يك است. جشنواره: -

گيرد و با نفوذ در فعاليت فرهنگي: فعاليتي كه تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي بشر را در بر مي -

 دهد.ارتباطات و روابط علت و معلولي افراد جامعه را تحت تأثير قرار مي

ي انسان، به عبارتي نمود فيزيكي برانگيختگي هاي خالقانهعاليتهاي مختلف از ففعاليت هنري: شاخه -

 .خالقيت دروني

دانشجو: فردي است كه از طريق ضوابط مؤسسات آموزش عالي و با آزمون ورودي دانشگاه ها پذيرفته  -

 كردن سنوات آموزشي است.نام كرده و در حال طيشده، ثبت

هدف توليد و ترويج علم، ارتقاي دانش و تربيت نيروي انساني ترين نهاد آموزشي است كه با عاليدانشگاه:  -

  پردازد.كارآفرين در زمينه هاي مختلف به ارائه آموزش عالي و انجام پژوهش مي

مستقر در واحد مديريت فرهنگي و اجتماعي هر كدام از  دانشگاهي: دبيرخانه دانشگاهي دبيرخانه -

 .هاي استاندانشگاه

انه مستقر در دانشگاه صنعتي كرمانشاه (جهت دريافت آثار ارسالي از دبيرخانه مركزي : دبيرخ -

 هاي دانشگاهي)دبيرخانه

 اعضاي منتخب براي داوري آثار در مرحله دانشگاهي در هر دانشگاه.هيأت انتخاب:  -

مسئول كارگروه   كه همگي از سويدانشگاه استان  ٩نماينده ذيصالح از  ٩ هياتي مركب ازهيأت داوري:  -

 .گردندتعيين ميستاد دهه فجر استان  "دانشجويي"

  

  جشنوارهو محورهاي كليات : ٢ماده 

 عظيمانقالب  اينتبيين دستاوردهاي چهل و يك سال  اهميت ،گراميداشت پيروزي انقالب اسالمي ضرورت

شهيد حاج قاسم سليماني در سه  سردار مقاومت با ويژگي هاي شاخص جوياندانش آشنايي و همچنين لزوم

جشنواره هاي استان كرمانشاه را براين داشت تا ، مسئولين دانشگاهبخش زندگي فردي، اجتماعي و انقالبي

  را برگزار نمايند. چهل و يك استاني فرهنگي هنري
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در دو سطح  "پاسداشت جايگاه رفيع سردار مقاومت شهيد حاج قاسم سليماني "اين جشنواره با محوريت        

   گردد.دانشگاهي و استاني برگزار مي

 

    قالب آثار شامل:

 (با موضوع انقالب اسالمي) نقاشي -

 (با موضوع انقالب اسالمي) عكاسي -

 "حاج قاسم سليماني سردار شهيد "دلنوشته با محوريت  -

  
 ارسال نموده و پس دانشگاهي ( دورن دانشگاهي) داوطلبان آثار خود را به دبيرخانه  ي اولدر مرحله

 اهداءبه نفرات اول هر اثر جوايزي به رسم يادبود ) انتخاب(توسط هيأت از انجام مراحل داوري 

  گردد.مي

  

 ي دبيرخانههر دانشگاه آثار نفرات اول يا سوم هر اثر را به  انتخابهيأت ( استاني)  ي دومدر مرحله

داوري استان به نفرات اول يا سوم هر  تاز انجام مراحل داوري توسط هيأ سارسال نموده و پ مركزي

 گردد.اثر جوايزي به رسم يادبود اهداء مي

  

  اهداف جشنواره: ٣ماده 

   نشاط فرهنگي و ديني به بدنه دانشجويي و ها و استعدادها و تزريق شورشناسايي ظرفيت -

سازي جهت رشد و هاي فرهنگي و هنري و بستراستعدادها و تواناييهاي دانشجويان در زمينهشناخت  -

 بالندگي آنها

 استفاده از ابزار هنر و توليد محصوالت ارزشمند هنري -

فرهنگي و علمي سردار شهيد  واالي شخصيترفتار، منش و  ازدانشجويان مندي پاسداشت جايگاه و بهره -

   حاج قاسم سليماني
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با ويژگي هاي شاخص شهيد حاج قاسم سليماني در سه بخش زندگي فردي، اجتماعي  جويانآشنايي دانش -

 و انقالبي

 هادانشگاهويج فرهنگ مقاومت و واليت مداري و همچنين گسترش فرهنگ غني ايثار و شهادت در تر -

گيري با بهره شهادتايثار و  توجه به مسايل مهم جامعه و كشور از طريق فرهنگ و هنر و ترويج فرهنگ -

 از ابزار هنر

 هاى هنرى و فرهنگى ها و دستاوردهاى انقالب در قالبپيامانتقال  -

 سال انقالب اسالمي ٤١البي و جلب توجه دانشجويان به دستاوردهاي تقويت هويت انق -

 توجه به استمرار انقالب و حفظ روحيه انقالبى -

 البقگري نسبت به ارزش هاي انافزايش روحيه مطالبه -

 اسالمي انقالب اهداف و هاارزش معرفي و انتقال -

 در جهت اميدآفريني در بين ايشان دستاوردهاي انقالبجلب نظر دانشجويان به   -

  

  : شعار جشنواره٤ماده 

  "رسالت دانشگاهيان، ادامه راه سردار"                                        

                    

  كنندگان: شرايط شركت٥ماده 

روزانه)، ارشد و دكتري با رعايت موارد  –(شبانه  كليه دانشجويان در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

  توانند در اين جشنواره شركت نمايند:ذيل مي

نامه آموزشي منعي از نظر تحصيلي توانند در اين جشنواره شركت نمايند كه بر اساس آييندانشجوياني مي -

 شته باشند.ندا

مركز مقصد  شركت نمايد كه دانشجوي تمام وقت رقابتتواند در اين دانشجوي مهمان به شرطي مي -

 باشد.
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لذا اگر دانشجويي پس از  باشد.ن دانشگاهي ميروي دمالك دانشجو بودن تنها در زمان برگزاري مرحله -

ي شدن به مرحلهصورت برگزيدهتواند در مي ،التحصيل شودي درون دانشگاهي فارغحضور در مرحله

 استاني ورود كند.

   .ارسال اثر به معناي پذيرش تمامي مقررات اين جشنواره است -

  

  : معرفي كميته داوري٦ماده 

  كه از طرف هر  اعضاي منتخب براي داوري آثار در مرحله دانشگاهيدرون دانشگاهي :  انتخابكميته

 شوند.دانشگاه انتخاب مي

  :مسئول  كه همگي از سويدانشگاه استان  ٩نماينده ذيصالح از  ٩ تي مركب ازأهيكميته داوري استاني

 .گردندتعيين ميستاد دهه فجر استان  "دانشجويي"كارگروه 

  

  : نحوه انتخاب آثار برتر ٧ماده 

  شوددر دو مرحله انجام مي داوران ذيصالحگزينش آثار ارسالي به جشنواره توسط. 

 خواهند بررسي) فني شرايط و موضوع نظر از(  انتخاب هيات را آثار اوليه  شرايط  در مرحله اول  :انتخابت أهي

 .اوري راه خواهند يافتد مرحله به و  انجام آثار اوليه انتخاب مرحله اين در. كرد

هيأت داوري دبيرخانه مركزي ارسال و توسط منتخب هيأت انتخاب به در مرحله دوم كليه آثار   :ت داوريأهي

  جوايزي اهداء خواهد شد. ي هر بخشبرگزيدهبه نفرات اول تا سوم  گردد، سپسمياستان بررسي 

  

  : تقويم جشنواره٨ماده 

 ي درون دانشگاهيمرحله : 

  باشد.مي ٢٣/١١/٩٨ لغايت ٠٨/١١/٩٨از تاريخ  به دبيرخانه دانشگاهي مهلت ارسال آثار

  ٢٦/١١/٩٨ از سوي هيأت انتخاب :  هر اثرنفرات اول زمان معرفي 
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 ي استاني:رحلهم 

  .باشد مي ٢٨/١١/٩٨ لغايت ٢٦/١١/٩٨ تاريخ از مركزي دبيرخانه به آثار ارسال مهلت

  ٠٣/١٢/٩٨معرفي نفرات اول تا سوم هر اثر از سوي هيأت داوري استاني:  زمان

   ٠٦/١٢/٩٨ شنبهسه اختتاميه جشنواره:

  

  : مقررات جشنواره٩ماده 

  بخش نقاشي:

 شده بايد بر اساس موضوعات اعالم شده باشد در غير اينصورت از فرايند ارزيابي حذف خواهد شداثر خلق. 

 نوع تكنيك آزاد است 

  ارسال نمايد دانشگاهيدبيرخانه هر نفر فقط يك اثر نقاشي بايد به. 

  نفر از اساتيد مربوطه تاييد  ٢كه توسط  ٥٠*٧٠اثر دانشجوي منتخب بر روي كاغذ/ بوم/ مقوا در قطع

 شده باشد.

 تحويل شود. يآثار بايد بصورت دستي به همراه مشخصات كامل دانشجو به دبيرخانه دانشگاه 

 اخص ها:ش

 ايجاد جذابيت بصري جهت جذب مخاطب 

 بندي، رنگ وتركيب( تسلط هنرمند بر عناصر بصري ...( 

 ساختار زيبايي شناختي اثر 

 ابداع و خالقيت در موضوع و ارايه اثر 

 استفاده از تكنيك مناسب در سبك اجرا و بيان موضوع 

 جرا و هماهنگي بين عناصر و ارائه كامل كارا 

  

  بخش عكاسي: 

  ارزيابي حذف خواهد محتواي عكس بايد بر اساس موضوعات اعالم شده باشد در غير اينصورت از فرايند

 .شد
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 ستفاده از هر نوع دوربيني در اين مسابقه آزاد استا 

  ارسال كند دانشگاهي به دبيرخانه فقط يك عكسمي تواند  دانشجوهر. 

  گذاري شودبايد آثار ارسالي به نام عكاس نام 

  مگابايت و با فرمت ٥حجم فايل عكس ها حداكثر   Jpeg 300 و رزولوشنdpi  باشد 

  گرددممنوع و باعث حذف از مسابقات مي )فتوشاپ و...(هرگونه دخل و تصرف در عكس با نرم افزارها 

 تواند رنگي يا تك رنگ، ديجيتال يا آنالوگ باشدها ميعكس. 

 هاي ارسالي نبايد داراي امضا، نشان، پاسپارتو، حاشيه، قاب، لگو و هرگونه نشانه تصويري باشدعكس. 

 گونه مسئوليتي برعهده شود و هيچاس به منزله تضمين مالكـيت و اصالت آن تلقي ميارسال اثر توسط عك

 .كننده نخواهد بودبرگزار

 باشند برخوردار اندازه كاهش از پس حتي مناسبي كيفيت از بايد آثار ارسالي  

 گيري در مورد مسايل راي هيات داوران قطعي است و هيچگونه اعتراضي پذيرفته نيست و تصميم

 .كننده استبيني نشده بر عهده برگزارپيش

  اخص ها:ش

 كيفيت مناسب و پردازش عكس 

 تركيب بندي صحيح و استفاده درست از عناصر بصري 

 و نوآوري و نگاه متفاوت در عكاسي القيتخ 

 رعايت اصول اوّليه عكاسي 

 استفاده از تكنيك 

 پيام 

 

  "شهيد حاج قاسم سليماني سردار "بخش دلنوشته با محوريت              

  باشد در غير اينصورت از با محوريت و موضوع سردار مقاومت حاج قاسم سليماني بايد  دلنوشتهمحتواي

 .فرايند ارزيابي حذف خواهد شد

  كلمه باشد. ٢٠٠تعداد كل كلمات دلنوشته نبايد بيش از 

 دانشگاهيرسان تلگرام به ايدي كارشناس دبيرخانه ارسال از طريق پيام   
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  وجه:ت

شامل اطالعات  word و يك فايل بصورت يك فايل زيپ محتوي آن اثر دلنوشته) –(عكس  هر اثرالزاميست 

   (به شرح ذيل) به دبيرخانه دانشگاهي ارسال گردد. دانشجو

  

  :كد ملي *نام و نام خانوادگي :                                         *

  :نام دانشگاه محل تحصيل  *:                                                       نام پدر *

  :مقطع  *شماره دانشجويي:                                            *

  :آدرس الكترونيكي *رشته تحصيلي:                                                *

  :شماره همراه*

  

  ايز و تسهيالت جشنواره: جو١٠ماده

  

 درون دانشگاهي: مرحله 

 هزار تومان ٢٠٠در هر بخش : نفر اول  -

 

 :مرحله ي استاني 

 هزار تومان ٥٠٠ :هر بخشنفر اول  -

 هزار تومان ٣٠٠ :هر بخش دومنفر  -

 هزار تومان ٢٠٠ :هر بخش نفر سوم -
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   جشنواره دانشگاهيدبيرخانه  و ارتباط با معرفي: ١١ماده 

مستقر در واحد مديريت فرهنگي و اجتماعي هر كدام  يدانشگاهي دبيرخانه روندر سطح د مركزيدبيرخانه 

رسان تلگرام براي كارشناس اين واحد باشد، كه آثار بصورت مجازي از طريق پياممي هاي استاناز دانشگاه

  گردد. (مطابق جدول ذيل)ارسال مي

  آيدي پيام رسان تلگرام  تماسشماره   كارشناس دبيرخانه مركزي  دانشگاه  رديف

 mgh_548@  ٠٩١٨٩٢٦١٤٢٠  قدسي موحديانخانم   رازي  ١

 Afam1988@ ٠٩١٨١٣٢٤٦٧٠  افشين اميريآقاي   صنعتي كرمانشاه  ٢

 -  ٠٩١٨٢٦٩١٤٦٨  معصومه حسنيخانم   علوم پزشكي  ٣

 eshghi61@  ٠٩١٨٣٣٩٠٢٣  علي عشقيآقاي   پيام نور  ٤

 Hs11054@  ٠٩١٨٣٣٣٧٩٥٧  هنگامه صفريخانم   آزاد اسالمي  ٥

 -  ٠٩١٨١٣٠٩٧٠٥  حسن حسنيآقاي   فني و حرفه اي  ٦

 -  ٠٩١٨٨٥٦٤٤٥٢  آقاي نظري  فرهنگيان  ٧

 -  ٠٩١٨٨٣٣١٦٤٥  بيتا شامبياتيخانم   جامع علمي كاربردي  ٨

  ٠٩١٨٧٢٧١١٨٥  نوشين احمدآباديخانم   جهاد دانشگاهي  ٩
شماره تلگرام: 

٠٩٠٢٧٦٧٢٤٥٥ 

  

  جشنواره: و استاني : ارتباط با دبيرخانه مركزي١٢ماده 

  كرمانشاه ، بزرگراه امام خميني(ره)، دانشگاه صنعتي كرمانشاه آدرس:                 

  ٠٨٣-٣٨٣٠٥٠٠٤شماره تماس:                  

  Afam1988@آيدي تلگرام:                                 ١٠٧١ -١٠٧٦-١٠٦٢ داخلي:                   

  yahoo.com0r.sharifian@ايميل:                                                                                               

 تهيه و تنظيم: مديريت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي كرمانشاه


