به نام خدا
دفترچه راهنمای اولین جشنواره فرهنگی و هنری سردار انقالب
انقالب عظیم اسالمی ایران به رهبری احیاگر حیات بشری ،حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه ،یکی از معجزه های
بزرگ قرن و از وقایع کم نظیر سده معاصر به شمار میآید .انقالب اسالمی با جانفشانی ها و فداکاری های بسیار زیادی
به ثمر رسیده است به طوری که امروز با گذشت چهل و دو سال از خیزش عظیم ملت ایران در مقابله با استکبار و
احیای ارزشهای اسالمی ،شاهدیم که شجره طیبه انقالب اسالمی در پرتو انفاس قدسی باغبان بزرگ انقالب اسالمی
حضرت امام خمینی(ره) و خلف شایسته آن مرد الهی ،مقام معظم رهبری و سربازان خود همچون درختی تنومند به
ثمر نشسته و میوههای شیرین مقاومت و پیروزی در سرتاسر این کره خاکی دستیافتنی گردیده است .حاج قاسم
سلیمانی با مجاهدتها و دالوریهای خود به عنوان نماد انقالب اسالمی در سراسر جهان شناخته میشود .وی
مجاهدی متعهد به کشورش در برابر هر تهدید خارجی بود که در نبرد با دشمن و دفاع از مرزهای ایران از هر
جناحبندی و گرایش سیاسی به دور بود .این سردار ملی عمری را بیادعا به تالش و مجاهدت برای دفاع از مردم،
کشور و انسانهای بیدفاع کشورهای منطقه گذراند و هم اکنون الزم است که با نشر مکتب شهید سلیمانی که همان
قله دستاوردهای معنوی و انسانی انقالب اسالمی است نسبت به تعمیق و توسعه معارف انقالب و منشور شهید حاج
قاسم سلیمانی پرداخت.
موضوع جشنواره:
اولین جشنواره فرهنگی هنری سردار انقالب یادواره شهید آسمانی حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت چهل و دومین
پیروزی شگوهمند انقالب اسالمی به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آفاق و فرهنگسراهای سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ،ناحیه بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی و بسیج دانشجویی
دانشگاه آفاق برگزار می گردد.
محور های جشنواره:
-

وصیت نامه و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی

-

شهید سلیمانی و آرمان های انقالب اسالمی

-

انقالب اسالمی ،حاج قاسم سلیمانی و افول امپریالیسم

رشته های جشنواره:
دل نوشته /عکس نوشته /پوستر و اینفوکرافی /نماهنگ(کلیپ) /نوآهنگ(پادکست)
جوایز جشنواره:
اثر منتخب :لوح تقدیر  +انتشار اثر  01111111 +ریال جایزه نقدی
اثر برتر هر رشته :لوح تقدیر  +انتشار اثر  0111111 +ریال جایزه نقدی
به همراه ده ها تقدیر دیگر از شرکت کنندگان در جشنواره
شرایط عمومی:

شرکت برای تمامی هنرمندان و عالقهمندان سراسر کشور آزاد است.
کلیه ی آثار برگزیده وتقدیری حق چاپ ،ویرایش ،کارشناسی و تصمیم گیری کلیه ی موارد در تمامی مراحل چاپ
اثر را به دبیرخانه واگذار می نمایند.
حق انتشار کلیه آثار برگزیده ،تقدیری ه با حفظ حق مالکیت معنوی برای صاحب اثر به دبیرخانه واگذار می شود.
آثار ارسالی به دبیرخانه نباید پیش از این در هیچ رویداد هنری شرکت کرده باشند.
دبیرخانه ،شخص ارسال کننده را صاحب اثر میشناسد ،در صورتی که خالف آن ثابت شود کلیه امتیازات تعلق
گرفته به اثر باطل و اثر مربوطه از جشنواره خارج میشود.
دبیرخانه جشنواره مجاز است فایل اصلی و الیه باز آثار منتخب را دریافت نماید.
آثار رسیده توسط هیأتی متشکل از کارشناسان ،استادان و صاحبنظران ارزیابی شده و رتبه بندی خواهند شد.

شرایط تخصصی رشته ها:
خاطره نویسی:
-

ارتباط و تناسب موضوعی با محورهای جشنواره

-

حداکثر نوشتا خاطره در  3صفحه  A4با فونت  Bنازنین فونت حداکثر  01باشد.

-

دبیرخانه مجاز است خاطرات منتخب را با ذکر مشخصات نویسنده منتشر نماید.

دل نوشته:
-

ارتباط و تناسب موضوعی با محورهای جشنواره

-

حداکثر نوشتا دل نوشته در  3صفحه  A4با فونت  Bنازنین فونت حداکثر  01باشد.

-

دبیرخانه مجاز است دل نوشته منتخب را با ذکر مشخصات نویسنده منتشر نماید.

عکس نوشته:
-

ارتباط و تناسب موضوعی با محورهای جشنواره

-

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

-

هر متقاضی میتواند در هر رشته  0اثر ارائه کند.

-

ابعاد فایل ارسالی آزاد می باشد.

-

ارســال فایــل بــا فرمت  JPEGباشــد.

پوستر و اینفوکرافی:
-

ارتباط و تناسب موضوعی با محورهای جشنواره

-

هر متقاضی میتواند در هر رشته  0اثر ارائه کند.

-

ابعاد فایل ارسالی آزاد می باشد.

-

ارســال فایــل بــا فرمت  JPEGباشــد.

نماهنگ (کلیپ):
-

ارتباط و تناسب موضوعی نماهنگ با محورهای جشنواره

-

کلیپ های ارسالی می تواند در قالب فیلم کوتاه ،انیمیشن ،موشن گرافیك  …،باشد.

-

قالب و فرمت کلیپ بصورت  mp4پیشنهادی می شود.

-

زمان حدکثری برای ساخت کلیپ حداکثر  0دقیقه باشد.

نوآهنگ(پادکست):
-

ارتباط و تناسب موضوعی پادکست با محورهای جشنواره

-

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

-

قالب و فرمت پیشنهادی  mp4باشد.

-

زمان حدکثری برای ساخت نوآهنگ حداکثر  0دقیقه باشد.

روز شمار مسابقه:
-

ارسال آثار 03 :دی (سالروز شهادت سردار انقالب) الی  01بهمن (همزمان با آغاز دهه مبارک فجر)

-

داوری آثار 01 :الی  01بهمن

-

اختتامیه و اعالم نتایج 11 :بهمن

نحوه ارسال آثار:
-

ارسال از طریق شماره  13010100031یا شماره  13130000011در پیام رسان سروش

-

از طریق ارسال الکترونیکی به آدرسfarhanghi@afagh.ac.ir :

-

از طریق تحویل پستی و حضوری به دبیرخانه جشنواره

آدرس دبیرخانه جشنواره:
ارومیه /چهارراه مافی /بلوار شهید دستغیب /کوی اورژانس /شماره تماس  111-31300011صندوق پستی:
 00010-13030کدپستی / 00000-0300 :دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آفاق
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