ششمین یادواره سراسری بوی سیب حرم:

سوگواره فرهنگی هنری اباعبدهلل الحسین (ع)
(ویژه دانشگاهیان سراسر کشور)

یكي از دستورهای اسالم محبت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) است .در قرآن کریم به پیامبر(ص)
فرمان داده شده چنین بگوید" :قل ال أسئلكم علیه أجراً إالّ المودّه في القربي"( .شوري ،آيه )23

مقام معظم رهبري:
«هنر دينی آن است که بتواند معارفی را که همهي اديان و بیش از
همه ،دين مبین اسالم به نشر آن در بین انسانها همت گماشتهاند و
جانهاي پاکی در راه نشر اين حقايق نثار شده است ،نشر دهد ،جاودانه
کند و در ذهنها ماندگار سازد .اين معارف ،معارف بلند دينی است؛
هنر دينی اين معارف را منتشر میکند؛ هنر دينی عدالت را در جامعه
به صورت يک ارزش معرفی میکند؛ ولو شما هیچ اسمی از دين و هیچ
آيهاي از قرآن و هیچ حديثی در باب عدالت در خالل هنرتان نیاوريد».

 .1مقدمه
يکی از عوامل هويت ساز ،نظم دهنده و ارتقاء بخش ظرفیتهاي فرهنگی و درونی يک جامعهي انسانی نمادهاي
ملی و مذهبی است .با استفادهي مؤثر از اين ظرفیت می توان مسیر حرکت و تعالی جوامع را تعیین کرد .بدون شک
عزاداري ها و سوگواريهاي محرم و اربعین حسینی يکی از بی بديلترين نمادهاي هويتی و فرهنگی در درون جامعه
ايرانی است که طی اعصار و قرون نه تنها از ظرفیت تأثیرگذاري آن کاسته نشده ،بلکه شاهد رشد و اعتالي جايگاه آن
در سیر شکل گیري تحوالت سیاسی ـ اجتماعی نیز بوده ايم.
هنر ايرانی ،هنري است متشخص و با هويت دينی و ملی ،پرمعنا و نیرومند و تأثیرگذار که همواره سهم مهم و شايسته
اي در هنر ،فرهنگ و تمدن جهانی داشته است .نوشتهي دکتر علی شريعتی« :هنر ،قلم صنع فرزندان آدم است که از
بهشت به زمین افکنده شد و می کوشد تا زمین زشت و افسرده را به گونه اي بهشتی که جايگاه شايستهي او بوده و
هست آرايش کند» درباره آن نیز صدق می کند .از آنجا که ،يکی از شاخصه هاي هنر ،بیان زيبا ،نافذ و ماندگار مقصود
و انتقال پیام و انديشه به مخاطب می باشد؛ پس آنها را درهم آمیخته و با ياري کنشگران عرصهي فرهنگ و هنر ،قیام
امام حسین (ع) و محرم را به زبان هنر درآوريم؛ شايد مرضی حضرت دوست گردد .از اين رو به منظور هماهنگی و
انسجام بخشی به فعالیت هاي دانشگاهها سوگواره فرهنگی هنري حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) با میزبانی و محوريت
دانشگاه شیراز برگزار می شود .امید است ،با مدد ساالر شهیدان و همت کنشگران عرصههاي مختلف فرهنگی و هنري
و همچنین حمايت دست اندرکاران دانشگاههاي کشور ،اين اقدام نیز با توفیق قرين گردد.
 .2اهداف و ضرورت ها
اين سوگواره زمینه و فرصتی است ،براي شناخت قابلیتهاي فرهنگی ،هنري و ادبی دانشگاهیان سراسرکشورتا بستري
مناسب جهت معرفی هنرمندانی باشد که آثارشان ،مفاهیم بلند فرهنگ عاشورا از جمله حق طلبی ،عدالت خواهی،
اخالق حسینی و  ...را ترويج می کنند و نیز عرصهاي براي پديد آوردن انگیزهي بیشتر در جامعهي دانشگاهی براي
خلق اثر و توجه به تولیدات فرهنگی در بطن و بستر حماسه حسینی است.
سایر اهداف:
 رسیدن به زبان گوياي هنري در يادآوري هدف قیام امام حسین (ع) از نگاه نسل امروز
 تبديل کردن شعارهاي مذهبی به نشانهها و الگوهاي هنري
 تولید و نشر آثار هنري با مضامین مذهبی


انتقال واقعیتهاي مذهبی و دينی به نسل جوان و يادآوري آن به ديگر نسلها از طريق سوگوارهها ،يادواره ها،
جشنواره ها و مسابقههاي فرهنگی -هنري

 بهرهمندي از ظرفیت هاي واقعهي کربال در زمینهي خلق آثار تجسمی

 استفاده از ظرفیت هاي دانشگاهی در گسترش فرهنگ و هنر عاشورايی


بیان حماسهي عاشورا و انتقال پیام آن

 تالش براي انديشه ورزي در خصوص واقعهي کربال
 تالش براي زدودن خرافه از واقعهي کربال
 مطالعهي فرهنگ دينی و بهطور خاص ،هنر تشیع
 فراهم آوردن بستري مناسب براي ارائهي توانمندي ها و کشف استعدادهاي هنري همسو با اهداف يادواره
 تقويت روحیه سلحشوري و ايثارگري در بین نسل جوان جامعه
 تبلیغ و ترويج مضامین عاشورايی در هنر و ادبیات
 شناخت و معرفی توانمنديهاي هنري و ادبی جامعهي دانشگاهی ايران
 .3موضوع و محور ها:
 قیام حضرت اباعبداهلل (ع) و امتداد نهضت عاشورا در طول تاريخ تا امروز
 فرهنگ عاشورا و نسبت مکتب شهید سلیمانی با آن

 فرهنگ عاشورا و جبههي مقاومت و پايداري در منطقه
 راهپیمايی اربعین و پیام جهانی آن

 فرهنگ عاشورا ،روحیهي ايثار و فداکاري (روحیه زينبی) در کادر درمانی کرونا (مدافعان سالمت)
 فرهنگ عاشورا ،روحیهي ايثار و فداکاري در مبارزه با تروريسم منطقه (مدافعان حرم)
 نگاههاي هنري و نو به واقعهي عاشورا و قیام خونین امام حسین (ع)
 ايام محرم و بايسته هاي اجتماعی
# من حسینیم

 عاشورا يک حادثه نیست ،يک فرهنگ است
 اربعین رسانه اي براي فرهنگ
 اربعین و وحدت شیعیان

 اربعین و مقدمهي ظهور منجی
 عزاداري در پیاده روي اربعین

 عزاداري روز اربعین درکربالي معلی

 مراسم آيینی مانند تعزيه و دسته گردانی و خیمه سوزانی و نماز ظهر عاشورا
 سنت اطعام و نذر
 کودکان و عاشورا
 من و عاشورا

 .4بخش های جشنواره
پوستر

تایپوگرافی

هنرهای تجسمی

عکس

نقاشی

نقاشیخط

تعزیه خوانی
1

بخش هنری

هنرهای نمایشی
تئاتر

نوحه خوانی
هنرهای آوایی
موسیقی آیینی

پادکست

هنرهای تصویری

مستند

پویا نمایی

نماهنگ

ادبیات نمایشی

فیلم نامه

دل نوشته
نثرادبی
2

بخش ادبی

3

بخش پژوهشی

خاطره

ادبیات داستانی

داستان کوتاه

شعر

شعر

پژوهش هنر عاشورایی
مقاله
مقاالت علمی هنری با
محوریت یادواره
نقاشی
4

بخش فرزندان

نوحه خوانی

دانشگاهی

خالقیت های هنری با
محوریت موضوع

 .5دبیرخانه جشنواره
دبیرخانه مرکزي اين جشنواره در معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز مستقر می باشد.

 .6مقررات عمومي یادواره
 .1تمامی دانشگاهیان اعم از دانشجو ،کارمند و اعضاي هیات علمی می توانند در يادواره شرکت کنند.
 .2شرکت کنندگان می توانند حداکثر  5اثر در هر بخش هنري به دبیرخانه ارسال نمايند.
 .3هنرمندان می توانند در تمامی بخش هاي يادواره به طور همزمان شرکت کنند.
 .3پس از تحويل نسخهي اثر به دبیرخانه يادواره ،امکان خارج کردن آن وجود ندارد.
 .4به هنرمندانی که آثارشان به مرحلهي نهايی راه يابد ،گواهی شرکت اعطاء می گردد.
 .5اعضاي هیأت انتخاب و داوري به پیشنهاد شوراي سیاستگذاري جشنواره و تأيید دبیراجرايی تعیین میشوند.
 .6دبیرخانه مسئولیتی در قبال آسیبهاي احتمالی ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکتکنندگان ندارد.
 .7به تقاضاي شرکت کنندگانی که آثار و مدارک آنها ناقص بوده يا با مقررات يادواره تطابق نداشته و يا با سیاست
هاي فرهنگی هماهنگ نباشند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .8توجه به جنبـههاي زيبايیشناسی و نگاه طراح در بهره گیري از نشانـههاي دقیق و عنـاصـر تصــويـري و نوآوري
و خالقیت در داوري مؤثر خواهد بود .
 .9آثـار رسیده توسط هیـأتـی متشکل از کارشنـاسان ،استادان و صاحبنظران ارزيـابـی شده و آثـار انتخابـی در
نمايشگاه ها عرضه و در کتاب يادواره چاپ خواهد شد .نمايشگاه اصلی در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
 .10مسئولیت هرگونه کپی برداري و عدم رعايت قوانین و مقررات يادواره به عهده شرکت کننده خواهد بود و دبیرخانه
هیچ گونه مسئولیتی در اين زمینه نخواهد داشت.
 .11براي نخستین مرتبه در کشور بانک جامع آثار هنري دانشگاهیان شکل خواهد گرفت.
 .12دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی براي امور نمايشگاهی ،تبلیغاتی و انتشاراتی در هر شکل استفاده کند.
 .13ارسال اثر به نمايشگاه به منزلهي قبول اين اصل است.
 .14حضور برگزيدگان (مجازي يا فیزيکی بنا به شرايط) درمراسم پايانی يادواره الزامی است و عدم شرکت به منزلهي
انصراف تلقی خواهد شد.
 .15جهت ثبت نام  ،تکمیل فرم شرکت و دريافت کد رهگیري به سايت  www.booyesibeharam.irمراجعه نمائید.

 . 16در صورت بروز هر نوع مشکل در ارسال آثار به آدرس سايت فوق می توانید آثار خود را به آدرس
 farhangi.shirazu.ac@gmail.comايمیل نمايید.
* تذکر مهم :نسخههای ارائه شده به دبیرخانه به منظور استفاده پژوهشگران در بانک آثار دانشگاهیان
نگهداری مي شوند و به فرستنده عودت نخواهند شد.
*** تذکر مهم :تمامی فایل های خود را که شامل (مشخصات فردی ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات
آثار) به صورت Word-Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فایل های صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل
یک فایل  Zipدر آورده و در قسمت ارسال اثر بارگذاری نمایید.
 .7گاه شمار جشنواره:
 اعالم فراخوان 1 :شهريورماه 1399 ثبت نام و دريافت آثار 10 :شهريورماه الی  31شهريورماه 1399 -تاریخ دریافت آثار تا  30مهرماه  1399تمدید شد.

شرایط و نحوهی ارسال آثار در هر بخش
شرایط عمومی
 .1ثبت نام ،تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار ،فقط از طریق سامانه یادواره توسط دانشگاه شیراز امكان پذیر است.
 .2متقاضیان همراه فایل ها ،یک متن نوشتاری ( )Statementرا برای تشریح و تبیین ایده و اثر خود ارسال کنند.
 .3این نوشتار مي بایست حداکثر  1۰۰کلمه باشد.
 .4ارسال یک قطعه عكس پرسنلي از متقاضي تا حداکثر یک مگابایت الزامي مي باشد.
 .5ارائهی شناسنامه اثر شامل نام و نام خانوادگي صاحب اثر ،نام اثر ،رشته و  ...الزامي است و نباید مستقیم ًا بر روی
اثر نوشته شده باشد.

 .6جهت ثبت نام  ،تکمیل فرم شرکت و دريافت کد رهگیري به سايت  www.booyesibeharam.irمراجعه نمائید.

 .7تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.
 .8در صورت بروز هر نوع مشکل در ارسال آثار به آدرس سايت فوق می توانید آثار خود را به آدرس
 farhangi.shirazu.ac@gmail.comايمیل نمايید.
 .9شما نیز مي توانید آثاری که به صورت فیلم یا کلیپ مي باشد؛ به دبیرخانه مرکزی واقع در شیراز ،معاونت فرهنگي
اجتماعي دانشگاه شیراز ،طبقه سوم ،دفتر مدیریت فرهنگي دانشگاه شیراز (دبیرخانه یادواره بوی سیب حرم) به
صورت  DVDو در سه نسخه با کیفیت باال و یا به آدرس ایمیل فوق به صورت  Google Driveارسال نمایید.

 -1بخش هنری
الف) هنرهای تجسمی
پوستر:
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش از یادواره شرکت نماید.
 .2نوع تكنیک اثر ،آزاد است.
 .3ارائهی اصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابي به مرحلهی نهایي الزامي است.
.4

حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگا بایت باشد.

.5

در بخش پوستر ارسال فایل اصلي باید با رزولوشن  3۰۰dpiو با فرمت Tiffو یا  Jpgباشد.

 .6در صورت درخواست داوران جشنواره ،شرکت کننده موظف است ،فایل الیه باز  psdیا اصل اثر را برای احراز
هویت آن ارائه نمایند.
 .7ابعاد اثر باید حداقل  4Aو حداکثر  5۰*7۰باشد.

 .8تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.
جوایز بخش پوستر:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر

 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر
تایپوگرافی:
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش از یادواره شرکت نماید.
 .2نوع تكنیک اثر ،آزاد است.
 .3ارائهی اصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابي به مرحلهی نهایي الزامي است.
 .4حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
 .5در بخش تایپوگرافي ارسال فایل اصلي باید با رزولوشن  3۰۰dpiو با فرمت Tiffو یا  Jpgباشد.
 .6در صورت درخواست داوران جشنواره ،شرکت کننده موظف است فایل الیه باز  psdیا اصل اثر را برای احراز
هویت آن ارائه نمایند.
 .7ابعاد اثر باید حداقل  4Aو حداکثر  5۰*7۰باشد.

 .8تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و
در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش تایپوگرافی:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر

عکاسی:
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش از یادواره شرکت نماید.
 .2نوع تكنیک اثر ،آزاد است.
 .3عكس ها مي تواند هم با موبایل و هم با دوربین گرفته شود .
 .4هر فرد مي تواند عكس های خود را به دوشكل تک عكس و مجموعه عكس به سامانهی یادواره ارسال نماید.

 .5هر مجموعه عكس مي تواند بین  2تا  5فریم باشد و باید از نظر فرمي و مفهومي بایكدیگر در ارتباط باشد.
 .6عكاس باید از هرگونه دستكاری درعكسها که منجر به گرافیكيشدن و حذف بعد عكس شود و یا دخالت در واقعیت
به هرصورت ،عكسسازی ،مونتاژ وکوالژ ،جابهجایي عناصر عكس و حذف عناصر تصویر خودداری کند.
 .7تنظیم نور ،کنترل رنگ ،افزایش یا کاهش کنتراست ،کاهش یا افزایش کالریتي ،افزایش یا کاهش گرین وشارپنس
و کراپ کردن بالمانع مي باشد و تنها تا جایي مجاز است که و جه اسنادی را برهم نزند.
 .8ارائهی اصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابي به مرحلهی نهایي الزامي است.
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حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.

 .1۰کیفیت عكس ها باید باال و به صورت فایل  jpgارسال شود.
 .11ابعاد عكس ها باید حداکثر  5۰*7۰باشد.

 .12تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت
Word-Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر
آورده و در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش عکس:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر

نقاشی:
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش از یادواره شرکت نماید.
 .2نوع تكنیک اثر ،آزاد است.
 .3ارائه اصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابي به مرحلهی نهایي الزامي است.
 .4حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
 .5در بخش نقاشي ارسال فایل اصلي باید با رزولوشن  3۰۰dpiو با فرمت  Tiffو یا  Jpgباشد.

 .6نقاشي ها مي تواند هم به صورت دستي هم دیجیتال صورت پذیرد .
 .7نقاشي های دستي باید به صورت کامالً از روبرو و کیفیت باال عكاسي و ارسال شود .در صورت نیاز اصل اثر باید به
دبیرخانه ارسال گردد.
 .8نقاشي باید زاییدهی ذهن خالق هنرمند باشد و از کپي برداری در این زمینه خودداری شود.
 .9ابعاد اثر باید حداقل  4Aو حداکثر  5۰*7۰باشد.

 .1۰تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش نقاشی:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر

نقاشیخط:
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش از یادواره شرکت نماید.
 .2نوع تكنیک اثر ،آزاد است.
 .3ارائهی اصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابي به مرحله نهایي الزامي است.
.4

حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.

.5

در بخش نقاشیخط ارسال فایل اصلي باید با رزولوشن  3۰۰dpiو با فرمت Tiffو یا  Jpgباشد.

ال دستي صورت پذیرد.
 .6آثار مي تواند به صورت خوشنویسي دستي و انتقال آن به فضای دیجیتال و هم کام ً
ال از روبرو و کیفیت باال عكاسي و ارسال شود .در صورت نیاز اصل اثر باید به دبیرخانه
 .7آثار دستي باید به صورت کام ً
ارسال گردد.
 .8آثار باید زاییده ذهن خالق هنرمند باشد و از کپي برداری در این زمینه خود داری شود.

 .9ابعاد اثر باید حداکثر 1۰۰*7۰باشد.

 .1۰تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش نقاشیخط:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر
ب) هنرهای نمایشی
تئاتر:
 .1ارسال نام بازیگران و عوامل اصلي گروه
 .2یک قطعه عكس از کارگردان (جهت چاپ در مكتوبات یادواره)
 .3فایل متني چكیده نمایشنامه اثر (حداکثر  3۰۰کلمه)
 .4متقاضیان مي توانند فیلم اثر خود را بر روی سایت به صورت  Zipبارگذاری نمایند (درج رشته و نام اثر ،نام و شماره
تماس کارگردان و نام دانشگاه الزامي است).
 3 .5قطعه عكس از پشت صحنه
 .6ارسال فایل  PDFنمایشنامه به همراه نام نویسنده و شماره تماس
 .7هر فرد یا گروه میتواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش یادواره شرکت نماید.
 .8ارسال پوستر مربوط به اثر الزامي است.
 .9حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
 .1۰در هر بخش ارسال فایل اصلي باید با رزولوشن  3۰۰dpiو با فرمت  Tiffو یا  Jpgباشد.

جوایز بخش تئاتر:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر

 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر

تعزیه خوانی:
 .1ارسال نام بازیگران و عوامل گروه
 .2یک قطعه عكس از کارگردان (جهت چاپ در مكتوبات یادواره)
 .3فایل متني چكیده اثر (حداکثر  3۰۰کلمه)
 .4متقاضیان مي توانند فیلم اثر خود را بر روی سایت به صورت  Zipبارگذاری نمایند (درج رشته و نام اثر ،نام و شماره
تماس کارگردان و نام دانشگاه الزامي است).
 3 .5قطعه عكس از پشت صحنه
 .6هر فرد یا گروه میتواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش یادواره شرکت نماید.
 .7ارسال پوستر مربوط به اثر الزامي است.
 .8حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
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در هر بخش ارسال فایل اصلي باید با رزولوشن  3۰۰dpiو با فرمت Tiffو یا  Jpgباشد.

جوایز بخش تعزیه خوانی:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر

ج) هنرهای آوایی
نوحه خوانی:
 .1ارسال نام مداح و یک قطعه عكس از آن

 .2متقاضیان مي توانند فیلم اثر خود را بر روی سایت به صورت فایل  Zipبارگذاری نمایند (درج رشته و نام اثر ،نام و
شماره تماس نوحه خوان و نام دانشگاه الزامي است).
 .3هر فرد یا گروه مي تواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش یادواره شرکت نماید.
 .4ارسال متن نوحه الزامي است.
 .5حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
 .6در هر بخش ارسال فایل اصلي باید با رزولوشن  3۰۰dpiو با فرمت Tiffو یا  Jpgباشد.

جوایز بخش نوحه خوانی:
 .1رتبه اول  1/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  700/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  500/000تومان +لوح تقدیر

موسیقی آیینی:
 .1تكمیل فرم تقاضای شرکت در یادواره توسط سرپرست گروه یا نوازندهی اثر
 .2ارسال نام نوازندگان و عوامل گروه
 .3یک قطعه عكس از سرپرست گروه یا آهنگ ساز (برای انتشاردر مكتوبات جشنواره)
 .4متقاضیان مي توانند فیلم اثر خود را بر روی سایت به صورت فایل  Zipبارگذاری نمایند (درج رشته و نام اثر ،نام و
شماره تماس سرپرست یا آهنگساز و نام دانشگاه الزامي است).
 .5هر فرد یا گروه میتواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش یادواره شرکت نماید.
 .6ارسال پوستر مربوط به اثر الزامي است.
 .7حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  6مگابایت باشد.
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در هر بخش ارسال فایل اصلي باید با رزولوشن  3۰۰dpiو با فرمت Tiffو یا  Jpgباشد.

جوایز بخش موسیقی آئینی:

 .1رتبه اول  1/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  700/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  500/000تومان +لوح تقدیر

د) هنرهای تصویری.

فیلم کوتاه (مستند):
 .1حداکثر زمان فیلم  2۰دقیقه
 .2هر فرد میتواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش یادواره شرکت نماید.
 .3یک قطعه عكس از کارگردان (جهت چاپ در مكتوبات یادواره)
 .4فایل متني چكیده فیلمنامه یا متن اولیه اثر (حداکثر  3۰۰کلمه)
 .5ثبت نام ،تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار ،فقط از طریق سامانه یادواره توسط دانشگاه شیراز امكان پذیر است.
 .6متقاضیان مي توانند فیلم اثر خود را بر روی سایت به صورت فایل  Zipبارگذاری نمایند (درج رشته و نام اثر ،نام
و شماره تماس کارگردان و نام دانشگاه الزامي است).
 .7ارسال فایل  PDFفیلمنامه یا طرح اولیه الزامي است.

جوایز بخش فیلم کوتاه مستند:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر

پویانمایی:
 .1ارسال اثر خالقانه بدون کپي برداری
 .2هر فرد میتواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش یادواره شرکت نماید.

 .3ارسال فایل  PDFفیلمنامه به همراه نام نویسنده و شماره تماس
 .4متقاضیان مي توانند فیلم اثر خود را بر روی سایت به صورت فایل  Zipبارگذاری نمایند (درج رشته و نام اثر ،نام و
شماره تماس کارگردان و نام دانشگاه الزامي است).
 .5حداکثر زمان فیلم  2۰دقیقه

جوایز بخش پویانمایی:
 .1رتبه اول  2/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  800/000تومان +لوح تقدیر

نماهنگ:
 .1ثبت نام ،تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار ،فقط از طریق سامانه یادواره توسط دانشگاه شیراز امكان پذیر است.
 .2هر فرد یا گروه میتواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش یادواره شرکت نماید.
 .3ارسال فایل  PDFمتن نماهنگ به همراه نام نویسنده و شماره تماس
 .4حداکثر زمان نماهنگ  5دقیقه
 .5متقاضیان مي توانند اثر خود را بر روی سایت به صورت فایل  Zipبارگذاری نمایند (درج رشته و نام اثر ،نام و شماره
تماس اثر دهنده و نام دانشگاه الزامي است).
 .6تفكر خالق  ،وفاداری به ارزش های سازماني و ملي و مذهبي ،تعهد به ارتقای سطح بصری و شنیداری مخاطبان تعهد
به معاهدات بین المللي مانند کپي رایت

جوایز بخش نماهنگ:
 .1رتبه اول  1/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  700/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  500/000تومان +لوح تقدیر

پادکست:
 .1ثبت نام ،تقاضای شرکت  ،فقط از طریق سامانه یادواره توسط دانشگاه شیراز امكان پذیر است.
 .2ارسال فایل  PDFمتن پادکست به همراه نام نویسنده و شماره تماس
 .3حداکثر زمان پادکست  5دقیقه
 .4هر فرد میتواند حداکثر با 3اثر در این بخش شرکت نماید.
 .5متقاضیان مي توانند اثر خود را بر روی سایت به صورت فایل  Zipبارگذاری نمایند (درج رشته و نام اثر ،نام و شماره
تماس اثر دهنده و نام دانشگاه الزامي است).
 .6تفكر خالق  ،وفاداری به ارزش های سازماني و ملي و مذهبي ،تعهد به ارتقای سطح بصری و شنیداری مخاطبان تعهد
به معاهدات بین المللي مانند کپي رایت

جوایز بخش پادکست:
 .1رتبه اول  1/000/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  700/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  500/000تومان +لوح تقدیر

 -2بخش ادبی
الف) ادبیات نمایشی
فیلمنامه:
 .1ارسال فایل  PDFو  wordفیلمنامه (فونت نازنین و اندازه قلم  14باشد)به همراه نام نویسنده و شماره تماس
 .2حجم متن فیلمنامه حداکثر  4۰صفحه باشد .
 .3هر فرد میتواند حداکثر با  2اثر در هر رشته از این بخش یادواره شرکت نماید.

 .4تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش فیلم نامه:
 .1رتبه اول  1/500/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/000/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  700/000تومان +لوح تقدیر
ب) نثر ادبی
دلنوشته:
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش ازیادواره شرکت نماید.
 .2فایل متني  PDFو wordدل نوشته حداقل  5۰کلمه و حداکثر  3۰۰کلمه
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ارسال فایل متن باید باکیفیت باال و با دو فرمت  wordو  PDFباشد.

 .4حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداکثر  3مگابایت باشد.

 .5تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش دلنوشته:
 .1رتبه اول  700/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  300/000تومان +لوح تقدیر
خاطره:

 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش ازیادواره شرکت نماید.
 .2فایل متني  PDFو  wordدل نوشته حداقل  5۰کلمه و حداکثر  3۰۰۰کلمه باشد.
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ارسال فایل متن باید با کیفیت باال و با دو فرمت  wordو  PDFباشد.

 .4حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداکثر  3مگابایت باشد.

 .5تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش خاطره:
 .1رتبه اول  700/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  300/000تومان +لوح تقدیر

ب) ادبیات داستانی
داستان کوتاه:
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش ازیادواره شرکت نماید.
 .2فایل متني  PDFو  wordداستان کوتاه حداکثر  25۰۰کلمه باشد
.3

ارسال فایل متن باید باکیفیت باال و با دو فرمت  wordو  PDFباشد.

 .4حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداکثر  3مگابایت باشد.

 .5تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش داستان کوتاه:
 .1رتبه اول  700/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر

 .2رتبه دوم  500/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  300/000تومان +لوح تقدیر
ج) شعر
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش ازیادواره شرکت نماید.
 .2سبک شعر آزاد است.
.3

ارسال فایل متن باید باکیفیت باال و با دو فرمت  wordو  PDFباشد.

 .4حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداکثر  3مگابایت باشد.

 .5تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت Word-
Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر آورده و در
قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش شعر:
 .1رتبه اول  1/500/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/000/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  700/000تومان +لوح تقدیر

 -3بخش پژوهشی
الف) پژوهش هنر عاشورایی
 .1فایل متني چكیده داستان اثر یا اثر (حداکثر  3۰۰کلمه)
 .2فایل متني دل نوشته حداقل  5۰کلمه و حداکثر  3۰۰کلمه
 .3ارسال فایل متن باید با کیفیت باال و با دو فرمت  wordو  PDFباشد.
 .4حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداکثر  3مگابایت باشد.

 .5تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت
Word-Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر
آورده و در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش پژوهش هنر عاشورایی:
 .1رتبه اول  1/500/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/000/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  700/000تومان +لوح تقدیر
ب) مقاالت علمی هنری با محوریت یادواره
 .1فایل متني چكیده داستان اثر یا اثر (حداکثر  3۰۰کلمه)
 .2ارسال فایل متن باید با کیفیت باال و با دو فرمت  wordو  PDFباشد.
 .3حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداکثر  3مگابایت باشد.

 .4تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت
Word-Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر
آورده و در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش مقاالت علمی هنری:
 .1رتبه اول  1/500/000تومان  +تندیس یادواره  +لوح تقدیر
 .2رتبه دوم  1/000/000تومان +لوح تقدیر
 .3رتبه سوم  700/000تومان +لوح تقدیر

 -4بخش فرزندان دانشگاهی
الف) نقاشی
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  5اثر در این بخش از یادواره شرکت نماید.

 .2حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر  5مگابایت باشد.
 .3سایز نقاشي برای فرزندان حداقل  A4و حداکثر  7۰*5۰مي باشد.
 .4ابتدا عكس اثر ارسال و درصورت تقاضای داوران اصل اثر به دبیرخانه ارسال گردد.
 .5تكنیک آزاد مي باشد.
 .6درج سن اثر دهنده  ،نام و شماره تماس و نام دانشگاه و نسبت فرزند الزامي است.

 .7تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت
Word-Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر
آورده و در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.
ب) نوحه خوانی
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  2اثر در این بخش ازیادواره شرکت نماید.
 .2ارسال اثر باید به صورت یک فیلم از نوحه خواني فرزند دانشگاهي باشد.
 .3حداکثر زمان فیلم  5دقیقه مي باشد.
 .4درج سن اثر دهنده ،نام و شماره تماس و نام دانشگاه و نسبت فرزند الزامي است.

 .5تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت
Word-Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر
آورده و در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.
ج) خالقیت های هنری با محوریت یادواره
 .1هر فرد مي تواند حداکثر با  2اثر در این بخش از یادواره شرکت نماید.
 .2ارسال اثر باید به صورت یک فیلم یا تصویر و یا ارسال حجم کار به دبیرخانه باشد.
 .3تكنیک و نوع خالقیت آزاد و راستای محوریت یادواره باشد.
 .4در صورت تصویری بودن اثر ارسال آن تا  3مگابایت بالمانع است.
 .5درج سن اثر دهنده ،نام و شماره تماس و نام دانشگاه و نسبت فرزند الزامي است.

 .6تمامی فايل هاي خود را که شامل (مشخصات فردي ،آثار ،در صورت لزوم توضیحات آثار) به صورت
Word-Pdf-Jpeg-Tiffو همچنین فايل هاي صوتی  -کلیپ و ...می باشد ،به شکل يک فايل  Zipدر
آورده و در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

جوایز بخش فرزندان دانشگاهی :
به صورت نقدی یا غیر نقدی و جمع مبلغ هدیه  3/000/000تومان

