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 :يمعظم رهبر مقام

از  شیو ب انياد يرا که همه یآن است که بتواند معارف ینيد هنر»

اند و ها همت گماشتهانسان نیاسالم به نشر آن در ب نیمب نيهمه، د

نثار شده است، نشر دهد، جاودانه  قيحقا نيدر راه نشر ا یپاک يهاجان

است؛  ینيمعارف، معارف بلند د نيها ماندگار سازد. اکند و در ذهن

عدالت را در جامعه  ینيهنر د کند؛یمعارف را منتشر م نيا ینيهنر د

 چیو ه نياز د یاسم چیولو شما ه کند؛یم یارزش معرف کيبه صورت 

 «.دياوریدر باب عدالت در خالل هنرتان ن یثيحد چیاز قرآن و ه ياهيآ

 

 

 



 

 مقدمه .1

نمادهاي ي انسانی هاي فرهنگی و درونی يک جامعهظرفیت بخش ءو ارتقا دهندهنظم  ساز، يکی از عوامل هويت    

شک  بدونتوان مسیر حرکت و تعالی جوامع را تعیین کرد.  می ثر از اين ظرفیتؤم ياستفادهبا  ملی و مذهبی است.

هويتی و فرهنگی در درون جامعه  هايترين نمادبديل بی و اربعین حسینی يکی ازهاي محرم عزاداري ها و سوگواري

جايگاه آن  اعتاليثیرگذاري آن کاسته نشده، بلکه شاهد رشد و أاعصار و قرون نه تنها از ظرفیت تايرانی است که طی 

 وده ايم.سیاسی ـ اجتماعی نیز ب تحوالت شکل گیريدر سیر 

 ستهيکه همواره سهم مهم و شا رگذاریو تأث رومندیپرمعنا و ن ،یو مل ینيد تياست متشخص و با هو يهنر ،یرانيا هنر

آدم است که از  هنر، قلم صنع فرزندان»: یعتيشر یدکتر عل ي. نوشتهداشته است یدر هنر، فرهنگ و تمدن جهان يا

او بوده و  يستهيشا گاهيکه جا یبهشت يو افسرده را به گونه ا تزش نیتا زم کوشد یافکنده شد و م نیبهشت به زم

نافذ و ماندگار مقصود  با،يز انیب ،هنر ياز شاخصه ها یکيآنجا که،  از .صدق می کندنیز  درباره آن« کند شيهست آرا

 امیقفرهنگ و هنر،  يران عرصهبا ياري کنشگو  ختهیها را درهم آمپس آن ؛باشد یم به مخاطب شهيو اند امیو انتقال پ

و  یرو به منظور هماهنگ نياز ا م؛ شايد مرضی حضرت دوست گردد.ي)ع( و محرم را به زبان هنر درآور نیامام حس

 میزبانی و محوريتبا الحسین )ع( اباعبداهلل حضرت سوگواره فرهنگی هنري ها دانشگاه يها تیبه فعال یانسجام بخش

 مختلف فرهنگی و هنري يهاهمت کنشگران عرصهساالر شهیدان و مدد با  ،است دیام .شود یبرگزار م شیرازدانشگاه 

 گردد. نيقر قیتوف با زیاقدام ن نيکشور، ا يهاکاران دانشگاهردست اند تيحماهمچنین و 

 هاو ضرورت   اهداف .2

 يتا بسترکشورسراسر انیدانشگاه یو ادب ي، هنریفرهنگ هايتیشناخت قابل يبرا ،ستازمینه و فرصتی سوگواره  نيا

 ،یعدالت خواه ،یبلند فرهنگ عاشورا از جمله حق طلب میمفاه ،باشد که آثارشان یهنرمندان یمناسب جهت معرف

 يبرا یدانشگاه  يدر جامعه شتریب يزهیآوردن انگ ديپد يبرا ياعرصه زیکنند و ن یم جيو ... را ترو ینیاخالق حس

 .است ینیحس در بطن و بستر حماسه یفرهنگ داتیخلق اثر و توجه به تول

 اهداف: ریسا

 نسل امروز نگاههدف قیام امام حسین )ع( از  يادآوريدر  يهنر يايبه زبان گو دنیرس 

 يهنر يها و الگوهابه نشانه یمذهب يکردن شعارها ليتبد 

 یمذهب نیبا مضام يو نشر آثار هنر دیتول 

  يادواره ها،  ،هاسوگواره قيها از طرنسل گريآن به د يادآوريبه نسل جوان و  ینيو د یمذهب يهاتیانتقال واقع

 يهنر -یفرهنگ يهامسابقهجشنواره ها و 

 یخلق آثار تجسم ينهیکربال در زم يواقعه يها تیاز ظرف يمندبهره 



 

 يیدر گسترش فرهنگ و هنر عاشورا یدانشگاه يها تیاستفاده از ظرف 

  آن امیعاشورا و انتقال پ يحماسه انیب 

 کربال يدر خصوص واقعه ورزي انديشه يتالش برا 

 کربال يهزدودن خرافه از واقع يتالش برا 

 عی، هنر تشخاصطور و به ینيفرهنگ د يمطالعه 

 يادوارههمسو با اهداف  يهنر يها و کشف استعدادها يتوانمند يئهارا يمناسب برا يفراهم آوردن بستر 

 نسل جوان جامعه نیدر ب يثارگريو ا يسلحشور هیروح تيتقو 

 اتیادب ر ودر هن يیعاشورا نیمضام  جيو ترو غیتبل 

 رانيا یدانشگاه يجامعه یو ادب يهنر يهايتوانمند یشناخت و معرف 

 :موضوع و محور ها .3

 تا امروز خيدر طول تار و امتداد نهضت عاشورا )ع( اباعبداهللحضرت  امیق 

 آن با سلیمانی شهید مکتب نسبتعاشورا و  فرهنگ 

 در منطقه يداريمقاومت و پا يعاشورا و جبهه فرهنگ 

 آن یجهان امیو پ نیاربع يیمایراهپ 

 کرونا )مدافعان سالمت( ی( در کادر درمانینبيز هی)روح يو فداکار ثاريا يهیعاشورا، روح فرهنگ 

 منطقه )مدافعان حرم( سميدر مبارزه با ترور يو فداکار ثاريا يهیعاشورا، روح فرهنگ 

 ع( نیامام حس نیخون امیعاشورا و ق يو نو به واقعه يهنر يهانگاه( 

 اجتماعی هاي بايسته ومحرم  اميا 

 #مینیمن حس 

  فرهنگ است کي، ستیحادثه ن کيعاشورا 

 فرهنگ يبرا يرسانه ا نیاربع 

 انیعیو وحدت ش نیاربع 

 یظهور منج يو مقدمه نیاربع 

 نیاربع يرو ادهیدر پ يعزادار 

 یمعل يکربالدر نیروز اربع يعزادار 

 و نماز ظهر عاشورا یسوزان مهیو خ یدانگر و دسته هيمانند تعز ینيیمراسم آ 

 سنت اطعام و نذر 

 و عاشورا کودکان 

 من و عاشورا 



 

 

 جشنوارهبخش های  .4

 بخش هنری 1

 هنرهای تجسمی

 پوستر

 تایپوگرافی

 عکس

 نقاشی

 خطنقاشی

 هنرهای نمایشی

 تعزیه خوانی

 تئاتر

 هنرهای آوایی

 نوحه خوانی

 موسیقی آیینی

 تصویریهنرهای 

 پادکست

 مستند

 پویا نمایی



 

 نماهنگ

 بخش ادبی 2

 فیلم نامه ادبیات نمایشی

 نثرادبی

 دل نوشته

 خاطره

 داستان کوتاه ادبیات داستانی

 شعر شعر

 پژوهشیبخش  3

 پژوهش هنر عاشورایی

 مقاله

مقاالت علمی هنری با 

 محوریت یادواره

4 
بخش فرزندان 

 یدانشگاه

 نقاشی

 
 نوحه خوانی

های هنری با  خالقیت

 محوریت موضوع

 

 

 

 

 

 



 

 

 دبیرخانه جشنواره .5

 د.مستقر می باش معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز دبیرخانه مرکزي اين جشنواره در

 ارهي یادومقررات عموم. 6

 د.اره شرکت کننيادوتوانند در  یم یعلم هیات  ياعم از دانشجو، کارمند و اعضا انیدانشگاهتمامی  .1

 به دبیرخانه ارسال نمايند.هنري اثر در هر بخش  5می توانند حداکثر  شرکت کنندگان .2

 هنرمندان می توانند در تمامی بخش هاي يادواره به طور همزمان شرکت کنند.. 3

 .وجود ندارده، امکان خارج کردن آن يادوار رخانهیاثر به دب ينسخه ليپس از تحو .3

 .گردد یم اعطاءشرکت  یگواه ،ابديراه  يینها يکه آثارشان به مرحله یبه هنرمندان .4

 .شوندیم نییتع اجرايیریدب ديیو تأ جشنواره اريذشوراي سیاستگ شنهادیبه پ يانتخاب و داور أتیه ياعضا .5

 .کنندگان ندارداز ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت یناش یاحتمال يهابیدر قبال آس یتیمسئول رخانهیدب .6

 استیبا س اي تطابق نداشته و يادوارهبا مقررات  ايها ناقص بوده مدارک آن که آثار و یشرکت کنندگان يبه تقاضا .7

 .اثر داده نخواهد شد بیترت ،هماهنگ نباشند یفرهنگ يها

 آوريو نو يـريو عنـاصـر تصــو قیدق يهااز نشانـه يرگی و نگاه طراح در بهره شناسیيیبايز يهاتوجه به جنبـه .8

  .ثر خواهد بودؤم يدر داور تیو خالق

در  یشده و آثـار انتخابـ یـابـي، استادان و صاحبنظران ارزمتشکل از کارشنـاسان یـأتـیتوسط ه دهیآثـار رس .9

 .برگزار خواهد شد رازیدر دانشگاه ش یاصل شگاهيچاپ خواهد شد. نما يادوارهها عرضه و در کتاب  شگاهينما

 رخانهیبه عهده شرکت کننده خواهد بود و دب ادوارهيو مقررات  نیقوان تيو عدم رعا يبردار یهرگونه کپ تیمسئول. 10

 نخواهد داشت. نهیزم نيدر ا یتیگونه مسئول چیه

 .شکل خواهد گرفت انیدانشگاه يمرتبه در کشور بانک جامع آثار هنر نینخست يبرا .11

 .در هر شکل استفاده کند یو انتشارات یغاتیتبل ،یشگاهيامور نما يبرا یمجاز است از آثار ارسال رخانهیدب .12

 .اصل است نيقبول ا يهارسال اثر به نمايشگاه به منزل .13

 يبه منزله است و عدم شرکت یواره الزامياد یاني( درمراسم پاطيبنا به شرا یکيزیف اي ي)مجاز دگانيحضور برگز .14

 .خواهد شد یانصراف تلق

 .دنمائی مراجعه www.booyesibeharam.ir  تيبه سا يریکد رهگ افتيفرم شرکت و در لیجهت ثبت نام ، تکم .15



 

. در صورت بروز هر نوع مشکل در ارسال آثار به آدرس سايت فوق می توانید آثار خود را به آدرس   16

farhangi.shirazu.ac@gmail.com  .ايمیل نمايید 

 انیبه منظور استفاده پژوهشگران در بانک آثار  دانشگاه رخانهیارائه شده به دب یهامهم: نسخه تذکر *

 .شوند و به فرستنده عودت نخواهند شد يم ینگهدار

توضیحات ، در صورت لزوم آثار ،مشخصات فردی)خود را که شامل فایل های *** تذکر مهم: تمامی  

 شکلبه می باشد، کلیپ و...  -همچنین فایل های صوتی  وfifT-gepJ-Pdf-Word به صورت  (آثار

 .نماییددر آورده و در قسمت ارسال اثر بارگذاری   ipZ یک فایل 

 

 :شمار جشنواره گاه. 7

 1399ماه شهريور 1م فراخوان: الاع -

 1399شهريورماه  31الی  شهريورماه 10آثار:  افتيثبت نام و در -

 تمدید شد. 1399مهرماه  30دریافت آثار تا تاریخ  -

 

 

 ارسال آثار در هر بخشی نحوهشرایط و 
 

 شرایط عمومی 

 
 امكان پذیر است. شیرازتوسط دانشگاه  یادوارهثبت نام، تقاضای شرکت و ارسال تصویر آثار، فقط از طریق سامانه  .1

 ن ایده و اثر خود ارسال کنند.یرا برای تشریح و تبی( Statementها، یک متن نوشتاری ) متقاضیان همراه فایل  .2

 کلمه باشد. 1۰۰بایست حداکثر  این نوشتار مي  .3

 مگابایت الزامي مي باشد. یکارسال یک قطعه عكس پرسنلي از متقاضي تا حداکثر  .4

بر روی  و نباید مستقیماً  ... الزامي است نام اثر، رشته و شناسنامه اثر شامل نام و نام خانوادگي صاحب اثر،ی ارائه  .5

 اثر نوشته شده باشد.

 .دنمائی مراجعه www.booyesibeharam.ir  تيبه سا يریکد رهگ افتيفرم شرکت و در لیجهت ثبت نام ، تکم .6



 

-Wordتمامی فايل هاي خود را که شامل )مشخصات فردي، آثار، در صورت لزوم توضیحات آثار( به صورت  .7

Pdf-Jpeg-Tiff کلیپ و... می باشد، به شکل يک فايل  -همچنین فايل هاي صوتی  وZip    در آورده و در

 نمايید.بارگذاري سايت قسمت ارسال اثر 

 

در صورت بروز هر نوع مشکل در ارسال آثار به آدرس سايت فوق می توانید آثار خود را به آدرس    .8
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معاونت فرهنگي شیراز، به دبیرخانه مرکزی واقع در که به صورت فیلم یا کلیپ مي باشد؛ آثاری  شما نیز مي توانید .9

( به یادواره بوی سیب حرم دفتر مدیریت فرهنگي دانشگاه شیراز )دبیرخانه ،طبقه سوم ،دانشگاه شیرازاجتماعي 

 ارسال نمایید.   Google Drive و در سه نسخه با کیفیت باال و یا به آدرس ایمیل فوق به صورت  DVD صورت 

 

 

 بخش هنری  -1

 الف( هنرهای تجسمی

 :پوستر
  شرکت نماید. یادوارهدر این بخش از اثر  5هر فرد مي تواند حداکثر با  .1

 نوع تكنیک اثر، آزاد است. .2

 نهایي الزامي است. یاصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابي به مرحله یارائه .3

 بایت باشد. مگا 6حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر    .4

 .باشد Jpgو یا Tiffو با فرمت  dpi3۰۰رزولوشن  ید بادر بخش پوستر ارسال فایل اصلي با   .5

یا اصل اثر را برای احراز  psdفایل الیه باز  ،در صورت درخواست داوران جشنواره، شرکت کننده موظف است  .6

 هویت آن ارائه نمایند.

 .باشد 5۰*7۰و حداکثر  A4ابعاد اثر باید حداقل  .7

-Wordتمامی فايل هاي خود را که شامل )مشخصات فردي، آثار، در صورت لزوم توضیحات آثار( به صورت  .8

Pdf-Jpeg-Tiff کلیپ و... می باشد، به شکل يک فايل  -همچنین فايل هاي صوتی  وZip    در آورده و در

 قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

 :جوایز بخش پوستر

 تومان + تندیس یادواره + لوح تقدیر 000/000/2اول  رتبه .1



 

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

 تومان+ لوح تقدیر  000/800سوم  رتبه .3

 

 :تایپوگرافی
  شرکت نماید. یادواره در این بخش ازاثر  5هر فرد مي تواند حداکثر با  .1

 نوع تكنیک اثر، آزاد است. .2

 نهایي الزامي است. یاصل اثر پس از انجام داوری اولیه و راهیابي به مرحله یارائه .3

 مگابایت باشد. 6حجم هر فایل ارسالي مي بایست حداقل یک و حداکثر   .4

 .باشد Jpgو یا Tiffو با فرمت  dpi3۰۰رزولوشن  ید باارسال فایل اصلي با تایپوگرافيدر بخش   .5

یا اصل اثر را برای احراز  psdدر صورت درخواست داوران جشنواره، شرکت کننده موظف است فایل الیه باز   .6

 هویت آن ارائه نمایند.

 .باشد 5۰*7۰و حداکثر  A4ابعاد اثر باید حداقل  .7

-Wordتمامی فايل هاي خود را که شامل )مشخصات فردي، آثار، در صورت لزوم توضیحات آثار( به صورت  .8

Pdf-Jpeg-Tiff کلیپ و... می باشد، به شکل يک فايل  -همچنین فايل هاي صوتی  وZip    در آورده و

 در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

 

 :جوایز بخش تایپوگرافی

 تومان + تندیس یادواره + لوح تقدیر 000/000/2اول  رتبه .1

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

 تومان+ لوح تقدیر  000/800سوم  رتبه .3
 

 

 :عکاسی
  شرکت نماید. یادواره در این بخش ازاثر  5هر فرد مي تواند حداکثر با  .1

 نوع تكنیک اثر، آزاد است. .2

 عكس ها مي تواند هم با موبایل و هم با دوربین گرفته شود . .3
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 ارسال اثر باید به صورت یک فیلم از نوحه خواني فرزند دانشگاهي باشد. .2

 دقیقه مي باشد. 5حداکثر زمان فیلم  .3

 .الزامي استو نسبت فرزند دانشگاه  و نام نام و شماره تماس ، سن اثر دهندهدرج  .4

تمامی فايل هاي خود را که شامل )مشخصات فردي، آثار، در صورت لزوم توضیحات آثار( به صورت  .5

Word-Pdf-Jpeg-Tiff کلیپ و... می باشد، به شکل يک فايل  -همچنین فايل هاي صوتی  وZip    در

 آورده و در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.

 خالقیت های هنری با محوریت یادوارهج( 

  شرکت نماید. یادواره در این بخش ازاثر  2هر فرد مي تواند حداکثر با  .1

 ارسال اثر باید به صورت یک فیلم یا تصویر و یا ارسال حجم کار به دبیرخانه باشد. .2

 تكنیک و نوع خالقیت آزاد و راستای محوریت یادواره باشد. .3

 است.مگابایت بالمانع  3در صورت تصویری بودن اثر ارسال آن تا  .4

 .الزامي استو نسبت فرزند دانشگاه  و نام نام و شماره تماس ، سن اثر دهندهدرج  .5

تمامی فايل هاي خود را که شامل )مشخصات فردي، آثار، در صورت لزوم توضیحات آثار( به صورت  .6

Word-Pdf-Jpeg-Tiff کلیپ و... می باشد، به شکل يک فايل  -همچنین فايل هاي صوتی  وZip    در

 آورده و در قسمت ارسال اثر سايت بارگذاري نمايید.



 

 :جوایز بخش فرزندان دانشگاهی 

 تومان 000/000/3غیر نقدی و جمع مبلغ هدیه نقدی یا به صورت 


