
 

 :کند می برگزار جیرفت دانشگاه و  جیرفت پزشکی علوم دانشگاه

 فاطمیه ایام موضوع با «والیت راه شهیده» سوگواره - همایش  اولین فراخوان

 از بیش آشنایی و ایام این بزرگداشت هدف با " والیت راه شهیده سوگواره" فاطمیه، ایام رسیدن فرا با همزمان

 معارف ترویج و توسعه راستای در و( س) زهراءفاطمه  حضرت اسالم بانوی ارادتمندان و مندان عالقه پیش

 .شود می برگزار ها خالقیت رشد با همراه دینی باورهای تقویت ،(ع)معصومین نورانی

 کوتاه نامه فیلم و نقاشی ،خوشنویسی، ادبی متن شعر، های بخش شامل هنری و ادبی قالب دردو سوگواره این

منطبق با  را خود آثار دارند فرصت ماه بهمن20 تا ها، بخش از یک هر در شرکت به مندان عالقه.  شود برگزارمی

شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه به دفتر نهاد رهبری یا معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

 .دهند ارائهجیرفت 

 شعر 

 .است قبول مورد …) و قصیده پیوسته، دوبیتی یا رباعی چهارپاره، مثنوی، غزل،( نی آئی شعر بخش در

 .نماید اثر ارائه  2 حداکثر بخش، هر برای میتواند متقاضی

 .باشند شده چاپ کتابی در این از پیش نباید آثار

 .شود خودداری ... و ربط بی عبارات اعداد، استفاده از و بوده مناسب اسم دارای حتما ادبی آثار

 .است ضروری اثر برگه پشت در دانشگاه نام و اثر صاحب تماس شماره نام خانوادگی ، و نام رشته، درج

 خوشنویسی 

 اثر ارائه شده از احادیث حضرت فاطمه)س( باشد. .نماید ارائه اثر 2 حداکثر میتواند متقاضی هر

 .(باشدA3) 7/29 *42 باید اثر ابعاد

 .شود. گالسه ارائه کاغذ در اثر است شایسته ترجیحا

 .است اثر ضروری برگه پشت در دانشگاه اثر و نام صاحب تماس شمارهنام خانوادگی،  و نام رشته، درج

 

 



 نقاشی 

 .است آزاد اثر، تکنیک نوع

 .نماید ارائه اثر 2 حداکثر میتواند متقاضی هر

 .باشد  A3 باید اثر ابعاد

 .است ضروری اثر برگه پشت در دانشگاه نام و اثر، صاحب تماس شمارهنام خانوادگی ، و نام ، رشته درج

 ( دلنوشتهمتن ادبی) 

 هر متقاضی می تواند تنها یک اثر ارائه نماید.  

 کلمه باشد.100اثر ارسالی نباید بیش از 

 .کرد نخواهد دریافت را امتیازی باشد، هنرمندان دیگر آثار از کپی عینا تولیدی، اثر که صورتی در

 .شود ارائه  مناسب کاغذ در اثر است شایسته ترجیحا

 .است ضروری اثر برگه پشت در دانشگاه نام و اثر صاحب تماس شمارهنام خانوادگی ، و نام رشته، درج

 فیلم نامه کوتاه 

 .باشند شده چاپ کتابی در این از پیش نباید نامه فیلم

 به فیلم نامه خارج از موضوع ایام فاطمیه امتیاز تعلق نمی گیرد.

 تنها یک اثر ارائه دهد. متقاضی می تواند هر

صفحه ارائه  20 در وحداکثر۵/1 خطوط ،فاصله14سایز ، B Nazanin فونت با نگاری حروف اصول رعایت با باید نامه فیلم

 .گردد

 .است الزامی جداگانه ای صفحه در ای صفحه یک خالصه نگارش

 .است ضروری دانشگاه نام و اثر صاحب تماس شماره ،نام خانوادگی و نام رشته، درج    


