
 
 بسمه تعالی

 استان کرمان  شهدای عشایر فرهنگی هنرواره

 نیست شهادت از کمتر شهدا یاد گرامیداشت امروزه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

 اهداف:● 
 ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت -1

 ارج نهادن به رشادت های شهدای عشایر -2

 :هنروارهمحورهای ●
 زنان و شهادت  -3 منام، مدافع حرم، دانشجو عشایر،گ شهدای: -2سیره و سبک زندگی شهدا  -1

 : هنرواره بخش های●

 ادبیات پایداریبخش اول: 

 ارائه نماید( اثر 3 حداکثر تواندمی شاعر هر  ارائه شود. (نیمایی و سپید)نو  سنتی ودر قالب تواند اشعار می) شعر و سروده -

 ارائه شود( A4حداکثر در یک برگ  ارسالی متن) )دلنوشته، نامه ای به شهدا و نامه ای از طرف شهدا( متن ادبی  -

 در حداکثر ارسالی متن)زندگی نامه شهدا(  ،خاطره و دوستان شهدا،)در قالب مصاحبه با خانواده ، همرزمان  مستندسازی از زندگی شهدا -

 .شود( ارائه A4 برگ 5

 چندرسانه ای:  دومبخش 

 ارسال هنرواره برای عکس قطعه 5 جمعاً ، تواند می کننده شرکت هر باشند.  سفید و سیاه یا رنگی توانند می ارسالی های عکس)  از شهدا عکس -

 ) موبایل/ ای حرفه دوربین: باشد آماتور و ای حرفه صورت به تواند می ها عکس. کند

 نخواهد قرار ارزیابی مورد قاعده این از خارج آثار و بوده دقیقه 15 داستانی و مستند بخش در کوتاه های فیلم تایم و زمان حداکثر) کوتاه فیلم -

 (گردد دبیرخانه تحویل DVD نسخه یک روی بر فیلم هر اصلی نسخه کپی است الزم، گرفت

 شهید باشد( 22این نرم افزار باید حاوی اطالعات حداقل ) طراحی نرم افزار در زمینه معرفی شهدا -

 هنرهای تجسمی:  سومبخش 

 تحویل داده و یا پست شوند( هنروارهنماید، آثار باید به دبیرخانه ارائه  اثر 3 حداکثر تواندمی شرکت کننده هر) نقاشی-

 تحویل داده و یا پست شوند( هنروارهارائه نماید، آثار باید به دبیرخانه  اثر 3 حداکثر تواندمی شرکت کننده هر)خط )خوشنویسی( -

 تحویل داده و یا پست شوند( هنروارهدبیرخانه ارائه نماید، آثار باید به  اثر 3 حداکثر تواندمی شرکت کننده هر)گرافیک-
 : هنرواره مقررات عمومی ●

 .باشد هنرواره محورهایبا  مرتبطکلیه ی آثار بایستی  -1

   .جشنواره ها و مسابقات برنده یا برگزیده شده باشندآثار ارسالی نباید در دیگر -2

 . آثاری که از نگاه دبیرخانه به لحاظ محتوا و مفهوم نامرتبط تلقی شوند، از دور مسابقات کنار گذاشته خواهند شد-3

 به آثار برگزیده که بیش از یک خالق داشته باشند فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت. -4

 : نحوه ارسال آثار ●

 (و اجتماعی فرهنگیمدیریت  -دانشگاه جیرفت -بزرگراه خلیج فارس 8کیلومتر  -جیرفت) هنروارهبه دبیرخانه  و ارسال پستی تحویل حضوری -

 farhangi.ir-www.ujiroft: آدرس بهارسال الکترونیکی  -

  1338دی ماه  25تا  1 : مهلت ارسال آثار ●

  شهید عشایر استان کرمان 1222همزمان با مراسم یادواره  1338سوم بهمن ماه :  مراسم اختتامیه

 :  جوایز●

  خواهد شد ءنقدی اهدانرواره و جوایز تندیس ه ت برگزیده هر بخش لوح تقدیر،نفرا به

 کسب اطالعات بیشتر:

 آقای مهندس نیک نفس 23134482330
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