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 الرحیم الرحمن اهلل بسمه

 ایثار هنری و فرهنگی وارهفصلدومین  فراخوان

هنرمندان و  شایسته های تالش به نهادن ارج ضمن تهران های شهرستان امورایثارگران و شهید بنیاد کل اداره

فرهنگی و  وارهفصلدومین  فراخوان ،وشهادت ایثار و مقاومت فرهنگ تعمیق و توسعه هدف با و نویسندگان

 را خود آثار وارهفصل این در شرکت برای نماید می دعوت هنر و فرهنگ خانواده تمامی از و اعالم را ایثار هنری

 د.نماین ارسال  دبیرخانه به شده تعیین موضوعات به توجه با

 : وارهفصل اتموضوع

  ایران تاریخ طول در ثاروایثارگریای

 مقدس دفاع آزادگان و جانبازان و شهدا

 ...و امنیت مدافع ، حرم مدافع شهدای

 رضوی و عاشوراییایثار و شهادت در فرهنگ 

 کشور عشایر و روستاییان ایثار

 ها نشانآتش ، درمان کادر ایثار

 کریم قرآن  در ایثار

 مسجد شهدای

  اجتماعی ایثار 

 اهداف:

مهربانی(())ایثار و ازخود گذشتگی(()) ایثار و شهادت ((در  و)) ایثار  تکثیر و تداوم فرهنگ تعمیق، توسعه، .1

میان آحاد جامعه.
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ر د« ایثار اجتماعی» و « ایثار و شهادت»  تحکیم ارتباطات اجتماعی به واسطه  مبادالت فرهنگی با موضوع .2

 سطح مساجد ،محالت،روستا ها و ......

 آنها. های خانواده و ایثارگران و شهدا از تجلیل .3

ایثار ، مهربانی و » و « ایثار ،جهاد،مقاومت و شهادت» تشویق، ترغیب هنرمندان به تولید آثار با موضوع  .4

 و تکنیک های مختلف هنری.  با بهره گیری از شیوه ها« همدلی اجتماعی

کشف و حمایت از ظرفیت ها و استعدادهای جوان در زمینه های مختلف هنری با محوریت فرهنگ ایثار و  .5

 شهادت.

 با به عنوان تاثیرگذار ترین ابزار های ارتباطات جمعی قالب های مختلف هنری   ترویج و تعمیق, بسط .6

 شهادت. و ایثار ترویج فرهنگ محوریت

عاشورایی ایثار و ازخود  و آیینی, مذهبی فرهنگ هنرمندان مرتبط با حوزه( اطالعاتی بانک) مجموعه ایجاد  .7

 با هدف تدوین ، گردآوری و انتشار آثار. با گذشتگی 

 و بینش ارتقاء هدف با هنری ارزشمند و فاخر آثار تولید جهت در فرهنگی و فکری های زمینه گسترش  .8

درزمینه فرهنگ  اجتماعی هایگفتمان ایجاد و هنری آثار از گونهاین اصلی مخاطب عنوانبه جامعه آگاهی

.ایثار و شهادت
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 بخش ها :

 سرود )استانی( -1

 تئاتر خیابانی)استانی( -2

 تئاتر صحنه ای)استانی( -3

 قصه گویی )ملی( -4

 موشن گرافی، کمیک موشن و...)ملی( -5

 نماهنگ)ملی( -6

 نمایشنامه نویسی صحنه ای)ملی( -7

 طرح و ایده خیابانی)ملی( -8

 گرافیک )طراحی پوستر()ملی( -9

 عکاسی)ملی( -10

 اجراهای محله محور تئاتر)استانی( -11

 ور سرود)استانی(اجراهای محله مح -12

 آموزش های هنری در سطح محالت و مساجد )استانی( -13

 نمایشگاه پوستر و عکس در مترو )ملی( -14
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  خیابانی ایده و طرح ای، صحنه نویسی نمایشنامه بخش

  وارهفصل واتساپ شماره یا و ایمیل به اثر  WORDو PDF ارسال فایل  -1

 ارسال نماید.  وارهفصلرا به دبیر خانه  اثر سه حداکثر مجاز است  هرنویسنده -2

 .باشد می وارهفصل دبیرخانه به متعلق  استفاده و چاپ جهت برگزیده آثار معنوی حقوق تمامی -3

 میلیون تومان  11 مبلغتا  در بخش نمایشنامه صحنه ای جوایز: اثر برگزیده

 میلیون تومان 5 تا مبلغ دو اثر شایسته تقدیر  هر کدام

  تومان میلیون 8 تا مبلغ خیابانی ایده و طرحجوایز: اثر برگزیده در بخش 

 میلیون تومان 4 تا مبلغ سه اثر شایسته تقدیر هر کدام

میبایست پیشتر در هیچ جشنواره،همایش و یا رویدادی برگزیده و یا اجرا تذکر:کلیه آثار متقاضی در این بخش 

 نشده باشند.

  )تذکر: کلیه جوایز بنا به تشخیص هیات داوران  مشخص و اهدا خواهد شد(

 (استانی) سرود بخش 

 ندا شده پخش و تهیه از قبل که آثاری و ایثار فرهنگی و هنری وارهفصلدومین  ویژه تولید بخش دو در آثار**

  .گرفت خواهند قرار داوری مورد

 ارائه شوند. تصویری کلیپدر قالب  ها می بایستکلیه سرود**

  .آثاری که در دوره اول این رویداد شرکت نموده اند نمی توانند مجدد متقاضی حضور در دومین دوره باشند**

 گرفت خواهند قرار داوری مورد و تک خوانی گروهی اجرای تنظیم، و سازی آهنگ ،و ترانه شعر بخش در آثار**

 . )بخش کلیپ تصویری آثار مجزا داوری خواهد شد(نمود خواهند دریافت جوایزی و

 یا حرفه قراردادمورد حمایت ویژه قرار گرفته و  باشند شده تولید وارهفصل این ویژه که برگزیده اثر سه **

 .شد خواهد منعقد تولید
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  .نماید استفاده وارهفصل های برنامه و تبلیغات در ارسالی آثار از است مجاز دبیرخانه** 

 و بود خواهند وارهفصلمراسم و برنامه های مد نظر دبیرخانه  در زنده اجرای به مکلف برگزیده های گروه**

  .، هزینه اجراها در قالب کمک هزینه پرداخت خواهد شد شد خواهد انجام اجراها این در نهایی داوری

 های برگزیده:  گروه جوایز

  تومان میلیون 15 تا مبلغ اولرتبه 

  تومان میلیون 11 تا مبلغ دوم رتبه 

 تومان میلیون 7 تا مبلغ سوم رتبه

 ، تومان میلیون 7 تا مبلغ اول نفر ترتیب به خوان تک بهترین ، ترانه و شعر ، آهنگسازی و تنظیم های بخش در

 اهدا خواهد شد. تومان میلیون 3 تا مبلغ سوم و تومان میلیون 5 تا مبلغ دوم

  )تذکر: کلیه جوایز بنا به تشخیص هیات داوران  مشخص و اهدا خواهد شد(

 ) استانی(  خیابانی تئاتر 

 برآورد اساس بر و بود خواهد دبیرخانه توسط شده مشخص های محل در عموم اجرای 5 به مکلف گروه هر**

  کمک هزینه اجرای گروه های نمایشی را پرداخت خواهد نمود. دبیرخانه

  کرد. خواهد اهدا ای ویژه جوایز بخش این در نورادا نظر به توجه با دبیرخانه**

  :کارگردانی جوایز

  تومان میلیون 11 تا سقف مبالغ اولرتبه 

  تومان میلیون 7 تا سقف مبالغ دوم رتبه

  میلیون 5 سوم تا سقف مبالغ سومرتبه  

تا  نداورا نظر با تفکیک به صحنه طراحی ، نمایش موسیقی ، نویسندگی ، مرد و زن بازیگریبخش های  جوایز

.خواهدشد اهدا میلیون تومان 3و رتبه سوم  میلیون تومان  5 دوم،رتبه  تومان میلیون 7 مبلغ رتبه اولسقف 
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 11 سقف تا فنی معیارهای اساس بر و دبیرخانه نظر با و گروه 11 تا سقف شده پذیرفته های گروه مجموع

 .شد خواهد پرداخت هزینه کمک میلیون

 (از طرح تا اجرا) نمایش های صحنه ایی بخش

های حرفه ای در زمینه ایثار را چه به لحاظ کمی و چه بر اساس مشخصه  توجه به بررسی وضعیت تولیدات تئاتر خالء نمایشبـا 

و اجرا همراه با هنرمندان این عرصه از ایـده تـا نـگارش نهایـی متـن  های کیفی رصد نموده است به همین دلیل  در این دوره

د ضمن آموزش ، تولید،  نشر و اجرای مناسب خواهد بود ودر این مسیر با بهره گیری از محضر اساتید به نام کشور تالش خواهد کر

این آثار تالش خواهد نمود  تولیدات فاخرهنرمندان متعهد و ارزشمند تئاتر ایران را  با موضوع ایثار و شهادت مورد حمایت قرارد 

  دهد. 

فرهنگی و هنری ایثار با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران و انجمن هنرهای  وارهفصلاز این روی دبیرخانه 

ت بعمل می ودع فرهنگی،  در این رویـداد همراهی کلیه گروه های نمایشی استان برایاز نمایشی استان تهران در مرحله نخست 

 آورد:

حضور در این رویداد ضمن تکمیل فرم ثبت نام با ارسال  مرحله اول:در این مرحله کلیه گروه های نمایشی متقاضی

 طرح تولید نمایش تقاضای حضور گروه نمایشی خود را به دبیرخانه ارسال مینماید.

 کارگاه از ایده تا نمایشنامه و اجرا

 .وارهفصلایمیل به و گروه اجرایی یسنده وارسال طرح ها به همراه رزومه ای از نـ

در این بخش از تجربه وتخصص اساتید نمایشنامه نویس حرفه ای به عنوان مشاور گروه های برگزیده برای ارتقا  وارهفصلدبیرخانه  

کیفیت آثار، نظارت و کمک به روند نگارش متن از ایده تا خلق  نمایشنامه  بهره خواهد برد . در مرحله تولید و اجرای هر اثر نیز 

 .یک  مشاور و ناظر کیفی معرفی خواهد شد

  طرح خواهد بود . 11ظرفیت پذیرش این بخش 

 کارگاه ها به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد .

بخشی از روند مشاوره وهدایت از طریق کارگاه های مجازی و وبینارهای تخصصی انجام خواهد شد.از زمان اعالم پذیرش 

 2ماه به شرکت کنندگان زمان داده خواهد شد و پس از تایید متن گروه اجرایی به مدت  2نهایی نمایشنامه  طرح تا تولید

ماه فرصت تولید اثر را خواهد داشت ، در این بخش چنانچه گروه توان تولید اثر با شاخص های تعریف شده دبیرخانه را 

دانی و اجرای اثر را به گروه دیگری واگذار نماید .نداشته باشد با حفظ حقوق نویسنده بنیاد می تواند کارگر
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 هیچ یک از طرح های ارسالی پیشتر نباید قبال در قالب نمایشنامه اجرا ویا ارائه وچاپ شده باشند .

 تمامی نمایشنامه های پذیرفته شده در قالب مجموعه نمایشنامه های ایثار با نظر استادان به چاپ خواهند رسید .

میلیون تومان حق التالیف پرداخت  5مبلغ  تا سقفبه نمایشنامه هایی که در مرحله نهایی مورد تایید استادان کارگاه ها قرار گیرند 

 خواهد شد.

 تذکر: حقوق مادی ومعنوی متون نهایی به بنیاد واگذار خواهد شد ..

 محور های مورد تاکید:

منابع پیشنهادی دبیرخانه و یا دیگر منابع مستند مربوط به زندگی نامه شهدا گروه های متقاضی طرح های خود را از میان 

 ،ایثارگران و فرماندهان انتخاب نمایند .

 در هنگام ارسال طرح ذکر منبع نگارش متون الزامی می باشد.

 د ( شرایط 
در رابطه با آثار نمایشی که با موضوع زندگینامه شهدا و یا ایثارگران شاخص استان تهیه و  وارهفصلدبیر خانه  -1

 ارائه می شوندتوجه ویژه داشته و انتخاب این آثار در اولویت می باشند.

به همراه فرم تکمیل شده و یک قطعه   pdfآثار ارسالی در هرسه بخش می بایست به صورت فایل در محیط   -2

 ارسال گردد.c.p.isaar@gmail.com ضی  اثر به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه عکس از متقا

به تشخیص کمیته انتخاب و بنا به موارد ذیل به گروههای راه یافته به مرحله نهایی  وارهفصلستاد برگزاری  -3

 کمک هزینه پرداخت خواهد کرد که شامل اجرای عموم خواهد بود. تومانمیلیون  21مبلغ  تا سقف وارهفصل

مسئولیتی در قبال تامین محل تمرین، ساخت و ساز دکور ، دوخت لباس ، چاپ مواد  وارهفصلستاد برگزاری  -4

 تبلیغی نمایش ها نخواهد داشت.

بوده  وارهفصلتگذاری های با ارسال اثر خود متعهد به پذیرش قوانین و سیاس وارهفصلشرکت کنندگان در این  -5

 و عدم رعایت قوانین موجب حذف آثار خواهد شد.

تعیین زمان و مکان اجرای نمایشها به عهده انجمن هنرهای نمایشی استان تهران بوده و بر اساس امکانات  -6

  موجود خواهد بود.

حد اکثر دو طرح نمایشی را دارا می باشد. ارسالتنها امکان  یشیهر گروه نما -7
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 ،نیقوان تیشرکت کننده ملزم به رعا یهاآن است و گروه ییضوابط اجرا رشیبه منزله پذ وارهفصلدر  حضور -8

 خواهند بود. شئونات اسالمی  مقررات و

بود و هر اثری که  انتخاب آثار بر اساس نمایشنامه های تازه نگارش یافته در قالب کارگاه های رویداد خواهد  -9

 قبالً در جشنواره ای شرکت کرده یا به اجرای عمومی درآمده باشد در هر مرحله حذف خواهد شد.

 بخش قصه گویی)ملی(

 

 : گویی قصه های شیوه و ها گونه

 کالسیک گویی قصه  :الف

  .گردد می برگزار انفرادی صورت به و وسایل و ابزار بدون ، ایرانی گویی قصه سنت اساس بر

 

 تجربی و مدرن گویی قصه  :ب

 قصه در تکنولوژی و امکانات و ابزار از استفاده با مخاطب جذب و مفهوم انتقال برای جدید های تجربه

 .گویی

 )) شود استفاده خالقانه صورت به که وسایل و  افکت ، تصویر مانند(( 

 
 ایرانی آیینی و سنتی روایتگری  :پ

 ...و ، خوانی منقبت ، خوانی پرده ، نقالی مانند هایی شیوه -1

  ...و شروه ، هوره ، مور ، بخشی ، عاشقی ، گوسانی مانند ایرانی اقوام روایتگری شیوه -2

 

 .گردد ارسال مکتوب ترجمه باشد می فارسی از غیر زبانی به روایت اگر * 

 .اجراست در روایتگری بر تاکید اما است مانع بال آواز و ساز از استفاده ایرانی اقوام روایتگری شیوه در* 

 

  ثارگرانیاخانواده معظم شهدا و  ژهیو یا هیثان 90 ییقصه گو

 .ندینما یم انیب یا هیثان 91 ییدئویخود را در قالب و ثارگرانهیا یاز زندگ یبرش ثارگریهر ا

.باشد یم ثارگرانیاشهدا و  معظم یهاخانواده ژهیبخش و نیا **
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 نحوه برگزاری 
 

 خواهند شد. داوری مرحله سه در آثار و گردد می برگزار حضوری صورت به و رقابتی ها بخش تمامی **

 انتخاب آثار راه رافته در مرحله اول      

 برگزیدگان مرحله دوم 

 رقابت نهایی در سطح ملی 

 

 ختتامیه ا

تا سقف مبلغ  نقدی جایزه و  تندیس ،هر بخش دیپلم افتخار  برگزیدگان به و شد خواهد برگزار حضوری صورت بهاختتامیه 

 . شد خواهد اهدا میلیون تومان 5

 

 : کننده شرکت سنی های گروه

 سال 18تا7 گروه سنی   -1

 سال 45 تا18 گروه سنی   -2 

  ها هاومادربزرگ پدربزرگ -3 

 
  : ها قصه مخاطبان سنی گروه

 نوجوانان و کودکان *

 بزرگساالن *

 

 

 : آثار پذیرش شرایط

  . بود خواهد وارهفصل سایت در بارگذاری و مجازی فضایاز طریق  آثار دریافت *

 . باشد یم اثر سه ها بخش تمامی در کننده شرکت هر توسط اثر ارسال سقف *

 . گرفته  شوددر نظر  قرار افقی صورت می بایست به دوربینکادر تصویر برداری  *
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 از قصه با مناسبت صورت در و گردد استفاده اسالمی شئونات با مناسب پوشش از فیلمبرداری زمان در *

 .گردد استفاده اجرا برای شده طراحی یا و محلی لباس

 شماره ، خانوادگی نام و نام شامل گو قصه کامل اطالعات قصه شروع از قبل تصویربرداری  زمان در *

 در آن هستند و همچنین  گروه شرکت متقاضی که بخشی و سن ، سکونت محل استان و شهر ، تماس

  . گردد ذکر  نیز اثرسنی   مخاطب

  . نماید استفاده تبلیغی اقالم در ارسالی تصاویر از است مجاز دبیرخانه *

 .بود خواهد وارهفصل داوران و انتخاب ئتیه موردتوجه یارسال آثار یمحتوا در ینوآور* 

 .بود خواهد رخانهیدب عهده به وارهفصل امیا در میهمانان ذهاب و ابیا و یینها دگانیبرگز محل اسکان  *

 بزرگان و سال12 ریز نوجوان انتخاب درصورت و بود خواهد محل اسکان در نفر کی یرایپذ تنها رخانهیدب*

 . باشند داشته توانند یم همراه نفر کی یینها مرحله در سال 65 یباال

 

 

 گرافیک) ملی(  بخش

ارسال شوند و   RGB/ JPGو فرمت  dpi311سانتی متر ، عمودی با وضوح  71*51پوستر در قطعفایل 

 واره ارسال گردد.یا شماره واتساپ فصل مگابایت باشد ، اثر به ایمیل و 6وحداکثر  3حجم هر اثر حداقل 

  ندارد. وجود آثار تعداد ارسال در محدودیتی بخش این در

 و نمایشگاه برگزاری و مجازی فضای در نشر و چاپ جهت پوستر بخش در ارسالی آثار از تواند می دبیرخانه

  نماید واره استفادهفصل گزارش و کتاب

 دفاع شهدا ویژه پوستر ، شهید وزیران ویژه پوستر ، خرداد15ویژه   پوستر ، نگاری حروف و تایپوگرافی جوایز

 تفکیک به داوران نظر هیئت با سالمت ،شهدای مسجد و روستا و عشایر  شهدا و حرم مدافع شهدا ، مقدس

 و تومان میلیون 3 تا مبلغ سوم نفرات، تومان میلیون 5 تا مبلغ دوم نفرات، تومان میلیون 7 تا مبلغ اول نفرات

 .شد خواهد پرداخت تومان میلیون 2 تا مبلغ تقدیر شایسته

  )تذکر: کلیه جوایز بنا به تشخیص هیات داوران  مشخص و اهدا خواهد شد(
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  ثانیه ای 120بخش نماهنگ،موشن گرافیک، کمیک موشن،انیمیشن،فیلم های 

 نباشد.دقیقه بیشتر  41حد اکثر زمان آثار ارسالی  :بخش انیمیشن

 دقیقه بیشتر نباشد. 11حد اکثر زمان آثار ارسالی  :بخش موشن گرافیک ،کمیک موشن

 دقیقه نباشد.  7حد اکثر زمان آثار ارسالی بیشتر از  بخش نماهنگ:

 این بخش شامل آثاری میشودکه با موضوع ایثاراجتماعی تهیه و تولید شده اند.ثانیه ایی: 120بخش فیلم های 

در راستای اهداف بنیاد شهید و امور ایثارگران مناسب تشخیص داده شوند عالوه بر اهداء جوایز توجه:آثاری که 

 نسبت به خریداری اثر اقدام خواهد شد.

 : شرایط فنی آثار

 های قابل پذیرشفرمت: (تمامی آثار ارسالی به دبیرخانه با فرمتMP4 )H264  می بایست به آدرس

 گردد.ارسال  وارهفصلالکترونیکی 

به انتخاب خود قسمت از آنها را دو می بایست واره در فصل مجموعه ها و سریال ها  تذکر: آثار متقاضی حضور 

 نماید.ارسال  وارهفصلگزینش و به دبیرخانه 

  د.می باشنن وارهفصلآثار تبلیغی مجاز به شرکت در 

  برعهده ارسال کننده و متقاضی حضور هماهنگی با تهیه کننده و مسئولیت قانونی و حقوقی آثار ارسالی

 واره میباشد.در فصل

 .جوایز هر رشته در هر بخش به یک نفر اهدا خواهد شد 

  درج مشخصات کامل شناسنامه اثر شامل تهیه کننده،کارگردان،نویسنده و سایر عوامل الزامی بوده و

 آثاری که فاقد مشخصات باشند از مرحله رقابت حذف خواهند شد.

 پس از اعالم نتاج و اهدا جوایز حق انتشار آثار نهایی را از طریق ابزار های ارتباطی  با  وارهفصل دبیرخانه

 ذکر نام صحاب اثر برای خود محفوظ میدارد.
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 :جوایز  

  معرفی شهدا بهترین فیلم در بخش 

  فیلم در بخش مسجدبهترین 

  در بخش شهدا روستا و عشایربهترین فیلم 

  ایثار اجتماعیبهترین فیلم در بخش 

  کودك و نوجوانایثار و بهترین فیلم با موضوع 

  بهترین کارگردانی 

  بهترین فیلمنامه 

  بهترین انیماتور 

 بهترین اثر تلویزیونی 

 بهترین فیلم تجربی 

 بهترین دست آورد فنی و هنری 

 بهترین فضاسازی 

 بهترین موسیقی 

  صداگذاریبهترین 

 بهترین اثر بلند 

 جایزه ویژه هیات داوران 
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 (ملی)بخش عکس

 تک عکس 

   مجموعه عکس 

 شرایط و مقررات:

 .است پذیر امکان وارهفصل ایمیلثبت نام و ارسال آثار فقط از طریق -1

  عکس می باشد.حداکثر ده "تک عکس  "بخش  تعداد آثار ارسالی در -2

 .حداقل پنج و حداکثر ده عکس می باشد،  " جموعه عکسم "در بخش تعداد آثار ارسالی  -3

 هر عکاس مجاز به ارسال دو مجموعه عکس می باشد-4

 تصاویر با همراه  word( را در قالب یک فایل statement) مجموعه توضیح ،"عکس  مجموعه"  بخش در کنندگان شرکت -5

 .نمایند ارسال طهمربو بخش در

 باشد. JPEG/JPGبا فرمت  مگابایت 3برای هر عکس حداکثر  وارهفصلحجم فایل های ارسالی جهت شرکت در  -6

شرکت کنندگان می بایست فایل اثر خود را با کیفیت اصلی )درصورت نیاز فایل خام دوربین( پس از اعالم اسامی راه یافتگان  -7

 قرار دهند. وارهفصلدر اختیار دبیرخانه 

 را ندارند. وارهفصلحق شرکت در این دوره از  "جشنواره ملی عکس ایثار"آثار منتخب در دوره های گذشته  -8

 آثار ارسالی باید تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران و عرف اجتماعی باشد. -9

 نجر به حذف اثر از مسابقه می گردد.درج هرگونه امضا، قاب، واترمارك، تاریخ، نشان واره و... روی فایل عکس، م -11

هرگونه تغییر و ویرایش که جنبه استنادی عکس را خدشه دار کند، پذیرفته نیست. )امکان تغییرات فقط در حد اصالح رنگ،  -12

 نور و برش عکس می باشد(

شکل حقوقی، تبعات آن بر دبیرخانه، فرستندۀ عکس را به عنوان صاحب اثر شناخته و در صورت مغایرت و بروز هرگونه م -13

 عهده فرستنده ی اثر خواهد بود.

، مطابق با نیاز و صالحدید، از آثار جهت وارهفصلمی تواند با رعایت حقوق معنوی صاحبان عکس در این واره دبیرخانه فصل -14

 پیشبرد اهداف فرهنگی استفاده کند.

 است. وارهفصلمشارکت و ارسال آثار به منزله پذیرش تمامی مقررات و قوانین این  -15

 می باشد. وارهفصلتصمیم گیری مسائل پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه  -16
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 جوایز :

 

 تک عکس  -1

  تومانمیلیون  6مبلغ جایز نقدی تا سقف فر اول: لوح افتخار ، تندیس و ن

 تومانمیلیون  5مبلغ یز نقدی تا سقف جاو سپاس نفر دوم: لوح 

 تومان میلیون  4  مبلغ جایز نقدی تا سقف وسپاس نفر سوم: لوح 

 میلیون تومان   2مبلغ جایز نقدی تا سقف تک عکس  دو برای داوران هیئت ویژه تقدیر 

 

 مجموعه عکس   -2

 تومان میلیون   8مبلغ جایز نقدی تا سقف نفر اول: لوح افتخار ، تندیس  و 

 تومان میلیون   6مبلغ  جایز نقدی تا سقف و سپاسنفر دوم: لوح 

 تومان میلیون   5مبلغ  جایز نقدی تا سقف و سپاسنفر سوم: لوح 

 تومان  میلیون  3مبلغ  جایز نقدی تا سقف دو مجموعه عکس برای داوران هیئت ویژه تقدیر *

 تومان میلیون   5مبلغ  جایزه نقدی تا سقف : لوح افتخار، تندیس ودبیرجایزه ویژه عکس منتخب از نگاه *

 5مبلغ   تا و مجموعه عکسمیلیون ریال  3مبلغ  تا تک عکسآثار راه یافته به نمایشگاه )به جز عکاسان دریافت کنندۀ جوایز( * 

 تعلق می گیرد. وارهفصلحق التألیف و گواهی شرکت در این میلیون ریال 

  هیات داوران  مشخص و اهدا خواهد شد()تذکر: کلیه جوایز بنا به تشخیص 

 ) ملی(  پوستر و عکس نمایشگاه بخش

اثر مورد پذیرش  5واره از هر هنرمند که آثارش به مرحله نهایی راه یافته تا سقف در این بخش برگزیدگان فصل

 قرار خواهد گرفت.

 به هریک از هنرمندان حاضر در نمایشگاه گواهی حضور داده خواهد شد.

نمایشگاه متعاقبا اعالم خواهد ش محل
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 :توضیحات

 .است الزامی تقاضا فرم تکمیل

 .باشد می تهران استان وارهفصل گستره

  .بود خواهد دریافت قابل شاهد نوید سایت در بخش هر تکمیلی نامه شیوه

 اجرایی تقویم

 15/6/1411 تاریخ تا:  اثر ارسال مهلت

 .بود خواهد آبان 4لغایت مهر27 از:  وارهفصل برگزاری زمان

  .بود خواهد دسترس در شاهد نوید سایت در بخش هر تخصصی های نامه شیوه در تکمیلی اطالعات

 ار خود آثار توانند می دی وی دی ارسال یا و لینک بارگذاری، ، ایمیلواتساپ طریق از سرود و تئاتر های گروه

 .نمایند ارسال

  

 خیابان شهید رجایی قبل از بزرگراه آزادگان ، مسجد حضرت ولی اهلل اعظم )عج(آدرس دبیرخانه: 

 طبقه دوم  -  بنیاد شهید و امور ایثاگران شهرستان های استان تهران

  54132201 -021تلفن تماس: 

 نمابر: 

 c.p.isaar@gmail.com الکترونیک: پست

  09301802578 شماره واتساپ: 
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 فرم ارسال اثر

 

 نام و نام خانوادگی:

 ملی:                      شهر: تاریخ تولد:             کد

 نام اثر:                             

 میزان تحصیالت:

 آدرس:

 تلفن:

 موبایل:

 ایمیل:

 

 متقاضی شرکت در بخش:

 

 

 :شناسنامه کامل اثر

 

 

 در فراخوان ذکر نشده باشد بعداً به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.اگر موردی -1تبصره:

 

 

 

 


