
 

 

ذوالفقارومین جشنواره ملی فرهنگی  هنری دفراخوان   

جشنواره فرهنگی هنری ذوالفقار دومینفراخوان و مقررات   

کاری با هم ایحرفهمعاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و  ریزی فرهنگی و اجتماعیدفتر برنامه     

یاد و نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی   داشتننگهزنده  منظور به استان کرمان، ایحرفهدانشگاه فنی و 

و همچنین  یدوستانسان صلح و، یخواهیآزاد قاومت وم و همچنین گسترش فرهنگ ایثار و شهادت،

ایر با س ایحرفهگسترش و تقویت مناسبات فرهنگی دانشگاه فنی و  سرزندگی و نشاط و ایجاد روحیه

 تانهکشور در آس یهادانشگاهرمندان اساتید و کا تولید آثار فاخر در بین دانشجویان، منظوربهها و دانشگاه

حاج قاسم سلیمانی اقدام به برگزاری دومین  شهید دومین سالگرد شهادت اسوه مقاومت و ایثار سپهبد

 .دینمایمار در سطح ملی جشنواره فرهنگی هنری ذوالفق

 موضوعات جشنواره

 فرهنگ شهادت

 ایثارمت و ومقا

 انتظار و مهدویت

 اخالق پسندیده

 و دفاع از مظلوم یخواهیآزاد

 و کرامت انسانی یبشردوست صلح،

 موضوع ویژه

 زندگی و سیره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

 جشنواره هایبخش

 شعر و دلنوشته             خوشنویسی       موشن گرافی       عکس       پوستر      نقاشی

 ویژه جشنواره بخش

 طراحی نشان جشنواره ذوالفقار
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 کنندهشرکت یهاگروه

 کشور ها و مراکز آموزش عالیدانشگاه و کارمنداناساتید  دانشجویان،

 طالب و اساتید حوزه های علمیه سراسر کشور
 

 انتخاب و داوری ئتیه

انتخاب و داوری آثار را بر عهده  تخصص،مو کارشناسان  ایحرفهمتشکل از اساتید دانشگاه فنی و  یئتیه

 خواهند داشت

 جوایز

 به نسبت رتبهو در هر بخش به نفرات برتر  اساتید و کارمندان(، )دانشجویان کنندهشرکتدر هر دو گروه 

 دیپلم افتخار، و جایزه نقدی اهدا خواهد شد. ،تندیس جشنواره

 میلیون ریال 20به مبلغ  افتخار و جایزه نقدیدیپلم  -جشنواره اهدای تندیس  : مقام اول 

 : میلیون ریال 15به مبلغ  جایزه نقدی -لوح تقدیر اهدای مقام دوم 

 : میلیون ریال 10به مبلغ  جایزه نقدی –اهدای لوح تقدیر  مقام سوم 
 

 )طراحی نشان جشنواره ذوالفقار( جشنوارهویژه بخش جایزه  

 میلیون ریال 25دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ  -اهدای تندیس جشنواره : طرح برگزیده

 

 

 و مقررات جشنواره قوانین

 مقررات عمومی

  و  هادانشگاهتمامی  و کارمندان دانشجویان در حال تحصیل و اساتید در جشنواره برای تمامیشرکت

 است. آزادکشور  مراکز آموزش عالی

 ا حکم ی و تصویر ابالغ تدریس در گروه دانشجویی کنندگانشرکتتصویر کارت دانشجویی برای  یبارگذار

 باشد.کارمندان در سایت جشنواره الزامی میو  اساتید در گروه کنندگانشرکتبرای  کارگزینی
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  نماید. نامثبتدر دو بخش  حداکثرو  کنندهشرکتهای فقط در یکی از گروه تواندیمهر فرد  

 شرکت در بخش ویژه جشنواره از شرایط این بند مثتثنی است.      

 آدرساز طریق سایت جشنواره به در جشنواره  نامثبت zolfagharfestival.ir گیرد.صورت می 

  و چاپ  کتاب از سوی دبیرخانه جشنواره ی به شکلیاهمجموعههر بخش از جشنواره در آثار برگزیده در

 د.د شخواهمنتشر 

  اثر  مرحله،ن در هر آدر صورت اثبات خالف  .کندیمرا صاحب اثر تلقی  کنندهارسالدبیرخانه جشنواره

 خواهد بود. کنندهارسالن نیز متوجه آو عواقب  شدهحذفارسالی 

 در  دعوی هرگونه. مسئولیت  شودمیو صاحب اثر شناخته  پدیدآورنده عنوانبهدر جشنواره  کنندهشرکت

 هرگونهی و مدنی ناشی از کیفر-مسئولیت حقوقی باب صاحب اثر از عهده جشنواره خارج است.

 باشد.ط هنرمند بر عهده وی میستو برداریکپی

 ر د اسالمی و فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران باشد. ،آثار ارسالی بایستی مطابق با موازین اخالقی

نواره جش یهابخش ازدر هیچ یک  و قوانین جشنواره شدهرفتهیپذسالی با موازین رثار اآصورت عدم تطابق 

 پذیرفته نخواهند شد.

  داده ثرترتیب ا یا یکی از قوانین جشنواره را نقض کنند، ین شده ارسال شوند،زمان تعبه آثاری که پس از 

 نخواهد شد.

 جشنواره خواهد بود. نامهنییآقبول تمام بندهای  منزلهبهاینترنتی  نامثبتفرم  دیتائ 
 

  

 جشنواره مختلفهای در بخشاثر  ارسال اختصاصی شرایط

 نقاشی بخش

 اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. 5ثر کاحد تواندیمنقاش  هر 

  باشد.زاد میآثار آسبک و تکنیک و شیوه اجرای 

 از آثار با فرمت  شدهثبتعکاسی شوند و عکس  ستیبایمها نقاشیjpg  تیمگابا 8حداکثر حجم فایل با و 

مناسب و با کیفیتی  یاهیزاوارسال شود که از  تنها یک عکساز هر اثر  د.نگرد یبارگذاربر روی سایت 

 گویای کلیت اثر باشد.مطلوب 

  اصل آن به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد. ستیبایمدر صورت پذیرش اثر در بخش مسابقه 

 ممنوع است. ذکر نام نقاش بر روی اثر ها باید دارای عنوان  باشند،تمامی نقاشی 
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 پوسترطراحی بخش 

  اثر را به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. 5حداکثر  تواندیمهر طراح 

 .تکنیک و شیوه اجرای آثار آزاد است 

 سانتیمتر با فرمت  70در 50عمودی و در سایز  صورتبهبایست پوسترها میjpg با حجم فایل  و حداکثر

 شوند. یبارگذارت بر روی سایت جشنواره بایمگا 8

 .ذکر نام طراح در متن پوستر ممنوع است. تمام پوسترها باید دارای عنوان باشند 

 

 بخش عکس

  عکس را به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید 7 حداکثر تواندیمهر عکاس 

 با فرمت  ستیبایم هاعکسjpg  8با حجم فایل اکثر پیکسل و حد 1800 حداقلازه ضلع کوچک ددر ان 

 شوند. یبارگذاربایت مگا

  ای وارد و کراپ تا جایی مجاز است که به اصالت عکس خدشهویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ

 و پانوراما معذور است. ،کوالژ مونتاز،های فتوخانه از پذیرش عکسدبیر ،نکند

 از طریق  یبارگذارو اطالعات مربوط به زمان و مکان عکاسی در هنگام  ها باید دارای عنوان باشند.عکس

 شود. یبارگذارقسمت توضیحات  سامانه جشنواره در

 ویری های تصیا هرگونه نشانه لوگو واتر مارک، قاب، پاسپارتور، عکاس، ءهای ارسالی نباید دارای امضاعکس

 باشند.

 

 موشن گرافیبخش 

  به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. رااثر  3حداکثر  تواندیمهر هنرمند 

  فشردهبارگذاری اثر بر روی سایت جشنواره در قالب فایل(ZIP)  

 بر روی لوح فشرده  به بخش مسابقه بایستی افتهیراه راثآ(CD) ارسال گردند. به آدرس دبیرخانه 

  متنوع و به انتخاب خود هنرمند باشد. تواندیم هالیفانوع نگاه در فرم و ساختار 

  ارسالی ممنوع است. آثاردر  کنندههیتهتمام آثار ارسالی باید دارای عنوان باشند. ذکر نام 
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 بخش خوشنویسی 

  را ارسال کند. اثر 5حداکثر  تواندیمهر هنرمند خوشنویس 

 باشد.و شیوه آثار آزاد می تکنیک، بک،س 

 با فرمت شدهثبتبایست عکاسی شوند و عکس آثار خوشنویسی میjpg  8حجم فایل با کثر او حد 

ب وای مناسب و با کیفیتی مطلد که از زاویهتنها یک عکس از هر اثر ارسال شو د،نشو یبارگذار مگابایت

 گویای کلیت اثر باشد.

  ذکر نام خوشنویس بر روی اثر ممنوع است. باید دارای عنوان باشند. هایسیخوشنوتمام 

 .در صورت درخواست هیئت داوران، اصل اثر بایستی به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد 

 

 و دلنوشته بخش شعر

  اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. 4حداکثر  تواندیمهر شاعر و نویسنده 

 است. در آثار ارسالی آزادهای ادبی تمامی قالب و سبک استفاده از 

  فایل  صورتبه ستیبایمآثارpdf یبارگذارمگابایت بر روی سایت جشنواره  3 حداکثر حجم فایلبا  و 

 د.نشو

  نام شاعر و نویسنده در فایل متن اثر ممنوع است.درج  ها باید دارای عنوان باشند.دلنوشتهتمام اشعار و 

 

 بخش ویژه جشنواره 

 )طراحی نشان جشنواره ذوالفقار(

  جشنواره ارسال کند. رخانهیدباثر را به  3 تواندیمهر طراح 

 بایستی فرمت ارسال jpeg   یاpng   300 رزولوشنباdpi  باشد. مگابایت 3حجم حداکثر و 

  نمایدکیفیت خود را حفظ  یاهراندازهباشد که در  یاگونهبهجزئیات اثر باید. 

  د.نمتریال قابلیت اجرا داشته باش هر نوعباشد که با  یاگونهبهآثار باید 
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  ت.اسجشنواره  دبیرخانه به متعلق انحصاری صورتبهتمامی حقوق استفاده از نشان برگزیده در هر زمان 

 

 

 شمار جشنوارهگاه

 1400آذرماه  16 اعالم فراخوان:

  1400 ماهید 16: مهلت آثار نیآخر

 ماهدی 27لغایت  17 :یافته به بخش مسابقهراه ثارآانتخاب 

 1400بهمن  10لغایت  5 :یافته به بخش مسابقهنمایش آثار راه

 1400بهمن  10لغایت  7یافته به بخش مسابقه: داوری آثار راه

 1400بهمن  11 :و معرفی آثار برتر جشنوارهاختتامیه برگزاری 

 

 نشانی دبیرخانه جشنواره ذوالفقار

 - معاونت فرهنگی و دانشجویی -استان کرمان ایحرفهدانشگاه فنی و  -ابتدای اتوبان هفت باغ علوی -کرمان

 ذوالفقارفرهنگی هنری  جشنواره دبیرخانه

 7635111193کد پستی: 

        034- 33257707 تلفن :

 034- 33257391 فکس:

 

 www.zolfagharfestival.ir پایگاه اینترنتی:

 zolfagharfestival@gmail.com یک:پست الکترون

   zolfagharfestival  اینستاگرام:صفحه 

http://www.zolfagharfestival.ir/
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