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فراخوان بخش پوسرت و تبلیغات شهری
پنجمین جشنواره هرن مقاومت

آغاز سخن:
دستاوردها و ثمرات متعدد، شجرة طیبه انقالب اسالمی ایران، ستاد برگزاری پنجمین جشنواره هنر مقاومت 
را بر آن داشــت تا در بخش پوســتر و تبلیغات شهری جشنواره، نگاه نو و بدیع به این موضوع حیاتی و مهم 

داشته باشد.
دســتآورد های ایران عزیز در ســال های پس از انقالب در حوزه های صنعتی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، 
ورزشــی و پژوهشــی بر همگان واضح و مبرهن است. ولی به دالیل مختلف در این زمینه کمتر سخن گفته 
شده و گاهاً در پس ارائه آمار و اعداد و ارقام مانده است. در این میان هنرمندان به عنوان سر سلسله پیشرو 
و علمداران خط شــکن جبهه جنــگ فرهنگی انقالب وظیفه دارند نور معرفــت و حقیقت را به این حوزه 
مجهول وتاریک بتابانند تا عموم اقشار جامعه با این موضوع مهم آشنا شوند و ملموس تر و عینی تر در الیه 

های گوناگون جامعه بسط و اشاعه یابد.
آری ... فصل، فصل گفتن این نتایج ارزشــمند چهل ساله است... با تجلی این مفهوم بوسیله خط و رنگ و 

طرح های ماندگار.
امید اســت که با همیاری، همکاری و مشــارکت هنرمندان متعهد شاهد ارسال آثار چشم نواز و ارزشمندی 

در این بخش باشیم.

سرفصل ها و رویکردها:
- آثار، ادبیات و نمادهای تصویری آن، باید غرور ملی و خودباوری را در میان مردم افزایش دهد.

- امید آفرینی برای حرکت و پیشرفت از مهمترین مقاصد این فراخوان می باشد.
- تاکیــد بــر نقاط قوت و نه انکار نقاط ضعف، با این رویکــرد که می توان با نقاط قوتمان، نقاط ضعف را 

برطرف کنیم.
- حمایت از مدیر،سرمایه گذار، تولید کننده و کارگر موفق. پرداختن به اهمیت مدیریت انقالبی، متخصص، 

باوجدان و پرکار.
- بازنمایی نقاط قوت و توانمندی ها و سرمایه های درونی از زوایای متنوع و روایت های تصویری مختلف.

رویدادها:
برگزاری 11 کارگاه منطقه ای، در مشــهد، اصفهان، قم، زاهدان، تهران، تبریز، اهواز،شیراز، قزوین، ساری 

و یزد.
این رویدادها شامل محافل محتوایی، جلسات ایده پردازی و کارگاه های اجرای اثر می باشد.

عالقمندان باید به نشانی  kargah.postermovement.com  ثبت نام کنند.

نکته! ثبت نام در این ســامانه صرفًا جهت شــرکت در رویدادها می باشد و صاحبان اثر 
جهت شــرکت دادن آثار خود در فراخوان جشــنواره باید بصورت مســتقل  در سایت                    

www.festivalart.ir  ثبت نام و ارسال اثر نمایند.

موضوعات:
- فصِل گفتن/ خود ما هم کمتر خبر داریم در عرصه های صنعتی، علمی، هنری، پزشــکی و... چه دست 
آوردهای مهمی داشــته ایم. از بس کم گفته می شــود و اگر هم گفته شود آنقدر علمی و انتزاعی است که 
به جان مخاطب نمی نشیند. عالوه کنید، حیای مذمومی که گاه ملت ما، از خودتعریفی دارد. این وسط کار 
هنرمند است که این سکوت را بشکند و با زبان هنر و تجسم معانی فراعینی، این دست آوردها را برای مردم 

ملموس تر نماید. لیست مختصری از این دستآوردها در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت.
- پاســخ ایرانی/ در برابر تهدیدها و تحریم ها و تفرقه افکنی های دشمنان، پاسخ ایرانیان، کار و تولید و 

صرفه جویی و یکدلی و اتحاد است.
- نســِل سلمان/ نسلی که علم را در ثریا شکار می کند، نســلی که اسالم ناب را پذیرفته است، نسلی که 
تــالش می کند و در زمینه های مختلف جهاد می نماید، نســلی که مســئولیت بزرگی بر دوش گرفته و بنا 

نیست تسلیم سختی های راه شود...
- کلید در دست جوانان/ هر قدر برخی مدیران به جوانان سخت اعتماد می کنند و حاضر نیستند توفیق 
خدمت را از دست بدهند و آن را به جوانان واگذار کنند)!( امام و رهبرمان بر روی توانمندی جوانان تاکید 
دارند و بزرگترین مســئولیت ها را بر دوش جوانان گذاشــته اند. از مدیریت جنگ گرفته تا جهش علمی. 
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هانطور که سیره پیامبرمان چنین بود.
- انقــاب، تفکر پویا/ انقالب اســالمی، جامعه ما را از مصرف گرایی به تولید بلکــه به تولید علم ارتقاء 
داد. انقالب راکد نمی ماند. نه تنها موانع بیرونی، بلکه بر نارســایی های درونی نیز غلبه می کند. پایبندی به 

گفتمان اصلی انقالب و بازی انقالبی نمایان را نخوردن، جامعه ما را از نو می سازد.
قوانین و شرایط ارسال اثر:

- هنرمندان می بایست با مراجعه به آدرس kargah.postermovement.com و انتخاب گزینه ارسال اثر، ضمن 
تکمیل مشخصات کامل، اثر خود را ارسال نمایند.

- آثار می بایست تولیدی و حداکثر محصول سال جاری باشد.
- آثار باید در چهار قالب زیر ارائه شود: 

1-پوستر با ابعاد 50 در 70 سانتی متر ورزولوشن 300
2-اکران ها با ابعاد 300 در 370 ســانتی متر )عمودی( و رزولوشــن 72، 800 در 300 ســانتیمتر)افقی( و 

رزولوشن 72 و 500 در 300 سانتی متر با رزولوشن 72
- فرمت آثار باید jpg و با کیفیت باالی 9 باشد.

- نشان چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی باید در تمامی آثار جانمایی شود.
- هر هنرمند می تواند حداکثر 5 اثر یا یک مجموعه 5 تایی اثر ارسال نماید.

- فایل ها باید به شکل زیر نامگذاری شود: محمد-نظری-پوستر-1 و یا محمد-نظری-اکران-1از5
- ارســال پوستر به تنهایی و یا اکران شــهری به تنهایی پذیرفته خواهد بود. بدیهی است نوع ایده پردازی و 
تصویر متناســب با فضاهای عمومی مردمی و قدرت دید در ترافیک های ســریع، مورد داوری قرار خواهد 
گرفت. همچنین اتخاذ حروف متناسب با ابعاد اکران های شهری و ایجاد دید مناسب در لی آوت اکران ها، 

در انتخاب و داوری آثار تاثیر خواهد داشت.
- دبیرخانه پنجمین جشــنوارهنر مقاومت، با توجه به قابلیت های هر اثر، مجاز اســت آن را در جهت تولید 

محصول به کار گیرد.
- ستاد برگزاری پنجمین جشنواره هنر مقاومت مجاز است ازآثار منتخب، در نمایشگاه ها، کتاب ها، اکران 

های شهری و... استفاده نماید.
- مالکیت مادی و معنوی آثار می بایســت متعلق به هنرمند بوده و در صورت مشــاهده اکران قبلی و یا پیدا 

شدن صاحب اصلی اثر، ازدور مسابقه خارج خواهد شد.
- شرکت و ارسال اثر در جشنواره، به منزله ی پذیرش قوانین آن و شرایط مندرج در فراخوان می باشد.

اعضای بخش پوستر و تبلیغات شهری جشنواره:
دبیر بخش پوستر: سید محمدرضا میری

دبیر بخش تبلیغات شهری: حامد مغروری
دبیر رویدادها: مجتبی مجلسی

هیئت داوران: کوروش پارسا نژاد، محمد رضا دوست محمدی، سید حسن موسی زاده

گاه شمار جشنواره بخش پوستر و تبلیغات شهری:
     -اعالم فراخوان یکم مرداد 97

     -مهلت ارسال آثار تا یکم آبان ماه 97
     -انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آبان97

     -اعالم نتایج هفته اول آدر ماه 97
     -برگزاری نمایشگاه و اکران آثار نیم دوم دی ماه و نیمه اول بهمن ماه 97

جوایز:
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-چهار میلیون تومان
-به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان در دور نهایی انتخاب شود گواهی حضور در جشنواره اهداء 

خواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه:
مشهد، خیابان احمد آباد، خیابان پاستور، خیابان ابومسلم، روبروی ابومسلم 11، ساختمان 60، واحد 4، دفتر 

مرکزی نهضت مردمی پوستر انقالب
تلفن تماس: 05138493624

کد پستی: 9183736785
kargah.postermovement.com :آدرس اینترنتی
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فراخوان بخش نقاشی دیجیتال
جشنواره هرن مقاومت

با شعار:کار و کارگر ایرانی

آغاز سخن:
پیوند و ارتباط عالی ترین مضامین با هنر نقاشــی از مهمترین ویژگی های تلفیق فرم و محتوا به شــمار می 
رود.از این رو پنجمین جشنواره هنر مقاومت قصد دارد به پاس تکریم کارگران خدوم و زحمتکش ایرانی 
به عنوان مجاهدان جبهه جنگ صنعتی و اقتصادی در نبرد با دشمنان انقالب و نیز تقویت همه جانبه اقتصاد 
و تولید داخلی و در جهت ترغیب جامعه به اســتفاده از کاالهای ساخت داخل و ایرانی و ارزش گذاری به 
فعالیت های کارگران ایرانی و با تاکید بر حمایت از کاالی ایرانی و تولید ملی و در جهت رونق بخشــیدن 
به چرخه اقتصاد ، بخش نقاشــی دیجیتال را به دلیل تنوع و تکثیر پذیری آســان و کاربرد مفید در ســطوح 

مختلف جامعه ،با استفاده از مضامین فوق الذکر برگزار نماید.
لذا از هنرمندان خوش ذوق متعهد به آرمان های واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دعوت می شود 

تا با ارسال آثار خویش مارا در برگزاری این بخش یاری رسانند.

موضوع بخش نقاشی دیجیتال جشنواره:

    کار و کارگر ایرانی

قوانین و شرایط ارسال اثر:
   -تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.

   -شرکت کنندگان می بایست فرم شرکت را تکمیل و آثار خود را در سایت جشنواره بارگذاری کنند.
   -شرکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر و یا آثار ارسالی باشد.

   -شرکت کنندگان عالوه بر تولید آثار جدید می توانند آثار آرشیوی خود را مطابق با مضامین اشعار اشاره 
شده، ارسال نمایند.

   -هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر ارسال نماید.
   -تکنیک باید حتما به صورت دبجیتال باشد

   -استفاده مستقیم از عکس ممنوع بوده و باعث حذف اثر می گردد.
   -اندازه اثر حد اکثر 70*50 و حد اقل 30*20 باشد.

   -آثار می بایست فرمت jpeg و کیفیت dpi 300 ارسال گردند.
   -برگزار کننده حق انتشــار و بهره برداری از آثار ارســالی در فعالیت های نمایشــگاهی، تبلیغاتی، سایت، 

چاپ کتاب،     
     البسه و غیره را با ذکر نام صاحب اثر دارد.

   -برای منتخبین در نمایشگاه گواهی شرکت در نمایشگاه صادر و اهدا خواهد شد.
   -در صورت عدم رعایت مقررات جشــنواره، آثار ارســالی در هر مرحله از جشــنواره حذف و امتیاز آن 

سلب خواهد شد.
   -تصمیم  گیری درمورد مسائل پیش  بینی نشده به عهده ی ستاد برگزاری جشنواره است.

اعضای بخش نقاشی دیجیتال  جشنواره:
دبیر بخش نقاشی دیجیتال: حسن روح االمینی

هیئت داوران: عبدالحمید قدیریان/ فراز شانیار/ فرهاد مفوز

گاه شمار جشنواره بخش نقاشی دیجیتال:
-اعالم فراخوان یکم مرداد 97

-مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97
-انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آبان97

-اعالم نتایج آدر ماه 97
-برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97
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جوایز :
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-4/000/000 تومان جایزه نقدی
-به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان در دور نهایی انتخاب شود گواهی حضور در جشنواره اهداء 

خواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه:
نشــانی دبیرخانه: تهران، میدان فردوســی، ابتدای ســپهبد قرنی، بنیاد فرهنگی روایــت فتح، گروه هنرهای 

تجسمی
شماره تماس: 88895960-021 و 09195353265

ساعت تماس: 9 صبح الی 16 عصر
 www.festivalart.ir :آدرس اینترنتی
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فراخوان بخش تایپوگرافی
پنجمین جشنواره هرن مقاومت

با شعار: چون کوه رسبلندیم       چون رسو راست قامت

آغاز سخن:
هنر زبانیست که برای سنین مختلف، سطوح علمی مختلف، اوضاع اجتماعی مختلف قابل فهم است، زبانی که 
نظرات و افکار مختلف را آن چنان توصیف می کند و حقایق را می گوید که گویی مادری با فرزندش تکلم 
می کند؛ حتّی بهتر، دقیق تر و ریزتر؛ زبانی که با نقش، طرح، رســم، مجســمه، شعر، رمان و ... تکلم می کند. 
انقالب اسالمی ایران باعث رشد، شکوفایی و تجلی هویت ملی در هنر و هنرمندان شد. هرمندانی که، وارث 
آن زبان رسا برای بیان هر موضوع پیچیده ای مثل انقالب یا هر مفهوم عمیقی مانند وطن یا هر معنای گسترده ای 

مانند فرهنگ و هویت ملی هستند.
جشــنواره های هنر مقاومت، جشــنواره ای با دغدغه نقد، بررسی و باالبردن ســطح فرهنگ، هنر، خودباوری 
و ســطح سواد هنری ایجاد شــده اســت. چون؛ عرصه فعالیت هنری را، عرصه اصطکاک و تبادل فرهنگ ها 
می داند، و یا با بیان دیگر باید گفت؛ عرصه مبارزه برای حفظ هویت ملی. پس باید ابزار و سالح را شناخت، 
چون در مقابل، دشــمنی ایســتاده که به خوبی این عرصه و ابزار این عرصه را می شناسد و مثل یک صفحه ی 

شطرنج در مقابل هر تحرک، حرکتی را برنامه ریزی کرده یا برنامه ریزی می کند.
گروه هنرهای تجســمی بنیاد فرهنگی روایت فتح پس از برگزاری موفق چهار دوره جشنواره هنر مقاومت و 
اســتقبال هنرمندان کشور، از شما دعوت می کند تا در پنجمین جشنواره هنر مقاومت که به مناسبت چهلمین 

سال پیروزی انقالب اسالمی ایران برگزار می شود، مشارکت فرمایید.

سرفصل ها و رویکردها:
نظام مدیریت تبلیغ ارزش ها، که در گستره فرهنگ ملی و دین، رسالت فهم و مفاهمه و پاس داری را بر عهده 
دارد، بدون در نظر گرفتن زوایای مختلف جامعه، ابتر و بدون گســتره الزم خواهد بود. این موضوع تا زمانی 
جّدی تر به نظر می رسد که بدانیم، هویت ملی ما، دشمنانی کار آزموده، با پشتکار و با انگیزه در پیش رو دارد. 
از میان آســیب های خرد و کالن که بر پیکر فرهنگ و هویت ملی وارد می شــود، نداشتن دید و حرکت همه 
جانبه برای تولید، تبلیغ و توزیع فرهنگ در دراز مدت یا زمانی کوتاه می تواند پیکره هویت ملی جامعه را دچار 

تالشی و انهدام نمایند.
به همین اعتقاد؛ بخش تایپوگرافی پنجمین جشنواره هنر مقاومت با هدف گرامی داشت چهلمین سال پیروزی 
انقالب اســالمی ایران و با تاکید براهداف و آرمان های اصلی انقالب، حفظ اســتقالل و هویت ملی کشــور، 
اســتکبار ستیزی، کرامت انســان، و اعتالی همه جانبه ایران را به عنوان اهداف این بخش اعالم می نماید و با 
توجه به ظرفیت بی بدیل متون دینی، نثر و نظم ادبیات حماسی، غنایی و تعلیمی در انتقال مفاهیم، سروده های 

ماندگار شاعران معاصر ایران زمین را مبنای کار این دوره قرار داده است.

بخش های جشنواره:
    -اصلی

    -کودک و نوجوان

قوانین و شرایط ارسال اثر:
1. تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.

2. شرکت در نمایشگاه برای همه ی هنرمندان آزاد است و رایگان خواهد بود.
3. شرکت کنندگان می بایست فرم شرکت را تکمیل و آثار خود را در سایت بارگذاری کنند.

4. شرکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر و یا آثار ارسالی باشد.
5. آثار باید با استفاده از اشعار پیشنهادی تولید شده باشند.

6. شرکت کنندگان عالوه بر تولید آثار جدید می توانند آثار آرشیوی خود را مطابق با مضامین اشعار اشاره 
شده، ارسال نمایند.

7. آثار ارائه شــده باید تایپوگرافیک بوده و در صورت استفاده از تصویر، می بایست وجه غلبه حروف بر 
تصویر نمایان باشد.

8. هر شرکت کننده می تواند حداکثر 5 اثر در این بخش ارسال نماید.
9. آثار می تواند سیاه و سفید و یا رنگی باشد.

10. تکنیک و شیوه ارائه اثر، آزاد است.
11. آثار ارسالی می تواند در قالب های پوستر، نماد شهری، پالکارد، جلد، طراحی روی لباس، و... باشند.
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12. اندازه ضلع بزرگ اثر بیشتر از 70 سانتی متر و کمتر از 50 سانتی متر نباشد.
13. آثار با فرمت jpeg و کیفیت dpi 300 ارسال گردد.

14. ســتاد برگزاری جشنواره حق انتشــار و بهره برداری از آثار ارسالی در فعالیت های نمایشگاهی، اقالم 
تبلیغاتی، سایت، چاپ کتاب، البسه و غیره را با ذکر نام صاحب اثر دارد.

16. در صورت عدم رعایت مقررات جشــنواره، آثار ارسالی در هر مرحله از جشنواره حذف و امتیاز آن 
سلب خواهد شد.

17. تصمیم  گیری درمورد مسائل پیش  بینی نشده به عهده ی برگزار کننده جشنواره است.
18. مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه 1397.

اعضای بخش تایپوگرافی جشنواره:
دبیر بخش تایپوگرافی: سیدمهدی حسینی

هیئت داوران: مسعود نجابتی/ کوروش پارسانژاد / مسعود سپهر

گاه شمار جشنواره بخش تایپوگرافی:
-اعالم فراخوان یکم مرداد 97

-مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97
-انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آبان97

-اعالم نتایج آدر ماه 97
-برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97

جوایز در هر بخش:
به سه نفر برگزیده در بخش اصلی؛ هر کدام مبلغ 4/000/000 تومان و نشان ویژه چهلمین سال اهدا خواهد شد.

به یک نفر برگزیده در بخش کودک؛ مبلغ 4/000/000 تومان و نشان ویژه چهلمین سال اهدا خواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه: قم، بلوار غدیر، کوچه 6 ساختمان مفید، درب شماره 27 طبقه اول، کانون هنر شیعی

شماره تماس: 32603399 ـ 025
ساعت تماس: 8 صبح الی 17 عصر

www.shiaarts.ir :آدرس اینترنتی

 
متون پیشنهادی بخش اصلی:

ای سرزمین عشق          ای کشور خوبان
ای خاک دامنگیر              جان من ای ایران

******
تا در تنم جانی ست            می خواهمت از جان

هر لحظه می خوانم         پاینده باد ایران
******

ایران ای جان       ای بیشه شیران
آزاد بمان شاد بمان            خاک من ایران

******
ای در رگانم خون وطن        ای پرچمت ما را کفن

دور از تو بادا اهرمن          ایران من ایران من
******

وطنم پاره تنم ای زادگاه میهنم
******

همه جان و تنم وطنم، وطنم، وطنم، وطنم
******

همه با یک نام و نشان         به تفاوت هر رنگ و زبان
همه شاد و خوش نغمه زنان          ز صالبت ایران جوان

******
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وطنم ای شکوه پابرجا          در دل التهاب دوران ها
کشور روزهای دشوار          زخمی سربلند بحران ها

******
وطن یعنی سرای ترک تا پارس           وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

******
وطنم، وطنم، وطنم، ایران من

******
وطن یعنی هدف یعنی شهامت            وطن یعنی شرف یعنی شهادت

******
ما وارث دیروز     فرزند امروزیم      ما راهی فردا     فردای پیروزیم

******
من زاده ی ایرانم،       آزاده و آزاد  

           بیگانه پرستیدن            ننگ است مرا ننگ
******

وطن یعنی چه آباد و چه ویران           وطن یعنی همین جا یعنی ایران
******

در میدان می مانم، تا نفس آخرم             راهی راه حسین، همقدم رهبرم
******

دشمن کجا تواند ما را عقب براند            باید جهان بداند هیهات من الذله
******

هرگز اسیر ذلت و سازش نمی شود                 هر کس شد آشنای تو، لبیک یا حسین
******

هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز                   در خون زالل کربال ریشه ی ماست
******

هرگز نهراسیم از فتنه و تحریم                   ما مرد نبردیم نه سازش و تسلیم
******

نلرزد دل ما زتهدید و تحریم                         ره ما حماسه ست نه سازش نه تسلیم
******

بیزار ز جنگیم ولی مرد جهادیم                    دادیم سر و دست ولی باج ندادیم
******

چون کوه سربلندیم چون سرو راست قامت                با همت و اراده با دیده ی بصیرت
******

ما ازنسل چمران و سلمانیم            پای این خاک تا ابد می مانیم
******

تودلهامون تا یاد عاشوراست               خاک ایران تا ابد پا برجاست
******

ما راوی همت هم درس چمرانیم        ما سومین نسل    بهارانیم
     چون شعله ای در شب                 تا نهضت خورشید بیدار می مانیم

اشعار پیشنهادی بخش کودک و نوجوان:

ما گل های خندانیم   فرزندان ایرانیم
ایران پاک خود را    مانند جان می دانیم

******
ما باید دانا باشیم    هشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران    باید توانا باشیم

******
شعر و ترانه ی ما این است، با ما بخوان
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پاینده باد اسالم جاوید باد ایران
******

یاد شهید وطن کی رود از یاد من
******

تا که جهان پایدار یاد شهید ماندگار
******

جان به فدای تو باد میهن من زنده باد
******

نام تو ایران است آری !وطن هستی
مانند خوبی ها در قلب من هستی

******
با سالح دانایی شب چراغ بینایی
با سپاه نادانی در نبرد دشواریم
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فراخوان بخش عکس
پنجمین جشنواره هرن مقاومت

با شعار: زن ایرانی

آغاز سخن:
"زن ایرانی" طی ســال های اخیر به موازات موفقیت ها و حضــور تاثیرگذار در عرصه های داخلی و بین المللی 
هدف بی سابقه ترین هجمه های تبلیغاتی قرار گرفته و جایگاه "بانوی مسلمان ایرانی" به عنوان عنصری تاثیرگذار 
در توســعه ی ایران اسالمی و ستون تربیت در بنیان خانواده، از بیم تبدیل شدن به الگویی برای زنان سایر ملل 
مورد تهاجم و چالش جدی است. در میان انبوه ابزارهای پر زرق و برق هنری و رسانه ای که سرمایه داران ضد 
ایرانی و ضد اسالمی در اختیار دارند، فقدان رسانه ای قدرتمند در جهان اسالم که بتواند مرجعی برای انعکاس 
جایگاه واقعی زنان جوامع مسلمان باشد نیز متاسفانه در مهجور ماندن چهره واقعی بانوی مسلمان تاثیر فراوان 
داشته و دارد. دبیرخانه بخش عکس پنجمین جشنواره ی هنر مقاومت در چهلمین سال انقالب اسالمی تصمیم 
دارد با تکیه بر پتانسیل باالی عکاسی مستند اجتماعی در بازنمایی بی واسطه واقعیت، گوشه ای از مقاومت ها، 

موفقیت ها و جایگاه زن ایرانی را ثبت و منعکس نماید.
از تمامی عکاسان و عالقمندان به عکاسی دعوت می کنیم ما را در این مسیر دشوار یاری نمایند.

موضوع مسابقه:
زن ایرانی

-حضور زن ایرانی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، علمی، سیاسی، کارآفرینی، 
مدیریت و... با   

   تکیه بر ارزش های واالی اسالمی
-نقش محوری زن و مادر ایرانی در محیط خانه و خانواده.

-جلوه های مختلف پیشرفت و امید به آینده با محوریت زن ایرانی
-حضور و فعالیت زنان سایر ادیان مذهبی در جامعه ی ایران

-و . . .

قوانین و شرایط شرکت در مسابقه و ارسال اثر:
-مسابقه صرفا بصورت "تک عکس" برگزار می شود.

-شرکت در این مسابقه برای عموم عکاسان ایرانی اعم از خانم ها، آقایان، آماتور و حرفه ای، آزاد و رایگان 
است.

-گرایش مسابقه، عکاسی مستند است.
-ویرایش عکس ها  نباید به گونه ای باشد که جنبه ی استنادی عکس را مخدوش کند.

-هر هنرمند مي تواند حداکثر با 10 تک عکس در این مسابقه شرکت کند.
-عکس های ارسالی می  توانند رنگی یا سیاه وسفید باشند.

-عکس ها الزاما می بایست دارای "عنوان" باشند.
-استفاده از واژه ی "بدون عنوان" قابل قبول نیست و عکس های فاقد عنوان از مسابقه کنار گذاشته خواهند 

شد.
-نوشتن شرح عکس Caption الزامی نیست اما عکس هایی که از "کپشن" صحیح و به جا برخوردار باشند 

هنگام داوری از اولویت بیشتری برخوردار خواهند بود.
-توصیه می شــود عکاســان گرامی از "شــرح عکس" جهت بیان نکاتی که در عکس قابل مشاهده نیست 
و برای انتقال بهتر موضوع به مخاطبان یا داوران کمک می کند اســتفاده نموده و از بیان مجدد واضحات 

خودداری نمایند.
-از آنجائی که کیفیت و نحوه ی نوشتن شرح  عکس و انتخاب عنوان عکس، در داوری و امتیازدهی موثر 
است، دبیرخانه مسابقه متِن ارسالی از جانب عکاس را بدون هیچگونه اصالح به گروه داوری ارائه خواهد 

کرد.
-اندازه ی عکس ها می بایست حداقل1000وحداکثر3000پیکسل باشد.

-دی پی آی عکس ها می بایست300پیکسل و حجم هر عکس بین 1 تا 3 مگا بیت با پسوند JPG در قالب
RGB باشد.

-نحوه ی نمایش عکس ها برای داوری و نصب در نمایشــگاه، مطابق با نحوه ی بارگذاری آثار در ســایت 
خواهد بود.

-محدودیتی در تاریخ خلق عکس ها وجود ندارد، اما نباید در دوره های قبلی جشــنواره مقاومت شرکت 
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کرده باشند.
-شایسته است عکاسان ارجمند از ارسال عکس هایی که در دیگر مسابقات موفق به دریافت جایزه شده اند 

خودداری نمایند.
-عکاس متعهد می شــود در صورت درخواست دبیرخانه، فایل اصلی و سایز بزرگ عکس را فورا ارسال 

نماید. در غیر اینصورت عکس مورد نظر از جریان مسابقه کنار گذاشته خواهد شد.
-اطالعــات مندرج در فرم ثبت نام، عناوین و توضیحات عکس های ارســالی در تهیه مطالب انتشــاراتي 
و نمایشــگاهي مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت، لذا مســؤولیت صحت اطالعات ارســالي بر عهده ی 

شرکت کننده است.
-استفاده از آثار راه یافته به نمایشگاه برای تبلیغات، انتشارات، چاپ کتاب و برگزاري نمایشگاه های بعدی  

با ذکر نام صاحب اثر براي برگزارکننده ی جشنواره مجاز است.
-برگزارکننده ی مسابقه حق فروش عکس ها به غیر را ندارد و مالکیت معنوی آثار در اختیار عکاس است.

-کتاب جشنواره در صورت انتشار به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته است اهدا خواهد شد.
-به تمامی شرکت کنندگاني که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهي شرکت اهدا می شود.

-در صورت عدم رعایت قوانین و شرایط مسابقه، اثر در هر مرحله ای از مسابقه حذف و امتیازات آن سلب 
می شود.

-ثبت نام و ارســال عکس فقط از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشــانی www.festivalart.ir امکان پذیر 
است.

-تصمیم گیري درباره موارد پیش بیني  نشده بر عهده ی دبیرخانه مسابقه است.
-تکمیل فرم و ارسال آثار به منزله ی قبول شرایط و مقررات مسابقه است.

اعضای بخش عکس جشنواره:
دبیر بخش عکس: حسن قائدی

هیئت داوران: شباهنگ کوثر، مریم کهوند، فرهاد سلیمانی

گاه شمار جشنواره بخش عکس:
-اعالم فراخوان یکم مرداد 97

-مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97
-انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آبان97

-اعالم نتایج آدر ماه 97
-برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97

جوایز :
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-4/000/000 تومان جایزه نقدی

حق التالیف:
به هر عکس راه یافته به نمایشگاه، مبلغ "100/000 تومان" بعنوان حق امتیاز استفاده از عکس، پرداخت خواهد 

شد.

ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه: تهران، میدان فردوسی، ابتدای سپهبد قرنی، بنیاد فرهنگی روایت فتح، گروه هنرهای تجسمی

شماره تماس: 88895960-021 و 09195353265
ساعت تماس: 9 صبح الی 16 عصر
www.festivalart.ir :آدرس اینترنتی
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فراخوان بخش تصویرسازی
پنجمین جشنواره هرن مقاومت
با شعار:" چهل داستان انقالب"

آغاز سخن:
روز های پر حادثه و پرخاطره ایام پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی ایران بی شــک به عنوان برگی زرین 
در کتاب قطور تاریخ این ســرزمین مانا و جاودانه خواهد شــد.از این رو ستاد برگزاری پنجمین جشنواره هنر 
مقاومت به ســبب ارج نهادن به خاطرات روزهای پر التهاب ایام انقالب از آغاز تا کنون و در بســتر داســتان 
های تاریخی و جذاب مناسب کودکان و نوجوانان بخش تصویر سازی این جشنواره را با هدف آشنایی نسل 
جدید با چگونگی تحوالت منجر به انقالب اسالمی و پیوند دراماتیک حوزه داستان و ادبیات با عرصه فراخ 
و گسترده هنرهای تجسمی برگزار نماید.لذا از هنرمندان خوش قریحه و فعال در عرصه تصویر سازی دعوت 
به عمل می آید با ارسال آثار خویش مبتنی بر ایام انقالب یاری گر ما در برپایی این بخش از جشنواره باشند.

موضوع جشنواره:
تصویر سازی برای داستان های کوتاه کتاب "چهل داستان" برای گروه سنی نوجوانان

مقررات شرکت در بخش تصویرسازی جشنواره هنر مقاومت:
-تصاویر باید بر اساس داستان های فایل پی دی اف "چهل داستان" تولید شده باشد.

-گروه سنی مخاطبین داستان ها، نوجوانان می باشند.
-فایل پی دی اف کتاب چهل داستان از اینجا  قابل دریافت است.

-هرگونه استفاده از داستان های این مجموعه به غیر از بخش تصویرسازی جشنواره هنر مقاومت و کتاب 
چهل داستان غیر قانونی است و پیگرد قانونی دارد.

-برای هر داستان فقط یک تصویر تولید شود.
-خواهشمند است هنرمندان برای برای یک داستان واحد، از ارائه چند پیشنهاد متفاوت خودداری فرمایند.

-هر شرکت کننده می تواند حد اکثر 5 اثر ارسال نماید.
-هنرمندان می توانند در صورت مطابقت داشــتن با محتوی داستان های "چهل داستان" تصاویری که قبال 

تولید کرده اند را نیز ارسال نمایند.
-مالکیت مادی و معنوی تصاویر باید برای شخص شرکت کننده باشد.

-از ارسال آثاری که قبال در کتاب یا مطبوعات و مجالت چاپ شده اکیدا پرهیز نمایید.
-تکنیک اجرای اثر آزاد است.

-آثار می تواند رنگی یا سیاه و سفید باشد.
-آثار با تکنیک های دستی باید به صورت فایل دیجیتال ارسال شوند و مسئولیت ویرایش رنگ و نور اثر 

به عهده شرکت کننده است.
- تصاویر تولیدی بر اســاس تک صفحه یا دو صفحه مقابل ، با کادر یا بدون کادر تولید شوند. هنرمندان 
می توانند در صورت تمایل پیشنهاد چینش متن و تصویر و صفحه بندی را هم، در یک فایل مجزا بدهند.

-آثار باید با رزولوشن 300dpi و فرمت jpg ارسال شوند و حجم هر اثر نباید از 5 مگابیت بیشتر باشد.
-دبیرخانه جشنواره حق استفاده از آثار در رسانه های چاپی و اطالع رسانی، تبلیغات فرهنگی و نمایش در 

داخل و خارج کشور را با ذکر نام هنرمند خواهد داشت.
-آثار منتخب این بخش به صورت یک مجموعه 40 تایی منتشر خواهد شد.

 اعضای بخش تصویر سازی جشنواره:
دبیر بخش تصویر سازی: محمدرضا دوست محمدی

هیئت داوران:کاظم طالیی/ پژمان رحیم زاده/ لیدا طاهری

گاه شمار جشنواره بخش تصویر سازی:
-اعالم فراخوان یکم مرداد 97

-مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97
-انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آبان97

-اعالم نتایج آدر ماه 97
-برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97
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جوایز :
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-4/000/000 تومان جایزه نقدی
-به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان در دور نهایی انتخاب شود گواهی حضور در جشنواره اهداء 

خواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه: تهران، میدان فردوسی، ابتدای سپهبد قرنی، بنیاد فرهنگی روایت فتح، گروه هنرهای تجسمی

شماره تماس: 88895960-021 و 09195353265
ساعت تماس: 9 صبح الی 16 عصر

www.resistart.ir :آدرس اینترنتی
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فراخوان بخش کارتون
جشنواره هرن مقاومت

آغاز سخن:
درمیان اهالی فرهنگ هنر و اندیشه،زبان طنز زبان رسانه ای فاخر اثرگذار و نقادانه به شمار می رود و به چالش 
کشیدن و نقد عالمانه و اثر بخش موضوعات و وقایع مختلف را بر عهده زبان طنز گذاشته اند که بسیار مثمر 

ثمر و مفید فایده واقع گردیده و مخاطبان بسیاری برای خویش پیدا نموده است.
بخش کارتون و کاریکاتور جشنواره هنر مقاومت نیز به عنوان یکی از مهمترین بخش های جشنواره در نظر 
دارد تا به نقد یکی از آفات و ضد ارزش های برآمده از تفکر غربی برخی مدیران نظام و برخی اقشار جامعه 

بپردازد.
موضــوع ویژه اشــرافی گری به عنوان یکی از مظاهر راه یافتــه فرهنگ منحط غرب به گفتمان اصیل انقالب 
موضوعی است که مبحث و سوژه اصلی بخش کارتون و کاریکاتور پنجمین جشنواره هنر مقاومت می باشد.

ازاین رو از کلیه هنرمندان کارتونیست و کاریکاتوریست در سراسر کشور صمیمانه دعوت به عمل می اید تا 
با ارسال آثار و نقد طنازانه و هنرمندانه این پدیده مذموم و رسوخ یافته و بعضا نهادینه شده در سالهای اخیر در 

این بخش از جشنواره حضور پیدانمایند.

موضوعات بخش کارتون جشنواره:
اشرافی گری:

    -تجمل گرایی
    -ژن خوب و آقا زاده ها

    -رانت خوار ها
    -مفسدین اقتصادی
    -فیش های نجومی

    -تشریفات
    -باند بازی

    -فاصله طبقاتی
 

قوانین و شرایط ارسال اثر:
شرکت برای عموم عالقمندان آزاد است.

-هر هنرمند می تواند حداکثر با ارائه 5 اثر در مسابقه شرکت کند.
-تاریخ خلق اثر باید از ابتدای سال 96 به بعد بود و در مسابقات داخلی و خارجی حائز رتبه نشده باشد.

-ارسال اثر در این بخش از طریق ثبت نام در سامانه جشنواره به آدرس www.festivalart.ir صورت خواهد 
گرفت.

-آثار ارسالی حد اقل در ابعاد 30*20 و با فرمت jpg و با رزولوشن 300dpi از طریق سایت ارسال گردد.
-تکمیل فرم و ارسال آثار به منزله قبولی شرایط و مقررات جشنواره است.

-در صورت عدم قوانین و مقررات شرکت، اثر در هر مرحله از جشنواره حذف و امتیازات آن سلب می 
شود.

-اطالعات فرم ثبت نام و عناوین آثار در تهیه مطالب انتشــاراتی و نمایشــگاهی مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت، از این رو -مسئولیت صحت اطالعات ارسالی بر عهده شرکت کننده است.

-استفاده از آثار برای چاپ در کتاب و سایر اقالم انتشاراتی، تبلیغاتی، بانک اطالعات و برگزاری نمایشگاه 
با ذکر نام صاحب اثر برای برگزار کنندگان جشنواره مجاز است.

-کتاب جشنواره در صورت چاپ به برگزیدگان اهدا می شود.
-به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد گواهی شرکت داده می شود.

-تصمیم گیری درباره موارد پیش بینی و اعالم نشده بر عهده دبیر کل جشنواره است.

اعضای بخش کارتون جشنواره:
دبیر بخش کارتون: سیدمسعود شجاعی طباطبایی

هیئت داوران: محمدحسین نیرومند، اکبر ترابپور، عباس ناصری
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گاه شمار جشنواره بخش کارتون:
-اعالم فراخوان یکم مرداد 97

-مهلت ارسال آثار تا یکم آبان ماه 97
-انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آبان97

-اعالم نتایج آدر ماه 97
-برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97

جوایز :
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-4/000/000 تومان جایزه نقدی
-به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان در دور نهایی انتخاب شود گواهی حضور در جشنواره اهداء 

خواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه:
نشــانی دبیرخانه: تهران، میدان فردوسی، ابتدای شهید سپهبد قرنی، بنیاد فرهنگی روایت فتح- گروه هنرهای 

تجسمی
شماره تماس: 88895960-021 و 09195353265

ساعت تماس: 9 صبح الی 16 عصر
 www.resistart.ir :آدرس اینترنتی
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فراخوان بخش پرچم و کتیبه
پنجمین جشنواره هرن مقاومت

با شعار:اربعین مقدمه نهضت جهانی منتظران

آغاز سخن:
پنجمین جشنواره هنر مقاومت در دی ماه سال 1397 و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی برگزار خواهد شد؛ و این جشنواره فرصتی ارزشمند برای هنرنمایی و ظهور استعداد های هنرمندان به 
ویژه هنرمندان انقالبی در بخش ها و رشته های مختلف هنری است. در این دوره برای اولین بار بخش »پرچم 
و کتیبه« به بخش های جشنواره اضافه شده است. اضافه شدن این بخش و قرار گرفتن آن در میان بخش های 
ده گانه جشنواره، اتفاق مبارکی است که از یک سو جریان هنری تازه و خالقانه ای را در برگزاری محافل و 
مجالس در مناسبت ها و ایام ملی و مذهبی ایجاد می کند و از سوی دیگر نیاز هیئات و تکایا و برگزار کنندگان 
این مجالس را به طرح های نوآورانه در قالب پرچم و کتیبه که جزو اصیل ترین قالب های هنری-رســانه ای 
اســالمی و ایرانی هســتند، ایده و هدف اصلی پرداختن ویژه به این بخش هنری در این دوره جشــنواره هنر 
مقاومت اســت. عالوه بر این همزمانی این رخداد با ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و محوریت 
این رویکرد در کنار رویکرد پاسداشــت اجتماع میلیونی اربعین حسینی، شرایط ویژه ای را برای خلق آثاری 
ناب و ارزشمند فراهم آورده است. مطمئنا حضور برجست و پرشور هنرمندان و عالقه مندان به طراحی پرچم 

و کتیبه در این رویداد هنری، نتایجی ویژه و قابل توجه را به ارمغان می آورد. ان شاء اهلل

رویکرد های اصلی:
    بزرگداشت چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی

    پاسداشت اجتماع میلیونی و باشکوه زائرین کربالی معال در مراسم اربعین حسینی

محورهای اصلی جشنواره:
    انقالب اسالمی ایران، مقدمه ظهور

    پیاده روی اربعین مقدمه نهضت جهانی منتظران

قالب های ارائه آثار:
    پرچم
    کتیبه

 بسته ویژه زائر و راهپیما شامل:
    سربند

    سربند کودک و نوجوان
    پرچم کوله )پرچم کوچک(

    رودوشی )شال( مخصوص بانوان
    رودوشی )شال( مخصوص دختران

    روپوش )کاور(روپوش )کاور( کودک و نوجوان

توجه! قالب های باال باید متناســب یکی از شیوه های گلدوزی، تکه دوزی، چاپ سیلک و چاپ 
سابلیمیشن برای تبدیل به محصول نهایی طراحی شوند.

 توجه! شرح کاملی از تعاریف قالب های مورد پذیرش در آئین نامه جشنواره ارائه شده است.

 بخش های مسابقه:
• مسابقه طراحی پرچم »یا لثارات الحسین )ع(«

توضیح: در طراحی این پرچم عالوه بر عبارت »یا لثارات الحسین )ع(: ای خونخواهان حسین )ع(« به عنوان 
عبارت اصلی، عبارت »نصرتی لکم معده: مهیای یاریتان هســتم« هم باید به عنوان عبارت تکمیلی استفاده 

شود.
• مسابقه طراحی پرچم چهل سالگی انقالب با محوریت »عدد چهل: 40« ویژه فضاسازی شهری

توضیح: در این پرچم عدد چهل: 40 باید متناسب با نشانه های از انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران 
طراحی شود.

• مســابقه ویژه طراحی کتیبه تحت عنوان »انقالب فاطمی« به مناســبت تقارن ایام فاطمیه و چهل ســالگی 
پیروزی انقالب اسالمی

• مسابقه طراحی بسته »زائر« ویژه زائرین پیاده روی اربعین
• مسابقه طراحی بسته »راهپیما« ویژه راهپیمایان مراسم راهپیمایی 22 بهمن
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قوانین و شرایط ارسال اثر:
• هر شرکت کننده می تواند در هر بخش حداکثر 5 اثر ارسال کند.

• -ارسال اثر در این بخش از طریق ثبت نام در سامانه جشنواره به آدرس www.festivalart.ir صورت خواهد 
گرفت.

• هنرمندان می تواند طرح های قبلی خود را نیز به شرط مطابقت با رویکردها و موضوعات جشنواره ارسال 
کنند.

• آثار طراحی شده با روش های دستی باید به صورت فایل دیجیتال ارسال شوند و مسئولیت تمام ویرایش 
های الزم، برعهده شرکت کننده است.

• آثار دیجیتالی باید با وضوح تصویر dpi 300 و فرمت jpeg ارسال شوند و حجم هر اثر نباید از 5 مگابایت 
بیشتر باشد.

• دبیرخانۀ جشنواره حق استفاده از آثار در رسانه های چاپی و غیرچاپی، تبلیغات فرهنگی و نمایش آن ها 
در مراسم و رویدادهای داخلی و خارجی را با ذکر نام هنرمند، برای خود محفوظ می داند.

• طبق برنامه ریزی های مسئولین، نشست ها و کارگاه های تخصصی در روزهای جشنواره برگزار خواهد 
شد و صاحبان آثار منتخب جهت شرکت در این نشست ها و کارگاه های تخصصی دعوت می شوند.

• مسئولین برگزاری جشنواره در نظر دارند شرایط ویژه ای برای خرید و تولید محصول )کتیبه و پرچم و 
بسته( از طرح های برگزیده فراهم آورند.

• برای منتخبین شرکت در بخش مسابقه جشنواره، گواهی حضور صادر خواهد شد.
• تصمیم گیری در مورد پذیرش آثار و تغییرات احتمالی در بخش های جشنواره و جوایز اهدایی در شرایط 
خاص توسط دبیر جشنواره انجام می گیرد و مخاطبان و شرکت کنندگان در جشنواره ملزم به پذیرش این 

تصمیم خواهند بود.
• پر کردن فرم مخصوص ثبت نام و ارســال اثر به منزله پذیــرش تمامی قوانین و مقررات مندرج در آیین 
نامه جشنواره است و رعایت نکردن قوانین و مقررات جشنواره به منزله انصراف و مسئولیت خسارت های 

مادی و معنوی آن به عهده شرکت کننده است.
• در صورت رعایت نشدن قوانین و مقررات مندرج در آیین نامه جشنواره، مسئولین جشنواره این حق را 

دارند که آثار ارسالی را در هر مرحله از جشنواره حذف و امتیاز آن را سلب کنند.
• مالکیت مادی و معنوی آثار ارسالی باید در اختیار خود شرکت کنندگان باشد.

اعضای بخش کتیبه و پرچم جشنواره:
دبیر بخش کتیبه و پرچم: علی حیاتی

هیئت داوران: سید حسن موسی زاده/روح اهلل ابوالفضلی/مجید فیضی راد

گاه شمار جشنواره بخش کتیبه و پرچم:
-اعالم فراخوان یکم مرداد 97

-مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97
-انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آبان97

-اعالم نتایج آدر ماه 97
-برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97

جوایز :
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-4/000/000 تومان جایزه نقدی
-به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان در دور نهایی انتخاب شود گواهی حضور در جشنواره اهداء 

خواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان اسکندری جنوبی، نرسیده به خیابان آزادی، پالک 471

شماره تماس: 021-66925095
3x4studio.ir/fa :آدرس اینترنتی
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فراخوان بخش طراحی صنعتی
پنجمین جشنواره هرن مقاومت

با شعار:سبک زندگی ایرانی اسالمی

آغاز سخن:
ارتبــاط کاربردی حوزه هنر با مفهوم صنعت و تلفیق هنرمندانه و خالقانه فرم و محتوا در قالب ترکیب مواد و 
عناصر یکی از موضوعاتی است که بخش طراحی صنعتی پنجمین جشنواره هنر مقاومت در پی رسیدن به آن 

است.
بدیهی اســت که امروزه هنر در کاربردی ترین سطح خود در تمامی مراتب زندگی ادمی حضوری شایسته و 
بایســته دارد و در این میان ســهم هنرهای تجسمی به دلیل برخورواری از عناصر بصری رنگ و طرح و حجم 

نقشی بی بدیل و انکار نشدنی است.
درپنجمین جشــنواره هنر مقاومت قصدداریم تا با هدف تولید محتوای فرهنگی و تهیه اســلوبی هنرمندانه و 
ترویج ملزومات سبک زندگی اسالمی ایرانی و استفاده از نمادهای فرهنگ غنی ملی و مذهبی ایرانیان،بخش 
طراحی صنعتی را برای نخســتین بار و به صورت شــیوه ای کامال مدرن و کاربردی جهت استفاده کاربردی 

خانواده ها و جامعه هنردوست ایرانی برگزار و ارایه نماییم.
امید است با یاری خدا و همیاری هنرمندان و صنعتگران مبرز و متعهد بتوانیم نیازهای جامعه را در موضوعات 
و مواردی نظیر لوازم منزل، مبلمان شــهری و منزل، محصوالت روشــنایی، مد و زیور آالت، اســباب بازی و 
محصوالت فرهنگی با اســتفاده از هویت ملی و تاریخــی و دینی فرهنگ مان برطرف نموده و گامی بلند در 

ارایه شیوه و متدی کامال بومی استاندارد و علمی در حوزه طراحی صنعتی برداریم.

سرفصل ها و رویکردها:
محصوالت می توانند در راستای ترویج موضوعات زیر طراحی شوند:

1. صرفه جویی و جلوگیری از اسراف و تبذیر
2. زندگی ساده ایرانی و پرهیز از تجمل گرایی

3. صنایع دستی در زندگی امروز

بخش های جشنواره:
 أ( لوازم منزل

 ب( مبلمان منزل وشهری
 ج( محصوالت روشنایی

 د( مد و زیور آالت
 ه( اسباب بازی و محصوالت سرگرمی

قوانین و شرایط ارسال اثر:
1. تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.

2. شرکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر ارسالی باشد.
3. شرکت کنندگان میتوانند عالوه بر تولید آثار جدید، آثار آرشیوی خود را مطابق با اهداف و رویکردهای 

جشنواره ارسال نمایند.
4. در صورت برگزاری جلســات و نشستهای تخصصی در ایام برگزاری جشنواره، صاحبان آثار منتخب 

جهت شرکت در جلسات دعوت خواهند شد.
5. برای منتخبین شرکت در بخش مسابقه جشنواره، گواهی حضور صادر خواهد شد.

6. در صورت عدم رعایت مقررات جشنواره، آثار ارسالی در هر مرحلهای از جشنواره حذف و امتیاز آن 
سلب خواهد شد.

 www.festivalart.ir 7. شــرکت در جشــنواره از طریق ثبت نام و ارســال اثر در سایت جشــنواره به آدرس
خواهد بود.

موارد مورد نیاز:
الف( اثر

در 5 صفحه و سایز A3 و بصورت افقی
هر صفحه در یک فایل مجزا

jpg فرمت
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۲Mb هر فایل حداکثر
فونت استفاده شده حداقل 12

متن خوانا و واضح
بدون لوگو ، بدون نام طراح ویا عکس طراح

ب( توضیحات اثر
یک فایل با فرمت doc یا docx که با نرم افزار word ساخته می شود.

فونت استفاده شده حداقل 14
متن خوانا و واضح

حداکثر 2 صفحه
دارای شماره صفحات

توجه: شــرکت در بخش طراحی صنعتــی تنها از طریق ثبت نام و بار گزاری تصاویر در ســایت 
پنجمین جشنواره هنر مقاومت قابل انجام است.

اعضای بخش طراحی صنعتی جشنواره:
دبیر بخش طراحی صنعتی: احمد عابدینی

هیئت داوران: دکتر وحید چوپان کاره/ دکتر نیلوفر شادمهری/ مهندس محمود آبایی

گاه شمار جشنواره طراحی صنعتی :
-اعالم فراخوان یکم مرداد 97

-مهلت ارسال آثارتا یکم آذر ماه 97
-انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آذر97

-اعالم نتایج نیمه اول دی ماه 97
-برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97

جوایز :
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-7/000/000 تومان جایزه نقدی
-به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان در دور نهایی انتخاب شود گواهی حضور در جشنواره اهداء 

خواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه: تهران، میدان فردوسی، ابتدای سپهبد قرنی، بنیاد فرهنگی روایت فتح، گروه هنرهای تجسمی

شماره تماس: 88895960-021 و 09195353265
ساعت تماس: 9 صبح الی 16 عصر

www.festivalart.ir:آدرس اینترنتی
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فراخوان بخش گرافیک متحرک
پنجمین جشنواره هرن مقاومت

آغاز سخن:
هنر مقاومت هنر ستیهندگی و عشق است

هنر توفنده و پر تالطمی که آلودگی به یاس و سکون را نمی پذیرد و بسان روح ، پیوسته در کالبد خمود هر 
عصر دمیده می شود.

جنوب غرب آسیا و سرزمینهای اسالمی، بهشت هنر مقاومت است .
قریب هزار و پانصد ســال اســت که آتش جنگ در این منطقه خاموش نشــده است . شــام و عراق و یمن و 
افغانستان و ایران و سوریه و لبنان و فلسطین و ...طی این سالها به توالی یا به تناوب در گیر جنگ های خانگی 

و خارجی بوده اند.
البته ایران در این میانه جایگاه ویژه ای دارد. ســرزمینی که گوی سبقت مقاومت در برابر حکومت های خود 

کامه و بیگانه را از همگان ربوده است.انقالب اسالمی و به دنبال آن دفاع مقدس تبلوراین معناست.
همانگونه که مجاهدان راه حق در مبارزه با طاغوت زمان و رزمندگان اســالم در نبرد با دشمن بعثی ، انتفاضه 
گران فلســطین و حزب اهلل لبنان در جنگ با صهیونیســم ، تیپ زینبیون و حشــد شــعبی در پیکار با داعش و 
انصــاراهلل در مقابله با ســعودی مفهوم بلند مقاومت را عینیت بخشــیده اند، هنرمنــدان مقاومت نیز در روایت 
صادقانه این جانفشانی ها وفداکاریها به مضامینی همچون نفرت از طاغوت ،ستایش پیشوا امام و رهبر نهضت، 
ستایش مبارزان انقالبی و ظلم ستیز ، دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه، محکوم کردن نظام استبدادی عمال 
و کارگزاران آن،نکوهش مترف و خوی اشــرافیت، اســتکبار و اســتعمار ستیزی ، ســتایش جهاد ،شهادت ، 

مجاهدان ، شهیدان و ایثارگران ، هنر مقاومت را ظرفیتی نه منطقه ای بلکه جهانی بخشیده اند.
جشــنواره هنر مقاومت برآن است پاسداشــتی هر چند کوچک از این امر واال به یاری شما هنرمندان برگزار 

نماید.

سرفصل ها و رویکردها:
1. واکاوی دســتاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی در عرصه های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی، مقاومتی و..
2. مبارزه با فساد، مطالبه و بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی و نفی وابستگی فکری و اشرافی گری

3. ارائه راهکارهای حل مشــکالت و توانمندسازی کشــور در عرصه های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، مقاومتی و.. و بررسی تهدیدها و فرصت ها

4. ایجاد روحیه خودباوری و عزت ملی )ما می توانیم(
5. ترویج گفتمان مقاومت و تقویت روحیه مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم

6. بازخوانی چهار دهه مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان و استکبار
7. معرفی مسئول تراز انقالب اسالمی

8. معرفی الگوهای جوان مومن انقالبی و دستاوردهای ایشان نظیر شهیدان احمدی روشن و حججی و...

معرفی قالب محصوالت:
الف- مستند موشن

ب- فلت
ج- کمیک

د- تیزر

شرایط عمومی:
1. تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.

2. شرکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر یا آثار ارسالی باشد.
3. شرکت کنندگان می توانند عالوه بر تولید آثار جدید، آثار آرشیوی خود را مطابق با اهداف و رویکردها 

جشنواره ارسال نمایند.
4. ضروری اســت برای ارســال اثر نسخه ی متنی اثر )سناریو و پژوهش( به همراه فرم ثبت نام ضمیمه و ارسال 

گردد.
5. در صورت برگزاری جلســات و نشســت های تخصصی در ایام برگزاری جشنواره ، صاحبان آثار منتخب 

جهت شرکت در جلسات دعوت خواهند شد.
6. اســتفاده از آثار ارسالی جهت انتشار و سایر اقالم تبلیغاتی، برگزاری نمایشگاه و فضاهای مجازی مرتبط با 

جشنواره با ذکر نام صاحبان اثر برای ستاد برگزاری جشنواره مجاز است.
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7. برای منتخبین شرکت در بخش مسابقه جشنواره، گواهی حضور صادر خواهد شد.
8. در صورت عدم رعایت مقررات جشنواره، آثار ارسالی در هر مرحله ای از جشنواره حذف و امتیاز آن سلب 

خواهد شد.
9. ارقام پیشنهادی جوایز این بخش از محل اعتبارات برگزاری جشنواره و حامیان مالی پیش بینی شده پرداخت 

خواهد شد و ارقام آن تغییر نخواهد کرد.

 شرایط آثار ارسالی:
• شرکت کنندگان در این بخش می بایست آثار خود را در فرمت های )MP4،۲5P،H۲64و19۲0*1080 ( به 

همراه متن سناریو و پژوهش )درقالبWordوPDF( اثر به دبیرخانه ارسال نماید.
• هر شرکت کننده می تواند در هر یک از قالب های مشخص شده حداکثر 4 اثر ارسال نماید.

اعضای بخش گرافیک متحرک جشنواره:
دبیر بخش گرافیک متحرک: عباس صانعی

هیئت داوران: حمید رضا تینا تهرانی– محمد امین امامی– محمد قائلی

گاه شمار جشنواره بخش گرافیک متحرک:
-اعالم فراخوان یکم مرداد 97

-مهلت ارسال آثارتا یکم آذر ماه 97
-انتخاب و داوری، یکم تا پانزدهم آذر97

-اعالم نتایج نیمه اول دی ماه 97
-برگزاری نمایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97

جوائز در هر بخش:
به چهار برگزیده به طور یکسان و بدون اولویت جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:

-نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی
-دیپلم افتخار

-هفت میلیون تومان وجه نقد

ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان دائمی، تقاطع رفیعی، پالک49

شماره تماس: 021-88961377 
ساعت تماس: 9 صبح الی 16 عصر

www.resistart.ir :آدرس اینترنتی



www.festivalart.ir

ble.im/40salmoghavemat

Instagram:@40salmoghavemat


