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 ایثارگر سازمان امور دانشجویان وكل امور دانشجویان شاهد اداره 

 



 

 

َفاٌء َوَرْْحٌَة لِّ  »  «  َخَسارًايُد الظَّالِّمَِّي إَِّلَّ  َوََل يَزِّ مِّنِّيَ ْلُمؤْ َونُ َنز ُِّل مَِّن اْلُقْرآنِّ َما ُهَو شِّ

 .افزايد نمى ستمگران را جز زيانلی كنيم وو ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى 
 (82آيه  -سوره مباركه اسراء)                                                                                                                       

 

 مقدمه: 

انه بين باط صميميق ارتايجاد و تعماداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر سازمان امور دانشجويان به منظور 

 قرآنی هح جشنواررای طرندی، فعاليت گروهی، كاهش استرس و ايجاد نشاط اقدام به اج، متبلور نمودن توانمدانشجويان

از جمله  جشنواره ناي ست.های سراسر كشور كرده اهنری شهيد آوينی ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه و فرهنگی

ايثارگر  اهد وشجويان شری دانو متبلور نمودن توانمنديهای هن های دينی و قرآنیهايی است كه در حوزه ترويج آموزهبرنامه

از الهی و سم انسان نشجويان با كالای جهت انس بيش از پيش دافراهم آوردن زمينه اندازچشم گام برداشته وها در دانشگاه

مورد   همواره  گاهینشمفاهيم تعالی بخش آن و همچنين نشر و بسط فضای معنوی و عطر آگين قرآن و عترت در محيط دا

های تابعه نشگاهر سطح دادو قابل اجرا  بر اين اساس طرح پيش رو تدوين گرديده اهتمام متصديان و مسئولين بوده است.

 باشد.فناوری  تحقيقات و وزارت علوم،

 

 اهداف طرح:

 ها الندگی آنبشد و های فرهنگی و هنری و بسترسازی جهت رهای دانشجويان در زمينهشناخت استعدادها و توانايی .1

 یی و اعتقادفرهنگی، فکر یهاانينسبت به بن انيشناخت دانشجو شيو افزا يیدانشجو تيخالق یكشف و شکوفا ساز .2

 تقويت و توسعه فضای معنوی و قرآنی در مراكز جهت الگودهی به ساير دانشجويان .3

 يی در رشد روابط اجتماعی و گروهیفعاليت های گروهی دانشجوسازی مناسب جهت تأثيرگذاری زمينه .4

 ايجاد روحيه نشاط و اميد در بين دانشجويان شاهد و ايثارگر .5

 زمينه سازی برای پرورش ابعاد شخصيتی فردی و اجتماعی دانشجويان شاهد و ايثارگر .6

 معهبه جا )ع(يتمعارف اهل ب و بهره گيری از زبان هنر برای انتقال مفاهيم واالی قرآنی و  ترويج فرهنگ معنوی قرآنی .7

 ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و انعکاس از طريق فضای مجازی .8

 های هنری منبعث از قرآنو ارج گذاری به فعاليت ترويج فرهنگ هنری دانشجويان شاهد و ايثارگر .9

 ..ز مفاهيم و الگوهای دينی، بزرگان و علمای اسالم و .گسترش و تعميق شناخت دانشجويان ا .10

 

 : کردهایها و رواستیس

 آن و عترت.قر هایتيفعال رامونيپی( العالمد ظله)و مقام معظم رهبری  (ره)ینيامام خم هایدگاهيتوجه به د -1

 های عضو شورا.مشاركت همه جانبه و فعال همه دستگاه -2

 در جشنواره. یتيو ترب یپژوهش ،یآموزش ،یغيتبل کرديتوجه به رو -3

 جشنواره. یو جنب يیمحتوا هایتيی فعالالاعت -4

 شركت كننده در جشنواره. ینخبگان قرآن يیاستفاده مناسب از استعداد و توانا -5

 احيا تفکر قرآنی و ديدگاه اشراقی سيد شهيدان اهل قلم )آوينی( -6

 

 



 

 

  مخاطبان جشنواره:

 باشند:بخش ذيل میشركت كنندگان اين جشنواره شامل دو 

ن بخش از توانند در ايهر درجه ايثارگری می با دانشجويان شاهد و ايثارگركليه معارفی  -فرهنگی: در بخش قرآنی و الف

  برگزار خواهد شد.تحصيلی دانشگاهی اين جشنواره در سطح تمامی مقاطع جشنواره شركت كنند. 

در  شجويانساير دانو  آزاد موضوعات ها بابخش تمامیدر  وايثارگرشاهد دانشجويان  و فناوری یهای هنربخش در ب:

 ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شركت خواهند كرد.موضوعات 

 

  در دانشگاه میزبان: اعضای ستاد برگزاری جشنواره

 رياست دانشگاه، )رئيس ستاد(

 مدير كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه )دبير ستاد(

 )نايب رييس ستاد( دانشگاهمديركل امور فرهنگی 

 نماينده دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 معاون دانشجويی دانشگاه

 مدير كل امور دانشجويی دانشگاه

 )ع(دبير كانون قرآن و عترت

 مسئول بسيج دانشجويی دانشگاه

 نماينده سازمان امور دانشجويان
 

ری برگزا تادرئيس سسط غ ساير اعضای ستاد توالو ابسازمان امور دانشجويان  جشنواره توسط رئيسرييس ستاد غ الاب*

 .صادر خواهد شدجشنواره 

های مختلف جشنواره از اساتيد و اعضای های علمی مرتبط با بخشتواند به منظور استفاده از ظرفيت* ستاد جشنواره می

حترم های اساتيد مریآورد. بديهی است عضويت و همکامحترم هيأت علمی در جلسات به عنوان استاد مدعو دعوت بعمل 

 می است.تيد الزاای اسادر جشنواره در ارزيابی و فرايند ارتقای آنان اعمال خواهد شد. لذا صدور ابالغ همکاری بر

 

 :وظایف ستاد برگزاری جشنواره 

ميته عمومی، ك طرواب وكميته تبليغات ه اعم از طهای مربوها و نظارت بر حسن عملکرد دبير و كميتهتصويب برنامه .1
 .و . . رسانی و ثبت نام، كميته علمی، كميته پشتيبانی، كميته فرهنگی، كميته مالی  طالعا

 

ضاهای ها و ديگر فابگاهخو دانشگاه، طوحرسانی در س اطالعاسازی گسترده تبليغی و ضزم به منظور فالابير داتخاذ ت .2
 پرديس دانشحويی

 با هماهنگی سازمان امور دانشجويانجوايز ح طتعيين نوع و س .3

 

 

 



 

 

 دبیرخانه جشنواره:

 باشدمی هاشاهد و ايثارگر دانشگاهامور دانشجويان جشنواره در اداره  دبيرخانه دانشگاهی، 

 باشد. یجشنواره در اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ميزبان م دبيرخانه كشوری 

تنها از طريق سامانه رسال فايل آثار بهمراه ضوابط فنی و اجرايی جشنواره بارگذاری و اسامانه ارتباطی، ثبت نام، 

 باشد.ميسر می  http://avini.saorg.irبه نشانی  جشنواره

            طبقه اول، 4ابتدای كوچه شهيد باالور، پالک تهران، خيابان انقالب اسالمی، روبروی پارک دانشجو، آدرس: 

 ssar@art.ac.iri آدرس ایمیل:     دانشگاه هنـر ثارگريامور شاهد و ااداره 

 ها، كليه اطالعيهباشد. جشنواره در اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر سازمان امور دانشجويان می دبيرخانه مركزی

موجود  http://shahed.saorg.irبه اين جشنواره در سايت اداره كل به نشانی  های مربوطنامهدستورالعمل و آيين

 باشد.می

، --، اتاق3طبقه  27تهران، ميدان فردوسی، خيابان انقالب اسالمی، خيابان شهيد موسوی )فرصت جنوبی(، پالک آدرس: 

 shahed@saorg.ir آدرس ایمیل:     ثارگريشاهد و ا انيكل امور دانشجواداره 

 

 :دانشگاهی ایف دبیرخانهوظ

 ،یهای فرهنگونته، معامسابقات با همکاری دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاتشکيل ستاد برگزاری  .1

 ان.تر دانشجويهای گروهی به منظور تشويق هرچه بيشروابط عمومی، انعکاس اخبار جشنواره در رسانهدانشجويی و 

كزی  مرسوی دبيرخانه  اعالم شده ازبندی بندی اعالم شده در اجرای جشنواره )با توجه به اينکه زمانرعايت زمان .2

كه  ی خواهشمند استاز ستاد برگزار .باشدعد حائز اهميت میموقع در مراحل بجشنواره جهت برگزاری مطلوب و به

 نمايند(. نامه را رعايتبندی آيينزمان

ناسب و غاتی متبليفراخوان و فضاسازی محيطی  تشويق و ترغيب دانشجويان جهت مشاركت حداكثری در جشنواره، .3

رای بر جشنواره ده موقع از داوطلبان شركت بثبت نام  تا های فرهنگی دانشگاهمطلوب با همکاری ديگر نهادها و تشکل

 .ریمسابقات كشوشركت در ها به دبيرخانه كشوری برای برگزيدهو ارسال اسامی مسابقات دانشگاهی  اجرای

جو در توسط دانش های بخش هنری و فناوری در سامانه جشنواره كه براساس ضوابط فنی و اجرايی جشنوارهفايل تأييد .4

 سامانه جشنواره بارگذاری شده است و تأييد احراز دانشجو بودن متقاضی.

سال و ار ی(شوركم شده از سوی دبيرخانه )براساس محتوای اعالفرهنگی ]معارفی[  برگزاری شايسته مسابقات در بخش .5

 .جهت شركت در مسابقات كشوری، اسامی منتخبين مرحله دانشگاهی جشنواره

انشجو در دهای حفظ( كه توسط فايل صوتی و تصويری و فرم مشخصات متقاضيان بخش قرآنی )بجز  رشتهصحت تاييد  .6

 قاضی.و بودن متانشجد ت داوری متمركز در دبيرخانه كشوری و تأييد احرازسامانه جشنواره بارگذاری شده است، جه

جهت [ ن و تواشيحهای تالوت، اذا]رشتهبخش قرآنی در اعالم شده از سوی دبيرخانه كشوری اعزام نفراتآماده سازی و  .7

 شركت در مسابقات كشوری.

اساس ]برله كشوریبه مسابقات مرحاز سوی دبيرخانه كشوری شده  هنری برگزيدهآثار  اصل ارسالو آماده سازی  .8

 .مربوطه[ ضوابط فنینامه و شيوه

 .نوارهتهيه، تدوين و ارسال بموقع گزارش تفصيلی به همراه مستندات تصويری از روند برگزاری جش .9
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   ستندات کتوب و ممگزارش تفصيلی  همچنين ،مستندات تصويری روند توليد اثر از صاحبان آثارمقتضی است

ابل بهره قويا و گبصورت كامال  مرحله دانشگاهی در قالب فيلم و عکستصويری از روند برگزاری جشنواره 

 ت كنندگانليه شرككاطالعات كامل از  ، داوران وفهرست اسامی برگزيدگانبرداری تنظيم گرديده همراه با 

در سامانه  30/09/1401حداكثر تا تاريخ  بخش نکته مهم[ انتهای آيين نامه] در قالب فرم مربوطه، جشنواره

 د.جشنواره بارگذاری شو

 

 :های جشنوارهها و رشتهبخش

 گردد:رشته به شرح ذيل  برگزار می 02بخش و  3اين جشنواره در 

 ی شهید آوینیهنر و یفرهنگ های منتخب اولین جشنواره قرآنی،ها و رشتهجدول بخش

 

 

 

ف
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 عناوین رشته ها بخش
 مراحل برگزاری جشنواره جنسیت

 كشوری دانشگاهی زن مرد

 قرآنی 1

 تالوت 
 مرحله مقدماتی توسط دانشگاه   تحقيق

در سامانه بارگذاری آثار تصويری 
جشنواره برای  بازبينی ميزبان 

 مسابقات 
برگزاری مسابقات  تصويری   DVDيا  CDو ارسال

كشوری جشنواره 
در سالن منتخب  
 دانشگاه ميزبان 

   ترتيل

 -  اذان

 -  تواشيح و همخوانی قرآن كريم

 حفظ 

   تک جزء

 بارگذاری آثار ندارند 
مرحله مقدماتی با تأييد 
 دبيرخانه دانشگاهی است

   جزء 5 

   جزء 10

   جزء 20

   حفظ كل

2 
فرهنگی 
 معارفی 

 بارگذاری آثار ندارند    احکام  
به صورت  اری مسابقات برگز

در دانشگاه و اعالم كتابخوانی 
مقدماتی به منتخبين مرحله 

 دبيرخانه كشوری

برگزاری مسابقات 
در كشوری مجازی 
 دانشگاه ميزبان

   اخالق

   اعتقادات

3 
هنری و 
 فناوری

بارگذاری فايل آثار، مستندات    خوشنويسی
در سامانه توليد و فرم شناسه اثر 

جشنواره مطابق با ضوابط فنی و 
اجرايی جشنواره جهت داوری 

در دانشگاه ميزبان تا متمركز 
اعالم منتخبين مقدماتی به 

دبيرخانه دانشگاهی جهت ارسال 
اصل آثار منتخب به دبيرخانه 

 كشوری

داوری نهايی اصل آثار 
در دانشگاه ميزبان و 
انتخاب برگزيدگان 

 كشوری 

   نقاشی

   عکاسی

   تصويرگری

   طراحی پوستر

   فيلم كوتاه

   توليد نرم افزار و اپليکيشن



 

 

 مراحل برگزاری جشنواره

   مرحله دانشگاهی( 1

 :و معارفی قرآنیرشته های . 1-1     
ت به نسبنواره امانه جشدر س دريافت مشخصات متقاضياننام و  پس از ثبتجشنواره  دبيرخانه دانشگاهیدر اين مرحله  

وی الغی از ساب جرايیضوابط فنی و امطابق ( احکام، اخالق و اعتقادات های)در رشته یدر بخش كتب برگزاری مسابقات

نفرات  و شود گزارگاهی بربه صالحديد دبيرخانه دانشامتحان در فضای دانشگاه و  دبيرخانه مركزی جشنواره اقدام نموده

 د.ننمايمعرفی به دبيرخانه كشوری و مركزی جشنواره  كشوریرا جهت شركت در مسابقات مرحله  منتخب

تالوت  اهی فايل تصويری و صوتی، اذان و تواشيح( دبيرخانه دانشگهای تالوت)رشته قرآنیهای درخصوص رشته 

ذاری ارگبجشنواره  امانهسيدگان مرحله دانشگاهی در متقاضيان خود را )بدون محدوديت سهميه( جهت داوری و انتخاب برگز

يته داوری يه توسط كمهای حفظ( كه طی ارزيابی اول)بجز رشته قرآنینمايند. شايان ذكر است صرفاً از آن دسته آثار بخش 

قات مرحله ت در مسابت شركدبيرخانه كشوری، حائز امتياز الزم )براساس ضوابط فنی و اجرايی جشنواره( دانسته شوند، جه

 )مطابق جدول زمانبندی( كشوری جشنواره دعوت به عمل خواهد آمد.

 : فناوری و هنری بخش های. رشته1-2

م و از ثبت نا پس است موظفجهت داوری مقدماتی توسط كميته داوری دبيرخانه كشوری ی دانشگاهدبيرخانه 

پنل  نهايی ييدسبت به تان ،در سامانه جشنواره فناوری و بخش هنری دريافت مشخصات متقاضيانِبارگذاری فايل آثار و 

وند، شبارگذاری  بندی جشنوارهشايان ذكر است آثاری كه پس از تاريخ ذكر شده در جدول زمان اقدام نمايد.دانشجو 

 ارزيابی نخواهند شد.

رسال اجشنواره و  های حفظ(، هنری و فناوری در سامانهبخش قرآنی )بجز رشته ليفا و بارگذاری صحيح ارسال تيمسئول :تبصره

. باشدیم هاانشگاهد ثارگريادفاتر امور شاهد و بر عهده  یبعد هاییرگيیدر زمان مقرر و پاصل آثار منتخبين مقدماتی بخش هنری 

و يا نکند  دايپ واره اطالعجشن قيقداز زمان  اينرسد  كشوری رخانهيبه دب یليهر دل هي و يا آثارش تالوتش ليفا يیاگر دانشجو نيبنابرا

 .باشدین به عهده دانشگاه مربوطه مآ تيمسئول بندی جشنواره بارگذاری نشود،اثر وی در جدول زمان

خواهران  رادران وب نبي کيفکت اكه ب (ل،يترت )تالوت تحقيق و قرآنیبخش  هایاز رشته ريبه غ یجشنواره در مرحله كشور نيا: تذكر

  .ردپذيینجام مابصورت مشترک  رقابت هارشته ريدر سا و اذان و تواشيع كه مخصوص برادان خواهد بود انجام خواهد شد

 مرحله کشوری:( 2

 :معارفی -. رشته های قرآنی، فرهنگی2-1  
ارگذاری در سامانه جشنواره ب اذان و تواشيح كه ،های تالوتكنندگان در رشته های صوتی و تصويری شركتتمامی فايل

عزام اماتی جهت ن مقدشده است توسط كميته داوری دانشگاه ميزبان بصورت متمركز ارزيابی شده و فهرست برگزيدگا

 شود.یمره اعالم ی جشنوابه دبيرخانه دانشگاهی و مركزاز سوی دبيرخانه كشوری و شركت در مسابقات نهايی جشنواره 

نشجويان و شنواره جهت رقابت با دامعارفی برگزيدگان مرحله دانشگاهی اين ج -فرهنگیهای بخش ص رشتهدر خصو

، به صورت رايط برابرشبا هم در ها و موسسات آموزش عالی كشور پس از معرفی به دبيرخانه كشوری برگزيدگان ساير دانشگاه

هده جرايی برعانی و مسئوليت برگزاری مسابقات در مرحله كشوری و تدوين ضوابط ف مجازی به رقابت خواهند پرداخت.

 باشد.دبيرخانه كشوری جشنواره می



 

 

 های بخش هنری و فناوری:. رشته2-2  

ه به جشنواره های هنری و فناوری كه از طريق سامانتصويری آثار شركت كنندگان در رشتهو  صوتی هایتمامی فايل

ی دبيرخانه از سو ه وليه شدكشوری ارسال شده است توسط كميته داوری دانشگاه ميزبان بصورت متمركز ارزيابی اودبيرخانه 

كزی گاهی و مردانش به دبيرخانه [توسط دبيرخانه دانشگاهی]فهرست برگزيدگان مقدماتی جهت ارسال اصل آثار  كشوری

اوری نهايی رزيابی و دافت شده مورد با درجه كيفی استاندارد دريااصل آثار در بخش هنری و فناوری شود. جشنواره اعالم می

اهی جهت ی و دانشگمركز قرار گرفته و فهرست برگزيدگان نهايی جشنواره در اين دو بخش )هنری و فناوری( به دبيرخانه

 شود.اعزام برگزيدگان نهايی و شركت در مراسم اختتاميه جشنواره اعالم می

 باشد:می زمان بندی برگزاری جشنواره مطابق با جدول ذيل جشنواره:بندی برگزاری زمان

 تاریخ رخداد مرحله ردیف

1 

 ريزیبرنامه

 یمسابقات كشور یبرگزار یبرا زبانيانتخاب دانشگاه م 

 1401تابستان 
 زبان()دانشگاه مي دانشگاه یستاد برگزار یاعضا نييو تع يیكارگروه اجرا ليتشک 

 یعلم یهاتهيكم ليو تشک یزيبرنامه ر 

 زبانيجشنواره توسط دانشگاه م يیو اجرا یپوستر و ضوابط فن هيته 

اطالع 
 رسانی

مربوطه  یهاها و سازمانجشنواره به دانشگاه يیو اجرا یبهمراه ضوابط فن يینامه اجرا نييابالغ آ 
 1401ماه  آباننيمه اول  (جشنواره یمركز رخانهيتوسط دب)

 (كزیرخانه مرتوسط دبي)ها و موسسات آموزش عالی ارسال پوستر و فراخوان جشنواره به دانشگاه

 دانشگاهی 2

 ی مرحله دانشگاهی يكارگروه اجرا ليتشک 
 21/08/1401حداكثر تا  

 (جشنوارهوسترفضاسازی، تبليغات واطالع رسانی به مخاطب جهت ثبت نام )نصب فراخوان و پ 

 30/09/1401 حداكثر تا   ی(دانشگاه رخانهي)توسط دب درسامانه جشنواره نام شركت كنندگانثبت 
 عارفی )براساسم -فرهنگیهای بخش برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات جشنواره در رشته 

  دبيرخانه مركزی( ازسوی ابالغیمنابع 
 10/10/1401تا  30/09/1401

در  ت مورد پذيرشهای هنری و فناوری در قالب و فرمآثار بخشاری عکس و فيلم بارگذ
 )تأييد توسط دبيرخانه دانشگاهی( سامانه جشنواره

 30/09/1401تا  01/90/1401

 30/09/1401تا  10/90/1401 ارهامانه جشنودر س قرآنیهای اری فايل صوتی و تصويری شركت كنندگان در رشتهبارگذ 

 كشوری 3

اه دانشگ داوری هنری و فناوری توسط كميتهقرآنی،  یهابخش برگزيدگان مقدماتیانتخاب  
 هادبيرخانهبه ی توسط دبيرخانه كشور های مذكورو اعالم برگزيدگان بخش ميزبان

 15/10/1401تا  30/09/1401

های بخش و رشته قرآنیخش در بهای حفظ اجزاء رشتهمقدماتی ارسال اسامی برگزيدگان  
 وریبقات كشبرای شركت در مسانه دانشگاهی به دبيرخانه كشوری از سوی دبيرخا فرهنگی

 15/10/1401تا  30/09/1401

ه بشگاهی توسط دبيرخانه دان بخش هنری و فناوریمنتخبين مقدماتی  ارسال اصل آثار 
 در دانشگاه ميزبان داوری نهايیجهت  دبيرخانه كشوری

  15/11/1401تا  15/10/1401

 22/11/1401تا  15/11/1401 ر كشور ی سراسبه صورت مجازی و هماهنگ بين برگزيدگان دانشگاههامعارف برگزاری مسابقات 

 01/12/1401تا  30/11/1401 جهت شركت در رقابت كشوری در دانشگاه ميزبان قرآنیاعزام منتخبين بخش  
 03/12/1401تا  02/12/1401 زبانيدانشگاه مسالن منتخب در  قرآنیبخش  یمسابقات كشور یبرگزار 

 30/11/1401تا  15/11/1401 صورت مجازی به بخش فرهنگی و داوری نهايی اصل آثار هنری و فناوری در دانشگاه ميزبان 
 03/12/1401 هی ی و دانشگابه دبيرخانه مركز هاهمه بخشجشنواره در نهايی اعالم اسامی برگزيدگان 

 04/12/1401تا  02/12/1401 اميهسم اختتر مرابرگزيدگان نهايی بخش هنری و فناوری به دانشگاه ميزبان جهت شركت داعزام 

 06/12/1401 زای جواياهد در دانشگاه ميزبان و تقدير از برگزيدگان جشنواره و اختتاميه جشنواره 

 



 

 

 

 

 آوینی شهیدشناسه آثار اولین دوره مسابقات قرآنی، فرهنگی و هنری 

  نام دانشگاه

 خالق اثر

  نام ونام خانوادگی: 

 رپرته دانشجو 
  کد ملی:

  شماره دانشجو:

 ☐دکتری   ☐کارشناسی ارشد   ☐کارشناسی  مقطع تحصیلی:

  رشته تحصیلی:

عضو جامعه 

 یثارگریا

       :یثارگرای نوع ☐ ستمنی ☐هستم

 ☐رزمنده        ☐ آزاده      ☐ جانباز     ☐  دیشه خانواده:

 ☐نـوه        ☐خواهـر        ☐ برادر      ☐ همسر     ☐  فرزند نسبت با ایثارگر:

  عنوان اثر

 رشته

 ☐اپلیکیشن      ☐نرم افزار    ☐        فناوری

 ☐نسخ              ☐نستعلیق   ☐   خوشنویسی

  ☐         نقاشی

  ☐طراحی پوستر  ☐ تصویرگری ☐       گرافیک

 ☐       عکاسی
 ☐ دوربین ☐ موبایل  ☐عکس  5تا   ☐ عکس 3تا   

 ☐دیجیتال ☐آنالوگ  ☐رنگی          ☐سیاه وسفید 

 ☐    کوتاه لمـفی
 ☐پویانمایی  ☐داستانی ☐مستند  ☐دقیقه20تا    ☐دقیقه15تا 

:گانتهیه کنند دقیقه   مدت فیلم:   

  :نام بازیگران

  عوامل تولیدنام 

 موضوع اثر

 مدافعان) ☐(یاسالم ی)سبک زندگ روایت ایام: ☐(ینیآو دیشه دگاهی)ازد :نگاه ویژه

کمک مومنانه،  مواسات، ثار،ای) ☐حوزه سالمت( ثارگرانای) ☐(شانمعظم خانواده و حرم

 یو آمادگ ثارای) ☐(یبه زندگ دیو ام ثارای) ☐(تمقاوم شهدای) ☐(یوآرامش اجتماع تیامن

 و موضوعات خالقانه اجتماعی در گستره ایثار و شهادت . . .  ☐(یدفاع

 )المپیاد  ☐)ضیافت ایثار(  ☐ی(نیآو دیشه یو هنر یفرهنگ ،یقرآن )جشنوارهپوستر: 

  ☐()پژوهشی  ☐(آموزشی)فناوری: ☐)لگوی اداره شاهد و ایثارگر(  ☐فرهنگی، ورزشی(

 ☐(ترویجیتبلیغی و )

 )عکس اثر ارسالی به دبیرخانه( تصویر اثر

 :دیسینوبکلمه  300و حداکثر در  60حداقل در . . .  تبیین ایده، تکنیک، فرمت، چکیده، اثر خالصهاطالعات/

 @    ارتباط با صاحب اثر


