فراخوان اولین
جشنواره هنری سرباز آسمانی
12دی ماه  1400تا  31خردادماه 1401
تهران
( اساتید ،دانشجویان ،کارکنان)

Https://info.uast.ac.ir/sardar

به نام خالق زیباییها
کانون فرهنگ و هنر بسیج اساتید با همکاری بسیج دانشجویی و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی اولین جشنواره هنری سرباز
آسمانی را بصورتی رقابتی به همراه جوایز نقدی و فرهنگی ویژه دانشگاهیان علمی کاربردی سراسر کشور (اساتید،کارکنان و دانشجویان)
در بخشهای زیر برگزار مینماید:
الف) نمایشنامه نویسی
ب) فیلمنامه نویسی کوتاه
ج) داستان نویسی کوتاه
د) عکس
هـ)طراحی پوستر
*مضامین و محورهای جشنواره:
 -1بخشهای نمایشنامه نویسی ،فیلمنامه نویسی و داستان نویسی کوتاه با محوریت موضوع  :سرباز آسمانی -
اخالق .
 -2بخش عکس با محوریت موضوع  :سربازآسمانی  -کرونا و مدافعین سالمت .
 -3بخش طراحی پوستر با محوریت موضوع  :سردار سلیمانی محور مقاومت .
شرایط شرکت در بخشهای نمایشنامهنویسی ،فیلمنامه نویسی کوتاه و داستان نویسی کوتاه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

آثار متقاضی میبایست با محوریت موضوع اخالق تولید شوند.
هر هنرمند میتواند با  2اثر در بخشهای مورد نظر حضور داشته باشد.
در هر بخش به انتخاب هیأت داوران  3اثر برگزیده و برتر ،انتخاب و منتشر خواهد شد.
از هر نویسنده ،فقط یک اثر به مرحله نهایی راه مییابد.
در بخش داستان نویسی کوتاه ،حداکثر از  2500کلمه استفاده شود.
متقاضیان میبایست پس از تکمیل فرم مشخصات عمومی جشنواره ،اثر مورد نظر را با فونت بی نازنین  16و با
فرمت ورد و پی دی اف ،یک قطعه عکس از صاحب اثر به نشانی جشنواره:
 Https://info.uast.ac.ir/sardarبارگذاری نماید.

شرایط شرکت در بخش عکس:
 -1عکسها میبایست با فرمت  jpegو حجم هر عکس بایستی حداقل  2مگابایت و حداکثر  4مگابایت باشد و از رزولوشن
 300dpiبرخوردار باشد.
 -2در اندازه ضلع کوچک حداقل  2450پیکسل و حداکثر حجم فایل  10مگابایت باشند.
 -3ویرایش عکس در حد اصالح نور ،رنگ ،کراپ تا آنجایی مجاز است که به اصالت عکس خدشهای وارد نکند.

 -4عکسهای ارسالی نباید دارای امضای عکاس ،حاشیه ،تاریخ ،واترمارک ،لوگو یا هر نشانه تصویری باشند.
 -5عکسها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکسبرداری در هنگام بارگذاری درج شوند.
 -6ارسال کننده عکس مالک اثر شناخته می شود .هرگونه مسئولیت ناشی از آن و پاسخگویی به پیامدهای
حقوقی ناشی از آن با ارسال کننده اثر خواهد بود.
 -7دبیرخانه جشنواره حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب ،پوستر ،انتشارات،
شبکههای مجازی(اینستاگرام و  )...و موارد تبلیغاتی مربوط به جشنواره برای خود محفوظ میدارد.
 -8ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره و تصمیمگیری در مورد مسائل پیشبینی نشده با
برگزارکنندگان جشنواره است.
 -9متقاضیان میبایست پس از تکمیل فرم مشخصات عمومی جشنواره ،اثر مورد نظر را با محوریت موضوع کرونا
و مدافعین سالمت ،یک قطعه عکس از صاحب اثر به نشانی جشنوارهHttps://info.uast.ac.ir/sardar :
بارگذاری نماید.
شرایط شرکت در بخش طراحی پوستر:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

پوسترها باید متناسب با موضوع جشنواره باشد.
حداکثر حجم پوسترها  10مگابایت و حداقل  5مگابایت باشد.
اندازه پوسترها در قطع  50*70و با کیفیت 300 dpiطراحی شود.
فرمت ارسالی  jpegو بصورت  cmykتهیه شود.
هر شرکت کننده حداکثر مجاز به ارسال  5اثر میباشد.
برگزار کننده جشنواره مجاز به استفاده از آثار ارسالی در فعالیتهای نمایشگاهی ،تبلیغاتی ،سایت ،پوستر،
چاپ کتاب و ...میباشد.
ارسال آثار به منزله قبول مقررات جشنواره میباشد.
تصمیمگیری در مورد مسائل پیشبینی نشده برعهده ستاد جشنواره میباشد.
متقاضیان میبایست پس از تکمیل فرم مشخصات عمومی جشنواره ،اثر مورد نظر را با محوریت شهید حاج
قاسم سلیمانی محور مقاومت ،یک قطعه عکس از صاحب اثر به نشانی جشنواره:
 Https://info.uast.ac.ir/sardarبارگذاری نماید.

*قوانین عمومی جشنواره:
*دانشجویان حتماً باید دانشجوی دانشگاه باشند و در حال حاضر در حال تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی باشد.
تبصره :دانشجویانی که حد فاصل سالهای  1398لغایت  1400از این دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند نیز میتوانند
در این رویداد هنری شرکت کنند.
*هر شرکت کننده مجاز به شرکت در سه محور از مضامین جشنواره می باشد.
*ستاد جشنواره از پذیرش آثار هنری به صورت فیزیکی معذور است.

*تقویم زمانبندی برگزاری جشنواره:
 12و 13دی ماه ( :1400روز جهانی مقاومت و شهادت سردار سلیمانی)  :رونمایی و آغاز به کار جشنواره
 12اردیبهشت ( :1401روز معلم و شهادت استاد مطهری) :پایان ثبتنام و پذیرش آثار
 31خرداد ( :1401روز بسیج اساتید و شهادت دکتر چمران) :آئین پایانی جشنواره

