فراخوان بخش پرچم و کتیبه
پنجمین جشنواره هرن مقاومت
با شعار:اربعین مقدمه نهضت جهانی منتظران
آغاز سخن:
پنجمین جشنواره هرن مقاومت در دی ماه سال  1397و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی برگزار
خواهد شد؛ و این جشنواره فرصتی ارزشمند برای هرنمنایی و ظهور استعداد های هرنمندان به ویژه هرنمندان انقالبی در بخش
ها و رشته های مختلف هرنی است .در این دوره برای اولین بار بخش «پرچم و کتیبه» به بخش های جشنواره اضافه شده
است .اضافه شدن این بخش و قرار گرفنت آن در میان بخش های ده گامنه جشنواره ،اتفاق مبارکی است که از یک سو جریان
هرنی 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 هرنی-رسانه ای اسالمی و ایرانی هستند ،ایده و هدف اصلی پرداخنت ویژه به این بخش هرنی در این دوره جشنواره
هرن مقاومت است .عالوه بر این همزمانی این رخداد با ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و محوریت این رویکرد
در کنار رویکرد پاسداشت اجتامع میلیونی اربعین حسینی ،رشایط ویژه ای را برای خلق آثاری ناب و ارزشمند فراهم آورده
است .مطمئنا حضور برجست و پرشور هرنمندان و عالقه مندان به طراحی پرچم و کتیبه در این رویداد هرنی ،نتایجی ویژه
و قابل توجه را به ارمغان می آورد .ان شاء الله
رویکرد های اصلی:
بزرگداشت چهل سالگی پیروزی انقالب اسالمی
پاسداشت اجتامع میلیونی و باشکوه زائرین کربالی معال در مراسم اربعین حسینی
محورهای اصلی جشنواره:
انقالب اسالمی ایران قدمه ظهور
پیاده روی اربعین مقدمه نهضت جهانی منتظران
قالب های ارائه آثار:
پرچم
کتیبه
بسته ویژه زائر و راهپیام شامل:
رسبند
رسبند کودک و نوجوان
پرچم کوله (پرچم کوچک)
رودوشی (شال) مخصوص بانوان
رودوشی (شال) مخصوص دخرتان
روپوش (کاور)روپوش (کاور) کودک و نوجوان
توجه! قالب های باال باید متناسب یکی از شیوه های گلدوزی ،تکه دوزی ،چاپ سیلک و چاپ سابلیمیشن برای تبدیل به
محصول نهایی طراحی شوند.
توجه! رش کاملی از تعاریف قالب های مورد پزیرش 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 «نرصتی لکم معده :مهیای یاریتان
هستم» 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!
• مسابقه ویژه طراحی کتیبه تحت عنوان «انقالب فاطمی» به مناسبت تقارن ایام فاطمیه و چهل سالگی پیروزی انقالب
اسالمی
• مسابقه طراحی بسته «زائر» ویژه زائرین پیاده روی اربعین

• مسابقه طراحی بسته «راهپیام» ویژه راهپیامیان مراسم راهپیامیی  22بهمن
قوانین و رشایط ارسال اثر:
• هر رشکت کننده میتواند در هر بخش حداکرث  5اثر ارسال کند.
• هرنمندان می تواند طرح های قبلی خود را نیز به رشط مطابقت با رویکردها و موضوعات جشنواره ارسال کنند.
• آثار طراحی شده با روش های دستی باید به صورت فایل دیجیتال ارسال شوند و مسئولیت متام ویرایش های الزم،
برعهده رشکت کننده است.
• آثار دیجیتالی باید با وضوح تصویر  dpi 300و فرمت  jpegارسال شوند و حجم هر اثر نباید از  5مگابایت بیشرت باشد.
• دبیرخانۀ جشنواره حق استفاده از آثار در رسانههای چاپی و غیرچاپی ،تبلیغات فرهنگی و منایش آن ها در مراسم و
رویدادهای داخلی و خارجی را با ذکر نام هرنمند ،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 رشکت در این نشست ها و کارگاه های تخصصی دعوت می شوند.
• مسئولین برگزاری جشنواره در نظر دارند رشایط ویژه ای برای خرید و تولید محصول (کتیبه و پرچم و بسته) از طرح
های برگزیده فراهم آورند.
• برای منتخبین رشکت در بخش مسابقه جشنواره ،گواهی حضور صادر خواهد شد.
• تصمیمگیری در مورد پذیرش آثار و تغییرات احتاملی در بخشهای جشــنواره و جوایز اهدایی در رشایط خاص توسط
دبیر جشنواره انجام می گیرد و مخاطبان و رشکتکنندگان در جشنواره ملزم به پذیرش این تصمیم خواهند بود.
• پر کردن فرم مخصوص ثبتنام و ارسال اثر به منزله پذیرش متامی قوانین و مقررات مندرج در آیین نامه جشنواره
است و رعایت نکردن قوانین و مقررات جشنواره به منزله انرصاف و مسئولیت خسارت های مادی و معنوی آن به عهده
رشکت 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 رشکت کنندگان باشد.
توجه! رشح کامل شیوه ارسال آثار و جزئیات مقررات و ضوابط جشنواره در در آئین نامه جشنواره ارائه شده است.
اعضای بخش کتیبه و پرچم جشنواره:
دبیر بخش کتیبه و پرچم :علی حیاتی
هیئت داوران :سید حسن موسی زاده/روح الله ابوالفضلی/مجید فیضی راد
گاهشامر جشنواره بخش کتیبه و پرچم:
اعالم فراخوان یکم مرداد 97مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97انتخاب و داوری ،یکم تا پانزدهم آبان97اعالم نتایج آدر ماه 97برگزاری منایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97جوایز:
به چهار برگزیده بهطور یکسان و بدون اولویت جوایزی به رشح ذیل اهدا خواهد شد:
نشان زرین چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمیدیپلم افتخار-چهار ميليون تومان وجه نقد



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