فراخوان بخش پوسرت و تبلیغات شهری
پنجمین جشنواره هرن مقاومت
آغاز سخن:
دســتاوردها و مثرات متعدد  ،شــجرة طیبه انقالب اسالمی ایران  ،ستاد برگزاری پنجمین جشنواره هرن مقاومت را بر آن
داشت تا در بخش پوسرت و تبلیغات شهری جشنواره  ،نگاه نو و بدیع به این موضوع حیاتی و مهم داشته باشد.
امید است که با همیاری  ،همکاری و مشارکت هرنمندان متعهد شاهد ارسال آثار چشم نواز و ارزشمندی در این بخش
باشیم.
دستآورد های ایران عزیز در سال های پس از انقالب در حوزه های صنعتی  ،علمی  ،اجتامعی  ،فرهنگی  ،ورزشی و
پژوهشی بر همگان واضح و مربهن است .ولی به دالیل مختلف در این زمینه کمرت سخن گفته شده و گاهاً در پس ارائه
آمار و اعداد و ارقام مانده اســت .در این میان هرنمندان به عنوان رس سلســله پیرشو و علمداران خط شکن جبهه جنگ
فرهنگی انقالب وظیفه دارند نور معرفت 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 گفنت این نتایج ارزشمند چهل ساله است  ...با تجلی این مفهوم بوسیله خط و رنگ و طرح های
ماندگار.
رسفصلها و رویکردها:
 آثار ،ادبیات و منادهای تصویری و ...آن ،باید غرور ملی و خودباوری را در میان مردم افزایش دهد امید آفرینی برای حرکت و پیرشفت از مهمرتین مقاصد این فراخوان می باشد. تاکید بر نقاط قوت و نه انکار نقاط ضعف ،با این رویکرد که می توان با نقاط قومتان ،نقاط ضعف را برطرف کنیم. حامت از مدیر،رسمایه گذار ،تولید کننده و کارگر موفق .و پرداخنت به اهمیت مدیریت انقالبی ،متخصص باوجدان وپرکار.
 بازمنایی نقاط قوت و توامنندی ها و رسمایه های درونی از زوایای متنوع و به روایت های تصویری مختلف.رویدادها:
برگزاری  11کارگاه منطقه ای ،در مشهد ،اصفهان ،قم ،زاهدان ،تهران ،تربیز ،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.comثبت نام کنند.
نکته! ثبت نام در این سامانه رصفاً جهت رشکت در رویدادها می باشد و صاحبان اثر جهت رشکت دادن آثار خود در
فراخوان جشنواره باید بصورت مستقل در سایت  www.festivalart.irثبت نام و ارسال اثر منایند.
موضوعات:
فصل گفنت /خود ما هم کمرت خرب داریم در عرصه های صنعتی ،علمی ،هرنی ،پزشکی و ...چه دست آوردهای مهمی
 ِداشته ایم .از بس کم گفته می شود و اگر هم گفته شود آنقدر علمی و انتزاعی است که به جان مخاطب منی نشیند.
عالوه کنید ،حیای مضمومی که گاه ملت ما ،از خودتعریفی دارد .این وسط کار هرنمند است که این سکوت را بشکند و
با زبان هرن و تجسم معانی فراعینی ،این دست آوردها را برای مردم ملموس تر مناید .لیست مخترصی از این دستآوردها
در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت.
 پاسخ ایرانی /در برابر تهدیدها و تحریم ها و تفرقه افکنی های دشمنان ،پاسخ ایرانیان ،کار و تولید و رصفه جویی ویکدلی و اتحاد است.
نسل سلامن /نسلی که علم را در ثریا شکار می کند ،نسلی که اسالم ناب را پذیرفته است ،نسلی که تالش می کند و در
 ِزمینه های مختلف جهاد می مناید ،نسلی که مسئولیت بزرگی بر دوش گرفته و بنا نیست تسلیم سختی های راه شود...
 کلید در دست جوانان /هر قدر برخی مدیران به جوانان سخت اعتامد می کنند و حارض نیستند توفیق خدمت را ازدست بدهند و آن را به جوانان واگذار کنند(!) امام و رهربمان بر روی توامنندی جوانان تاکید دارند و بزرگرتین مسئولیت
ها را بر دوش جوانان گذاشته اند .از مدیریت جنگ گرفته تا جهش علمی .هانطور که سیره پیامربمان چنین بود.
 انقالب ،تفکر پویا /انقالب اسالمی ،جامعه ما را از مرصفگرایی به تولید بلکه به تولید علم ارتقاء داد .انقالب راکد منیماند .نه تنها موانع بیرونی ،بلکه بر نارسایی های درونی نیز غلبه می کند .پایبندی به گفتامن اصلی انقالب و بازی انقالبی
منایان را نخوردن ،جامعه ما را از نو می سازد.

قوانین و رشایط ارسال اثر:
 هرنمندان می بایست با مراجعه به آدرس  kargah.postermovement.comو انتخاب گزینه ارسال اثر ،ضمن تکمیلمشخصات کامل ،اثر خود را ارسال منایند.
 آثار باید تولیدی و حداکرث محصول سال جاری باشد. آثار باید در چهار قالب زیر ارائه شود :پوسرت با ابعاد  50در  70سانتی مرت ورزولوشن  300و اکران ها با ابعاد 300در  370ســانتی مرت (عمودی) و رزولوشن  800 ،72در  300ســانتیمرت(افقی) و رزولوشن  72و  500در  300سانتی مرت با
رزولوشن 72
 فورمت آثار باید  jpgو با کیفیت باالی  9باشد. نشان چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی باید در متامی آثار جامنایی شود. هر هرنمند می تواند حداکرث  5اثر یا یک رسی  5تایی اثر ارسال مناید. فایل ها باید به شکل زیر نامگذاری شود :محمد-نظری-پوسرت 1-و یا محمد-نظری-اکران1-از5 ارسال پوسرت به تنهایی و یا اکران شهری به تنهایی پذیرفته خواهد بود .بدیهی است نوع ایده پردازی و تصویر متناسببا فضاهای عمومی مردمی و قدرت دید در ترافیک های رسیع ،مورد داوری قرار خواهد گرفت .همچنین اتخاذ حروف
متناسب با ابعاد اکران های شهری و ایجاد دید مناسب در لیآوت اکران ها ،در انتخاب و داوری آثار تاثیر خواهد داشت.
 دبیرخانه جشنوارهرن مقاومت ،با توجه به قابلیت های هر محصول ،اجازه دارد آن را در جهت تولید محصول به کارگیرد.
 دبیرخانه حق دارد ازآثار منتخب ،در منایشگاه ها ،کتاب ها ،اکران های شهری و ...استفاده مناید. مالکیت مادی و معنوی آثار باید متعلق به هرنمند باشد و در صورت مشاهده اکران قبلی و یا پیدا شدن مالک ،ازدورمسابقه خارج خواهد شد.
 رشکت و ارسال اثر در فراخوان ،به منزله ی پذیرش قوانین آن می باشد.اعضای بخش پوسرت و تبلیغات شهری جشنواره:
دبیر بخش پوسرت :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
گاهشامر جشنواره بخش پوسرت و تبلیغات شهری:
اعالم فراخوانم یکم مرداد 97مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97انتخاب و داوری ،یکم تا پانزدهم آبان97اعالم نتایج هفته اول آدر ماه 97برگزاری منایشگاه و اکران آثار نیم دوم دی ماه و نیمه اول بهمن ماه 97جوایز:
این فراخواندر هر گرایش  4برگزیده خواهد داشت و جایزه هر هرنمند  4.000.000تومان خواهد بود.به راه یافتگان به داوری در صورت چاپ کتاب ،یک نسخه تعلق خواهد گرفت.به متامی رشکت کنندگان گواهی داده خواهد شد.ارتباط با دبیرخانه:
مشهد ،خیابان احمد آباد ،خیابان پاستور ،خیابان ابومسلم ،روبروی ابومسلم  ،11ساختامن  ،60واحد  ،4دفرت مرکزی نهضت
مردمی پوسرت انقالب
تلفن متاس05138493624 :
کد پستی9183736785 :
آدرس اینرتنتیkargah.postermovement.com :



