
 معاونت فرهنگی دانشگاه سپهر همزمان با ایام محرم الحرام  برگزار می کند

 یبصورت مجاز ییعاشورا شهیفرهنگ وهنر اند ادوارهیدوره   نیسوم

 در بخشهای

 شعر/ کتابخوانیداستان نویسی و

 هنرهای تجسمی 

   /عکس/ پوستر / نقاشی

 موضوعات مسابقه :

 نهضت سرخ/  محرم و نماز ظهر عاشورا/  محرم و جوانان/ های خانگیضه و رومحرم محرم/ عاشورا / 

  ی /گوناگون شهر یسیاه پوش نمودن محوطه وفضاها/ ثاریو ا یآزادگ/  شهادت    / )ع(فرهنگ عاشورادالشهدایس

 / بر در منزل اهینصب پرچم س یی/عاشورا یها نیمحرم و آئ

 : زیجوا  -

 اهدا خواهد شد . ریبه همراه لوح تقد ینقد زیجوا دگانینفر از برگز 3هر بخش به  در

 همچنین آثار مورد تایید استادان در کتاب جشنواره چاپ میگردد

 شرکت ی+ گواه ری+ لوح تقد هیکارت هد الیر سه میلیون 0نفر اول  -

 شرکت ی+ گواه ری+ لوح تقد هیکارت هد الیردو میلیون نفردوم       -

 شرکت ی+ گواه ری+ لوح تقد هیکارت هد الیریک میلیون نفر سوم       -

 در بخش نقاشی نفر اول پنچ میلیون ریال  نفر دوم چهار میلیون ریال ونفر سوم سه میلیون ریال 

 مسابقه : یمقررات کل

 عکس در مسابقه شرکت کند. 5با ارسال  تواندیهر عکاس م

 ارائه گردد.   jpgبا فرمت  ستیبایعکس ها م

 .شوندیآپلود م dpi70با رزولوشن   jpgبه صورت  50×00 زیو در سا یپوسترها به صورت عمود

 ارسال کند یمتن لیاثر به صورت فا 2تواند حداکثر  یهر شاعر م

 مطابقت داشته باشدبا موضوع جشنواره  ستیبا یم یآثار ارسال  

 اثر داده نخواهد شد بیکه پس از مهلت مقرر ارسال شود ترت یآثار



ر در ام نیاثر هاست ، در صورت اثبات خالف ا یمعنو تیارسال آثار توسط شرکت کننده در مسابقه به منزله مالک

 آن بر عهده شرکت کننده است ییو جزا یعواقب حقوق یهر مرحله ا

 )عکاسان دیارسال نما به همراه اثار  خود را  یی، شماره تماس ، شماره دانشجو ینام و نام خانوادگ است  یضرور

 کامل بنویسند(عکس را بطور خیعنوان عکس ، محل و تار

 تذکر : مسابقه کتابخوانی از طریق سایت و کانالهای دانشگاه اطالع رسانی میشود

 گاه شمار مسابقه:

 0000شهریورماه سال  30 مهلت ارسال آثار :  نیآخر

 0000مهرماه  05آثار :  یو دارو انتخاب

  اعالم میگردد :دگانیبرگز  یقه و معرفمساب هیاختتام

بزرگراه معلم روبروی شهرک سیمرغ )جنب پل شهدای خورزوق( موسسه آموزش عالی نشانی دبیر خانه :اصفهان 

 سپهر دانش معاصر

 :یجهت هماهنگ رخانهیتماس  دب یشماره ها

03005804003 

 پاسخگویی و ارسال آثار در واتساپ 04032300294

 


