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 مقدمه
 برگزاري سوگواري هنر عاشورايي پس از سه سال مداومت اكنون به يك سنت حسنه تبديل گشته تا فضاي 

 هنر هاي تجسمي نيز از اين حادثه عظيم در ايام محرم بهره افزون داشته باشد.
امسال نيز اين اتفاق به همت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت برگزار مي گردد و اميد است مورد 

 استقبال بسياري از هنرمندان واقع شود.
اين   از كليه هنر مندان دعوت به عمل مي آيد تا با توجه به مفاد و مقررات نوشته شده در فراخوان ، بنا براين

 .سازمان را ياري نمايند
  

 اهداف سوگواره:
بهره مندي از ظرفيت هاي واقعه كربال در زمينه خلق آثار تجسمي - 

 - بيان حماسه عاشورا و انتقال پيام آن
 - تالش براي ايجاد تفكر در خصوص واقعه كربال 

 - تالش براي زدودن خرافه، و ارائه فرهنگ باالتري از واقعه كربال
 - مطاله فرهنگ ديني و به طور اخص، هنر تشيع

 
 بخش هاي سوگواره:

 پوستر 
 عكاسي

 عكاسي موبايلي
 شعر

 كتيبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 موضوعات سوگواره :
مراسم عاشورا و عزاداري ماه محرم ) عاشورا يك  (* عاشورا و امروز حماسه عاشورا  و كتيبه:طراحي پوستر -

 حادثه نيست؛ يك فرهنگ است.
مراسم آييني مانندتعزيه و دسته گرداني و خيمه سوزاني و نماز ظهرعاشورا«سنت  :  و عكاسي موبايليعكاسي -

اطعام ونذر*مراسم شام غريبان*نقش كودكان ونوجوانان درمراسم*مراسم شيرخوارگان* 
 ساله ها» بقاع، مساجد، تكايا و حسينه ها * راهپيمايي و عزاداري13مراسم

 حماسه عاشورايي * ابعاد شخصيتي حضرت امام حسين(ع) و شهداي كربالشعر :  -
 

 شرايط عمومي سوگواره:
 شركت درسوگواره براي عموم عالقمندان آزاداست. -

 كليه آثار مي بايستي مرتبط با موضوعات سوگواره باشد . -
  بخش فراخوان شركت نمايد .5هر هنرمند مي تواند هم زمان در هر  -
مسئوليت اصالت آثار و رعايت قوانين كپي رايت به عهده ارسال كنندگان است . در صورت نقض آن ارسال  -

 كنندگان آثار مسئول بوده و هيچگونه مسئوليتي متوجه دبيرخانه جشنواره نمي باشد .
 ارسال آن الزامي بوده وبه منزله قبول مقررات سوگواره است. تكميل فرم شركت و -
دبيرخانه سوگواره عاشورايي مجاز است آثار ارسالي را به صورت مجموعه ، نمايشگاه ، تبليغات و انتشاراتي  -

 خود استفاده نمايد .
 تصميم گيري درمورد مسايل پيش بيني نشده برعهده برگزاركننده است. -
 در گالري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت برپا خواهد شد .منتخب  آثار ي ازنمايشگاه -
 به تمامي هنرمنداني كه آثارشان به نمايشگاه راه يابد گواهي شركت اهدا مي شود . -
 .حضور برگزيدگان در مراسم پاياني سوگواره الزامي است -

- مسئوليت ارسال درست و اطالع از دريافت اثر با صاحب اثر بوده و در صورت بروز مشكل دبيرخانه سوگواره  
 مسئوليتي نخواهد داشت.

 
 شرايط اختصاصي سوگواره :

 طراحي پوستر : -1

  اثر به دبيرخانه سوگواره ارسال نمايند .5شركت كنندگان مي توانند حداكثر  -
 و در حالت 100 * 70  و در اندازه DPI 150 و با كيفيت jpgهر شركت كننده بايد فايل آثار را با فرمت  -

  ارسال نمايد .CMYKچهار رنگ 
  .تكنيك خلق اثر آزاد است -



 آثار ارسالي مسترد نخواهد شد و حق بهره برداري از آثار براي برگزار كننده در هر زمان محفوظ است . -
  

بخش عكاسي :  -2
 الف)دوربين:

 ب)موبايل:
 شهررشت ثبت شده باشند. عكس هابايددرجغرافياي محيطي -
قطعه عكس به دبيرخانه 10اين مسابقه به صورت تك عكس مي باشدوهرعكاس مجازاست حداكثر  -

 سوگواره ارسال نمايد.
 عكس ها مي توانندآنالوگ ويا ديجيتال باشند وبه صورت رنگي وياسياه وسفيد(تك رنگ)ارايه شوند. -
 در بخش  سانتيمترباشند.20وضلع كوچك عكس ها  )DPI 300 و با كيفيت jpgعكس ها بايدبافرمت -

 موبايلي اندازه عكس آزاد است.
دخل وتصرف درعكس هاكه برسنديت آثارتاثيرگذارباشد مجازنمي باشد وتنهااصالح رنگ  -

ونورمجازاست. 
 - عكسهاي هربخش را در پوشه جداگانه قرار دهيد.

  
شعر :  -3

  اثر به دبيرخانه ارسال نمايد.7- هرشركت كننده ميتواند حداكثر 
 آثار ارسالي نبايد در ساير جشنواره ها و يا سوگواره هاي مشابه استاني و كشوري شركت داده باشد . -
باشد .  14و با فونت   Mitraبا قلم  word ) در محيط attachmentآثار ميبايست به صورت فايل ضميمه ( -
 

 - كتيبه:5
  اثر به دبيرخانه ارسال نمايد.3- هرشركت كننده ميتواند 

 به دبيرخانه ارسال 80*120- شركت كنندگان ميتوانند بصورت اورجينال آثار خود را حداكثر در ابعاد 
 نمايند.

- قابل ذكر است شركت كننده هايي كه با نرم افزار از اثر خود خروجي ميگيرند مي توانند فايل آثار را با 
 . ارسال نمايدCMYK و در حالت چهار رنگ 100 * 70  و در اندازه DPI 150 و با كيفيت jpgفرمت 

 
 
 
 



 :جشنواره در شركت نحوه
 :نمايند ارسال را خود هاي ايده توانند مي زير روشهاي از يكي به كنندگان شركت

ميتوانند با مراجعه به سايت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت به نشاني  كنندگان  . شركت1
www.farhangi.rasht.ir     به حضوري صورت به  فايل فراخوان و فرم ثبت نام را دريافت و پس از تكميل 

يا با پست  و مراجعه عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت) روابط در واقع( سوگواره  دبيرخانه
 .آثار خود را ارسال نمايند  farhangi1@rasht.irالكترونيكي   

 تا تعداد مورد اشاره در هر بخش و پس از آن نام و نام 01. براي نام گذاري فايل آثار به ترتيب از عدد 2
  )BABAK BAHARI-01خانوادگي صاحب اثر درج شود. (مثال:  

 
 :سوگواره بندي زمان

 1394مهرماه26 ازيكشنبه :تبليغات در مرحله اول انجام
 4139آذر 14  تا :آثار ارسال مهلت

 1394 آذر18 آثار: داوري
 1394 آذر24برگزاري نمايشگاه : 

 1394 آذرماه 29اختتا ميه :  يكشنبه 
 

 :سوگواره  اركان

مشاورين  عمومي، معاونت محترم سازمان ، روابط ازمديرعامل محترم سازمان، سياستگذاري متشكل  شوراي -
 .بود خواهد كارگروهها دبيران اجرايي، فرهنگي و تجسمي سازمان، دبير

 اجرايي دبير -
 كارگروهها دبيران -
 شوراي سياستگذاري توسط و پيشنهاد كارگروهها دبيران توسط كه بخش هر در نفر سه شامل داوران هيات -

 .شد خواهد تعيين
 
 
 
 
 
 
 



 :جوايز

 بخش پوستر:
 تقدير  لوح +سوگواره   تنديس +ريال000/000/7اول:   نفر -
 تقدير  لوح +ريال000/000/5دوم:   نفر -
 تقدير  لوح +ريال000/000/3سوم:   نفر -

 بخش كتيبه:
 تقدير  لوح +سوگواره   تنديس +ريال000/000/7اول:   نفر -
 تقدير  لوح +ريال000/000/5دوم:   نفر -
 تقدير  لوح +ريال000/000/3سوم:   نفر -

 بخش عكاسي:
 تقدير  لوح +سوگواره   تنديس +ريال000/000/7اول:   نفر -
 تقدير  لوح +ريال000/000/5دوم:   نفر -
 تقدير  لوح +ريال000/000/3سوم:   نفر -

 بخش شعر:
 ريال + تنديس + لوح تقدير تعلق خواهد 000/000/4 نفر برگزيده مبلغ 5 دراين بخش بنا به نظر داور به  -

 گرفت.
 بخش عكاسي موبايلي:

 ريال + تنديس + لوح تقدير تعلق خواهد 000/000/3 نفر برگزيده مبلغ 3 دراين بخش بنا به نظر داور به  -
 گرفت.

 
 آدرس دبيرخانه سوگواره : 

 سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري رشت
  روابط عموميابتداي خيابان سعدي، ساختمان خانه فرهنگ و هنر، 

    013  -33264640 تلفن دبيرخانه :
     www.farhangi.rasht.irوب سايت سازمان                                                                                  

 https://telegram.me/artashorarashtانال تلگرام چهارمين سوگواره هنرعاشورايي             

 farhangi1@rasht.irپست الكترونيكي سازمان                                                                                       
 
 
 
 
 
 



 


