
  الرَّحیمِ نِبِسمِ اللَّه الرَّحم

اللَّهدبیا اَباع کلَیع الماَلس  

  خون سیاوشدانشجویی  –ملی جشنواره سومین دوره                                   

  

 الو بِّهِمر نْدع یاءلْ أَحواتاً بأَم بیلِ اللَّهلُوا فی سنَّ الَّذینَ قُتبسقُونَ تَحرْزی  

 داده يو هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند ، بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روز
  )169-عمران آل. (می شوند

ها عبور کردند و به مکتب آزادگی حسین از قید قصه ست که با سپردن قلب خودخاك رویش سیاوشانی ایران
تن به تن با  يشدند که شهادت، واج به واج برایش درك شده است چه در نبردها سرزمینی واقعی ياسطوره ها

د بو يحادثه ا ينامبارکان ناحق. قطره قطره خون آنان تربیت شده  يناپیدا يشب دیجور ظلم چه در توطئه ها
  .ابدیت جاودان و استمرار عبودیت واقعی باشد رویش تواند بذرهمین است که می يکه جز زیبایی نبود و برا

خون ریخته بر زمین  ي. ما را بکشیدکه روزياز بیدار يرا بکشید تا از خون ما حیاتی مستمر بروید با ثمر ما
  .کندنجات موعود ریشه می دواند و تاریکی شما را فتح می حضور يسیاوشان ما با پرتو

  

  پذیرش اثر شرایط

  کوتاه داستان

  .شرکت کننده میتواند حداکثر دو اثر به دبیرخانه ارسال کند هر*

  نوشته نباید بیشتر از چهار هزار کلمه باشد حجم*

  .ارسال شوند14 ياندازه ، Nazanin B با فونت word بایست در قالبآثار می*

مشخصات صاحب اثر ارسال  يخود را به آدرس دبیرخانه به صورت دو فایل ضمیمه یکی اصل اثر و دیگر آثار*
  .کنید

مشخصات باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره همراه و تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به  فایل*
  .تحصیل باشد



  .*از آوردن نام نویسنده در فایل اصلی پرهیز شود

  عمومی، ویژه *در متن ایمیل ارسالی ذکر شود اثر ارسالی مربوط به کدام بخش از جشنواره است:

خود با ذکر نام صاحب  يبرا یارتباط يابزارها قیحق انتشار آثار را از طر جیجشنواره پس از اعالم نتا رخانهی*دب
  داند. یاثر محفوظ م

واهد در قبال آن نخ یتیجشنواره مسول رخانهیبوده و دب یاحتمال يتهایشکا یحقوق ي*ارسال کننده اثر پاسخگو
  داشت

  شعر

  .شرکت کننده میتواند حداکثر دو اثر به دبیرخانه ارسال کند هر*

  .در تمامی قالبها پذیرفته می شود شعر*

  .ارسال شوند14 ي،اندازه Nazanin B با فونت word بایست در قالبمی آثار*

مشخصات صاحب اثر ارسال  يخود را به آدرس دبیرخانه به صورت دو فایل ضمیمه یکی اصل اثر و دیگر آثار*
  کنید.

فایل مشخصات باید شامل نام و نام خانوادگی شماره همراه و تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل *
  باشد.

  .*از آوردن نام نویسنده در فایل اصلی پرهیز شود

  ژهیو ،یمربوط به کدام بخش از جشنواره است: عموم یذکر شود اثر ارسال یارسال لیمی*در متن ا

خود با ذکر نام صاحب  يبرا یارتباط يابزارها قیحق انتشار آثار را از طر جیجشنواره پس از اعالم نتا رخانهی*دب
  داند. یاثر محفوظ م

واهد در قبال آن نخ یتیجشنواره مسول رخانهیبوده و دب یاحتمال يتهایشکا یحقوق ي*ارسال کننده اثر پاسخگو
  .داشت

  موشن گرافیک

  .*آثار می بایست با ایده هاي نو و به دور از هرگونه کپی برداري تولید شود

  .* هر شرکت کننده مجاز به ارسال حداکثر دو اثر در هر بخش است



  دقیقه باشد.  4حداقل زمان هر اثر باید *

  انه ارسال شوند) به ایمیل دبیرخzip*آثار باید در قالب فایل فشرده (

*ارسال کننده اثر به عنوان صاحب اثر شناخته میشود. بنابراین باید مدارك الزم مبنی بر دانشجو بودن خود 
جداگانه به همراه نام و نام خانوادگی،  word(تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل) را در فایل 

  شماره همراه ارسال کند.

ود با ذکر نام صاحب از اعالم نتایج حق انتشار آثار را از طریق ابزارهاي ارتباطی براي خ *دبیرخانه جشنواره پس
  داند.اثر محفوظ می

واهد ولیتی در قبال آن نخئ*ارسال کننده اثر پاسخگوي حقوقی شکایتهاي احتمالی بوده و دبیرخانه جشنواره مس
  .داشت

  :توجه

  .سراسر کشور آزاد استدانشجویان  يکلیه  يشرکت در این جشنواره برا

  شرکت در جشنواره به معنی پذیرش تمامی قواعد مذکور است.

  پست الکترونیک جهت ارسال آثار:

 khoonesiavash@sbu.ac.ir  
  با ما ارتباط

02129902206  

09122469382  

  جشنواره میتقو

  1401مهر ماه  30مهلت ارسال آثار: 

  1401اختتامیه جشنواره: آذرماه 


