
 

 

 

 

 "سوگواره ملی اربعین دانشگاهیانبرگزاری پنجمین  شیوه نامه"

 شور حسینی، شعور فاطمی و بصیرت انقالبی

 :مقدمه -1

ها و  هیبن ما نیتوجه به ا دیتردیو ب رودیها به شمار متمدن ها و ملت میعظ یها هیاز سرما ینید یها نهیفرهنگ و زم

و  یلهو ا یدتیعق قیعم یها شهیمردم با ر شتریب وندیو پ ییآشنا یمهم و موثر برا یمقوالت ارزشمند و گران سنگ گام

 .جامعه است یارتقا و تعال جهیدر نت

و ائمه اطهار داشته و از  نیمعصوم یبا معارف و آموزه ها یناگسستن یوندیدر عمر پربار خود پ یرانیا ینفرهنگ غ 

و  دیدار ام عهیطل زین ندهیدر آ یبرکات آسمان نیا هیدر سا گمانیگشته است و ب رابیس شانیا یمعرفت یسرچشمه ها

 در جهان خواهد بود. یآزادگ

جوانان توجه به فرهنگ  نیب ژهیدر جوامع امروز به و یو مذهب یاعتقاد یهاج آموزهیمهم در جهت ترو یاز گام ها یکی 

 است. یبشر خیو شر در تار ریو کانون مبارزه خ نیو معصوم یاله یایانب رهیکننده س ایعاشورا به عنوان اح یواال

 جهان است.  انبا مستکبر یو محور تقابل فطرت اله یزیستظلم ،یو آزادگ یفرهنگ عاشورا فرهنگ آزاد 

 . است یبشر یزندگ یصفتان بر مجرا طانیش طرهیمحل س یامروز یایدن

یاهم نمفر ییعاشورا یزیستو در رأس آن فرهنگ ظلم یاله یایو اول ایانب رهیجز با تمسک به س نیاطیاز چنگال ش ییرها

 .شود

با سرور آزادگان جهان و خار چشم  یهسپاه ال عتیدر گذر زمان و محور ب نیحس اورانیگاه عشق و محبت  یتجل نیاربع 

 است و زمینه ساز بستر ظهور خواهد بود. دشمنان اسالم

هستند  یو افسران جنگ نرم مبارزه با استکبار جهان ینیبا پرچم حس یانقالب مهدو دارهیکه طال یاسالم رانیا انیدانشجو

فروگذار  یکوشش چیراستا از ه نیو در ا دانندیم ینیحس نیعاشورا و اربع یخود را موظف به زنده نگه داشتن فرهنگ واال

 نخواهند کرد. 



ارتباط با ائمه اطهار به  قیها در حوزه گسترش و تعمدانشگاه یمل یها دادیاز رو یکی انیدانشگاه نیاربع یسوگواره مل

 گذشته توانسته است های است که در طول سال نیاربع یجهان می)ع( و حرکت عظ نیامام حس ییخصوص نهضت عاشورا

ر بست یساز نهیزم نی)ع( و همچن نیامام حس ییبا فرهنگ عاشورا شتریب ییآشنا را در زمینه اندانشگاهی ودانشگاه  یفضا

 .دنمای فراهم پیش ازبیش  نیاربع یونیلیحضرت صاحب الزمان )عج( در حرکت م تیعالم بشر یظهور منج

 و یدر بعد ارزش ژهیکشور به و یو اجتماع یدر عرصه توسعه فرهنگ انیدانشگاه و دانشگاه رینظ یب تیبا توجه به ظرف

 یتماعو اج یمعاونت فرهنگ ینیفرهنگ حس یاعتال نهیدر زم ختهیقشر فره نیا شتریو به منظور حضور هر چه ب یدتیعق

بخش و  2را در  دانشگاهیان نیاربع یسوگواره مل نیو دانشگاه شاهد در نظر دارند پنجم یو فناور قاتیوزارت علوم تحق

 سراسر کشور برگزار کنند. یها و مراکز آموزش عالدر سطح دانشگاه

یم تعظ در ینقطه عطف د،نماییکار خود را آغاز م دانشگاه های کشوراز  یکی یزبانیساله با م رکه ه سوگواره ملی نیا   

 است. نموده راهمرا ف گاهیاندانش تشویق و استفاده از ظرفیت نهیکشور است که در نوع خود زم هایدانشگاهدر شعائر الهی 

 اهداف :  -2

 ی)ع( و شهدا نیاباعبداهلل الحس ژهیائمه اطهار )ع(، به و رهیمرتبط با س یو مذهب یهنر ،یفرهنگ یها تیگسترش فعال

 کربال

 اشاعه و ترویج فرهنگ واالی جهاد و شهادت در جامعه دانشگاهی کشور

 عظیم پیاده روی اربعین حسینیحفظ ارزش های نهفته در حرکت 

 معرفی و تقدیر از فعاالن دانشگاهی در عرصه توسعه و ترویج فرهنگ عاشورایی

 کشور یدر جامعه دانشگاه نیفرهنگ توسل و تدبر در د جیترواشاعه و 

 اربعین حسینی  تیمناسب و موثر با محور یآثار هنر دیدر تول تیو خالق دهیجلب مشارکت هنرمندان و صاحبان ا

 حرکت جهانی اربعین حسینی  دنیکش ریهنرمندان در به تصو تیو خالق تیاستفاده از ظرف

 سیاست ها و رویکرد :  -3

 توجه بیش از پیش به فرهنگ واال و آگاهی بخش ائمه اطهار )ع( به ویژه در میان جوانان

 بهره گیری از قالب ها و شیوه های نوین و موثر فرهنگی، هنری و اجتماعی برای بیان آموزه های دینی و مذهبی

 دانشگاهیان مشارکت همه جانبه و فعال همه 

 سوگواره در یتیو ترب یپژوهش ،یغیتبل کردیتوجه به رو



 سوگواره : رخانهیدب -4

 نیا ی، ساختمان مرکزدانشگاهیان اربعینی ملپنجمین سوگواره مرکزی  رخانهیمحل دب ،شاهددانشگاه  یزبانیتوجه به م با

 خواهد بود: ریز یدانشگاه به نشان

طبقه سوم،  ،شاهددانشگاه قم، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( سازمان مرکزی  -ابتدای آزاد راه تهران تهران، 

 021-51215021 تماس: – (3319118651 )کد پستی : و اجتماعی معاونت فرهنگی

 سوگواره : مخاطبان -5

 غیر انتفاعیشاغل در دانشگاه های کشور و موسسات  ، اساتید و کارکنانانیدانشجودر هر دوره، شامل  سوگوارهمخاطبان 

 .می باشند

 

 سوگواره : یبخش ها -6

 ادبی :

 مهسفرنا، خاطره، داستان -

 و نثر ادبی شعر -

 هنری:

 عکاسی -

 طراحی پوستر  -

 اینفوگرافی -

 و کلیپ مستند -

 پادکست -

 

 شیوه ارسال آثار :-7

 

 : یبخش ادب

 

 ، خاطره :سفرنامه

 .شرکت کنندگان باشد یدر خصوص سفر شخص ستیبا یم سفرنامه

 .کلمه باشد 2000کلمه و حداکثر 200تعداد کلمات اثر حداقل

 .ارسال گردد BNazanin  14ت و با فون pdf و word اثردر هر دو قالب

 

 



 :کوتاه داستان

 ن،یاربع ییمای)ع(، راهپینی)ع(، عاشورا و نهضت حسنیحضرت امام حس تیشخص رامونیپ ستیبا یم یارسال یداستان ها

  شور و شوق و معرفت زائران نیی)ع(، تبینیعاشقان حس ییگردهما یجلوه ها و جاذبه ها انیب

 .کلمه ارسال شود 2000حداکثر در اثر

 .رسال گرددا  14BNazaninو با فونت pdfو word  قالب هر دو اثردر

 

 : نثر ادبیو  شعر

 )ع(،ینی)ع(، عاشورا و نهضت حس نیحضرت امام حس تیشخص رامونیپ ستیبا یم یارسال یسروده ها و دلنوشته ها

شور وشوق و معرفت  نیی)ع( و تبینیعاشقان حس ییگردهما یها جلوهها و جاذبه انی)ع( و بینیحس نیاربع ییمایراهپ

 .زائران باشد

 .آزادند یارسال یقالب سروده ها نشیشرکت کنندگان بخش شعر درگز

 کلمه ارسال شود. 2000حداکثر دردلنوشته 

 

 : یهنر بخش

 

 : یعکاس

 شده ارسال شود. شیرایو لیبه همراه فا شیرایبدون و یاصل لیفا 

 .عکس ها در حد نور و رنگ مجاز است شیرایو

 .باشد ینرم افزار شیرایو بدون و تالیجیو به صورت د یرنگ د،یو سف اهیعکس به صورت س

 .باشد تیفیبا ک و jpg و png و tif  یاز فرمت ها یکیو  تالیجیبه صورت د دیبا یآثار ارسال

 

 : ینفوگرافیپوستر و ا یطراح

 افقی یاعمودی سانتی متر به صورت  70*  50 ابعاد:*

 .شده باشند اجرا یکیگراف ینرم افزارها از یتوسط یک باید پوسترها :کیتکن نوع*

 

 مستند و کلیپ :

  (شود یمحسوب م لمیجزء زمان ف لمیف تراژیباشد )ت قهیدق 10حداکثر، رخانهیبه دب یارسال یدئوهایمدت زمان و

 .باشد ریالزم صدا و تصو یاستانداردها یدارا دیبا یارسال یدئوهایو

 .ارسال گردد mpeg و mov یآثار با فرمت ها

ت پس قیو از طر رهیذخ لوح فشرده یمستند بر رو ای لمیسامانه ف قیدر صورت باال بودن حجم و عدم امکان ارسال از طر

 .گردد کامل ارساللوح فشرده مشخصات  همراه ستیضرور .ارسال گردد

 



 : صوتی پادکست

 .باشد  mp3فایل ارسالی با فرمت 

 .دقیقه باشد 7دقیقه و حداکثر  2زمان فایل حداقل 

 

 سوگواره : بندیزمان  -8

  1401آذرماه  24آبان ماه لغایت  29  :ارسال آثار زمان

 1401ماه آذر 30لغایت  26  داوری آثار:

 1401 ماه دی 3 : اعالم نتایج

 .خواهد شد اطالع رسانیمتعاقبا  اختتامیه:

 

 :نحوه ارسال -9

 Arbaeen.Dmsrt.irدر سامانه  ارسال اثرو   ثبت نام

 

 توضیحات : -10

 .هدایایی اعطاء خواهد شد، برگزیدهات در هر رشته به اثر* 

 .حذف خواهند شد این سوگواره ملی از بخش داوری و مسابقات ها جشنوارهدر شده رتبه  * آثار حائز

 .باشدیم یسوگواره الزام رخانهیارسال اصل اثر به دب صورت صالحدید دبیرخانهدر  *

از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کنندگان  یناش یاحتمال یها بیدر قبال آس یتیسوگواره مسئول رخانهیدب *

 .ندارد

 .در هر شکل استفاده کند یو انتشارات یغاتیتبل ،یشگاهیامور نما یبرا یمجاز است از آثار ارسال رخانهیدب  *

اثر  یو همراه اثر ارسال گردد؛ در قسمت شرح محتوا لیشناسنامه اثر تکم ستیبایدر سوگواره م یهر اثر ارسال یبرا  *

 .دییکه الزم است را درج نما یحاتیکرده و توض فیرا توص

 .مختلف جشنواره وجود ندارد یدر رشته ها انیشرکت متقاض یبرا یتیمحدود  *

محرز شود، اثر مربوطه  رخانهیدب یبرا یاز جانب متقاض یهر زمان عدم صحت مدارک ارائه شده و اصالت آثار ارسال  *

 .خواهد بود یمتقاض یعواقب آن بر عهده هیکل تیحذف شده و مسئول



 .تعلق خواهد گرفت زهیجا کیخالق داشته باشند فقط  کیاز  شیکه ب دهیبه آثار برگز  *

نظام  نیقوان تیبه شرط رعا رانیا یدر دانشگاه ها لیشاغل به تحص یرانیا ریغ انیدانشجو یتمام یامکان شرکت برا  *

 .باشدیفراهم م رانیا یاسالم یجمهور

و  نایسوگواره با متقاض رخانهیدب یآت یمربوطه پل ارتباط یشماره تلفن همراه و اطالعات وارد شده در فرم ها ل،یمیا  *

 . دیاطالعات دقت فرمائ لیشرکت کنندگان خواهد بود، لذا در تکم

 اعالم شده امکان رخانهیدب قیمانه سوگواره که از طرسا قیآثار، فقط از طر ریشرکت و ارسال تصو یثبت نام، تقاضا  *

 .است ریپذ

سوگواره به صورت  یبخش ها ری)هر دو فرمت( و در سا pdf و word در صورت متن بودن به صورت یآثار ارسال  *

 ارسال شود.  لیفا

ود به ش یفضاها بارگذار ریبر ثبت موفق در سامانه سوگواره، مجدد در سا یمبن هیدییتا افتیاثر پس از در کیچنانچه  *

 .شودیطور کامل منسوخ و از دور رقابت حذف م

اهداء خواهد شد  یبه و دهیاثر برگز نیباالتر یهیگردد تنها هد دهیرشته برگز کیاز  شیدر ب یاچنانچه شرکت کننده*  

 ها به فرد مذکور تعلق خواهد گرفت.رشته نیا رنامهیکن تقدل


