
آغاز سخن:
ن مختلــف، ســطوح علــی مختلــف، اوضــاع اجتمــایع مختلــف قابــل فهــم  هــرن زبانیســت ڪــه بــرای ســن�ی
اســت، زبــا�ن ڪــه نظــرات و افــڪار مختلــف را آن چنــان توصیــف یم ڪنــد و حقایــق را یم گویــد ڪــه گــو�ی 
، دقیق تــر و ریزتــر؛ زبــا�ن ڪــه بــا نقــش، طــرح، رســم، مجســمه،  مــادری بــا فرزنــدش تڪلــم یم ڪنــد؛ حــیتّ بهــرت
شــعر، رمــان و ... تڪلم ی ڪنــد. انقــاب اســایم ایــران باعــث رشــد، شــڪوفا�ی و تجــی هویــت مــی در هــرن 
منــدان شــد. هرمنــدا�ن ڪــه، وارث آن زبــان رســا بــرای بیــان هــر موضــوع پیچیــده ای مثــل انقــاب یــا هــر  و هرن

ده ای ماننــد فرهنــگ و هویــت مــی هســتند. مفهــوم عمیــیت ماننــد وطــن یــا هــر معنــای گســرت
 ، هــرن فرهنــگ،  ســطح  باالبــردن  و  بــرریس  نقــد،  دغدغــه  بــا  جشــنواره ای  مقاومــت،  هــرن  جشــنواره های 
ی را، عرصــه اصطــڪاڪ  ی ایجــاد شــده اســت. چــون؛ عرصــه فعالیــت هــرن خودبــاوری و ســطح ســواد هــرن
و تبــادل فرهنگ ها یم دانــد، و یــا بــا بیــان دیگــر بایــد گفــت؛ عرصــه مبــارزه بــرای حفــظ هویــت مــی. پــس بایــد 
ابــزار و ســاح را شــناخت، چــون در مقابــل، دشــمین ایســتاده ڪــه بــه خــو�ب ایــن عرصــه و ابــزار ایــن عرصــه 
یــا  برنامه ریــزی ڪــرده  را  تحــرڪ، حرڪــیت  هــر  مقابــل  یــڪ صفحــه ی شــطرنج در  مثــل  و  را یم شناســد 

یم ڪنــد. برنامه ریــزی 
منــدان   روایــت فتــح پــس از برگــزاری موفــق چهــار دوره جشــنواره هــرن مقاومــت و اســتقبال هرن

گ
بنیــاد فرهنــی

ن ســال  بــه مناســبت چهلمــ�ی ن جشــنواره هــرن مقاومــت ڪــه  تــا در پنجمــ�ی ایــران، از شــما دعــوت یم ڪنــد 
وزی انقــاب اســایم ایــران برگــزار یم شــود، مشــارڪت فرماییــد. پــری

رسفصل ها و رویڪردها:
ه فرهنــگ مــی و ديــن، رســالت فهــم و مفاهمــه و پــاس دارى را بــر  نظــام مديريــت تبليــغ ارزش هــا، كــه در گســرت
ه الزم خواهد بود. اين موضوع  ن زوایای مختلف جامعه، ابرت و بدون گسرت عهده دارد، بدون در نظر گرف�ت
ه در  ن تــا زمــا�ن جّدى تــر بــه نظــر یم رســد كــه بدانیــم، هویــت مــی مــا، دشــمنا�ن كار آزمــوده، بــا پشــتكار و بــا انگــری
ن  پيــش رو دارد. از ميــان آســيب هاى خــرد و كان ڪــه بــر پیڪــر فرهنــگ و هویــت مــی وارد یم شــود، نداشــ�ت
دیــد و حرڪــت همــه جانبــه بــرای تولیــد، تبلیــغ و توزیــــــع فرهنــگ در دراز مــدت يــا زمــا�ن كوتــاه یم توانــد پيكــره 

هویــت مــی جامعــه را دچــار تــایسش و انهــدام نماينــد. 
وزی  ن ســال پــری ن جشــنواره هــرن مقاومــت در گرایم داشــت چهلمــ�ی ن اعتقــاد؛ بخــش تایپوگــرا�ن پنجمــ�ی بــه همــ�ی
انقــاب اســایم ایــران و بــا تاڪیــد براهــداف و آرمان هــای اصــی انقــاب، حفــظ اســتقال و هویــت مــی 
ی، ڪرامــت انســان، و اعتــای همــه جانبــه ایــران را بــه عنــوان اهــداف ایــن بخــش  ن ڪشــور، اســتڪبار ســتری
، نــرث و نظــم ادبیــات در انتقــال مفاهیــم، رسوده هــای  اعــام یم نمایــد و بــا توجــه بــه ظرفیــت �ب بدیــل متــون دیــین

ن را مبنــای ڪار ایــن دوره قــرار داده اســت. مانــدگار شــاعران معــارص ایــران زمــ�ی



عنوان های بخش تایپوگرا�ف جشنواره:
- اصی

- ڪودڪ و نوجوان

ایط ارسال اثر: ف و رسش قوان�ی
ایط و مقررات جشنواره است. له قبول رسش ن 1. تڪمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به مرن

مندان آزاد است و شامل مبل�ن به عنوان هزینه ی ثبت نام نی شوند. ڪت در نمایشگاه برای همه ی هرن 2. رسش
ڪت را تڪمیل و آثار خود را در سایت بارگذاری ڪنند. ڪت ڪنندگان یم بایست فرم رسش 3. رسش

ڪت ڪننده باید مالڪ مادی و معنوی اثر و یا آثار ارسایل باشد. 4. رسش
5. آثار باید با استفاده از اشعار پیشنهادی تولید شده باشند.

ن اشــعار اشــاره  ڪت ڪننــدگان عــاوه بــر تولیــد آثــار جدیــد یم تواننــد آثــار آرشــیوی خــود را مطابــق بــا مضامــ�ی 6. رسش
شــده، ارســال نماینــد.

7. آثار ارئه شده باید تایپوگرافیڪ بوده و در صورت استفاده از تصویر، حروف همچنان غلبه داشته باشند.
ڪت ڪننده یم تواند حداڪرث 5 اثر در هر بخش ارسال نماید.  8. هر رسش

 باشد.
گ

9. آثار یم تواند سیاه و سفید و یا رنی
10. تڪنیڪ و شیوه ارائه اثر، آزاد است.

، نماد شهری، پاڪارد، جلد، طرایح روی لباس، و... باشند. 11. آثار ارسایل یم تواند در قالب های پوسرت
12. اندازه ضلع بزرگ اثر بیشرت از 70 و ڪمرت از 50 نباشد.

13. آثار با فرمت jpeg و ڪیفیت dpi 300 ارسال گردد.
، ســایت، چــاپ  14. برگــزار ڪننــده حــق انتشــار و بهــره بــرداری از آثــار ارســایل در فعالیت هــای نمایشــگایه، تبلیغــا�ت

ه را بــا ذڪــر نــام صاحــب اثــر دارد. ڪتــاب، پوشــید�ن ها و غــری
ڪت در نمایشگاه صادر و اهدا خواهد شد. ن در نمایشگاه گوایه رسش 15. برای منتخب�ی

16. در صــورت عــدم رعایــت مقــررات جشــنواره، آثــار ارســایل در هــر مرحلــه از جشــنواره حــذف و امتیــاز آن ســلب 
خواهــد شــد.

ی درمورد مسائل پیش  بیین نشده به عهده ی برگزار ڪننده جشنواره است. 17. تصمیم  گری
18. مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه 1397.

اعضای بخش تایپوگرا�ف جشنواره:
: سیدمهدی حسیین  دبری بخش تایپوگرا�ن

هیئت داوران: استاد مسعود سپهر - استاد مسعود نجابیت - استاد ڪوروش پارسانژاد

: گاه شمار جشنواره بخش تایپوگرا�ف
- اعام فراخوان یڪم مرداد 97

- مهلت ارسال آثارتا یڪم آبان ماه 97
- انتخاب و داوری، یڪم تا پانزدهم آبان97

- اعام نتایج آدر ماه 97
- برگزاری نمایشگاه و اڪران آثار دی و بهمن ماه 97

جوایز در هر بخش:
ن ســال اهدا خواهد  - به ســه نفر برگزیده در بخش اصی؛ هر ڪدام مبلغ چهار میلیون تومان و نشــان ویژه چهلم�ی

شد. 
ن سال اهدا خواهد شد. - به یڪ نفر برگزیده در بخش ڪودڪ؛ مبلغ چهار میلیون تومان و نشان ویژه چهلم�ی

: خانه بخش تایپوگرا�ف ارتباط با دب�ی
: قم، بلوار غدیر، ڪوچه 6 ساختمان مفید، درب شماره 27، طبقه اول، ڪانون هرن شی�  نشا�ن

شماره تماس: 32603377 ـ 025 و 09032603377
ساعت تماس: 8 صبح ایل 17 عرص

www.shiaarts.ir/typography : نیت آدرس اینرت
shiaarts@gmail.com :ایمیل

http:// www.shiaarts.ir/typography 
http:// www.shiaarts.ir/typography 



