
 

ها عبور کردند ا سپردن قلب خود به مکتب آزادگی حسین از قید قصهایران خاک رویش سیاوشانیست که ب

است چه در نبردهای تن به  واج به واج برایش درک شده ،های واقعی سرزمینی شدند که شهادتو اسطوره

-ی حادثهآنان تربیت شده های ناپیدای نامبارکان ناحق. قطره قطره خونتن با شب دیجور ظلم چه در توطئه

تواند بذر رویش ابدیت جاودان و استمرار عبودیت ای بود که جز زیبایی نبود و برای همین است که می

 واقعی باشد.

مری از بیداری. ما را بکشید که روزی خون ریخته بر از خون ما حیاتی مستمر بروید با ثما را بکشید تا 

 کند. دواند و تاریکی شما را فتح میت موعود ریشه میسیاوشان ما با پرتوی حضور نجا مینز

 

 ضوابط و شرایط شرکت در جشنواره

 ی دانشجویان سراسر کشور آزاد است*شرکت در این جشنواره برای کلیه

شود و مسئولیت هر گونه ادعا درباره مالکیت اثر کننده در جشنواره به عنوان مالک اثر شناخته می*شرکت

 ی ارسال کننده استره خارج و بر عهدهی جشنوااز عهده

بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره با  ،*برگزار کننده حق استفاده از آثار پذیرفته شده برای چاپ کتاب

 داردذکر نام صاحب اثر را برای خود محفوظ می

 ای شرکت داده شده و یا چاپ شده باشند*آثار ارسالی پیش ازین نباید در جشنواره

 ی تصویری باشد ار ارسالی نباید دارای امضا، پاسپورتو، قاب، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هر گونه نشانه*آث

 (0202)نسخه  ارسال شود wordفرمت*اشعار باید با 

 ارسال شود dpi 022سانتی متر و با رزولوشن  02*02و ابعاد  jpeg*آثار پوستر باید با فرمت 

 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کند 3تواند حداکثر *در هر بخش هر فرد می

*برای تمامی افرادی که آثار خود را به جشنواره ارسال کنند گواهی شرکت صادر میشود و با نظر داوران 

 جشنواره میتوانند تعدادی از آثار برگزیده را قالب مجموعه چاپ کند



ز سوی شرکت کنندگان است و تصمیم گیری در ثار به معنای پذیرش تمامی مقررات جشنواره ا* ارسال آ

 مورد مسائل  پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده است

 نحوه ارسال

 پذیر است:*دریافت آثار از طریق ایمیل جشنواره به نشانی زیر امکان

@sbu.ac.ir33Shahed 

 میل خود عبارت خون سیاوش را تنها قید کنندکنندگان باید در موضوع ای*شرکت

 گذاری شودنام* فایل اثری که ارسال میشود باید با عنوان انتخابی خود شرکت کننده 

 *همراه با آثاری تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو ارسال شود

 نده قید شود*در متن ایمیل نام و نام خانوادگی کامل و شماره تماس ارسال کن

 منجر به عدم پذیرش اثر برای شرکت در جشنواره خواهد شد موارد فوق الذکرعدم رعایت 

 21000461330 و یا  20001120026جهت دریافت پاسخ پرسشهای احتمالی خود می توانید با شماره 

 .تماس بگیرید سرکار خانم شیرازیها 
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