نخستین فراخوان ستاد بازسازی عتبات عالیات با مشارکت وزارت ارشاد تحت عنوان نشان ارادت
به مناسبت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
با توجه به همزمانی سهه مااسه ( 1399/09/30مصهاف والفت حضهتت ینا  1399/10/13 / مصهاف با سهاگرتف ههدافت
حاج قاسه سهمامانی و اناف طایماه  1399/10/28ههدافت حضهتت یهتا ) سهااف بایسهایع با ات باگاات بت ش هها تا با ان اناایع
پونش مدت حاج قاسه با هماا ع موب فا اش ا بیا حیهاای ف سهه م و اجتاع پتوهن هاع س سهانیم ت ما جدازنه و سها
ما سهههه ف ماایح م توف اماتی ا به متفف ههههتنر ا افن نمانااذ گجا جد ت اا و تتونی ان طزهاا واال و ا یههههماا ای ب قه
ماااش توگاا م اوا فبوت می هوف جد هتب ف ان طتا واش بت اساس موضوبات و قوانا ذبت هان اقااف نمانااذ
موضوعات:
 )1زیارت نیابتی و (به تو از دور سالم) اهدای آن به روح حاج قاسم ،ابومهدی المهندس و شهدای همراه
با باان بت هههتانپ پاش مان به فگاب باما ع بتونا و م توما باهههناش و فگاافناش ای طاض ینا ت به صههو ت حضههو عم یت
هاع جانرزن ینا ت به نااب و سه ف ای فو به حتن نو انی اماف حیها  بتاع بد وف ء احیهاسهی و طتهاری و بدتن مااع
ای طاض ثواس ینا تم فا ف به همزماش با سهاگرتف ههدافت سهتفا بز نوا حاج قاسه سهمامانی و نا اش و همتاهانثهاشم ثواس ان
اقااف تنان به و واالع ان بز نوا اش واها ههها ذ به تصههونتبثههااش بثههح و ا افت فگاافناش اهب با  ف ان موقیا م
یماانم سهتفا م ه وی وذذ به ف
ا یش ینا ت سهاااگثهدااء و جان ران ونژن حاج قاسه و همتاهانش نه طنپ به باواش ن
مناف ن پا مدتباش و فگیوی ا به خ جدانااشم میانان و با واهاش ام واحان می بثاناذ
حاج قاس نه طنپ بتاع انتاش به بتاع تماف مظموما و یجت بثااناش بثتن

بوفم هی و واها بوفذ

 ) 2خدمت به زائران و خادم عتبات عالیات – با توجه به بنیان گذاری مجموعه ستتتاد بازستتازی عتبات عالیات
توسط شخصیت معنوی و والیی حاج قاسم
پس ای سههنور هن حزس بیو و سههتاینت هههاش سههاب مثههااقاش ینا ت با ات باگاات به سههتیما بتا م پس ای نظا ن مظموما و
مدجو ن حتما ههتنیا و ابااس مناسههم سهااف بایسهایع با ات باگاات توسهپ حاج قاسه سهمامانی به نماناانی ای مم ههتنر
انتاش و بها پثهههاوانهه ابامهاف متفف ف ههاطماهاع نهجو اتم بتاع ای با بتفش نتف غتبه ای حتف ههاع مردت و انجهاف ینتسههها ه ههاع
طاهی ینا تی بتاع یوا ماتفم پا به بتصه بایسایع و توسیه ان اماب ینا تی ندافذ

ف ان مااش افماش و باهناش اهب با  با هت نام سِم م جانران و تخصصی بتاع ام ف پتوهن هاع ساافم فاویم و به
صو ت ت تبی( افف اطاخا ع) مثغول به طیاگا هاناذ ف ان میات هیااا بیانی به باش ای  15سال به صو ت افف اطاخا ع به
سااش مناس و یائتاش نتاننا ام ماااااذ
الیف به ذبت اسه طیاگا ف ان میهات ب ون بت جانران واالع میاوعم ای اهما باالع طتهاریم اجامابی و هاتع بت و فا اسه ذ
ابااس مناسه ه ماتاث تا نخی نجههاراش ف یول تا ن تثهاب بوفن اسه و هاتهاع به با طاه ف ان اماب مناسهه به جد ا یش
ان طضا بتاع هاتماااش ف یول تا ن ای ا یش باالنی بت و فا اس و طا تتتن و بداتن ثا تا نخی ف ان مااش ها اجتا و به
نافنا مانان اسه ذ همناا بمح بخثهی طتهاری مااش مم هاع میهمماش هما قر هاع طتهاری اسه به موج نتفه
ان فنانان هام تیاتها و سااس ها می هوف و ش ا به ام واحان ت انب می سایفذ

ماش

به تصهونت بثهااش ان طیاگا هام چه ام سهانی ف ابااس مناسهه و چه ف موب هام ینانااامه و حال فل افماش بتاع انجاف
ههتانپ طاهی یائتاشم هموا ن موضهوبی ججاس و اثتنجا بوفن اسه ذ نمونه توگااات ان موضهو،م میهاااپتتتنم طام هاع فاسهاانیم
فگاوهاهم وانارتعم ایتن نونییم فاساانداع بماا و بوتاهی اس به تاباوش توگاا و نثت فافن هان اس ذ
ف ان مااش با اجتاع فو پتوهن توسهیه اع حتف هاع اماف بمی مزن به ناف حضهتت یهتا ف نجر اههت و حتف مردت اماف

هاع الیف بتاع یائتاش طتاه
حیها  مزن به ناف حضهتت ینا  ف بتب ع میمی ینتسها
ان موضو ،مااواش بمح جانران ان پتوهن ها ا ف ک و به تصونت بثااذ

واها هها به با نران بماح به

 )3مهر حاج قاسم ( آب رسانی ،ساخت مدرسه ،تأمین جهیزیه ،ساخت مسکن ،کمک های مومنانه)
موب فا اش و اتن نتاننا ع به ف اناف ا بیا حیهاای ف قاگ موب پا به بتصهه تاتن یوا می نداا هموا ن ف ام به
متفف هههتنر پاش قاف بوفن انا و ف ب تاش ها به نا ع هماوباش وف هههااطاااذ ای جممه ان اماتز یگزگه سههال  1397بتمانثههانم
سهاب سهال  1398به به فسهاو سهتفا ههداا حاج قاسه سهمامانی به نا ع ه مادااش بزنز ههااطااا و ا اتاب با ههاو ،باما ع بتونا و
تهاباها منهاف میظ ه تع بهه موضهههو ،بمه ههاع موماهانههم طیهاگاه ههاع جدهافع وف ا ف جده ته ما مهان اهاج ناهایماهااشم توگاها
گوایف بدااهای و ضابیونی و پاک سایع میابت ای ست نتطاااذ

باا به طتمانش سهتفا ههداا حاج قاسه سهمامانی ف جمب افماش سهااف بایسهایع با ات باگاات مواب حیهاای ن طتهاا جانا
پانه نجا ع ههان اسه به ف بثهو ما به بتب اماف حیها بماه اگیه ف بتاع اوگا با پانه نجا ع ههاذ حتب موب ها
ف منابمه با سهابم بتاع بم به متففم سهامی ف منابب سهاب بوفذ پافیهت ش سهابم سهامی فنرت بوفز سهاب هم م سهاب انیهانیذ
ما ناایماا ان حتب هاع متفمی هیاا ذ
حس هماگی و نو ،فوسههایم باگر ب وهههاناا و وحاه بخش بتاع یی یتنح با هماگیم وحات و نجههه
سانه اع با ان موضوبات مااوانا به مازگه تز نح وحاه و حس حُ و فوسای و بتام
محورها:
 فیلم داستانی مستند بلند مستند کوتاه نماهنگ موشن گرافیک و پویانمایی (انیمیشن) عکس حرفه ای عکس تجربی (موبایل) مجموعه عکس پوستر و عکس نوشت اینفوگرافیک -نقاشی (انواع سبک ها و شیوه های اجراء)

اس می باهاذ

واها بوفذ توگااات

 موسیقی آئینی پادکست تئاتر و تعزیه سرود و تواشیح شعر داستان بلند داستان کوتاه و دلنوشت اپلیکیشن و بازی های رایانه ای سایت ها و صفحات اجتماعی و فعاالن مجازیمقررات عمومی:
 هتب همزماش ف باش ای ن -ههتب باااناشم بانا ثا

بخش ب مانب اس ذ
وف ا با ناف اصهمی وف به فبات انه ا سهال نماناا؛ ف غات ان صهو تم تاناا ناف اصهمی پانا و نانع

اثت بت بدانع فبات انه می باهاذ
 -ثا ع به پس ای یماش تیاا هان ا سال هونام اوگون

نخواها فاه ذ

 هتب ف سونوا ن و ا سال اثتم به میااع پجنتش هتانپ اب ف هان بوفن و بتنزا بااان مجای اس ای ثا مااخ ف اناثا اتمتبور به سونوا نم اب ای بااسم مج تم نمانثرانم سان
-ث

ناف صاح

سااف و سونوا نم ای  ،سانی و سانت موا ف متت پ اسایافن نماناذ

اثت ف سامانه  www.atabat.orgاگزامی اس ذ

 ا سهال ثا طنپ ای وههداع ( پموف بت وع سهان  /هه اه هاع اجامابی واتس پ ،تمرتاف  /با نجا ع بت وع پای ههخصهی وتا صی ه انایاانتاف سااف به ف س  / @atabat_orgفانتب انایاانتاف) امااش پجنت واها بوفذ
نااهز (ث

مثخصات ف ا سال به هت وش اگزامی اس )ذ

 ف صو ت ناای به بت سی اصب اثت (ف تمامی بخش ها)م فبات انه به صاح -چااننه ن

اثت ای  ،و جد

ت ونب اثت هماهاری واها هاذ

اثت به یو مثهاتک و نتوهی توگاا ههان باههام ف صهو ت اهاابی به متحمه ندانیم ای نماناان نتون تنانت واها

هاذ
 ا سال ثا ع به ف جثاوا ن هاع فنرتحضو فاهاه انام ب مانب می باهاذ ثا ا ساگی بانا ف سه سال ا ات مح هان باهااذ (هائ فاو اش و بوامب اجتانی حح هتب ف میابنه ا نخواهاا فاه )ذ -تصما ناتع ف با ن میائب پاش باای نثانم به بدان فباتبب جثاوا ن می باهاذ

مقررات بخش هنرهای تجسمی:
 طام فاساانی و میااا بماام حاابثت حج ا سال  200مرابان م طتم میااا بوتانم حاابثت حج ا سال  70مرابان م طتم -نماهاام موه نتاطا

MP4

MP4
MP4

و پونانمانیم حاابثت حج ا سال  50مرابان م طتم

 باس با اگمممی و حتطه اعم حاابثت حج ا سال  3مرابان م باوش ف ب و تصت -باس تجتبی با موبانبم حاابثت حج ا سال  2مرابان م باوش ف ب و تصت

اساسی ف اصب اثتم طتم JPG

اساسی ف اصب اثتم طتم JPG

 مجموبه باسم حاابثت تیااف  10اثتم مجمو ،حج ا سال  15مرابان م باوش ف ب و تصت طانب هاع صوتی با طتم -پوسهاتم انایونتاطا

اساسی ف اصب اثتم طتم JPG

MP3م حاابثت حج ا سال  7مرابان

و باس نوهه م حاابثت حج ا سهال  3مرابان م طتم

JPGم مال نا CMYKم باوش م اوفن

قرب

و ابیاف

مقررات هنرهای نمایشی:
 تئاتت و تیزنهم حاابثت یماش اجتاء  30فقانهم حج طام اجتاء حاابثت  200مرابان م طتم -ستوف و تواهاحم حاابثت یماش اجتاء  10فقانهم حج طام اجتاء حاابثت  70مرابان م طتم

MP4ذ
MP4ذ

مقررات ادبیات هنری:
 -ا سال ثا ف قرب  A4و ف قاگ

pdfذ

مقررات چند رسانه ای و هنرهای دیجیتال:
 -طانب نص

اپماااث ها به همتان توضا ات اجماگی یت م ا سال هوفذ

 سهانادام صهی ات مجایع و طیاالش مجایع با تا بتفش و ا سهال گاانمانااذ

ها و اسهاتن طیاگا هام ای یتنح صهی ات اجامابی اقااف

مهلت ارسال آثار:
 اطاااحاه سههونوا ن ف مو خ  1399/09/30مصههافثا

با والفت با سههیافت حضههتت ینا 

وف ا ای تا ن  1399/09/30گغان  1399/10/30به فبات انه سونوا ن ا سال نمانااذ

 فاو ع ثا ای تا ن  1399/11/15گغان 1399/11/30ذ -متاس ا اااماه مو خ  1399/12/06مصاف

با والفت امات مومااش حضتت بمی

ارتباط با دبیرخانه:
 -سان

سمی سااف بایسایع با ات باگاات به ف س www.atabat.org

 صی ات مجایع @atabat_org هما ن تماس فبات انه ویا ت ا هاف 021-38512361 هما ن تماس فبات انه سااف  021-43095123و 021-43096123 -انانامه به صااو اگااتونا

eradat@atabat.org

واها بوف و ب قماااش می تواناا

