
 سَبيِل اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِْم يُرْزَُقونَ  وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في

 شوند يداده م یکه در راه خدا کشته شدند مرده اند ، بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان روز يو هرگز گمان مبر کسان

 961-آل عمران

 يعواق یقصه ها عبور کردند و اسطوره ها دياز ق نيحس يکه با سپردن قلب خود به مکتب آزادگ ستياوشانيس شيخاک رو رانيا

 های توطئه درظلم چه  جوريتن به تن با شب د یدرک شده است چه در نبردها شيشدند که شهادت، واج به واج برا ينيسرزم

بذر  دتوانياست که م نيهم ینبود و برا ييبايبود که جز ز یحادثه ا یشده  تيترب آناننامبارکان ناحق. قطره قطره خون  یدايناپ

 باشد. يواقع تيجاودان و استمرار عبود تيابد شيرو

 یرتوما با پ اوشانيس نيبر زم ختهيخون ر یروز دکهي. ما را بکشیدارياز ب یبا ثمر ديمستمر برو ياتيتا از خون ما ح ديما را بکش

 .کنديشما را فتح م يکيدواند و تار يم شهيحضور نجات موعود ر

 شرايط پذيرش اثر

 داستان کوتاه

 .کند ارسال دبيرخانه به اثر دو حداکثر ميتواند شرکت کننده هر

 باشد کلمه هزارچهار  از بيشتر نبايد نوشته حجم

 باشند شده منتشر ديگر رسانههر  اي و نشريات ،کتب در و برگزيده جشنوارهای در ترشپي نبايد ارسالي آثار

 ارسال شوند.۴۱ ی، اندازهB Nazaninبا فونت  wordدر قالب  ستيبايآثار م

 از آوردن نام نويسنده در فايل اصلي پرهيز شود

 .آثار خود را به آدرس دبيرخانه به صورت دو فايل ضميمه يکي اصل اثر و ديگری مشخصات صاحب اثر ارسال کنيد

 شماره همراه و تصوير کارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل باشد. ،خانوادگيفايل مشخصات بايد شامل نام و نام 

 شعر

 کند ارسال دبيرخانه به اثر دو حداکثر ميتواند شرکت کننده هر

 پذيرفته مي شود قالبهاشعر در تمامي 

 باشند شده منتشر ديگر رسانههر  اي و نشريات ،کتب در و برگزيده جشنوارهای در ترشپي نبايد ارسالي آثار

 ارسال شوند.۴۱ ی، اندازهB Nazaninبا فونت  wordدر قالب  ستيبايآثار م

 از آوردن نام نويسنده در فايل اصلي پرهيز شود

 آثار خود را به آدرس دبيرخانه به صورت دو فايل ضميمه يکي اصل اثر و ديگری مشخصات صاحب اثر ارسال کنيد.



  نام خانوادگي شماره همراه و تصوير کارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل باشد.فايل مشخصات بايد شامل نام و 

 فیلم کوتاه

 تجاوز کند. قهيدق ياز س دينبا تراژيمدت زمان اثر به همراه ت

 .اسامي تمامي سازندگان ذکر شوددر تيتراژ بايد 

ات مشخص یفايلي جداگانه صورت لوح فشرده به همراه درس پستي دبيرخانه بهآسازندگان آثار خود را تا زمان تعيين شده به 

 نمايند. ارسال

 .اشدکارگردان ب ليتحصفايل مشخصات بايد شامل نام و نام خانوادگي شماره همراه و تصوير کارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به 

 تصوير کارت ملي تمامي اسامي ذکر شده در تيتراژ در فايل مشخصات ضروری ست.
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