


فراخــوان نخــستین جشنــواره سراســری
 »40 ســال  مـــــرز امـــــــن « 

              » پوستــر - کارتــون «

»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«
هر کجا رزمندگان و مجاهدان در تمامی عرصه ها راه خدا را برگزیدند خداوند نیز بهترین راه ها را برای آن می گشود.



طــراح بسـم اهلل: فرنـاز نصیـری پور



   انقالب اسالمی به عنوان نقطه عطفی برای مستضعفین جهان و توده های آرزومند در سال 57 باعث 
شد ندای خودباوری و اتکاء به نیروی ایمان را در سراسر جهان طنین انداز کند، این حرکت عظیم 
مانع از نفوذ سلطه بیگانگان شد و در تمامی بخش ها از نیرو و توان داخلی بهره مند شد تا جایی که 

در پاره ای از موضوعات از چشم اندازها نیز پیشی گرفت.
   اما در ابتدای امر نظام سلطه این استقالل را بر نتافت و با تحمیل جنگی نابرابر قصد تصرف آرمان 
ها و تمامیت ارضی را داشت که بر اساس همان ایمان، مردم ایران اسالمی راه را بر این فکر شیطانی 
بستند.حوزه هنری استان کرمانشاه در راستای تاکید، تبیین و ترویج شعار » کاالی ایرانی « و بیان 
نقش، فداکاری ها و تالش های شبانه روزی مرزبانان مرزهای کشور در حفظ امنیت، آرامش و آسایش 
روحی و روانی و جلوگیری از بروز و ظهور آسیب های اجتماعی و فرهنگی و به تبع آن رشد و توسعه 
اقتصادی کشور در نظر دارد تا با همکاری فرماندهی مرزبانی استان و... مسابقه سراسری » مرز امن« 

را برگزار نماید.

• بیان و انعکاس تالش ها، فداکاری ها و ایثارگری های مرزبانان شجاع میهن در دفاع از مرزها و 	
ایجاد آرامش ، آسایش و امنیت با زبان هنر

• ارتباط و تعامل نهاد ها و ارگان های مختلف استان کرمانشاه در برگزاری هر چه کیفی تر و با شکوه تر 	
این برنامه ملی و ایجاد بستری با نشاط و شور انگیز برای گردهمایی هنرمندان استان و کشور

• تاکید و ضرورت استفاده از ابزار هنر در بیان موضوعات و مسائل مختلف و به تبع رشد کمی و کیفی آثار 	
هنری و تشویق و ایجاد انگیزه برای هنرمندان 

• جریان سازی و پیشگام شدن حوزه هنری استان کرمانشاه در بهره برداری هر چه بهتر و صحیح تر 	
زبان هنر در بیان آسیب ها و موضوعات

اهـــــــــــــــــداف

مقدمــــــــــــــــــه



• شرکت تمام هنرمندان در این مسابقه آزاد است.	
• تمام آثار باید از سال 97 تا کنون طراحی شده باشند.	
• تکمیل و ارسال فرم مربوطه هر بخش برای شرکت در مسابقه الزامی است.	
• آثارمجموعه یک اثر به حساب خواهد آمد اما هیئت انتخاب و داوری آزادند تنها یک یا چند 	

اثر از یک مجموعه را انتخاب کنند.
• به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.	
• به کلیه آثار راه یافته به نمایشگاه گواهی شرکت اهدا خواهد گردید.	
• شرکت کنندگان بایستی به همراه آثار فرم شرکت در مسابقه را نیز ارسال نمایند.	
• شرکت کنندگان می بایست آثار خود را در مهلت مقرر شده صرفا از طریق پست الکترونیکی 	

به دبیرخانه ارسال کنند.

• شرکت در این مسابقه رایگان می باشد.	
• ارسال اثر برای این مسابقه به منزله قبول شرایط و مقررات آن است.	
• حق استفاده از آثار راه یافته به نمایشگاه برای عکاسی،چاپ و تبلیغات وقراردادن در وب سایت 	

با رعایت حقوق طراحان برای برگزار کننده محفوظ خواهد بود.
• از دور مسابقه خارج 	 اند  المللی حائز رتبه شده  بین  آثاری که قبال در جشنواره های ملی و 

خواهند شد.
• چنانچه اثر توسط برگزار کننده کپی تشخیص داده شود از دور مسابقه حذف خواهد شد.	
• تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده بر عهده برگزار کننده است.	

مقررات عمــــــــــومی

مقررات حقــــــــــوقی



• مرز + 40	
• مرز و تاثیر آن در رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال	
• مرز ، آرامش، صلح و ثبات	
• مرز ، مرزبانان و مرزنشینان	

• پوستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:	
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان » نقش و جایگاه فرهنگ ایرانی در طراحی پوستر« با حضور استاد مهدی مهدیان

• کارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون:	
برگزاری کـارگـاه آموزشی  بـا عنـوان» تکنیک و ایده در کارتون« با حضور استـادمسعود ضیایی زردخشویی

با مشارکت فرماندهی مرزبانی استان کرمانشاه، معاونت  برگزار کننده:  حوزه هنری استان کرمانشاه 
اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه، فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران در غرب کشور، قرارگاه نجف 

اشرف استان کرمانشاه، قرارگاه فرهنگی کربال و سازمان رسانه ای اوج
دبیـر اجـرایی:   فخـرالدین دوست محمد

دبیـــر هنری:   فرشـاد عیسی پور
هیئت داوران بخش پوستر:

 فریبرز عباسیان، فرشاد عیسی پور، داریوش الهیاری
هیئت داوران بخش کارتون: 

جمال رحمتی، فخرالدین دوست محمد،حمید قالیجاری

موضوعـــــــــــــــا ت

تیم اجـــــــــــــــرایی

برنامــــــــــه های جنبی



• تعداد آثار: حداکثر 5 اثر	
• تکنیک آثار: آزاد می باشد.	
• آثار بایستی با فرمت jpg و کیفیت dpi 300 و حجم حداکثر 5 مگابایت همراه با مشخصات 	

خالق اثر از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه مسابقه ارسال گردد.
• 	A3:اندازه آثار
• مشخصات صاحب آثار از جمله ) نام و نام خانوادگی، شماره شناسامه، کد ملی، آدرس 	

پستی، ایمیل، تلفن تماس ، بیوگرافی( با فرمت word یا pdf همراه با آثار ارسال گردد.
• فرم هایی که فاقد امضای صاحب اثر باشند پذیرفته نخواهند شد.	

• تعداد آثار: حداکثر 3 اثر	
• آثاربایستی در ابعاد 50 *70 با فرمت jpeg  و با کیفیت dpi 300  و حجم حداکثر12 مگابایت 	

در فضای CMYK اجرا شده باشند.
•  ارسال پوسترهای عمودی یا افقی بالمانع است.	
• نام خانوادگی، شماره شناسامه، کد ملی، 	 نام و   ( از جمله  فرم مشخصات صاحب آثار 

آثار  با  pdf همراه  یا   word با فرمت  بیوگرافی(    ، تماس  تلفن  ایمیل،  آدرس پستی، 
ارسال گردد.

• فرم هایی که فاقد امضای صاحب اثر باشند پذیرفته نخواهند شد.	

مشخصات کارتـــــــــون

مشخصات پوستـــــــــر



بخش پوستر:
نفر اول: لوح تقدیر+ بسته فرهنگی) صنایع دستی کرمانشاه( + تندیس + جایزه نقدی به مبلغ 30000000ریال
نفر دوم: لوح تقدیر+ بسته فرهنگی) صنایع دستی کرمانشاه(+ تندیس+ جایزه نقدی به مبلغ 20000000 ریال
نفرسوم: لوح تقدیر+ بسته فرهنگی) صنایع دستی کرمانشاه( + تندیس+ جایزه نقدی به مبلغ 10000000ریال

******************
بخش کارتون:

نفر اول: لوح تقدیر+ بسته فرهنگی) صنایع دستی کرمانشاه( + تندیس + جایزه نقدی به مبلغ30000000ریال
نفر دوم: لوح تقدیر+ بسته فرهنگی) صنایع دستی کرمانشاه(+ تندیس+ جایزه نقدی به مبلغ 20000000 ریال
نفرسوم: لوح تقدیر+ بسته فرهنگی) صنایع دستی کرمانشاه( + تندیس+ جایزه نقدی به مبلغ 10000000ریال

 * لوح تقدیر و مبلغ 5 ملیون ریال به 3 نفر شایسته تقدیر در هر بخش اعطا می گردد.

زمـــان ارســــال آثـــار

جو ایـــــــــــــــــــز

• مهلت ارسال آثار: 30 خرداد 1398	
• این مدت به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و دبیرخانه از پذیرفتن آثار پس از این زمان معذور می باشد.	

• داوری و انتخاب آثار: 10 تیر 1398	
• مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز: 15 تیر 1398	
• برگزاری نمایشگاه و نشست های تخصصی: 15 الی 22 تیر1398	



بخش پوستر:
• 	 marzamn.poster@gmail.com   :آدرس الکترونیکی جهت ارسال آثار
• هر شرکت کننده باید فایل های ارسالی را به شیوه زیر نام گذاری کند و به آدرس الکترونیکی 	

فوق ارسال کند.
• لطفا برای نام گذاری از حروف التین استفاده بفرمایید.	
• نحوه نامگذاری:          شماره اثر- عنوان اثر- نام طراح	

به طور مثال: 

بخش کارتون:
marzamn.cartoon@gmail.com         :آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال آثار

• هر شرکت کننده باید فایل های ارسالی را به شیوه زیر نام گذاری کند و به آدرس الکترونیکی 	
فوق ارسال کند.

• لطفا برای نام گذاری از حروف التین استفاده بفرمایید.	
• نحوه نامگذاری:          شماره اثر- عنوان اثر- نام طراح	

به طور مثال: 

mehran akbari-gift - 01

mehran akbari-gift - 01

نحـوه ارســــال آثـــــار

ارتبــاط بـا دبیـرخــــانه
• آدرس دبیرخانه جشنواره: کرمانشاه،ابتدای خیابان خیام،پالک43،حوزه هنری استان کرمانشاه 	
• عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می تواننداز راه های زیر با دبیرخانه تماس حاصل فرمایند.  	
• تلفن:      37227221-37227223-083 - داخلی)404-403(	
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