
 

 

 

 

  كرونا هنريفرهنگي فراخوان جشنواره 
كنند از جمله كادر  تالش دارد افزون بر نمايش كاركرد اجتماعي و توان هنر، از همه افرادي كه با كرونا مقابله مي كرونافرهنگي هنري جشنواره 

  حمايت نمايد.و ... خيرين سالمت ها،  درمان، بهداشت، كارگران كارخانه
   اينفو گرافيك برگزار مي شود.  و ، عكس، موسيقي، نقاشي، انيميشنكوتاه فيلم هايرشته جشنواره در 

  .اي در اين جشنواره آزاد استشركت تمامي هنرمندان آماتور و حرفه
  :آثار ارسال نحوه و شرايط
 است آزاد اثر، ارائه شيوه و تكنيك. 

 هر هنرمند، حداكثر مجاز به ارسال سه اثر مي باشد. 

  بايد از طريق آپلود در فضاي ديگر (گوگل داك، مگا بايت باشد 20 بيشتر ازحجم فايل ارسالي در خصوص آثار فيلم كوتاه در صورتيكه ،
 ....) و ارسال لينك به ايميل جشنواره فرستاده شود

  بايد فايل  نقاشي، و اينفوگرافيك ،عكاسي هاي رشتهدرJPEG  به آدرس ايميل جشنواره  70در  50اندازة  حداكثرو  300با رزولوشن
tums.marketing@gmail.com   به شماره ي تلگرام/واتساپ شمارهو يا 

  2641 4032 921 0098 .ارسال شود 

  مگا بايت باشد.  20در خصوص آثار موزيك ويدئو و انيميشن حجم فايل ارسالي بايد حداكثر 

 ) انتخاب عنوان، يا نوشتن بيانيه هنريStatement ضروري و كلمه)  200 (حداكثر در ك بهتر اثر كمك كندمي تواند به در اثر) براي
 .است

  شركت دوباره ندارند امكانمنتشر شده در فضاي مجازي از پيش در مورد تاريخ توليد اثر محدوديتي وجود ندارد اما آثار.  
  مورد داوري قرار نمي  ولي  ،، نمايش داده مي شودگونه اطالعات مانند نام، امضا، لوگو، واترمارك و.... افزوده شودآثاري كه روي آنها هر

  .گيرد
									كارگران  (كادر درمان، موضوع: توصيه هاي مراقبتي، زندگي روزهاي كرونا، آثار و تجربيات دوران قرنطينه، زندگي كرونا فايترها

  حمايت از كرونا فايترها و... ،...) خيرين سالمتها،  كارخانه
									 :2020آوريل  15مهلت ارسال آثار		–	99فروردين  26  
									زبان: بدون محدوديت زباني  
									محل نمايش آثار: وب سايت و شبكه هاي اجتماعي  
									فرايند داوري آثار: گروه داوران و مخاطبين  
									منتخب كارهاي هنري اصيلجايزه :  

  ارائه خواهد شدمجازي آثار پذيرفته شده در نمايشگاه.  
 شود و مسؤوليت هرگونه دعوي در اين زمينه از عهده جشنواره خارج استشركت كننده در جشنواره، مالك اثر شناخته مي.  
  ارسالي را براي مصارف فرهنگي و غير تجاري خواهد داشت آثاربرگزار كننده حق استفاده از.  
  اين جشنواره استشركت در جشنواره به معناي قبول مفاد اين فراخوان و موارد مندرج در فراخوان كلي.  
 تصميم گيري در رابطه با موارد بيش بيني نشده بر عهده دبير جشنواره خواهد بود.   

   جشنواره:نشاني و شماره تماس دبيرخانه 
ايران، تهران، ميدان وليعصر، خيابان دمشق، پالك . معاونت بين الملل، دفتر توسعه و بازاريابي بين الملل-دانشگاه علوم پزشكي تهران
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