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  توضيح برنامه:

  هشت سال جنگ تحميلي در ايران، شامل سه مرحله بود:

   حمله و يورش دشمن - 1
 آغاز دفاع و به عقب راندن دشمن از داخل خاك ايران - 2

 دار كردن دشمن به تسليم و پرداخت غرامتاجهت وتثبيت سرزمين هاي آزاد شده و حمله به دشمن  - 3

بخشي از نبرد كه مربوط به مرحله ، واقع شده است اقدر خطوط مرزي ايران وعر كه مناطق يادمانيزيارت هنگام اغلب 

 كه پيشروي دشمن متوقف شده وست  روزهايييادآور . اين بخش ، قابل مشاهده استستدوم و سوم جنگ تحميلي 

ايران نسبت به عراق ديده ح و ظفر چهره فتبيشتر در رواياتي كه انجام مي گردد،  .شده اند به عقب رانده نيروهاي متجاوز

مغفول  ها قرار گرفته كه اغلب در مسير رسيدن به يادمان ،روزهاي سختي كه همراه با آغاز دفاع از ايران بوده و شود مي

دشمن و خطري كه ميهن را تهديد مي  هاي منشيو فراموشي دد. تكرار اين مسئله گردد واقع شده و اشاره اي به آن نمي

  به حريم اشغال و تجاوز دشمن توجه بيشتري مبذول گردد. ويي بخش اول نبرد براي بازگنمود، موجب مي گردد 

عنوان متولي اصلي براي اداي صريح و كامل حق مطلب و نياز كمتر به بيان لفظي، ستاد مركزي راهيان نور به 

ز و شهيد پرور ايران در نظر دارد اين سفرها و انتقال همه جانبة آرمان واالي فرهنگ دفاع مقدس به مردم عزي ةبرگزاركنند

 در همين راستا و نمايدبين المللي هنرهاي تجسمي، اقدام به گوياسازي مناطق يادماني  زبان از بيان هنري و بهره منديبا  تا

   با همكاري صميمانه دانشگاه هنر تهران اقدام به برگزاري كارگاه يك روزه طراحي نموده است.

   هدف از برگزاري اين كارگاه، رسيدن به الماني است كه سرزمين هاي اشغال شده و حد تجاوز دشمن را مشخص نمايد.



خواهد بود:مد نظر به اين شرح سه نوع فضا  نقطه و در 120 نصب اين المان ها در گستردگي و اهميت موضوع،با توجه به   

  محورهاي تجاوز عراق به ايران در خطوط مرزي -
 در مسير شهرهاي اشغال شده و اماكن مهم  -

 حد نهايي تسخير شده در داخل خاك ايران -

  طرح: ويژگي هاي

 سادگي، گويايي و قابل فهم بودن آن براي عموم مردم  -

 متري 500شاخص بودن و قابل مشاهده بودن المان از فاصله  -

 ايستايي و قابل اجرا بودن طرح -

 دوام مصالح و سازگاري با اقليم استان خوزستان -

  نكات مهم در برگزاري كارگاه طراحي:

تصاويري دو بعدي و يا سه بعدي از طرح در تمامي آثار به صورت ارائه  -
  سانتي مترخواهد بود. 70*50شيت هاي 

تكنيك ارائه اثر، آزاد مي باشد. بنابراين الزم است داوطلبان عزيز لوازم  -
 طراحي مورد نياز خود را همراه داشته باشند.

 خواهد بود. 1393روز سوم خرداد  17آخرين مهلت ارائه آثار، ساعت  -

 همان روز در دبيرخانه برگزاري جشنواره در دانشگاه هنر خواهد بود. 19الي  17آثار، ساعت زمان داوري  -

كساني كه امكان حضور در كارگاه را ندارند مي توانند بعد از مطالعه توضيح برنامه طراحي كه در سايت رسمي  -
روز سوم خرداد به  17اعت دانشگاه هنر تهران و ستاد مركزي راهيان نور ارائه شده است، آثار خود را تا س

 دبيرخانه برگزاري كارگاه در دانشگاه هنر ارائه نمايد.

 به تمامي كساني كه در كارگاه شركت نموده اند، رزومه معتبر ارائه خواهد گرديد. -

 در طول برگزاري كارگاه، پذيرايي به صورت ميان وعده و ناهار خواهد بود. -

معيار شركت  ،و يا پرداخت وجه نقد نخواهد بود و ارائه اثر در ساعت مقرربراي شركت در مسابقه نيازي به ثبت نام  -
 خواهد بود.

  نحوه داوري و هيئت داوران:
  

  داوري درچهار سطح انجام خواهد شد:
 دانشگاه هاي برتر معماري كشورمجسمه سازي و طراحي صنعتي  برجسته اساتيد -

 گروه محتوايي از صاحب نظران دغدغه هاي فرهنگي كشور -

 ستاد مركزي راهيان نورنمايندگان  -

 گروه منتخب دانشجويي -

 

شده استان خوزستان : بخش اشغال 1 شكل
 در جنگ تحميلي

  جوايز نفرات برتر:

  سكه بهار آزادي، لوح تقدير سهنفر اول:  -
  سكه بهار آزادي، لوح تقدير دونفر دوم:  -
 سوم: يك سكه بهار آزادي، لوح تقديرنفر  -


