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 است[  حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج  ]برگرفته از سایت:[

 ١۴٠٠آبان   ۴ ]تاریخ:[

 

 دومین جشنواره ملی هنرهای گرافیکی بهاییت، محفل خیانت 

دومین جشنواره ملی »بهاییت، محفل خیانت« ویژه هنرهای گرافیکی در    به اطالع عالقمندان هنر میرساند •

مندان برای شرکت در این جشنواره از روز  دو بخش پوستر و کاریکاتور در حال پذیرش آثار است عالقه

-www.moghadasنما فرصت دارند آثار خود را از طریق سایت مقدس   ١۴٠٠یکم مهر تا هفتم آذر 

nama.com   ارسال کنند داوری آثار توسط افراد برجسته هر رشته انجام خواهد شد که اسامی دبیران و

 :داوران جشنواره به شرح زیر است

 گذاری جشنواره: امیرحسین کامل نواب رئیس شورای سیاست •

 دبیر اجرایی جشنواره: علیرضا ثواچه  •

 سلمین علیرضا روزبهانی والماالسالمدبیر محتوایی جشنواره: حجت •

 دبیر بخش کارکاتور: سید مسعود شجاعی  •

 داوران بخش کاریکاتور: سید مسعود شجاعی، مازیار بیژن و عباس گودرزی  •

 دبیر بخش پوستر: سید محمدرضا میری  •

 پسر، علی حیاتی و مجتبی مجلسی داوران بخش پوستر: سیدمهدی یک  •

 :موضوع

 اسراییل،کمک به تحریم ایران،کشتار ایرانیان،رژیم پهلوی،کشف حجاب رضاخانی بهائیت و پیوند با 

 شرایط شرکت در بخش کاریکاتور 

 .درج نام طراح در نامگذاری فایل های ارسالی ضروری است-

 .بدون تکمیل فرم ثبت نام قادر به شرکت در جشنواره نخواهید بود-

 .تبه یا جایزه شده باشند، خودداری شوداز ارسال آثاری که قبال در جشنواره ها حائز ر-

 .باشد JPG و فرمت  2000Pixelو با طول یا عرض   200DPIآثار ارسالی باید با رزولوشن -

تمامی آثار ارسالی میبایست دارای مشخصات کامل صاحب اثر شامل نام و نام خانواگی، نام پدر، سن، شماره ملی،  -

 .نشانی، تلفن ثابت و همراه باشد

شرکت کننده با ارسال اثر می پذیرد که دبیرخانه جشنواره، حق استفاده تبلیغاتی، نمایشگاهی وانتشار آثار در کتاب -

 .جشنواره، فضای مجازی و مطبوعات را با ذکر نام هنرمند دارد 

 :موضوع آثار

 بهائیت و پیوند با اسراییل 

 بهائیت و کمک به تحریم ایران 

 بهائیت و کشتار ایرانیان 
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 ئیت و رژیم پهلویبها 

 بهائیت و کشف حجاب رضاخانی 

 1400آذر ماه  7اول مهر لغایت :زمان

 :جوایز نفرات برتر هر رشته 

 میلیون لایر 100 :نفراول

 میلیون لایر 80 :نفردوم

 میلیون لایر  60 :نفر سوم

 به همراه تندیس و گواهی شرکت در جشنواره

 یی دبیر بخش کاریکاتور: سید مسعود شجاعی طباطبا 

 داوران بخش کاریکاتور: سید مسعود شجاعی، مازیار بیژنی و عباس گودرزی 

 www.moghadas-nama.com  ارسال آثار از طریق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[ 
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