فراخوان جشنواره المانهای گرافیکی مسابقه سخنرانی
طراحی تیشرت
دبیرخانهی مسااابقات س اراسااری سااخنرانی به دناای برگقاری موف دو دوره مسااابقه سااخنرانی شاارشن و جشاانواره
طراحی المانهای گرافیکی مسااااابقه سااااخنرانی-طراحی پوسااااهر ه با اسااااهقاای بینظیر مخاطاین مواجه شاااار در
آسهانه ی برگقاری سومین مسابقهی سخنسواران میباشر.
این مر ق درصااارد اساااو به موارات دوره ی ساااو این چالش دومین بخش جشااانواره المانهای گرافیکی مساااابقه
سااخنرانی با موضااوط طراحی تیشاارت را برگقار نماشر تا با برداشااهن شگ گا دشگر در حورهی هنرهای تجساامی در
راسهای ترویج هر چه بیشهر اهراف عالیهاش در بین سایر اقشار جامعه قر بردارد.

اهراف مسابقه سخنرانی
 .1رشر و شکوفایی بالغو و فصاحو و تقوشو مهارت سخنرانی و تاثیرگذاری
 .2اشجاد انگیقه در جامعه برای توجه به ارتقای مهارت سخنوری و فن بیان
 .3فراهم آوردن بسهری پوشا برای اشجاد ارتااطات انسانی و شاکهساری
 .4بسهری برای معرفی نظرشات گراششات و اشرههای جرشر و اثربخش
 .5درجهبنری بههرین سخنرانان در ریرشاخههای مهنوط برای اسهفاده سارمانها
 .6مطالعه نفرات برگقشره برای پیرا ردن بههرین راههای تقوشو سخنرانی و اعهماد به نفس
 .7نگارش اسهانرارد دسهور ربان فارسی برای سخنرانی
 .8تا یر و بارگشااااو به مهون اصاااایه و همیشااااه رنره ربان فارساااای ه شادگار بقرگانی چون فردوساااای خیا
حافظ عطار و دشگر مفاخر این سررمین اسو.

مقرارات مسابقه
هیچ شگ ار طراحیها نااشر هیچگونه جهوگیری نساو به ملیو نژاد طاقه شا عقاشر سیاسی داشهه باشر.
طرحهای ارسالی میباشسو ناقض هیچ شگ ار قوانین پیراشو ناوده ومسئولیو و عواقب هرگونه پی برداری به
عهره طراح میباشر.
موضوط و درون ماشه ی آثار باشر نماشانگر اهراف مسابقه سخنسواران باشر.
رنگهای لیری و اصلی مسابقه دو رنگ  #66023Cو  #B80049میباشنر.
تکنیگ و شیوه اجرای آثار آراد می باشر.
هر شر و ننره مجار اسو هر تعراد اثر دلخواه به شرط تطاب با شراشط جشنواره ارسای نماشر.
فایه آثار ارطری پسااااو الکهرونیکی جشاااانواره به نشااااانی sokhansavaran+festival@gmail.com
میباشسو ارسای شود.
آثار میباشسو مطاب نمونه ریر و حهما به ربان انگلیسی نا گذاری شود.
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فایههایی ه منطا با این بنر نا گذاری نشود به مسابقه راه پیرا نخواهر رد.
لطفا ار ساااالمو فایلی ه ارساااای می نیر مطمئن شاااوشر .برای آثاری ه دیر ارساااای شاااونر شا خرای باشااانر هیچ
مساوولیهی پذیرفهه نمیشاود .آثار ناق

شا آثاری ه با فرمو مشخصات خواسهه شره مطابقو نراشهه باشنر به

صورت اتوماتیگ حرف میشونر .
در پاساااا به اشمیههای درشافهی رساااایر ارسااااای خواهر شاااار لذا اشمیههایی ه پاساااا خود ار درشافو نکننر به
دبیرخانه نرسیره اسو.
به منظور جلوگیری ار حجم باالیی ار آثار ه در دقای آخر میرسنر و مشکالت تکنیکی احهمالی به شرت به شما
توصیه می نیم ه آثار خود را رودتر ار آخرین رمان مشخ

شره ارسای نیر .

دبیرخانه مجار اساو ار آثار ارساالی در فعالیوهای نماششاگاهی تالیااتی و انهشار در قالبهای مخهلن اسهفاده
نماشر.
آثار راه شافهه به نماششاااگاه با رعاشو امه ح مالکیو معنوی طراح و درج نا وی برای نیار های بصاااری مساااابقه
سخنرانی سخنسواران مورد اسهفاده قرار خواهر گرفو و طراح ح واگذاری اثر به غیر را نرارد.
تصمیمگیری درمورد مسائه پیشبینینشره به عهرهی برگقار ننرگان جشنواره اسو.
ارسای اثر به جشنواره به منقلهی پذیرفهن آگاهانهی تمامی شراشط فوقالذ ر اسو.

مقررات بخش تیشرت
هرف این بخش طراحی شگ طرح منحصاربهفرد اساو ه مشاابه ایرانی شا خارجی نراشهه باشر و بر روی تیشرت
افراد شر و ننره در مسابقه و نیق تیم اجرایی چاپ میشود.

ار نهایی چهار رنگ (  )C MYKاساو اما فایه ارساالی باشر به صاورت  RG Bتحویه داده شود ( توجه نیر ه
برای رنگ گذاشهن ار پالو  C MYKاسهفاده نیر ) .برای هر اثر تا شش تصویر میتوان ارسای رد.
ابعااد طرح میبااشسااااااو در قط  300* 330 mmبا فرمو  J PGو با دقو  150 DPIو حرا ثر حجم
فایه  5MBبه صورت  RG Bارسای شود.
هنگا اعال نهایج ار برگقشرگان خواسهه میشود ه شگ فایه الشه بار با  300 DPIارسای ننر.
افراد میتواننر برای روشو ار نهایی خود آن را در ساشو  Picuuبارگذاری نماشنر.
برای اثر میتوانیر ار عکس طراحی و لوگوی مسابقه سخنسواران و لوگوی دانشگاه صنعهی شرشن و اطالعات ریر
اسهفاده نیر.
سومین مسابقه سخنرانی سخنسواران – شرشن
شعار مسابقه (موف و تاثیرگذار باشیر) شا جمالت شاخ

دشگر

نوشههها خطاطیها طراحیها و تصاویر شاعران و مفاخر ادبی ایرانی

تقوشم فراخوان
آخرین مهلو ارسای آثار به دبیرخانه 33 :شهریور ماه  13۳3همقمان با رور گفهگوی تمرنها
داوری آثار 8 :مهرماه  13۳3همقمان با سالرور بقرگراشو مولوی
اعال برنرگان و اهرای جوایق :همقمان با سومین مسابقه سخنرانی شرشن

هیات داوران
سیر امیر تقیآبادی پوشا رجامنر الها توتونی

جوایق
لوح افهخار جشنواره
جایقه نقری
تیشرت جشنواره
همچنین تمامی تیشرتهای ارسالی در ساشو  Picuuآپلوشر خواهنر شر و به ارای فروش هر شگ این تیشرتها
 %01به صاحب طرح پرداخو خواهر شر.
به تمامی آثار راه شافهه به مرحله نهایی گواهی شر و اهرا خواهر شر.

طرحهای منهخب و نخسو بخش طراحی پوسهر جشنواره
به موارات دومین مسابقه سخنرانی با نظرسنجی  10طرح راه شافهه ار بین  01طرح رسیره به دبیرخانه نخسهین
جشنواره طراحی پوسهر مسابقه سخنسواران آقای علیرضا وحیرراده با پوسهر الها بخش خود توانسو در جاشگاه
نخسو رقابو قرار گیرد.

