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مدیران محترم روابط عمومی دانشگاههای سراسر کشور

با سالم و احترام
به استحضار میرساند دانشگاه الزهرا(س) با همکاری برخی سازمانها و نهادهای علمی و فرهنگی داخلی و 
خارجی در نظر دارد همزمان با سالگرد شهادت دو سردار رشید اسالم، شهید حاج قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس" اولین یادواره بینالمللی سرداران مقاومت: حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی 

مهندس" به شرح ذیل برگزار نماید. 
عنوان یادواره  

اولین یادواره بینالمللی سرداران مقاومت: حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی مهندس 
"فراخوان آثار علمی، ادبی، هنری زنان ایران و جهان در بزرگداشت آن دو یار شهید" 

بخشهای یادواره 
علمی (کتاب، مقاله ..)

ادبی (شعر، دلنوشته، رمان، داستان، داستانک، نمایشنامه، فیلمنامه.. ) 
تاریخ شفاهی (بیان خاطرات و تجربه زیسته با دو شهید ..)  

هنری (عکاس، خوشنویسی، نقاشی )   
محورهای یادواره 

بخش علمى در دو محور عام (موضوعات ذیل ) وخاص (ویژه شهیدان قاسم سلیمانی وابو مهدی مهندس) 
پذیرای آثار، مقاالت وکتابهای شرکتکنندگان به زبان های بینالمللی است (انگلیسی، عربی، فرانسه 

و.....)   
اقتدار ملی و دینی، فرهنگ ساده زیستی، زن وخانواده، حقوق بشر دوستانه، امنیت اجتماعی  

همزیستی با ادیان و اقوام، اخالق مداری، فرهنگ مقاومت، عقالنیت، عزت خواهی
 محورهای بخش ادبی _ هنری 

رشادت، مقاومت ودلیری، عشق به وطن و فراوطنی، دفاع از آرمانها، برادری و وحدت ملتها،  
عزت و سربلندی، زن و مقاومت

تقویم یادواره  
شروع اطالع رسانى از: ۲۰ آبان ماه  

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱ اسفند ماه  
اختتامیه و اعالم نتایج: ۲۲ اسفند ماه  

بسمه تعالی
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برخی حامیان یادواره  
۱. ۱ پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
۲. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

۳.  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا(س) 
۴. مکتب قاسم سلیمانی

۵. جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا(س)
۶.  بسیج استادان دانشگاه الزهرا(س)

۷. معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا(س)
۸. سازمان فرهنگ و ارتباطات

۹. صدا و سیما جمهوری اسالمی
 ۱۰.  مرکز زیبا سازی شهرداری تهران

۱۱. مجمع بیداری اسالمی
۱۲.  بنیاد مستضعفان 

۱۳. دانشگاه الزهرا(س) کربال
۱۴. مرکز سپهر سوره هنر

 جوایز: سفر به عتبات برگزیدگان ایرانی و سفر به ایران برای برگزیدگان بینالمللی 

لذا خواهشمند است دستورات الزم جهت اطالعرسانی به جامعه آن دانشگاه محترم و سایر مراکز تحت 
پوشش را صادر فرمایید. شایان ذکر است؛ پوستر فارسی به پیوست تقدیم حضور شده و اطالعات 
تکمیلی به همراه پوسترهای فراخوان به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه در آدرس زیر قابل مشاهده 

می باشد.
https://www.alzahra.ac.ir/R-CMabi3R

                                                            با سپاس و تجدید احترام
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