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پیاده آمده ام چله در کمان بکشم...

روز شمار دفاع مقدس

 ارسال به دوستان  چاپ خبر 

10 دی 1393 ساعت 10:29

دگانش را تجسم بصیرت برگز شگاه مردمی  نما
شناخت

پنجمين دوره مسابقات و نمایشگاه مردمی «تجسم بصيرت» در دو
بخش هنرهای تجسمی و سينمایی شامل رشته های عکس٬
فتوکالژ٬ گرافيک٬ نقاشی٬ کاریکاتور٬ فيلم کوتاه٬ پویانمایی و

ویدئوکليپ برگزار شد.

«تجسم مردمی  نمایشگاه  و  مسابقات  دوره  پنجمين  مقدس٬  دفاع  خبرگزاری  فرهنگی  سرویس  گزارش  به 
نقاشی٬ گرافيک٬  فتوکالژ٬  عکس٬  های  رشته  شامل  سينمایی  و  تجسمی  هنرهای  بخش  دو  در  بصيرت» 

کاریکاتور٬ فيلم کوتاه٬ پویانمایی و ویدئوکليپ برگزار شد.

از ميان ۱۴۸۶ اثر ارسالی به این رویداد۱۴۷ ٬ اثر به بخش داوری نهایی راه یافت و ۹ برگزیده رشته های مختلف
در این رویداد شامگاه امروز سه شنبه ۹ دی ماه با حضور مسئوالن فرهنگی و هنری در برج ميالد تقدیر شدند.

۹ کرمی  کيارش  صفری و  محمدحسين  محمودی٬  آرش  بهار شقایق٬  رضایی٬  پاکدل٬ مجتبی  کيوان  خرم٬  آذر 
برگزیده بخش های مختلف این مسابقه و نمایشگاه بودند.

پنجمين دوره مسابقات و نمایشگاه «تجسم بصيرت» با موضوع اقتصاد و فرهنگ٬ هویت و وحدت ملی٬ اعتقادات
و  اخالق٬ نشاط و اعتماد به نفس ملی و سبک زندگی ایرانی و اسالمی برگزار شد و نمایشگاه آثار این رویداد

در برج ميالد برپاست.

انتهای پيام/

کلید واژه ها

عکس  هنرهای تجسمی  کاریکاتور

اخبار مرتبط

برگزاری سومين نمایشگاه آثار هنری ایرانيان مقيم هلند
نمایشگاه مردمی «تجسم بصيرت» برگزیدگانش را شناخت

انتقاد چهره ماندگار هنر تجسمی از کيفيت نقاشی  دیواری شهدا/ باید عظمت و شآن شهدا حفظ شود
«همسفر»های صادقی در ارسباران روی دیوار می رود

نظر کاربران

ارسال نظر

  نام و نام خانوادگی : 
 

    پست الکترونيکی : 

  نظر شما : (حداکثر 500 کارکتر) 

 

ارسال

پربیننده ترین

پیام همسر شهید مجید مهدوی به مناسبت
هفتمین روز شهادت همسرش

ه ای از حرم حضرت عباس(ع) برای خانواده هد
شهید تقوی/ تجلیل استاندار سابق باِبل از

حماسه های "سردار سامرا"

انقالب اسالمی روزهای تعیین کننده و حساسی را
در پیش دارد

مراسم بزرگداشت شهید تقوی برگزار شد

تمام مناطق عراق آزاد می شود/ نیازی به استقرار
نیروهای مسلح ایران در مرزهای فلسطین اشغالی

نیست

ده شده از سردار سامرا تصاویر کمتر د

ک نده علیه حماس در نوار غزه بسیار نزد جنگ آ
است

آتشی که جان "حاجی بخشی" را گرفت ولی رمقش
را نه

ک ترفند جالب قدش بلند شد... شهیدی که با 

حمله خون بار به بسیجی ناهی از منکر + عکس

آخرین اخبار

شیار ۱۴۳ و سوژه ای که ماندگار ت واقعی از  روا
شد

ان المستقبل دور دوم گفت وگوهای حزب الله و جر
امروز برگزار می شود

تگری دفاع مقدس در مرکز آموزش برگزاری دوره روا
امام علی(ع) شیراز

ادواره 240 دانشجوی شهید مازندران برگزار
می شود

ا شد آخرین معرکه عشقی که در عملیات عاشورا بر

ان اشغالگری در فلسطین دوباره به ا قطعنامه 
شورای امنیت ارائه می شود

ش کمک های نظامی استرالیا العبادی خواستار افزا
شد

حاج حسن کولیوند، جانباز قطع نخاع، به شهادت
رسید

هواپیماهای ناتو حق عبور از ایران را ندارند/
سامانه های شنود ما 150 کیلومتر فراتر از مرزها را

کنترل می کنند

سی 630 خادم شهدای مازندرانی برای نام نو
راهیان نور

ش کاشانی: نسبت مصرف مواد مخدر در زنان افزا
افته است

انقالب اسالمی روزهای تعیین کننده و حساسی را
در پیش دارد

ک شهید از قضا شدن نماز نافله اش ناراحتی 

پرونده ویژه   سایر رسانه ها   عکس   استانها   اجتماعی   بین الملل   حماسه و جهاد   فرهنگ و هنر   دفاعی و امنیتی   اخبار داخلی   همه عناوین   صفحه اول
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چگونه احمدی روشن باشیم؟
چيزی که مصطفی را مصطفی کرد این بود که واقعابه هدفش

اعتقاد داشت٬ در کار هایش از هيچکس به  غير از خدا
نمی ترسيد و هميشه در همه امور فقط رضایت خدا را در نظر

می گرفت و خالصانه خدمت می کرد …

http://www.defapress.ir/Fa/Tag/5261/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://www2.defapress.ir/ar
http://www.defapress.ir/Fa/News/37764
http://www.defapress.ir/Fa/Service/75
http://www.defapress.ir/Fa/News/14139
http://www.defapress.ir/Fa/News/37724
http://www.defapress.ir/Fa/RelativeSubject/204/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.defapress.ir/Fa/Service/68
http://www.defapress.ir/Fa/News/37777
http://www.defapress.ir/Fa/Service/0
http://www.defapress.ir/Fa/News/37767
http://www.defapress.ir/Fa/
http://www.defapress.ir/Fa/RelativeSubject/1079/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.defapress.ir/Fa/Archive
http://www.defapress.ir/Fa/News/37496
http://www.defapress.ir/Fa/News/37758
http://www.defapress.ir/Fa/News/37770
http://www.defapress.ir/Fa/News/37688
http://www.defapress.ir/Fa/News/37736
http://www.defapress.ir/Fa/News/37775
http://www2.defapress.ir/
http://www.defapress.ir/Fa/RelativeSubject/1053/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.defapress.ir/Fa/News/36857
http://www.defapress.ir/Fa/News/37773
http://www.defapress.ir/Fa/Search
http://www.defapress.ir/Fa/News/36483
http://www.defapress.ir/Fa/News/37764
http://www.defapress.ir/Fa/RelativeSubject/252/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.defapress.ir/Fa/Service/4
http://www.defapress.ir/Fa/Tag/7511/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://www.defapress.com/Fa/News/3578
http://www.defapress.ir/Fa/News/36734
http://www.defapress.ir/Fa/News/37748
http://www.defapress.ir/Fa/Service/9
http://www.defapress.ir/Fa/Service/11
http://www.farhang-defae.ir/
http://www.defapress.ir/Fa/News/37776
http://www.defapress.ir/Fa/News/36896
http://www.defapress.ir/Fa/News/37779
http://www.defapress.ir/Fa/News/36857
http://www.defapress.ir/Fa/Tag/25050/%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.defapress.ir/Fa/News/37765
http://www.defapress.ir/Fa/News/37740
http://www.defapress.ir/Fa/Service/6
http://www.defapress.ir/Fa/Service/2
http://www.defapress.ir/Fa/News/37712
http://www.defapress.ir/Fa/News/37784
http://www.defapress.ir/Fa/Service/10
http://www.defapress.ir/Fa/News/36483
http://www.defapress.ir/Fa/News/37782
http://www.defapress.ir/Fa/News/37760
http://www.defapress.ir/Fa/Service/1
http://www.defapress.ir/Fa/Service/12
http://www.defapress.ir/Fa/Service/7
http://defapress.ir/Fa/Service/4
http://www.defapress.ir/Fa/News/37750
http://www.defapress.ir/Fa/News/37772
http://www.defapress.ir/Fa/Service/5
http://www.defapress.ir/Fa/News/37780
http://www.defapress.ir/Fa/RelativeSubject/1080/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.defapress.ir/Fa/News/37785


1/5/2015 نمايشگاه مردمی «تجسم بصيرت» برگزيدگانش را شناخت

http://www.defapress.ir/Fa/News/37422 2/3

تصاویر/ مراسم ختم سردار شهید تقوی

ک ترفند جالب قدش بلند شد... شهیدی که با 

گفتگو

نظرات تخصصی رهبری نسبت به فیلم
م جالب بود/نوجوانی به من گفت با برا

دن فیلم شما قدر مادرم را بیشتر د
می دانم

والفجر 8 تاکنون بسیاری از وقایع 
بازگو نشده/ از خدا خواستم شهید شوم و

تگر دفاع مقدس اگر زنده ماندم، روا
باشم

جشنواره مقاومت در تراز انقالب اسالمی
است/ تجهیز شهرک سینمایی دفاع

مقدس نیاز به کمک دارد

گزارش

هنر نه معنی دار حسین علیزاده به 
سفارتی / سفارت فرانسه به دنبال
ان فرهنگی است؟ ت کدام جر تقو

سال 93 و داستان متفاوت اکران
سینمایی 6 فیلم دفاع مقدس

روشنفکر مردمی

ادداشت

ان ت جر سته برای تقو کوششی شا
شی اصیل هنرهای نما

ک راه تازه در آغاز 

کدام تئا تر حال مردم را خوب می کند؟

تحلیل و نقد

شیار 143 چیست؟ / دالیل موفقیت 
مادر همه خوابند؛ تو بیداری

ضرورت انقالب در شورای عالی انقالب
دی در حیات فرهنگی/ آغاز دوره  جد

تشکیالتی شورا

از عرشه "لینکلن" تا شهادت "بیژن گرد"/
مستندی که بوی خمینی می دهد

اشتراک خبرنامه

خبرگزاری دفاع مقدس درباره ما
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ارتباط با ما

تلکس خبری

پيوندها

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
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