
 م عليك يا علي بن موسي الرضا )ع(السال

 چهارمين جشنواره نقاشي خط و حروف نگاری رضوی  فراخوان

 از سری برنامه های سيزدهمين جشنواره بين المللي امام رضا)عليه السالم(

 4931-مرداد و شهريور 
 

 اسالمي استانمزمان با دهه كرامت اداره كل فرهنگ و ارشاد حضرت علي بن موسي الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( و هباسعادت ميالد سالروز به مناسبت 

  برگزار مي كند . خراسان جنوبي

 اهداف:

 .الف: اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوي

 .گسترش فعاليتهاي فرهنگي هنري و مذهبي و مرتبط با سيره ائمه معصومين بويژه امام رضا )ع(ب: 

 .آثار برتر فرهنگي هنري در زمينه سيره، شخصيت و معارف امام رضا )ع( و كمك به انتشار گسترده تر اين آثار ج: گراميداشت توليدكنندگان و پديدآورندگان

 رشته ها : 

 نقاشيخط  -

 ( تايپوگرافيحروف نگاري)   -

 موضوع:  

 خلق آثار با بهره مندي از روايات ، خطابه ها و كلمات قصار امام رضا )ع(   
 

 الف ( ارسال آثار :

 در هر رشته به دبيرخانه جشنواره به دو شيوه ارسال نمايند . اثر 8دگان مي توانند حداكثر شركت كنن 

 ارسال آثار از طريق پست الكترونيك جشنواره   - 1

 ارسال آثار در قالب لوح فشرده از طريق آدرس پستي  - 2

 : نكته

 cm  13 ×11و اندازه تقريبي  033dpiبا وضوح  jpgآثار ارسالي مي بايست با فرمت *   

 .خست بررسي نخواهند شد ن آثاري كه فاقد كيفيت ديجيتالي فوق باشند در مرحله*    

 يا تماس تلفني از هنرمند جهت حضور در مرحله دوم دعوت بعمل خواهد آمد .  اداره كلدر صورت تأييد و اعالم دبيرخانه از طريق سايت *  

در صورت امكان نشاني  0*4شماره تلفن ثابت و همراه و يك قطعه عكس  -نشاني كامل پستي –ي *  به همراه كليه آثار مشخصات كامل شناسنامه ا

 الكترونيكي ارسال گردد . 
 

 ب( مرحله حضوری جشنواره : 

 با موضوع فرهنگ و هنر رضوي خلق نمايند . در اين مرحله هنرمندان به مدت دو روز فرصت خواهند داشت كه آثاري    -1

ن مرحله متعلق به دبيرخانه يا تهيه بوم و وسايل مورد نياز جهت خلق اثر در مرحله نهايي به عهده دبيرخانه جشنواره مي باشد آثار توليد شده در از آنجا كه - 2

 جشنواره خواهد بود . 

 تكنيك خلق اثر در تمام گرايش ها آزاد ميباشد .   - 0

براي مرحله داوري اوليه ارسال مي نمايند صرفاً جهت ارزيابي اوليه هنرمند ميباشد و نيازي به اجراي مجدد آن   الزم به ذكر است كه آثاري كه در ابتدا هنرمندان  - 4

 نمي باشد . 

 به هنرمنداني كه آثار شان به مرحله حضوري راه مييابد گواهي شركت اعطا خواهد شد . - 1

 ام صاحب اثر در موارد چاپي و تصويري و هر نوع حامل ديجيتال ويا فضاي مجازي استفاده نمابد. دبيرخانه جشنواره مجاز خواهد بود از تصوير آثار با قيد ن - 6

 رعايت ضوابط، معيارها و ارزش هاي حاكم بر اين جشنواره براي شركت كنندگان الزامي است. -7

 



 

 

 ج (  شرايط نمايشگاه :

 ن به بخش نمايشگاهي راه خواهند يافت ضوري جشنواره با انتخاب هيأت داوراحآثارتوليد شده در كارگاه  -

 :داوری    

 در سايت جشنواره اعالم خواهد شد .  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميدفتر امور هنرهاي تجسمي معاونت امور هنري و س ازتأييد پاسامي هيأت داوران  -

  رشته نقاشي خط:در جوايز 

 وجه نقد ريال 333/333/16نفراول :تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و مبلغ 

 ريال وجه نقد 333/333/14تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و مبلغ  نفردوم:

 ريال وجه نقد 333/333/12تنديس جشنواره ، لوح تقدير و مبلغ  نفر سوم :

 ريال وجه نقد 333/333/1لوح سپاس و مبلغ نفرات چهارم تا هشتم : 

 در رشته حروف نگاری: جوايز 

 ريال وجه نقد 333/333/14نديس جشنواره ، ديپلم افتخار و مبلغ نفراول :ت

 ريال وجه نقد 333/333/12نفردوم: تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و مبلغ 

 ريال وجه نقد 333/333/13نفر سوم : تنديس جشنواره ، لوح تقدير و مبلغ 

 ريال وجه نقد 333/333/1نفرات چهارم تا هشتم : لوح سپاس و مبلغ 

 :  توضيحات 

 نظران برگزار خواهد گرديد .  و صاحب اساتيد،جنبي با حضور ميهمانان  به عنوان برنامه هاي موزشيآ نشست هاي تخصصي و كارگاه هاي -
ان كمك اسكان و پذيرايي در طول برگزاري جشنواره به عهده دبيرخانه جشنواره بوده و به شركت كنندگان در مرحله ي پاياني متناسب با موقعيت است -

 هزينه سفر پرداخت خواهد شد. 
 تقويم: 

 31/31/1034لت دريافت آثار : هآخرين مالف: 

 11/31/1034      اعالم نتايج اوليه آثار : ب: 

 28/31/34و  27/31/34برگزاري كارگاه و داوري آثار :  :ج

 23/31/34افتتاح نمايشگاه و اختتاميه جشنواره : د: 
 

 نشاني پستي: 

 دبيرخانه دائمي جشنواره ملي نقاشيخط و حروف نگاري رضوي  –هنري عالمه فرزان  خيابان شهيد محالتي ، مجتمع فرهنگي –بيرجند  –ي خراسان جنوب

 ng.gov.irkhj@farhaو      jh.ershad@yahoo.com:  پست الكترونيكي
 

 02020033:    نمابر     316 – 02020033:  تلفن

           خراسان جنوبي فرهنگ و ارشاد اسالمي اداره كل                         

 

mailto:jh.ershad@yahoo.com
mailto:khj@farhang.gov.ir


 

 

 

 )خراسان جنوبي ( نقاشي خط و حروف نگاري رضويجشنواره ملي  نچهارميفرم شركت در 

   لطفا در اين قسمت، چيزي ننويسيد

   

 .......  :..............شماره شناسنامه   ..............................تعداد كلي آثار:   ........................نام خانوادگي:    ام:ن

 ...............   ....................................صادره:  ................كدملي: تاريخ تولد:

 نوع آثار ارسالي:

 حروف نگاري)تايپوگرافي(                         نقاشيخط

 .......................................................................   شهرستان  ................. نشاني دقيق و كامل پستي:استان

 ..................................................................................................... كدپستي.................................................................................................

 كي )ايميل(...................................................................پست الكتروني .................................... تلفن همراه:  ....................كد شهرستان........................  تلفن ثابت:

 : :........................................................................................................................عناوين آثار 

 


