
 

 فراخوان

 جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی

 از سری برنامه های سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم(

 4931مرداد و شهریور ماه 

 

حضرت علی بن موسی الرضا )ع(  و حضرت فاطمه معصومه )س( و  باسعادت به مناسبت سالروز میالد  

 برگزار می نماید. و بلوچستان اسالمی استان سیستان  اداره کل فرهنگ وارشاد ،رامتهمزمان با دهه ک

 

 اهداف

 اشاعه و ترویج فرهنگ  منور رضوی  -

 گسترش  فعالیتهای فرهنگی هنری ومذهبی   مرتبط باسیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا )ع( -

 و معارف امام رضا)ع( و کمك به انتشار گسترده تر این آثار  بزرگداشت پدید آورندگان آثار برتر گرافیك  درزمینه سیره شخصیت  -

 شرایط شرکت:
 شیوه ونحوه  اجرای آثار آزاد است .  -

 اثر را به دبیر خانه جشنواره ارسال نماید. ارسال آثار به دو روش  ذیل می باشد : 5هر هنرمند  می تواند حد اکثر -

 الف:  از طریق پست الکترونیکی  جشنواره  -

 های گرافیکیریق ارسال لوح فشرده  به نشانی دبیرخانه دائمی جلوه های فرهنگ رضوی در هنرب: از ط -

   dpi033با وضوح   jpgبا فرمت آثار  ارسال -

 یت دیجیتالی بسیار باال باشد.آثار می بایست دارای کیف -

 باشد.  یم یشده فراخوان ضرور لیپست،انضمام فرم تکم قیدرصورت ارسال آثارازطر -

 گان گواهی شرکت اعطا خواهد شد.شرکت کنند به کلیه -

 رشته های جشنواره :
 (آرم و نشانه  ،گرافیك )تصویر سازی -

 موضوعات جشنواره  
 احادیث رضوی  -

 سیره رضوی  -

 مراسم، زیارت بارگاه رضوی و بقاع متبرکه -

 امام رضا )ع(القاب  -

 

 
 

 )ع(السالم علیک یاعلی بن موسی الرضا 



  جوایز

 جایزه نقدی به نفر اول هر رشته   ریال    333/333/55تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار ومبلغ  -

 جایزه نقدی به نفر دوم هر رشته ریال    333/333/51دیپلم افتخار ومبلغ  -

 ریال  جایزه نقدی  به نفر سوم هر رشته  333/333/53دیپلم  افتخار و مبلغ  -
 

سب با موقعیت مکانی استان : کمك هزینه ایاب و ذهاب برگزیدگان شرکت کننده در مراسم پایانی جشنواره متنانکته

 توسط دبیرخانه جشنواره پرداخت خواهد شد.
 

 جشنواره:  گاهشمار

 41/5/31اثر: فایلمهلت ارسال تصویر و یا 

 01/5/31بازبینی اولیه آثار :

 05/5/31اعالم نتایج اولیه :

 خانم دکتر زهرا حسین آبادی . داوران :آقای  سعید محمد شه بخش هیأت
 

 

 

 یگرافیک هایولین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرادر فرم شرکت
 تصویرسازی   . ....عددارسال.بامدرك تحصیلی..............................ضمن .....................اینجانب.....................

استان  ی گرافیک هایراولین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرشرکت در جهتآمادگی خودرا  ،     آرم ونشانه 

 سیستان وبلوچستان اعالم می دارد.

 ..................................................................................................نشانی کامل پستی:............

 : .................................................... امضاء   ثابت و همراه ...........................تلفننشانی الکترونیکی:....................
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 یگرافیکهای دبیرخانه دائمی جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنر 

 151-99110455-99119194شماره نمابر:                                151-99105123شماره تماس:                            

   Email: razavisb@mihanmail.ir نشانی سایت و پست الکترونیکی:
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