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 السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(

 فراخوان  

 رضوی  شهری نمادهای ملی جشنواره

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

 4931شهریور ماه 

 

به مناسبت سالروز میالد  باسعادت حضرت علی بن موسی الرضاا ع(   و حضارت طاه اه معهاومه ع   و      

 برگزار می ن اید. قم شهرداری ورزشی هنری طرهنگی ه زمان با دهه کرامت، سازمان
 

 اهداف:
 

  الف : اشاعه و ترویج طرهنگ منور رضوی

  امام رضا ع( حضرت  ائ ه معهومین بویژه هبا سیرب : گسترش طعالیتهای طرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط 

گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر طرهنگی هنری در زمیناه سایره ، شیهایت و معاار       :ج

 انتشار گسترده تر این آثار امام رضا ع(  و ک ک به

 مقدمه:

 های ماندگارساخت ن ادهنر  ارتقاء  و السالم علیهمترویج طرهنگ اهل بیت عاین جشنواره با هد  

 در خلق آثار بدیعتا امکان بروز و ظهور خالقیت هنرمندان  شودو اماکن شهری برگزار می برای طضاها

 با الهام از و انقالب اسالمی شهدا  به طرهنگ دینی و اسالمی خهوصاًنقش برجسته  با نگرش  و حجمع

امید است حضور چش گیر و ارزش ند هنرمندان  .م آوردرا طراهآموزه های رضوی و اهل بیت ععلیهم السالم  

 یاریگر برگزار کنندگان این جشنواره باشد.

 محورها:

 و عترت برگرطته از محتوای آیات، روایات و احادیث توجه به ترویج طرهنگ قرآن -1

  ،ععلیه السالم امام رضا ویژهه بععلیهم السالم   اهل بیتتوجه به سیره و زندگی پیامبران و  -2

 ععلیه السالم شاهچراغ حضرت اح د ابن موسی معهومه عسالم اهلل علیها  و  طاه ه حضرت

 توجه به موضو( انقالب اسالمی و طرهنگ ایثار و شهادت -3

 های اجرایی و کاربرد مواد و مهالح جدیدنوآوری و خالقیت در ایده پرازی و روش -4
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 بخش های جشنواره:

  حجم  -1

 نقش برجسته -2

 ارکان:

 آقای سیدمح درضا مهطفویجناب  جشنواره:رئیس  -1

 دیباجدرزی ومرتضی گجناب آقای    دبیر جشنواره: -2

 مح د مهدی ای انی جناب آقای   دبیر اجرایی:  -3

 جناب آقای سید رسول موسوی نژادیان نماینده جشنواره در استان قم: -4

 

 هیئت انتخاب و داوری آثار:

 مع اریانقدرت اهلل جناب آقای  -4   نادر قشقاییجناب آقای  -1

 طرهاد ابراهی یجناب آقای  -5  دادیار گروسیانملکجناب آقای  -2

 مرتضی نع ت الهیجناب آقای  -3

 داوران محتوایی:

 ضا آزادرجناب آقای  -2  دکتر طرزان سجودیجناب آقای  -1

 نحوه و مهلت ثبت نام:

 از هریق سایتتوانند بهورت آنالین کلیه هنرمندان داوهلب شرکت در جشنواره می -1

 WWW.FV-QOM.IR  ثبت نام ن ایند. 1334اردیبهشت  15 تا 11از تاریخ 

و  DPI 311بایست تهویر آثار پیشنهادی خود را با کیفیت هنرمندان عالوه بر تک یل طرم ثبت نام می -2

 ه ن اید.حداکثر سه اثر به دبیر خانه ارائ تواندبر روی سایت آپلود ن ایند. هر هنرمند می JPGبا طرمت 

 

 شرایط انتخاب آثار:

های حج ی تهویر آثار پیشنهادی باید از زوایای میتلف و با کیفیتی کامال گویا و نشان دهنده ویژگی -1

  ارائه ماکت آثار الزامی است. ،در صورت نیاز به بررسی بیشترعاثر باشد. 

http://www.fv-qom.ir/
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بایست در زمان ثبت نام مشیهات دقیق اثر می ،ا چیدمانصورت مج وعه یه اثر ب هدر صورت ارائ -2

 اعالم گردد.

شده باشند توسط هیئت  ارسالبه دبیرخانه جشنواره  مقرر به صورت اینترنتیکلیه آثاری که در زمان  -3

 گیرند.قرار میمورد بررسی انتیاب 

 باشد.می 1334خردادماه  8 تا 3انتیاب اولیه آثار ارائه شده به دبیرخانه در تاریخ  -4

 .از هریق سایت اعالم خواهد شد 1334خردادماه  12نتایج اولیه  -5

 

 تحویل و ارسال آثار:

ساعت اداری  توانند ماکت آثار خود را درشود میهنرمندانی که آثارشان در مرحله نیست پذیرطته می

 به دبیرخانه تحویل ن ایند. 1334تیرماه  11 تا 5از تاریخ 

ارائه شده باید از کیفیت اجرایی قابل قبولی برخوردار باشند. بدیهی است آثاری که از اجرای آثار 

 مانند.مطلوبی برخوردار نباشند از ورود به ن ایشگاه باز می

 

 ابعاد و اندازه آثار:

 سانتی متر مکعب و حداکثر یک متر مکعب باشند. 35ماکت آثار حج ی حداقل 

سانتی متر  151حداکثر از سانتی متر ک تر و  51در آثار نقش برجسته حداقل یکی از اضال( نباید از 

 بیشتر باشد.
 

 جوایز:

 :حجمبخش 

 ریال جایزه نقدی 111/111/81دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه    برگزیده اول

 ریال جایزه نقدی 111/111/51دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه    برگزیده دوم

 ریال جایزه نقدی 111/111/41دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه    ومبرگزیده س

 ریال جایزه نقدی 111/111/31دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه    برگزیده چهارم

 جایزه نقدیریال  111/111/21دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه    برگزیده پنجم
 

 به سایر هنرمندانی که آثارشان به ن ایشگاه راه یابد گواهی شرکت به ه راه 

 ریال بابت ک ک هزینه ساخت ماکت اهداء خواهد شد. 111/111/5مبلغ 
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 :بخش نقش برجسته

 ریال جایزه نقدی 111/111/41دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه     برگزیده اول

 ریال جایزه نقدی 111/111/31دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه     برگزیده دوم

 ریال جایزه نقدی 111/111/21دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه     برگزیده سوم

 ریال جایزه نقدی 111/111/15دیپلم اطتیار و تندیس جشنواره به ه راه     برگزیده چهارم

 ریال جایزه نقدی 111/111/11و تندیس جشنواره به ه راه دیپلم اطتیار     برگزیده پنجم

 

به سایر هنرمندانی که آثارشان در این بیش به ن ایشگاه راه یاطته باشد گواهی شرکت به ه راه مبلغ 

 ریال اهداء خواهد شد. 111/111/3

راه یاطته باشد یک ای از آثار راه یاطته به جشنواره چاپ و به هنرمندانی که آثارشان به ن ایشگاه ن ونه

 نسیه اهداء خواهد شد.

 سایر موارد:

جشنواره اجازه استفاده از تهاویر آثار منتیب را برای استفاده در کتاب، بروشور، کاتالوگ،  خانهدبیر  -1

 پوستر سایت و سایر موارد مشابه را خواهد داشت.

 زمان بندی برگزاری، قطعی بوده و به هیچ وجه ت دید نیواهد شد.  -2

مسئولیتی در قبال  هیچگونهبایست با مهالح مقاوم اجرا شوند، در غیر اینهورت دبیرخانه میآثار  -3

 را نیواهد پذیرطت و مسئولیت آن با صاحب اثر خواهد بود. الیهرگونه آسیب احت 

بایست آثار خود ع ماکت حج ی، ماکت نقش برجسته  را در تاریخ مقرر تحویل دبیرخانه هنرمندان می -4

 د دریاطت ن ایند.داده و رسی

 .داشتنیواهد  الیهای احت مسئولیتی در مورد آسیب در صورت ارسال پستی اثر، دبیرخانه هیچگونه -5

و در صورت ساخت و نهب، خریداری دبیرخانه در نظر دارد آثار برگزیده در هر بیش را با تواطق   -6

 قراردادی را با هنرمندان خالق آثار به امضا برساند.

و ذهاب برگزیدگان شرکت کننده در مراسم پایانی جشنواره متناسب با موقعیت  ک ک هزینه ایاب -7

 مکانی استان توسط دبیرخانه جشنواره پرداخت خواهد شد.

 

 



5 
 

 گاهشمار فراخوان:

 1334اردیبهشت ماه  15 تا 11 :ثبت نام اینترنتی 

 آدر  سایت:  WWW.FV-QOM.IR 

   :آدر  ای یلJashnvare@FV-QOM.IR 

 1334خردادماه  12 :اعالم نتایج اولیه 

  تیرماه 11 تا 5تحویل آثار راه یاطته در هر دوبیش 

  الم اهلل عسطاه ه معهومهمیالد حضرت "مراسم گشایش ن ایشگاه ه زمان با دهه کرامت

 1334مردادماه  27در تاریخ  " علیها

  یام دهه کرامت که زمان دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد شدامراسم اهداء جوایز ه زمان با 

 ادامه خواهد داشت.ععلیه السالم ن ایشگاه تا میالد حضرت امام رضا 

  نشانی :

 معاونت طرهنگی هنریبوستان شهدای آذر، قم، خیابان شهید دل آذر، مقابل بی ارستان نکویی، 

 جشنواره ملی ن ادهای شهری رضویهنری ورزشی شهرداری قم، دبیرخانه سازمان طرهنگی 

 125-32718118   :سازمان تلقن

 

 

http://www.fv-qom.ir/

