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  فراخَاى

 رضَی دستی صٌایع ٍ تجسوی ٌّرّایجشٌَارُ 

 جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا )ع( سیسدّویياز سری برًاهِ ّای 

 9314 آباى هاُ

 

 (س) هعصَهِ ِوفاط حضرت ٍ( ع) الرضا هَسی ابي علی حضرت سعادت با هیالد سالرٍز هٌاسبت بِ

 برگسار هی ًواید.ٌّر اصفْاى  داًشگاُ

 

 اّداف

 ٝسضٛی ٔٙٛس فشًٞٙ تشٚیج ٚ اضاػ  

 ع() سضا أاْ ٚیژٜ تٝ ٔؼصٛٔیٗ ائٕٝ سیشٜ تا ٔشتثظ ٔزٞثی ٚ فشٍٞٙی فؼاِیتٟای ٌستشش 

 ( ع) سضا أاْ ٔؼاسف ٚ ضخصیت سیشٜ صٔیٙٝ دس ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی تشتش آثاس پذیذآٚس٘ذٌاٖ ٚ وٙٙذٌاٖ تِٛیذ داضت ٌشأیٚ 

 آثاس ایٗ ٌستشدٜ ا٘تطاس تٝ وٕه
 

 :جشٌَارُ ّای رشتِ

 ٘ماضی 

 ٔشؽ ٚ ٌُ ، تزٞیة ، ایشا٘ی ٘ماضی:  ٍ٘اسٌشی 

 ٓحج 

 ثّث ، ٘سخ ، ٘ستؼّیك:  خٛضٙٛیسی 

 فشش عشاحی ، ٔؼشق ، ٔٙثت ، سشأیه ٚ سفاَ فّض، ٔطثه ، فّض ص٘ی لّٓ:  دستی صٙایغ 

 حشٚف عشاحی ، ساصی تصٛیش ، پٛستش:   ٌشافیه 

 

 :عوَهی هقررات ٍ شرایط 

 است ٔجاص وطٛس سشاسش ٞای دا٘طٍاٜ دس ٔختّف ٞای سضتٝ دا٘طجٛیاٖ تٕاْ تشای جطٙٛاسٜ دس ضشوت. 

 اِٚیٝ ا٘تخاب)ای ٔشحّٝ 2 صٛست تٝ دستی صٙایغ ٚ خٛضٙٛیسی - حجٓ  -٘ىاسٌشی -٘ماضی ٞای سضتٝ دس آثاس ا٘تخاب 

 تّمیی  لغؼیی  پزیشش ػٙٛاٖ تٝ اسأی اػالْ ِزا. پزیشد ٔی صٛست( اثش اصُ سٚی اص ٟ٘ایی ا٘تخاب ٚ اثش تصٛیش سٚی اص

 صٛست ایٗ ؿیش دس. ٕ٘ایذ تحٛیُ جطٙٛاسٜ خا٘ٝ دتیش تٝ سا اثش اصُ تایذ ضذٜ اػالْ تاسیخ عثك وٙٙذٜ ضشوت ٚ ٌشدد ٕ٘ی

 .ضٛد ٔی حزف جطٙٛاسٜ اص



 سایت تٝ ضشوت فشْ تىٕیُ ٚ ٘اْ ثثت جٟت www.imamreza.aui.ac.ir ٝضشوت فشْ اعالػات.  ٕ٘اییذ ٔشاجؼ 

 ضیشوت  ػٟیذٜ  تش اسساِی اعالػات صحت ِزا ٌشفت خٛاٞذ لشاس استفادٜ ٔٛسد ٕ٘ایطٍاٞی ٚ ا٘تطاساتی ٔغاِة تٟیٝ دس ،

 .است وٙٙذٜ

 ُاست جطٙٛاسٜ ٔمشسات ٚ ضشِیظ لثَٛ ٔٙضِٝ تٝ ٘اْ ثثت فشْ تىٕی. 

 ٌٝشفت خٛاٞذ تؼّك ضشوت ٌٛاٞی یاتذ، ساٜ ٕ٘ایطٍاٜ تٝ آثاسضاٖ وٝ وٙٙذٌا٘ی ضشوت وّیٝ ت. 

 تاضذ ٔی اثش صاحة ٘اْ روش تا اعالػاتی، تا٘ه وتاب، چاج تشای ٕ٘ایطٍاٜ آثاس اص استفادٜ تٝ ٔجاص وٙٙذٜ تشٌضاس. 

 وٙٙذ ٔی ضشوت ٕ٘ایطٍاٜ لسٕت دس فمظ ، ا٘ذ تشدٜ جایضٜ دیٍش ٞای جطٙٛاسٜ دس وٝ آثاسی. 

 دس ٔسیوِٛیتی  ٌٛ٘ٝ ٞیچ دتیشخا٘ٝ ٚ تٛد خٛاٞذ فشستٙذٜ ٔتٛجٝ آثاس ٘مُ ٚ حُٕ یا پست اص ٘اضی خساست ٌٛ٘ٝ ٞش  َ  لثیا

 .داضت ٘خٛاٞذ آثاس اسساَ

 دسیت  دس تیا )  ٕ٘ایطٍاٜ اتٕاْ اص پس ٞفتٝ دٚ تا حذاوثش ٌشافیه، اص ؿیش تٝ ٞا سضتٝ ٕٞٝ دس ٌاٖ وٙٙذٜ ضشوت  ٗ  داضیت

ٝ  آثاس. تاضذ ٕ٘ی دتیشخا٘ٝ ػٟذٜ تٝ ٔسوِٛیتی ٌٛ٘ٝ ٞیچ صٛست ایٗ ؿیش دس ، تٍیش٘ذ تحٛیُ سا آثاسضاٖ تایذ(  سسیذ  سضیت

 .ضذ ٘خٛاٞٙذ دادٜ تشٌطت ٌشافیه

 تیا  تٛا٘ٙیذ  ٔیی  ایطاٖ ٚ. است وٙٙذٌاٖ ضشوت تا خا٘ٝ دتیش استثاط ٔٙضِٝ تٝ سایت سیستٓ تٛسظ ضذٜ اػالْ ٘اْ ثثت وذ 

 .ٕ٘ایٙذ پیٍیشی سا خٛد اثش پزیشش ػذْ یا پزیشش  ٔشاتة ٔشتٛعٝ وذ تا سایت تٝ ٚسٚد

 تاضذ ٔی ٔشتٛعٝ ٞای سضتٝ دس اصفٟاٖ ٞٙش دا٘طٍاٜ ػّٕی ٞیات اػضاء اص داٚساٖ ٞیأت تشویة. 

 ضٛد ٕ٘ی پزیشفتٝ ٕ٘ایطٍاٜ دس وپی آثاس 

  ِغفیا . ٌشد٘ذ اسساَ( واستشی سأا٘ٝ تخص) دتیشخا٘ٝ ایٙتش٘تی سأا٘ٝ تٝ اِٚیٝ ا٘تخاب تشای ٔٙاسة ویفیت تا آثاس تصاٚیش 

ٝ  وٙیذ دلت. ٕ٘اییذ اسساَ تایت ٍٔا دٚ حجٓ حذاوثش تا ٚ  jpg یا jpeg  فشٔت تا سا خٛد آثاس اص وذاْ ٞش تصاٚیش  دس وی

 ٕ٘اییذ اسساَ( داس صاٚیٝ تصٛیش یه ٚ ٔستمیٓ تصٛیش یه) تصٛیش 2 اثش ٞش اص دستی صٙایغ ٚ حجٓ ٞای سضتٝ

  ٝػٟذٜ دتیشخا٘ٝ جطیٙٛاسٜ تیٛدٜ ٚ تیٝ ضیشوت     ٞضیٙٝ ٞای ایاب ٚ رٞاب، اسىاٖ ٚ پزیشایی دس عَٛ تشٌضاسی جطٙٛاسٜ ت

 وٙٙذٌاٖ دس ٔشحّٝ ٟ٘ایی ٔتٙاسة تا ٔٛلؼیت ٔحُ سىٛ٘تطاٖ وٕه ٞضیٙٝ سفش پشداخت خٛاٞذ ضذ.

 

 :ّا رشتِ اختصاصی هقررات ٍ شرایط

 

 :نقاشی

 آصاد:  تىٙیه

 ٔتش سا٘تی 056 حذاوثش تضسي ضّغ ٚ ٔتش سا٘تی 66 حذالُ وٛچه ضّغ: اثش ا٘ذاصٜ

 .دٞذ ضشوت ٔساتمٝ دس اِٚیٝ ا٘تخاب تشای سا خٛد اثش سٝ تصٛیش حذاوثش تٛا٘ذ ٔی دا٘طجٛ ٞش:  اثش تؼذاد

 



 (مزغ و گل ، تذهیب ، ایزانی نقاشی: )نگارگزی

 آصاد:  تىٙیه

 ٔتش سا٘تی 056 حذاوثش تضسي ضّغ ٚ ٔتش سا٘تی 66 حذالُ وٛچه ضّغ: اثش ا٘ذاصٜ

 .دٞذ ضشوت ٔساتمٝ دس اِٚیٝ ا٘تخاب تشای سا خٛد اثش سٝ تصٛیش حذاوثش تٛا٘ذ ٔی دا٘طجٛ ٞش:  اثش تؼذاد

 

 (نسخ ، ثلث ، نستعلیق: )خوشنویسی

 (ع) سضا أاْ حضشت تٝ ٔٙتسة احادیث ٚ اسأی:  ٔتٗ

 76*  56 حذاوثش:   ا٘ذاصٜ

 ٌشایص ٞش دس اثش سٝ حذاوثش:  اثش تؼذاد

 تیا  تاییذ  اِضأیا  ٕ٘ایطٍاٜ تٝ یافتٝ ساٜ آثاس. ٌشدد اسساَ دتیشخا٘ٝ تٝ  دیجیتاَ صٛست تٝ ٔغّٛب ویفیت تا آثاس تصاٚیش: ضشایظ

  .ٌشد٘ذ اسائٝ لاب

 

 :حجم

 .٘ثاضذ تضسوتش ٔىؼة سا٘تیٕتش 66 اص: ا٘ذاصٜ

 آصاد:  تىٙیه

 ( ٔؼشق ، ٔٙثت ، سشأیه ٚ سفاَ فّض، ٔطثه ، فّض ص٘ی لّٓ) دستی صٙایغ

 .ٞستٙذ لثَٛ ٔٛسد سٙتی ٞای ضیٜٛ اِضأا:  تىٙیه

ٝ  تصیٛست ) حجٓ تٛدٖ داسا صٛست دس ٚ. تاضذ ٔی ٔتش سا٘تی 56*  76 حذاوثش آثاس ا٘ذاصٜ:  ا٘ذاصٜ  ٔتیش  سیا٘تی  66 اص(  جؼثی

 .٘ثاضذ تضسٌتش ٔىؼة

 .دٞذ اسائٝ اثش سٝ ٌشایص ٞش دس حذاوثش تٛا٘ذ ٔی دا٘طجٛ ٞش: اثش تؼذاد

 :فزش طزاحی

 سن 086 واؿز سٚی تش ٔذادی یا سٍ٘ی اجشای:  تىٙیه

 056*  066  حذاوثش: ا٘ذاصٜ

 :(حزوف طزاحی ، ساسی تصویز ، پوستز) گزافیک

 ٔتش سا٘تی 56*  76 اتؼاد دس پٛستش عشاحی:  ا٘ذاصٜ

 ٔتش سا٘تی 76* 56 حذاوثش:  حشٚف عشاحی ٚ ساصی تصٛیش

 (ع) سضا أاْ سیشٜ ٔحٛسیت تا ساصی تصٛیش ٚ عشاحی: ٔٛضٛع

 اثش 5 حذاوثش:  اثش تؼذاد

َ  دتیشخا٘ٝ تٝ ضذٜ تیاٖ اتؼاد دس ٔٙاسة چاج ویفیت تا آثاس پشیٙت ، ٟ٘ایی ٔشحّٝ دس ضذٖ پزیشفتٝ صٛست دس:  ضشایظ  اسسیا

 .ٌشدد لیذ ٘اْ ثثت وذ ٚ فشدی دلیك ٔطخصات آثاس پطت دس ٚ ٌشدد



 

 :جَایس

 سیاَ ٔیّیٖٛ 7 ٔثّؾ+  افتخاس ِٛح+ جطٙٛاسٜ تٙذیس:: اَٚ ٘فش

 سیاَ ٔیّیٖٛ 5+  افتخاس ِٛح: دْٚ ٘فش

 سیاَ ٔیّیٖٛ 3+ افتخاس ِٛح: سْٛ ٘فش

 :جشٌَارُ اجرایی تقَین 

  :   وٙٙذٌاٖ ضشوت اِٚیٝ ٘اْ ثثت تاسیخ

  :اِٚیٝ ا٘تخاب تشای آثاس تصاٚیش اسساَ  تاسیخ

 :پٛستش عشاحی اص ؿیش تٝ ٟ٘ایی ا٘تخاب تشای آثاس اصُ اسساَ تاسیخ

    :    ٕ٘ایطٍاٜ تشٌضاسی تاسیخ

 0394آتاٖ ٔاٜ  :جٛائض اٞذاء ٚ اختتأیٝ ٔشاسٓ تاسیخ

 اصفٟاٖ ٞٙش دا٘طٍاٜ دا٘طجٛیاٖ ٚ استاداٖ تٛسظ ٕ٘ایطٍاٜ ایاْ دس ٔزوٛس ٞای سضتٝ دس واسٌاٜ تشٌضاسی:  جٙثی ٞای تش٘أٝ

 :دبیرخاًِ   آدرس

 ساختٕاٖ دا٘طٍاٜ ٞٙش اصفٟاٖ -سٚتشٚی خیاتاٖ خالا٘ی -خیاتاٖ حىیٓ ٘ظأی 

 36249840-630 :فکس  36262264-630   :تلفن

 imamreza.aui.ac.ir: سایت جشنواره 

 

 


