
  باسمه تعالی

علیه السالمالسالم علیک یاعلی بن موسی الرضا 
  

  )علیه السالمرضا(امام. کنداحیاراامامرکهکسیکندرحمتخدا

فراخوان

  رضويجشنواره هنرهاي گرافیکی سومین 

  دوره جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم)پانزدهمین  ازسري برنامه هاي 

  1396مرداد - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان  

  

علیه السالمیموساحمدبنحضرتبزرگداشتو) س(معصومهحضرتوعلیه السالمالرضایموسبنیعلحضرتسعادتباالدیمسالروزمناسبتبه

  استان سیستان وبلوچستان برگزار می نماید.، اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی کرامتدههباهمزمانو)شاهچراغ(

  اهداف:

  .يرضومنورفرهنگجیتروواشاعه: الف

  )السالمهمیعل(تیباهلرهیسبامرتبطهنريویفرهنگيتهایفعالگسترش: ب

  يمعنوعرصهنیاترگستردهانتشاربهکمکويرضوفرهنگحوزهآثاردآورندگانیپدودکنندگانیتولداشتیگرام: ج

  نحوه برگزاري:

بررسی  بخش مسابقه رقابتی براساس محورهاي تعیین شده براي جشنواره که هنرمندان رشته گرافیک می توانند با ارسال آثار که از سوي داوران مورد-1

قرار خواهد گرفت در این بخش شرکت خواهند کرد.

جهت ارسال آثار به منظور شرکت در  کدعوت از اساتید عرصه گرافیبخش غیر رقابتی که براساس محورهاي تعیین شده جشنواره می باشد که با -2

نمایشگاه صورت خواهد گرفت.

:قالب هاي هنري جشنواره-3

  طراحی جلد -    پوستر  -  آرم و نشانه -  تصویرسازي -

  محورهاي فراخوان:

  احادیث رضوي به خصوص حدیث سلسله الذهب -1

).... زندگی و سیره رضوي(مجالس مناظرات ،نماز باران ،سفر حضرت از مدینه تا مرو  -2

  زیارت بارگاه رضوي و بقاع متبرکه-3

  علیه السالمالقاب امام رضا -4

  مقررات شرکت در جشنواره: 

portal.shamstoos.irوsistanbaloochestan.shamstoos.irینشانبهتوسشمسيتارنماقیطرازاثرارسالونامثبتندیفرآویرساناطالع-

  . شودیمانجام

  شیوه ونحوه  اجراي آثار آزاد است . -

  به دبیر خانه جشنواره ارسال نماید. اثر در هر بخش   5هر هنرمند  می تواند حد اکثر-

  A3با  ابعاد   dpi300با وضوح   jpgارسال آثار با فرمت -

  درصورت ارسال آثارازطریق پست،انضمام فرم تکمیل شده فراخوان ضروري می باشد. -

ارسال گردد.دبیرخانه به آدرس پستی می بایست اصل اثر  به مرحله دوم داوري  در صورت راه یابی آثار تصویر سازي-

اید.دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی به صورت هاي مختلف (عکس و فیلم و...) استفاده نم-

  



  جوایز 

  جوایز برگزیدگان نفر اول تا سوم  در هربخش به شرح ذیل می باشد : 

  ریال  000/000/30نفر اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر و مبلغ 

  ریال  000/000/20نفر دوم: تندیس جشنواره + لوح تقدیر و مبلغ 

  ریال  000/000/10نفر سوم: تندیس جشنواره  + لوح تقدیر و مبلغ 

  نفرات برگزیده با هزینه دبیرخانه جشنواره از سوي استان دعوت و در مراسم اختتامیه شرکت خواهند نمود. :1تبصره

  اهداء جوایز منوط به حضور برگزیده در مراسم اختتامیه خواهد بود.: 2تبصره

  بخش ویژه : 

  در بخش ویژه به تولید آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضـمون آثـار حـول محـور کرامـت انسـانی بـا الهـام از         

  به عنوان مثال: آموزه هاي رضوي، اهل بیت علیهم السالم و قرآن کریم باشد .

خداوند می فرماید: 70در سوره اسراء آیه [

» مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدنْ خَلَقْنَا َتومیرٍ ملَی کَثفضیالع«  

  ى دادیـم  ما فرزندان آدم را کرامت بخشـیدیم و بـر دریـا و خشـکى سـوار کـردیم و از چیزهـاى خـوش و پـاکیزه روز         

  .دادیمو بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

101ص 49بحار االنوار ج -»بِالْأَعماِلالْجزَاءوواحدالْأَبوواحدٌةالْأُمّوواحدتَعالَىوتَباركالرَّبّإِنَّ«

  .]و جزاي هرکس برابر اعمال اوست ، همه از یک پدر و مادریم: خداي همه ما یکی استندفرمودرضاعلیه السالم  امام
  

  براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صـاحب اثـر مسـتند حـدیثی یـا روایـی یـا قرآنـی آمـوزه          : تبصره

  مورد نظر را ذکر نماید .

  ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایی یا قرآنی آموزه مورد نظر را ذکر نماید .براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی تبصره : 
  

  

  :  به یک نفرکرامت انسانی جایزه بخش ویژه
  

لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدي که متناسب با کیفیت اثر تولید شده از سوي اتاق فکر برنامه ي موضوعی تعیین و پرداخت  –الف 

  خواهد شد .  

  در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی علیه السالمشرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا–ب 

  نکات مهم : 

کلیه هنرمندانی که آثارشان به مرحله نهایی راه یافته است گواهی شرکت تعلق خواهد گرفت. به  

          گزیده آثار جشنواره در قالب مجموعه اي چاپ و منتشـر خواهـد شـد . بـدیهی اسـت دبیرخانـه در انتخـاب و چـاپ آثـار

رسیده مختار خواهد بود . 

ء خواهد شد.و گواهی شرکت در نمایشگاه اعطا یابد لوح سپاسکه آثارشان به مرحله نمایشگاه راه  شرکت کنندگانی  

        اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و بـه شـرکت کننـدگان در مرحلـه پایـانی متناسـب بـا

  موقعیت مکانی استان هزینه ایاب ذهاب ریلی یا زمینی پرداخت خواهد شد . 



  

  : تقویم برگزاري

  10/4/96ارسال تصویر و یا فایل اثر:مهلت 

  15/4/96بازبینی اولیه آثار :

  20/4/96بازبینی نهایی آثار :

  

      -اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  - بلوار خرمشهر  - زاهـدان  -نشاني پستي: استـان سيستـان و  بلوچستـان  

دبيرخانه دائمی جشنواره هنر های گرافيكی رضوی

  ٠٩١٥٥٤٣٥٣٤٦همراه ٠٥٤-٣٣٤٤٢٦٥٥-٣٣٤٤٣٠٣٦شماره نمابر:           ٠٥٤-٣٣٤١٠٧٠٨شماره تماس:                            

:Emailنشاني  پست الكترونيكي: razavisb@oo.com  -

Portal.shamstoos.ir                                        

  

  

  رضوي جشنواره هنرهاي گرافیکی سومین درشرکتفرم 

طراحی جلد آرم ونشانه            پوستر                    ....عدد در زمینه تصویرسازی ................ ضمن ارسال..بامدرك تحصيلي...........    اينجانب...................................

  استان سيستان وبلوچستان اعالم مي دارد. رضوی گرافيكی هنرهای  سومین ، آمادگي خودرا جهت شركت در 

ــت) : ...........................................................................    ــن الزامیســــ ــتی وتلفــــ ــالک کدپســــ ــتي(قید پــــ ــل پســــ ــاني كامــــ .......................... نشــــ

...................................................................................................................................................................................................................................  

  .......................................... امضاء   نشاني الكترونيكي:...............................................تلفن: ..........

   

      

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  


