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 بسمه تعالی

 

 من رد خاهن و دل رد حرم
 طراحی گرافیک و تصویر سازی ویژه زیارت از راه دور  فراخوان

 

وشه گ، روانه مضجع شریفت می شدیم ،زیارتبه شوق ، هر سال، پر می کشد به صحن سرایت بد جور این روزها، دل

می دانیم شما همین حوالی ، می شود رمتزائر حو دل  ایم در خانهاین بار اما  مان بود..... الس کاز شما برکت ی چشمی

 ..... هستید..... همین حوالی دلهای شکسته

 استفاده از ضرورت بنیاد بین المللی فرهنگی، هنری امام رضا )ع( در راستای اهداف فرهنگی و هنری خود و به جهت

 و تولید آثار گرافیکی )گرافیک محیطی و پوستر(اقدام به برگزاری فراخوان  ،برای حفظ سالمتیماندن در خانه 

 می نماید. "تحت عنوان من در خانه و دل در حرم زیارت از راه دور" تصویر سازی 

و سایر رشته های مرتبط دعوت به عمل می  تصویر سازی، از کلیه هنرمندان گرانقدر هنرهای تجسمی، گرافیک

 جهت داوری و انتخاب، در سامانه بارگذاری نمایند.آثار خود را  فراخوانبا ثبت نام در  آید تا

  محتوایی: رویکرد های 

 زیارت حضرت رضا)ع( از راه دور 

 نوروز و زیارت 

 جوایز:

 اهنداقدام به انتخاب آثار برگزیده خوهیات داوران در دو بخش آثار گرافیکی و تصویر سازی هرکدام بصورت مجزا  -

 کرد

 .گرفت خواهد تعلق جایزه تومان 1.500.000 و 3.000.000، تومان 4.500.000 ترتیب به منتخب اثر سه هب -

 اعطا می گرددفراخوان کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در  به -

 

 : شمارگاه
    طرح ارسال و سایت در نامثبت مهلت آخرین -

 1399 فروردین ماه پایان تا: منتخبین نتایج اعالم -

 

 (51/15/5911)   9911دهم فروردین ماه پانز



 

 

  :مقررات کلی

 مراجعه به سایت .irshamstooswww.  و بارگذاری آثار پیشنهادی فراخوانو تکمیل فرم شرکت در 

  می باشد.داوران درتمامی مراحل به منزله پذیرش ضوابط و رای هیات تکمیل فرم شرکت 

  اثر تصویر سازی( 3اثر گرافیکی  3)در فراخوان شرکت نماید پیشنهاد 6حداکثرهر هنرمند می تواند با 

 آثار پیشنهادی به عهده متقاضی بوده و  )کپی رایت( کلیه موارد حقوقی در خصوص رعایت قوانین مالکیت معنوی

حق اقدام قانونی خواهد در هر مرحله ای که متوجه عدم رعایت موضوع گردد، ضمن خروج اثر از ادامه فرایند  بنیاد

 داشت.

 خواهد داشت.تولیدات خود کلیه  از آثار را در حق استفاده بنیاد 

 ودخواهد ب بنیادبه عهده صورت نیازر و یا تغییر شکل اجرایی د درباره مسائل پیش بینی نشده، اتخاذ تصمیم. 

 

 

 بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( بنیادرگزار کننده: ب

 )ع(، ساختمان امام رضا 3، پالک  34مشهد مقدس، بولوار شهید کامیاب ، نبش کامیاب : نشانی 

 9051-32283044:: تلفن

 

 

http://www.shamstoos.ir/

