
  بسمه تعالی

السالم علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی

  را احیا کند.  امام رضا(علیه السالم)اخدا رحمت کند کسی که امر م

فراخوان

  رضوي خوشنویسی جشنواره 

  

  علیه السالماز سري برنامه هاي پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا

  ١٣٩٦مرداد ماه  -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان

  

و حضـرت فاطمـه معصـومه(س) و بزرگداشـت      علیه السـالم به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی بن موسـی الرضـا  

دهه کرامت ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرسـتان برگـزار     همزمان باو  علیه السالمحضرت احمد بن موسی (شاهچراغ)

  .می نماید

  اهداف جشنواره:

  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.الف: 

  مرتبط با سیره اهل بیت(علیهم السالم) هنريب: گسترش فعالیتهاي فرهنگی و 

  ج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوي و کمک به انتشار گسترده تر این عرصه معنوي

  :محورهای فراخوان

  شعار سال  مقام معظم رهبري  و با الهام از آموزه هاي رضوي سبک زندگی اسالمی ایرانی با رویکرد -1

  علیه السالماحادیث و روایات حضرت امام رضا  -2

  اشعار و دل نوشته هاي شاعران و هنرمندان در حوزه فرهنگ رضوي -3

  علیه السالمدر مورد حضرت امام رضا  علیه السالمروایات منقول از معصومین -4

  نحوه برگزاری:

مسابقه ( رقابتی) براساس محورهاي تعیین شده براي جشنواره که هنرمندان خوشنویس می توانند با ارسال آثار که بخش -1

از سوي داوران مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این بخش شرکت نمایند.

اساتید برجسـته   بخش نمایشگاهی ( غیررقابتی) که براساس محورهاي تعیین شده براي جشنواره می باشد که با دعوت از-2

  خوشنویسی جهت ارسال آثار به منظور شرکت در نمایشگاه صورت خواهد گرفت.

  شامل رشته هاي :قالب هاي جشنواره: -3



 نستعلیق

 نستعلیق شکسته

 ثلث

نسخ

خط تحریري  

  مقررات شرکت در جشنواره:

نشانیبهتوسشمستارنمايطریقازاثرارسالونامثبتفرآیندورسانیاطالعlorestan.shamstoos.ir  و

portal.shamstoos.irشودمیانجام .

 ــنواره ــرکت در جشــــ ــاشــــ ــداکثر بــــ ــال حــــ ــه آدرس  3ارســــ ــر بــــ و   portal.shamstoos.ir   اثــــ

lorestan.shamstoos.ir فایل آثار می بایست با فرمت ،jpg  مگابایت باشد. 1با حجم تقریبی  

.آثاري که فاقد کیفیت دیجیتال فوق باشند در مرحله انتخاب بررسی نخواهند شد  

.در صورت راه یابی اثر به بخش مسابقه، اصل اثر به همراه فرم تکمیل شده به نشانی دبیرخانه ارسال گردد  

.آثار قاب شده به هیچ عنوان پذیرفته نخواهند شد

 از پذیرش و دریافت آثار به صورت لوله شده معذور است.دبیرخانه  

 (حاشیه)سانتی متر باشد. 100حداکثر اندازه و ضلع برگ آثار با پاسپارتو  

   دبیرخانه جشنواره در قبال خسارات وارده به  آثار از ناحیه پست، مسئولیتی ندارد و مسئولیت آثار پـس از دریافـت و

  ثبت ، بر عهده دبیرخانه می باشد.

 باشد. 96و  95تاریخ خلق آثار می بایست سال  

.آثاري که پیش از این در جشنواره هاي رضوي برگزیده شده باشند پذیرفته نیست  

 ارسالی به صورت هاي مختلف (عکس و فیلم و...) استفاده نماید. آثاردبیرخانه مجاز است از

نام صاحب اثر براي خود محفوظ می دارد. دبیرخانه جشنواره حق استفاده و نمایش تصویر آثار را با قید

        ــنواره ــی جش ــاه اینترنت ــق پایگ ــایی ، از طری ــش نه ــه بخ ــه ب ــار راه یافت ــل آث ــین اص ــویر و همچن ــول تص ــالم وص اع

portal.shamstoos.ir   وlorestan.shamstoos.ir . می باشد  

وصول می شود را ندارد.که پس از پایان مهلت نهایی به دبیرخانه ي  آثار بررسیاین دبیرخانه تعهد

 در مرحلـه اول داوري انجـام خواهـد گرفـت و بعـد آثـار بـه مرحلـه دوم           بررسی تصویرآثار و راه یابی آثار منتخب

  داوري راه پیدا خواهد کرد .

 به صاحبان آثار منتخب مرحله نخست داوري براي ارسال اصل آثار و  گزینش نهایی آثار براي حضور در نمایشـگاه 

  .سانی خواهد شد اطالع ر

  



  جوایز:

  جوایز به شرح ذیل خواهد بود: شته هاي نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلثهریک از ردر 

  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 

  جوایز خط تحریري شامل::1تبصره

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

  ریال  000/000/7نفر دوم: تندیس جشنواره + لوح تقدیر و مبلغ 

  ریال  000/000/5نفر سوم: تندیس جشنواره  + لوح تقدیر و مبلغ 

  نفرات برگزیده با هزینه دبیرخانه جشنواره از سوي استان دعوت و در مراسم اختتامیه شرکت خواهند نمود. :2تبصره

  اهداء جوایز منوط به حضور برگزیده در مراسم اختتامیه خواهد بود.: 3تبصره

  بخش ویژه : 

  در بخش ویژه به تولید آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامت 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 بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار 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 جـزاي هـرکس برابـر اعمـال      ، همه از یک پدر و مـادریم : خداي همه ما یکی استندفرمودرضاعلیه السالم  امام

  .]اوست

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

  نماید .
  

  

  :  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 برنامـه ي موضـوعی تعیـین و     –الف 

  پرداخت 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  

 چاپ خواهد شد . بدیهی است دبیرخانه در انتخاب و چاپ آثار رسیده کتابی قالب در  رسیده به جشنواره آثار

مختار خواهد بود . 

میلیون ریال ،  معادل 000/000/3هر نفر مبلغ که آثارشان به مرحله نمایشگاه راه یابد به  شرکت کنندگانی  

  ء خواهد شد. و گواهی شرکت در نمایشگاه اعطا سیصد هزار تومان  بعالوه لوح سپاس

 اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب

  هاب ریلی یا زمینی پرداخت خواهد شد . با موقعیت مکانی استان هزینه ایاب ذ

  :برگزاريتقویم 

  31/3/96آخرین مهلت ثبت نام وارسال تصویر آثار از تاریخ 

  12/4/96*اعالم نتیجه مرحله اولیه وانتخاب آثار ، اعالم اسامی راهیافتگان به مرحله دوم مورخ 

  25/4/96آخرین مهلت تحویل اصل آثار راه یافته به مرحله داوري نهایی 

  11/5/96اختتامیه وتجلیل از برگزیدگان 

  96/ 11/5گشایش نمایشگاه 

  11/5/96پایان نمایشگاه 

  نشانی پستی دبیرخانه:

  066- 33229484تلفن :    -  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان –بهمن  22میدان  –خرم آباد 

  کی:نشانی الکترونی

www.lorestan.farhang.gov.ir

Email:info@lorestan.farhang.gov.ir    

  برگزار کنندگان:

  استانداري لرستان

  معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (اداره کل هنرهاي تجسمی)

  علیه السالممللی فرهنگی هنري امام رضا بنیاد بین ال

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان

  موسسه فرهنگی هنري درین مهر کیا

  انجمن خوشنویسان استان لرستان

  



  فرم شرکت در نهمین جشنواره رضوي استان لرستان

  جشنواره خوشنویسی رضوي

  انوادگی:نام و نام خ

  نام پدر:

  شماره ملی:

  شناسنامه:شماره 

  محل تولد:

  تاریخ تولد:

  مدرك تحصیلی: 

  رشته تحصیلی:

  استان:

  شهرستان:

  نشانی دقیق پستی:

  کدپستی:

  تلفن ثابت با کد:

  تلفن همراه:

  پست الکترونیک:

  نوع اثر ارسالی:

نستعلیق  

شکسته نستعلیق  

نسخ  

 ثلت  

 خط تحریري  

  تعداد آثار ارسالی:

  فرم شناسه اثر:

  رضويجشنواره خوشنویسی 

  کد اثر:  نام و نام خانوادگی:

  عنوان اثر:  نام پدر:

  تاریخ آفرینش اثر:  شماره ملی:

  آیا حاضرید اثرتان را به جشنواره اهدا نمایید؟   شماره شناسنامه:

  آیا به رسم امانت در طول برگزاري نمایشگاه هاي مرتبط رضو در دبیرخانه جشنواره بماند؟  محل تولد:

  تمایل به فروش اثر خود دارید؟آیا   تاریخ تولد:

  قیمت پیشنهادي:  مدرك تحصیلی: 

  توضیحات الزم:  رشته تحصیلی:

  استان:

  شهرستان:

  نشانی دقیق پستی:

  کدپستی:

  تلفن ثابت با کد:

  تلفن همراه:

  پست الکترونیک:

  نوع اثر ارسالی:

نستعلیق  

شکسته نستعلیق  

نسخ  

 ثلت

خط نحریري  

  

  


