
 1397فراخوان سیزدهمین جشنواره ملی تصویرگري رضوي اصفهان 

سمی وزارت ـرهاي تجـور هنـام و دفتر) ع(با همکاري بنیاد بین المللی فرهنگی و هنري امام رضاارشاد اسالمی استان اصفهان  اداره کل فرهنگ و
 .فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می کند

 : جشنواره اهداف

 )ع(نوجوانان با جنبه هاي مختلف زندگی حضرت رضاآشنایی کودکان و  -
 کشف استعدادهاي جدید در حوزه تصویرگري -
  فراهم نمودن زمینه تبادل تجربیات تصویرگران در سطح ملی -
 )ع(به ویژه حضرت رضا) ع(گسترش فعالیت هاي فرهنگی و هنري مرتبط با سیره اهل بیت  -
 اسالمی-فرهنگ ایرانی مهمی ازگسترش ارزش هاي انسانی و معنوي به عنوان بخش  -
 )ع(تشویق هنرمندان تصویرگر به خلق آثار با موضوعات مذهبی و اخالقی بویژه زندگی و سیره حضرت امام رضا  -
 و مفهوم زیارت) ع(توجه به جنبه هاي تصویري بارگاه ملکوتی حضرت رضا  -
 نگاه تازه به موضوع و خالقیت در اجرا باهاي جدید در حوزه تصویرگري کشف استعداد -

 :محورهاي فراخوان

 احادیث رضوي -
 حرم رضوي -
 سبک زندگی و سیره رضوي -
 نماز طلب باران -
 داستان هاي رضوي -
 کاروان ها و زائران پیاده -
 نماز عیدفطر -
 حدیث سلسله الذهب -
 ل بیت علیهم السالمبا الهام از آموزه هاي رضوي و اه کرامت انسانی -

 :جشنوارهمقررات 

 .برگزار می گردد»  موضوعی « تصویرگري غیرداستانی  وتصویرگري داستانی   جشنواره تصویرگري رضوي در دو بخش شامل -
 .هر تصویرگر می تواند تنها در یکی از بخش هاي جشنواره شرکت کند -
و با چسباندن برچسب به صورت سلسله وار باشند و موضوع واحدي رادنبال کنند  باید  موضوعدر هر فریم هاي طراحی شده  -

 .مشخص گردد هاترتیب آن 5تا  1 هاي
ه اي که ن الزم است مشخصات نسخهمچنی .کلمه الزامی است 300در بخش داستانی ارائه خالصه داستانی در قالب حداکثر  -

 .ایت آورده شودسدر ... مولف یا گردآورنده و  ، سال انتشار ، از آن گرفته شده اعم از ناشر داستان
 .شیوه و تکنیک اجراي آثار به صورت دستی و یا دیجیتال آزاد است -
 .قابل قبول خواهد بود »شدهـاپ نـچ« و یا »دهـاپ شـچ«ارسال آثار تصویرگري  -
 .باشند 97تا  95هاي  سالمربوط به  بایدآثار تصویرگري شده در هر یک از بخش هاي جشنواره  -
 . حائز رتبه شده باشندآثار ارسالی نباید در هیچ جشنواره دیگري   -
از آثار خود را در سایت )  مـفرییا  (تصویر 5و حداکثر  3اقل دهر شرکت کننده درهر یک از بخش هاي جشنواره می تواند ح -
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، انجام دادن همه مراحل بارگذاري هیات انتخاب آثارتوسط و داوري اولیه  کتاب هاي منتشر شده در جشنوارهبراي شرکت دادن  -
 .تصویرها و ارسال اصل کتاب چاپ شده به دبیرخانه الزامی است

 :مشخصات آثار

 .تکنیک خلق آثار آزاد است -
 .باشدن کمترسانتیمتر  20از  کو ضلع کوچبیشتر نباشد سانتیمتر  50 ازآثار ارسالی  ضلع بزرگ -
می بایست طی مدت مقرر توسط متقاضی به دفتر  »اصل اثر«پس از داوري اولیه آثار توسط هیات انتخاب و اعالم اسامی  -

 .منزله انصراف از شرکت در جشنواره خواهد بودشده به  در زمان اعالمبدیهی است عدم ارسال اصل آثار  .جشنواره ارسال گردد

                                                           . دیجیتالی می باشد تکنیک هاي دستی و یا استفاده از اصل اثر به معناي آثار تهیه شده با :تبصره         
 « پرینت مرغوب که به منزله ارسال ، عالوه برخلق شده است  دیجیتالي که به صورت آثاردر خصوص  الزم به توضیح است           

در   dpi 350 با وضوح  Tiff لوح فشرده در قالبارائه فایل ها بر روي ، و باید توسط هنرمند امضا شده باشد شد تلقی خواهد »اصل اثر
 لوح فشرده روي بر نام هنرمند، بخش مسابقه ،عنوان اثر مشخصات کامل شاملباید به هم چنین  .لزامی استا   CMYK محیط رنگی

 .اشاره شود

که به منزله اصل (  اصلی پرینت با کیفیت در ابعادارسال آثاري که با فرمت دیجیتال خلق شده است می بایست عالوه بر براي  -
 ) اثر تلقی خواهدشد

 .به عهده متقاضی می باشد ،اصالت آصل آثارهرگونه مسئولیت در خصوص  -
 .مگابایت باشد 3باشد و حجم هر یک از آثار ارسالی نباید بیش از  Tiffو یا  GPEJفرمت فایل ارسالی می تواند  -
آثار در زمان حمل و نقل یا در هنگام دریافت و یا  شدن دبیرخانه جشنواره هیچ گونه مسئولیتی در برابر صدمه و یا مفقود -

 .بازگرداندن اصل آثار به عهده نخواهد داشت
 .م نویسی در جشنواره و یا شرکت در آن به منزله پذیرش تمامی شرایط و مقررات مربوطه می باشدنا -
از آثار ارسال شده ... دبیرخانه جشنواره مجاز است براي چاپ کاتالوگ ،کتاب، دعوتنامه و هرگونه تبلیغات مرتبط با جشنواره و  -

 .استفاده نماید
 .ینی نشده در فراخوان به عهده دبیرخانه جشنواره می باشدهرگونه تصمیم گیري در خصوص موارد پیش ب -
 .به تمامی شرکت کنندگان که آثارشان به بخش نمایشگاهی راه پیدا کند گواهی شرکت در نمایشگاه داده خواهد شد -
 و به همراه تصاویر آثار از طریق سایت کنندگان می بایست فرم شرکت در جشنواره را تکمیل شرکت -

www.Esfahanshamstoos.ir   بارگذاري نمایند.  
- . 
 و ir.Esfahanshamstoos.www با مراجعه به سایت ،)ع(در بخش داستانی با موضوع امام رضامتقاضیان می توانند  -

ir.shamstoos .www  نماینداستفاده  بارگذاري شده است نمونه داستان رضوي نوان ــی که با عروایاتداستان ها و  از. 

 : جوایز

 .براي کلیه آثار راه یافته به بخش نمایشگاهی مبلغی به عنوان ورودي در نظر گرفته خواهد شد -
 »  موضوعی « تصویرگري غیرداستانی  وتصویرگري داستانی   در هریک از بخش هاي -
 تندیس و لوح تقدیر  -ریال  40،000،000مبلغ : نفر اول -
 تندیس و لوح تقدیر -ریال  30،000،000مبلغ : نفر دوم -
 تندیس و لوح تقدیر  -ریال 20،000،000مبلغ : نفر سوم -

 :بخش ویژه وایزج
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مادر، اسراف مانند نیکی به پدر و (در این بخش با نظر هیات داوران از اثري که محتوا و مضمون آن حول محور کرامت انسانی  -
 . با الهام از آموزه هاي رضوي و اهل بیت علیهم السالم باشد تقدیر ویژه به عمل خواهد آمد....) نکردن، احترام به طبیعت و 

 تندیس و لوح تقدیر -ریال  40،000،000مبلغ جایزه این بخش شامل  -
باشد تقدیر ویژه به عمل  به موضوعات جشنواره خالقانهدر این بخش با نظر هیات داوران از اثري که داراي نگاه نو و هم چنین   -

 .خواهد آمد
 تندیس و لوح تقدیر  -ریال  40،000،000مبلغ جایزه این بخش شامل   -

 :جشنوارهگاه شمار 

  ثبت نام الکترونیکیآخرین مهلت  97 ماهآذر 10

 اعالم اسامی برگزیدگان مرحله اول ماهآذر 15

 ارسال آثارین مهلت رآخ  97دي ماه  15

 مراسم تقدیر از برگزیدگانگشایش نمایشگاه آثار و  97بهمن ماه  4

 اسامی داوران این جشنواره به زودي در سایت جشنواره اعالم خواهد شد •

 

 :دبیرخانه نشانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، کدپستی خیابان آبشار دوم بعد از مجموعه پل هاي غدیر : اصفهان -
31338/81668 

 031-36302681و     031-36309091-5)     244(داخلی     :شماره تماس -
  www.Esfahanshamstoos.ir:نشانی اینترنتی -
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