بسمه تعالی
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا(علیه السالم)

خدا رحمت کندکسی که امر ما را احیا کند .امام رضا(علیه السالم)
فراخوان
جشنواره سراسري عكس رضوي
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی-مرداد ماه 1396

به مناسبت سالروز میالد باسعادت حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السالم و حضرت معصومه (س) و
بزرگداشت حضرت احمد بن موسی علیه السالم (شاهچراغ) و همزمان بادهه کرامت،اداره کل فرهنگ
وارشاداسالمی استان آذربایجان شرقی برگزارمی کند .
اهداف جشنواره:

الف :اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب :گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با سیره اهل بیت(علیهم السالم)
ج :گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی و کمک به انتشار گسترده تر این
عرصه معنوی
موضوعات جشنواره:

زیارت (آداب و فرهنگ زیارت )،جلوه های حرم مطهر رضوی ،اَبنيه ،امامزادگان و فرهنگ رضوی
درتمام نقاط جهان
بخش هاي جشنواره:

الف :جلوه های معنوی زیارت
ب :معماری(ابنيه واماکن زیارتی)
ج :خالقه (عکاس ميتواند بانگاه خالق خود ویا با بکارگيری تکنيکهای سخت افزاری و نرم افزاری
به بيان جلوه های معنوی زیارت بپردازد).
د:بخش امامزادگان استان با موضوع جلوه های معنوی زیارت ومعماری این اماکن (این بخش ویژه
عکاسان استان آذربایجان شرقی می باشد).
هـ:بخش ویژه :کرامت انسانی از منظر فرهنگ رضوی
مقررات شرکت در جشنواره:

 .1اطالع رسانی و فرآیند ثبت نام و ارسال اثر از طریق تارنمای شمس توس به نشانی
azarsh.shamstoos.irو portal.shamstoos.irانجام می شود .

 .2شرکت در جشنواره برای کليه عکاسان و عالقهمندان آزاد بوده و تکميل فرم شرکت به منزله
پذیرش کليه شرایط و مقررات جشنواره می باشد.
 .3هر عکاس میتواند در هر بخش حداکثر  8قطعه تک عکس به دبير خانه ارسال کند.
 .4عکسها می بایست با فرمت  Jpgدر اندازه ضلع بزرگ  1400پيکسل و با دقت dpi150
برروی سایت جشنواره بارگذاری شده ودر صورت راه یابی به بخش مسابقه فایل اصلی با
کيفيت مطلوب جهت چاپ و برگزاری نمایشگاه به دبيرخانه ارسال گردد.
 .5عکس های ارسالی ،نباید دارای امضا عکاس ،پاسپارتو ،قاب ،واتر مارک و لوگو باشند.
 .6مسئوليت صدمات ناشی از ارسال نامطلوب آثار متوجه ارسال کننده است.
 .7شرکت کننده ها می توانند در صورت استفاده از دوربين های آنالوگ ،آثار خود را اسکن و
فایل دیجيتال آنها را به جشنواره ارسال کنند.
 .8تمامی حقوق مادی و معنوی اصل آثار ارسالی برای صاحب اثر محفوظ است.
 .9دبير خانه مجاز است از آثار ارسالی به صورت های مختلف (عکس و فيلم و )...استفاده
نماید.
 .10دبيرخانه جشنواره حق استفاده و چاپ تصاویر آثار را با قيد نام صاحب اثر برای خود
محفوظ می دارد.
 .11عکسهای ارسالی باید از توليدات اول سال  94به بعد باشد .و نباید در جشنوارههای قبلی
عکس رضوی جزو آثار منتخب باشند.
 .12فایل عکس ها باید با ذکر کد بخش مربوطه ،نام عکاس و شماره ردیف با حروف التين
نامگذاری شوند.
مثال:
برای بخش جلوه های معنوی زیارت

a.rezakarimi01، a.rezakarimi02

برای بخش معماری

b.rezakarimi01،b.rezakarimi02

برای بخش خالقه

c.rezakarimi01،c.rezakarimi02

برای بخش امامزادگان

d.rezakarimi01،d.rezakarimi02

برای بخش ویژه

e.rezakarimi01،e.rezakarimi02

جوایز :
الف) جلوه هاي معنوي زیارت

رتبه اول :تندیس جشنواره ،لوح افتخار و مبلغ  30/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه دوم :لوح تقدیر و  20/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه سوم :لوح تقدیر و  10/000/000/-ریال جایزه نقدی
ب)بخش معماري(ابنیه و اماکن زیارتی)

رتبه اول :تندیس جشنواره ،لوح افتخار و مبلغ  30/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه دوم :لوح تقدیر و  20/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه سوم :لوح تقدیر و  10/000/000/-ریال جایزه نقدی
ج) بخش خالقه:

رتبه اول :تندیس جشنواره ،لوح افتخار و مبلغ  30/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه دوم :لوح تقدیر و  20/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه سوم :لوح تقدیر و  10/000/000/-ریال جایزه نقدی
د)بخش امامزادگان استان:

رتبه اول :تندیس جشنواره ،لوح افتخار و مبلغ  10/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه دوم :لوح تقدیر و  8/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه سوم :لوح تقدیر و  7/000/000/-ریال جایزه نقدی
رتبه چهارم تا هشتم :لوح تقدیر و  5/000/000/-ریال جایزه نقدی
تبصره :1نفرات برگزیده با هزینه دبیرخانه جشنواره از سوی استان دعوت و در مراسم اختتامیه شرکت خواهند نمود.
تبصره :2اهداء جوایز منوط به حضور برگزیده در مراسم اختتامیه خواهد بود.
بخش ویژه :

در بخش ویژه به تولید آثاری پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامت
آمو ه های رضوی ،اهل بی

اساتاسی بتا ال تا ا

علی م الاال و قرآن کریم باشد .به عنوان مثال:

[در سوره اسراء آیه  70خداوند می فرماید:
«وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفضیال»
ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشكى سووار کوردیم و از زیزهواو خووپ و زواکیزه روزو دادیوم
و بر بسیارو از مخلوقات خویش برتریشان دادیم.
قال علی ابن موسی الرضا عليه السالم
«إِنََّالرََّبََّتَبَارَکَوَتَعَالَووَاحِدٌوَالْأُمََّوَاحِدَةٌوَالْأَبَوَاحِدٌوَالْجَزَاءَبِالْأَعْمَالِ» -بحار االنوار ج  49ص101
امام رضاعلیه السالم فرمودند :خدای همه ما یكی است ،همه از یک زودر و موادریم و اوزای هورکا برابور اعموال
اوست].

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

جایزه بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر:


الف – لوح سپاس  ،تندیس جشنواره و جایزه نقدی که متناسب با کیفیت اثر تولید شده از سوی اتاا فرار برناماه ی
موضوعی تعیین و پرداخت خواهد شد .
ب –شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی
نكات مهم:


نشست تخصصی و کارگاه آموزشی با حضور اساتيد برگزار خواهد شد.



تصميم گيری درباره موارد پيشبينی نشده در آیين نامه برعهده دبيرخانه جشنواره خواهد بود.

 کليه عکسهای راه یافته به بخش مسابقه توسط دبيرخانه چاپ و به نمایش گذاشته می شود.


به ازای هر اثر پذیرفته شده( راه یافته به جشنواره) (به غير از عکس های حایز رتبه) مبلغ 1/000/000/-
ریال به عنوان حق التاليف به صاحب اثر پرداخت خواهد شد.



از آثار برگزیده عکس ،به صورت مجلد چاپ و به صاحبان آثار راه یافته به بخش مسابقه اهداء خواهد
شد.



به کليه شرکت کنندگانی که آثارشان به بخش مسابقه راه می یابد گواهی شرکت اهداء خواهد شد.



صاحبان آثار برگزیده در ایام برگزاری آئين اختتام جشنواره ميهمان ستاد برگزاری بوده و کمک هزینه ایاب
و ذهاب متناسب با موقعيت استانی شرکت کنندگان ،پرداخت خواهد شد.

تقویم برگزاري:

مهلت دریافت آثار عکاسی( 96/3/15 :این مهلت به هيچ عنوان تمدید نخواهد شد).
انتخاب و ارزیابی آثار و اعالم اسامی راه یافتگان  :دهه سوم تير ماه 1396
آئين اختتام جشنواره و برپایی نمایشگاه آثار برگزیده  :مرداد 1396
نشانی دبیرخانه جشنواره:
آدرس دبيرخانه :تبریز ،بلوار استاد شهریار ،اول سر باالیی ولی عصر ،مجتمع فرهنگی سينمایی  22بهمن تبریز ،دبيرخانه جشنواره
سراسری عکس رضوی تلفاکس 09378476523 - 33362355 :شماره تماس با دبير جشنواره:
سایت جشنواره:

http://azarsh.shamstoos.ir

شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی

معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

کانون فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان شرقی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

انجمن هنر عکاسی استان

دبيرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان

انجمن سينمای جوان دفتر تبریز

سازمان بسيج هنرمندان استان آذربایجان شرقی

