باسمه تعالی
السالم علیک یاعلی بن موسی الرضا علیه السالم

خدارحوت کندکسی که اهرهرا احیاکند .اهام رضا(علیه السالم)
فراخَاى
ششویي ساالًِ ٍ کارگاُ هلی ٌّرّای گرافیکی رضَی
ازسری برًاهِ ّای ّجذّویي دٍرُ جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا(علیِ السالم)
ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی استاى سیستاى ٍ بلَچستاى  -بْوي هاُ1911

بِ هٌاسبت سالرٍزهیالدباسعادت حضرت علی بي هَسی الرضاعلیِ السالم ٍحضرت هعصَهِ (س) ٍبسرگذاشت حضرت احوذبي هَسی علیِ السالم (شاّچراغ)ٍّوسهاى
بادِّ کراهت ،ادارُ کل فرٌّگ ٍارشاد اسالهی استاى سیستاى ٍبلَچستاى برگسار هی ًوایذ.
اّذاف:
الف :اضاعِ ٍتزٍیح فزٌّگ هٌَررضَی.
ب :گستزش فعالیتْای فزٌّگی ٌٍّزی هزتثط تاسیزُ اّل تیت(علیْن السالم)
ج :گزاهیذاضت تَلیذکٌٌذگاى ٍپذیذآٍرًذگاى آثارحَسُ فزٌّگ رضَی ٍکوک تِ اًتطارگستزدُ تزایي عزصِ هعٌَی
ًحَُ برگساری:
-1

تخص کارگاّی رقاتتی تزاساس هحَرّای تعییي ضذُ تزای خطٌَارُ کِ ٌّزهٌذاى رضتِ گزافیک هی تَاًٌذ تا ارسال آثار کِ اس سَی داٍراى هَرد تزرسی قزار
خَاّذ گزفت ٍ تعذ اس اًتخاب در ایي تخص ضزکت خَاٌّذ کزد.

-2

قالب ّای ٌّری جشٌَارُ

 پَستزهحَرّای فراخَاى:
بخش پَستر :
-1

سیارت تارگاُ رضَی ٍ تقاع هتثزکِ

-2

اهام رضا (ع) ٍ کزاهات اًساًی ،

-3

اهام رضا ٍحذت ٍ اخَت اسالهی

-4

هٌاظزات اهام رضا (ع)ٍ گفتگَی ادیاى ٍ هذاّة

-5

کزاهات رضَی

-6

سًذگی ٍ سیزُ رضَی)ً،واس تاراى ًواس ٍ ًیایص ) ....،،

هقررات شرکت در جشٌَارُ:
 اطالع رساًی ٍفزآیٌذثثت ًام ٍارسال اثزاسطزیق تارًوای ضوس تَس تِ ًطاًیportal.shamstoos.irٍsistanbaloochestan.shamstoos.irاًدام هیطَد . ضیَُ ًٍحَُ اخزای آثار آساد است . ّز ٌّزهٌذ هی تَاًذ حذ اکثز 5اثز در ّز تخص تِ دتیز خاًِ خطٌَارُ ارسال ًوایذ. ارسال آثار تا فزهت  jpgتا ٍضَح  dpi333تا اتعاد A3 درصَرت ارسال آثاراسطزیق پست،اًضوام فزم تکویل ضذُ فزاخَاى ضزٍری هی تاضذ. دتیزخاًِ هداس است اس آثار ارسالی تِ صَرت ّای هختلف (عکس ٍ فیلن ٍ )...استفادُ ًوایذ.اعضای ىیات داًران :
دکتز هحوذ خشایی ،آقای ًصیز تطیزی ،آقای سعیذ هحوذ ضِ تخص ،آقای هسعَد ضاکزی ،
دبیر تخصصی جشنٌاره :نصیر بشیری
دبیر ىنری  :سعیذ دمحم شو بخش

جَایس
جَایس برگسیذگاى ًفر اٍل تا سَم در بخش پَستر بِ شرح ریل هی باشذ :

نفر اول :تندیس جشنواره  +لوح تقدیر و هتلغ 50/000/000ریال
نفر دوم :تندیس جشنواره  +لوح تقدیر و هتلغ 40/000/000ریال
نفر سوم :تندیس جشنواره  +لوح تقدیر و هتلغ  30/000/000ریال
نفر چهارم  :لوح تقدیر و هتلغ  20/000/000ریال
نفر پنجن  :لوح تقدیر و هتلغ  10/000/000ریال
نفرات ششن تا هشتن :لوح تقدیر
در جوع تعداد ةرگسیدگاى  8نفر
تثصزُ :1کارگاُ تِ صَرت هداسی خَاّذ تَد
ًکات هْن :

 ةه کلیه هنرهندانی که آثارشاى ةه هرحله نهایی راه یافته است گواهی شرکت تعلق خواهد گرفت.


گسیده آثار جشنواره در قالب هجووعه ای چاث و هنتشر خواهد شدد  .ةددیهی اسدت دةیرخانده در انتوداا و چداث آثدار رسدیده
هوتار خواهد ةود .

 شرکت کنندگانی که آثارشاى ةه هرحله نوایشگاه راه یاةد لوح سپاس و گواهی شرکت در نوایشگاه اعطاء خواهد شد
 نوایشگاه آثار ةرگسیده ةه صورت هجازی خواهد ةود .
 الزم ةه ذکر است در صورت ةهتود شرایط کرونا از ةرگسیدگاى دعوت ةه عول خواهدآهد .
بررسی آثار رسیذه
با توجو بو آثار ارسالی ،موارد ریل در
خالقیت ،ایذه ،شیوه اجرا،درک مخاطب
پس ازبررسی اولیو آثار با توجو بو سطح
بو کار گاه راه خواى نذ یا فت و  5ىنرم نذ
تا در صورت انصراف ىنرمنذی جایگسین شود
تقسین ةندی هرهنداى ةرای ةرگساری کارگاه

آثار بررسی خواىذ شذ :
کار ىنرمنذان تعذاد  03ىنرمنذ
بو ع نوان رخ یره ی خواى نذ بود
.

هنرهنداى در سه گروه  10نفره قرار خواهند گرفت و هر گروه ةا یکی از اساتید درفضای هجازی ةه تتادل ایده و شیوه ی اجرای هی پردازند
تقَین برگساری:
هْلت ارسال تصَیر ٍ یا فایل اثر11/10/90:
بازبیٌی اٍلیِ آثار 11/11/5:
بازبیٌی ًْایی آثار 11/11/10:

بلٌچستـان -زاىـذان -

نشاني پستي :استـان سیستـان ً
فرىنگ ً ارشاد اسالمي-
دبیرخانو دائمی کارگاه ىنر ىای گرافیكی رضٌی
شماره تماس:

357-00703433

357ىمراه 34055705073
نشاني پست الكترًنیكيEmail:razavisb@yahoo.com-:
Portal.shamstoos.ir

بلٌار خرمشير-

اداره كل

شماره نمابر-00774355-00770303:

