باسمه تعالی
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی(علیه السالم)
کنون که سایه شمس الشموس بر سر ماست

سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم
فراخوان

هفدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی
از سری برنامه های هجدهمین جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی – مهر ماه 1399
به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و بزرگداشت حضرت احمدبن
موسي(شاهچراغ)(ع) و همزمان با هفته خوشنویسي ااداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي با همکاری بنیاد بین المللي امام رضا
(ع) و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ،هفدهمین جشنواره ملي خوشنویسي رضوی از سری برنامه های هجدهمین
جشنواره بین المللي امام رضا علیه السالم را برگزارمي نماید
اهداف جشنواره:
الف :اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب :گسترش فعالیتهای فرهنگي و هنری مرتبط با سیره اهل بیت(علیهم السالم) ،امام رضا (ع) و پدر بزرگوارشان حضرت امام موسي کاظم
(ع)
ج :گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی و کمک به انتشار گسترده تر این عرصه معنوی
محورهای فراخوان:
 -1سبک زندگي اسالمي ایراني با الهام از آموزه های سیره علمي و عملي زندگي امام رضا(ع)
 -2احادیث و روایات حضرت امام رضا علیه السالم
 -3اشعار و دل نوشته های شاعران و هنرمندان در حوزه فرهنگ رضوی
 -4روایات منقول از معصومین علیه السالم در مورد حضرت امام رضا علیه السالم
 – 5جلوه های نماز در سیره و سنت امام رضا (ع)
بخش های جشنواره
الف ) بخش ویژه اساتید انجمن که دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران مي باشند
ب) بخش سایر هنرمندان تا مدرک استادی

قالب های جشنواره:
-

نستعلیق

-

شکسته نستعلیق

-

نسخ

-

ثلث

-

خط تحریری( نستعلیق)

مقررات شرکت در جشنواره:
 )1اطالع رساني و فرآیند ثبت نام و ارسال اثر از طریق تارنمای شمس توس به نشاني  khorasanjonobi.shamstoos.irو
 portal.shamstoos.irانجام مي شود .
 )2شرکت در جشنواره با ارسال حداکثر  5اثر در هر بخش به آدرس ( shamstoos.irپورتال ثبت نام(portal.shamstoos.ir :
و  ، khorasanjonobi.shamstoos.irفایل آثار مي بایست با فرمت  jpgبا حجم تقریبي  1مگابایت باشد.
 )3فایلهای دیجیتالي که فاقد کیفیت باشند در مرحله انتخاب بررسي نخواهند شد.
 )4به صاحبان آثار منتخب مرحله نخست داوری برای ارسال اصل آثار و گزینش نهایي آثار برای حضور در نمایشگاه اطالع رساني خواهد
شد .
 )5در صورت راه یابي اثر به بخش مسابقه ،اصل اثر بدون قاب به همراه فرم تکمیل شده به نشاني دبیرخانه ارسال گردد.
 )6آثار قاب شده به هیچ عنوان پذیرفته نخواهند شد.
 )7آثار ارسالي به دبیرخانه جشنواره نباید دارای امضای صاحب اثر (در روی اثر) باشند.
 )8در شرایط مساوی آثاری در اولویت داوری قرار مي گیرند که ارائه بهتری شامل(کاغذ دست ساز ،تذهیب و پاسپارتوی بهتر) داشته باشند.
 )9دبیرخانه از پذیرش و دریافت آثار به صورت لوله شده معذور است.
 )10اندازه آثار خوشنویسي ارائه شده به جشنواره با پاسپارتو ( حاشیه) در ابعاد (  ) 35×50یا(  ) 50×70سانتي متر باشد و آثار خط تحریری
در ابعاد  A4 , A3باشد
 )11دبیرخانه جشنواره در قبال خسارات وارده به آثار از ناحیه پست ،مسئولیتي ندارد و مسئولیت آثار صرفا و موکدا پس از دریافت و ثبت ،
بر عهده دبیرخانه مي باشد.
 )12تاریخ خلق آثار مي بایست بین سالهای  98تا  99باشد.
 )13آثاری که پیش از این در جشنواره های خوشنویسي رضوی شرکت کرده باشند پذیرفته نخواهند شد.
 )14دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالي در امور فرهنگي و تبلیغي و سایر بخش های جشنواره ،حسب مورد ،استفاده نماید.

 )15اعالم وصول تصویر و همچنین اصل آثار راه یافته به بخش نهایي  ،از طریق پایگاه اینترنتي جشنواره portal.shamstoos.ir
و  khorasanjonobi.shamstoos.irمي باشد .
 )16آثار رسیده به دبیر خانه پس از پایان مهلت اعالم شده ،در جلسه داوری بررسي نخواهند شد..
 )17تصمیم گیری درخصوص هر رویداد ،موضوع و مسئله پیش بیني نشده جشنواره ،برای دبیرخانه جشنواره محفوظ است.
جوایز:
در هریک از رشته های نسخ  ،ثلث  ،نستعلیق و شکسته جوایز به شرح ذیل خواهد بود:
نفر اول :تندیس جشنواره  +لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  35/000/000ریال اهداء خواهد شد
نفر دوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  25/000/000ریال اهداء خواهد شد
نفر سوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  15/000/000ریال اهداء خواهد شد
جوایز خط تحریری :
نفر اول :تندیس جشنواره  +لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  20/000/000ریال اهداء خواهد شد
نفر دوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  15/000/000ریال اهداء خواهد شد
نفر سوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  10/000/000ریال اهداء خواهد شد
جوایز بخش اساتید:
به یک نفر برگزیده در هر رشته شامل نستعلیق ،شکسته ،نسخ و ثلث تندیس جشنواره  ،لوح تقدیر و مبلغ  45/000/000ریال اهداء خواهد
شد
نکات مهم :
 )1به کلیه هنرمنداني که آثارشان به مرحله نهایي راه یافته است گواهي شرکت تعلق خواهد گرفت.
 )2آثار راه یافته به بخش نمایشگاهي ،در قالب بولتن چاپ خواهد شد  .بدیهي است دبیرخانه در انتخاب و چاپ آثار رسیده مختار خواهد بود
.
 )3اسکان و پذیرایي میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایاني متناسب با موقعیت مکاني
استان ،کمک هزینه ایاب ذهاب ریلي یا زمیني پرداخت خواهد شد.
تقویم برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام ودریافت تصویر آثار تا تاریخ 1399/06/20
اختتامیه 1399/07/30 :همزمان با هفته خوشنویسي

نشانی :
خراسان جنوبی _ بیرجند  -خیابان شهید محالتی – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
پست الکترونیکی farhangi-khj@farhangmail.ir :
تلفن :

05632323399

تبصره  : 1با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت نکات بهداشتي احتمال تغییر در زمان و چگونگي برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره
متصور خواهد بود.
تبصره  : 2طبق مصوبه هیئت مدیره بنیاد بین المللي فرهنگي هنری امام رضا (ع) در این دوره از جشنواره ،آثاری که توسط هیأت داوران
برگزیده مي شوند  ،توسط کارشناسان هنری بنیاد بین المللي امام رضا (ع) قیمت گذاری و در صورت موافقت صاحب اثر عالوه بر جایزه مبلغ
مابه التفاوت قیمت پیشنهادی جهت خرید اثر به صاحب اثر پرداخت خواهد شد و چنانچه به توافق نرسیدند صرفاً جایزه جشنواره را دریافت
خواهند کرد و اصل اثر عودت داده مي شود .

