
 فراخوان

 بنام خالق زیبایی ها
 (ع)السالم علیک یا علی بن موسی الرضا

 
 فراخوان دوازدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی

 (ع)برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا  از سری

 3131شهریور ماه  –مشهدمقدس  –خراسان رضوی 
 

 محسوس طلوع شمس ندیدی ز نجم اگر                     
 ببین ز نجمه به عالم طلوع شمس شموس                       

 نموده انفس آفاق را قرین سرور                      
 شهی که نفس نفیسش بود انیس نفوس                      

 
و همزمان با دهه کرامت، اداره کل ( س)و حضرت فاطمه معصومه( ع)حضرت علی بن موسی الرضا(ص)به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد

 .را برگزار می نماید جشنواره ملی خوشنویسی رضوی خراسان رضوی،فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 

 :اهداف جشنواره 
 رضویترویج و اشاعه فرهنگ  -3

 (.ع)امام رضاحضرت مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه  -هنری  -گسترش فعالیتهای فرهنگی  -2
 .و کمک به انتشار گسترده تر این آثار( ع)پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضامیداشت تولیدکنندگان وگرا -1

 به سیره و سخن اولیای الهی ی فطری و معنوی تعالی انسان متخلقتعمیق و گسترش جلوه ها -4

 ش های الهی و سیره و تعالیم انبیاء و اولیای الهیاسالمی در ذیل ارز –جریان سازی هنر ایرانی  -5

و ( ع)شخصالیت و معالارف امالام رضالا     در سالایه  اسالالمی   –و تعالی جایگاه بی بدیل فرهنگ و هنر ایرانی  بسترسازی برای رشد -6
 فرهنگ واالی رضوی

 با استفاده از زبان و بیان هنر قدسی خوشنویسی رضویالگوسازی و تبیین فرهنگ متعالی  -7

 

 :ات جشنواره موضوع
 (ع)اندیشه، احادیث و بیانات امام رضا  -
 حوزه فرهنگ و معارف رضویمکاتیب و حدیث نفس و اشعار و دل نوشته های هنرمندان در  -

 (ع)حضرت رضا واالی روایات ائمه و معصومین در خصوص معرفی و جایگاه  -

 

 رشته های هنری جشنواره 
 و خط تحریریخط  ینقاش -ثلث  -نسخ –شکسته نستعلیق  –نستعلیق  -

 



 :بخش های جشنواره 
 شامل موضوعات جشنواره با دعوت از اساتید جهت ارسال آثار به منظور ارائه در نمایشگاه( بخش جنبی)ویژه اساتید : الف
 .ندس می توانند با ارسال آثار خود در این بخش شرکت نماییشامل موضوعات جشنواره که سایر هنرمندان خوشنو: بخش رقابتی : ب

 :جوایز 
   و خط تحریریرشته های نستعلیق، شکسته، نسخ ، ثلث و نقاشیخط  در

    ریال  000/000/31   و مبلغ نفر اول تندیس جشنواره لوح افتخار
 ریال 000/000/32یس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ            تندنفر دوم 

 ریال 000/000/1          نفر سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 
 ریال 000/000/4               لوح افتخار و مبلغ و پنجمنفرات چهارم 

 ریال 000/500/2نفر برگزیده لوح افتخار و مبلغ  5در رشته خط تحریری به 

 :گاهشمار جشنواره 
 زمان عنوان ردیف

 3/30/32 شروع ثبت نام و پذیرش تصویر آثار 3

 31/مرداد/5 آخرین مهلت ارسال تصویر آثار 2

 31/مرداد /30 اعالم نتیجه ی اولیه ی انتخاب آثار در پایگاه اینترنتی جشنواره 1

 31مرداد  22غایت ل32 تحویل اصل اثر 4

 31مرداد  25و  24 داوری نهایی 5

 31شهریور  4 اعالم نتایج نهایی از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره 6

 31شهریور  5 (رک شاپو)کارگاه آموزشی گشایش نمایشگاه و  7

 31شهریور  6 مراسم اختتامیه و آیین تجلیل از برگزیدگان 1

 31 شهریور 35 (ورک شاپ)و کارگاه آموزشی  مراسم پایانی نمایشگاه 3

 

 :شرایط 
 .شرکت در جشنواره و ارسال آثار به دو صورت انجام می پذیرد

 به دبیرخانه جشنواره A4ع اثر در قالب عکس یا پرینت رنگی در قط 1ارسال حداکثر  -3
بالا حجالم    jpgفایل آثار می بایسالت بالا فرمالت      honari-khrz@farhang.gov.irاثر به آدرس پست الکترونیک  1ارسال حداکثر  -2

 .مگابایت باشد 3تقریبی 

 آثاری که فاقد کیفیت دیجیتالی فوق باشند در مرحله انتخاب بررسی نخواهند شد. 
  مسابقه، اصل اثر به همراه فرم تکمیل شده به نشانی دبیرخانه ارسال گردددر صورت راه یابی به بخش. 
 آثار قاب شده به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد. 
  باشدسانتی متر  300(حاشیه)حداکثر اندازه ضلع بزرگ آثار با احتساب پاسپارتو. 
  پذیرفته نمی شود( حاشیه)آثار بدون پاسپارتو. 
  باله عهالده    ،از طریق پست، مسوولیتی نمی پذیرد و مسوولیت آثار پس از دریافالت و ثبالت دبیرخاناله   دبیرخانه،  در قبال خسارت وارده به آثار

 .دبیرخانه می باشد
  باشد 3131و  3132تاریخ آفرینش آثار می بایست. 
 گذاشته نشده باشد نمایشگاه دیگری به نمایش آثار در جشنواره یا. 
 ار خط تحریری بایستی روی کاغذ سفید بدون خط و در اندازه آثA4 خطوط باید با خودکار یالا خودنالویس و بالا جالوهر باله رنالگ        .ارائه شود

 .سطر تنظیم شود 32تا  1ها بین سانتیمتر و تعداد سطر 35تا  32ن اندازه هر سطر بی. مشکی یا آبی تحریر شود
     یافتالاله بالاله مرحلالاله مسالالابقه، از طریالالق پایگالالاه اینترنتالالی جشالالنواره        اعالالالم وصالالول تصالالویر و همصنالالین اصالالل آثالالار راهhonari-

khrz@farhang.gov.ir  خواهد بود.  



  داستفاده نمای( 000فیلم، عکس و )دبیرخانه مجاز است از تصاویر آثار ارسالی به صور  مختلف. 
 اصل آثار دریافتی پس از برگزاری جشنواره عودت داده خواهد شد. 
 در فرم جشنواره قید شود( و مقاالت شامل احادیث، روایات، اشعار)ثار الزم است در هر دو مرحله ارسال، منابع مورد استفاده برای خلق آ. 
 ه اولیه انتخاب می شود، به  دور دوم داوری راه خواهند یافتداوری در دو مرحله صورت خواهد گرفت و آثاری که تصاویرشان در مرحل. 
  تماس حاصل خواهد شد تا اصل اثالر یالا آثالار را بالرای گالزینش       صاحبان آثار منتخبدر مرحله اول، با ( تصاویر آثار)پس از انجام داوری آثار

 .نهایی و شرکت در نمایشگاه به این دبیرخانه ارسال نمایند
 الزاماً به معنی پذیرش آنها در بخش مسابقه نیست ،ثار در مرحله اول توسط هیات انتخابانتخاب اثر یا آ. 
 تنها به هنرمندانی که آثارشان به مرحله نمایشگاهی راه می یابد گواهی شرکت  تعلق خواهد گرفت. 
 شتاین دبیرخانه تعهد باز پس فرستادن آثاری را که بدون هماهنگی ارسال می شود، نخواهد دا. 
 آثار برگزیده پس از آراسته شدن به زیور طبع در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
     اخذ تصمیم نهایی درباره مواردی که در فراخوان و آئین نامه ها و مقررات مربوطه، پیش بینی نشده، بر عهده شالورای سیاسالتگذاری و دبیالر

 .جشنواره می باشد
    در غیر اینصورت نفرات بعدی جایگزین خواهند . و حائزین رتبه های برتر شرکت در مراسم اختتامیه الزامی است برای برگزیدگان جشنواره

 .شد

 :نشانی ارسال آثار 
 0533- 6061003 :ن تلف-، مجتمع فرهنگی و هنری سلطانعلی مشهدی، انجمن خوشنویسان مشهد 35قاسم آباد، بلوار فالحی، فالحی : مشهد

 
 

 شعبه مشهد –انجمن خوشنویسان ایران  –معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 

 دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 انجمن خوشنویسان ایران

 معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
 سان رضویاداره کل صدا و سیمای خرا

 موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
 موسسه فرهنگی هنری قدس

 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی خراسان رضوی
 کانون هنرمندان خراسان رضوی

 

 معاونت امور  هنری  خراسان رضویاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 



 : فرم شرکت در بخش مسابقه جشنواره 
 :نام 

 : نام خانوادگی 
 :تعداد کلی آثار 

 :شماره شناسنامه 
 :تاریخ تولد
 :کد ملی 

 :صادره از 
 تحریری  ثلث  نسخ  شکسته نستعلیق نستعلیق : نوع آثار ارسالی

 :نشانی دقیق و کامل پستی
 
 
 

 :کد پستی 
 کد شهرستان   : تلفن ثابت 

 :تلفن همراه 
 :عنوان اثر 

 :منابع مورد استفاده برای خلق اثر 
 

 :تاریخ آفرینش 
 خیر جشنواره اهداء شود؟ بلی  هنرمند گرامی آیا حاضرید اثر ارائه شده به دبیرخانه

 :توضیحات 
 


