باسمه تعالي
السﻼم عليك يا علي بن موسي الرضا المرتضي)عليه السﻼم(
كنون كه سايه شمس الشموس بر سر ماست

سزد كه بر سر خورشيد سايه اندازيم
فراخوان

هفدهمين جشنواره ملي خوشنويسي رضوي
از سري برنامه هاي هجدهمين جشنواره بين المللي امام رضاعليه السﻼم
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي – مهر ماه ١٣٩٩
به مناسبت سالروز ميﻼد با سعادت حضرت علي ابن موسي الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( و بزرگداشت حضرت احمدبن موسي)شاهچراغ()ع(
و همزمان با هفته خوشنويسي ااداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي خراسان جنوبي با همكاري بنياد بين المللي امام رضا )ع( و معاونت امور هنري وزارت
فرهنگ و ارشاد اسﻼمي  ،هفدهمين جشنواره ملي خوشنويسي رضوي از سري برنامه هاي هجدهمين جشنواره بين المللي امام رضا عليه السﻼم را
برگزارمي نمايد
اهداف جشنواره:
الف :اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوي.
ب :گسترش فعاليتهاي فرهنگي و هنري مرتبط با سيره اهل بيت)عليهم السﻼم( ،امام رضا )ع( و پدر بزرگوارشان حضرت امام موسي كاظم )ع(
ج :گراميداشت توليدكنندگان و پديدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوي و كمك به انتشار گسترده تر اين عرصه معنوي
محورهاي فراخوان:
 -١سبك زندگي اسﻼمي ايراني با الهام از آموزه هاي سيره علمي و عملي زندگي امام رضا)ع(
 -٢احاديث و روايات حضرت امام رضا عليه السﻼم
 -٣اشعار و دل نوشته هاي شاعران و هنرمندان در حوزه فرهنگ رضوي
 -٤روايات منقول از معصومين عليه السﻼم در مورد حضرت امام رضا عليه السﻼم
 – ٥جلوه هاي نماز در سيره و سنت امام رضا )ع(
بخش هاي جشنواره
الف ( بخش ويژه اساتيد انجمن كه داراي مدرك استادي از انجمن خوشنويسان ايران مي باشند
ب( بخش ساير هنرمندان تا مدرك استادي

قالب هاي جشنواره:
-

نستعليق

شكسته نستعليق

-

نسخ

-

خط تحريري) نستعليق(

-

ثلث

مقررات شركت در جشنواره:
 (١اطﻼع رساني و فرآيند ثبت نام و ارسال اثر از طريق تارنماي شمس توس به نشاني
 portal.shamstoos.irانجام مي شود .

 khorasanjonobi.shamstoos.irو

 (٢شركت در جشنواره با ارسال حداكثر  ٥اثر در هر بخش به آدرس  portal.shamstoos.irو
فايل آثار مي بايست با فرمت  jpgبا حجم تقريبي  ١مگابايت باشد.

، khorasanjonobi.shamstoos.ir

 (٣فايلهاي ديجيتالي كه فاقد كيفيت باشند در مرحله انتخاب بررسي نخواهند شد.
 (٤به صاحبان آثار منتخب مرحله نخست داوري براي ارسال اصل آثار و گزينش نهايي آثار براي حضور در نمايشگاه اطﻼع رساني خواهد شد .
 (٥در صورت راه يابي اثر به بخش مسابقه ،اصل اثر بدون قاب به همراه فرم تكميل شده به نشاني دبيرخانه ارسال گردد.
 (٦آثار قاب شده به هيچ عنوان پذيرفته نخواهند شد.
 (٧آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره نبايد داراي امضاي صاحب اثر )در روي اثر( باشند.
 (٨در شرايط مساوي آثاري در اولويت داوري قرار مي گيرند كه ارائه بهتري شامل)كاغذ دست ساز ،تذهيب و پاسپارتوي بهتر( داشته باشند.
 (٩دبيرخانه از پذيرش و دريافت آثار به صورت لوله شده معذور است.
 (١٠اندازه آثار خوشنويسي ارائه شده به جشنواره با پاسپارتو ) حاشيه( در ابعاد )  ( ٣٥×٥٠يا)  ( ٥٠×٧٠سانتي متر باشد و آثار خط تحريري در ابعاد
 A4 , A3باشد
 (١١دبيرخانه جشنواره در قبال خسارات وارده به آثار از ناحيه پست ،مسئوليتي ندارد و مسئوليت آثار صرفا و موكدا پس از دريافت و ثبت  ،بر عهده
دبيرخانه مي باشد.
 (١٢تاريخ خلق آثار مي بايست بين سالهاي  ٩٨تا  ٩٩باشد.
 (١٣آثاري كه پيش از اين در جشنواره هاي خوشنويسي رضوي شركت كرده باشند پذيرفته نخواهند شد.
 (١٤دبيرخانه مجاز است از آثار ارسالي در امور فرهنگي و تبليغي و ساير بخش هاي جشنواره ،حسب مورد ،استفاده نمايد.
 (١٥اعﻼم وصول تصوير و همچنين اصل آثار راه يافته به بخش نهايي  ،از طريق پايگاه اينترنتي جشنواره  portal.shamstoos.irو
 khorasanjonobi.shamstoos.irمي باشد .
 (١٦آثار رسيده به دبير خانه پس از پايان مهلت اعﻼم شده ،در جلسه داوري بررسي نخواهند شد..

 (١٧تصميم گيري درخصوص هر رويداد ،موضوع و مسئله پيش بيني نشده جشنواره ،براي دبيرخانه جشنواره محفوظ است.
جوايز:
در هريك از رشته هاي نسخ  ،ثلث  ،نستعليق و شكسته جوايز به شرح ذيل خواهد بود:
نفر اول :تنديس جشنواره  +لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ٣٥/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نفر دوم :لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نفر سوم :لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ١٥/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
جوايز خط تحريري :
نفر اول :تنديس جشنواره  +لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نفر دوم :لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ١٥/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نفر سوم :لوح تقدير و جايزه نقدي به مبلغ  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
جوايز بخش اساتيد:
به يك نفر برگزيده در هر رشته شامل نستعليق ،شكسته ،نسخ و ثلث تنديس جشنواره  ،لوح تقدير و مبلغ  ٤٥/٠٠٠/٠٠٠ريال اهداء خواهد شد
نكات مهم :
 (١به كليه هنرمنداني كه آثارشان به مرحله نهايي راه يافته است گواهي شركت تعلق خواهد گرفت.
 (٢آثار راه يافته به بخش نمايشگاهي ،در قالب بولتن چاپ خواهد شد  .بديهي است دبيرخانه در انتخاب و چاپ آثار رسيده مختار خواهد بود .
 (٣اسكان و پذيرايي ميهمانان جشنواره بر عهده دبيرخانه جشنواره بوده و به شركت كنندگان در مرحله پاياني متناسب با موقعيت مكاني استان ،كمك
هزينه اياب ذهاب ريلي يا زميني پرداخت خواهد شد.
تقويم برگزاري:

آخرين مهلت ثبت نام و دريافت تصوير آثار تا تاريخ  ٩٩/٠٧/٣٠تمديد شد
اختتاميه ١٣٩٩/٠٩/٠٣ :همزمان با شب ميﻼد با سعادت امام حسن عسكري )ع(
نشاني :

خراسان جنوبي _ بيرجند  -خيابان شهيد محﻼتي – اداره كل فرهنگ و ارشاد اسﻼمي
پست الكترونيكي farhangi-khj@farhangmail.ir :
تلفن :

٠٥٦٣٢٣٢٣٣٩٩

تبصره  : ١با توجه به شيوع بيماري كرونا و رعايت نكات بهداشتي احتمال تغيير در زمان و چگونگي
برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره متصور خواهد بود.
تبصره : ٢

طبق مصوبه هيئت مديره بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا )ع( در اين دوره از

جشنواره ،آثاري كه توسط هيأت داوران برگزيده مي شوند  ،توسط كارشناسان هنري بنياد بين المللي
امام رضا )ع( قيمت گذاري و در صورت موافقت صاحب اثر عﻼوه بر جايزه مبلغ مابه التفاوت قيمت
پيشنهادي جهت خريد اثر به صاحب اثر پرداخت خواهد شد و چنانچه به توافق نرسيدند صرفاً جايزه
جشنواره را دريافت خواهند كرد و اصل اثر عودت داده مي شود .

