
 

 

 
 
 

 باسمه تعالی

 

 علیه السالمالسالم علیک یاعلی بن موسی الرضا 

 رهبر معظم انقالب مدظله العالی. «ساز باشدگفتمان دیبا غیتبل»

 

 

 گرافیک رضوی یملّ جشنوارههفتمین 
 )علیه السالم( دوره جشنواره بین المللی امام رضانوزدهمین ازسری برنامه های 

 1400ماه آبان -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان  
 

وزارت فرهنگ و ارشاد  یتجسم یرضا)ع( و دفتر امور هنرهاامام یهنر یفرهنگ یالمللنیب ادیبن یبا همکاراسالمی استان سیستان و بلوچستان اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 .دینما یبرگزار م 1400را در آبان  )علیه السالم(بین المللی امام رضادوره جشنواره نوزدهمین  یبرنامه ها یاز سر یرضو گرافیک یملّ جشنوارههفتمین ، یاسالم

 

 اهداف:

 .یگفتگو و تعامل هنر یفضا جادیا: الف

 .یمنوررضو فرهنگ جیوترو اشاعه: ب

 

 ساالنهقالب های هنری 

 پوستر)ارسال اثر()کارگاه آنالین(                 موشن پوستر

 

مورد  بیرخانههنرمندان رشته گرافیک می توانند با ارسال آثار که از سوی دبرگزار خواهد شد؛  براساس محورهای تعیین شدهو بخش پوستر به صورت رقابت کارگاهی -

 قرار خواهد گرفت و بعد از انتخاب در این بخش شرکت خواهند کرد. ارزیابی

، هنرمندان می توانند براساس محورهای تعیین شده و مشخصات فنی آثار خلق شده خود را ارسال (Animated posterیا Motion poster)در بخش موشن پوستر -

 نمایند؛ اسامی برگزیدگان این بخش پس از داوری به همراه برگزیدگان بخش پوستر اعالم خواهد شد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 :محورهای فراخوان

 یو وحدت اسالم  )علیه السالم(امام رضا

 یو کرامت انسان  )علیه السالم(رضا امام

  و مذاهب انیاد یو گفتگو  )علیه السالم(رضا امام

  و نماز باران  )علیه السالم(رضا امام

 و توسل  )علیه السالم(رضا امام

  (های)سالم اهلل علحضرت فاطمه معصومه

 

 

 

 : ساالنهمقررات شرکت در 

 .  شود یم انجامportal.shamstoos.irوsistanbaloochestan.shamstoos.irینشان به توس شمس یتارنما قیازطر یرسان اطالع -

و پیام رسان تلگرام با شماره  razavigraphicfestival@gmail.comدر بخش موشن پوستر از طریق پست الکترونیک  اثر وارسال در کارگاه پوستر نام ندثبتیفرآ -

 انجام می شود. 09126174880تلفن 

 آزاد است.  شرکت برای عموم -

 بیرخانه جشنواره ارسال نماید.  د3Aبا  ابعاد   300dpiبا وضوح   jpgبا فرمت  اثر  5حداکثر در مرحله نخست هر هنرمند  می توانددر بخش پوستر  -

 ندارد. تیمحدود کیآثار موشن گراف یمدت زمان برا -

 شوند. یجشنواره ارسال و بارگذار یبرا کسلیپ 1280در  1024در اندازه حداقل  H264با فرمت  دیبا پوسترموشن  یارسال آثار -

 باشد. تیمگابا 700از  شتریب دینبا پوسترآثارموشن  یارسال حجم -

 اثر داده نخواهد شد. بیباشد ، ترت وبیاثرشان مع ایکه مدارک آنان ناقص ارسال شود و  یشرکت آثار یتقاضا به -

 (YourName_FileName_phoneNumberاستفاده شود. )نمونه:  یسیکننده و اعداد به زبان انگلشرکت یاز نام و نام خانوادگ یآثار ارسال لیفا یگذارنام یبرا -

 ثر داده خواهد شد در بخش موشن پوستر، ارسال کار به صورت انفرادی و گروهی قابل انجام است و کار به اسم یک یا چند نفر قابل ارائه است؛ اما جایزه به ا -

 با ذکر مشخصات صاحب اثر خواهد داشت. یشگاهینما ایو  یمجاز یرا بصورت پخش در فضا یحق استفاده از آثار ارسال جشنواره -

 

             

 :جشنوارهارکان 

 دبیر اجرایی:

 (و بلوچستان ستانیس یفرهنگ و ارشاد اسالم مدیر کل)یمسگران نیحس

  دبیر هنری :

 نصیر بشیری

 داوران:

 محمد شه بخش دیسع ، سید رضا حسینی کاردر دکتر محمد خزایی ،

 اساتید کارگاه: 

 نصیر بشیری

 

mailto:razavigraphicfestival@gmail.com


 

  :جوایز
 به شرح ذیل می باشد :  )پوستر، موشن پوستر(بخش هر سوم  درجوایز برگزیدگان نفر اول تا 

 ریال000/000/50نفر اول: لوح تقدیر و مبلغ 

 ریال000/000/30نفر دوم: لوح تقدیر و مبلغ 

 ریال  000/000/20نفر سوم: لوح تقدیر و مبلغ 

 

 نکات مهم : 

  گواهی شرکت تعلق خواهد گرفت.به کلیه هنرمندانی که آثارشان به مرحله نهایی راه یافته است 

  در قالب مجموعه ای چاپ و منتشر خواهد شد . بدیهی است دبیرخانه در انتخاب و چاپ آثار رسیده  ساالنهگزیده آثار

 مختار خواهد بود . 

 ء خواهد شدگواهی شرکت در نمایشگاه اعطا رشان به مرحله نمایشگاه راه یابدکه آثا شرکت کنندگانی. 

  مجازی خواهد بودفیزیکی و نمایشگاه آثار برگزیده به صورت. 

 آمد.الزم به ذکر است در صورت بهبود شرایط کرونا از برگزیدگان دعوت به عمل خواهد 

 خالقیت، ایده، شیوه اجرا ذیل در آثار بررسی خواهد شد: موارد ،در بخش پوستر با توجه به آثار ارسالی 

هنرمند به عنوان ذخیره ی  5هنرمند به کارگاه راه خواهند یافت و 20توجه به سطح کار هنرمندان تعدادپس ازبررسی اولیه آثار با 

 خواهند بود تا در صورت انصراف هنرمندی جایگزین شود .

  .پردازندایده و شیوه ی اجرای می قرار خواهند گرفت و هر گروه با یکی از اساتید درفضای مجازی به تبادل  گروه دوهنرمندان در 

 جشنواره خواهد بود رینشده، بر عهده دب ینیب شیدرباره موارد پ یریگ میتصم. 
 

 : ساالنه یبرنامه زمان بند
 بخش پوستر:

 1400ماه  آبان 19:و ارسال تصویر آثار در کارگاه آنالین پوستر ثبت نام مهلت

 1400آبان ماه  20 : اعالم اسامی پذیرفته شدگان شرکت در کارگاه رقابتی

 1400آبان  24و  23 زمان برگزاری کارگاه:

 بخش موشن پوستر: 

 1400آبان  30 مهلت ثبت نام و ارسال فایل آثار: 

 

 

 (روز بسیج مستضعفان)1400 آذر 5م نتایج و تقدیر از برگزیدگان:اعال

 

 :دبیرخانهنشانی 

 -استـان سیستـان و  بلوچستـان  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  -بلوار خرمشهر  -زاهـدان  -استـان سیستـان و  بلوچستـان

 09155435346همراه 054-33442655-33443036شماره نمابر:           054-33410708شماره تماس:    گرافیک رضوی جشنوارهدبیرخانه دائمی 

 razavigraphicfestival@gmail.com نشانی پست الکترونیکی:

 

 


