
 عاشورایی نگاه ملی جشنواره نقاشی بخش فراخوان

 به واقعه عاشورا معاصر: نگاه رویکرد

 ومقررات شرایط

 باشد می آزاد سنی، های رده همه در هنرمندان تمامی برای جشنواره در شرکت. 

 .تکنیک و شیوه ارائه اثر آزاد است 

 نماید ارسال جشنوارهبه دبیرخانه  را اثر سه حداکثر تواند می هنرمند هر. 

  باشد. متر سانتی 40 حداقل کوچک ضلع و متر سانتی 150 حداکثراثر می بایست  بزرگ ضلعاندازه  

 فرمت با یفایل صورت می بایست به اول ی مرحله در اثر تصویر ارسال  JPEG  ر حداکث حجمو  300و با رزولوشن

 .باشد برای هر اثر بایتمگا 3

 به نشانی    جشنوارهفقط از طریق وب سایت  ،رهگیری کد دریافت و ارسال تصویر آثار ،نام ثبت

www.ferdowsconferences.ir  امکان پذیر است. 

  ررسی شده و در مرحله دوم اصل آثار ب تصاویرپذیرش و انتخاب آثار در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول

 .قرار خواهد گرفتمعرض عموم  شگاه درشده و در نمایو انتخاب نهایی انجام  ارسال جشنواره به اثر

 از طریق  کلمه صد در حداکثر اثر  تشریح برای را خود هنری ی بیانیه ارسال تصاویر، با همراه توانند می متقاضیان

 .نمایند ارسال PDF قالب درو  سامانه

 برگزارکننده اگر .باشدیم جشنوارهو مقررات  شرایط پذیرش یمنزله به کننده شرکت توسط اثر ارسالو  نام ثبت 

 .حذف نماید جشنواره از را آن تواندیم نیست فراخوان شرایط و مقررات مطابق اثر که دهد تشخیص

  شد نخواهد داده اثر ترتیب دنشو ارسال جشنواره دبیرخانه به مقرر مهلت از پس که آثاریبه . 

 صدمات قبال در مسئولیتی جشنواره دبیرخانهو  بوده هنرمند عهده بر آن دریافت و نمایشگاه به اثر ونقلحمل ،ارسال 

 .پذیردینم را پست و آثار نامطلوب ارسال از ناشی

  خواهد داشت را و تبلیغات فرهنگی با ذکر نام هنرمند هارسانهدر آثار  و انتشارحق استفاده  جشنوارهدبیرخانه. 

 شد خواهد یرساناطالع دبیرخانه طریق از و هبود جشنواره دبیر عهده بر نشدهبینییشپ موارد یدرباره گیرییمتصم. 

  داوری معیارهای

 عاشورا واقعه به نو نگاهی و خالقیت .1

 عاشورایی یهاارزش و باورها ،معیارها با تطابق .2

 



 جوایز

 جایزه نقدی سی میلیون ریال مبلغ و افتخار لوح ،جشنواره تندیس: اول نفر

 جایزه نقدی بیست میلیون ریال مبلغ و افتخار لوح ،جشنواره تندیس : دوم نفر

 جایزه نقدی ده میلیون ریالمبلغ  و افتخار لوح ،جشنواره تندیس : سوم نفر

به تمامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه و  هچاپ شد "عاشورایی نگاه " کتاب در  نمایشگاه شرکت در عالوه بر منتخب آثار

 و گواهی شرکت اهدا خواهد گردید. جشنوارهکتاب 

  مقدم یطاهر یرضاعل :بخش نقاشی پنجمین جشنواره نگاه عاشورایی دبیر

  سالم نراقی ساناز :دبیرخانه اجرایی امور

  داوران یئته

 یابو تراب محمد  

 یظیحف فرزانه  

 شهسوار عباس  

 جشنواره شمارگاه

  از طریق سایت نامثبتاعالم فراخوان و شروع 

  1397اسفند ماه  15 :به سامانهو ارسال فایل   نام ثبت مهلت ینآخر

 1397اسفند ماه  25 هنرمندان:منتخب دریافت آثار 

 1398فروردین  18 به نمایشگاه: یافتگانراه از میان نهایی برگزیدگاناعالم 

 1398فروردین  20 :مراسم اختتامیه و اهدای جوایز

 : جشنوارهآدرس دبیرخانه 

 ، مؤسسه آموزش عالی فردوس30ز کالهدو شهید، کالهدوز شهید ار، بلومشهدخراسان رضوی، 


