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 فراخوان جشنواره

...( به صورت ها )هنری، علمی وهای کالن جشنواره فراخوان کلی جشنواره در همه کمیتهبنابر سیاستگذاری

یکسان طراحی شده و پس از چاپ فراخوان در دبیرخانه دائمی بخش دانشگاهی مستقر در وزارت علوم در 

 های مختلف قرار خواهد گرفت.اختیار کمیته

های جشنواره چهاردهم یکی از ملزومات معرفی صحیح شرط یکسان بودن تبلیغات در تمام کمیتهالزم به ذکر 

 های سراسر کشور خواهد بود. جشنواره به مخاطبان در دانشگاه

 

 :متن فراخوان

 

 سمه تعالیاب

بنیاد تحقیقات و فناوری و  با مشننارکت وزارت علوم، المللی امام رضننا ) (چهاردهمین دوره جشنننواره بین

برگزار  59هنری آذر ماه سننا   دانشننیویی برتر) ( با هدف معرفی آثار المللی فرهنگی هنری امام رضننابین

رود توسننچ چهار خواهد شنند. بخش هنری این رویداد که زیر میموعه بخش دانشننگاهی آن به شننمار می  

 زارهنری به شرح زیر برگ تبریز و هنر شنیراز در پن  رشنته  اسنالمی  ، هنر اصنههان، هنر  تهران هنردانشنگاه  

 گردد:می

 سازی و عکاسینقاشی، گرافیک، تصویرسازی، میسمه هنرهای تجسمی: .1

ایع ، صن)تذهیب، گل و مرغ، تشعیر و نقاشی ایرانی( نگارگری هنرهای سنتی و کاربردی: .2

، خوشنویسی، )طراحی و بافت پارچه( ، هنرهای سنتی)چوب، فلز، سها ، شیشه( دستی

 طراحی صنعتی و فرش، معماری طراحی

 نماهنگ و ایچندرسانه ، پویانمایی،فیلم، ترتئا هنرهای نمایشی: .3

 آهنگسازی و نماآهنگ، سرود هنرهای موسیقایی: .4

ر رضوی و منظر شهری مرمت ابنیه تاریخی، مرمت اشیاء تاریخی، بنیادهای هن مطالعات هنر: .9

 شناسی احداث و مرمت بناهای دینی ، معماری، آسیبمقدس مشهد هنری در

 

 :اهداف جشنواره

 رف نه سیره، شخصیت و معاهنری در زمی کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی وتشویق تولید

 ) ( و کمک به انتشار گسترده این آثارامام رضا

 

 

 و ارتقاء نگاه به هنر  دانشیوییهای تخصصی در طو  جشنواره با دو هدف تولید آثار برگزاری کارگاه

 رضوی در سطح جامعه 
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  معرفی هرچه بهتر مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی جهان اسالم 

 اییاد کارآفرینی هنری 

 ه ائمه معصومین به ویژه امام رضاگسترش فعالیت های فرهنگی، هنری مرتبچ  با سیر) ( 

 تأثیرگذاری مثبت جشنواره بر روحیه اسالمی و شیعی دانشیو 

 الرضاشناساندن اندیشه وآموزه های عمیق حضرت علی بن موسی) ( 
 

 

  :موضوعات

 

 زندگانی امام رضا) ( و مضامین عالی فرهنگ رضوی و هااندیشه 

 رتأثیرات سیره امام رضا) ( در زندگی انسان معاص 

  ابعاد علمی و اجتماعی امام رضا) (معرفی 

 ها و...()آداب و رسوم، آیین محوریت فرهنگ رضویها و اعتقادات بومی با توجه به ظرفیت فرهنگ 

 آثار اصحاب امام رضا) ( زندگی و ، احادیث و روایات رضوی به توجه 

 به تصویر کشیدن اندیشه ها وسیره علمی امام رضا) ( در برخورد پیروان سایر ادیان و فرق و... 

 دفا  مقدس 

 

 

 

 مراجعه نمایند. www.razavifest.ir توانند به آدرس اینترنتی مندان جهت ثبت نام در جشنواره میعالقه

 نشانی دبیرخانه اصلی:

ور، باالشهید ، روبه روی پارک دانشیو، کوچه )ع ( ، نرسیده به چهارراه ولیعصراسالمی خیابان انقالبتهران، 

             اجتماعی دانشگاه هنرو ساختمان معاونت فرهنگی کاشی چهارم، 

 15129447797/  15122595914/  121 – 99179913 / 99477454  :تلهن 

  tg://resolve?domain=Razavifest :تلگرام جشنوارهکانا  

 Razavifestصهحه اینستاگرام جشنواره: 

  

 :جشنوارهشمار گاه
 

 1359ماه داد مر: وان و شرو  ثبت نام از طریق سایتاعالم فراخ

 1359ماه مهر 29: رین مهلت ثبت نام و ارسا  آثارآخ

 1359ماه  نیمه او  آبان :انتخاب اولیه آثار

 1359آبان ماه  نیمه دوم :اعالم نتای  انتخاب اولیه

 1359ماه  او  آذر: ههته دریافت اصل آثار انتخاب شده 

http://www.razavifest.ir/
http://www.razavifest.ir/
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 1359دوم آذر ماه نیمه : آثار داوری

 ( 1359ماه  ههته پایانی آذرزمان با مراسم اختتامیه ): هماعالم نتای  نهایی



4 

 

 جشنواره مقررات بخش های مختلف

 ی:مقررات کل

 
o  لزاماً ا )به استثناء بخش جنبی )غیررقابتی(( در جشنوارهپدیدآورندگان اثر یا نویسندگان مقاالت متقاضی شرکت

 کشور باشند.باید دانشیوی یکی از مؤسسات آموزش عالی 

o تپذیر اسرسانی جشنواره امکاننام، تکمیل فرم شرکت و ارسا  تصویر آثار، فقچ از طریق پایگاه اطال ثبت. 

o  ارسالی مربوط به آثار باید نشان دهنده جزییات اثر برای هیأت انتخاب باشدتصاویر صدا یا کیهیت. 

o  اطالعات فرم ثبت نام و عناوین آثار در تهیه مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی مورد استهاده قرار خواهد گرفت، از

 .کننده استولیت صحت اطالعات ارسالی بر عهده شرکتئاین رو مس

o یافته به نمایشگاه در قالب چاپ در دبیرخانه جشنواره میاز بوده با رعایت حقوق معنوی صاحب اثر از آثار راه

 استهاده کند. المللیای استانی ودر صورت امکان بینهای دورهنامه، برگزاری نمایشگاهکتاب

o ر از آثار راه یافته به نمایشگاه در دبیرخانه جشنواره میاز بوده با رعایت حقوق معنوی و مادی و رضایت صاحب اث

)در صورت تحقق این امر، جزئیات مربوطه توسچ دبیرخانه جشنواره  صورت امکان، برای فروش استهاده نماید.

 متعقبا اعالم خواهد شد.(

o کننده طبق تاریخ اعالم شده باید اصل شود و شرکتاعالم اسامی مرحله او  به عنوان پذیرش قطعی تلقی نمی

 .را به دبیرخانه تحویل نماید در غیر این صورت از جشنواره حذف خواهد شداثر 

o پذیرد.می انیامای مرحله دوصورت ه ب( ، فیلم و انیمیشنجشنواره )به استثناء بخش مطالعات انتخاب در آثار هنری 

ورت ص شاهده اصل اثرتصاویر ارسالی و انتخاب نهایی بر اساس مصدا و یا انتخاب اولیه بر اساس به این معنا که 

 پذیرد.می

o  به استثنا بخش عکس( وجود نداردارسالی آثار تعدادمحدودیتی در(. 
o جشنواره است شورای سیاستگذارینشده، بر عهده  و اعالم نشده بینیگیری درباره موارد پیشتصمیم. 

o )آزاد استدر آثار هنری  تکنیک )روش اجرا. 
o دنباشحائز رتبه شده  جشنوارهاین های قبلی  آثار ارسالی نباید در دوره. 

o  صورت امکان به  و مقاالت برتر نیز در در یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت هنری برگزیدهآثار

 .میموعه مقاالت جشنواره به چاپ خواهد رسید عنوان

o  ،باشد.جشنواره میدبیرخانه میاز به حذف آثار از در صورت عدم رعایت هرکدام از قوانین و ضوابچ 

o باشدپذیر نمیخارج کردن اثر از جشنواره پس از بازبینی اولیه به هیچ عنوان امکان.  

o باشدارسا  آثار به جشنواره به معنای قبو  تمامی مقررات جشنواره می. 

o ن مستقر در شهر تهرادر دانشگاه هنر جشنواره رضوی اصلی آثار خود را به نشانی دبیرخانه اصل مندان باید عالقه

 ارسا  نمایند.

o هدا و کتاب الکترونیک آثار جشنواره اکنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت به تمامی شرکت

 خواهد شد.

o .برای برگزیدگان بخش تئاتر در صورت امکان اجرای عموم فراهم خواهد شد 

o گونه آثار، جایزه به صورت مشترک به ورت برگزیده شدن ایناثر گروهی باید به نام صاحبان آن ثبت شود. در ص

 .صاحبان آن تعلق می گیرد

o  اثر به دبیرخانه اصلی جشنواره ارسا  صاحب مشخصات کامل درج اصل آثار راه یافته به بخش داوری باید همراه با

 شود.
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o که پس از مهلت مقرر ارسا  شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد به آثاری.  

o در قبا  هر گونه خسارت ناشی از پست یا حمل و نقل آثار تا پیش از مسئولیتی  دبیرخانه اصلی جشنواره هیچ

 دریافت رسمی اثر نخواهد پذیرفت.

 

 های تجسمیبخش هنر

 عکس بایست تصویر آثار خود را ارسا  نمایند به این صورت که ابتدا های تیسمی میمندان به شرکت در بخش هنرعالقه

 را آن اثر درجشنواره، اصل شدن پذیرفته از کرده و بعد ارسا  72 رزولیشن و متعارف ابعاد دوسوم در را کار خود نمونه

 .کنند ارسا 

 

 

 نقاشی:

o  پذیرفته می شودنیز تکنیک )روش اجرا( آزاد است و آثار دیییتالی. 

o  متر باشدسانتی 191و ضلع بزرگ حداکثر  91اندازه ضلع کوچک آثار حداقل. 

o  حداقل رزولویشن تصویر باید  مگابایت 9و حداکثر  3حیم فایل ارسالی حداقل(150 DPI )با پسوند باشد JPG 

 .باشد RGB  و مود

 

 :/طراحی محیطی تصویرسازیگرافیک /

 .محدودیتی در تکنیک طراحی آثار وجود ندارد

 / گرافیک محیطی / تصویرسازیستروهد گرفت: پگرایش انیام خوا سهپذیرش آثار، تنها در 

 

o  311با کیهیت  71در  91پوستر : ابعاد DPI و RGB و با فرمت JPG  

o  سانتی متر با کیهیت 91در  31سانتی متر، حداکثر  31در  31تصویرسازی: حداقل ابعاد DPI 300  و مودCMYK 

  JPG با فرمت RGBو 

o سانتی متر 31در  21د : ابعاگرافیک محیطی (A4)  311با کیهیت DPI مود  وCMYK  وRGB  و با فرمت 

JPG  
 

 مجسمه سازی:

o بهرستند.عکس از هر سه زاویه اثر  سازی، متقاضیان می بایست میسمه کارهای نمونه در 

o حداقل رزولویشن 9تا  3بایست بین حیم هر فایل ارسالی می( 150 مگابایت باشد DPI  با فرمت )JPG   و مود
RGB 

o سانتی متر و بزرگترین بعد اثر یک متر باشد. 21بایست کوچکترین بعد اثر حداقل می 

 

 عکاسی:

o - در  عکس 11حداکثر با ارسا   تواندیو هر عکاس م شودیم یرفتهپذ« تک عکس»صورت فقچ به یآثار ارسال

 جشنواره شرکت کند.

o  عکس ها بایستی با فرمتJPG   مود باRGB  پیکسل بر روی لوح فشرده همراه با  1111، حداقل ضلع بزرگ

 مشخصات کامل صاحب اثر و نام اثر تا تاریخ مقرر به دبیرخانه  ارسا  شوند.
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o چاپ  مناسب. )سایز عکس ها باید در صورت راه یابی عکس به نمایشگاه، ارسا  عکس با سایز اصلی ضروری است

  (300حداقل رزولویشن  شد،با متر سانتی 71در  91در ابعاد 

o باشند سهید و سیاه یا و رنگی صورت به توانند می ها عکس. 

o و  قبها در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد، قابلاصالح رنگ، کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس

 .است
 

 خوشنویسی:

o شودبرداری شده، پذیرفته نمیبندی های تقلیدی صرف و آثار نسخهترکیب. 

o تکنیک )روش اجرا( آزاد است. 

o اجرای آثار می بایست به طور کامل توسچ هنرمند )غیر دیییتالی( انیام شده باشد. 

o  متر باشدسانتی 191و حداکثر  31حداقل اندازه یک ضلع آثار. 

o  تعلق خواهد آثار ارسالی باید دارای امضای هنرمند باشد. از این رو، تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب امضا

 .داشت

o ه شودئاراپاسپارتو شده  و شیشه وقاب  بدونیافته به نمایشگاه الزاماً آثار راه. 

o  رزولویشن مگابایت  9و حداکثر  3حیم فایل ارسالی حداقل(150 DPI )با پسوند JPG و مود RGB باشد. 

 

 بخش هنرهای سنتی و کاربردی

 

 :تشعیر و نقاشی ایرانی(های تذهیب، گل و مرغ، )شامل رشته نگارگری

o آثار نسخه برداری شده پذیرفته نمی شود. 

o یاد  هایهای معمو  و متداو  در نگارگری معاصر)گواش، آبرنگ، اکریلیک، طال و ...( در گرایشاستهاده از رنگ

 .شده قابل قبو  است

o سانتی متر باشد(  191)حداکثر اندازه ضلع بزرگ قاب  یافته به نمایشگاه الزاماً با قاب ارایه شودآثار راه 

o د.الی باید دارای امضای هنرمند باشآثار ارس  

o  رزولویشن مگابایت  9و حداکثر  3حیم فایل ارسالی حداقل(150 DPI )با پسوند JPG و مود RGB باشد. 

 

 )شامل رشته های چوب، فلز، سفال، شیشه( صنایع دستی
 

o  استتکنیک )روش اجرا( آزاد. 

o   سانتی متر باشد. 111در بخش چوب : حداکثر اندازه ضلع بزرگ اثر میبایست 

o  سانتی متر باشد. 71در بخش فلز : حداکثر اندازه ضلع بزرگ اثر میبایست 

o  سانتی متر باشد. 91در بخش سها  : حداکثر اندازه ضلع بزرگ اثر میبایست 

o سانتی متر باشد. 91ت در بخش شیشه : حداکثر اندازه ضلع بزرگ اثر میبایس 

o  رزولویشن مگابایت  9و حداکثر  3حیم فایل ارسالی حداقل(150 DPI )با پسوند JPG و مود RGB باشد. 
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 : باشد()شامل رشته های طراحی و بافت پارچه می های سنتیهنر

 
o تکنیک )روش اجرا( آزاد است. 

o  سانتی متر باشد. 111حداکثر اندازه ضلع بزرگ اثر میبایست 

o  رزولویشن مگابایت  9و حداکثر  3حیم فایل ارسالی حداقل(150 DPI )با پسوند JPG و مود RGB باشد. 

 
 

 :طراحی فرش

 

o  شود.برگزار میو کامپیوتری جشنواره در دوبخش طراحی مدادی و رنگ و نقطه دستی 

o  باشد.ابعاد مورد قبو  زر  و نیم میحداکثر 

o  است. خانواده رنگی الزامینمایش نمونه های 
 

 هنرهای نمایشی

 

 تئاتر:

o ست.اای های صحنهجشنواره پذیرای تئاتر 

o  الزامی است.  (ایکلمه 311)ارسا  چکیده طرح 

o نسخه از نمایشنامه تایپ شده و فایل آن در محیچ یکبایست متقاضیان میword   جشنواره اصلی به دبیرخانه

 .ارسا  نمایند

o  د مورد ارزیابی اجرایی قرار خواهنبراساس فیلم ارسالی پس از تائید متن توسچ هیأت ارزیابی متون، آثار نمایشی

 .گرفت

 

 

 

 فیلم:

o های داستانی، مستند، تیربی، انیمیشن و نماآهنگ به جشنواره ارسا  شوند.توانند در قالبآثار می 

o دقیقه می باشد.  31 حداکثر مدت زمان هر اثر 

o یو ها باید دانشبایست دانشیو باشد. )در صورتی که اثر بیش از یک کارگردان دارد، یکی از آنکارگردان اثر می

 باشد.(

o  فرمت قابل پذیرش آثارAVI  و یاMPEG2 .می باشد 

o گیرد به این معنا که همان نسخه ارسالی به جشنواره در ای انیام میارسا  اثر در این بخش به صورت یک مرحله

 قابل قبو  نیست( VOBآیند. )ارسا  اثر با فرمت میصورت پذیرفته شدن در بخش مسابقه، به نمایش در

o   آثار باید در لوح فشرده همراه با مشخصات کامل صاحب اثر و دو قطعه عکس از پشت صحنه به دبیرخانه ارسا

 شوند.
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 ییموسیقابخش هنر های 

 

o  ر نوشته شود. آهنگساز در انتخاب شعر برای بخش کر آزاد گروه کُو یا  نوازیگروهالزم است قطعة ارسالی برای

 .باشدجشنواره  اتاست اما مضمون آن باید مطابق با موضوع

o افزارهای رمشده توسچ نعالوه بر ارسا  دو نسخه پارتیتور پرینت شده به دفتر جشنواره، ارسا  فایل صوتی اثر )تهیه

 .دی الزامی است( نیز بر روی سیهای کامپیوترینویسی و یا سمپلنت

o آثار صرفاً باید با فرمت AVI  به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسا  شوند. 

o الزم است پارتیتورها فاقد نام آهنگساز باشند و نام صاحب اثر تنها بر روی بستة ارسالی نوشته شود. 

 

 مطالعات هنر 

 

 :علمی پژوهشیبین المللی و  تدوین مقاالت همایش شرایط پذیرش و راهنمایی

های همایش بر مبنای قواعد میله های علمی پژوهشی ارزیابی و داوری خواهد شد و پس لهمقانظر به اینکه 

آوری چاپ خواهد شد لذا از پذیرش با عنوان مقالة علمی پژوهشی مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فن

 رعایت شرایچ ذیل الزامی است:

  علمیشرایط  -الف

o ةنتیی و نوآوری ،دارای اصالتهای رضوی باشد و باید مبتنی برفرهنگ و آموزه تمقاال 

  .های علمی نویسنده یا نویسندگان باشدکاوشها و پژوهش

o 2- ددر نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استهاده شو.  

o  پردازی و در مبانی راهبردی، رویکردی نظریه مقاله باید در حوزة نظری، مبتنی بر اصو

 کاربردی داشته باشد.

o و  دننقد اصیل باشمبتنی بر و  یتحلیلموضو  محور و یا مسأله محور، باید کامال  تمقاال

 باشد.نو توصیف صرف گردآوری 

o ر دنامه باید تأیید استاد راهنما را همراه داشته باشد و نام وی نیز مقاالت مستخرج از پایان

  .مقاله ذکر شود

  نگارش شرایط –ب 

مقاله از جهت نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصو  فصاحت و بالغت در آن رعایت  -

  .گردد
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  :تنظیم شوده شکل زیرمقاله ب -

o  و گویای محتوای مقاله باشدمربوط به همایش عنوان مقاله.  

o مقاالت در  تمامیWord  گردد.حروفچینی 
 

o برگ  درنویسنده یا نویسندگان نشانی و شماره تلهن و علمی  ةن همراه با درجآ یننام مؤلف یا مؤله

 .ضمیمه ارسا  شود

o باشد. سطری( 23)  صهحه 21بایست می حداکثر صهحات مقاله 

o باشد. واژه 291بایست می  یفارس یدهچک 

o باشد. فارسی حداکثر شش کلمه ةکلید واژ 

o باشد. واژه 311 بایستمی ینالت چکیده 

o ها و روش، و روش کار(، درآمد، داده یاصل یاتفرض ی،اصل یها)پرسش مقاله شامل مقدمه هایبخش

 باشد :می یریگییهبحث و نت ی ،نتا

o باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازدپیشینه تحقیق و مآخذ  ةمقدمه، شامل پیشین.  

o  پردازدموضو  و تحلیل آن میمتن اصلی که در آن به طرح.  

o نتییه گیری  

o ها )در صورت لزوم(یادداشت 

o منابع و مآخذ  

o ترجمة دقیق چکیدة فارسی( انگلیسی ةچکید( 

o (های فارسیانگلیسی )ترجمه کلید واژه ةکلید واژ  

o  علمی ةبه التین همراه درجیا نویسندگان نام نویسنده  

o قیصریثا : )مو صهحه ذکر شود؛ نشر به ترتیب نام نویسنده، سا  و داخل پرانتز درون متنی و  ،ارجاعات متن، 

1379 :294) 

o 4- :فهرست منابع و مآخذ به ترتیب ذیل تنظیم شود 

o  کتاب:  –الف 

 .محل نشر ،ناشر نوبت چاپ، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح،  ،)سا  انتشار داخل پرانتز(، نام خانوادگی)شهرت(، نام

o  میله -ب: 

، نام نشریه، دوره/ سا ، جلد، «داخل گیومه عنوان»خانوادگی )شهرت(، نام نویسنده، )سا  انتشار داخل پرانتز (، نام 

 ؟؟(.تا ص؟؟ صهحات ) از ص  ةشمار

o  یموعه مقاالتم -ج: 

استار، نام ، نام گردآورنده یا ویر«داخل گیومه عنوان مقاله» نام خانوادگی، نام نویسنده، )سا  انتشار داخل پرانتز(،   

 ؟؟(.تا ص؟؟ صهحات ) از ص  ةناشر، شمار میموعه مقاالت، محل نشر، نام
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o  های اینترنتیسایت –د: 

نام و نشانی اینترنتی به صورت « عنوان موضو  داخل گیومه»)آخرین تاریخ و زمان(،  ،نام خانوادگی، نام نویسنده

  .ایتالیک

o  

o متن مقاله فونت : B Mitra14 14، عنوان مقاله B Mitra مختلف  یهابخش یتر, تB Mitra14  بولد 

o یردقرار گ یرتصو یینو اشکا ، در پا یرتصاو زیرنویس. 

o یردجداو  قرار بگ یجداو ، باال توضیح. 

o ه با فرمت نعالوه بر درج در متن مقاله، به شکل جداگا تصاویر JPG باdpi 311  مقاله  یمهضم یدیس یکدر

 دبیرخانه ارسا  شود.()سی دی باید به نشانی  گردد.

o دی باید به نشانی دبیرخانه )سیارسا  گردد.  یمهضم یدیورد مقاالت در س یلفا ی،عالوه بر نسخه چاپ حتما

 ارسا  شود.(

o  اسامی خاص و اصطالحات التین و ترکیبات خارجی بالفاصله پس از فارسی آن در داخل پرانتز در

 .شودمتن مقاله آورده 

 

 

 بخش جنبی 
 

 :فاخر مشترک استادان و دانشیویان آزاد )غیررقابتی( برای تولید آثاربخش 

 ماه شهریور آخر تا ههتهحداکثر ست طرح پیشنهادی خود را به صورت مکتوب یبامندان به شرکت در این بخش میعالقه

ا هبررسی طرحاز به دبیرخانه ی اصلی جشنواره ارائه دهند )از طریق بارگذاری بر روی سایت اصلی جشنواره (. پس  1359

 های الزم با منتخبین انیام خواهد شد.نتای  این بخش توسچ دبیر خانه اصلی اعالم و هماهنگی


