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تجسمی   جشنواره  آنیی انهم»
 «د کشورکانونهای فرهنگی و هنری مساجوژیه  اعضای    ) رتنج(بچه اهی مسجدهنراهی 

 

 مقدمه :
 برگزار مي گردد. نقاشيو خوشنویسي، گرافيك رشته 3بچه هاي مسجد با عنوان ترنج در جشنواره هنرهاي تجسمي

باشند با انتخاب یك موضوع توسط هنرمندان حاضرر در مرحهه اایاني هه متشر ا ان ناراب برتر هر رشرته  مي        

انتخاب و در مراسم  برترهه ان ميان این آثار، ناراب  هيئت داوران، آثاري را در نمان برگزاري جشنواره خهق مي هنند

 اختتاميه معرفي مي شوند.

در سطوح مهي و بين المههي ر ارسالي و خهق شده، نمایشگاهي در محا برگزاري جشنواره شایان ذهر است ان آثا    

براا خواهد گردید و ان آثار منتخب با اهدا جوایز مادي و معنوي مانند همك هزینه نیارب عتباب عالياب و مشررر د 

 مقدس تقدیر به عما خواهد آمد.

 
 

 شرایط و ضوابط عمومی:

با رویکرد سبک زندگی اسالمی از آیات قرآن و حکمت های نهج البالغه  موضوعات این جشنواره صرفاً -1

پیشنهادی در پورتال بچه های مسجد بارگزاری  حکمت هایآیات و می باشتد هه  )همزیستیی مومنانه  

 خواهد شد.

 3/4/79  را تا تاریخ   اثر خود را توليد و سرررفا فایا اثر خودسع ا اثر  مي توانندتمامي شررررهت هنندگان  -2

و یا اایگاه اطالع رسرراني جوانان مسرراجد به    .irbachehayemasjedبه نشرراني انطریق اورتال بچه هاي مسررجد

 براي دبيرخانه جشنواره ارسال نمایند. www.javananemasajed.ir  نشاني

به  ،توليد و ارسرال شروند، در رورب انتخاب توسط هياب داوران    حمایت از هاالی ایرانیآثاري هه با موضروع   -3

 رورب ویژه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

برگزار هننده مجان است هه آثار منتخب را به نمایش گذاشته و ان این آثار در انتشاراب خود با ذهر نام خالق اثر   -4

 استااده نماید.

 .اذیرفته نميشود ،آثار منتخب در جشنواره هاي قبهي هه حائز رتبه شده اند خهق شده باشند.آثار باید جدید  -5

 ت ميا فرم تقاضاي شرهت در جشنواره به منزله قبولي شرایط و مقرراب آئين نامه شرهت در جشنواره است . -6

 بچه هايا دبيرخانه  تصررميم گيري ن ایي درباره مواردي هه در آیين نامه و مقرراب ايش بيني نشررده اسررت ، ب  -7

 مي باشد. مسجد

 ههيه شرهت هنندگان در جشنواره باید عضو هانون اي فرهنگي وهنري مساجد باشند. -8

 شرهت هنندگان درتمامي رشته ها باید فرم شرهت در جشنواره را به تائيد هانون و دبيرخانه استان ،برسانند. -9

باید با توجه به رده سني خود در جشنواره اقدام به ارسال  رهتمامي خواهران و برادران شرهت هننده در جشنوا -10

 ستمامي رشته ها سال 29تا  16سال و 15تا  9سال سفقط در رشته نقاشي ،  8تا 7اثر نمایند: رده سني 

 جشنواره ان داوري حذف خواهند شد.موضوعاب آثار غيرمرتبط با  -11
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 مدارک مورد نیاز :
   300dpiو با هيايت  jpgبا فرمت  3×4قطعه ع ا   یك -1

 تصویر راحه اول شناسنامه فایا  -2

 ت ميا فرم درخواست فایا  -3

 مم ور به م ر دبيرخانه استان گواهي عضویت در هانون  -4

 در اورتال ت ميا فرم مشخصاب فردي  -5

 
 

 

 )گرایش طراحی پوستر با رایانه( الف(شرایط و ضوابط اختصاصی بخش گرافیک
 سانتي متر باشد . 70× 100شده باید اندانه آثار ارائه حداهثر -1

، به رورب الیه بان با فرمت 300dpiفایا اوستر را با هيايت  لينك شررهت هنندگان در رشرته گرافيك باید   -2

psd   و یاtiff     سال نمایند.اربراي دبيرخانه جشنواره  

مطرح مي شود هه ان آثار منتخب  ویژهبه عنوان موضوع  طراحی نشان بچه های مسجد*در این رشرته ، موضوع  

                        این موضوع به رورب جداگانه تقدیر به عما خواهد آمد.
 

 

  ب( شرایط و ضوابط اختصاصی بخش نقاشی
 

 ب ره گيري ان همه سب  ا و ت ني  ا آناد است . -1

 سانتي متر باشد.70×50آثار ارسالي باید اندانه حداهثر -2

رسررال بررراي دبيرخانرره جشررنواره ا  JPGویررا  tifو بررا فرمررت  dpi300بررا هيايررت  تصررویر آثررار ارسررالي بایررد -3

 شود. ج ت حضور در نمایشگاه، دریافت اصل اثرشود تا اا ان گزینش اوليه 

 تاثير مستقيم دارد. آنارسالي در انتخاب یا عدم انتخاب  اثرالنم به ذهر است هيايت  
 

 

 

 

 (  نستعلیق، نسخ و ثلث  های خط )گرایش و ضوابط اختصاصی بخش  خوشنویسیج(شرایط 
 سانتي متر باشد.100×70و حداهثر  50×35ابعاد آثار ارسالي باید حداقا  -1

براي دبيرخانه جشررنواره   JPGویا  tifو با فرمت  dpi300با هيايت خود را  تصررویر آثارشرررهت هنندگان باید  -2

 ان گزینش اوليه ،ان ارا آثار منتخب ج ت حضور در نمایشگاه استااده شود. تا اا ،ارسال نمایند
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  هنرهای تجسمی بچه های مسجد)ترنج( فرم مشخصات فردی متقاضیان شرکت در جشنواره              
 

 

 

     31پدر:....................... شماره شناسنامه: ...............  تاريخ تولد:......./......./.......خانوادگي:............................. نام نام       نام:...........
        ....... تولد)استان /شهر/بخش(: .................../....................../.........محلمذهب :.......................  شماره ملي:...................................

شغل: ...........................    محل تحصيل:................................. مقطع تحصيلي:........................... رشته تحصيلي:.....................................
 شماره تلفن همراه ........................... 

 ................................................................سكونت:.......................................................................................................................آدرس محل 

 ........... مدت همكاري با كانون فرهنگي هنري:........................................................................................كدپستي:.........................

 .......................................................................آدرس دقيق كانون و مسجد:........................................ .............................................................

 .................كدپستي:...........................................................................................................................................................................................

 ..........................(:............................................................................................پيش شماره تلفن:................Emailپست الكترونيك) آدرس
 

       خوشنويسي       نقاشي         گرافيك    رشته هنری:
 

 ت نيك: تاریخ خهق اثر: نام اثر:            گرایش :                

 

 هد دبیرخانه جشنواره :                                                                                                                

 

 محل امضاء:                                                                          تاریخ و                                                                                                                      
                                                                                        

  
 

 های فرهنگی هنری بچه های مسجددبیرخانه دائمی جشنواره                                                    


