


شــهر بــه مثابــه کالبــدى پویاســت کــه حیاتــش را از نبــض ســاکنین خــود مى گیــرد      
و هم چــون آیینــه، تصویرگــر حــال مردمــان خــود اســت. نــوروز بهانــه اى اســت تــا بتوان شــهر 

را آنگونه که در شان ساکنان آن است پیرایش نمود و نشاط و شادابى را در فضاى شهر گسترانید.
مشــهد الرضــا(ع) جهانشــهر برکــت و کرامــت، شــهر امــام مهربانى هــا، شایســته آن اســت کــه در شــان 
مجــاوران و زائــران امــام رضــا علیــه الســالم برخوردار از ســیمایى مطلــوب و فضایى فرحبخــش و آکنده 

از رویدادهاى هنرى فاخر و ذیل گفتمان انقالب اسالمى باشد.
جشــنواره هنرهــاى شــهرى مشــهد در تــداوم ســنت دیرینــه خــود، امســال بــا رویکردهــاى محتوایــى و 
ــه اســتقبال از بهــار ســال 1402 خواهــد  ــگان شــهر ب ــدان و فرهیخت ــا هنرمن ــى متفــاوت همــراه ب اجرای

رفت.
ســتاد برگــزارى جشــنواره از عمــوم عالقمنــدان و هنرمنــدان دعوت مــى نماید تــا در این رویــداد بزرگ 

شهرى شرکت نمایند.

هنرهاى مردمى (محله آرایى، نمایش، 
سرود)

بخش هاى جشنواره:
هنر هاى تعاملى شهرى
آثار و آذین هاى نورى

شهرآرایى
دیوارنگارى

نمایش
سرود 

بخش
 ویژه

به نام خدا



اهمیــت ایــن بخــش از جشــنواره تاکیــد بــر ایجــاد جریــان هنــرى بــا هــدف توجه بــه تعامــل مخاطب بــا آثار 
هنــرى اســت. مخاطــب امــروز کــه در مواجهــه روزافــزون بــا فنــاورى هــا، نــوآورى هــا و اشــکال مختلــف و هیجان 
انگیــز ســرگرمى قرارگرفتــه اســت، نیازمنــد بهــره منــدى از آثــارى اســت کــه بتواننــد پاســخ مناســبى بــه ایــن نیــاز 
فرهنگــى بدهــد. از اینــرو ایــن بخــش در تــالش اســت بــا تاکیــد بــر عنصــر تعامــل بیــن اثــر هنــرى و مخاطــب از 

ظرفیت هاى این گونه  هنرى  متناسب  با فضاى شهرى  در راستاى  ایجاد  نشاط  اجتماعى  بهره ببرد.
ــا توجــه بــه  هنرمنــدان و افــراد فعــال در عرصــه نــوآورى بــه صــورت فــردى و گروهــى مى تواننــد ب

موضوعات و مقررات  جشنواره نسبت  به ارسال  آثار خود  اقدام  نمایند.

-  آثار هنرى تعاملى مبتنى بر  بازى ( هوش و سرگرمى، انواع ورزش هاى خالقانه فردى و جمعى)
-  آثار هنرى تعاملى مبتنى بر تکمیل اثر (با حضور یا عکس العمل مخاطب)

-  آثار هنرى تعاملى  مبتنى  بر تجارب  علمى (استفاده   از قابلیت  هاى علوم  و فنآورى  هاى  مختلف  همچون  فیزیک  و ریاضى )
-  آثار هنرى تعاملى واکنش گرا (تعامل مخاطب مبتنى بر حواس پنجگانه، صوت، نور، تصویر،...)

طرح هاى پیشنهادى مى توانند در برگیرندهاى هر یک از مضامین زیر باشند:
- نــوروز (تجلــى هویت ملى): طــرح و ایده هایى کــه ترجیحا متاثر از مضامیــن ادبى، 

فرهنگى  و تاریخى  ایران  و به طور خاص شهر مشهد الرضا باشد.
- مــاه مبارك رمضان  (تجلى نشــاط معنوى): طــرح و ایده هایى که ترجیحا 

بهره مند از آموزه هاى دینى و ظرفیت معنوى شهر مشهدالرضا باشد.
- امام رضا علیه السالم (تجلى هویت دینى):  القاب و صفات امام رضا 
علیه السالم،  برکت و کرامت در شهر امام مهربانى ها،  نمادها و  نشانه هاى 

حرم امام رضا علیه السالم

رویکردهاى
 محتوایى:

رویکردهاى
 اجرایى آثار
هنرهاى تعاملى

                     مطالعــه فراخــوان، ثبــت نــام در ســایت و ارســال طــرح هــا مطابــق رویکردهــا و شــرایط فراخــوان 
در مهلت مقرر (به جدول زمانبندى مراجعه گردد)

 پیشــنهاد مــى گــردد افــراد و تیــم هــا در صــورت انتخــاب ایــن روش به منظــور آگاهى بیشــتر از محتــوا و رویکردهاى بخش 
آثار هنرهاى تعاملى در نشست توجیهى که به این منظور برگزار مى گردد شرکت نمایند.

17 آبان ماه
24 آبان ماه

4 آذر ماه
15 آذرماه
16 آذر ماه
17 آذرماه

تا 1 دى ماه
تا  5  اسفند ماه

اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

 هنرمندان و فعاالن عرصه نوآورى به دو  روش  مى توانند در این بخش از جشنواره شرکت نمایند:
روش اول

روش دوم

مراحل و زمان بندى

هنر هاى تعاملى شهرى

                             شرکت در کارگاه چالش طراحى و پرورش ایده. 
 افــراد یــا تیــم هــا در صــورت انتخاب ایــن روش، پس از مطالعه فراخوان، ثبت نام در ســایت جشــنواره و شــرکت 
در کارگاه چالــش طراحــى با حضور اســاتید تخصصى هنــر و فناورى، فرصــت ارائه طــرح و دریافت اصالحات 

و تکمیل ایده ها  را داشته  و امکان   انتخاب  مستقیم  توسط  ستاد  برگزارى  رویدا د  را خواهند  داشت. 

(با توجه به اهمیت این بخش براى دبیرخانه رویداد، پیشنهاد مى گردد هنرمندان از این مسیر در جشنواره شرکت نمایند) 

شروع ثبت نام در سایت جشنواره
برگزارى نشست توجیهى

پایان مهلت ارسال اثر در بخش کارگاهى
پایان مهلت ارسال آثار در بخش سایت

برگزارى کارگاه چالش طراحى
داورى نهایى و اعالم برگزیدگان کارگاه و سایت

آنالیز آثار و توافق، ساخت و اجرا
نصب آثار در سطح شهر

متقاضیان شرکت در این بخش(  هر دو روش )  در هنگام ثبت نام مى بایست رزومه ى خود را شامل 
اطالعات فردى، حرفه اى، سوابق مرتبط، معرفى توانایى هاى ساخت و اجرا و تصاویر نمونه آثار هنر 

شهرى و اطالعات تماس در یک فایل PDF (حداکثر 10 صفحه A4) باشد، ارسال نمایند.
ــات  ــدى و توضیح ــق زمانبن ــى مطاب ــت توجیه ــس از نشس ــرکت در روش اول پ ــان ش متقاضی

نشست، نسبت به ارسال اتود اولیه طرح اقدام مى نمایند.
متقاضیان شرکت در روش دوم مى بایست تصویر اثر یا آثار پیشنهادى خود را در قالب یک فایل 
تصویرى 50 در 70 سانتیمترى    با رزولوشنDpi 300  فرمت JPG  در مد رنگى RGB و حداکثر 

MB 5  شامل تصاویر نماهاى مختلف اثر که نشان دهنده جزئیات، اندازه   گذارى و مونتاژ اثر در 
فضاى شهرى، نمایش شیوه اتصال یا قرارگیرى و توضیحات معرفى مصالح و شیوه ساخت باشد 

ارائه دهد.
 PDF  ارسال سناریوى تعاملى و شرح کامل عملکرد اثر در مواجه با مخاطب در قالب یک فایل

الزامى است.
 در این بخش، هر هنرمند حداکثر 3 اثر مى تواند ارسال کند. 
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شروع ثبت نام در سایت جشنواره
برگزارى نشست توجیهى

پایان مهلت ارسال اثر در بخش کارگاهى
پایان مهلت ارسال آثار در بخش سایت

برگزارى کارگاه چالش طراحى آذین بندى 
داورى نهایى و اعالم برگزیدگان کارگاه و سایت

آنالیز آثار و توافق، ساخت و اجرا
نصب آثار در سطح شهر

17  آبان ماه
19 آبان ماه
27  آبان ماه

8  آذرماه
9  آذر ماه
10 آذرماه

تا 1 دى ماه
تا 5  اسفند ماه

اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

مراحل و زمان بندى

مطالعه فراخوان، ثبت نام در سایت و ارسال طرح ها مطابق رویکردها و 
شرایط فراخوان در مهلت مقرر (به جدول زمانبندى مراجعه گردد)

پیشنهاد مى گردد افراد و تیم ها در صورت انتخاب این روش به منظور 
آگاهى بیشتر از محتوا و تم هاى بخش هنرهاى تعاملى شهرى در 

نشست هاى توجیهى که به این منظور برگزار مى گردد شرکت نمایند.

آذین بندى شهرى

ــان ــه اســت. در آســتانه بهــار، مشــهدالرضا(ع) میزب ــِت خان ــن کــردن و زین ــر ت ــو ب ــى، رخــت ن  از آداب میزبان
ــران و جهــان در آن ــه قصــد تبــرك و تبریــک از هــر کجــاى ای ــداده اى اســت کــه ب  میلیــون هــا عاشــق و دل
انجــام شــکل  تریــن  آراســته  و  صــورت  زیباتریــن  بــه  میزبانــى  ایــن  اســت  شایســته  شــوند.  مــى   جمــع 

         پذیرد
در بخش شهرآرایى جشنواره هنرهاى شهرى مشهد 1402 چشم انتظار هر اقدام هنرمندانه اى هستیم که در 

ایجاد جلوه اى نو، با نشاط و همسو با بهار طبیعت و ماه مبارك رمضان، بر کالبد شهر نقش بندد.

.

رویکردهاى
 محتوایى

نوروز (تجلى هویت ملى):
- آداب، آیین ها و رسوم اقوام ایران زمین در نوروز

- نوروز پیام آور دوستى و مهربانى
- نمادها و نشان هاى نوروز 

- خاطرات و نوستالژى هاى نوروز و سال تحویل

ماه مبارك رمضان  (تجلى نشاط معنوى)
- نمادها و نشانه هاى ماه مبارك رمضان

- بهره گیرى از مفاهیم ماه مبارك رمضان همچون مودت و مهربانى ، 
احسان و همدلى بین مردم

- آیات قرآن و احادیث با مضامین اخالق اجتماعى 
امام رضا علیه السالم (تجلى هویت دینى):

-  القاب و صفات امام رضا علیه السالم
-  برکت و کرامت در شهر امام مهربانى ها

- نمادها و  نشانه هاى حرم امام رضا علیه السالم

الف- افزودن احجام، اشکال و آرایه هاى خالقانه به سازه ها و مبلمان شهرِى 
در اختیار شهردارى مانند پل هاى پیاده رو و سواره رو ، ایستگاه ها و هواکش

 هاى مترو، نرده ها و ستون ها و میله هاى پرچم، پله ها و زیرگذرها، دیواره 
کارگاه هاى شهرى و فضاى سبز، و ...

ب- پیرایش و آرایش خالقانه هنرى براى تغییر کیفیت بصرى فضاهاى 
نازیباى شهر با استفاده از انواع شیوه ها و تکنیک هاى هنرى (ایده براساس 

فضاى مشخص)
ج- نگاه نو به انواع تزئینات الحاقِى مناسبتى در شهر، از انواع ریسه ها، کتیبه ها، 

پرچم ها، دیوارکوب هاى نورى و تصویرى، قاب ها و ...

* هنرمندان در 
این بخش با توجه 
به ظرفیت هاى 
عناصر شهرى در 
قالب هاى زیر 
میتوانند به 
طراحى و ارائه اثر 
بپردازند: 

نکات مهم در 
ارائه طرح در 
این بخش

 1-خالق، نوآور و به دور از کپى بردارى؛
2- با حداکثر جلوه بصرى (بهره گیرى از تنوع فرم و رنگ) و دیده

 شوندگى در عین رعایت اصول زیبایى شناسى؛
3- بدون تزاحم با عملکرد اصلى سازه ها و مبلمان شهرى؛

4- قابل تکثیر و اجراى سریع و با قیمت مناسب؛
5- با مواد و مصالح ساده، سبک و موجود؛

6- قابل نصب و جمع آورى آسان؛
7- برخوردار از توجه به مسائل زیست محیطى؛

عالقمندان، 
نوآوران و 
هنرمندان 
خالق در عرصه 
آثار شهرى، 
میتوانند به دو 
شیوه در 
جشنواره 
روش دومشرکت نمایند:

                         شرکت در کارگاه چالش طراحى و پرورش ایده. روش اول 
- افراد یا تیم ها در صورت انتخاب این روش، پس از مطالعه فراخوان، 

ثبت نام در سایت جشنواره و شرکت در کارگاه چالش طراحى با حضور 
اساتید تخصصى هنر و فناورى، فرصت ارائه طرح و دریافت اصالحات و 

تکمیل ایده ها را داشته و شانس انتخاب مستقیم توسط ستاد برگزارى 
رویداد راخواهند داشت. 

(با توجه به اهمیت این بخش براى دبیرخانه رویداد، پیشنهاد مى گردد 
هنرمندان از این مسیر در جشنواره شرکت نمایند) 

روش شرکت 
در این بخش 

طرح هاى پیشنهادى مى توانند در برگیرنده هاى  
هر یک از مضامین زیر باشند:

ارسال هر اثر مى بایست در قالب یک فایل تصویرى 50 در 70 سانتیمترى با رزولوشن
Dpi300 فرمت JPG در مد رنگى RGB و حداکثر MB 5 و شامل تصاویر نشان دهنده 

جزئیات، اندازه   گذارى و مونتاژ اثر در فضاى شهرى، نمایش شیوه اتصال یا قرارگیرى و 
توضیحات معرفى مصالح و شیوه ساخت باشد. 

 در این بخش، هر هنرمند حداکثر 5 اثر مى تواند ارسال کند. 
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شروع ثبت نام در سایت جشنواره
برگزارى نشست توجیهى

پایان مهلت ارسال اثر در بخش کارگاهى 
پایان مهلت ارسال آثار در بخش سایت

برگزارى کارگاه چالش طراحى نور 
داورى نهایى و اعالم برگزیدگان کارگاه و سایت

آنالیز آثار و توافق، ساخت و اجرا
نصب آثار در سطح شهر

17  آبان ماه
1  آذر ماه
11  آذرماه
22  آذرماه
24  آذر ماه
25  آذرماه

تا 1 دى ماه
تا 5  اسفند ماه

اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

مراحل و زمان بندى

ــه  ــا خــود ب ــران را ب ــى از زندگــى اســت کــه بخــش زیــادى از حضــور مجــاوران و زائ فضــاى شــبانه شــهر، جریان
همــراه دارد. ایــن پویایــى اجتماعــى، نیازمنــد جلــوه هــاى نــورى زیباســت تــا بتوانــد خاطــرات حضــور در فضــاى 
شــهرى را ماندنــى تــر نمــوده و شــور و نشــاط را بــراى مــردم بــه ارمغــان آورد. آثــار نــورى در جشــنواره بیــن المللــى 

هنرهاى شهرى مشهد در دو بخش پذیراى طرح هاى هنرمندان مى باشد.

هدف از این بخش خلق آثار(سازه هاى) تعاملى نورى است، که مى تواند در کنار هم تجربه اى متفاوت و 
لذت بخش را براى بازدیدکنندگان فراهم آورد.

نوروز (تجلى هویت ملى):
- نمادها و نشان هاى نوروز 

- خاطرات و نوستالژى هاى نوروز و سال تحویل
ماه مبارك رمضان  (تجلى نشاط معنوى)

- نمادها و نشانه هاى ماه مبارك رمضان
امام رضا علیه السالم (تجلى هویت دینى):

- نمادها و  نشانه هاى حرم امام رضا علیه السالم

تولید آثار این بخش با رویکرد 
تعاملى، خانواده محور و 

سرگرم کننده و نشاط آور در 
سه حوزه موضوعى شامل 

هویت ملى، نشاط معنوى و 
هویت دینى مدنظر مى باشد:

در طراحى آثار نورى، عنصر تعامل، بدان معنا که اثر، 
ارتباط موثرى با مخاطب برقرار کرده و وى را متاثر از 
فضاى طراحى خود نماید؛  مورد نظر مى باشد. هدف، 

ایجاد تجربه منحصر به فرد براى مخاطب با فضایى جدید 
به همراه حرکت، صوت و …،  با بهره گیرى از قالب 

هاى مختلف تعاملى نظیر موارد زیر مى باشد.

-آثار مبتنى بر نور و بازى 
-آثار مبتنى بر نور و حرکت
-آثار مبتنى بر نور و صوت 

-آثار مبتنى بر نور و فناورى هاى نوین
-آثار چیدمان نورى و نمایش نور 

رویکردهاى
 محتوایى

آثار و آذین هاى نورى

سازه هاى تعاملى نورى  1

در این بخش هدف ارائه طرح و خلق آثار نورى است که امکان الحاق به سازه هاى شهرى با رویکرد تکثیر 
داشته باشد. در این بخش هنرمندان و نوآوران مى توانند در قالب هاى مختلف همچون ریسه هاى نورى، لوگو 

پروژکتور، لوگوفن، تزئینات نورى ... به ارائه طرح بپردازند.

2  آذین هاى نورى

ویژگى هاى آثار پیشنهادى:

شروع ثبت نام در سایت جشنواره
پایان مهلت ارسال  
داورى نهایى آثار

آنالیز آثار، توافق و اجرا 
نصب آثار در سطح شهر 

17  آبان ماه
22  آذرماه
25  آذرماه

تا 1 دى ماه
تا 5  اسفند ماه

اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم

مراحل و زمان بندى

مطالعه فراخوان، ثبت نام در سایت و ارسال طرح ها مطابق رویکردها و 
شرایط فراخوان در مهلت مقرر (به جدول زمانبندى مراجعه گردد)

پیشنهاد مى گردد افراد و تیم ها در صورت انتخاب این روش به منظور 
آگاهى بیشتر از محتوا و تم هاى بخش آثار نورى در نشست هاى 

توجیهى که به این منظور برگزار مى گردد شرکت نمایند.

عالقمندان، 
نوآوران و 
هنرمندان 
خالق در عرصه 
آثار شهرى، 
میتوانند به دو 
شیوه در 
جشنواره 
روش دومشرکت نمایند:

                         شرکت در کارگاه چالش طراحى و پرورش ایده. روش اول 
-افراد یا تیم ها در صورت انتخاب این روش، پس از مطالعه فراخوان، 

ثبت نام در سایت جشنواره و شرکت در کارگاه چالش طراحى با حضور 
اساتید تخصصى هنر و فناورى، فرصت ارائه طرح و دریافت اصالحات و 

تکمیل ایده ها را داشته و امکان انتخاب مستقیم توسط ستاد برگزارى 
رویداد راخواهند داشت. 

(با توجه به اهمیت این بخش براى دبیرخانه رویداد، پیشنهاد مى گردد 
هنرمندان از این مسیر در جشنواره شرکت نمایند) 

روش شرکت 
در این بخش :

در این بخش، هر هنرمند حداکثر 5 اثر مى تواند ارسال کند.
متقاضیان شرکت در این بخش مى بایست تصویر اثر یا آثار پیشنهادى را در قالب یک فایل 

تصویرى 50 در 70 سانتیمترى با رزولوشن Dpi300فرمت JPG در مد رنگى RGB و حداکثر 
MB 5 و شامل تصاویر از سه بعد که نشان دهنده جزئیات، اندازه   گذارى و مونتاژ اثر در فضاى 

شهرى، نمایش شیوه اتصال یا قرارگیرى و توضیحات معرفى مصالح و شیوه ساخت باشد 
ارائه دهد.

1
2

متقاضیان شرکت در روش اول پس از نشست توجیهى مطابق زمانبندى نسبت به ارسال 
اتود اولیه طرح اقدام مى نمایند. 

متقاضیان شرکت در این بخش در روش دوم، در هنگام ارسال اثر مى بایست  رزومه ى 
خود را شامل اطالعات فردى، حرفه اى، سوابق مرتبط و اطالعات تماس در یک فایل 

PDF (حداکثر 10 صفحه A4) باشد، ارسال نمایند.

متقاضیان شرکت در روش دوم مى بایست تصویر اثر یا آثار پیشنهادى را در قالب یک 
 RGB در مد رنگى JPG فرمت Dpi300 فایل تصویرى 50 در 70 سانتیمترى با رزولوشن

و حداکثر MB 5 و شامل تصاویر از سه بعد که نشان دهنده جزئیات، اندازه   گذارى و 
مونتاژ اثر در فضاى شهرى، نمایش شیوه اتصال یا قرارگیرى و توضیحات معرفى 

مصالح و شیوه ساخت باشد ارائه دهد.
در این بخش، هر هنرمند حداکثر 5 اثر مى تواند ارسال کند.

1

2

3

4



دیوارنگارى
مجــاوران و زائــران امــام مهربانــى هــا، بــه رســم هــر ســاله، نظــاره گــر نقــش آفرینــى هنرمنــدان بــر دیــواره و جــداره هــاى 
شــهر هســتند. روایــت هــا و مضامیــن دلنشــین کــه بــه مــدد رنــگ و طــرح هــاى بدیــع خلــق و اجــرا گردیــده و جلــوه اى 
عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  خالقیــت  میزبــان  افتخــار  بــا  نیــز   1402 بهــار  پوشــانند.  مــى  شــهر  جامــه  بــر  زیبــا 

خواهد بود تا با ارائه آثارى خالقانه ، طرحى نو در فضاى شهرى دراندازند.
دیوارنگاره ها در سه بخش بر جداره و سطوح شهرى نمایان خواهند شد. 

- ابنیه و بناهاى تاریخى 
- نمادها و نشانه هاى نوروزى 

- طبیعت خراسان
- داستان هاى شاهنامه فردوسى

- آثار هیجان انگیز

موضوعات مدنظر در این بخش : 

1  بخش ویژه        نقاشى هاى سه بعدى و آنامورفیک

طراحى و اجراى نقاشى دیوارى براى 13 دیوار مرتفع شهرى

2 دیوارهاى مرتفع 

زیباسازى دیوارهاى کوچک پى در پى در یک خیابان یا بلوار با تاکید بر خط نقاشى، 
خوشنویسى سخنان امام رضا(ع) و عناصر تزئینى اصیل و برگرفته از حرم ایشان

الف - نقاشى بر دیوار در ابعاد 3*5  ، 3*3  متر  
ب - نقاشى بر بوم هاى موقت

دیوارهاى کوچک ثابت و سازه هاى متحرك  3

- هر هنرمند مى تواند حداکثر با 5 پیشنهاد در این بخش شرکت نماید.
- صاحبان آثار پذیرفته شده در داورى، با توجه به دیوار و یا سازه اعالم شده توسط 
دبیرخانه مى بایست طرح خود را اصالح و تکمیل کنند. پذیرش نهایى اثر منوط به 

اصالحات احتمالى است.  

1

2

ارســال هر اثر مى بایســت در قالب یک فایل تصویرى 50 در 70 ســانتیمترى با رزولوشن 
Dpi 300  فرمت JPG در مد رنگى RGB و حداکثر MB 5 شــامل طرح اصلى، تلفیق یا 

مونتاژ طرح با دیوار فرضى و توضیحات فنى و هنرى باشــد.

آثار ارســالى در این بخش مى بایســت در قالب یک فایل تصویرى 50 در 70 ســانتیمترى 
با رزولوشــن Dpi 300  فرمت JPG در مد رنگى RGB وحداکثر MB 5 شــامل طرح اصلى، 

تلفیــق یــا مونتاژ طرح با دیوار فرضى و توضیحات فنى و هنرى باشــد.

- امام رضا علیه السالم؛ داستان ها و روایت هایى از 
زیارت (با رویکرد ملى و بین الملل)

- خانواده و فرهنگ ایرانى اسالمى
- طبیعت و معمارى خراسان 

- جلوه هاى غرور آفرین از حضور بانوان ایران زمین 
در عرصه هاى ملى و بین الملل 

موضوعات مدنظر در این بخش : 

ارسال هر اثر مى بایست در قالب یک فایل تصویرى  مستطیل عمودى (30*50 سانتیمتر)  
و  یا مربع (30*30 سانتیمتر) با رزولوشن Dpi 300  فرمت JPG در مد رنگى RGB و 

حداکثر MB 5 شامل طرح اصلى، تلفیق یا مونتاژ طرح با دیوار فرضى و توضیحات فنى و 
هنرى باشد.  

 هر هنرمند مى تواند حداکثر با 5 پیشنهاد در این بخش شرکت نماید.

1

2

پایان مهلت بارگذارى آثار هنرمندان در پایگاه اینترنتى جشنواره 
داورى و اعالم آثار برگزیده 

آنالیز آثار، توافق و اجرا

30 آذرماه
10 دى ماه

دى و بهمن ماه 1401

اول
دوم
سوم

مراحل و زمان بندى

هدف از این بخش ایجاد فضاهاى جذاب از طریق تکنیک هایى همچون برجسته نمایى، عمق نمایى، 
خطاى دید و ... در فضاى شهرى است که مى تواند بر بستر معابر، دیوارهاى کوچک و هر سطح و 

جداره شهرى به شیوه نقاشى اجرا گردد.
موضوعات مدنظر در این بخش : 



- تکریم زائران و مجاوران امام رضا علیه السالمموضوعات جشنواره :
- خانواده و سبک زندگى آسان 

- آسیب هاى اجتماعى نوظهور و مهارت هاى ارتباطى
- امیدآفرینى در خصوص پیشرفت کشور و آینده ایران
- ترویج فرهنگ نگهداشت و حفاظت از محیط زیست

- ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومى
- تقویت تعامالت اجتماعى و فرهنگ شهرنشینى 

مهلت ثبت نام و ارائه ى سوابق گروه و طرح اولیه
اعالم نتایج گروه ها و طرح هاى برگزیده

برگزارى کارگاه هاى ویژه ى برگزیدگان
ارائه ى طرح هاى نهایى منتخبین

اعالم طرح هاى برگزیده
بازبینى فنى و اخذ مجوز اجرا

اعالم آثار برگزیده ى نهایى
آنالیز فنى آثار و انعقاد قرارداد

آغاز اجراها

3  آذر ماه
10 آذر ماه
15 آذر ماه
1  دى ماه 

13  دى
 8 - 12  بهمن
13  بهمن ماه

16 تا 20 بهمن ماه
26  اسفند _ 3 فروردین

اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

مراحل و زمان بندى

 هنرهاى نمایشى
این بخش مشتمل بر اجراى آثار نمایشى در قالب شیوه هاى مختلف میدانى با تاکید بر خالقیت هاى ویژه و 

اجراهاى مفهومى با موضوعات فراخوان است.

1- اولویــت انتخــاب در ایــن بخــش بــا هنرمنــدان ســاکن مشــهد اســت امــا ظرفیــت ویــژه اى نیــز بــراى 
هنرمندان سایر شهرها در نظر گرفته شده است.

ــه  ــه ســایت جشــنواره، مشــخصات و ســوابق کارگــردان را ب ــه ب ــا مراجع ــدان مى بایســت ب 2- هنرمن
ــر اســاس موضوعــات فراخــوان، جهــت  ــه ب همــراه معرفــى تیــم اجرایــى و یــک طــرح اولیــه ى نمون

بررسى توانمندى گروه توسط هیأت ارزیابى در پایگاه اینترنتى جشنواره بارگذارى نمایند.

 _ طرح هــاى ارائه شــده در ایــن مرحلــه صرفــاً جهــت ارزیابــى تــوان علمــى و عملــى گــروه مى باشــد 
و به منزله ى اجرا در مرحله ى نهایى جشنواره نخواهد بود. 
_  هر فرد میتواند حداکثر 3 طرح به دبیرخانه ارسال نماید.

 -  طرح هایــى کــه بــا خالقیت هــاى ویــژه و یــا اســتفاده از تکنولوژى هــاى نویــن، بــه انــواع 
ــه  ــوى ک ــه نح ــرا ب ــر اج ــد و از هن ــه کنن ــده توج ــاى فراموش ش ــا آیین ه ــى و ی ــاى ایران نمایش ه
بــراى مــردم قابــل فهــم باشــد و بــه تعامــل دوســویه میــان مخاطــب و اجــرا  بینجامــد اســتفاده کننــد 

امتیاز ویژه خواهند داشت.
- طرحها و نمایشهاى ارایه شده نباید در هیچ جشنواره و یا اجراى عمومى شرکت کرده باشند .

- بــه طرح هــاى پذیرفته شــده در مرحلــه ى اول بــه تشــخیص هیــأت انتخاب تا ســقف30 میلیــون ریال 
کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

- گروه هــاى منتخــب بــراى تکمیــل طــرح اولیــه یــا نــگارش طــرح جدیــد دعــوت خواهنــد شــد و 
آثار نهایى را براى داورى و انتخاب ارائه خواهند کرد.

-  براى گروه هاى غیرمشهدى جلسات توجیهى به صورت برخط برگزار خواهد شد.
- آثــار برگزیــده بــا نظــر دبیرخانــه ى جشــنواره بــه دو صــورت زنده و یــا فیلم اجــرا توســط داوران بازبینى 

خواهند شد.
- آثــار منتخــب در مرحلــه ى بازخوانــى و بازبینــى متعهــد بــه شــرکت در کارگاه هــاى آموزشــى و 

اعمال نظرات و اصالحات پیشنهادى هیأت انتخاب خواهند بود.
ــش از اداره فرهنــگ و ارشــاد  ــى نمای ــه ى اجــراى عموم ــه اخــذ پروان ــوط ب ــى من - اجراهــاى نهای

اسالمى خراسان رضوى میباشند.
 - بــه گروه هــاى برگزیــده در بخــش نهایــى، به تشــخیص هیــأت انتخاب تا ســقف 600 میلیــون ریال 

کمک  هزینه تعلق خواهد گرفت.

مالحظات 
اجرایى:



ســـرود

ــاى  ــکل ه ــیج، تش ــاى بس ــگاه ه ــاجد، پای ــدارس، مس ــم از: م ــرادران) اع ــرود (ب ــاى س ــروه ه ــى گ تمام
مردمى و سایر مراکز فرهنگى مى توانند در این فراخوان شرکت کنند. 

ــور  ــر کش ــدان سراس ــن هنرمن ــد آفری ــش و امی ــرح بخ ــین، ف ــاى دلنش ــا و نواه ــان آواه ــش میزب ــن بخ ای
خواهد بود.

نشاط اجتماعى
- همدلى و مهرورزى

- همسایگى
- استقبال از ماه مبارك رمضان و نشاط دینى

- مفاهیم تربیتى و دینى مرتبط با ماه مبارك رمضان 
نوروز (تجلى هویت ملى):

- آداب، آیین ها و رسوم اقوام ایران زمین در نوروز
- نوروز پیام آور دوستى و مهربانى

- نمادها و نشان هاى نوروز 
- خاطرات و نوستالژى هاى نوروز و سال تحویل

امام رضا علیه السالم (تجلى هویت دینى):
-  امام رضا علیه السالم و شوق زیارت

_ برکت و کرامت در شهر امام مهربانى ها 

ــوان در  ــات فراخ موضوع
ســه محــور بــه شــرح زیــر 

مدنظر مى باشد.

محورها و 
موضوعات 
جشنواره

شرایط و ضوابط عمومى 

شرایط و ضوابط اختصاصى 

انتشار فراخوان تخصصى
ثبت نام و ارسال اثر

داورى نهایى
اعالم تیم هاى برگزیده

تاریخ اجراها

17 آبان ماه
20  دى ماه
5  بهمن ماه

10  بهمن ماه
25  اسفند ماه

اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم

مراحل و زمان بندى

بخش سرود جشنواره، مختص آقایان مى باشد .   -
هرگروه مى بایست 2 اثر با موضوعات اعالم شده را به صورت تصویرى و زنده ضبط و به 

آیدى farakhan_soroud@ در پیام رسان ایتا ارسال نماید . 
داورى آثار گروه هاى مشهدى به صورت حضورى انجام مى شود.  -

نوآورى و خالقیت در نحوه ى اجرا در جمع امتیازات موثر خواهد بود.  -
تعداد اعضاى گروه مى بایست 10 نفر باشد.  -

اســکان و پذیرایــى گــروه هــاى شهرســتانى در صــورت مهیــا بــودن شــرایط از طریــق   -
دبیرخانه پیگیرى مى گردد .

ــهد  ــهر مش ــطح ش ــى در س ــراى پاتوق ــت اج ــده جه ــاى برگزی ــروه ه ــا از گ ــس از داورى اجراه پ
دعوت به عمل مى آید .

 

-

 artmashhadevent.ir  ثبت نام و حضور در این جشنواره فقط از طریق سایت
 صورت مى پذیرد .

ــد  ــى کن ــى م ــر تلق ــب اث ــده و صاح ــد کنن ــال کننــده اثــر را تولی ــنواره ارس ــه جش دبیرخان  -
بنابرایــن در صــورت اثبــات خــالف ایــن موضــوع ، اثــر مــورد نظــر در هــر مرحلــه اى کــه باشــد 

از رقابت حذف گردیده و مسئولیت حقوقى آن نیز با ارسال کننده خواهد بود .

-



- شــرکت در جشــنواره بــراى همــه عالقــه منــدان و هنرمنــدان خــالق و 
توانمند عرصه هنرهاى شهرى آزاد مى باشد.

- پــس از ارائــه اثــر بــه جشــنواره، ســازمان مجــاز خواهــد بــود کــه طــرح 
را بســته بــه صــالح دیــد خــود تولیــد و یــا تکثیــر نمایــد. همچنیــن طــرح 
ــر  ــام طــراح اثــر ب ــع مربــوط منتشــر نمایــد، ن و مشــخصات اثــر را در مناب
ــر  ــار و تصاوی ــن آث ــر ای ــد. حــق اســتفاده و تکثی ــى مان ــى م ــر باق روى اث
ــه محفــوظ  ــراى دبیرخان ــره ب ــوگ و غی آنهــا در ســایت، بروشــور، کاتال

است.
- هنرمنــدان محتــرم بــا ثبــت نــام در جشــنواره مدعــى خواهنــد بــود کــه 
ــراد مختلــف  ــن اف ــه ایشــان اســت. در مــواردى کــه بی ــق ب ــر تنهــا متعل اث
ــالف  ــر اخت ــوى اث ــت معن ــوص مالکی ــى در خص ــى و خارج ــه داخل چ

پیش آید؛ نظر مراجع قانونى ذیصالح نافذ خواهد بود.
ــد در  ــى نماین ــد م ــنواره  تایی ــام در جش ــت ن ــا ثب ــدگان ب ــرکت کنن - ش
ــرى داراى  ــا مج ــود و ی ــط خ ــرا توس ــراى اج ــر، ب ــاب اث ــورت انتخ ص
صالحیــت، مــوارد فنــى و علمــى الزم جهــت کار بــا تجهیــزات برقــى و 

الکتریکى را رعایت نموده و مسئولیت هاى مربوط را مى پذیرند.
ــدان  ــر عهــده هنرمن ــار در دوران برگــزارى جشــنواره ب - حفاظــت از آث
اســت. طراحــان و هنرمنــدان الزم اســت شــرایط جــوى و تغییــرات آن را 

به خوبى پیش بینى نمایند.
- دبیرخانــه جشــنواره بنــا بــر نیــاز ســتاد برگــزارى در بخــش هــاى 
مختلــف رویــداد نســبت بــه ســفارش طــرح بــا توجــه بــه موضوعــات مــد 

نظر اقدام خواهد نمود.
ــل  ــور کام ــه ط ــار، ب ــى آث ــب و جانمای ــل نص ــن مح ــه در تعیی _ دبیرخان

اختیار دارد.
_ کلیــه اخبــار و اطالعاتــى کــه از ایــن پــس توســط دبیرخانــه در ســایت 

جشنواره منتشر مى گردد، جز بالفصل این فراخوان مى باشد.
_ صاحبــان آثــار برگزیــده، اصالحــات تکمیلــى هیئــات داوران را 

پذیرفته و اعمال خواهند کرد.
_ تصمیــم گیــرى در خصــوص مــوارد پیــش بینــى نشــده در تمــام مراحــل 

و فرآیندها بر عهده ستاد برگزارى جشنواره مى باشد.
 

شرایط 
عمومى 
فراخوان 


