
 



کند یبرگزار م رجندیب یشهردار  

رجندیب یشهر یجشنواره هنرهادومین فراخوان   

و  یشناس ییبایبه مباحث ز ژهیو نگاهو با  یشهر یفضاها یباسازیدر نظر دارد در جهت ز رجندیب یشهردار 

 ی،شهر یدر قالب المان ها یآثار هنر ییو جانما یبا طراح یشهر یفضاها  ینسبت به بهساز یتیهو

دیفراخوان اقدام نما نیبه شرح ا یطیمح یوهنرها یوارنگارید  

 

:جشنواره یاصل یبخشها -1  

یشهر یالمان ها -۱   

یوارنگارید -۲   

یطیمح یهنرها -۳   

 

:مطلوب آثار یها یژگیو -2  

ویژگی های موضوعی: -2-1  

و شهر  یاستان خراسان جنوب یو فرهنگ یخیتار نهیشیبا توجه به پو  یشهر نگیبا نگاه به موضوع برند -

 یخیو تار یها و عناصر فرهنگ فیموت ،توجه به نشانه ها ،انتخاب آثار یها تیاولو نیتر یاز اصل یکی رجندیب

کاج و سرو و  رینظ اهانیشامل گ)یعیطب یها هباشد که در چهار قالب جاذب یمنطقه م نیمنحصر به فرد ا

 ،یجانوران بوم ،رهیزرشک زعفران عناب توت وغ ریاستان نظ کیاستراتژ یو محصوالت زراع ییدارو اهانیگ

( جاذبه های مصنوع  استان یعیو مناظر طب ریکو ریاستان نظ یعیطب یو جاذبه ها ایجغراف عناصر مصنوع -

 ،یدست عیصنا، یو شهرساز یمعمار نیخاص ا یو المان ها یخیو آثار تار هیابن ، یبوم یو معمار یشهرساز)

بدان  یبوم یو آداب و رسوم و هر آنچه که نام هنرها یها محل ینیریغذاها و ش ،یمحل یها و عروسک ها یباز

فرودگاه  ،آب یلوله کش)نظیرشهر  یخیاتفاقات مهم تار نیو ارائه نماد یبازسازیادآوری،  .(گردد یاطالق م

دکترگنجی و  و آثار آن ها )حکیم نزاری، عبدالعلی بیرجندی، استان ریمفاخر و مشاهبیرجند و....( و معرفی 

 پدران علم اهل بیرجند و ....(



شهروندان در خصوص  یخاطرات جمع کیو نوستالژ نیارائه نماد قیاز طر یو محل یخاطرات مل یبازساز -

بهار طبیعت، نوروز و طبیعت مربوط به میو مفاه یشهر تیهو  

  ، کاهش استفاده ازمواد غیرقابل بازیافت و.....(تالش درجهت پاکیزگی طبیعتمباحث زیست محیطی )نظیر -

تفکیک زباله از مبدا و ...( ارتقاء فرهنگ شهر نشینی )نظیر تشویق به استفاده از وسایل نقلیه عمومی، -  

نشاط و تحرک اجتماعی )خصوصا در دوران پس از کرونا( -  

ویژگی های زیبائی شناسی آثار: -2-2  

ر به لحاظ ویژگی های زیبائی شناسی می بایست واجد ویژگی های زیر باشند:آثا  

، گویائی و جنبه های نمادین اثرییخوانا توجه به -  

القاء حس زیبائی، تنوع و نشاط-  

حس تعلق به مکان ،القا -  

اثرمونومانتال  یبصر یها یژگیتوجه به و-  

  عناصر موجود در فضاسایرو  یشنهادیپ طیتوجه به ابعاد اثر و تناسب آن با مح -

اثرشب  یدر شب و روز و نحوه نورپرداز ییبایتوجه به ز -  

 

ویژگی های فنی آثار: -2-3   

 به لحاظ فنی و مباحث اجرائی، آثار می بایست واجد ویژگی های زیر باشند:

اثر ینصب و نگهدارجنس، نحوه ساخت، حمل،  توجه به -  

توجه به هزینه های ساخت  -  

خاص نوروز، در سایر آثار نگاه برگزارکننده فراخوان، حفظ و  با موضوع به دوام و ماندگاری اثر)غیر از آثارتوجه -

   .( نگهداری درازمدت آنها می باشد

  

 



و نحوه ارائه: جشنوارهشرایط شرکت در  -3  

شرکت در جشنواره برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد می باشد. -  

تعداد آثار ارسالی هر فرد وجود ندارد. محدودیتی در خصوص -  

، آزاد می باشد اما می بایست در ارائه اثر ابعاد کلی، بسته به طرح ومدارک طرح برابر نظر شرکت کنندگان  -

در ایده  مصالح، دید از زوایای مختلف، نورپردازی و.... به شکل کامل ارائه گردد. به جهت همسان سازی سایز آثار

دی  ۳00جی پی جی یا پی دی اف با وضوح بصورت فایل سانتیمتری طراحی شده و 70*۱00قالب شیت های 

 khadamatshahri@birjand.ir ایمیل دبیرخانه جشنواره به آدرس  بهمگابایت  5پی آی و حجم حداکثر 

 نیز امکانپذیر می باشد.فیلم از ماکت اثر  عکس و ارسال فایل انیمیشن یارسال گردد. ا

. شناسائی آثار صرفا براساس کدی شرکت کننده داخل شیت های ارسالی ممنوع می باشددرج نام  و مشخصات 

  که توسط دبیرخانه به هر شرکت کننده اختصاص می دهد انجام خواهد پذیرفت.

طرح های ارائه شده می بایست بدیع و نو بوده و تکراری نباشد. مسئولیت این امر به عهده شرکت کنندگان -

هر مرحله قی و قضائی ارسال آثار تکراری به عهده شرکت کنندگان می باشد. درصورتی که دربوده و تبعات حقو

شرکت کننده از پروسه قضاوت حذف خواهد گردید.کپی بودن اثر محرز شود کلیه آثار  از جشنواره،   

شخصات صاحب اثر را برگزار کننده جشنواره اجازه استفاده از آثار در نمایشگاه یا کتاب جشنواره با ذکر نام و م -

 دارد. 

 

:داوری و نحوه ارزیابی آثار-4  

ر استان انجام خواهد پذیرفت.  و صاحبنظران هن دانشگاه  قضاوت آثار توسط هیاتی متشکل از اساتید -  

  

جوایز شرکت کنندگان:-5  

به تمامی شرکت کنندگان در جشنواره لوح تقدیر و گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد گردید. -  

قرارداد ساخت و نصب با صاحب اثر منعقد خواهد گردید. )اولویت ساخت و ، برای کلیه آثار برگزیده جشنواره -

تایید ساخت برابر قیمت کارشناسی قادر به می باشد که در قالب قرارداد  ینصب آثار برگزیده با شرکت کنندگان

توسط شهرداری اجرای طرح و در صورت عدم تمایل یا توان شرکت کننده،  شده در کمیته فنی شهرداری باشد



در اینصورت برای ایده طرح و نظارت بر اجرای آن حق الزحمه ای  و با نظر شرکت کننده انجام خواهد شد.

  پرداخت خواهد گردید.

 

گاهشمار جشنواره:  -6  

۱/6/۱40۱ مهلت ارسال آثار تا تاریخ:-  

با اعالم قبلی ۱5/6/۱40۱تاریخ داوری:-  

: پس از انتخاب آثار توسط هیئت داورانانعقاد قرارداد ساخت-  

۱5/۱۲/۱40۱ تحویل و نصب آثار:-  

 

 آدرس دبیرخانه جشنواره و شماره تلفن :

 حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری بیرجند

فایل پی دی اف شرایط  دریافتجهت آشنائی بیشتر با شرایط فراخوان و محل های پیشنهادی شهرداری و 

 دریافت نمائید.  www.birjand.irشرکت در چشنواره را از آدرس اینترنتی  

 

 

   

 

 

 


