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 به نام خالق زیبایی و هنر

 حضوری ششمین دوساالنه ملی خوشنویسی ایرانمرحله شیوه نامه اجرای 

ضمن تبریک به برگزیدگان مرحله اول ششمین دوساالنه ملی خوشنویسی ایران و با تقدیر و تشکر از همکاری همه 

شعبات انجمن در سراسر کشور و  عوامل و دست اندرکاران این رویداد هنری به ویژه انجمن خوشنویسان ایران و

 با توجه به شرایط موجود کرونایی همکاران عزیز ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها به استحضار می رساند

ها و  خستگی راه، ممنوعیت برگزیدگان، و ایجاد مشکالت احتمالی برای برای جلوگیری از رفت وآمد و در کشور

ششمین  مرحله حضوری کرونا و آرامش و آسودگی خاطر برگزیدگان، ال به ویروسخطر ابت تردد و محدویت های

 .گردد می برگزار ی محل اقامت برگزیدگانها مراکز استان در دوساالنه خوشنویسی

شنبه یکتاریخ  مرحله اجرای حضوری بخش مسابقه ششمین دوساالنه ملی خوشنویسی ایران دربر این اساس 

 .دشو برگزار میبه شرح زیر  ظهر بر اساس شرایط مندرج در این شیوه نامه 023:1 تاصبح  83:1ساعت  از 28/6/0011

انتخاب ( غیرحضوری)برگزیدگانی که توسط هیئت ارزیابی و داوری دوساالنه از میان آثار ارسالی در مرحله اول -0

اجرای زنده  برای حضور در این افراددعوت از  اطالع رسانی وشده اند، در مرحله حضوری شرکت می نمایند که 

برای ادارات کل استانی و شعبِ استانیِ انجمن خوشنویسان نیز  برگزیدگان لیست اسامی).گیرد توسط دبیرخانه انجام می

 (.و اعالم می شودارسال 

به انجمن خوشنویسان مرکز استان  و اسالمی ارشاد با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ،محل برگزاری مرحله حضوری -2

 .اعالم می گرددبرگزیدگان 

رئیس انجمن خوشنویسان مرکز  بر عهده ی، این مرحلهدر روز برگزاری اجرای حضوری برگزیدگان  نظارت بر -:

در  استان اسالمی ارشاد نماینده اداره کل فرهنگ وو  ( با معرفی به دبیرخانه انجمن مرکز استان  یا نماینده) استان

   .و بدون حضور ایشان برگزاری این مرحله قابل قبول نخواهد بود باشد می انجمن خوشنویسان استان

 یوست توسط ناظریناساس فرم پ برگزاری مرحله حضوری برصورتجلسه ، (ظهر 023:1)در پایان ساعت مقرر  -0

 .گرددمی  پستبه دبیرخانه  ،به همراه آثار وء امضا تکمیل،

بالفاصله آثار  و می باشد ظهر 023:1 تاصبح  83:1 در بازه زمانی دقیقاًنظر گرفته شده برای اجرای زنده  زمان در -5

 .و این زمان قابل تغییر و تمدید نخواهد بود گردد توسط ناظرین جمع آوری می

(  ب. نمایند و ممهور به مهر انجمن امضاءتک تک آن ها را ( الف3 پس از جمع آوری آثارلطفاً  محترمناظرین   -6

سپس آن ها  و(  با تلفن همراه  ) فیلم تهیه نمایند و از اصل آثار  عکس (:0تا ساعت )نیم ساعتحداکثر ظرف مدت 
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یک برچسب هولوگرام حراست اداره کل را بر روی بسته الصاق نمایند،  وکرده  انجمن مهر را بسته بندی و ممهور به

 اعالمی در گروه واتساپی :0ساعت  گرفته و عکس ها و فیلم ها را حداکثر تافیلم عکس و  بسته بندیاز  سپس

کلیه اوراق  ،اقدام گردد :0اعت پس از ساگر برای بارگذاری و ارسال فیلم و عکس که  توضیح این  . )بارگذاری نمایند

مراحل توجه کافی  دقیقِ لذا در خصوص زمان بندیِ. مورد قبول نبوده و در مسابقه شرکت داده نمی شودآن استان 

 (.مبذول گردد

سپس  ). گرددپیشتاز روز پست  پایان وقت اداری همان تا، آثار اجرا شده می بایست ، 6پس از اجرای دقیق بند  -7

گروه واتساپی تشکیل شده  در 05قبل از ساعت ه اداره پست که زمان تحویل به پست در آن قید شده قبض برگ تصویر

 ( .استان مورد قبول نخواهد بود ارسالی آن آثار غیر اینصورت در .توسط دبیرخانه ارسال گردد

در آن روز می تواند در استانی که ، خود حضور نداشتمحل اقامت مند در روز آزمون حضوری در استان اگر هنر  -8

مبدأ و با هماهنگی  ) .انجام دهد خود را اجرای حضوری دایر است زندهاجرای ی حوزه  شهر حضور دارد و در آن

 ،(اجرای حضوریمقصد دو روز قبل از تاریخ 

 .باشد  مانع میدر روز اجرا بال عکاسی آثار توسط هنرمند همراه داشتن تلفن همراه و  -01

ی در ارسال اثر بامنطبق  دقیقا شده اجرا اثر نوع و قلم دانگ اندازه ، مرکب رنگ دقیقاً باید ، حضوری اجرای در -00

 . باشد مرحله اول

 .ارسال خواهد شد یواتساپگروه توسط دبیرخانه در  ،صبح تاریخ مقرر 83:1س ساعت رأ ،متن اجرای حضوری -02

    و هصورت جداگانه  گروه واتساپی تشکیل شده ب به این مرحله و هنرمندان راه یافته محترم برای ناظرین -:0

 . می گیرددر آن گروه انجام پرسش وپاسخ  و الزم  ها و اطالع رسانی هماهنگی

در فرد دیگری ( نماینده اداره کل ارشاد و نماینده انجمن) غیر از ناظرین  ،برگزیدگان حضوریِحین اجرای  در -00

 ..نداشته باشد تا هنرمندان در کمال آرامش به اجرای اثر هنری خود بپردازند حضور و تردد محل اجرا

 هر با کاری کپی هرگونه و پرینت میزنور، فتوشاپ، تاپ، لپ 3مانند کمکی و نرم افزارهای ابزار هرگونه از استفاده -05

  است  قبول مورد خوشنویسی ابزار با زنده اجرای فقط و باشد می ممنوع حضوری اجرای در ابزاری

 و آرزوی موفقیت با تشکر

 دبیرخانه ششمین دوساالنه ملی خوشنویسی ایران

 0011شهریورماه / قزوین
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 ششمین دوساالنه ملی خوشنویسی ایران برگزاری مرحله حضوریصورتجلسه 

 یرازگرب لحم (فلا
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 رب و وقف جردنم دراوم ساسا رب ناریا یسیونشوخ یلم هنالاسود نیمشش یروضح هلحرم ددرگ یم دییأت هلیسونیدب

 .دیدرگ رازگرب یلاسرا همان هوشیی نابم

 
                                       ناتسای الماسد شاارو گ هنفرل ک رهداا ظرنای دگواانخ امن و امن                                  ناتسا ناسیونشوخ نمجنا رظان یگداوناخ مان و مان
 ءاضما و رهم                                                                                                         اضما و رهم                       

 

 

 


