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  :امام جعفر صادق )ع( میفرمایند

وند رد آن از  همان روزی است  روز نوروز،        بیاورند.  هب امامان علیهم السالم ایمان و  او  اهی هب فرستادگان و حجت ندهند و  او قرار   و چیزی را شریک  را بپرستند او   پیمان گرفت ات    بندگان که خدا

  ...نوروز نخستین روزی است که خورشید رد آن طلوع کرد 

 

عشق و طراوت وشادابی خود زندگی نوینی را رقم می زند. فصل با طراوتی که متوازن با ظهور خود  ار سرآغاز فصل هاست که باـخجسته فصل به

بیعت می پوشند و به ط زـرفته زمستانی با پشت سرگذاشتن فصل زمستان سب اران به خود سبزینه می گیرند و درختان به خوابـکم کم کوهس

گرامی در  ان، مفتخر است پذیرای آثار هنرمنداهواز فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سازمان 1400 نوروزستاد استقبال از  سالم می دهند.

 .باشد اهوازفضای شهر 

 

  : محورهای فراخوان -الف 

 و خاطرات هشت سال دفاع مقدس فرهنگ ،خوزستان ؛ مهد تمدن  -1

 اهواز و کارون، شهر شب و میزبان رودخانه کارون -1-1

 استقبال از نوروزسنت های بومی خوزستان در  -1-2

                                پذیرایی خوزستان از سایر اقوام ایرانی در بهار                                                                                  -1-3

 های تاریخی و آثار تمدن خوزستانچهره -1-4

 اهواز و پلهایش، از مشروطه تا امروز -1-5

 ، شهروند شاد :نشاطبا شهر  – 2

  پاک محیط زیست -1-1

 نوستالژی ها در گذر زمان -1-2

 ی رنگین و نما نوین معماری -1-3

 کودک شاد در شهر با نشاط -1-4

 خانواده شاد در شهر با نشاط  -1-5

 با نشاط روابط انسانی و اجتماعی در شهر -1-6

 
 



 
 

 بهار جان :  – 3   

  رستاخیز بهاری و آیات الهی -1-1

 آفاقی در جهان طبیعت پیوند هنرمندانه با موضوع انفسی و -1-2

 عید نوروز و حاجی فیروز  -1-3

 

 بهار و مدافعان سالمت :  – 4  

 زمین سبز و ناجیان سالمت -1-1

 بهار سالمت و پرستاران آسمانی -1-2

 اهواز، شهر سفید و سیب سرخ -1-3

 

 :  حضرت قائم )عج( و حضرت علی اکبر )ع( )موضوع ویژه( زندگی و شخصیت  – 5  

 پذیر در نظام امامت معنویت عدالت خواه و مسئولیت  -1-1

 غایب از نظر و آثار زمینه ظهور حضرت قائم )عج( -1-2

 ساده زیستی و سبک زندگی  -1-3

 نوجوانان و جوانان -1-4

 

 " .باشند خوزستانتوانند در این راه، شریک هنرمندان تمامی صاحبان ایده می "

 
************ 

 :شرایط و مقررات ارسال آثار -ب

 مل :ی اثر شاتهیه پوستر از ایده  -1

 .بعدی به نحوی که تمام ابعاد و زوایای اثر، رنگ و بافت آن قابل مشاهده باشدسه عکس از زوایای مختلف ماکت یا نمای سه -الف

 (نمایش ارتفاع، عرض و عمق پیشنهادی اثر در یک تصویر )نما یا برش یا پالن -ب

                   http://amcso.ahvaz.ir: به آدرس و ورزشی شهرداری اهواز فرهنگی، اجتماعیاز روی سایت سازمان  تنظیم برگه اطالعات اثر  -2

های تماس )ثابت و همراه(/نشانی محل سکونت/ آدرس پست الکترونیک و جدولی که در آن، موضوع خانوادگی/ شماره ملی/ شمارهنام/ نام)  

 ( .شده باشدو توصیف مختصر اثر درج  منتخب، مصالح، نحوه اجرا

 

 :هنرمند بایستی پوستر اثر و فایل خود را از طریق پست یا مراجعه حضوری در تاریخ مقرر به دبیرخانه دریافت اثر به نشانی 

 .تحویل نماید  فرهنگی، اجتماعی وورزشیسازمان  -پشت بازار میوه و تره بار سابق -بلوار آیت اهلل بهبهانی -اهواز

 .در تعداد آثار ارایه شده محدودیتی نیست -3

 

http://amcso.ahvaz.ir/


 

 

 .طرفی در بررسی آثار، از درج هرگونه عنوان اثر و نام پدیدآورنده خودداری شودبرای رعایت بی -4

متر سانتی 3بندی و با قاب RGB و به صورت jpg ، در فرمت 300Dpiمتر )افقی( با رزولیشن سانتی 70در  50هر پوستر باید در ابعاد  -5

داری زمینه خودزمینه پوستر کامالً سفید باشد و از قراردادن هرگونه بافت، رنگ و تصویر در پسرنگ یکپارچه مشکی در اطراف تهیه شود. پس

 .گردد

 .برد، تحویل داده شودآثار باید در اندازه ذکرشده پرینت شده و پس از نصب بر روی فوم -6

  .ایل اطالعات اثر در یک لوح فشرده تحویل گرددآثار هر هنرمند به انضمام ف -7

 .به ازاء هر اثر یک کد پذیرش اعالم خواهد شد. این کد مبنای پیگیری مراحل بعدی خواهد بود -8

                               ر ازدحام ها، نکاتی چون زاویه دید، تناسب اندازه با فضای شهری و مخاطبان، فاصله مخاطب با اثر، زمان دید، تأثیها و ایدهدر ارائه طرح  -9

 .بصری بر فرم و رنگ، نمای پشت اثر و تأثیر نور روز و شب مدنظر قرار گیرد

 .شایسته است که از ارسال آثار تقلیدی و کپی پرهیز شود  -10

 .دهنده خواهد بوددر صورت گزینش اثر در مرحله نهایی، مسوولیت اجرای آن ترجیحاً با ارائه  -11

 .آثار ارسالی مسترد نخواهد گردید -12

 

 ب اثر:شاخص های انتخا -ج

 مکان: -1

می بایست از دو بخش زیر یکی را امسال سعی بر آن شده است که بخشی از مکانهای نصب از قبل اعالم گردد. لذا شرکت کنندگان محترم 

 انتخاب نمایند:

 مکان محور ) نقاط برگزیده مناطق ( -1

نقاط برگزیده مناطق متعاقباً اعالم خواهد شد.تاکید می شود پایبندی به مکان اعالم شده امتیاز ویژه داشته و در فارغ از مکان لیست  -2

 انتخاب نهایی موثر می باشد. همچنین شرکت کنندگان در بخش مکان می بایست ابعاد متناسب با مکان را اعالم کنند.

  صریظ بفزیبا سازی چهره شهر ، محیط شهری و القای ح -1

  سعی در برقراری ارتباط خالق با شهروندان، ایجاد نشاط و شادابی و سرزندگی همراه با تفکر -2

 استفاده از نمادهای ملی و ایرانی اسالمی  و تاکید بر جنبه های بومی -3

  تناسب نماد با مکان )از نظر مضمون ( و با فضای شهری -3

 



 

جهت کمک به حس خاطره جمعی، هویت شهری و تقویت حس همبستگی  فرهنگی ایرانی نوروزتاثیر پذیری هنرمندانه از رفتارهای  -5

  شهروندان

 ساخت و نصب سریع و آسان با کم هزینه ترین هزینه -6

 انسجام  بصری طرح از لحاظ فرم و هیبت کلی -7

 و قرارگیری در یکی از محورهای زیر:کاربردی بودن و تلفیق با مبلمان شهری -8

 ارزان همراه با نصب سریع و آسان، عدم مزاحمت و اختالل برای فضای شهری -الف

 توانایی تبدیل به یادمان دائمی، قدرت ساخت فضا و تقویت محیط شهری به صورت دائم -ب

  توانایی رسیدن به محیط شهری متفاوت بر اساس پیرایش شهری و حذف زوائد محیطی -9

 استفاده در طرح پیشنهادیدر انتخاب رنگهای مورد  هارمونی -10

توجه به حریم قدسی علی ابن مهزیار)ع(، خاطرات هشت سال دفاع مقدس و پتانسیلهای باالی شهر و رودخانه کارون )علی ااخصوص  -11

 سیمای شبانه اهواز به عنوان شهر شب(

 

 :بررسی آثار -د

 .آثار رسیده در یک مرحله انتخاب و داوری خواهد شد

 

 :تقویم زمانی -ه

 فرهنگی، اجتماعی و ورزشیسازمان  دبیرخانهبه  29/10/99تا پایان ساعت اداری  18/10/99مهلت تحویل آثار: از تاریخ 

 31/10/99لغایت  30/10/99داوری آثار : 

 01/11/99اعالم اسامی منتخبین از طریق سایت: 

                                                                                                      01/11/99لغایت  31/10/99جلسات آنالیز و مکان یابی : 

 15/12/99تحویل خصوصی آثار: 

 02/11/99: عقد قرارداد

 20/12/99 چهارشنبهنصب آثار در فضای شهری: 

 

 



 

 : جــوایز -و

  ریال 30.000.000 مبلغه لوح تقدیر و هدیه نقدی ب اثر برتر در هر یک از موضوعات  -1

 ریال 30.000.000 مبلغه لوح تقدیر و هدیه نقدی ب کدامهر موضوع ویژه اثر برتر در سه  -2

 ریال 40.000.000 مبلغه لوح تقدیر و هدیه نقدی ب شاخص( 1برگزیده متناسب با مکان نصب ) بنداثر  -4

 ریال 40.000.000 مبلغه لوح تقدیر و هدیه نقدی ب شاخص( 1برگزیده پیرایش شهری ) بنداثر   -5

 :اعضاء کمیته  -ه
  

معاون شهردار اهواز و / والمسلمین سیدعلی جزایریحجت االسالم  :1400نوروز فضاسازی شهری در استقبال ازکمیته  رئیس

 مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اهواز

 مریم نیک رو دبیر و مدیر اجرایی:

 مریم نیک روبزاز، سروش ، حجت االسالم والمسلمین سیدعلی جزایری شورای  سیاستگذاری:

 مریم نیک رو مسئول دبیرخانه:

  و محمد علی چمن سروش بزاز، مریم نیک رو علی جزایری، االسالم والمسلمین سیدحجت : فراخوانهیات داوران 

 :برگزارکننده 

 شهرداری اهواز فرهنگی، اجتماعی و ورزشیسازمان 

 6134973493کدپستی   -  ورزشی فرهنگی، اجتماعی وسازمان  -پشت بازار میوه و تره بار سابق -بلوار آیت اهلل بهبهانی -اهوازنشانی: 

 061 -322643789  : کستلف                   061 -322643789     :نتلف                  061 -32264379     :نتلف        

 

 پر مهرتان . . . حضور به امید

 

 
 و ورزشی شهرداری اهواز، اجتماعی سازمان فرهنگی


