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ذابیت ج و گسترش شهریر ـا و منظـدر نظر دارد بمنظور ارتقاء سیماهواز  رداری منطقه دوـشهزیباسازی بدینوسیله با استحضار میرساند 

تعدادی از جداره ری در راستای زیباسازی و گرافیک محیطی و نیاز مبرم به رنگ جهت تلطیف روحیه و حس تعلق شهروندان ، ـهای بص

 اقدام نماید. بدینوسیله از " رنگی شهر   "  با موضوععمومی تامین طرح دیوار نگاری فراخوان برگزاری  بواسطه رامنطقه دو سطح  درخام های 

و سایر گرایش های هنری مرتبط و هنرمندان، دانشجویان، علاقمندان و فعالان رشته های هنرهای تجسمی، نقاشی، گرافیک کلیه هنرمندان 

 . نمایند ارائه منطقه این به ذیل هایویژگی اساس برهای خود را طرحدارای سوابق اجرایی دعوت می گردد، 
 

 

 : یـارسال هایرحـط و ها دهـای ویژگی -الف

 
 خلاق و نوآورانه هایطرح صورت به منظرشهری سازی آرام و پیرایش راستای در فراخوان این برای پیشنهادی های ایده دارد ضرورت    -1

 اسب و فرسوده ارائه شود.نامن های جداره برای

 .باشند دارا را بالا متراژ با متنوع دیوارهای روی بر گسترش و توسعه امکان و تهیه کامپیوتر با شده ارائه های ایده و هاطرح     -2

 .باشد داشته را اکریلیک رنگ تکنیک با شهری فضای در اجرا قابلیت پیشنهادی هایطرح     -3

پس از تأیید توسط هیأت های هنرمندان بر اساس دیوارهای پیشنهادی سازمان توسط شواری هنری مورد بررسی قرار گرفته و طرح -4

 شود . داوران و ناظر، اجرایی می

 اثر هر متراژ و اجرا محل درخصوص گیری تصمیم شهری، فضای برای طرحها توسعه امکان و هنری هایویژگی بودن دارا صورت در    -5

 صورت خواهد گرفت. سازمان توسط

 

 : وانـراخـف ومیـعم رایطـش -ب

 .است دیواری نقاشی داوران هیأت عهده به ها طرح رد یا تأیید کارشناسی، بررسی،    -1 

 . شد نخواهد داده عودت هنرمندان به داوری از پس هنرمندان ارسالی های طرح    -2
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عهده فرستنده آثار بوده و پاسخگویی به کلیه عواقب قانونی آن بر عهده ارائه  بر اثر طراحی و تألیف حق به مربوط قوانین کلیه رعایت    -3

ها،  باشد . در صورتی که در هر یک از مراحل ارائه طرح، مراحل مختلف کارشناسی و داوری و حین یا پس از اجرای طرح کنندگان آنها می

 یران مربوطه اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.دم و دیواری نقاشی هنری شورای عدم اصالت طرحی محرز شود طبق نظر

 خصوص در گیریتصمیم است ذکر به لازم.  باشد می اثر 5 حداکثر فراخوان این برای هنرمندان سوی از پیشنهادی های طرح تعداد    -4

 . باشد می ناظر و هنری کمیته عهده بر هنرمند هر اجرایی آثار تعداد

 .نمایید مراجعه صفحه همین بالای در مستندات قسمت به  مد نظر و دریافت فرم ثبت نامجهت مشاهده دیوارهای  -5

 

 : اتـملزوم -ج
 شود .دیوارهای انتخابی پاکسازی شده و رنگ آستر انجام و تحویل هنرمند می  در صورت نیاز .1

 باشد . بر عهده هنرمندان میبراساس طرح و مساحت اجرا تهیه کلیه اقلام مورد نیاز جهت اجرا  .2

 
 

 : دانـهنرمن به ورودی هـهدی مبلغ -د

 ریال پرداخت خواهد شد.22.222.222به هر یک از هنرمندان راه یافته به مرحله نهایی لوح تقدیر و بنا به نظر هیأت اجرایی مبلغ 

 

 ز:ــوایـج – ه
 :گرددجوایزی به شرح ذیل اهدا می پایانی معرفی شده وبنا به رأی هیات داوران، فراخوان جمعاً سه اثر برگزیده خواهد داشت که در مراسم 

 (  ریال میلیون شش) ریال 62.222.222 لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ : فر اولن -

 میلیون ریال (  پنجریال ) 52.222.222 لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ : نفر دوم -

 میلیون ریال (  چهارریال )42.222.222 لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ: نفر سوم  -

 : آثار لـتحوی وهـنح و انـزم -و
 توانند با مراجعه حضوری به دبیرخانه، آثار خود را تحویل دهند، لازم به ذکر است پس از پایان تایم اداری روزطراحان محترم می  

 شود.به هیچ عنوان طرحی از مراجعه کنندگان تحویل گرفته نمی 1421ماه  بهمن23 چهارشنبه

 طرح هر از بالا کیفیت با 3A پرینت در قطع الف(

 dpi 322وضوح با 3A در ابعاد jpg  فایل طرح پیشنهادی با فرمت ب(

 تکمیل فرم ثبت نام با امضای هنرمند 

 .ارائه پرینت فرم تکمیل شده ثبت نام با امضای هنرمند 
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 : وانـراخـف ارـشم اهـگ -ه

 

 دبیرخانه فراخوانبه  1421آذر ماه  23اداری تا پایان تایم : ثبت نام و ارسال آثارمهلت 

 1421آذرماه  26لغایت  24داوری آثار : تاریخ 

 1421آذرماه  22: نتایجاعلام 

 

 آدرس دبیرخانه :  -ی

دیوارنگاری و نقاشی  دبیرخانه فراخوان عمومی -شهرداری منطقه دو اهواز -بلوار امام رضا -کیانشهر -اهوازشهرستان  -استان خوزستاننشانی: 

   261-33444451-2:تماس شماره – دیواری ) شهر رنگی (

  نشانی سایت منطقه جهت کسب اطلاعات بیشترwww.zone2.ahvaz.ir 

  132شماره تلفن مستقیم مسئول دبیرخانه جشنواره: داخلی 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور رپ مهراتن . . . هب امید

 اهواز منطقه دو شهرداری زیباسازی 
 


