راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا
- ۱معرفي جشنواره شکوفا
در هزاره سوم ،زندگي اجتماعي در قالب شهرنشيني بسيار پيچيده شده و مستلزم كسب مهارت هاي مختلفي بوده
و با توجه به رشد سريع فناوري معموالً اين مهارت ها نيازمند آموزش و بروزرساني مستمر است .شهرداري تهران
طبق وظايف اجتماعي و انساني كه دنبال مي نمايد ماموريت هاي ارتقاء مهارت هاي فناوري را از طريق
مشاركت هاي منطقه اي و محله اي در دستور كار دارد .در اين راستا طرح جشنواره شکوفا با هدف توسعه
مهارتهاي فناوري اطالعات در محالت ،مناطق و كل شهر تهران برنامه ريزي گرديده و در قالب كانون هاي
مختلف با تمركز بر حوزه هاي اجتماعي و علمي فناوري اطالعات و ارتباطات در حال اجرا مي باشد .شکوفا
مخفف كلمه «شهروند كارآمد و فناوري اطالعات« است.
هدف اصلي اين جشنواره تقويت رويکرد محله محوري در شهر تهران با تاكيد بر قابليت هاي فناوري اطالعات و
ارتباطات است .در قالب اين جشنواره شهروندان در گروه هاي سني مختلف و با سطوح متفاوت مهارتي مي توانند در
يك محيط مشاركتي با محوريت محله نسبت به سنجش مهارتهاي عمومي فناوري اطالعات خود بپردازند.
تمركز جشنواره شکوفا بر محله محوري است .در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه علت تاكيد شهرداري تهران بر
مشاركت هاي اجتماعي در قالب محالت چيست .در پاسخ به اين سوال بايد اذعان نمود كه با روند توسعه شهري ،بسيار
طبيعي مينمايد كه متأثر از گسترش بافت هاي شهري و شکل يابي فضاهاي جديد شهري « ،محله » به عنوان يك نهاد
اجتماعي ،از شکل و سازه وساختار قديمي خود فاصله گرفته باشد .به هر حال ،ايجاد شبکه هاي مدرن خياباني وتعريف
كالبد و بدنه هاي نوين ،سبب بروز تغيير در فيزيك محله ها شده است .اما با وجود اين تغييرها ،بايد بپذيريم كه درماهيت
ميل هاي دروني انساني براي برقراري ارتباط اجتماعي و اجتماعي بودن زندگي آدمي كه تغييري به وجود نيامده است .
اين نوع از ميل ها ،در ذات انساني ريشه دارد .لذا اين ويژگي اجتماعي بودن و ميل به همزيستي جمعي ها سبب شده
است تا كماكان اشتياق داشته باشيم به مسايل اجتماعي فکر كنيم .مسايلي ارزش قايل شدن براي روابط سالم بين فردي و
اجتماعي ،پايبند بودن به ارزشهاي فرهنگي همسايگي و دوستي هاي حاصل از سرمايه اجتماعي ،ميل و عاطفه فراوان براي
دستگيري از يکديگر و مشاركت در همياري هاي اجتماعي و جمع هاي مکاني هم آشنا هنوز هم براي شهروندان بسيار
حائز اهميت هستند.
به اين ترتيب ميبينم كه اگر جسم و فيزيك محله از حيث شکل قديمي خود ،تغيير پيدا كرده است اما همچنان روح
محله ،كه همان ميل ها و شوق هاي اجتماعي انسانها هستند ،همواره در سطح شهر وجود دارند و به همين دليل است كه
ميتوان گفت :كماكان شهرها ،از منطقه ها و منطقه ها از ناحيه ها و ناحيه ها از محله ها تشکيل شده اند .در جشنواره
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شکوفا ،فناوري اطالعات به عنوان يکي از عوامل تغيير در جوامع بشري در هزاره سوم ،بهانه اي است تا شهروندان بار
ديگر گرد هم آيند و مهارت هاي زندگي در هزاره جديد راتجربه كنند .هر ايده اي ،روش ها و ابزارهاي خاص خود را
طلب ميکند تا كه به پديده تبديل ميشود .در واقع ،ايده ها به واسطه عناصر ساختاري و سرمايه هاي فيزيکي و اجتماعي به
پديده تبديل ميشوند و فضاي بين ايده و پديده ،آنچه هست كه ما به وجود مي آوريم تا به آن وسيله ،به ايده خود جان و
زندگي بخشانده باشيم .اكنون و به منظور غني سازي ارزش هاي اجتماعي موجود در جامعه و متناسب با ابعاد
ارزشي محله اي و جمع هاي مکاني هم آشنا ،مديريت شهري تهران ،از منظر نگاه اهداف و برنامه هاي مورد تأكيد در
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي ،فرآيند ويژه اي را تعريف نموده است .فرآيندي كه به منظور تقويت سرمايه هاي
اجتماعي و » افزايش كانون هاي اجتماعي و فرهنگي «  ،در افق نگاه آن پرورش ظرفيت هاي فرهنگي محله ها ،منظر
آن است .در فراز اين افق ،ما شاهد تشکيل كانون هايي به اين شرح هستيم:
رسانه ديجيتال
وبالگ نويسي
برنامه نويسي موبايل
بازيهاي رايانه اي
طراحان گرافيکي
توسعه مهارت هاي رايانه اي
روباتيك
رسالت اين كانون ها بر اين است كه در خانه هاي فناوري اطالعات سراي محالت شهر تهران ،مشاركت شهروندان را
براي ارتقاي مهارت هاي رايانه اي ارتقاء بخشند .اين جشنواره از يك سو فرصتي براي رقابت در سطح محله و همچنين
برترين هر محله در سطح ساير محله ها را فراهم مي آورد و از سوي ديگر زمينه شناسايي نخبگان و برترين هاي هر محله
در زمينه فناوري اطالعات را ايجاد مي كند.

- ۲اهداف جشنواره شکوفا
شکوفا ،مخفف مناسبي از دامنه گسترده اي است كه آن را از ايده بنيادي شهروند كارآمد و فناوري اطالعات الهام گرفته
ايم .مفهومي كه از آن ،در پي شکوفايي ارزش هاي نهفته در كانون اجتماعي و فرهنگ محله و ارزش هاي نهفته در ذات
محورهاي همسايگي هستيم .در شهر بزرگ ما تهران ،محله هاي جديد در كنار و از ميان محله هاي قديم زاده شده اند و
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كماكان اصل هم نهادگي و همجواري در آنها رعايت شده است .فرهنگ ريشه دار محله اي ،هنوز جاري است و جمع
هاي مکاني همجوار ،هنوز بر ارزشهاي همياري ،ديگرياري و مشاركت در امور فرهنگي و اجتماعي تأكيد دارند .پرورش
اين قابليت ها ،مستلزم گسترش نهادهاي اجتماعي و كانون ها و مراكز فرهنگي است ،پرداختن به چنين ايده ها ،گام هايي
بلند براي هم يا ساختن توسعه فرهنگي اجتماعي ،در كنار توسعه فضاهاي شهري است .به مفهوم ديگر ،انجام چنين اقدام
ها ،كوشش هايي است كه براي غني سازي مکان هاي جديد و قديم صورت ميگيرد .اثر اين كوشش ها ،ايجاد محتوا
براي ظرفيت هاي جديد شهري است .محتوايي كه ميتواند به استعداد نوجوانان و جوانان ،عالقه مندي ها و اوقات فراغت
آنان ،همچنين به زمينه هاي آفرينش صفات محله اي پاسخ دهد.
شکوفا برنامه اي براي پرورش ساختارهاي اجتماعي و دميدن روح به جسم هاي همسايگي در فضاي شهري است .اين
تالشي آگاهانه به سوي تغذيه شهر است كه براساس آن ،سنت هاي نيکويي چون :همزيستي اجتماعي ،مشاركت،
همفکري و تقويت گردند و شاخص هايي اين چنين لطيف ،در فضاهاي گسترده شهري ،كمرنگ نشوند .دغدغه اصلي
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و مديريت شهري ،چيزي جز اين نيست كه همواره از ساختارهاي نوين
و سازه هاي جديد براي پرورش و تقويت بنيادها و نهادهاي اجتماعي «محله« بهره برداري كند و پيوسته بر ارتقاي زمينه
هاي اخالقي ،ديني ،فرهنگي و اجتماعي » محله ها « شهري تهران بيفزايد.

- ۳معرفي کانون طراحان گرافیکي
طراحي گرافيکي ،اصطالحي است كه براي يکي از حرفههاي هنري خاص به كار ميرود .در مجموع ميتوانيم ،صفات و
ويژگيهاي اين هنر را شامل موارد زير بدانيم:
طراحي حروف ،كلمه ،نقش و نمابهرهگيري خاص از خط -نقاشيتصويرسازي از طريق چيدمان هنري و با الهام از خالقيتهاي فرديو عکاسي ،پردازش عکس با الهام از خالقيت و جنبههاي هنر كه به هنگام چاپ عکس اتفاق ميافتد.دامنه و عمق اين هنر ،فقط محدود به جنبههاي فوق نيست .امروزه سطح حضور اين هنر به بسياري از فضاهاي حرفهاي نيز
كشانده شده است .به مفهوم ديگر ،بازار اين هنر ،بازاري پر رونق است .بازار اين هنر ،در حوزه آموزش نيز پر جاذبه است
هم در عرصه اين هنر و هم در تقاضا .از هنرستانها گرفته تا مؤسسههاي آموزش عالي هنر و دانشگاهها.
گفته ميشود كه براي اولين بار اين اصطالح را «ويليام اديسون ديگينز» در سال  2211ميالدي به كار برده است .با اين همه ،بر
بام و اوج نشستن آن به زمان پس از جنگ جهاني دوم باز ميگردد ،يعني از  2291ميالدي به بعد.
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اين هنر ،هدفهاي متعددي را دنبال ميكند ،اما يکي از قطعي ترين اين هدف ،همانا ،ايجاد زمينه و وسيله و امکان براي
برقراري ارتباط بصري است .به مفهوم ديگر انتقال پيام معنايي و مفهومي از طريق شکل بر بستر بصر و نگاه.
به عنوان مثال ،جاي پاي يك حيوان بر برف و در يك روز برفي و در ميان سپيدي غالب بر محيط ،با مخاطب خود و از طريق
«نشانههاي بصري» ارتباط برقرار ميكند.
راستي ،اگر شما با چنين طرحي مواجه شويد :چه احساسي خواهيد داشت و از اين احساس ،به چه دركي خواهيد رسيد؟
اين هنر كه از بابت آن يك حرفه و يك بازار كار حرفهاي پا گرفته است ،به عنوان يك تخصص مطرح و شناخته شده است.
پس طراحي گرافيکي ،فردي متخصص در اين حوزه هنري -حرفهاي است .تخصص چنين فردي عبارت است از مهندسي
چيدمان عناصر بصري براي رساندن پيام معنايي و مفهومي به مخاطبان.
يکي ديگر از كاربردهاي اساسي اين هنر ،بهره برداري در صنعت چاپ براي توليد پوستر و عکسهاي گرافيکي است .پوستر
و عکسهايي بديع كه انتظار است تا پيامي را به اطالع مخاطبان برسانند.
پوسترها بخش ويژهاي از انعکاس طرحهاي گرافيکي را تشکيل ميدهند .پوستر براي فيلم ،تئاتر ،مسابقات ورزشي و ساير
جنبههاي اجتماعي كه به نوبه خود حامل بارهاي هنري بسياري براي «تصويرسازي» هستند.
هويت بصري قابل تشخيص براي شركتها ،بانكها ،مؤسسههاي علمي و پژوهشي ،دانشگاهها ،كارخانهها ،بخش ديگري از
دامنه حضور هنر گرافيك را نشان ميدهد .براي مشاهده چنين دامنه حضوري از هنر گرافيك ،كافي است تا در شهر گشت و
گذاري داشته باشيم و با ديدن تابلوها ،پوسترها و ديوار نقاشيها ،رد و نشانهاي هنر گرافيك را به طور كامل احساس كنيم.
به طور كلي طراحي گرافيك در برگيرندهي نوعي زبان است .اسم اين زبان را ميتوان زبان اشاره و نشانه و نمايه گذاشت.
اين زبان دستور زبان مشخصي ندارد .الفبا و كلمات و تركيبات كالمي آن پيوسته در حال گسترش و زادن و زادهشدن هستند.
در اين فضاي هنري هر فرد به مثابه يك دستور زبان ،يك مجموعه لغات تازه و يك دايره المعارف است.
اما و با توجه به زواياي گسترده اين زبان ،بايد گفته شود كه ما زماني ميتوانيم يك اثر گرافيکي را به درستي درک كنيم كه
بتوانيم زبان آن را بفهميم و دانش هنري آن را بشناسيم.
اقدام به جا و شايسته مديريت شهري در ايجاد خانههاي  I Tو استقرار كانون طراحي گرافيکي ،راهبردي براي نشر اين
فرهنگ در جامعه و امکاني براي فراگيري زبان اين هنر است .بدون شك ،وجود چنين كانوني در قلب محالت ،به مفهوم
استقرار مدرسهاي براي آموزش هنر گرافيك و نشر زبان و ادبيات اين هنر گرانقدر است.
اقدامي كه به موجب آن ،انگيزه براي حضور جوانان و آزمودن استعداد خود در فضاي اين هنر ،فراهم خواهد شد .به طور
قطع اين كانونها ،امکاني را فراهم خواهند ساخت تا دسترسي به اين هدفها فراهم آيد:
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ايجاد فضا براي شکلگيري و نمود استعدادهاي جديدايجاد زمينههاي آشنايي اوليه براي دانشآموزان تا براي انتخاب رشتههاي هنري و تحصيل در دانشگاه ،بر اهميت و ارزشاين هنر آگاهي يابند و با علم و استدالل منطقي و انگيزه اين رشته را برگزينند.
فراگير ساختن و آموزش اين زبان به جامعه و در سطحي عمومي كه امکان درک و فهم طرحهاي گرافيکي را براي مردمفراهم ميسازد.
مجموعه عوامل فوق ،همه فرصتي براي غنيسازي محيطهاي اجتماعي و شهري است كه به اهتمام مديريت شهري و با تأكيد
بر فضاي محالت ايجاد شده است .وجود كانونهايي از اين دست ،قابليتي قابل توجه براي شکل دادن به عناصر اجتماعي
محالت تلقي ميشود .فرصتي براي غنيسازي فرصتهاي فراغت شهروندان.

– 4محورهای رقابت در کانون طراحان گرافیک
جشنواره كانون طراحان گرافيك در  1شاخه كه ارتباط بيشتري با موضوعات مورد استفاده شهري داشته باشد هنرمندان شهر
تهران را به رقابت فرا مي خواند .
 -2طراحي لوگو تايپ معرفي بوستان محله خود
 -1طراحي پوستر با موضوع تکريم و احترام به سالمندان
 -3طراحي بيل برد با موضوع آب
 -9طراحي جلد كتاب
 -1نقاشي ديواري با موضوع فرهنگ مذهبي (نماز  ،ذكات  ،وقف(
شركتكنندگان ميتوانند آثار خود را براي بخشهاي مختلف تا تاريخ  ۲2دی ماه ارسال نمايند .ثبتنام اينترنتي انجام و
كد رهگيري دريافت شود .سپس آثار را به دبيرخانه محله خود تحويل دهيد.
•

مسابقه براي هرگروه سني و هر مدرک تحصيلي آزاد است .

•

كارها با كامپيوتر و نرمافزارهاي گرافيکي مربوطه طراحي شود.

•

هر هنرمند فقط ميتواند از يك محله در مسابقه شركت كند.
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راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا
در مرحله اول جشنواره  ،هنرمندان  379محله شهر تهران  ،هر كدام با ديگر شركت كنندگان همان محل به رقابت خواهند
پرداخت و در مرحله دوم  ،برگزيدگان هر محله بابرگزيدگان ديگر محالت منطقه خود مسابقه را برگزار مي كنند و در
مرحله نهايي هئيت داوران از بين آثار هنرمندان منتخب محالت مناطق  ،طراحان برتر شهر تهران را انتخاب خواهند كرد .

سواالت مسابقه کانون طراحان گرافیک جشنواره شکوفا با  5موضوع مختلف به شرح زیر اعالم ميشود:

موضوع اول :طراحي لوگوتايپ معرفي بوستان محله خود
هر محله و منطقه يك بوستان براي گذراندن اوقات فراغت شهروندان احداث شده است و اغلب ساكنين اطراف اين بوستانها
ساعتهايي از روز يا هفته خود را براي قدم زدن  ،تفريح و ورزش به اين بوستانها مي روند .
بعلت بزرگ بودن شهر تهران ساكنين محالت از ساير بوستانهاي ديگر بي اطالع هستند و حتي نمي دانند در ساير محالت
چنين مکاني وجود داشته باشد.
هركدام از بوستانها هم داراي ويژگيهاي خاص خود مي باشد .بوستاني با چند باغ متنوع ،بوستاني پر از وسايل و امکانات
ورزشي  ،بوستان مخصوص بانوان  ،بوستان با ماكتهايي از نماد شهرهاي ايران و ...
شركت كنندگان در اين مسابقه براي يکي از اين بوستانها لوگو تايپ طراحي مي كنند.
الزم است لوگوتايپ عالوه بر خصوصيات و ويژگيهايي كه از لحاظ بصري دارد و از لحاظ خوانايي ،زيبايي و مسائل
گرافيکي را رعايت كردهباشد ،يکي از خصوصيات و ويژگيهاي اشاره شده را داشته باشد.
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راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا
برای برخورداری از امتیاز باالتر ،موارد زیر را رعایت فرمایید:
 -2عنوان :نام بوستان ،عنوان نوشتار لوگوتايپ ميباشد .مثال :بوستان گفتگو  ،بوستان نهج البالغه  ،بوستان واليت و ...
**كلمه ي بوستان بايد در كنار نام بوستان ،به صورت كوچکتر و يا در همان اندازه استفاده گردد.
حداقل و حداكثر تعداد رنگهاي استفاده شده ،به ترتيب  1و  3رنگ باشد(spot ).
 -1قطع کار :لوگوتايپ در دوسايز تحويل داده شود .يکي با بزرگترين طول ضلع  12سانتيمتر و ديگري با بزرگترين
طول ضلع  1سانتيمتر.
هردو سايز در يك صفحه ، A3مطابق شکل پرينت گرفته شود.

 -3نرمافزار مناسب  :براي طراحيfree hand ،coreldraw ،illustrator ،و هر نرمافزار برداري
ديگر ميتواند انتخاب شود.
 -9پرینت و فرمت تحویلکار :در يك صفحه با اندازه  A 3و با كيفيت مناسب ،همراه  CDبا يکي از فرمتهاي
aiيا  fH11يا  cdrيا  dxfو هر فرمت برداري ديگري به دبيرخانه محله خود تحويل داده شود
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راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا

موضوع دوم :طراحي پوستر با موضوع تکريم و احترام به سالمندان
وجود انسانهاي سال خورده در بين خانواده باعث افزايش رحمت خداوند است و هر كس به آنها احترام بيشتري بگذارد بيشتر مورد رحمت
خداست
قدرشناسي از سالمندان  ،همان رفتار درست و محترمانه و شناخت نيازهاي روحي آنان است  .بديهي است از ضروري ترين نيازهاي سالمندان ،
محبت و توجه به آنها است  .هرقدر آنها از نظر مادي بي نياز باشند  ،نمي توان نياز آنها به محبت را ناديده گرفت  .بطور مسلم  ،قدرشناسي از
سالمندان  ،به صورت احترام و سخن گفتن از روي مهر و محبت  ،مشاوره با آنان در امور مختلف  ،برطرف ساختن مشکالت ايشان و نيز مقدم
داشتن آنان بر خود  ،بروز مي كند  .به ياد داشته باشيم  ،بشريت در پيشرفت اخالقي و تربيتي خود  ،تا حد زيادي مديون تجربيات و آموزه هاي
كهنساالن است  .بجاست احترام و ستايش خود را بي دريغ به اين انسانهاي بزرگ و مهربان  ،تقديم كنيم

برای برخورداری از امتیاز باالتر ،موارد زیر را رعایت فرمایید:
 -2عنوان :روز جهاني سالمندان
 -1تیتر فرعي 2:مهر
 -3كار نهايي چهاررنگ

است اما فايل كار نهايي بايد بهصورت

تحويل داده شود ( .توجه :براي رنگ گذاشتن از پالت

استفاده شود
 -9براي پوستر ميتوانيد از عکس ،طراحي و گرافيك استفاده كنيد
 -1استفاده از هرگونه نرمافزار گرافيکي بالمانع است
 -6قطع کار : A3عمودي يا افقي
 -7پرینت و تحویل کار :تحوي كار بهصورت

اليهباز با كيفيت  322روي

و يك برگ پرينت با كيفيت مناب در قطع

ميباشد
 -8آرم شهرداري و آرم يکي از مناطق 11گانه در قسمتي از تصوير بهعنوان برگزاركننده و يا حامي اين روز درج شود
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راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا
موضوع سوم :طراحي بيل برد با موضوع آب

به دليل موقعيت خاص جغرافيايي كشور،كاهش ريزش هاي جوي و محدوديت هاي منابع آب سهم ايران از كل منابع تجديد شونده در جهان تنها
 39درصد مي باشد و با توجه به ساكن بودن يك درصد از كل جمعيت جهان در كشور ،ايران فقيرترين كشور از لحاظ منابع آبي سرانه در قاره
آسيا است
ادامه زندگي ما به آب وابسته است ولي به دليل در دسترس بودن آن ،كمتر به وجود آب ارج نهاده ايم و زماني ارزش آب را به خوبي درک مي
كنيم كه جريان آب ناگهان قطع شود و بحران آب ايجاد گردد
براي درست مصرف كردن و تشويق به صرفه جويي درمصرف آب قرار است يك بيلبورد طراحي شود
بيلبورد يا آگهينمابه تابلوي بزرگي گفته ميشود كه فضاي مناسبي براي نصب آگهي را در اختيار آگهي دهندگان ميگذارد .و در اصل به هر
فضاي خارجي كه امکان نصب آگهي بر آن باشد اطالق ميشود .اما امروزه ،بيشتر به معناي تابلوهاي بسيار بزرگ و نورپردازي شدهاست كه بر
پايههاي بلندي قرار گرفته و از فواصل دور قابل ديده شدن هستند
بيلبورد ها ابعاد مختلفي دارند و افقي يا عمودي استفاده مي شوند
در اين مسابقه شکل بيلبورد  ،افقي و عمودي بودن آن ،بصورت سه بعدي يا دو بعدي و اندازه آن آزاد است

برای برخورداری از امتیاز باالتر ،موارد زیر را رعایت فرمایید:
 -2پرينت ازكار نهايي در اندازه
 -1در صورتي كه طراحي سه بعدي انجام شده باشد پرينت از سه زاويه در اندازه
شود(.فرمت

وو

و رندر بيل برد از سه زاويه داخل

تحويل داده

وكيفيت كار ارسالي 322

 -3عنوان بيل برد و شعار اصلي آن “قطره قطره آب قطره قطره زندگي ”.كه در قسمتي از بيلبورد بايد نوشته شود
 -9آوردن لوگوي شهرداري در قسمتي از بيلبورد بعنوان حامي اين موضوع
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راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا
موضوع چهارم :طراحي جلد كتاب "مبلمان شهري
تيتر فرعي كتاب :تعريف و آموزش مفاهيم كلي مربوط به تجهيزات و امکانات شهري
كتاب مبلمان شهري در 3222نسخه و در  262صفحه به همت معاونت فرهنگي و هنرهاي شهري سازمان زيباسازي شهر تهران تاليف شده است
ناشر :انتشارات شهرداري
قيمت  3222:ريال

هدف از طراحي شهري و مبلمان آن ايجاد محيطي خالق و بالنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند .محيطي با گوناگوني بسيار ،زمينه
خالقيت افراد جامعه را فراهم مي كند و زمينه حداكثري ارتباط شهروندان و زيستگاه پيرامون شان را برقرار مي سازد .تنها وسيله تامين و تضمين
تمامي اين اهداف «امکانات مناسب شهري است» است
شيوه طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري ،اهميت توجه به هويت و فرهنگ در طراحي مبلمان شهري و پژوهش هاي شهري و زيست محيطي
مبلمان شهري ارائه شده است

برای برخورداری از امتیاز باالتر ،موارد زیر را رعایت فرمایید:

 -2پرينت ازكار نهايي در اندازه

و تحويل به دبيرخانه

 -1رعايت قطع كتاب رقعي (اندازه كتاب قبل از برش  291در  121ميلي متر مي باشد
 -3پشت و روي كتاب بايد با هم طراحي شود
 -9عطف كتاب  21ميلي متر
 -1آوردن شماره شابك  7-39-2291-269-278و قيمت و نام ناشر در پشت جلد
 -6آوردن متن “هدف از طراحي شهري و مبلمان آن ايجاد محيطي خالق و بالنده براي مردمي است كه در آن زندگي مي كنند .محيطي با
گوناگوني بسيار ،زمينه خالقيت افراد جامعه را فراهم مي كند و زمينه حداكثري ارتباط شهروندان و زيستگاه پيرامون شان را برقرار مي
سازد .تنها وسيله تامين و تضمين تمامي اين اهداف «امکانات مناسب شهري است» است
شيوه طراحي و مناسب سازي مبلمان شهري ،اهميت توجه به هويت و فرهنگ در طراحي مبلمان شهري و پژوهش هاي شهري و زيست محيطي
مبلمان شهري ارائه شده است ”.در بخشي از پشت جلد بياد
كيفيت كار 322

 ،تعداد رنگ آزاد  .فرمت

و بصورت
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ارسال شود

دبیر علمی  :دکتر مهرداد کشتی آرا

راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا
دقت كنيد كه براي رنگ گذاشتن از پالت رنگي

استفاده شود
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راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا
موضوع پنجم :نقاشي ديواري با موضوع فرهنگ ديني (نماز  ،زكات  ،وقف )
در هر محله شما ممکن است يك ديوار وجود داشته باشد كه اين ديوار قابليت زيباتر كردن شهر و محله به وسيلهي يك پيام فرهنگي دارد .اين پيام
فرهنگي ميتواند يك نقاشيخط ،يك نقاشي يا اثر گرافيك باشد

واژه نماز واژهاي فارسي است كه ايرانيان براي واژه«صالة» عربي به كار بردند .اين واژه به معناي خم شدن ،سرفرودآوري براي ستايش پروردگار،
احترام و اظهار بندگي و اطاعت است
زكات به مفهوم ساده و ابتدائي آن -كمك به فقير بابخشي از دارائي – يك عبادت قديمي است كه در اديان آسماني پيشين شناخته شده ،و خداوند
متعال آنرا در سفارشات خود به پيامبران وسفارشات پيامبران به امتهاي خويش ياد آوري نموده است
وقف سنتي اسالمي و به معناي هديه ابدي براي خدمت عمومي يا نگه داشتن اصل چيزي و جاري بودن منفعت آن در جهت خير و نيکي و رضاي
خدااست
و يا ساير موضوعات ( دعوت به راستگويي  ،نهي از منکر  ،امر به معروف و)...
يکي از اين ديوارها را پيدا كنيد ،از آن يك عکس تهيه كنيد و با كامپيوتر روي اين ديوار طرح خودرا پياده كنيد

برای برخورداری از امتیاز باالتر ،موارد زیر را رعایت فرمایید:
 -2پرینت و تحویل کار :عکس اصل ديوار مورد نظر و همينطور كارهنري مونتاژ شده برروي آن،در قطع
عمودي ،با كيفيت مناسب همراه با

 ،بهصورت افقي يا

ارائه شود
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راهنمای کانون طراحان گرافیک سومین جشنواره شکوفا
عالقمندان گرافیک به منظور ثبت نام و شرکت در جشنواره با مراجعه به سرای محله خود و یا با مراجعه
به پرتال محالت شهر تهران به آدرس  www.mytehran.irفرم ثبت نام را تکمیل و سپس آثار خود
را به دبیر خانه کانون ارسال نمودند
شماره تماس دبیرخانه۳52۱۲۲5۱-۳52۱۲۳53 :
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