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 «یاس یاسین جایزه بین المللی خوشنویسی» فراخوان و نحوه شرکت در

 حیمحمن الر  بسم اهلل الر  
 بین المللی خوشنویسی یاس یاسین جایزه

 

 : مسابقهاهداف 

، در جهت تعظیم شعائر و ترویج معارف مرتبط با مادر و با امید به عنایات معصومینبه خواست خداوند متعال 

 بضعةدر جوار مضجع و حرم ملکوتی فرزند مطهّرش، و  فاطمه زهرا حضرت ه،طاهر هیق، صدّ سولالرّ بضعةهستی، 

 مؤسسه فرهنگی هنری میراث یاس یاسین الثناءو التحیةآالف علیه  ضاحضرت علی بن موسی الرّ، الرّسول

 نماید.را برگزار می یاس یاسینبین المللی خوشنویسی  جایزةنخستین 

انگیز خیالقلم به مدد علیها و  اهللسالم حضرت صدیقه طاهرهارادتمندان  ةامید است که با همیاری و مشارکت هم

دوستدار آن های تصویر کشیم و به دلرا به علیها  اهللسالم زهرای اطهرحضرت  انواری از تجلّ پرتویخوشنویسی،  هنر

 .بانوی ارجمند تقدیم نماییم

 

 : مسابقههای رشته

 شود:بخش برگزار می چهاردر  یاس یاسینساالنة  جایزة نخستین دوره

 (هم قابل قبول است. ایرانی)نسخ غیرایرانی به خط نسخ  حضرت فاطمهـ کتابت کامل خطبه  1

 به خط نستعلیق حضرت فاطمهـ کتابت کامل خطبه  2

 نستعلیققطعه نویسی  ـ 3

 )خط ثلث عادی یا جلی یا ترکیبی از هر دو( قطعه نویسی ثلث ـ 4
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 جوایز

 کامل خطبه فدکیه تبخش کتاب 

  ***یمیلیارد ریال 1دو جایزة  ،در زمینه کتابت کامل خطبه فدکیه  ایدرصورت وصول اثر ویژه :***جایزه ویژه 

 گیرد.تعلق میبه صاحب اثر های نستعلیق و نسخ در رشته

 
 
 
 
 
 

 
 
  آیات، احادیث و متون مرتبط با حضرت زهرا  قطعه نویسی بخش() 

 

 
 
 

 
 
 
 

 مقرّرات عمومی :

 آزاد است. مسابقهشرکت تمامی هنرمندان و اساتید و عالقمندان به هنر خوشنویسی در این  -

 شرکت کند. مسابقهبخش  چهارتواند همزمان در هر هر شرکت کننده می -

الزامی است و اگر در مهلت مقرّر انجام نشود، امکان ارسال اثر و شرکت در  یاس یاسینثبت نام در سایت  -

 وجود نخواهد داشت. مسابقه

 جوایز تقدیری رتبه سوم رتبه  دوم رتبه اول جایزه ویژه رشته 

1 
نستعلیق 

 )کتابت(

میلیارد ریال  1
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  10,000$
 برگزیدگان خارجی 

ریال  میلیون 400
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  4,000$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 300
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  3,000$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 200
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  2,000$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 40×نفر 10
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت برگزیدگان  400$
 خارجی

 نسخ )کتابت( 2

میلیارد ریال  1
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  10,000$
 برگزیدگان خارجی 

ریال  میلیون 400
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  4,000$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 300
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  3,000$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 200
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  2,000$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 40×نفر 10
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت برگزیدگان  400$
 خارجی

 

 جوایز تقدیری رتبه سوم رتبه  دوم رتبه اول رشته 

1 
 نستعلیق 

 (قطعه نویسی)

ریال  میلیون 200
 جهت برگزیدگان داخلی 

2,000$ 
 جهت برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 150
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  1,500$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 100
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  1,000$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 20 ×نفر  8
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت برگزیدگان  200$
 خارجی

2 
  ثلث

 (قطعه نویسی)

ریال  میلیون 200
 جهت برگزیدگان داخلی 

2,000$ 
 جهت برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 150
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  1,500$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 100
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت  1,000$
 برگزیدگان خارجی

ریال  میلیون 20 ×نفر  8
 جهت برگزیدگان داخلی 

جهت برگزیدگان  200$
 خارجی
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شود که حتماً باید بوسیلة پس از ثبت نام یک کد مخصوص برای هر شرکت کننده از طریق ایمیل ارسال می -

 حذف خواهد شد. جایزهمداد پشت اثر نوشته شود، اگر این کد ثبت نام پشت اثر درج نشود، آن اثر از بخش 

شوند ، برگشت داده نخواهند  یم یریو تقد یاصل زیجوا ژه،یو زهیکه برنده جا یآثار هیکلها، رشته یدر تمام -

 . خواهند بود نیاسی اسی راثیم یهنر یشد و متعلق به موسسه فرهنگ

به شخص شرکت کننده  یدر ساعات ادار 13۹۹ نیفرورد 31ا ت 13۹۸بهمن ماه  1۰ده نشوند از که برن یآثار -

شماره پاسپورت و کد ثبت نام ( منحصرا در  یحاو )با نامه امضاء شدهیشده از طرف و یمعرف یقانون لیوک ای

 خواهند بود.  لیقابل تحو زهیجا رخانهیمحل دب

وجه پاسخگو  چیبه ه نهیزم نیدر ا رخانهیپس از اتمام مهلت اعالم شده آثار قابل برگشت نخواهند بود و دب -

 موسسه قرار خواهند گرفت. تیآثار در مالک نیاست که ا یهینخواهد بود و بد

های پستی نخواهد های ناشی از ارسال و همچنین تأخیر در ارسالیرخانه هیچ مسؤولیتی، در قبال آسیبدب -

 داشت.

کامل خطبه و استفاده از کاغذ  تدر بخش کتاببا کیفیت عالی  یا یک رو استفاده از کاغذ آهار مهرة پشت و رو -

 .استالزامی در دو رشته قطعه نویسی  با کیفیت عالی یک روآهار مهره 

 الزامیست.قطعه نویسی در دو بخش کتابت و مشکی مرغوب در  استفاده از مرکب -

o توان از مرکب رنگی مرغوب هم استفاده کرد. تبصره: در بخش قطعه نویسی می 

 سانتی متر باشد. 12۰×۸۰حداکثر اندازه اثر نباید بیشتر از ثلث و نستعلیق در بخش قطعه نویسی  -

کند الزاما باید ساده نستعلیق اگر شرکت کننده از قالب هنری سیاه مشق استفاده مینویسی در بخش قطعه -

 نویسی آن را هم در بخشی از اثر اجرا کند.

به آدرس  یاس یاسین های مختلف به سایتهای مورد نظر برای نگارش در رشتهبرای اطالع از متن -

 n.comwww.yaseyasi .مراجعه شود 

استفاده از کاغذ  نیهمچن ،شودیم هیکامل خطبه ،استفاده از کاغذ آهار مهره پشت و رو توصی کتابت در رشته -

اندازة قلم و تنوع اندازة قلم و ابعاد صفحات کتابت آزاد است و فضا  رو هم قابل قبول خواهد بود. کیآهار مهره 

 ع باشد.ر و متنوّ صفحات نباید متغیّ  و رنگ ابعاد ،هولی انداز .برای خالقیت و ابداع هنرمند محدود نیست

http://www.yaseyasin.com/


  

4 

www.YaseYasin.com 
 

 «یاس یاسین جایزه بین المللی خوشنویسی» فراخوان و نحوه شرکت در

 جدول کشی و بدون شکستگی و آسیب باشند.آثار باید بدون تذهیب، روغن خوردگی، فیکساتیو، جال،  -

 هنرمند در روز داوری پوشانده خواهد شد. یید حتماً دارای امضا باشند، هر چند امضاآثار با -

 خواهد شد. جایزهبدون شک باعث حذف اثر از بخش  ،های امالیی و اعراب گذاری ناصحیحغلط -

قابل قبول شکستگی تاخوردگی و شرط سالمت، عدم ه بلوله شده و استوانه، تخت یا به صورت ارسال پستی اثر  -

 است.

های رفت و برگشت و ویزا و اسکان کلیة برگزیدگان اوّل تا سوم خارجی و داخلی برای شرکت در مراسم هزینه -

 خواهد بود. و اهداء جوایز بر عهدة دبیرخانه اختتامیه

پس از چاپ به تمامی برگزیدگان و تقدیر شدگان و همچنین اعضاء هیأت محترم داوران اهداء  جایزهکتاب  -

 خواهد شد.

گان خارج از ایران الزامی است که تصویر صفحة اصلی گذرنامه معتبر )حداقل دارای شش برگزیدبرای کلیة  * -

یاس در سایت ایمیل و محل سکونت خود را ، نشانی رزومة هنری ،عکسیک قطعه ، ماه اعتبار( و شمارة موبایل

 ارسال کنند. ثبت و یاسین

 ،تلفن ثابت ،شماره موبایل کپی کارت ملی،، که عکس شخصیایرانی نیز الزامی است برگزیدگان برای کلیة  * -

 ثبت و ارسال کنند. یاس یاسینسکونت خود را در سایت ایمیل و محل نشانی  ،رزومة هنری

 .استبه منزلة پذیرش تمامی شرایط مندرج در این فراخوان  جایزهشرکت در این  -

 یینحوه صفحه آرا دیکن یکه از کاغذ آهار مهره پشت و رو استفاده م یدر بخش کتابت کامل خطبه در صورت -

 دیکن یرو استفاده م کی؛ و اگر از کاغذ آهار مهره  ردیصفحه بعد صورت پذ ریمطابق تصو یستیو کتابت با

کاغذ از هر چهار طرف  یو فاصله سطرها تا لبه ها ردیکتابت شده در مرکز هر صفحه قرار بگ یبهتر است فضا

 .برابر باشد بایتقر

خواهد بود و این مؤسسه  کلیة حقوق معنوی و مادی آثار متعلق به مؤسسه فرهنگی هنری میراث یاس یاسین -

 مجاز به استفاده از اصل یا تصاویر آثار واصله است.

 گیری در موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیرخانه خواهد بود.تصمیم -
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 صفحات را مطابق مثال زیر مشخص کنید. ةبرگه را از وسط تا بزنید و سپس شمارابتدا یک 
 

 خط تا زدن برای دوختن به جلد کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رو نوشته شوند. *مابقی صفحات نیز به همین ترتیب به صورت پشت و
  

 اصلیفضای 

 برای نوشتن

 اصلیفضای 

 برای نوشتن

 کتابت 1صفحه  کتابت 4صفحه 

 اصلیفضای 

 برای نوشتن

 اصلیفضای 

 برای نوشتن

 کتابت 3صفحه  کتابت 2صفحه 

 روی برگه

 قرار خواهد گرفت( 3، صفحة 4)پشت صفحة  

 قرار خواهد گرفت( 2، صفحة 1)پشت صفحة  
 

 پشت همان برگه

 قرار خواهد گرفت( 1، صفحة 2)پشت صفحة 
 قرار خواهد گرفت( 4، صفحة 3)پشت صفحة 
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 گاهشمار:

 مطابق با والدت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا 13۹7اسفند  7انتشار رسمی فراخوان:  -

 13۹۸ ل دیاوّ : در سایت جایزه آخرین مهلت ثبت نام -

 مطابق با والدت حضرت زینب کبری 13۹۸دی  11: در دبیرخانه آثار دریافتآخرین مهلت  -

 13۹۸بهمن  5اعالم نتایج:  -

 مطابق با والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا  13۹۸بهمن  26مراسم اختتامیه و اهداء جوایز:  -

 

 هیأت داوران:اسامی 

 : ثلثو  نسخهای رشته

 استاد عبدالصمد حاج صمدی )ایران(

 استاد داوود بکتاش )ترکیه(

 (ایران) سید محمد حسینی موحداستاد 

 (عراق) (روضانداوود )عبدالرضا بهیه دکتر استاد 

 (سوریه)استاد عبیده صالح البنکی 

 

 : )به ترتیب حروف الفبا( نستعلیق رشته

 احصائیسید محمد استاد 

 اخوینعباس استاد 

 خروشکیخسرو استاد 

 رسولیجلیل استاد 

 استاد علی شیرازی

 

با توسط برگزیدگان و  حضرت فاطمهمراسم اختتامیه مراسم کتابت حضوری بخشی از خطبة  * قبل از برگزاری

 حضور عالقمندان به هنر خوشنویسی برگزار خواهد شد.
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 17پالک  – 22رودکی  – 4پیروزی  –بلوار پیروزی  – مشهد مقدسنشانی دبیرخانه: 

 +۹۸513۸76۸1۰1الی  3  تلفن:

  های ارتباطی:راه

 YaseYasin.com وبسایت:

 instagram.com/Yase_Yasin اینستاگرام:

 

 t.me/YaseYasin کانال تلگرام:

 +۹۸۹۰3555۸۰۰5ارتباط واتساپ: همراه و 


