
 بسمه تعالي
 

 «فراخوان سمپوزیوم المان و مجسمه سازی بندرعباس » 
 

 ساختپوزیوم مجسمه سازی ومس درنظردارد بندرعباس معاونت خدمات شهری شهرداری  حوزه

با هدف توسعه هنر مجسمه سازی سمپوزیوم برگزار می نماید . این  29المان شهری را در مهرماه 

از طریق فراهم آوردن شرایط بروز و شکوفایی آفرینش های هنری  کیفی سیما و منظر شهری ءارتقا

و تعمیم نگاه زیبا شناسانه در جامعه تبادل تجربیات ، اطالعات و مهارتها در زمینه مجسمه سازی 

آبان ماه  01مهرماه تا  92المان شهری در میان هنرمندان و آشنایی شهروندان با مراحل اجرای آثار 

 برگزار می شود . 29

 حضور خواهد داشت و مجوزانتخاب  ،با نظر شورا طرح 91در سمپوزیوم  -

 ارهای قدیمگموضوع سمپوزیوم : المانهای بومی ، کودکانه ، و یاد -

 اهداف و ضرورت ها : 

منظور معرفی و توسعه ایده ها و شیوه های اجرایی خالق درزمینه مجسمه سازی و ه بسمپوزیوم 

اینگونه  قکه در خل انیشناسایی و معرفی هنرمندساخت المان با مصالح مصرفی بتن و همچنین 

برای طراحی و ساختن  استان مجسمه سازو نیز تشویق و ترغیب هنرمندان  ،آثار فعالیت داشته 

پوزیوم شرایطی فراهم می گردد که مگزار می شود . در طول مدت سمجسمه های بتنی بر

بتوانند به آسانی با هنرمندان آشنا شده و بطور مستقیم از  مختلفشهروندان عالقمند و گروههای 

 مراحل اجرای اینگونه آثار بازدید نمایند .

 

 شرایط شرکت : 

ایده های خود را در مدت باید تجربه و توانایی کار با بتن را دارا بوده و بتوانند  کلیه داوطلبان

 شخصاً به اجرا در آورند .سمپوزیوم 

 

 چگونگی شرکت در سمپوزیوم :

با  CDمی توانند با مراجعه به اداره زیباسازی ارائه رزومه و تصاویر آثار خود بر روی متقاضیان 

 سهبه همراه ماکت یا طرح پیشنهادی خود ، ثبت نام نمایند . ) هر متقاضی می تواند  JPEGفرمت 



و  و از میان طرحهای ارائه شده هر هنرمند صرفاً یک کار انتخاب می شود. هپیشنهاد عرضه نمود

 (نباید پیش از این در جایی اجرا شده باشد طرحها

 مهلت ثبت نام : 

به (  0929مهرماه  92تا  01دهم تا هفدهم مهر یکهزار و سیصد و نود و دو )  سمپوزیومدبیرخانه 

روز از  9. هنرمندان منتخب به فاصله  نمایدت اداری از عالقمندان ثبت نام می اروز در ساع 8مدت 

زیباسازی انتخاب خواهند شد . ضمناً انتخاب هنرمندان شورای آخرین مهلت ثبت نام از طریق 

و با توجه به سوابق کاری هنرمندان  طرح ها و ماکتهای ارائه شده به سمپوزیوم براساس داوری

 صورت خواهد گرفت .

 

 مواد اولیه : 

میبایست برآورد ابزار آالت و مصالح مورد نیاز خود را بطور دقیق محاسبه  و اعالم نماید هنرمند هر 

 کننده خواهد بود.و درصورت کمبود، تهیه مابقی ابزار و مصالح به عهده شرکت 

 شرایط ساخت و اجرای آثار : 

 متعهد می شود وسایل و مصالح مورد نیاز هنرمندان را تأمین کند  سمپوزیوم -0

وسایل به صورت اختصاصی در اختیار هنرمندان قرار می گیرد . هنرمندان می توانند سایر ابزار  -9

 مدرد نیاز شخصی خود را به همراه بیاورند 

 (فونداسیون بدون احتساب ابعاد )متر باشد . 9رهای ساخته شده نباید کمتر از ابعاد کا -9

 همراه داشته باشند.هر یک از هنرمندان می توانند یک نفر دستیار  -2

 

 : سمپوزیوممکان برگزاری 

 بوستان خلیج فارس می باشد 

 

 هدیه سمپوزیوم به هنرمندان :

و گواهی توسط شورای زیباسازی قیمت گذاری وتوسط شهرداری خریداری کلیه آثار منتخب  -0

 شرکت در سمپوزیوم اعطا خواهد شد 

  می گردد.طرح های اول تا سوم هدایای ویژه ایی اهدا  -9

 

 سایر موارد :



 مقرر از ادامه اجرای کار بازمانده و یا موفق به اتمام کار در زمان یبه هنرمندانی که به دالیل -0

 تعلق نخواهد گرفت . مبلغینشوند 

 

 

 

و شئونات اخالقی کارگاه سمپوزیوم توسط هنرمندان محترم و دستیاران الزم است نظم عمومی  -9

 آنها رعایت شود 

 هزینه پذیرایی کلیه هنرمندان به عهده سمپوزیوم خواهد بود  -9

هنرمندان و دستیاران می بایست در حین کار در کارگاه سمپوزیوم ، مراقبت های الزم را از نظر  -2

داشته باشند . مسئولیت هرگونه اتفاقی در این رابطه به دلیل عدم رعایت اصول رعایت موارد ایمنی 

به عهده هنرمندان و دستیاران خواهد بود . در ضمن لوازم ایمنی مانند کاله ، دستکش ، ایمنی باشد 

در و در اختیار هنرمندان گذاشته شده و کلیه هنرمندان ، دستیاران و عوامل اجرایی سمپوزیوم 

 محوطه کارگاه تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت 

هرداری بندرعباس بوده و حق استفاده از این کلیه آثار ساخته شده در سمپوزیوم متعلق به ش -5

 آثار و تصاویر آنها در سایت ، بروشور ، کاتالوگ و ... برای دبیرخانه محفوظ است 

 شرایط جوی تغییری در زمانبندی سمپوزیوم ایجاد نخواهد کرد  -1

سمپوزیوم توسط هر فرد حاضر در در صورت بوجود آمدن موارد خاص خارج از ضوابط  -2

 زیوم تصمیم گیری در مورد ادامه حضور فرد با دبیرخانه خواهد بود سمپو

 ریان سمپوزیوم:مج

 اداره زیباسازی شهرداری بندرعباس  -

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندرعباس  -

 سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس  -

 

 نشانی دبیرخانه سمپوزیوم :

 –شهرداری  9ساختمان شماره  –کوچه عدالت یک  –خیابان فجر  –گلشهر جنوبی  – بندرعباس

 1182251 – 1125998 – 1111285تلفن :    1122521فکس :  –مدیریت زیباسازی  –طبقه دوم 


