
 بوشهربندر  فراخوان طرح دیوارنگاری

 

خود نسبت به ارتقاء کیفیت هنری، منظر  یدر راستای ماموریت ها در نظر دارد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر

طراحی دیوار نگاری بندر  "ساماندهی بصری و زیباسازی فضاهای شهر و کمک به رشد فرهنگ تصویری شهروندان فراخوان  شهری،

از هنرمندان هنرهای تجسمی و سایر گرایش های هنری مرتبط  .منتشر نمایدبه شرح ذیل  در سطح استانی جهت تامین طرحرا  "بوشهر

 می شود ایده ها و طرح های خود را بر اساس ویژگی های زیر به دبیرخانه فراخوان ارائه نمایند. دعوت 

پیشنهادی برای این فراخوان در راستای پیرایش و آرام سازی منظر شهری در قالب طرح های نو ضرورت دارد ایده های  -

 آورانه و خالق برای جداره های پیشنهادی ارائه گردد.

امکان تغییر و جابجایی دارد الزم است طرح ها و ایده های با توجه به این که دیوارهای پیشنهادی از طرف این سازمان  -

 ت تغییر سایز و گسترش طرح را داشته باشد.پیشنهادی قابلی

الزم است طرح های پیشنهادی از مخاطب پذیری باالیی برخودار بوده و با معیارهای بومی، آئینی و اعتقادی بوشهر  -

 همخوانی داشته باشد.

ارهای پیشنهادی پس از داوری مرحله اول برای جانمایی روی دیو کمیته زیباسازیطرح ها و ایده های پذیرفته شده، توسط  -

 کمیته زیباسازیپس از انتخاب اولیه برای جانمایی روی دیوارهای پیشنهادی توسط هنرمندان و زیر نظر  انتخاب و سازمان

 و ناظر طرح ها جهت مناسب سازی در فضای شهری توسعه و ویرایش خواهد یافت.

شرکت نمایند. هنرمندانی که اسب سازی آثار در جلسات جانمایی و من می بایست طبق زمان بندی اعالم شده هنرمندان -

اقدام به بازدید میدانی از موقعیت های شهری مورد نظر و جانمایی طرح های خود ننمایند از فهرست  مشخص زمان در

 آثار حذف خواهند شد.

 

 : شرایط عمومی فراخوان

 

رعایت کلیه قوانین مربوط به حق تالیف و طراحی اثر بر عهده فرستنده آثار بوده و پاسخ گویی به کلیه عواقب قانونی آن  -

بر عهده ارائه کننده گان آن می باشد. در صورتی که در هر یک از مراحل ارائه طرح عدم اصالت طرحی محرز شود طبق 

 ورت خواهد پذیرفت.مربوطه اقدامات قانونی ص کمیته زیباسازینظر 



هنرمندانی که تمایل به اجرای طرح های خود نداشته باشند پس از مناسب سازی و جانمایی طرح های خود می توانند  -

نسبت به واگذاری اجرای آنها  به کمیته زیباسازی شهری اقدام نمایند. در این صورت به تشخیص کمیته زیباسازی حق 

 و نام صاحب طرح در اجرا لحاظ خواهد شد.الزحمه طراحی به صاحب اثر پرداخت 

 اجرا نکند و اجرای آن را به زمان دیگری موکول نماید. 99کمیته زیباسازی مجاز است برخی از آثار پذیرفته را در سال  -

 اثر می باشد. 5تعداد طرح های پیشنهادی از سوی هنرمندان حداکثر  -

طرح  2مناسب سازی برای فضای شهر شورای هنری حداکثر  در صورت دارا بودن ویژگی های هنری و امکان توسعه و -

 را برای اجرا در سطح شهر انتخاب خواهد کرد.

 تقویم فراخوان :

 1399بهمن ماه  18مهلت ارسال آثار :  -

 1399بهمن ماه  23لغایت  20مهلت جانمایی و مناسب سازی طرح با دیوار مورد نظر :  -

 1399اجرای آثار اسفند ماه  -

 

 نحوه تحویل آثار :زمان و 

 

و یا به آدرس  تحویلمحترم می توانند با مراجعه حضوری به دبیرخانه آثار خود را طراحان  -

 ارسال نمایند.  farakhan.zibasazi@gmail.comایمیل

 پیام ارسال نمایید. 09173742910به شماره واتساپ جهت اطالعات بیشتر  -

 dpi 300و با وضوح  jpgدر فرم چیدمان دیوارهای معرفی شده با کیفیت باال از هر طرح با فرمت  A3قطع آثار  -

 آدرس دبیرخانه : شهرداری مرکزی، معاونت اجرایی و خدمات شهری  -

 

 

 

 

 



 موضوع توضیح دیوار مکان ردیف

 با رویکرد فرهنگ و تاریخ بندر بوشهر متر 2در 162 دیوار ضلع شمال غربی میدان ساعت 1

 آداب و رسوم و آیین ها 

 داستان ها و ضرب المثل ها 

 نمادهای هویتی، اقلیمی و پوشش بومی 

  معماری تاریخی بندر بوشهربافت 

، دیوار آتش (باغ زهراشهید مطهری)خیابان  2

 نشانی

 رویکرد  آتش نشانان در جامعهآفرینی  نقش متر 4در  39

 زیباسازی 

 فضای رنگی شاد و جذاب 

  جانمایی گرددپنجره ها در طرح 

 مفاهیم قرآنی با رویکرد 2در  60 خیابان بهشت صادق، دیوار آرامستان 3

 ایثار و شهادت 

 مادهای و نشانه های معماری اسالمین 

 نقوش هندسی اسلیمی 

 دیوار ادبیات با رویکرد 2.70در  350 امامزادهدیوار روبروی پارک شغاب  4

 و جایگاه آن در  هویت ادبیات بومی

 فرهنگ مردم بوشهر

  با استفاده از اشعار  ترکیب نقاشی خط 

  ترکیب بندی مفاهیم ادبی با نقوش

 گرافیکی و مفهومی 

نوار ساحلی، حدفاصل زمین های  5

ورزشی)والیبال و فوتبال( ساحلی تا شرکت ملی 

 نفتکش

 گرافیک محیطی کف نگاری خیابان ساحلی   

  سینوسی های جداره طراحی منحنی

 ساحل

  دور باغچه های درختان 

 کف با فواصل ریتمیک و هارمونیک 



 

 

 

 فرم شرکت در فراخوان طرح دیوارنگاری بندر بوشهر

 نام خانوادگی: نام :

 تعداد طرح های پیوست : شماره ملی : 

 در مقطع : فارغ التحصیل رشته :

 در مقطع : دانشجوی رشته :

 نشانی محل سکونت :

 ایمیل : تلفن همراه : تلفن ثابت :

 خالصه سوابق هنری : 

 

 

 سابقه فعالیت اجرایی :

 

 

 

   

 اینجانب  ............................................... صحت اطالعات فوق را تایید کرده مقررات مندرج در فراخوان را می پذیرم .

 

 تاریخ و امضای هنرمند                                                                                                                                  


