
 تایپوگرافی ایرانی نمایشگاه فراخوان

 (نوشتاری ینشانه وپوستر طراحی )

 کُرونا روزهای در من همدم کتاب،

 و کُرونا، بیماری گسترش یروزهابه خلق آثار هنری در  طراحان گرافیک تشویق با هدف وبه پیشنهاد آقای کریم زینتی این فراخوان 

ه است و با همکاری هیات انتخاب آثار به اجرا کل گرفتش خوانیکتابوکتاب نیکوی عادت ماندن در خانه، و ترغیب جامعه به

 درخواهد آمد.

 .میرزاعلیخانی ایرجو  الدن رضائی زینتی، کریمطاهره تابان، جالل شباهنگی، ابراهیم حقیقی، : انتخاب تهیا

کتاب، همدم من در روزهای »توانند با شعار طراحان گرافیک می است.« پوستر نوشتاری»و « ی نوشتارینشانه»مل دو بخش اشفراخوان 

 یا هر شعار دیگر با مضمون مشابه، آثار خود را در یک یا هر دو بخش فراخوان ارسال کنند.« کرونا

 د.هند کرخوا به رسم یادبود پیشکش نمایشگاهنفر از برگزیدگان  10به جلد کتاب   10هیات انتخاب تعداد  اعضای ازهر یک  جوایز:

 .گرفت خواهد پیشکش نمایشگاه در شرکت گواهی منتخب آثار تمامی صاحبان به

 تقویم فراخوان:

 1399 خرداد 27: نمایشگاه یشدهتکمیل فرم با همراه آثار اینترنتی دریافت مهلت آخرین

 1399 تیر 1: شدگانپذیرفته اسامی اعالم

 1399 تیر 5: مجازی نمایشگاه گشایش

 :نامهآیین و شرایط

 .است آزاد طراحان تمامی برای شرکت

 .ندارد وجود ارسالی آثار تعداد برای محدودیتی

 .شد نخواهد پذیرفته شود استفاده انگلیسی هایعبارت ازو به هر شکل  هاآن در که آثاری و .است «فارسی» نمایشگاه زبان

 همراه ، A4 یاندازه در و  RGB حالت ،dpi 300 کیفیت با ،JPG فرمت در را خود آثار فایل باید کنندهشرکت هر: اول یمرحله

 آثار فایل گذارینام برای. کند ارسال   info@ashna.org نشانی به 27/3/1399 تاریخ تا نمایشگاه، در شرکت یپُرشده فرم با

 .شود استفاده انگلیسی زبان به اعداد و کنندهشرکت خانوادگی نام و نام از ارسالی



   Ahmad-Ahmadi-1-3، Ahmad-Ahmadi-2-3، Ahmad-Ahmadi-3-3: نمونه

 نمایشگاه یدبیرخانه توسط دریافت تأیید مضمون با یمیلا یک آثار،  A4فایل ارسال از پس ساعت 48 تا حداکثر کنندهشرکت هر

 .اندنشده دریافت آثار ، صورتاین غیر در. کرد خواهد دریافت

 .کرد نخواهند پیدا راه نمایشگاه به شوند دریافت مقرر مهلت از پس که آثاری

 .است معذور الزم کیفیت فاقد آثار پذیرش از نمایشگاه همچنین،

 .است کنندگانشرکت یعهده بر شدهارائه آثار معنوی مالکیت حق و اطالعات صحت

 حالت ،dpi 300 کیفیت با ،JPG فرمت در راخود  منتخب اثر فایل در بخش پوستر: منتخب آثار صاحبان: دوم یمرحله
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