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 جايزه فيروزهپنجمين ارسال آثار فراخوان 

و  پردازاندهياز طراحان، ا جايزه فيروزه نيپنجم رخانهيدب
دعوت  ، عروسک، نوشت افزار و هدايای فرهنگی،یبازاسباب دکنندگانيتول

ارسال و در سامانه اطالعات  جايزهبه دبيرخانه  می کند تا آثار خود را
 .آثار خود را ثبت کنند

برگزار  فرهنگستان هنردر  ١٣٩٨ ید 29ايزه فيروزه ج نيپنجماختتاميه 
فضايی مناسب آثار منتخب و وارد شده به جايزه در نمايشگاه  خواهد شد.

 و فرصتی برای گفتگو و عرضه آثار در بخش برای تعامل و همکاری
شود. می دی برگزار 29 الی 26هنر در روزهای  نمايشگاهی فرهنگستان

فعاالن حوزه فرهنگ هستند. کودکان و  ،خانوادهاين جايزه جامعه هدف 
و تاکيد ، شرايط خاص اقتصادی کشور توجه بهبا فيروزه  دبيرخانه جايزه
دگان داخلی و ضرورت حمايت از توجه ويژه به توليدکننبر توليد ملی، 

به مولفه های فرهنگی ايرانی اسالمی در ی ايرانی و نيز توجه الکا
آثاری که در اين گروه  .اندرا در دستور کار قرار دادهکاالهای مصرفی 

به دبيرخانه ارسال خواهد شد بايد توليد داخلی باشند و تاکيد ويژه 
بر مولفه های فرهنگی ايرانی اسالمی با کارکرد درست و موثر داشته 

رفا توليد داخلی مالک قياس برای اين جايزه محسوب نمی شود باشند، ص
کارگيری درست ارزش ها و مولفه های فرهنگی ايرانی اسالمی در  بلکه به

 الويت است.
 

اعالم  جشنواره جايزه فيروزه یزمان با برگزارهم ١٣٩٨ ید29 جهياعالم نت
 .شده است

نام ثبت یو چگونگ طيدر مورد شرا شتريب یآگاه یبرا مندانعالقه
 یبه نشاندبيرخانه جايزه فيروزه   یخبر گاهيبه پا توانندیم

Jayezehfiroozeh.farhang.gov.ir   با تلفن  ازيدر صورت ن ومراجعه کنند
 .رنديتماس بگ 02188318655به شماره  رخانهيدب

 بخش های رقابتی جايزه فيروزه:

عروسک به عنوان نمادی بازی، اسباب بازی و  اسباب بازی و عروسک؛ -
که بر شکل گيری  و ارزشی دارد سرگرمیفرهنگی؛ کارکردی آموزشی، 

از نسل جوان که سازنده جامعه آينده هستند تاثير مشهودی دارد. 
اين رو جايزه فيروزه، توجه ويژه به مولفه های فرهنگی ايرانی 
 اسالمی در طراحی و توليد اين آثار دارد. آثاری که در اين گروه
به دبيرخانه ارسال خواهد شد بايد توليد داخلی باشند و تاکيد 

ويژه بر مولفه های فرهنگی ايرانی اسالمی با کارکرد درست و موثر 
داشته باشند، صرفا توليد داخلی مالک قياس برای اين جايزه محسوب 

کارگيری درست ارزش ها و مولفه های فرهنگی  نمی شود بلکه به
 ويت است. ايرانی اسالمی در ال



 یاست که برا يیاز ابزارها یگروه ؛ريالتحرافزار و لوازمنوشت -
اين ابزارها کردن کاربرد دارند.  ینقاش ايو  مينوشتن، ترس

ی هستند و معموال حاوی تصاوير، نقوش و ارسانه هوجدارای 
نمادهايی هستند که عالوه بر جنبه زيبايی شناختی آن دارای پيام 

به کارگيری درست ها و معناهای ارزشی و فرهنگی هم می باشند. 
تصاوير و پيام های حاوی مولفه های فرهنگی ايرانی اسالمی در 

 الويت است. 
دارای قيمت، محتوا و  کااليی قابل عرضه و ،هدايای فرهنگی -

معناست. اين کاالها در بازار موجود هستند و خريد و فروش می 
شوند. کاالهای فرهنگی لزوما داری محتواست يعنی شامل مولفه هايی 
از فرهنگ، هنر، آداب و رسوم، باورها و آيين های ايرانی اسالمی 

و بومی  ريشه و توسعه آنها در ارتباط با فرهنگ محلی است که
ست. اين کاالها دارای اصالت هستند يعنی هريک از مولفه های ا

فرهنگی ارائه شده در کاال بايد به صحت و درستی ارائه شوند چرا 
که اين کاالها مروج مولفه های فرهنگی هستند و رسالت آنها عالوه 
بر ترويج اين مولفه ها، حفاظت از صحت و درستی آنها در ترويج 

 است.

ده های نو در جهت تجاری سازی کاالهای استارتاپ ها و اي
محصوالت و خلق  یطراح کيفيتباال بردن برای در اين جايزه، ،فرهنگی

نه ارزشهای فرهنگی ايرانی اسالمی، از ايده های نو بر مبنای گنجي
ايده های نو خالق جهت ورود به بازار استقبال می شود و اين ايده 

ها در دو بخش بالغ و آغازين مورد ارزيابی و حمايت و معرفی 
در خالقيت قرار خواهند گرفت. هدف از اين بخش در جايزه فيروزه، 

زار پردازی و رصد ر باشيوه های نو دارائه کاال به بازار مصرف، 
ساخت داخل  یدر جهت صدور کاال یباال بردن قدرت رقابتنياز مشتری، 

ی به واسطه عرضه و به دست آوردن سهم باالتر در تجارت جهان
 کاالهای بومی با ارزش های ملی است. 


