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امام رضا)ع( در حدیث سلسلة الذهب فرمود:
ُ ِحْصِنی َفَمْن َدَخَل ِحْصِنی أَِمَن  ِمْن َعَذابِی بُِشُروِطَها َو أَنَا ِمْن ُشُروِطَها         َکِلَمُه َل إِلََه إِلهَّ اللهَّ

کلمه ل اله ال ا... قلعه ای محکم است. پس هر فردی که داخل آن شود از عذاب ایمن است. به 
شرطها و شروطها و من شرط آن هستم.

ِتَک َعلی َمْن َفْوَق الَْرِض  ِقِیّ َوُحَجّ ِقِیّ الَنّ ضا الُْمْرتََضی اِلماِم الَتّ اَلّلـُهَمّ َصِلّ َعلی َعِلِیّ بِْن ُموَسی الِرّ
ًة زاِکَیًة ُمَتواِصَلًة ُمَتواتَِرًة ُمَتراِدَفًة، َکَاْفَضِل ما  هیِد، َصالًة َکثیَرًة تاَمّ ّدیِق الَشّ َوَمْن تَْحَت الَثّری، الِصّ

َصَلّْیَت َعلی اََحد ِمْن اَْولِیائَِک

پرودگارا،  بر علی بن موسی الرضای برگزیده درود و رحمت فرست . آن پیشوای پارسا و منزه و 
حجت تو بر هر که روی زمین و زیر خاک است. بر آن صدیق شهید درود و رحمت فراوان فرست، 
 درودی کامل و بالنده و از پی هم و پیاپی و پی در پی،  همچون برترین و درود و رحمتی که بر 

هریک از اولیائت فرستادی.
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امام خمینی)ره(:
همه نیروها و همه قدرت ها در هر جا هستند محتاج به توجه حضرت رضا)ع( 

هستند.

مقام معظم رهبری)مدظله(:
اسـاس کار وجود مقدس»حضرت علی ابن موسـی الرضا)ع(« فرهنگی و تبلیغی 

بوده است.

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:
 اگرچه لطف همه ائمه اطهار)ع( و به ویژه امام عصر)عج( همواره شامل حال ملت ایران بوده است اما 
معتقدم آنکه همیشه لطفش ما را  نجات داده امام هشتم بوده و واقعا هر کاری برای زائرین امام انجام 

دهیم باز هم کم است.

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی:
تردیدی نیست که جشنواره موفقی (جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم( با این همه 
دستاوردهای دلنشین و رویدادی با چنین وسعت و عظمت و این همه مخاطب نیاز به حمایت بیشتر 

دارد که این حمایت از هم اکنون در طلیعه جشنواره دوازدهم آغاز خواهد شد.
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3  مقدمه

 

 مقدمه:
جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( همه ساله به مناسبت میالد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد )ص( حضرت امام علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 
و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها(  و بزرگداشت حضرت شاهچراغ)علیه السالم( در دهه کرامت ) از یکم تا یازدهم ذالقعذه( به همت مردم 

والیتمدار و مسووالن خدوم در داخل و خارج از کشور به شکل باشکوهی برگزار می شود.
جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( از این جهت اهمیت مضاعف می یابد که همه ساله اندیشمدان، پژوهشگران، هنرمندان و در یک کالم پدیدآورندگان 

آثار فاخر رضوی با خلق آثار فاخر و ارزنده زمینه ی ترویج بیش از پیش فرهنگ، سیره و معارف رضوی را در یک فضای معنوی فراهم می نمایند.
برنامه های موضوعی:

برنامه های موضوعی تعریف شده در جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( شامل آن دسته از برنامه هایی  می شود که در موضوعات علمی، پژوهشی، 
فرهنگی، هنری ، سینمایی، مطبوعاتی، رسانه های دیجیتال و کودک و نوجوان به صورت مسابقه و در یک رقابت سالم و سازنده در این جشنواره پرداخته می شود 

که در حال حاضر 73 شاخه از جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( به این موضوعات اختصاص دارد.
همایش ها:

همایش های علمی و پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( که عمدتًا از طریق دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی انجام می شود زیر نظر اعضای 
هیات علمی به تولید مقاالت و آثار پژوهشی در زمینه فرهنگ و معارف رضوی پرداخته می شود که هجده شاخه از جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( با 

موضوعات علمی و پژوهشی انجام می گردد.
امور بین الملل:

برنامه های تعریف شده برای خارج از کشور در جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( با بهره گیری از ظرفیت علمی، فرهنگی اندیشمندان و دانشمندان جهان 
همچنین مشارکت ارادتمندان هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت در اقصی نقاط جهان با رویکرد علمی، پژوهشی ، فرهنگی و هنری برگزار می گردد. 
محوریت این بخش با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و همکاری نهادهای فرهنگی مرتبط با خارج از کشور به ویژه مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم( 

و جامعه المصطفی العالمیه می باشد.
برنامه های عمومی:

سازماندهی برنامه های عمومی جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( با ایجاد فرصت های معنوی دهه کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب 
جشن های مردمی و خصوصا بزرگداشت قدمگاه های حضرت در مسیر هجرت تاریخی امام رضا)علیه السالم( از مدینه به مرو و همچنین پاسداشت امامزادگان و 
بقاع و اماکن متبرکه در قالب جشن های مردمی دهه کرامت پیش بینی می گردد که شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت عهده دار این ساماندهی می باشد.

هفته های فرهنگ رضوی:
جاری و ساری نمودن یاد و نام امام رضا)علیه السالم( در طول سال با برگزاری هفته های فرهنگ رضوی بمنظور بهره مندی از تعالیم و آموزه های رضوی با 
ایجاد فضای بانشاط معنوی در سطح جامعه از جمله برنامه های ساالنه این جشنواره می باشد که در استمرار دهه کرامت در سطح استان های کشور به مرحله اجرا گذاشته می شود.

کتاب حاضر: 
 این کتاب در برگیرنده مجموعه فراخوان های برنامه های موضوعی این جشنواره است که در داخل کشور میزبانی آن با هریک از استان های کشور و یا سازمان ها 
و  دستگاه های عضو و در خارج از کشور نیز با هماهنگی شورای امور بین الملل جشنواره به مرحله اجرا در می آید، از اینرو عالقمندان به شرکت در این جشنواره 
 بایستی رشته مورد نظر خود را برای شرکت در جشنواره انتخاب و آثار خود را به دبیرخانه ذیربط یا دستگاه برگزار کننده آن برنامه که آدرس و شماره تلفن مربوط 

درج شده است ارسال دارند.
بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا)علیه السالم(
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بخش ملي 4
فهرست

برنامه هاي   پژوهشي

 همایش علمی پژوهشی ولیت در فرهنگ رضوی/ جنوب  استان کرمان/ 10
همایش بزرگداشت حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع(/ خراسان جنوبي/11
همایش علمی  پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا)ع(/ خراسان شمالی/ 12

همایش ملی عرفان اسالمی در آموزه های رضوی/ خراسان رضوی/دانشگاه آزاد اسالمی/گنا باد/13
همایش علمی پژوهشی طب الرضا)ع(/ خراسان رضوی- دانشگاه علوم پزشکی/14

همایش تعلیم و تربیت و سبک زندگی در فرهنگ رضوی/ خراسان رضوی- دانشگاه آزاد اسالمی/15
 همایش علمی – پژوهشی منزلت خانواده وسبک زندگی در فرهنگ رضوی/ زنجان/16

  همایش ملی»علمي  پژوهشي« فضایل رضوي / سیستان وبلوچستان/17
همــایش قرآن کریم و میــراث رضوي/ خراسان رضوي- دانشگاه علوم قرآنی-سبزوار/18

همایش سومین حرم اهل بیت )ع(/ فارس/20
همایش ملی حدیث رضوی / قم/21

همایش علمي،پژوهشي امام رضا )علیه السالم( در آیینه  ادبیات معاصر/ کرمانشاه/22
همایش  مدیریت اسالمي در فرهنگ رضوي/ خراسان رضوی/24

کنگره ملی امام زاده بی بی حکیمه )س(/ کهگیلویه و بویراحمد/25
همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوی/   مرکزی/26

نخستین همایش علمی- پژوهشی سلسله الذهب / خراسان رضوی- نیشابور/28
همایش ملي سیره و معارف رضوي/ خراسان رضوی -دانشگاه فردوسی مشهد/29

برنامه های  فرهنگی

  جشنواره ی بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی- آذری/ آذربایجان غربی/32
هفتمین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی/ خراسان رضوی/33

 جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی/ ایالم/34
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چهارمین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی/ البرز/35
جشنواره ملی مشاعره رضوی/ بوشهر/36

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوي/ چهارمحال و بختیاري/37
جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشگاهیان سراسر کشور/ خراسان رضوی – سبزوار  /38

 جشنواره شعر رضوی به زبان عربی )یادمان دعبل خزاعی(/ خوزستان/39
جشنواره محراب  ) نقش مساجد در توسعه و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی (/ خراسان رضوی/40
جشنواره محراب  ) نقش مساجد در توسعه و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی (/ خراسان رضوی/41

جشنواره ملی داستان نویسی رضوی )کبوتر حرم(/ سمنان/42
جشنواره بین المللی شعر رضوي به زبان ُکردی/ کردستان/43

کنگره سراسری شعر رضوی/ کرمان/44
جشنواره   نامه ای به امام رضا)ع(/ مازندران/45

»جشنواره  شعر دوبیتی سرایان رضوی  »/ همدان/46

برنامه های  هنری

جشنواره ملي مدیحه سرایی ، چاوشی خوانی ، ابتهال و تواشیح رضوی/ اردبیل/48
  جشنواره ملي مدیحه سرایی ، چاوشی خوانی ، ابتهال و تواشیح رضوی/ اردبیل/49

جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی/ اصفهان/50
جشنواره ملی خوشنویسی رضوی/ خراسان رضوی/52

 جشنواره ملی هنرهای تجسمی رضوی/ فارس/53
جشنواره سراسري نمایشنامه نویسی رضوی/ قزوین/54

جشنواره سراسري آئین هاي نمایشي وپرده خواني در فرهنگ رضوي/ کهگیلویه وبویر احمد/55
جشنواره محیط زیست در آموزه هاي رضوي/ سازمان حفاظت محیط زیست کشور/56

جشنواره ملی تئاترکودک و نوجوان رضوی/ هرمزگان/57
جشنواره سراسري عکس رضوي/ آذربایجان شرقی/58

فهرست
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برنامه های    سینمایی

جشنواره  پویانمایی رضوی) انیمیشن (   / گلستان/60
جشنواره سراسری نماهنگ رضوی/ لرستان/61
جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی/ یزد/62

برنامه های مطبوعاتی

جشنواره خبرگزاریها، نشریات الکترونیک و رسانه  های برخط/ تهران/64
جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات / گیالن/63

برنامه های دیجیتالی

جشنواره پیامک ادبی رضوی/ تهران/68
 جشنواره رسانه های دیجیتال  رضوی/ تهران/69

جشنواره بین المللي وبالگ نویسي رضوي/ تهران/70

برنامه های  کودک و نوجوان

پژوهش های رضوی/ تهران/72
همایش  داستان رضوی/ اردبیل/ 73

همایش  شعر رضوی/ کرمان/74
همایش عکس رضوی/ اهواز/75

همایش  قصه گویی رضوی/ اصفهان/76
همایش نشریه نگاری/ ایالم/77
همایش نقاشی/ کردستان/78

همایش نمایش عروسکی/ خراسان رضوی/79
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بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و 
با همکاري مجمع جهاني اهل بیت)ع( و جامعه المصطفي العالمیه و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 

وزارت آموزش و پرورش در کشورهاي ذیل برگزار مي گردد:

بخش بين الملل 

11 آلمان.
21 آمریکا.
31 افغانستان.
41 بوسنی.
51 پاکستان.
61 سنگال.
71 هند.
81 تانزانیا.
91 آذربایجان.

قطر.101
تونس.111
اتیوپی.121
131 قزاقزستان.
ترکیه.141
عراق.151
ترکمنستان.161
روسیه.171
ژاپن.181
ساحل1عاج.191

سریالنکا.201
سودان.211
سیرالئون.221
غنا.231
فیلیپین.241
قرقیزستان.251
کامرون.261
کنگو.271
کوزوو.281
کومور.291
گرجستان.301
جمهوری1گینه.311
لبنان.321
331 ماداگاسکار.
ماالوی.341
مالی.351
نروژ.361
نیجر.371
انگلستان.381

بورکینافاسو.391
تایلند.401
411 اوگاندا.
اسپانیا.421
آرژانتین.431
بلژیک.441
451 بنگالدش.
زیمباوه.461
فرانسه.471
نیجریه.481
الجزایر.491
برونئی.501
بلغارستان.511
521 بنین.
531 توگو.
رواندا.541
سوئد.551
شیلی.561
کوبا.571

کاستاریکا.581
کلمبیا.591
کنیا.601
گامبیا.611
گینه1بیسائو.621
لیبریا.631
641 موریتانی.
موریس.651
میانمار.661
نامیبیا.671
681 هلند.
کونگو.691
اتریش.701
ارمنستان.711
ازبکستان.721
کویت.731
آلبانی.741
اندونزی.751
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فراخوان
 برنامه های موضوعی
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برنامه هاي
 پژوهشي

 همایش علمی پژوهشی والیت در فرهنگ رضوی/ جنوب  استان کرمان/ 10
لکاظم )ع(/ خراسان  همایش بزرگداشت حضرت حسین بن موسی ا

جنوبي/11
همایش علمی  پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا)ع(/ خراسان شمالی/ 12

همایش ملی عرفان اسالمی در آموزه های رضوی/ خراسان رضوی/دانشگاه 
آزاد اسالمی/گنا باد/13

همایش علمی پژوهشی طب الرضا)ع(/ خراسان رضوی- دانشگاه علوم 
پزشکی/14

همایش تعلیم و تربیت و سبک زندگی در فرهنگ رضوی/ خراسان رضوی- 
دانشگاه آزاد اسالمی/15

 همایش علمی – پژوهشی منزلت خانواده وسبک زندگی در فرهنگ 
رضوی/ زنجان/16

  همایش ملی»علمي  پژوهشي« فضایل رضوي / سیستان وبلوچستان/17
همــایش قرآن کریم و میــراث رضوي/ خراسان رضوي- دانشگاه علوم 

قرآنی-سبزوار/18
همایش سومین حرم اهل بیت )ع(/ فارس/20

همایش ملی حدیث رضوی / قم/21
همایش علمي،پژوهشي امام رضا )علیه السالم( در آیینه  ادبیات معاصر/ 

کرمانشاه/22
همایش  مدیریت اسالمي در فرهنگ رضوي/ خراسان رضوی/24

کنگره ملی امام زاده بی بی حکیمه )س(/ کهگیلویه و بویراحمد/25
همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوی/   مرکزی/26

لذهب / خراسان رضوی-  نخستین همایش علمی- پژوهشی سلسله ا
نیشابور/28

همایش ملي سیره و معارف رضوي/ خراسان رضوی -دانشگاه فردوسی 
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نشانی

ر 10 یت د ال هشی و و یش علمی پژ  هما
فرهنگ رضوی

جنوب  استان کرمان

 اهداف :

• اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی	
• گسترش فعالیتهای فرهنگی مذهبی مرتبط با سیره  امام رضا 0ع(	
• گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان برتر فرهنگی در زمینه ، شخصیت و معارف 	

امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده این آثار 

موضوع : 

همایش علمی پژوهشی والیت در فرهنگ رضوی

قالب آثار ارسالی  : 

• مقاله 	

راهنمای تدوین مقاالت :

• ارسال خالصه مقاالت ) منظم شده حداکثر در دویست کلمه ( تاتاریخ :  93/02/30	
• ارسال اصل مقاالت) منظم شده در پنج الی شش هزار کلمه  :  93/04/30	
• مقاالت ارسالی الزم است از محتوای  همسو با اهداف جشنواره  برخوردار باشند	
• مقاالت ارسالی الزمست قبال در نشریه های داخلی یا مجموعه مقاالت ، سمینارها و مجامع 	

علمی چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جای دیگری واگذار نشده باشند.
• مقاالت الزمست دارای فهرست منابع و مواخذ مستند و اطالعات کتابشناختی معتبر 	

باشند .
• دبیرخانه جشنواره حق استفاده از مقاالت ارسالی پذیرفته شده را برای چاپ باذکر پدید 	

اورنده برای خود محفوظ می دارد .

محـــــورهـــای همــایش:

• مفهوم شناسی والیت	
• ابعاد مفهوم والیت در اسالم	
• والیت در فرهنگ رضوی	
• رابطه متقابل ولی ا... و مردم	

بخش جنبی 

• سخنرانی علمی 	
• سایت نظرات و پیشنهادات 	
• جلسات پرسش و پاسخ 	

• مناظره ی علمی 	
• اجرای آثار هنری مرتبط	
• برگزاری همایش در سه سطح	
• 	
• اساتید، محققان و پژوهشگران	
• دانشجویان و طالب	
• نوقلمان )افرادی که نخستین بار مقاله می نویسند(	

جوایز  :

• سطح اساتید، محققان و پژوهشگران	
•  نفر اول: تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 15000000 ریال  	
• نفر دوم: تندیس+  لوح سپاس + مبلغ 12000000 ریال   	
• نفر سوم:  تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 10000000 ریال  	
• سطح دانشجویان و طالب	
• نفر اول:  تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 9000000 ریال  	
• نفر دوم:  لوح سپاس + مبلغ 8000000 ریال  	
• نفر سوم:  لوح سپاس + مبلغ 7000000 ریال  	
• سطح نوقلمان )افرادی که نخستین بار مقاله می نویسند(	
• نفر اول: تندیس+ لوح سپاس + مبلغ6000000 ریال  	
• نفر دوم: لوح سپاس + مبلغ 5000000 ریال  	
• نفر سوم: لوح سپاس + مبلغ 4000000 ریال  	

نکته :

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری همایش به عهده دبیرخانه همایش 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.

تقویم اجرایی همایش:

• آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 1393/2/30	
• آخرین مهلت ارسال اصل مقاله:1393/4/30	
• اعالم نتایج مقاالت پذیرفته شده: 1393/5/30	
• زمان برگزاری همایش: دهه کرامت 10 و 11 شهریورماه 1393	
• 	

 شهرستان جیرفت – میدان انقالب – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان –معاونت فرهنگی
تلفن تماس : 126- داخلی  03482318116 و 2318117  - فاکس : 2317006 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه)س( و همزمان با  دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي جنوب استان کرمان 

همایش علمی پژوهشی والیت در فرهنگ رضوی  از مجموعه برنامه هاي دوازدهمین جشنواره بین 
المللی امام رضا)ع( را برگزار مي نماید.



نشانی

11  همایش بزرگداشت حضرت حسین بن 
موسی الکاظم )ع(

خراسان جنوبي 

     اهداف همایش:

•  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي و گسترش فعالیتهاي فرهنگي مرتبط با سیره 	
اهل بیت علیهم السالم.

• افزایش سطح دانش و آگاهي ، تقویت حس پژوهشگري و روحیه تحقیق و پژوهش 	
در باره سیره ائمه معصومین )ع(

• فراهم آوردن زمینه هایي جهت آشنایي با معارف مقدس رضوي 	
• ایجاد فضایي معنوي در حوزه فعالیتهاي پژوهشي 	
• گسترش فعالیهاي فرهنگي – مذهبي در سطح استان 	

 محور موضوعي همایش :

   شناخت زندگي و فضایل و کرامات حضرت حسین بن موسي الکاظم )ع( برادر 
امام رضا )ع(

شرایط شرکت درهمایش  : 

• مقاالت بایستي در بردارنده موضوع ومحور همایش در راستاي اهداف پژوهش 	
اعالم شده باشد . 

• هر پژوهشگر مي تواند بیش از یک اثر پژوهشي به دبیرخانه ارسال کند .	
• پژوهش هاي ارایه شده مي تواند به شکل فردي یا گروهي باشد . 	

ویژگي  نحوه ارسال آثار به دبیرخانه : 

   الف (راهنماي تدوین مقالت 
*مقاله ارسالي باید حاوي عنوان ، مشخصات و آدرس و شماره تماس نویسنده ، چکیده ، 
واژگان کلیدي ، مقدمه ، متن اصلي ، نتیجه گیري ، پي نوشت ها وفهرست منابع ومآخذ 

طبق آیین نگارش مقاالت علمي – پژوهشي باشد . 
* ترجیحاً مقاالت ، نتیجۀ تحقیق و پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد .

* مقاله در محیط Microsoft Word و برروي کاغذ A4نوشته شده باشد . حجم 
مقاله بین 15 تا 20 صفحه باشد . 

* مقاالت فرستاده شده از طریق پست به آدرس دبیرخانه یا پست الکترونیک باید حاوي 
فایل Word باشند)الزم است عالوه بر یک نسخه پرینت شده ،cdدر یک نسخه ارسال 

شود .(
ب(مقررات عمومي

-    تکمیل فرم شرکت و ارسال آن به همراه آثار الزامي است .

-   ارسال اثر توسط افراد به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقي گردیده و هیچ گونه 
مسئولیتي به عهده دبیرخانه نمي باشد . 

-   دبیرخانه همایش مجاز خواهدبود از آثار با قید نام صاحب اثر در موارد چاپي و تصویري 
و هرنوع حامل دیجیتال و یا فضاي مجازي استفاده نماید . 

 داوري :

•  اسامي اعضاي هیئت محترم داوران پس از تأیید حوزه تخصصي دبیرخانه مرکزي 	
جشنواره امام رضا)علیه السالم( اعالم خواهد شد 

هدایا : 

•    نفراول :تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 20/000/000 ریال وجه نقد	
•    نفردوم: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 15/000/000 ریال وجه نقد	
•    نفر سوم : تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبلغ 10/000/000 ریال وجه نقد	
•     نفرات چهارم تا هشتم )شایسته تقدیر ( :  لوح سپاس و مبلغ 5/000/000 ریال 	

وجه نقد

توضیحات:

• هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری همایش به عهده 	
دبیرخانه همایش بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت 

محل سکونتشان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.  

تقویم اجرایي جشنواره : 

   الف ( آخرین مهلت دریافت آثار 93/05/20 
   ب ( اعالم نتایج  و مراسم اختتامیه   : دوشنبه 10 شهریور 1393   

 

خراسان جنوبي – بیرجند – خیابان شهید محالتي ، مجتمع فرهنگي هنري عالمه فرزان – دبیرخانه دائمي جشنواره ها و همایشهاي اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 khj@farhang.gov.ir و     jh.ershad@yahoo.com : اسالمي  خراسان جنوبي تلفن : 4323399 – 0561     نمابر :   4323399   پست الکترونیکي

خدا را شاکریم که خراسان جنوبي همچنان گذشته از خوان پر برکت خاندان عصمت و طهارت بواسطه وجود ذي جودعلي بن موسي الرضا )ع( 
متنعم بوده و اینک با الحاق شهرستان طبس به این استان و وجود بارگاه منور حضرت حسین بن موسي الکاظم )ع( برادر بزرگوار امام رضا )ع( در 
شهرستان مذکور این برکت دو چندان گردید.در این راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان جنوبي مفتخر است که با همراهي و 
مساعدت آستانه مبارکه حضرت حسین بن موسي الکاظم )ع( و اداره کل اوقاف و امور خیریه همایش بزرگداشت  و معرفي این امامزاده جلیل القدر 
از سري برنامه هاي دوازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا )ع(  را به منظور ایجادفضاي ملکوتي و معنوي در استان در ایام دهه کرامت در شهریور 

ماه سال جاري برگزار نماید.



نشانی

 همایش علمی  پژوهشی آموزه های 12
سیاسی امام رضا)ع(

 خراسان شمالی

 اهداف همایش :

• توسعه و ترویج فرهنگ نورانی رضوی با رویکرد آموزه های سیاسی امام رضا )ع(	
• گسترش فعالیتهای فرهنگی ، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه 	

حضرت امام رضا )ع(
• تجلیل از پدیدآورندگان و مؤلفین آثار فاخر  فرهنگی و هنری با موضوع سیره ائمه 	

معصومین بویژه حضرت امام رضا )ع(
• چاپ و نشر و اشاعه آثار تولید شده و حفظ آن برای دوستداران اهل بیت )ع(	

محورهای همایش:         

  الف ( امام رضا )ع( و حکومت اسالمی 
• مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه امام رضا )ع(	
• جایگاه والیت در حکومت اسالمی از دیدگاه امام رضا )ع(	
• وظایف و مسئولیت های حکومت اسالمی از دیدگاه امام رضا )ع(	
• جایگاه قدرت در حکومت اسالمی از دیدگاه امام رضا )ع(	
• جایگاه اقلیت های دینی در حکومت اسالمی از دیدگاه امام رضا )ع(	

ب ( امام رضا )ع( وجایگاه مردم در حکومت
• والیت پذیری از منظر امام رضا )ع( 	
• آزادی فردی ، اجتماعی و سیاسی از منظر امام رضا )ع(	
• عدالت اجتماعی از منظر امام رضا )ع(	
• اتحاد و همبستگی امت اسالمی از منظر امام رضا )ع(	
• شیوه تعامل با خواص جامعه از منظر امام رضا )ع (	

ج ( امام رضا )ع( وسیاست خارجی
• استقالل و حفظ کیان اسالمی در آموزه های سیاسی رضوی	
•  سازش ناپذیری در اصول در آموزه های سیاسی رضوی	
• نرمش قهرمانانه در مواجه با دشمن در سیره رضوی	
• جهاد و صلح در آموزه های سیاسی رضوی	

شرایط ارائه مقاله در همایش :

• مقاله باید دارای ساختار علمی با محوریت آموزه های سیاسی رضوی  باشد.	
• سایرعناوین مرتبط با محورهای فوق  مورد قبول است.	
• چکیده مقاله حداکثر 300 کلمه همراه با کلید واژه و در یک صفحه تهیه و همراه با اصل 	

مقاله ارسال گردد.
• ارجاعات مقاله درون متنی و مولف محور باشد . ) نام نویسنده ، سال نشر ، جلد ، صفحه ( 	
• فهرست منابع در پایان مقاله به ترتیب ذیل درج شود.	
• ) نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده ، عنوان کتاب ، محقق و مصحح ومترجم ، ناشر ، 	

محل نشر ، سال نشر(

• تمام یا قسمتی از مقاله قبأل منتشر نشده باشد ) کتاب ، نشریه ،سایت های اینترنتی و .....( 	
• خالصه سوابق علمی و پژوهشی نویسنده همراه با مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس 	

و تلفن بطور جداگانه همراه با مقاله ارسال گردد.
• چکیده کلیه مقاالت برگزیده و اصل مقاالت برتر درکتاب مجموعه مقاالت همایش چاپ و 	

برای شرکت کنندگان یک نسخه ارسال  می شود.
•  مقاله باید حداکثر از 250 کلمه در25 صفحه 4A یک رو با نرم افزار  word 2007 و با 	

فونت B Nazanin )اندازه14 ( تایپ و لوح فشرده آن همراه با اصل مقاله ارسال شود.
• 	 ro.bojnoord@ : شرکت کنندگان می توانند مقاالت خود را به آدرس رایانامه -

farhang.gov.ir و یا با پست به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
• مسئولیت صحت و سقم مطالب و اطالعات ارائه شده در مقاالت برعهده مؤلف یا مؤلفان 	

مقاله می باشد .

تقویم اجرایی همایش : 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله : 1393/02/30 
آخرین مهلت ارسال اصل مقاله : 1393/04/30 
اعالم نتایج مقاالت پذیرفته شده: 1393/05/30

زمان برگزاری همایش: همزمان با میالد باسعادت امام رضا)ع( و دهه کرامت 
جوایز: جوایز ارزنده ای به شرح ذیل از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی به 

برگزیدگان اهدا خواهد شد.
نفر اول: تندیس + لوح تقدیر+ 000/000/ 23 ریال

نفرپنجم : لوح تقدیر+ 13/000/000 ریال
نفر دوم: لوح تقدیر+ 20/000/000  ریال                                 نفر ششم : لوح تقدیر+ 10/000/000  ریال      
نفر سوم: لوح تقدیر+ 17/000/000  ریال                                  نفر هفتم : لوح تقدیر+ 10/000/000  ریال      
نفر چهارم: لوح تقدیر+ 15/000/000 ریال                               نفر هشتم : لوح تقدیر+ 10/000/000 ریال 
کلیه نفرات منتخب فوق الذکر به عنوان مهمان دبیرخانه همایش علمی پژوهشی آموزه های 
سیاسی امام رضا)ع( پذیرش خواهند شد و نشست های تخصصی به عنوان برنامه های جنبی با 

حضور میهمانان و اساتید صاحب نظر برگزار می شود.

نکته :

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری همایش به عهده دبیرخانه همایش 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.
   

خراسان شمالی : بجنورد خیابان تربیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ، معاونت امور فرهنگی 
صندوق پستی :                13133-94139                  تلفن : 13 و 05842234412 داخلی : 117             فاکس : 05842235508  

   ro.bojnoord @ farhang . gov . ir:  رایانامه          http://khsh.farhang.giv.ir نشانی سایت

به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی دومین 

همایش علمی پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا)ع( را برگزار می کند.



نشانی

13  همایش ملی عرفان اسالمی در آموزه های 
رضوی

خراسان رضوی/دانشگاه آزاد اسالمی/گنا باد

استان خراسان رضوی - شهرستان گناباد - میدان بسیج بولوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی - صندوق پستی 96916-29 
gonabad@iau9.ac.ir           www.iau-gonabad.ac.ir 05337255005:  شماره دبیرخانه کنفرانس:        7258466 0533 - 05337258462    نمابر  دبیرخانه

 با توجه به  اهمیت اموزه های ارزشمند  حضرت علی بن موسی الرضا )ع( عالم آل محمد )ص(   در 
موضوع  عرفان اسالمی  و تاثیر  آن در حیات فردی و اجتماعی  ،  دانشگاه  آزاد اسالمی  گناباد   همایش 
ملی عرفان اسالمی در آموزه های رضوی  را در قالب برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام 

رضا علیه السالم برگزار می نماید.

 همایش در دو سطح :

• استادان حوزه و دانشگاه	
• دانشجویان و طالب سطح یک حوزه	
• انجام خواهد گردید. داوری مقاالت هر سطح به صورت جداگانه صورت خواهد پذیرفت و 	

از بین مقاالت دریافتی هر سطح، تعدادی جهت ارائه به صورت پوستر و تعدادی نیز جهت 
ارائه به صورت سخنرانی در همایش برگزیده خواهند شد. مجموعه مقاالت برگزیده هر 

سطح نیز، جداگانه منتشر خواهد گردید.

اهداف:

•  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 	
• بررسی و تحلیل عرفان اسالمی با تکیه بر آموزه های رضوی	
• شناسایی و ارج نهادن به پدیدآورندگان آثار برتر علمی در زمینه امام رضا علیه السالم و 	

کمک به انتشار گسترده تر این آثار

محورهای اصلی همایش:

• عرفان نظری در آموزه های رضوی	
• عرفان عملی در آموزه های رضوی	
• اسرار عبادات در آموزه های امام رضا )ع(	
• ارتباط متقابل امام رضا )ع( با عرفای هم عهد 	
• تاثیر پذیری دو مکتب بغداد و خراسان از آموزه های رضوی	
• اصول و مبانی عرفان اسالمی در آموزه های رضوی	
• والیت و مهدویت در عرفان اسالمی با تاکید بر آموزه های رضوی	
• جایگاه امام رضا )ع( از دیدگاه  عالمان و عارفان  اسالمی 	
• نقش امام  رضا )ع(در انتشار و اعتالی اندیشه های اصیل عرفانی در خراسان	
• فضایل و مناقب رضوی در آثار  عرفای اسالمی	
• عرفان در حدیث سلسله الذهب	
• ارتباط عرفان و زیارت	
• عرفان در ادعیه و روایات )مناجات شعبانیه و آموزه های رضوی (	
• و سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش	

جوایز:

سطح اساتید حوزه و دانشگاه:
نفر اول: لوح سپاس و کمک هزینه سفر عمره به  مبلغ  دوازده  میلیون ریال

نفر دوم: لوح سپاس وکمک هزینه سفر عمره به مبلغ    ده  میلیون ریال   
نفر سوم: لوح سپاس وکمک هزینه سفربه عتبات  به  مبلغ   هشت  میلیون ریال  

سطح دانشجویان و طالب سطح یک حوزه:
نفر اول: لوح سپاس و کمک هزینه سفر به عتبات به مبلغ هفت میلیون ریال  

نفر دوم: لوح سپاس و کمک هزینه سفر به مشهد  مبلغ شش  میلیون ریال  
نفر سوم: لوح سپاس و کمک هزینه سفر به مشهد  به  مبلغ پنج  میلیون ریال  

نحوهي ثبت نام و ارسال مقاله :

• پژوهشگران محترم جهت ارسال  چکیده و اصل مقاالت در قالب فایل word   باید 	
www.iau- پس از ثبت نام در پایگاه اینترنتي دانشگاه آزاد اسالمی گناباد به نشاني

gonabad.ac.ir  و دریافت شیوهنامه تدوین مقاله، اثر / آثار خویش را در زمانبندي 
اعالم شده ارسال فرمایند. شایان ذکر است دریافت مقاله صرفاً از طریق وبسایت  دانشگاه 

و ایمیل اعالم شده   امکان پذیر میباشد. 
• در صورت عدم دسترسي به اینترنت با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.	

مشخصات مقاله:
• . مقاالت مبتني بر فرهنگ رضوی و آموزه های امام رضا )ع( باشد.	
•  مقاالت ارسالي به همایش از مضامین جدید و ابتکاري برخوردار بوده و از درج مضامین 	

تکراري خودداري شود.
•  در نگارش، ارجاعات و صفحه بندي مقاالت »شیوه نامه ي تدوین مقاالت« مندرج در 	

سایت همایش لحاظ گردد.

تاریخ های مهم:

• آخرین مهلت دریافت چکیده مقاالت: پایان بهمن 1392	
• آخرین مهلت دریافت اصل مقاالت: پایان اسفند 1392 	
• زمان برگزاری همایش: نیمه دوم اردیبهشت 1393	



نشانی

 همایش علمی پژوهشی طب الرضا)ع( 14

خراسان رضوی- دانشگاه علوم پزشکی

اهداف:

•  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 	
• گسترش فعالیت های علمی مرتبط با شخصیت، سیره و معارف حضرت علی بن موسی 	

الرضا علیه السالم
• شناسایی و ارج نهادن به پدیدآورندگان آثار برتر علمی در زمینه امام رضا علیه السالم و 	

کمک به انتشار گسترده تر این آثار

محورهاي همایش:

 الف: مباني نظری:
تاریخچه طب اسالمی و سنتی

طب اسالمی از منظر قرآن و احادیث
کلیات طب اسالمی و سنتی

ب: کاربردها:
• تغذیه در طب اسالمی و سنتی.	
• اعمال یداوی در طب اسالمی و سنتی	
• کاربرد نجوم در طب 	

ج: موضوع ویژه
• بهداشت در سیره رضوی.	
• کارگاه شماره 1: روش های تشخیص احادیث مستند پزشکی	
• کارگاه شماره 2: ماساژ کف پا	

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت دریافت چکیده مقاالت: پایان بهمن ماه 1392
آخرین مهلت دریافت اصل مقاالت: پایان اسفندماه  1392 

زمان برگزاری همایش: 17و18 اردیبهشت ماه 1393

مشهد - میدان ده دی- خیابان رازی شرقی – جنب بیمارستان سینا – دانشکده طب سنتی
    teb@mums.ac.ir :ایمیل      /mums.ac.ir/teb :تلفن: 8852188-0511 نمابر: 8535980-0511 آدرس سایت

از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم، همایش علمی پژوهشی 
طب الرضا)ع( در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس  برگزار خواهد شد.
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15  همایش تعلیم و تربیت و سبک زندگی در 
فرهنگ رضوی

خراسان رضوی- دانشگاه آزاد اسالمی

  اهداف:

•  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.	
•  گسترش فعالیتهاي فرهنگي هنري و مذهبي مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه حضرت 	

امام رضا )ع(
• گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، 	

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار

محور هاي همایش:

• سیره امام رضا )ع( و قرآن	
• سیره امام رضا )ع( و اخالق	
• سیره امام رضا )ع( و خانواده	
• سیره امام رضا )ع( و سیاست	
• سیره امام رضا )ع( و عبادت	
• سیره امام رضا )ع( و بهداشت سالمت	
• سیره امام رضا )ع( و تعلیم و تربیت	
• سیره امام رضا )ع( و تمدن سازي	
• سیره امام رضا )ع( و مدیریت	

موضوعات ویژه همایش:

• راهکارهاي تحقق حماسه اقتصادي بر اساس سیره امام رضا )ع(	
• راهکارهاي تحقق حماسه سیاسي بر اساس سیره امام رضا )ع(	

تقویم اجرایی همایش:

•  آخرین مهلت دریافت مقاالت: 15 بهمن ماه  1392 	
• زمان برگزاری همایش: 30 بهمن ماه 1393	

مشهد، قاسم آباد، بلوار امامیه، معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي،  تلفن:0511-6630236
                                 sitemf@mshdiau.ac.ir:آدرس پست الکترونیکي   /http://mshdiau.ac.ir  : آدرس سایت

 از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم، همایش تعلیم و تربیت و 
سبک زندگی در فرهنگ رضوی توسط معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي،  مشهد مقدس  برگزار 

خواهد شد.



نشانی

  همایش علمی – پژوهشی منزلت خانواده 16
وسبک زندگی در فرهنگ رضوی

 زنجان

اهداف:

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی و کمال آفرین رضوی.
ب: گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام 

رضا)ع(
ج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، هنری در زمینه 

سیره، شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر آن.

خانواده:

• خانواده ی مطلوب و ویژگی های آن در فرهنگ رضوی ، در مقایسه با فرهنگ های دیگر	
• مبانی تحکیم نهاد خانواده با بهره گیری از آموزه های رضوی	
• تاثیر آموزه های رضوی بر ایجاد تعامل انسانی همسران 	
• باور به اصالت آموزه های رضوی و تاثیر آن بر افراد خانواده 	
• تاثیر آموزه های رضوی بر رشد معنوی افراد خانواده	
• نهادینه کردن فضایل اخالقی در افراد خانواده ، در پرتو احادیث رضوی 	
• هم سویی خرد و عاطفه ی مادران متاثر از فرهنگ رضوی ، در تربیت فرزندان	
• زن و تدبیر منزل با بهره گیری از عناصر مدیریت در فرهنگ رضوی	
• تعامل و نقش زن در خانواده به مثابه ی همسر، مادر ، در پرتو آموزه های رضوی	
• رهنمودهای فرهنگ رضوی در ایجاد الگوی مصرف خانواده ی مسلمان	
• تفاوت الگوی مصرف در فرهنگ رضوی با فرهنگ غرب	
• نقش بنیادین زن و مرد در تعلیم و تربیت فرزندان ، در سایه ی آموزه های رضوی	

سبک زندگی:

عنصرهای زندگی ساز در احادیث رضوی
• باورهای دینی و معنای زندگی با تکیه بر آموزه های فرهنگ رضوی 	
• تعامل و تقابل خرد و عشق متاثر از فرهنگ رضوی در ایجاد سبک زندگی مطلوب	
• تعیین و تبیین عنصرهای سازنده ی سبک زندگی مطلوب در احادیث رضوی 	
• انسان دوستی و سبک زندگی در فرهنگ رضوی و فرق آن با اومانیسم غربی	
• سبک زندگی در پیوند با الگوی انتخاب و گزینش گری ، با تکیه بر فرهنگ رضوی	
• اصول و مبانی گرایش های مادی و معنوی انسان در ایجاد سبک زندگی بهتر با بهره گیری 	

از فرهنگ رضوی
• فرهنگ رضوی ، فضایل اخالقی و تاثیر آن بر سبک زندگی	
• وجود شباهت و مغایرت سبک زندگی رضوی با سبک زندگی در جوامع غربی	
• تاثیر پذیری کودکان از فرهنگ رضوی و نقش آن در ایجاد سبک زندگی مطلوب	
• شرایط و نحوه ی ارسال مقاالت:	
• مقاله باید حاصل پژوهش های علمی محقق )علمی – پژوهشی ( و دربردارنده ی جنبه 	

هایی از نوآوری باشد.
• اجزای ساختاری مقاله ی علمی )چکیده ، در آمد ، متن ، نتیجه گیری و فهرست منابع ( 	

در آن لحاظ گردد.
• ارجاعات به صورت درون متنی باشد و برای توضیحات الزم از پی نوشت استفاده گردد.	
• فهرست منابع از مولف محور باشد. ) با نام مولف آغاز گردد(	
• مقاله پیش تر در هیچ همایش و کنگره ارائه و در جایی چاپ نشده باشد.	
• چکیده مقاالت نباید از حدود 150 کلمه بیش تر باشد.	
• کلید واژه ، باید نشان دهنده ی سیر تکوینی مقاله و بین 3 تا 7 کلمه باشد.	
• آثار برگزیده ، در قالب کتاب چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.	
• مشخصات کامل نویسنده )نویسندگان( شامل نام و نام خانوادگی ، مرتبه ی علمی ، محل 	

خدمت )یا تحصیل (، ایمیل و شماره تماس و آدرس محل سکونت در صفحه یی مستقل به 
همراه مقاله ارسال گردد. 

• مقاالت ارسالی حداکثر در 20صفحه یA4 ، به صورت یک رو ، با فونت Lotus-12 و در 	
نسخه Word 2007 تهیه و همراه CD حاوی فایل، به دبیرخانه ارائه گردد.

•  دریافت جوایز و تندیس و لوح تقدیر، منوط به حضور برگزیدگان در همایش و ارائه ی آثار توسط آنان 	
می باشد.

توضیحات:

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.

تقویم:

الف: مهلت ارسال آثار: 93/4/29
ب: زمان اعالم نتایج:93/5/29

ج: زمان برگزاری: 93/6/6

جوایز : 

در هر بخش از همایش به نفرات اول تا سوم به ترتیب:
کمک هزینه سفر حج ، معادل 10/000/000ریال

کمک هزینه سفر عتبات عالیات ، معادل 8/000/000ریال
کمک هزینه سفر مشهد مقدس، معادل 5/000/000 ریال اهدا خواهد گردید.

همچنین به هریک از ده نفر برگزیدگان در هر بخش مبلغ 3/000/000 ریال اهدا خواهد شد.

  زنجان، میدان استقالل، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان   شماره تلفن و نمابر: 0241-5248007
Emamreza.zanjan@gmail.com   :پست الکترونیکی www.shamstoos.ir  www.zanjan.farhang.gov.ir         :نشانی سایت

 از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( به مناسبت میالد با سعادت عالم 
آل محمد )ص(حضرت علی بن موسی الرضا )ع(و حضرت فاطمه معصومه )س(و همزمان با دهه 
کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان ، سومین همایش علمی پژوهشی منزلت 

خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی را برگزار می نماید.
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17    همایش ملی»علمي  پژوهشي« فضایل 
رضوي 

سیستان وبلوچستان 

 اهداف:

1- اشاعه وترویج فرهنگ منوررضوي
2- گسترش فعالیت هاي فرهنگی، هنری ومذهبي مرتبط باسیره ائمه معصومین بویژه حضرت 

امام رضا)ع(
3-گرامیداشت تولیدکنندگان وپدیدآورندگان آثاربرتر فرهنگي، پژوهشي درزمینه سیره 

،شخصیت و معارف امام رضا)ع(وکمک به انتشارگسترده تر این آثار.

موضوع:

 فضایل رضوی بارویکرد سیره دینی واجتماعی امام رضا)ع(

محورهاي موضوعي:

 محوراول: نگاه محدثان مذاهب به روایات امام رضا)ع(
محوردوم : نگاه رجالیون مذاهب به شخصیت امام رضا)ع(

محورسوم : بررسی روایات امام رضا)ع(درصحاح سته وکتب اربعه 
محورچهارم : زیارت امام رضا)ع(وتوسل به آن حضرت درسیره عملی علمای فریقین 

محورپنجم :راهکارهای تقریب مذاهب درسیره وگفتارامام رضا)ع(

هیأت  داوران : متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه

جوایز:

-  نفراول :  تندیس همایش به همراه کمک هزینه حج عمره معادل 12/000/000ریال
-  نفردوم:   تندیس همایش به همراه کمک هزینه عتبات عالیات معادل 10/000/000ریال

-  نفرسوم:  تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفرسوریه معادل 8/000/000ریال
-  نفر چهارم: تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس  معادل6/000/000ریال
-  نفرپنجم : تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفربه قم وجمکران معادل 6/000/000ریال

»به میمنت لقب مبارك امام رضا)ع( به عنوان ثامن الحجج،به8 نفر از منتخبین استاني جوایز 
ویژه اهداء خواهدشد.«

کلیه نفرات منتخب فوق الذکر،به عنوان میهمان دبیرخانه همایش پذیرش خواهندشدونشست 
هاي تخصصي وکارگاه هاي آموزشي به عنوان برنامه هاي جنبي باحضورمیهمانان واساتیدصاحب 

نظربرگزارخواهدگردید.

توضیحات :

درذیل کلیه آثارارسالي مشخصات کامل شناسنامه اي ، نشاني کامل پستي وشماره تماس ثابت 
وهمراه ویک قطعه عکس4*3، درصورت امکان نشاني الکترونیکي قیدگردد.)ارسال تصویر 

شناسنامه ضروریست(
هزینه هاي ایاب وذهاب،اسکان وپذیرایي صاحبان مقاالت برگزیده همایش به عهده دبیرخانه 
همایش بوده وبه شرکت کنندگان درمرحله پایاني متناسب باموقعیت استان کمک هزینه ی 

سفرپرداخت خواهدشد.
به کلیه شرکت کنندگان لوح یادبودوهدیه همایش اهداء خواهدگردید.

راهنماي تنظیم مقاالت:

• مقاالت با رعایت اصول علمي مقاله نویسي نگاشته شود.	
• 	 zar 12 با  word 2003(4 در محیطAمقاالت،طرحهاي پژوهشي و پایان نامه ها در کاغذ

B (کلمه ای تایپ شده وهمراه  لوح فشرده)CD(  به دوشکلword ودرصورت امکان 
pdf  ارسال شود.

• مقاالت)به استثناي طرحهاي پژوهشي وپایان نامه ها(حداکثر20 صفحه باشد.	
• ارسال آثار به منزله ي قبول شرایط همایش بوده و انتخاب آثار برگزیده برعهده هیأت 	

داوران دبیرخانه همایش مي باشد.
• بر روي پاکت آثار ارسالي حتماً عنوان مربوط به دبیرخانه دائمی همایش  ملي»علمي-	

پژوهشي« فضایل رضوي استان سیستان و بلوچستان قید گردد. 

تقویم:

الف:مهلت ارسال آثار1393/5/20
ب:زمان انتخاب آثاربرگزیده : 1393/6/1

ج:تاریخ برگزاري:دهه کرامت ، شهریو ماه 1393

نکات:

• الزم است مقاله دربردارنده موضوعات همایش وباتکیه براندیشه وسیره رضوي باشد.	
)مقاالت خارج ازموضوعات همایش داوري نخواهدشد(

• مقاله ارسالي نبایددرهمایش هاي قبلي مرتبط ارائه ویادرجایی چاپ شده باشد.	
• مقاله ارسالي مستردنمي گردد.	
• ارسال چندمقاله ازیک فردبالمانع است.	
• مقاالت برگزیده درمجموعه اي چاپ ومنتشر مي گردد.	
• قیدعنوان دقیق موضوع هریک ازمقاالت ارسالي درفرم تقاضاي شرکت درهمایش والصاق 	

اصل یاتصویرآن برروي هریک ازمقاالت به صورت جداگانه الزامي است. 

نشاني پستي: استـان سیستـان و  بلوچستـان-زاهـدان - بلوار خرمشهر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي
Email:razavisb@ yahoo. com :شماره تماس:  2425479-0541 شماره نمابر:2443036-2442655-0541 نشاني سایت و پست الکترونیکي

 به مناسبت  میالد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه)س(وهمزمان بادهه کرامت ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سیستان و بلوچستان، 

هشتمین همایش ملی»علمی پژوهشی« فضایل رضوی را برگزار مي نماید :



نشانی

ث 18 ا یم و میــر ن كر آ یش قر  همــا
رضوي

 خراسان رضوي- دانشگاه علوم قرآنی-سبزوار

اهداف:

• کشف، تبیین و گردآوري میراث قرآني امام رضا)علیه السالم(	
•  اشاعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآني از دیدگاه امام رضا )علیه السالم(	
• گرامي داشت و معرفي پژوهشگران برتر علمي و حمایت از آنان	
• معرفي فرهنگ ناب رضوي 	
• انس و الفت گرفتن با قرآن از طریق کالم امام رضا )ع( 	
• زدودن تحریفات وارده در مذهب تشیع	
• معرفي ابعاد شخصیتي امام رضا )ع( به جامعه اسالمي و بیان مقام علمي آن 	

حضرت )ع( 
• ایجاد فضاي تعامل و گفتگو میان دانش پژوهان علوم دیني 	
• ترویج فرهنگ و مذهب تشیع 	

محورهاي همایش:

 الف( مناظرات امام رضا )ع(  
• اثبات توحید و صفات خداوند و رد تشبیه و تجسیم و پاسخ به آیات متشابه و 	

شبهات در این زمینه 
• اثبات عصمت انبیاء از قرآن و پاسخ به شبهات وارده قرآني )آیات متشابه در این 	

زمینه( 
• اثبات جایگاه اهل بیت )ع( بر اساس قرآن کریم	
• اثبات ذریه بودن ائمه )ع( از قرآن کریم	
• اثبات امامت بر اساس قرآن کریم	
• تفاوت عترت و امت	

ب( استنادهاي قرآني امام رضا )ع( 
• استناد عمل و سیره حضرت )ع( به قرآن مجید 	
• استناد سخن و کالم حضرت )ع( به قرآن مجید	

ج( احادیث تفسیري 
• پاسخ به شبهات حول آیات قرآن کریم	
• تفسیر آیات متشابه و بیان آن ها	

مالحظات:

الزم است مقاله دربردارنده موضوعات همایش و با تکیه بر اندیشه و سیره رضوی و قرآن 
کریم باشد.

مقاله های ارسالی نباید قباًل در نشریات یا مجموعه مقاالت همایش ها چاپ شده باشند یا 
همزمان برای مجله دیگری ارسال شده باشند.

ارسال چند مقاله از یک نفر بالمانع است.
مقاالت توسط کمیته علمی مورد ارزیابی قرار گرفته و اصالحات احتمالی جهت اعمال به 

پدیدآورنده آن اعالم خواهد گردید.
مقاله ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.

تایید نهایی مقاالت برای چاپ در مجموعه مقاالت، پس از تأیید نظریه داوران است.
مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله  به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

دبیرخانه همایش در قبول، رد یا ویرایش مقاله ها آزاد است. مقاله های دریافتی 
بازگردانده نخواهد شد.

چاپ مقاله های منتشر شده در مجموعه مقاالت، بدون ذکر منبع در سایر مجله ها و 
کتاب ها ممنوع است.

مقاالت برگزیده در مجموعه مقاالت همایش منتشر خواهند شد و به پدیدآورنده آنها 
جوایزی اهدا خواهد گردید. 

جوایز:

نفر اول: تندیس همایش + لوح تقدیر + مبلغ 5/000/000 ریال
نفر دوم: تندیس همایش + لوح تقدیر + مبلغ 4/000/000 ریال
نفر سوم: تندیس همایش + لوح تقدیر + مبلغ 3/000/000 ریال

نفر چهارم: تندیس همایش + لوح تقدیر + مبلغ 2/000/000 ریال
نفر پنجم: تندیس همایش + لوح تقدیر + مبلغ 2/000/000 ریال
نفر ششم: تندیس همایش + لوح تقدیر + مبلغ 2/000/000 ریال
نفر هفتم: تندیس همایش + لوح تقدیر + مبلغ 2/000/000 ریال
نفر هشتم: تندیس همایش + لوح تقدیر + مبلغ 2/000/000 ریال

تقویم اجرایی:

آخرین مهلت نهایي ارسال چکیده مقاالت : 30/ 9 /1392
آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت : 30/ 10 /1392

تاریخ برگزاري همایش : 28/ 11 /1392

توضیحات:

• صفحه اول شامل عنوان کامل مقاله )عنوان مقاله باید کاماًل گویا و بیانگر محتوای 	

 

قرآن کریم کتابی آسمانی، وحی منزل، کالم خدا و راهنمای مؤمنان است. این کتاب آن قدر با عظمت و ارزشمند است که 
آخرین پیامبر عهده دار تفسیر و تبیین آن شدند و پس از ایشان اهل بیت )ع(، که ِعدل قرآن ناطق معرفی شده اند، عهده دار 
چنین امر مهمی شدند. امام رضا علیه السالم، یکی از همان مفسران واقعی قرآن بودند که در طول زندگی پر برکتشان عنایت 
بسیار ویژه ای به این راهنمای بزرگ داشته اند و عالوه بر استفاده ای که در بعد شخصی و فردی از آن داشته اند در احتجاجات، 
مباحثات و فرمایشاتشان نیز بهره های فراوانی از این کتاب گرفته و به دیگران انتقال داده اند. این همایش به ترسیم گوشه ای 

از سیمای قرآنی آن بزرگوار می پردازد.

 استان خراسان رضوي، سبزوار، توحید شهر، بلوك 6، جنب آتش نشاني، دانشکده علوم قرآني سبزوار   تلفن:  3ـ  4415850ـ  0571 داخلي 108 
http://sabzevarcnf@quran.ac.ir :رایانامه      http://sabzevarcnf.quran.ac.ir :نشانی سایت 
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19  همــایش قرآن كریم و میــراث 
رضوي

 خراسان رضوي- دانشگاه علوم قرآنی-سبزوار

 

 

 

مقاله باشد(، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی، نام 
موسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیکی 
)نویسنده عهده دار مکاتبات در صورتی که غیر از نویسنده اول باشد باید به صورت 

کتبی توسط نویسندگان به دبیرخانه همایش معرفی شود.(
• چکیده فارسی حدود 200 کلمه )چکیده باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله 	

و شامل بیان مسأله، سوال تحقیق، اهداف و روش تحقیق، مهم ترین یافته ها و 
نتیجه گیری باشد(

• کلید واژه : 4 تا 7 کلمه پس از هر چکیده )فارسی و انگلیسی( نوشته شود.	
• مقدمه شامل: طرح موضوع )بیانگر مسأله پژوهش، فرضیه های قبلی پژوهش و 	

ارتباط آن با موضوع مقاله( اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله
• روش تحقیق	
• پیشینه تحقیق	
• متن مقاله شامل: مبانی نظری، مطالعات و بررسی ها، یافته ها و نتیجه گیری 	

تحقیق
• نتیجه تحقیق باید به گونه ای منطقی و مستدل)همراه با جمع بندی موارد طرح 	

شده( و شامل پاسخ سوال تحقیق در قالب ارایه یافته های تحقیق باشد.
• تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته اند.	
• پی نوشت ها شامل معادل های التین و توضیحات ضروری درباره اصطالحات و 	

مطالب مقاله، که با شماره داخل کروشه در متن مشخص می شوند.
• فهرست منابع فارسی و التین به ترتیب حروف الفبا بر حسب نام خانوادگی 	

نویسنده

شیوه درج منابع:

در متن مقاله به صورت: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(
در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

کتاب ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سال انتشار(، عنوان کتاب، نام مترجم یا 
مصحح، نام ناشر، محل انتشار.

مقاله ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )سال انتشار(، عنوان مقاله، نام مجله، 
جلد، شماره مجله، شماره  صفحه های مقاله در مجله.

سند اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، )تاریخ(، عنوان سند، بازیابی شده 
در تاریخ، از آدرس  اینترنتی به طور کامل.

مقاله ها باید درمحیط word 2007 )با فونت B-nazanin سایز 14(، حداکثر در 20 
صفحه قطع A4، به همراه فایل pdf از طریق ثبت نام در سایت، به دبیرخانه همایش 

ارسال شود.



نشانی

 همایش سومین حرم اهل بیت )ع(20

 فارس

 اهداف همایش:

• معرفي شیراز و استان فارس به عنوان سومین حرم اهل بیت )ع( در ایران و جهان اسالم 	
• ایجاد بستري دائمي به منظور فعالیت دستگاه هاي مختلف در حوزه »فارس: سومین حرم 	

اهل بیت)ع(« با محوریت حضرت احمدبن موسی)ع(
•  ایجاد فضای فرهنگی جهت تبادل اطالعات و صیانت از فرهنگ بومي در مقابله با تهاجم 	

فرهنگ بیگانه
• ترویج و اشاعه سبک زندگی بر اساس فرهنگ دینی و ایجاد ارتباط میان مردم بویژه جوانان	
• حفاظت از میراث معنوی و آثار بجا مانده از جایگاه تاریخي فارس در صیانت از مکتب اهل 	

بیت)ع( و معرفی آن
• استفاده از مطالعات و پژوهش ها در برنامه ریزي راهبردي استان فارس براي ایفاي نقش 	

مؤثر به عنوان یکي از مهمترین دروازه هاي تمدني اسالم
• فعالیت گسترده در جهت تبیین هم جواری قرآن و عترت در شهر شیراز	

محورهاي مقاالت:

• زمینه هاي تمدني، تاریخي و جغرافیایي:	
• تمدن و توحید در فارس پیش از اسالم	
• فارس در متون کهن جغرافیایي، تاریخي و ادبي	
• اسالم و تشیع در فارس	
• فارس در دوران اسالمي	
• نقش سلمان فارسي	
• نقش هویت بخشی فارس در دوران اسالمی 	
• نقش تمدن ساز فارس در دوران اسالمی	
• اهل بیت )ع( و فارس	

هجرت مبارك امام رضا )ع( و دیگر امام زادگان بویژه حضرت احمدبن موسی )ع( به ایران:
• زمینه هاي تمدني هجرت امام رضا )ع( و امامزادگان بویژه حضرت احمدبن موسی)ع(	
• فارس، دروازه تمدن اسالمي	
• فارس، مسیر و قدمگاه هجرت امام رضا )ع( 	
• فارس، مأمن امامزادگان	
• سیره و شخصیت  احمدبن موسي )ع( و دیگر امامزادگان فارس	
• پیامدهاي راهبردي و سیاستي: تاریخي، معاصر و آینده پژوهانه	
• دیدگاه هاي راهبردي و آینده نگرانه	
• سومین حرم در کالم امام خامنه اي	
• سومین حرم در کالم و اندیشه بزرگان	
• پیامدهاي علمي، معرفتي و سیاسي	
• سیر تفسیر قرآن و روایات در سومین حرم 	
• سیر فقه، فقاهت و حوزه هاي علمیه در سومین حرم 	
• سیر حکمت، کالم و عرفان در سومین حرم	
• سیر فرهنگ،  ادب و هنر در سومین حرم	
• مفاخر و شخصیتهاي سومین حرم	

• سومین حرم در فراز و نشیب حکومت ها	
• مبارزات مردم فارس	
• سومین حرم و انقالب اسالمي 	
• جایگاه سومین حرم در انقالب اسالمي و دفاع مقدس	
• جایگاه سومین حرم در تبیین، نشر و بیداري اسالمي  	
• جایگاه و نقش سومین حرم در اشاعه تمدن نوین اسالمي	
• سومین حرم و حکومت اسالمی	
•   سومین حرم و تهاجم فرهنگي 	
• مقابله فرهنگی سومین حرم با سیاست هاي ضد فرهنگي دوران پهلوي: باستان گرایي، 	

جشن هنر و ...
• سومین حرم و مقابله با تهاجم فرهنگي- اقتصادي پس از انقالب اسالمي	
• فرهنگ و سبک زندگي	
• نقش سومین حرم در تبیین و ترویج مفاهیم اسالمي: هجرت،  جهاد، شهادت 	
• نقش سومین حرم در تبیین و ترویج سبک زندگي اسالمي	
• نقش سومین حرم در تبیین و ترویج فرهنگ صحیح مصرف و اقتصاد خانواده	
• برنامه ریزي راهبردي	
• جایگاه و نقش سومین حرم در زیارت و جهانگردي داخلي و خارجي	
• امامزادگان فارس: قطب هاي فرهنگي	
• سومین حرم و دیپلماسي عمومي در کشورهاي همسایه	
• نقش سومین حرم در تحول علم و فناوري	
• جایگاه و نقش حرم امامزادگان در طراحي کالبد شهري و معماری	
• سومین حرم و تأثیر آن بر هنر و رسانه	
• جایگاه حاکمیت و مردم در توسعه سومین حرم	

شیوه نامۀ تدوین مقاالت:

• چکیده مقاله حداکثر دویست کلمه.	
• مقاالت در محیط Word با قلم B. Nazanin 14  تایپ شده باشد. 	
• حجم مقاالت 10 تا 30 صفحه شامل: چکیده، کلیدواژه ها، متن اصلي، جمع بندي و منابع باشد.	

 
نحوۀ ارسال مقاالت:

مقاالت به نشانی الکترونیکی همایش: sevominharam@ffs.ir ارسال شود.
کمیتۀ علمی همایش در پذیرش، رد و ویرایش مقاالت آزاد است.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 2220297- 0711 و 2230560-0711 تماس 
حاصل فرمایید.

مهلت ارسال مقاالت:

آخرین مهلت ارسال چکیدۀ مقاالت: 1392/12/1
آخرین مهلت ارسال اصل مقاالت: 1393/1/15

زمان برگزاری مراسم: اردیبهشت ماه 1393

شیراز – خیابان لطفعلی خان زند-کوچه 24- پالک 1- بنیاد فارس شناسی و یا صندوق پستی 1315-71365            تلفن: 2220297 – 0711     نمابر: 2243851 - 0711
sevominharam@ffs.ir :پست الکترونیکي

  استانداری فارس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، بنیاد بین  المللی فرهنگی و هنری امام رضا)ع(، 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد فارس شناسی بر آن شدند تا نخستین  همایش 
سومین حرم اهل بیت)ع( را در  اردیبهشت ماه 1393 و همزمان با سالروز سفر مقام معظم رهبري به شیراز  برگزار نمایند. در 
این راستا از کلیه اساتید، پژوهشگران، طالب، دانشجویان و عالقمندان به نقش راهبردي فارس در گسترش فرهنگ و تمدن 
اسالمي و مذهب تشیع و همچنین آثار و برکات بارگاه ملکوتي حضرت احمدبن موسي )ع(  ودیگر امامزادگان بزرگوار در شیراز  

دعوت می شود، تا مقاالت خود را در چارچوب ذیل به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
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21  همایش ملی حدیث رضوی 

قم 

 سرفصل موضوعی مقاالت:

بازشناسی تأثیر جریانهای فکری در تراث حدیثی امام رضا)ع(
بازشناسی تأثیر جریانهای سیاسی در تراث حدیثی امام رضا)ع(
بازشناسی تأثیر جریانهای انحرافی در تراث حدیثی امام رضا)ع(

بازشناسی تأثیر مسائل اخالقی در تراث حدیثی امام رضا)ع(
بازشناسی تأثیر مسائل اعتقادی در تراث حدیثی امام رضا)ع()مسئله امامت(
حضور امام رضا )ع( در مرو و تأثیر آن در احادیث روات خراسان)شیعه و سنی(

نقش روات عصر امام رضا)ع(  در انتقال تراث حدیثی  رضوی)ع(
چگونگی ارتباط امام رضا)ع( با اصحاب و یاران ) در کوفه، بغداد، قم ، خراسان(

ویژگیهای اختصاصی اصحاب امام رضا)ع( در نقل روایت
وجوه تمایز آموزههای حدیثی امام رضا)ع( در مدینه و مرو

و موضوعاتی که تأثیر و تأثر در صدور احادیث رضوی داشته است. 

اهداف:

بررسی دقیق و عالمانه عصر رضوی 
شناسایی فضای صدور حدیث رضوی

کشف تأثیر جریانهای مختلف در عصر امام رضا )ع( بر احادیث رضوی
کشف و تبیین سیرۀ امام رضا )ع( در تعامل با اصحاب 

 شرایط مقاالت تخصصی:

مقاله باید در سطح علمیـ  پژوهشی با نگاه به احادیث رضوی تألیف شود.
عناوین یاد شده کلی است و مؤلفان می توانند در ریز موضوعات عناوین مقاله تألیف کنند.

مقالۀ ارسالی نباید پیش از این منتشر شده باشد.
مقالۀ ارسالی از 25 صفحه )هر صفحه 300 کلمه( تجاوز نکند.

مقاله باید دارای چکیده )حداقل 120 و حداکثر 150 کلمه( باشد.
واژگان کلیدی فارسی )حداقل 3 و حداکثر 5 واژه( پس از چکیده بیاید.

فهرست منابع در آخر مقاله، بر حسب حروف الفبایی نام کتاب تنظیم شود.
مقاله باید دارای مقدمه، فصل بندی مناسب، نتیجه و کتاب نامه بوده و حروفچینی شده در فایل 

word ارسال شود.
مقاالت مشترك از اولویت برخوردار است. 

هدایا و جوایز:

نفر اول: کمک هزینۀ سفر حج عمره به مبلغ 20/000/000 ریال
نفر دوم و سوم: کمک هزینۀ سفر به عتبات )هوایی( به مبلغ 10/000/000 ریال

نفر چهارم تا ششم: کمک هزینۀ سفر به عتبات )زمینی( به مبلغ 7/000/000 ریال

تقویم اجرایی همایش : 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله : 1393/02/30 
آخرین مهلت ارسال اصل مقاله : 1393/04/30 
اعالم نتایج مقاالت پذیرفته شده: 1393/05/30

زمان برگزاری همایش: همزمان با میالد باسعادت امام رضا)ع( و دهه کرامت 
 

 قم - انتهای شهرك جهاد، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث   تلفن : 37176208-025 تلفکس: 025-37176208
info@hadith.net        qom@farhang.gov.ir   :نشانی پست الکترونیکی    www.hadith.net      www.ershadqom.ir        :سایت اینترنتی

  به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت – شهریور ماه 1393 مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث و اداره 
کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان قم با همکاری پژوهشگاه قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، مرکز 
تخصصی حدیث حوزه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، انجمن حدیث حوزه برگزار میکند.   
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 نشانی پستی دبیر خانه همایش: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتي،جنب سینما استقالل، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمانشاه
شماره تماس: 5و3و8238402- 8238374و 8238380 نمابر:8238387 -سامانه پیام کوتاه  100030831

http://kermanshah.farhang.gov.ir   :سایت           Email:razavi-ksh@farhang.gov.ir      :نشاني الکترونیکی

 همایش علمي،پژوهشي امام رضا )علیه 
السالم( در آیینه  ادبیات معاصر

 کرمانشاه

 اهداف:

• اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 	
• تبیین بازتاب سیمای امام رضا )ع( و فرهنگ رضوی در آیینۀ ادبیات معاصر ایران.	
• جمع آوری، نقد و بررسی آموزههای فرهنگ رضوی در ادبیات معاصر ایران.	
• شناخت ادب معاصر آییني و متعهد در معرفي ابعاد شخصیت امام رضا )ع( و فرهنگ 	

رضوي .
• نقد و بررسی جلوه های ادبی و هنری فرهنگ رضوی در آیینۀ ادبیات معاصر ایران.	
• معرفی نقش امام رضا)ع( و فرهنگ رضوی در تحول و تطور ادبیات معاصر ایران.	
• موضوعیابی ، استعداد یابی و جهتدهی به تحقیقات ادبی در زمینههای فرهنگ رضوی.	

برگزاری همایش در سه سطح

• اساتید، محققان و پژوهشگران	
• دانشجویان و طالب	
• نوقلمان )افرادی که نخستین بار مقاله می نویسند(	

محورهاي پژوهشي 

 مطالعات نظری:
• بازتاب نقش محوري اندیشه هاي اصولي )توحید ، نبوت ، امامت ، والیت، عدالت و معاد ( امام 	

رضا )ع(  در ادبیات معاصر ایران.
• بازتاب اهمیت فروعات شریعت ) نماز ، روزه ، حج ، جهاد و ... ( از نگاه امام رضا)ع(در ادبیات 	

معاصر ایران.
• مقایسه بازتاب فلسفۀ فکري ) فرهنگي ، اجتماعي ، سیاسي ، اقتصادي و ...( امام رضا )ع( در 	

ادب معاصر قبل و بعد از انقالب اسالمي.
• مطالعه و بررسی تطبیقی بازتاب افکار و اندیشه های امام رضا )ع( در ادب معاصر ایران و 	

جهان.
• بررسی تحول و تطور جایگاه و نقش امام رضا )ع( در ادب منثور معاصر )قبل و بعد از انقالب 	

اسالمی(. 
• جایگاه عرفان عملی امام رضا )ع( در ادبیات معاصر ایران.	
• بررسی حکمت های رضوی در آثار منظوم و منثور معاصر ایران.	
• تحلیل، نقد و بررسی فرهنگ و آموزه های تربیتی و اخالقی امام رضا  )ع( در ادبیات معاصر 	

ایران.
• تحلیل سیمای حرم رضوی و مشهد مقدس در آیینۀ ادبیات معاصر ایران.	
• بررسی پیوند فرهنگ رضوی و دفاع مقدس در ادبیات منظوم و منثور معاصر ایران.	
• سیمای انسان برتر، از دیدگاه امام رضا )ع( و بازتاب آن در ادبیات معاصر ایران.	
• بررسی و پیوند اقوال امام رضا )ع( و تأثیر اجتماعی - سیاسی آن در ادبیات معاصر ایران.	

• بررسي جایگاه زایران امام رضا )ع( و توجه حضرت به ایشان در ادبیات معاصر ایران.	
• بررسی تأثیر آموزه های رضوی در پیروزی انقالب اسالمی و بازتاب آن در ادب معاصر ایران.	
• بررسی پیوند سیره و کالم امام رضا u با سایر ائمه )ع( در ادب معاصر ایران.	

 مطالعات ادبی:

• نقد بالغي اندیشه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، سیاسي ، اقتصادي و ... امام رضا )ع( در ادب 	
معاصر قبل و بعد انقالب اسالمي 

• بررسي انواع ادبي ادبیات معاصر ایران در بازتاب شخصیت امام رضا )ع( و فرهنگ رضوي.	
• تصویر سازي و مضمون آفریني با آموزه هاي ) فرهنگي، اجتماعي ، سیاسي ، اقتصادي و ...( 	

و اخالق فردي و اجتماعي امام رضا )ع( و فرهنگ رضوي در ادب معاصر ایران.
• اشعار رضوی ادبیات معاصر ایران در بوتۀ تحلیلهای سبکشناسانه و نقد و انواع ادبی.	
• نقد و بررسی زبان هنری و تصاویر بالغی معرفی امام رضا  )ع(در ادبیات معاصر ایران.	
• نقد و بررسی شیوه ها و شگردهای داستان پردازی در ادبیات داستانی رضوی معاصر ایران.	
• نقد ساختاری و نشانه شناسی و ریخت شناسانۀ داستانهای رضوی در ادبیات معاصر ایران.	
• تحلیل و بررسی اشعار رضوی معاصر در فرهنگ بومی و فولکلور ایران.	
• بررسی تصویرسازی ها و تصویر آفرینی های رضوی در شعر معاصر ایران.	
• بررسی تحوالت محتوایی ادبیات معاصر ایران در زمینه شخصیت و افکار امام رضا  )ع(.	
• بررسی شیوه های بالغی توسل به امام رضا )ع( در ادبیات معاصر ایران.	
• شگردهاي پردازش مفهوم و ارتباط با مخاطب در ادبیات رضوي معاصر ایران.	
• نقد بالغي، سبکي و محتوایی ادبیات محلي معاصر کرمانشاه بر اساس تأثیر شخصیت امام 	

رضا  )ع( و فرهنگ رضوي در آن.

 جوایز  همایش:

• سطح اساتید، محققان و پژوهشگران	
• نفر اول: تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 15000000 ریال  	
• نفر دوم: تندیس+  لوح سپاس + مبلغ 12000000 ریال   	
• نفر سوم:  تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 10000000 ریال  	
• سطح دانشجویان و طالب	
• نفر اول:  تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 9000000 ریال  	
• نفر دوم:  لوح سپاس + مبلغ 8000000 ریال  	
• نفر سوم:  لوح سپاس + مبلغ 7000000 ریال  	
• سطح نوقلمان )افرادی که نخستین بار مقاله می نویسند(	
• نفر اول: تندیس+ لوح سپاس + مبلغ6000000 ریال  	
• نفر دوم: لوح سپاس + مبلغ 5000000 ریال  	
• نفر سوم: لوح سپاس + مبلغ 4000000 ریال  	

       

 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص(حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه)س( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمانشاه همایش 

علمي،پژوهشي)) امام رضا )علیه السالم( در آیینه  ادبیات معاصر((را برگزار مي نماید.



نشانی

23  همایش علمي،پژوهشي امام رضا )علیه 
السالم( در آیینه  ادبیات معاصر

 کرمانشاه  

نکات ضروری:

1-کلیه نفرات منتخب به عنوان میهمان دبیرخانه همایش، پذیرش خواهند شد و نشست هاي 
تخصصي و کارگاه هاي آموزشي به عنوان برنامه هاي جنبي با حضور میهمانان و اساتید صاحب 

نظر برگزار خواهد گردید.
2-خالصه مقاالت پذیرفته شده درزمان همایش چاپ ومنتشر ومجموعه مقاالت برگزیده بعد از 

همایش به صورت کتاب چاپ خواهد شد
3- تسهیالت رفت و برگشت و پذیرایي از نویسندگان ارجمندي که مقاالت آنها به تصویب کمیته 

علمي همایش رسیده باشد، به عهده ستاد برگزاري همایش خواهد بود.

راهنمای تنظیم مقاالت:

چکیده مقاله شامل هدف، روش و برخي یافته هاي مطالعاتي حداکثر در 250 تا 300کلمه و 
اصل مقاله با بخش هاي روش تحقیق، مقدمه، عناوین، نتایج، منابع و ... تهیه و تنظیم و ترجیحاً  از 

طریق Emai یا پست پیشتاز ارسال گردد.
1- چکیده و اصل مقاله با فونت B ZAR قلم 13 در محیط WORD 2007 نوشته شود

2- ارسال لوح فشرده مقاله هایي که از طریق Email ارسال نشده باشد ضروري است.
3- شیوه ارجاع براساس )نام خانوادگی، سال انتشار، صفحه( باشد.

الگوی منابع و ماخذ مطابق الگوی نام خانوادگی، نام مولف، نام اثر، محل نشر، ناشر، نوبت، چاپ، 
سال انتشار

4- شرکت کنندگان در همایش به همراه مقاالت خود میبایست فرم شناسنامه شرکت در 
همایش  شامل مشخصات کامل شناسنامه اي، تحصیالت و رشته تحصیلی ،یک قطعه عکس 
4*3، نشاني کامل پستي،شماره تماس ثابت و همراه ودرصورت امکان نشاني الکترونیکي را نیز 

ارسال نمایند.
5- مقاالت ارسالي مسترد نخواهد شد.

آثار ارسالي نبایستی در دوره هاي قبلي جشنواره هاي فرهنگي و هنري امام رضا)علیه السالم( 
حائز رتبه یا برگزیده شده باشند.

آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ و براي شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.
مقاالت برگزیده در فصل نامه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

چاپ مي گردند.

تقویم زمانی همایش:

الف - مهلت ارسال آثار : 1393/5/20
ب - زمان اعالم مقاالت برگزیده : 1393/6/1

ج - تاریخ برگزاري همایش : 1393/6/12 
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 همایش  مدیریت اسالمي در فرهنگ 24
رضوي

 خراسان رضوی

 محورهاي همایش 

• مدیریت اقتصادي و ارتقاي فرهنگي	
• مدیریت اسالمي و حمایت هاي اجتماعي	
• مدیریت اسالمي و نهادهاي حمایتي 	
• مدیریت اسالمي و همبستگي اجتماعي	
• مدیریت اسالمي و ظرفیت ساز ي هاي مالي و اقتصادي	

برگزاری همایش در سه سطح

• اساتید، محققان و پژوهشگران	
• دانشجویان و طالب	
• نوقلمان )افرادی که نخستین بار مقاله می نویسند(	

 نحوه ي ثبت نام:

پژوهشگران محترم جهت ارسال مقاالت باید پس از ثبت نام در پایگاه اینترنتي همایش به نشاني 
http://madadcnf.ir و دریافت شیوه نامه ي تدوین مقاله، اثر/ آثار خویش را در زمان بندي 
اعالم شده ارسال فرمایند. شایان ذکر است دریافت مقاله صرفاً از طریق وب سایت همایش امکان 

پذیر می باشد. 

مشخصات مقاله:

• مقاالت مبتني بر فرهنگ و آموزه هاي ائمه ي اطهار:به ویژه امام رضا7 باشد.	
• مقاالت ارسالي به همایش از مضامین جدید و ابتکاري برخوردار بوده و از درج مضامین 	

تکراري خودداري شود.
• در نگارش، ارجاعات و صفحه بندي مقاالت »شیوه نامه ي تدوین مقاالت« مندرج در 	

سایت همایش لحاظ گردد.

جوایز  همایش:

• سطح اساتید، محققان و پژوهشگران	
•  نفر اول: تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 15000000 ریال  	
• نفر دوم: تندیس+  لوح سپاس + مبلغ 12000000 ریال   	
• نفر سوم:  تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 10000000 ریال  	
• سطح دانشجویان و طالب	
• نفر اول:  تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 9000000 ریال  	

• نفر دوم:  لوح سپاس + مبلغ 8000000 ریال  	
• نفر سوم:  لوح سپاس + مبلغ 7000000 ریال  	
• سطح نوقلمان )افرادی که نخستین بار مقاله می نویسند(	
• نفر اول: تندیس+ لوح سپاس + مبلغ6000000 ریال  	
• نفر دوم: لوح سپاس + مبلغ 5000000 ریال  	
• نفر سوم: لوح سپاس + مبلغ 4000000 ریال  	

تقویم اجرایي همایش:

• آخرین مهلت ارسال مقاالت: 31/تیرماه/1393	
• تاریخ برگزاری همایش: دهه کرامت، شهریورماه 1393	

امتیازها:

• مقاالت برگزیده در صورت کسب امتیاز الزم در مجالت علمي پژوهشي منتشر خواهند 	
شد.

• مقاالت برگزیده در مجموعه مقاالت همایش منتشر خواهند شد و به مقاالت برتر جوایز 	
نفیسي اهدا هدایایي به شرح زیر تعلق خواهد گرفت.

• به صاحبان مقاالتي که در قالب سخنراني پذیرش شود )صرفاً نویسنده مسئول/ اول( در 	
طول برگزاري همایش اسکان و کمک هزینه ایاب و ذهاب تعلق خواهد گرفت. 

 خراسان رضوی، مشهد مقدس، بلوار شهید مدرس، مدرس 12، اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
info@ madadcnf.ir       :پست الکتـرونیـــک     http://madadcnf.ir     :تلفن: 15 - 2239010  دورنگار:  2239805 - 0511   سایت

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خراسان رضوی، با همکاري دانشگاه ها و حوزه هاي 
علمیه ي کشور نخستین همایش مدیریت اسالمي در فرهنگ رضوي را برگزار می نماید. از کلیه علما، 
اساتید، صاحب نظران، طالب علوم دینی، دانشجویان و سایر عالقمندان دعوت می شود تا مقاالت 
خود را مطابق ضوابط مندرج در سایت همایش تهیه و در زمان بندی اعالم شده به دبیر خانه همایش 

ارسال فرمایند.
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25  كنگره ملی امام زاده بی بی حکیمه )س(

کهگیلویه و بویراحمد

 اهداف :

-معرفی ابعاد گوناگون شخصیت امام زاده بی بی حکیمه )س( به آحاد جامعه و ارائه ی الگوی 
مناسب به نسل امروز 

-ارتقاء آگاهي و شناخت بیشتر نسبت به شخصیت امام زاده بی بی حکیمه )س(
- باز شناسی شخصیت امام زاده بی بی حکیمه )س( در همه ی ابعاد برای جویندگان معرفت 
با معرفی صفات عدیده آن حضرت در تحقق بخشیدن آن در الیه های گوناگون جامعه به ویژه 

دختران جوان 
- آشنایی با سجایاي اخالقي امام زاده بی بی حکیمه )س(

- ایجاد فضای علمی جهت شناسایی ابعاد شخصیتی امام زاده بی بی حکیمه )س(
- تبیین ابعاد گوناگون زندگی امام زاده بی بی حکیمه )س( 

- تبیین الگوهاي رفتاري زن مسلمان حامي رسالت براي نسل جوان
- ترویج فرهنگ و سبک زندگي اسالمي- ایراني زنان در عرصه اجتماع و خانواده

 - گسترش تحقیق و پژوهش در خصوص موضوعات جامعه زنان تاثیر گذار در جامعه اسالمی
-  گرامیداشت پدیدآورندگان آثار برتر دیني در زمینه سیره، شخصیت امام زاده بی بی حکیمه )س(

- جهت دادن پایان نامه های دانشجویی به بررسی شخصیت ایشان

موضوعات:

• سیره و زندگی امام زاده بی بی حکیمه )س(	
• ویژگی های شخصیتی امام زاده بی بی حکیمه )س(	
• جغرافیای زندگی امام زاده بی بی حکیمه )س(	
• نقش وجود حرم امام زاده بی بی حکیمه )س( در اقتصاد منطقه	
• نقش وجود حرم امام زاده بی بی حکیمه )س( در نهادینه شدن پویش مذهبی منطقه  	
• نقش امام زاده بی بی حکیمه )س( در دوران امامت امام جواد)ع(، امام هادی)ع( و امام 	

حسن عسکری)ع(
• سایر موضوعات مرتبط	

شرایط  و مقررات شرکت در کنگره:

• مقاله در نرم افزار Word 2007با سایز کاغذA4، قلم  B-Nazanin 12برای متن 	
فارسی، قلم Times New Roman 10برای متن انگلیسی، حاشیه 3 سانتی متر برای 
 singleطرفین، 5/2 سانتي متر از پایین و 5/4 سانتي متر از باالي کاغذ و فاصله خطوط

تنظیم گردد.عناوین مقاله با فونت  B-Nazanin 14به صورت Bold  تایپ شود
• ارسال فایل  zipمقاله به ایمیل کنگره الزامی است. دقت شود که در فایل Zip مقاله به 	

صورت  word و pdfآورده شود.
  پس از ارسال مقاله و در صورتیکه ظرف 72 ساعت نامه الکترونیک پاسخ با عنوان »مقاله  	

ارسالی دریافت شد« را دریافت نکردید، با دبیرخانه تماس بگیرید و از ارسال مقاله خود 

مطمئن شوید.
• برای ارسال مقاله نیازی به ثبت نام در کنفرانس و پرداخت وجه نیست. در صورت پذیرش 	

مقاله جهت ارائه شفاهی، حضور شما در کنفرانس ملی رایگان خواهد بود.
• گواهی حضوردر همایش و گواهی ارائه مقاله )شفاهی و یا پوستر( تنها به آن دسته از 	

پژوهشگران اعطا خواهد شد که در همایش شرکت نمایند. ) البته مقاالتی که چند 
نویسنده دارند حضور یک نفر برای ارائه شفاهی و یا پوستری مقاله کفایت می کند و گواهی 

سایر پژوهشگران نیز به ارائه کننده مقاله اعطا خواهد شد(
• لیست مقاالت برگزیده برای شرکت در کنگره یک هفته قبل از برگزاری کنگره در وب 	

سایت کنگره زده خواهد شد

توضیحات:

*  فرم شرکت در کنگره از طریق پایگاه اطالع رسانی کنگره قابل دریافت می باشد.
*  تکمیل و فرستادن فرم شرکت در کنگره به همراه اصل مقاله به صورت فایل الکترنیکی  از طریق 

رایانامه کنگره الزامی است.
* هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری همایش به عهده دبیرخانه همایش 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.

جوایز کنگره:

• نفر اول:  تندیس ، لوح تقدیر و اهداء مبلغ  12000000 ریال	
• نفر دوم: تندیس ، لوح تقدیر و اهداء مبلغ  10000000 ریال	
• نفر سوم: تندیس ، لوح تقدیر و اهداء مبلغ 8000000 ریال	
• نفرات چهارم تا ششم: لوح تقدیر و اهداء مبلغ  5000000 ریال	
•  حمایت از پایان نامه دانشجویی در سطح کارشاسی ارشد: 2/000/000 ریال	

 *مقاالت برگزیده در کتابی با نام کنگره ملی امام زاده بی بی حکیمه چاپ خواهد شد.

تاریخ های کنگره: 

• آخرین مهلت ارسال آثار تا تاریخ 93/4/30 خواهد بود.	
• تاریخ اعالم برگزیدگان هفته آخر مرداد ماه خواهد بود.	
• پذیرفته شدگان باید آثار خود را در قالب cd باکیفیت مطلوب هنگام حضور در کنگره به 	

دبیرخانه کنگره تحویل نمایند.
• تاریخ برگزاری: دهه کرامت سال 1393	

 

 کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج- میدان معلم- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی- طبقه سوم 
bibihakimeh@vatanmail.ir :تلفن دبیرخانه: 09389915927 پست الکترونیک 

 به مناسبت میالد با سعادت هشتمین اختر تابناك امامت و والیت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
و حضرت فاطمۀ معصومه)س( و همزمان با دهۀ کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه 
بویراحمد با حمایت بنیاد بین المللی فرهنگی، هنری امام رضا)ع(، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و 

استانداری کهگیلویه و بویراحمد کنگره ملی امام زاده بی بی حکیمه )س( را در برگزار می کند.
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استان مرکزی، اراك، خیابان هپکو، شهرك شهید بهشتی ، فاز 1، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان مرکزی
Info@razavimarkazi.ir   :الکترونیکی  www.RazaviMarkazi.ir         :تلفن : 33133860-086  تلفکس: 33133860-086  سایت

 همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و 
آداب رضوی

   مرکزی

اهداف : 

* اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
* گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه حضرت 

امام رضا )ع(.
* تجلیل و تقدیر از محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ رضوی.

موضوعات جشنواره علمی – پژوهشی امام رضا )علیه اسالم(

محورهای موضوعی  :

 1- اخالق تجارت در سیره و سخنان امام رضا )علیه السالم(   
1-1 : اخالق در معامالت 

1-1-1 : صداقت در داد و ستد 
2-1-1: قناعت به سود معقول 

3-1-1: سوء استفاده نکردن از نیاز دیگران 
4-1-1: عدم احتکار 

5-1-1: غش، کم فروشی و  فریبکاری در معامالت 
6-1-1: شبکه توزیع در بازار 

7-1-1: نظام جامع نظارتی در بازار 
8-1-1: معامالت نامشروع 

9-1-1: اخالق در بیع متقابل 
2-1 : اخالق در کسب و کار 

1-2-1: انگیزه الهی در انجام کار
2-2-1: پاکی در محیط کار

3-2-1: امانت داری کارکنان
4-2-1: عدم کم کاری 

5-2-1: انضباط و وجدان کاری 

 اخالق حاکمیتی یا حاکمیت اخالق در سیره و سخنان امام رضا )علیه السالم(    

1-2: حکومت بر مبنای عدالت یا اخالق مداری 
2-2: اخالق حاکمیت با مردم

3-2: اخالق حاکمیت با کارگزاران
4-2: اخالق حاکمیت در روابط بین الملل

5-2: جایگاه اخالق در جامعه 
6-2: اخالق، رویکرد دینی یا اجتماعی؟ 

اخالق مدیریت در سیره و سخنان امام رضا )علیه السالم( 

1-3 : اخالق و مدیران  
1-1-3 : شرایط علمی و اخالقی مدیران )مدیریت علمی و اخالق محور( 

2-1-3 : صفات اخالقی مدیر 
3-1-3 : انگیزه الهی در مدیریت مدیر 

4-1-3 : نحوه برخورد مدیر با ارباب رجوع 
5-1-3 : عدم زیاده خواهی و زیاده روی مدیر در بیت المال

6-1-3 : وجدان کاری مدیر 
7-1-3 : نظم کاری مدیر 

8-1-3 : اشرافی نبودن مدیر و محیط کار مدیر 
9-1-3 : عدم تکبر در رفتار و برخورد مدیر 

10-1-3 : روش تنبیه و تشویق مدیران برای زیردستان 
 2-3 : اخالق کارکنان 

1-2-3 : انتظار معقول از مدیر 
2-2-3 : بی اعتنا نبودن به حقوق دیگران 

3-2-3 : عدم بدگویی و غیبت از مافوق و زیردست 
4-2-3 : عدم چاپلوسی و تملق مافوق و سایرین 

5-2-3 : تالش گفتاری و عملی در جهت بهبود و کیفیت بخشی خدمت رسانی سازمان متبوع 
خود

جوایز : 

نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 10.000.000 ریال
نفر دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 8.000.000 ریال
نفر سوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 7.000.000 ریال

نفر چهارم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره وکمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 6.000.000 ریال
نفر پنجم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 5.000.000 ریال
نفر ششم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 4.000.000 ریال
نفر هفتم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 3.000.000 ریال
نفر هشتم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 3.000.000 ریال

توضیحات : 

در ذیل کلیه آثار ارسالی مشخصات کامل شناسنامه ای-نشانی کامل پستی، در صورت امکان 
نشانی الکترونیکی و شماره تماس قید گردد.

بر روی پاکت آثار ارسالی حتما قید گردد مربوط به »همایش شناخت اخالق و آداب رضوی«
از صاحبان آثار منتخب جهت قرائت منتخب و گزیده آثار خود در همایش دعوت بعمل خواهد 

 

 یکی از علل مهم اثرگذاری نظام مقدس جمهوری اسالمی در جهان امروز ارائه الگویی از حیات انسانی و اسالمی است که از 
قرآن کریم ، سنت و سیره پیامبر اکرم )ص( و نیز  ائمه اطهار )علیهم السالم( گرفته شده و در صورت تحقق؛ »حیات طیبه 
ای« را در وجوه مختلف آن ایجاد می کند که پاسخی علمی و عملی به نیازهای روزافزون بشر سرگشته و خسته از کژی ها و در 
سیطره استثمار فکری و اخالقی رسانه های امپراطوری زر و زور، است.  سیره و سخنان امام رضا )علیه السالم( به عنوان عالم 
آل محمد )ص(، به مثابه الگو و منبعی عظیم از نشانه های آن حیات طیبه؛ واجد و بیانگر این نوع از حیات است که تالش برای 

احصاء آن محورهای نورانی؛ قطعاً در این مسیر راهگشا خواهد بود. 
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 همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق 
و آداب رضوی

   مرکزی

آمد.
هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه همایش 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله ی پایانی متناسب با موقعیت استان کمک هرینه سفر 

پرداخت خواهد شد.
آثار برگزیده در قالب لوح فشرده و یا کتاب چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.

راهنمای تنظیم مقاالت : 

شیوه نگارش : 

مقاالت در کاغذ A 4 ، محیط Word 2003 یا Word 2007 و یا Word 2010 با قلم زر یا 
لوتوس در 15- 25 صفحه 300 کلمه ای تایپ شده همراه لوح فشرده CD ارسال شوند.

چکیده فارسی مقاالت حداکثر در 150-200 واژه و واژگان کلیدی )حداکثر 5-7( کلمه باشد.
شیوه ارجاع بر اساس )نام خانوادگی، سال انتشار، صفحه( باشد.

الگوی منابع و ماخذ مطابق الگوی نام خانوادگی، نام مؤلف، نام اثر، محل نشر، ناشر، نوبت، چاپ، 
سال انتشار

شیوه ارسال : 

مراجعه به سایت www.RazaviMarkazi.ir و آپلود فایل مقاله از قسمت ارسال مقاالت . 
پژوهشگران می توانند مقاالت خود  را به آدرس پستی دبیرخانه همایش استان به همراه لوح 

فشرده ارسال نمایند.
* مشخصات کامل صاحب مقاله شامل نام و نام خانوادگی، مدرك و رشته تحصیلی، شماره 

تلفن)ترجیحاً همراه(، نشانی مکاتباتی و پست الکترونیکی صاحب مقاله الزامی است.

نکات : 

الزم است مقاله دربردارنده موضوعات همایش و با تکیه بر اندیشه و سیره رضوی باشد. )مقاالت 
خارج از موضوعات همایش داوری نخواهد شد.(

مقاله ارسالی نباید در همایش های قبلی مرتبط ارائه شده باشد.
مقاله ارسالی مسترد نمی گردد.

ارسال چند مقاله از یک فرد بالمانع است.
مقاالت برگزیده در مجموعه ای منتشر و مقاالت پژوهشی برتر نیز در فصلنامه پژوهشی 

پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ می گردد.
قید عنوان دقیق موضوع هر یک از مقاالت ارسالی در فرم تقاضای شرکت در همایش و الصاق 

اصل یا تصویر آن بر روی هر یک از مقاالت به صورت جداگانه الزامی است.

تقویم : 

* مهلت ارسال آثار: 1393/05/15
* زمان اعالم نتایج آثار برگزیده: 1393/05/30

* تاریخ برگزاری همایش شناخت اخالق و آداب رضوی: 1393/06/10
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نخستین همایش علمی- پژوهشی سلسله 28
الذهب 

خراسان رضوی- نیشابور

اهداف:

•  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 	
• گسترش فعالیت های فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه اطهار به ویژه ابعاد مختلف 	

شخصیت حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( و حضرت معصومه )س(
•  شناسایی و ارج نهادن به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی در زمینه سیره، 	

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار
 

موضوعات ارسال مقاله:

• حدیث سلسله الذهب و مدیریت جامعه توحیدی	
• تحلیل اوضاع فکری، سیاسی، اجتماعی جامعه، خصوصاً نیشابور و خراسان، در عصر صدور 	

حدیث سلسله الذهب
• رابطه توحید و امامت در حدیث سلسله الذهب	
• اسناد و طرق حدیث سلسله الذهب در منابع فریقین 	
• حدیث سلسله الذهب و نهضت علمی امام رضا)علیه السالم(	
• مراتب توحید در حدیث سلسله الذهب	
• جایگاه امامت و والیت در حدیث سلسله الذهب 	

شرایط ارسال اثر:

• چکیده مقاله شامل هدف، روش و برخي یافته هاي مطالعاتي حداکثر در 250 تا 300کلمه 	
و اصل مقاله با بخش هاي روش تحقیق، مقدمه، عناوین، نتایج، منابع و ... تهیه و تنظیم و 

ترجیحاً  از طریق Emai یا پست پیشتاز ارسال گردد.
•  چکیده و اصل مقاله با فونت B ZAR قلم 13 در محیط WORD 2007 نوشته شود	
• ارسال لوح فشرده مقاله هایي که از طریق Email ارسال نشده باشد ضروري است.	
• شرکت کنندگان در همایش به همراه مقاالت خود میبایست فرم شناسنامه شرکت در 	

همایش  شامل مشخصات کامل شناسنامه اي، تحصیالت و رشته تحصیلی ،یک قطعه 
عکس 4*3، نشاني کامل پستي،شماره تماس ثابت وهمراه ودرصورت امکان نشاني 

الکترونیکي را نیز ارسال نمایند.

 جوایز:

• سطح اساتید حوزه و دانشگاه	
• نفر اول: تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 15000000 ریال  	
• نفر دوم: تندیس+  لوح سپاس + مبلغ 12000000 ریال   	
• نفر سوم:  تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 10000000 ریال  	
• سطح دانشجویان و طالب سطح یک حوزه	
• نفر اول:  تندیس+ لوح سپاس + مبلغ 9000000 ریال  	

• نفر دوم:  لوح سپاس + مبلغ 8000000 ریال  	
• نفر سوم:  لوح سپاس + مبلغ 7000000 ریال  	

تاریخ های مهم:

• آخرین مهلت دریافت چکیده مقاالت: پایان بهمن 1392	
• آخرین مهلت دریافت اصل مقاالت: پایان اسفند 1392 	
• زمان برگزاری همایش: نیمه دوم اردیبهشت 1393	

 همایش در دو سطح :

1-اساتید حوزه و دانشگاه
2-دانشجویان و طالب سطح یک حوزه

نیشابور، ابتدای شهرك بهداری، دانشکده هنر دانشگاه نیشابور      تلفن: 6610140-0551 و 6622545-0551 و 0551-6628002
      selselatozahab@gmail.com    و      sargolzahi@neyshabur.ac.ir :نمابر: 6610960 -0551 و 6622545-0551 و 6628002-0551 ایمیل

به مناسبت میالد با سعادت هشتمین اختر تابناك امامت و والیت حضرت علی ابن موسی الرضا )ع(و حضرت 
فاطمه معصومه )س(و همزمان با دهه کرامت دانشگاه نیشابور – اردیبهشت ماه 1393 با توجه به صدور حدیث 
شریف سلسله الذهب از لسان مبارك عالم آل محمد، صلوات اهلل علیهم اجمعین، در شهر نیشابور، دانشگاه 
نیشابور نخستین همایش علمی- پژوهشی سلسله الذهب را در قالب برنامه های دوازدهمین جشنواره بین 

المللی امام رضا علیه السالم برگزار می نماید.
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29  همایش ملي سیره و معارف رضوي

خراسان رضوی -دانشگاه فردوسی مشهد

 

 آدرس پستي :مشهد - میدان آزادي - پردیس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسالمي شهید مطهري شماره تماس دبیرخانه : 0511-8803863
/http://razavi.um.ac.ir/index.php?lang=fa                               http://mrazavi.um.ac.ir : شماره نمابر: 8834909 -0511  سایت

 گسترش روز افزون گرایش به معنویت و قوت گرفتن گفتمان معنویت خواهي و معنویت پژوهي در عصر حاضر، حکایتگر بحران 
معنوي انسان معاصر و تهي دستي او از معارف الهي است. بشر امروز، سرخورده از مدرنیزم و سکوالریزم، عطشناك چیزي است 
که او را به ساحل امن و آرامش حقیقي سوق دهد، به سرگشتگي هایش پایان بخشد، دلهره ها و دلواپسي هایش را بزداید و در 

سراچۀ بي روح و تهي از معناي زندگي اش، طعم امید و شادماني حقیقي را به او بچشاند.
در گیر و دار مکاتب و مرامهاي رنگارنِگ مدعي معنویت، پاسخگوئي به این نیاز حیاتي و بنیادي، مقتضي تأملي عمیق تر در سرمایه 
هاي الیزال معنوي و آموزه هاي بلند اسالمي است. به ویژه معارف شیعي که از مشکاۀ علم و کانون معنویت عالم صادر شده است.

 به منظور:

• تبیین هرچه بیشتر ابعاد معنوي اسالم،	
• اثبات پیوند ناگسستني معنویت و دیانت،	
• ارائه مباني نظري و عملي معنویت حقیقي،	
• تبیین شاخصه ها و معیار هاي تمیز معنویت اصیل از معنویت ادعائي.	
• دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر است دومین همایش ملي سیره و معارف رضوي را با 	

موضوع »معنویت« در اردیبهشت ماه 1393 برگزار نماید.
• از همه صاحب نظران و پزوهشگران، اصحاب اندیشه و قلم، به ویژه فرهیختگان و دانش 	

پژوهان حوزه و دانشگاه دعوت مي شود به این امر مهم اهتمام ورزیده و آثار پژوهشي خود 
را حول محورهاي ذیل تا تاریخ 15 اسفند 1392 از طریق سایت به دبیرخانه این همایش 

ارسال فرمایند.

محورهاي همایش:

1. مباني معنویت اسالمي در آموزه هاي رضوي
2.جایگاه معنویت و شاخص ها و معیارهاي آن در سبک زندگي اسالمي

3.روابط متقابل معنویت و عقالنیت اسالمي
4.آسیب شناسي جریان هاي معنویت گرا در پرتو آموزه هاي اسالمي
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   جشنواره ی بین المللی شعر رضوی به 32
زبان تركی- آذری

 آذربایجان غربی

اهداف:

الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی
ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی ، ادبی مذهبی مرتبط با سیره پاك ائمه ی معصومین بویژه 

حضرت ثامن الحجج
ج: گرامیداشت پدیدآورندگان آثار فاخر ادبی در زمینه سیره ی آسمانی حضرت ثامن الحجج )ع(

موضوع:

فضایل، مناقب، مودت ، احادیث و سیره ی پاك حضرت ثامن الحجج )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و بزرگداشت شاهچراغ)ع(

امامزداگان ، توسل ، معجزات و ...

شرایط: 

الف : شرکت برای عموم عالقمندان در تمامی گروه های سنی آزاد است 
ب : زبان آثار ارسالی می بایست ترکی- آذری باشد 

ج : از هر شاعر تنها 3 اثر پذیرفته خواهد شد 
د : استفاده از تمامی قالبهای شعری آزاد است 
هـ: آثار ارسالی بصورت تایپ شده ارسال گردد

و : آثار برگزیده ی سالهای قبل و اشعاری که قبال در جشنواره های مشابه دیگر شرکت داشته یا 
منتشر شده باشند، مورد داوری قرار نخواهند گرفت.

ز:شاعران مقیم خارج از کشور می توانند آثار خود را به همراه تقاضای شرکت به رایزنی فرهنگی 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در محل زندگی خود تحویل نموده یا به آدرس دبیرخانه ارسال 

نمایند
ح : مشخصات کامل شناسنامه ای  و آدرس کامل پستی ، تلفن ثابت و همراه الزامی است .

جوایز:

برگزیدگان داخلی: 
• نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 10000000ریال جایزه ی نقدی .	
• نفر دوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 8000000ریال جایزه ی نقدی .	
• نفر سوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 7000000ریال جایزه ی نقدی .	

برگزیدگان خارجی: 
• نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 10000000ریال جایزه ی نقدی .	
• نفر دوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 8000000ریال جایزه ی نقدی .	
• نفر سوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 7000000ریال جایزه ی نقدی	
• 	

• برگزیدگان بخش مفاخر و پیشکسوتان :	
• به 5 نفر از منتخبین این بخش نیز لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 5/000/000 ریال 	

هدیه ی نقدی تعلق خواهد گرفت .

توضیحات:

• میهمانان خارجی در طول اقامت میهمان جشنواره خواهند بود .	
• آثار برگزیده بصورت کتاب چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد	
• کلیه ی منتخبین ، همچنین مفاخر و  پیشکسوتان عزیزی که ارائه ی اثر داشته باشند به 	

عنوان میهمان ویژه پذیرش خواهند شد .

تقویم :

• آخرین مهلت ارسال آثار: 15 مردادماه سال 93	
• تاریخ برگزاری جشنواره : 10 و 11 شهریور ماه سال 93	
• مکان: ارومیه- سالن آمفی تئاتر نهاد کتابخانه های عمومی استان 	

 آذربایجان غربی –ارومیه-بلوار ارشاد، روبروی بیمارستان امام خمینی – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
  تلفن : 3479112   نمابر : 3449762

به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه)س( و همزمان با  دهه ی کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی نهمین  

جشنواره ی بین المللی شعررضوی به زبان ترکی آذری را برگزار می نماید.
) اخالق نیکو دری از درهای بهشت است (               امام رضا )ع(



نشانی

33  هفتمین جشنواره بین المللی انتخاب كتاب 
سال رضوی

خراسان رضوی 

اهداف:

• اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.	
•  گسترش فعالیتهاي علمی، فرهنگي، هنري و پژوهشی مرتبط با سیره، زندگی و ابعاد 	

مختلف شخصیت هشتمین اختر تابناك آسمان امامت و والیت، حضرت امام رضا )ع(
• شناسایی، تجلیل و حمایت از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری 	

در  مینه فرهنگ رضوی  و کمک به انتشار گسترده آنها

بخش های جشنواره:

بخش یکم : کتاب برتر
• محورهای انتخاب کتاب برتر:	
• علوم و معارف رضوی	
• تاریخ و سیره رضوی	
• زیارت	
• طب الرضا)علیه السالم(	
• شعر	
• احادیث	
• داستان	
• کودك و نوجوان	
• ترجمه	
• زبان های خارجی	

به هر کدام از نفرات برتر در محورهای فوق، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا 
خواهد شد.

بخش دوم: کتاب دیجیتال برتر
رتبه نخست: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس

رتبه دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبه سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس

بخش سوم :پایان نامه برتر
رتبه نخست: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس

رتبه دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس
رتبه سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهدای جوایز نفیس

بخش چهارم:ناشر برتر
رتبه نخست: تندیس جشنواره، لوح تقدیر 

رتبه دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر 

رتبه سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر 

بخش پنجم: آثار شایسته چاپ
 به صاحبان آثار برگزیده در این بخش، تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا خواهد شد. عالوه بر این، 

دبیرخانه جشنواره نسبت به چاپ این آثار اقدام خواهد کرد.

جوایز نفیس، شامل کمک هزینه سفر حج عمره مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس می باشد.
همه نفرات منتخب، به عنوان مهمان دبیرخانه جشنواره پذیرفته خواهند شد و نشست های 
تخصصی و نمایشگاه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، به عنوان برنامه های جنبی، با حضور 

مهمانان و استادان صاحب نظر برگزار خواهد گردید.

توضیحات:

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.

 گاهشمار 

مهلت ارسال آثار : 31 تیرماه 1393
تاریخ برگزاری جشنواره: 10 شهریورماه 1393

داوری:

داوری آثار، توسط استادان مجرب حوزه و دانشگاه انجام خواهد شد.

شرایط :

آثار ارسالی در هر یک از بخش های چهارگانه ، در دو موضوع زیر، مشمول این ارزیابی می شود:
• آثار با موضوع امام رضا)ع(	
• آثار با موضوع خاندان امام رضا)ع( ]حضرت جواداالئمه، حضرت حسین بن موسی الکاظم 	

و حضرت احمدبن موسی الکاظم )شاهچراغ( علیهم السالم، و حضرت فاطمه معصومه 
)سالم اهلل علیها([

• آثار ارسالی باید طی سال های 1392 و 1393 منتشر شده باشد.	
• آثار ارسالی، شامل زبان های غیر ایرانی) زبان های خارجی( نیز می گردد.	
• هر متقاضی باید سه نسخه از اثر خود را به دبیرخانه ارسال نماید.	
• آثار ارسالی، برگشت داده نمی شود.	
• ارسال چند اثر از یک فرد، پذیرفته می شود.  	

 

لرضا ) ع (  لم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی ا  به مناسبت میالد با سعادت عا
و والدت با برکت حضرت فاطمه معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، سازمان کتابخانه 
 ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری 

امام رضا)علیه السالم(برگزار می کند:



نشانی

 جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره 34
نویسی رضوی

 ایالم

 اهداف:

الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب : گسترش فعالیتهاي فرهنگي هنري و مذهبي مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا )ع(

ج : گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره ، 
شخصیت و معارف امام رضا )ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار 

موضوع: 

• سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی	
• نگارش سفرنامه نویسی سفر به مشهد مقدس اعم از خود فرد یا سفرنامه های دیگران، 	

زائران پیاده، کاروان ها و هیئات مذهبی
• نگارش خاطرات	

شرایط و مقررات:

• آثار ارسالی جدید بوده و در جشنواره دیگری شرکت نکرده باشند.	
• آثار ارسالی با موضوع سفر به مشهد مقدس و حرم مطهر حضرت علی بن موسی 	

الرضا)علیه السالم( و یا سفر به قم حرم  حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و حرم حضرت 
شاهچراغ )علیه السالم( استان فارس و یا سایر امامزادگان باشند.

• آثار ارسالی در قطع A4 با خط خوانا و تایپ شده در محیط Word به همراه پرینت و در 	
قالب لوح فشرده به آدرس دبیرخانه ارسال گردد.

• سفرنامه ها و خاطرات ارسالی بایستی واقعی بوده و خیالی نباشد.	
• سفرنامه ای که همراه با تقرب جسمانی و تحوالت روحانی، رشد معنوی را نیز داشته باشد، 	

نامزد جایزه ویژه جشنواره می شود.
• کلیه آثار ارسالی با مشخصات کامل شناسنامه ای و نشانی کامل پستی و شماره تماس و 	

یک قطعه عکس 4*3 ارسال گردد.
• استفاده از عناصر ادبی در نگارش سفرنامه و خاطره نویسی در امتیاز بندی تاثیر گذار 	

خواهد بود.
• آثار برگزیده جشنواره در قالب کتاب چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.	

آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.
نکته 1 : ) نقل خاطرات و سفرنامه از شخص یا اشخاص دیگر بالمانع است(

داوری:

اسامی هیأت محترم انتخاب و اسامی هیات محترم داوران پس از تایید حوزه تخصصی در وزارت 
متبوع متعاقباً اعالم می گردد.

 

جوایز:

بخش رده سنی بالی 18 سال 
• نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر  و مبلغ 10/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و  مبلغ 9/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و  مبلغ 8/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر چهارم: لوح تقدیر و مبلغ 7/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر پنجم: لوح تقدیر و مبلغ 6/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر ششم: لوح تقدیر و مبلغ 5/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر هفتم: لوح تقدیر و مبلغ 4/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر هشتم: لوح تقدیر و مبلغ 3/000/000 ریال جایزه نقدی	

بخش رده سنی زیر 18 سال 
• نفر اول : لوح تقدیر و مبلغ 6/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر دوم : لوح تقدیر و مبلغ 5/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر سوم : لوح تقدیر و مبلغ 4/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر چهارم : لوح تقدیر و مبلغ 3/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر پنجم : لوح تقدیر و مبلغ 3/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر ششم : لوح تقدیر و مبلغ 3/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر  هفتم : لوح تقدیر و مبلغ 3/000/000 ریال جایزه نقدی	
• نفر هشتم : لوح تقدیر و مبلغ 3/000/000 ریال جایزه نقدی	

توضیحات:

• هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 	
جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب با موقعیت استان کمک 

هزینه سفر پرداخت خواهد شد .

تقویم:

• آخرین مهلت ارسال آثار : 20 /1393/05	
• زمان انتخاب آثار برگزیده : 30 / 1393/05	
• تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه: 1393/06/15	

 خیابان رسالت – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم   شماره تماس: 08413330091   / 08413330016 شماره نمابر : 08413345087
ilam@fargang.gov.ir : پست الکترونیکی    http://ilam.farhag.gov.ir :نشانی سایت

  به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه معصومه ) س ( 
 و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم افتخار دارد جشنواره سفرنامه نویسی 
و خاطره نویسی رضوی را برگزار نماید. از عموم عاشقان آن حضرت دعوت می شود با ارسال آثار خود 

در قالب سفرنامه نویسی و خاطره نویسی سفر مشهد مقدس در این جشنواره شرکت فرمایند.



نشانی

35  چهارمین جشنواره ملی نهضت كتابخوانی 
رضوی

البرز 

اهداف:

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام 

 رضا)ع(.
ج: شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، مرتبط با 

فرهنگ رضوی و کمک به تولید و اانتشار گسترده این آثار.

موضوع:  

سبک زندگی بر اساس تعالیم امام رضا )علیه السالم(
شرایط شرکت در جشنواره:

1-  افراد باالی 12 سال مجاز به شرکت در این جشنواره می باشند.
2-  تمامی شرکت کنندگان می بایست پاسخ مسابقه مندرج در انتهای کتاب را در قالب یک 
عدد ده رقمی به همراه نام و نام خانوادگی، شماره ملی سال تولد و نام استان به  شماره پیامکی 
30002472   پیامک نموده و با ارسال پاسخنامه به صورت پستی یا ایمیل از امتیاز ویژه در قرعه 

کشی بهره مند شوند.   

توضیح:

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.

جوایز : 

1-    8  کمک هزینه سفر حج عمره)به ارزش 15 میلیون ریال( برای هشت نفر اول
2-    8  کمک هزینه سفر به عتبات عالیات) به ارزش 8 میلیون ریال( برای هشت نفر دوم
3-    8  کمک هزینه سفر به مشهد مقدس )به ارزش 2 میلیون ریال( برای هشت نفر سوم

مهلت ارسال پاسخ نامه :   25 /93/5    

مراسم قرعه کشی و اعالم اسامی  برندگان  : 93/6/5  مصادف با میالد حضرت معصومه)س(
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: همزمان با دهه کرامت )حد فاصل میالد حضرت معصومه)س( 

تا والدت امام رضا)علیه السالم( (
www.alborz.:عالقمندان می توانند برای دریافت متن کتاب و پرسشنامه به نشانی اینترنتی

farhang.gov.ir   مراجعه فرمایند.

 نشانی دبیرخانه جشنواره : کرج – پل آزادگان-ابتدای خیابان شهید مطهری- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز
 razavi_alborz@yahoo.com :تلفکس دبیرخانه جشنواره :  02632563129                       ایمیل

    

 به مناسبت  ایام میالد با سعادت حضرت امام رضا )علیه السالم( و حضرت فاطمه معصومه )سالم ا... 
علیها( در دهه کرامت چهارمین جشنواره ملی نهضت کتابخوانی رضوی را  اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان البرز برگزار می کند.



نشانی

 جشنواره ملی مشاعره رضوی36

 بوشهر

اهداف جشنواره

• اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 	
• گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام 	

رضا)ع(
• گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره 	

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار. 
• آشنایی با ادبیات دینی و اشعار مفهومی در خصوص اهل بیت ) علیهم السالم ( 	
• تعمیق ارتباط ادبیات فارسی با فرهنگ رضوی 	

موضوع:

مشاعره رضوی  

شرایط و ضوابط شرکت:

• جشنواره مشاعره رضوی سراسری بوده و در استان بوشهر برگزار می گردد.	
• جشنواره مشاعره رضوی وی ژه برزگساالن سراسر کشوربرگزار می گردد.	
• مشاعره رضوي عالوه بر خواندن اشعار رضوي ملزم به شرکت در بخش مشروط اعالمي از 	

سوي دبیرخانه مي باشند.
• اشعار ارائه شده می بایست از محتوای مناسب پیرامون »مدح و ثنا و مناقب« حضرت علی 	

بن موسی الرضا )ع ( برخوردار باشند 
• بر اساس نظر هیأت داوران  زیبا خوانی و تسلط بر معنای اشعار، بخشی از امتیازات مشاعره 	

کننده محسوب میشود ؛ همچنین اشکاالت وزنی و سایر اشکاالت مربوط به حوزهی شعر، 
موجب کسر امتیاز می گردد.

• عالقمندان به اشعار رضوي مي توانند به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 	
بوشهر )boushehr.farhang.gov.ir(بخش دبیرخانه جشنواره مشاعره رضوي یا 

سایت moshaererazavi.blogfa.com مراجعه فرمایند

داوری:

هیئت داوران متشکل از حداقل سه نفر می باشد که توسط دبیرخانه انتخاب می شوند.
ثبت نام شدگان پس از انتخاب توسط هیئت داوران به مرحله کشوری که در استان بوشهر برگزار 

می گردد، راه می یابند.

جوایز:

• نفر اول : تندیس جشنواره+ لوح تقدیر+ کمک هزینه حج عمره معادل  12/000/000ریال	
• دل  	 ت معا لیا ت عا ینه عتبا + لوح تقدیر+ کمک هز ه ر ا م تندیس جشنو و نفر د

11/000/000ریال
• دل 	 تی معا ر یا ینه سفر ز + کمک هز + لوح تقدیر ه ر ا :  تندیس جشنو م نفر سو

10/000/000ریال 
•  نفر چهارم: لوح تقدیر+ کمک هزینه سفرزیارتی معادل   9/000/000 ریال	
• نفر پنجم: لوح تقدیر+ کمک هزینه سفر زیارتی معادل   8/000/000 ریال	
• نفر ششم: لوح تقدیر+  کمک هزینه سفرزیارتی معادل   7/000/000 ریال	
• نفر هفتم : لوح تقدیر+  کمک هزینه سفرزیارتی معادل      6/000/000 ریال	
• نفر هشتم : لوح تقدیر+  کمک هزینه سفرزیارتی معادل 5/000/000 ریال	

تقویم:

الف:مهلت ثبت نام: 93/3/30
ب: تاریخ برگزاری جشنواره ملی مشاعره رضوی  4 و 5 شهریورماه 

ج: تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه در استان: 93/6/5

توضیحات:

- الزم است ثبت نام کنندگان مشخصات کامل شناسنامه ای –نشانی کامل پستی ،در صورت 
امکان نشانی الکترونیکی و شماره تماس قید گردد.

- کلیه نفرات منتخب به عنوان میهمان دبیرخانه جشنواره ملی مشاعره رضوی پذیرش خواهند 
شد و نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی به عنوان برنامه های جنبی با حضور میهمانان 

و اساتید صاحبنظر برگزار خواهد گردید. 
- هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 
جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک 

هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

شیوه  ثبت نام:

 1- از طریق مراجعه به وب سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر و منوی” 
دبیرخانه جشنواره رضوی “، و تکمیل فرم ثبت نام 

2- تکمیل فرم ثبت نام که از طریق فراخوان جشنواره ارائه می گردد و ارسال به آدرس دبیرخانه 
جشنواره و یا پست الکترونیکی دبیرخانه  

 

 نشانی پستی بوشهر – میدان قدس – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تلفن : 2528075- 2530536- 0771  
 yahoo.com@Email:mb.razavi91  : پست الکترونیکی     http://www.boushehr.farhang.gov.ir :سایت

 از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا»ع« به مناسبت میالد با سعادت 
لرضا)ع( و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه  مام مهربان حضرت علی بن موسی ا هشتمین ا
معصومه)س( و همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهربرگزار می کند.



نشانی

37  جشنواره ادبیات كودك و نوجوان رضوي

چهارمحال و بختیاري 

 اهداف جشنواره :
• اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي	
• گسترش فعالیتهاي فرهنگي هنري و مذهبي و مرتبط با سیره ائمه معصومین بوی ژه امام 	

رضا)ع(
• گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگي هنري در زمینه سیره، 	

شخصیت، و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار
• کمک به انتشار گسترده آثار ادبي با موضوع فرهنگ رضوي ویژه کودکان و نوجوانان	

موضوعات و قالب ها:

• پرداختن به ابعاد مختلف زندگي امام رضا)ع( در قالب هاي ))شعر((، ))داستان(( و ))قطعه 	
ادبي((، به قلم کودکان و نوجوانان

• ))شعر((، ))داستان(( و ))قطعه ادبي(( که بزرگساالن با محوریت ابعاد مختلف زندگاني 	
حضرت رضا)ع( براي رده سني کودکان و نوجوانان خلق نموده اند.

شرایط:

• آثار ادبي که با بهره گیري از کردار و گفتار امام رضا)ع( به گسترس فضایل اخالقي پرداخته 	
باشند به شرط داشتم ویژگیهاي ادبي و هنري از امتیاز ویژه برخودار خواهند بود

• آثاري که به بهره گیري از گفتار و کردار امام رضا)ع( به موضوع پیشنهادي مقام معظم 	
رهبري در سال 1392 بپردازند نیز به شرط داشتن ویژگیهاي ادبي و هنري امتیاز خواهند 

داشت.
آثار در سه مقطع سني داوري مي شود:

الف : کودك )5 تا 12 سال(
ب : نوجوان ) 12 تا 18 سال(

ج : بزرگسال )18 سال به باال(
هر متقاضي مي تواند حداکثر سه اثر در هر قالب به دبیرخانه ارسال نماید.

آثار ارسالي نباید در جشنواره هاي پیشین برنده و برگزیده شده باشند.
آثار برتر در قالب کتاب چاپ و براي صاحبان آثار نیز به طور ویژه ارسال خواهد شد.

توضیحات:

همراه آثار ارسالي حتما فرم شرکت در جشنواره ارسال شود. اگر فرم در اختیار نبود ذکر 
مشخصاتي که در ادامه مي آید ذیل اثر الزامي است.

مشخصات کامل شناسنامه اي، سن، نشاني کامل پستي، تلفن و پست الکترونیکی
شرکت کنندگان مي توانند آثار خود را از طریق پست الکترونیکي ذیل به دبیرخانه جشنواره 

ارسال نمایند.

جوایز:

جوایز بخش ادبيجوایز بخش داستانجوایز بخش شعر

بخش بزرگسال

نفر اول 5000000  ریال
نفردوم  4000000   ریال

نفر سوم 3500000  ريال

نفر اول  6000000 ریال
نفردوم  5000000  ریال
نفر سوم  4000000ریال

نفر اول 4000000 ریال
نفردوم 3500000 ریال

نفر سوم 3000000 ریال

بخش نوجوان

نفر اول 3000000 ریال
نفردوم 2500000 ریال
نفر سوم  200000ریال

نفر اول3000000 ریال
نفردوم 2500000 ریال

نفر سوم 2000000 ریال

نفر اول 3000000 ریال
نفردوم 2500000 ریال

نفر سوم 2000000 ریال

بخش کودك

نفر اول 2500000 ریال
نفردوم 2000000 ریال

نفر سوم 1500000 ریال

نفر اول 2500000 ریال
نفردوم 2000000 ریال

نفر سوم 1500000 ریال

نفر اول 2500000 ریال
نفردوم  2000000ریال

نفر سوم 1500000 ریال

تقویم جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار:  10/ 93/5
اعالم اسامی برگزیدگان : 93/6/1

تاریخ برگزاري جشنواره ادبیات کودك و نوجوان رضوي:  93/6/8

 

 نشاني : شهرکرد- تقاطع فارابي و کاشاني، مجتمع غدیر 
Chb@farhang.gov.ir   http://chb.farhang.gov.ir

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان چهار محال و بختیاري 

هشتمین جشنواره ادبیات  کودك و نوجوان رضوي برگزار مي نماید.



نشانی

ی 38 ضو نی ر ستا ا ت د بیا د ه ا ر ا  جشنو
دانشگاهیان سراسر كشور

 خراسان رضوی – سبزوار   

 اهداف:

•   اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی	
• گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و  مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام 	

رضا)ع(
• گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، 	

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این  آثار
• ارائه کارهای ادبی و هنری ارزشمند و برجسته و تاثیرگذار با رویکرد دینی ومبتنی بر 	

فرهنگ رضوی
•  رشد فضای معنوی در دانشگاه و آگاهی هرچه بهتر و عمیق تر جوانان و دانشگاهیان از 	

مبانی فرهنگی رضوی با بهره گیری از زبان هنر
•   ایجاد زمینه رقابت سالم و شکوفایی استعدادهای نهفته دانشگاهیان در زمینۀ های ادبی 	

و معرفی آثار برتر کشور
•  ارائه توانمندی ها و فعالیت های فرهنگی،ادبی کانون های ادبی دانشگاهی کشور و ارزیابی 	

و بررسی راهبردهای رشد و ارتقاء آن؛
•  فراهم آوری زمینه ی بهره مندی اهل هنر از فعالیت های فرهنگی و هنری با محوریت 	

فرهنگ رضوی و آموزه های دینی و فرهنگی امام رضا )ع( و ایجاد فضای تعامل، گفتگو و 
نقد هنری و ادبی؛ 

•  ایجاد بستر تولید داستان و رمان های ارزشمند و ارایه  برترین برای انتشار یا تولیدات 	
سینمایی.

موضوع:

جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشگاهیان سراسر کشور

محورها :

شامل 3  بخش زیر است :
1- رمان و داستان بلند

2- داستان کوتاه
3- داستان کوتاِه کوتاه

شرایط شرکت :

الف : شرایط و ضوابط عمومی:
•   متقاضی شرکت در جشنواره باید دانشجوی یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده 	

)حداقل تا پایان نیمسال دوم تحصیلی92-91( و باید فرم تقاضای شرکت در جشنواره را 
از طریق پست الکترونیکی جشنواره به آدرس  razavis@hsu.ac.ir   یا از طیق سایت 

جشنواره تا تاریخ اعالم شده ارسال نماید.

•   هر متقاضی می تواند در هر سه بخش شرکت نموده  و برای هر یک از بخش های جشنواره، 	
می تواند حداکثر سه اثر به جشنواره ارسال نماید .

•   نویسنده اصلی رمان – داستان بلند– داستان کوتاه و داستان کوتاِه کوتاه باید خود 	
شرکت کننده باشد.

•  ارایه کار مشترك در صورتی که نویسنده اصلی دانشجوی دانشگاه باشد، بالمانع است.	
•   پس از بررسی متون اولیه )چکیده( برای رمان و داستان بلند توسط هیات داوران، 	

برگزیدگان اعالم شده از طریق سایت جشنواره می توانند حداکثر تا تاریخ اعالم شده، متن 
کامل اثر خود را ارسال نمایند.

•  باتوجه به رویکرد دینی- فرهنگی جشنواره متقاضی اثر و کلیه شرکت کنندگان جشنواره 	
بایستی متعهد به ضوابط و شرایط جشنواره بین المللی امام رضا باشند . بدیهی است سایر 
  www.razavis.ir ضوابط جشنواره و اطالعات الزم از طریق سایت جشنواره به نشانی

قابل مشاهده خواهد بود.
ب : مدارک لزم جهت متقاضیان شرکت کننده در جشنواره

•   تکمیل فرم  ثبت نام در سایت جشنواره و اعالم شرکت در جشنواره تا مهلت مقرر همراه 	
با ارسال  خالصه اثر از طریق پسبت الکترونیکی یا سایت جشنواره و اسکن تصویر کارت 

دانشجویی در دانشگاه یا موسسات آموزش عالی
•   ارسال متن کامل اثر از طریق پست الکترونیکی یا سایت جشنواره ،در صورت پذیرش 	

چکیده )برای رمان ها و داستان بلند( همراه  گواهی اشتغال به تحصیل در صورت و تکمیل 
و تایید فرم تعهدات شرکت در جشنواره.

•   عکس اسکن شده و پرسنلی از پذیرفته شدگان در فرم ثبت نام  	

توضیح:

ا- در فرم ثبت نام و اعالم آمادگی باید الز ماً چکیده طرح اجرا در قالب حداقل 10 سطر و حداکثر 
دو صفحه A4  نگارش شود.

 2- بدیهی است طرح و متونی که ضمن برخورداری از ارزش هنری، از محتوای بهتر دینی و 
فرهنگی برخوردار باشند، در اولویت خواهند بود.

  3- با توجه به محدودیت زمانی مهلت ارسال آثار تمدید نخواهد شد.

تقویم :

• ثبت نام و دریافت ایده ها و خالصه طرح ها برای دو بخش اول  : 15 بهمن ماه 92 	
•  داوری بخش طرح ها و ایده ها : 1 اسفند ماه 92 	
• دریافت کلیه آثار شرکت کنندگان : 1 فروردین ماه 93 	
• اعالم نتایج نهایی : 1 اردیبهشت ماه 93 	
•  برگزاری جشنواره : دهه دوم اردیبهشت 93 	

  سبزوار / دانشگاه حکیم سبزواری دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
تلفن :    4003019 - 0571   و  2299224 - 0571   فاکس : 4002529  – 0571 

 از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره  بین المللی امام رضا)ع( به مناسبت میالد با سعادت عالم 
آل محمد)ص( حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و حضرت فاطمه معصومه)س( و همزمان با دهه 
کرامت دانشگاه حکیم سبزواری شهرستان سبزوار جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشگاهیان 

سراسر کشور را برگزار می نماید.



نشانی

39  جشنواره شعر رضوی به زبان عربی )یادمان 
دعبل خزاعی(

خوزستان 

 اهداف :

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 
ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا 

)ع(
ج: گرامی داشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره ، 

شخصیت و معارف امام رضا )ع( و کمک به انتشار این آثار .
د: گسترش آفرینش های فرهنگی و دینی در زمینه شعر به زبان عربی

محورهای موضوعی: 

الف : بخش اصلی
1: سیره و زندگی حضرت امام رضا )ع(

2 : مناقب و صفات حضرت امام رضا )ع(
3: کرامات و فضیلتها و . . .

4: جلوه های فرهنگ رضوی ) علم ، شفاعت ، حلم ، شفا، مهربانی و. . . (
ب: بخش ویژه 

برگزاری نشست های علمی پژوهشی وارائه مقاالت پیرامون شاعرانی که به مدح ، ثنا و مناقب امام 
رضا )ع( پرداخته اند مانند دعبل خزاعی ، ابن سکیت ، ابونواس اهوازی و...

برگزاری نشست های شعر خوانی از آثار شاعران دوره امام رضا )ع(
برگزاری جلسات مشاعره به زبان عربی 

شرایط:

الف : ارسال آثار در کلیه سبک ها و قالب های شعر عربی ) قصیده ، غزل ،ابوذیه، موال و . . .( آزاد 
است.

ب: اشعار ارسالی باید از محتوایی مناسب پیرامون ) مدح ، ثنا و مناقب ( امام هشتم برخوردار 
باشند.

ج: اشعار قباًل در کنگره و یا جشنواره شعری شرکت نکرده باشند.
د: برای ارائه دهندگان آثار محدودیت سنی وجود ندارد.

ه: اشعار در کاغذ A4 و در نرم افزار WORD 2003 با فونت 14 به همراه CD به دبیر خانه 
جشنواره ارسال شود.

ی: حضور صاحب اثر در صورت برگزیده شدن در جشنواره الزامی می باشد.

داوری:

هیئت داوران با تأیید معاونت محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب شده اند.

جوایز: 

نفر اول     تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدی به مبلغ 10/000/000  ریال
نفر دوم     تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدی به مبلغ 8/000/000    ریال
نفر سوم     تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدی به مبلغ 7/000/000   ریال

نفر چهارم   تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدی به مبلغ 5/000/000  ریال
نفر پنجم    تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدی به مبلغ 4/000/000   ریال
نفر ششم    تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدی به مبلغ 3/000/000   ریال
نفر هفتم    تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدی به مبلغ 3/000/000  ریال

نفر هشتم     تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدی به مبلغ 3/000/000  ریال
کلیه نفرات منتخب فوق الذکر به عنوان میهمان جشنواره شعر رضوی به زبان عربی ) یادمان 
دعبل خزاعی( پذیرش خواهند شد و نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی به عنوان 

برنامه های جنبی با حضور میهمانان و اساتید صاحب نظر برگزار خواهد شد.

تقویم:

الف : مهلت ارسال آثار                                                              1393/5/15
ب: زمان انتخاب آثار و ابالغ به پذیرفته شدگان           1393/5/25

ج: تاریخ برگزاری جشنواره                                                  شهریورماه 1393 )دهه کرامت(
د: مکان برگزاری جشنواره                   اهواز- پارك دولت ، کتابخانه مرکزی ، تاالر مهتاب

و: مراسم اختتامیه  شهریور 1393 شوش – مجتمع فرهنگی دعبل خزاعی 

توضیحات:

شاعران  مقیم خارج از کشور می توانند آثار خود را به همراه تقاضای شرکت در جشنواره به دفاتر 
رایزنی ها ی فرهنگی و یا سفارت جمهوری اسالمی در آن کشور تحویل و یا از طریق ایمیل ارسال 
نمایند دبیرخانه جشنواره با توجه به نوع و حجم و آثار رسیده از طریق هیأت داوری تعدادی از آثار 

را انتخاب و صاحبان آثار برگزیده جهت حضور در جشنواره دعوت به عمل خواهد آورد.
هزینه اسکان و پذیرایي در طول برگزاري جشنواره به عهده دبیر خانه جشنواره بوده و در مرحله 

پایاني متناسب با موقعیت استان کمک هزینه ایاب و ذهاب پرداخت خواهد شد.
آثار ارسالی در اختیار جشنواره بوده و عودت داده نخواهد شد.

شرکت کنندگان می توانند 3 اثر خود را به دبیر خانه ارسال نمایند.
ارسال فرم شرکت در جشنواره  ویک قطعه عکس 4*3به همراه آثار به منزله قبول کلیه مقررات 

جشنواره می باشد
آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد .

 نشانی دبیرخانه  :  اهواز، امانیه ، خیابان فلسطین ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان صندوق پستی 438  تلفن5-3333094 ، نمابر 3332723-3360604 
  khz@farhang.gov.irآدرس : ارسال آثار  WWW. Khz.farhang.gov.ir: نشانی و پست الکترونیکی

 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد علی بن موسی الرضا )ع( و کریمه اهل بیت فاطمه معصومه)س(، و به 
شکرانه ورود شکوهمند آن امام همام از خاك خوزستان و دروازه ورود تشیع به سرزمین ایران ، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خوزستان با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع( اقدام به برگزاری پنجمین 

جشنواره شعر رضوی به زبان عربی از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره امام رضا )ع( مینماید.



نشانی

 جشنواره محراب  ) نقش مساجد در توسعه 40
و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی (

 

 مقدمه:

توسعه و ترویج معارف و آموزه های ارزشمند الهی و اسالمی بصورت عام و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی 
بصورت خاص یکی از راههائی است که موجب رستگاری و سعادت جوامع بشری  میشود . در دنیای امروز که 
دنیای غرب و استکبار با پرچم west is best )غرب بهترین است( سعی در منزوی کردن و کم رنگ جلوه 
نمودن فرهنگ عزیز و ناب اسالمی را دارند، تنها ریسمان و راه نجات بشریت ، چنگ زدن به معارف و آموزه 
های ارزشمند و گرانسنگ اهل بیت علیهم السالم است . چرا که اینان چراغ های هدایت و پناه امن بشریت 
اند .  لذا بر آن شدیم ، در جهت رونق بخشی به این مسیر نورانی  جشنواره ملی محراب با موضوع نقش مساجد 
در توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های رضوی را برگزار نماییم . تا دلهای تشنه معرفت و خوبی را هر چند 

اندك سیراب سازیم و نسیم دلنواز معارف رضوی را منتشر کنیم.

ضرورت ها:

1. لزوم توجه به نقش آفرینی مساجد به عنوان مراکز تاثیر گذار بر فرهنگ عمومی
2.رونق بخشیدن به بخش ظرفیت های مردمی در برگزاری جشن های دهه کرامت

3. تالش در جهت ایجاد یک جریان فرهنگی مردمی
4. توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های رضوی با محوریت تشکلهای فرهنگی مسجدی

5. تالش در جهت بهره مندی عامه مردم از نتایج فعالیت های صورت گرفته در جشنواره بین اللملی امام رضا )ع(

اهداف:

1.توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های رضوی
2. استفاده از ظرفیت و قابلیت های مردمی تشکل های فرهنگی مساجد
3. بهره گیری از ابزار هنر در توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه های رضوی

4. فراگیر نمودن فعالیت های فرهنگی و هنری در جهت ترویج معارف رضوی

بخش های جشنواره:

تعاریف:
برنامه های الگوئی: برنامه های  الگوئی به برنامه هائی اطالق میشود که در طول ایام دهه کرامت و یا بصورت 
ویژه برنامه با هدف توسعه و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی با محوریت مسجد وتشکلهای فرهنگی 

طراحی و اجرا میشود.
برنامه های تولیدی: این بخش شامل همه تولیداتی میشود که از سوی تشکل های فرهنگی مساجد با 
موضوعات رضوی و در قالب های اعالمی جشنواره به دبیرخانه جشنواره ارسال میشود.لذا تولیداتی که 

خارج از این ضوابط باشند داوری نخواهند شد.
بخش پژوهشی: به آثار پژوهشی اطالق میشود که از سوی تشکل های فرهنگی مساجد با محور های اعالم 

شده جشنواره و برطبق ضوابط اعالمی به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

آیین نامه محتوائی:

برنامه های الگوئی:
1. در این بخش  همه برنامه ها باید با محوریت مسجد و تشکل های فرهنگی  اجرا شود.

2. ارائه همه مستندات اجرائی برنامه به دبیرخانه جشنواره الزامی است . لذا به مواردی که مستندات ناقص 
داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مستندات الزم )فراخوان و پوستر برنامه – لیست برندگان درمسابقات و جشنواره ها – گزارش تصویری 
برنامه شامل 30 قطعه عکس از مراحل اجرائی برنامه بصورت پاورپوینت و 20 دقیقه فیلم ( 

همه موارد فوق باید در قالب cdویا dvd ارائه شود . و از ارسال پوستر و یا فراخوان و موارد دیگر بصورت 
کاغذی خودداری شود . 

3 . همه موضوعات برنامه در این بخش باید  با موضوع تعالیم و آموزه های رضوی باشد .

برنامه های تولیدی:

• فیلم کوتاه – فیلم مستند	
• حداکثر زمان آثار برای فیلم کوتاه 15 دقیقه  خواهد بود	
• در بخش فیلم مستند محدودیت زمانی نخواهد بود.	
• 	 Dvdplayer قابل پخش در )VOP( شرکت کنندگان  در این بخش باید آثار خود را با فرمت

درقالب DVD به همراه فرم شرکت در جشنواره ارسال نمایند.
• یک عدد CD حاوی اصل اثر، اطالعات فیلم ، بیوگرافی کارگردان همراه عکس پرسنلي ، عکس 	

صحنه ، پشت صحنه به همراه CD  فیلم  ارسال گردد.
• همه آثار باید با موضوع تعالیم و آموزه های رضوی باشند .	
• هر شرکت کننده میتواند فقط یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید .	
• جوایز در این بخش صرفا به یک کارگردان اثر تعلق خواهد گرفت .	

پویانمائی

شرکت کنندگان  در این بخش باید آثار خود را با فرمت )VOP( قابل پخش در Dvdplayer درقالب 
DVD به همراه فرم شرکت در جشنواره ارسال نمایند.

یک عدد CD حاوی اصل اثر اطالعات پویانمایی ، بیوگرافی کارگردان ارسال گردد.
 همه آثار باید با موضوع تعالیم و آموزه های رضوی باشند .

هر شرکت کننده میتواند فقط یک اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید .
جوایز در این بخش صرفا به یک کارگردان اثر تعلق خواهد گرفت .

 تذکر مهم: آثار ارسالی در این بخش نباید در جشنواره های دیگر شرکت داده شده باشند و یا مقامی را کسب 
کرده باشند.

داستان کوتاه

• حجم داستان های ارسالی نباید بیش از 20 صفحه A4 باشد.	
• هر فرد میتواند حد اکثر با دواثر در این بخش شرکت نماید .	
• داستان های ارسالی نباید قبل از این در جشنواره های دیگر حائز مقام شده ویا در جایی به چاپ 	

رسیده باشد
• عالقه مندان این رشته الزم است داستان های ارسالی را بهمراه فرم تقاضای شرکت در جشنواره به 	

دبیرخانه ارسال نمایند.
• الزم است آثار حتما در یک نسخه تایپ شده دو نسخه بصورت فایل word 2010 بر روی cd به 	

دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
• شعر	
• محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد.	
• قالب اشعار ارسالی به جشنواره آزاد است . قصیده ، غزل و ... 	
• شرکت کنندگان میتوانند حداکثر سه اثر به دبیرخانه ارسال نمایند	
• آثار برگزیده ی که در جشنواره های مشابه دیگر شرکت داشته یا منتشر شده باشند، مورد داوری 	

قرار نخواهند گرفت
• .آثار باید به صورت تایپ شده ارسال شود 	
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 به مناسبت میالد با سعادت هشتمین اختر تابناك امامت و والیت حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( 
و حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت ، دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای 
فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی ، جشنواره محراب از مجموعه برنامه های دوازدهمین جشنواره 

بین المللی امام رضا)ع( را برگزار می نماید.

 خراسان رضوی 



نشانی

41  جشنواره محراب  ) نقش مساجد در توسعه 
و ترویج تعالیم و آموزه های رضوی (

• شرکت کنندگان می توانند آثار خود را از طریق وب سایت جشنواره نیز ارسال دارند	
• مشخصات کامل شناسنامه ای ، یک قطعه عکس 4*3 و آدرس کامل پستی ، تلفن ثابت و همراه الزامی است	

 نشریه

• هرتشکل متقاضی شرکت در جشنواره باید سه شماره متوالی ازنشریه خود راکه مربوط به سال 93 	
-92  می باشد، همراه با مشخصات هیأت تحریریه )فرم شماره 1و2 پیوست( را تکمیل و به دبیرخانه 

جشنواره ارسال نماید.
• قطع نشریات باید ترجیحاً A4 بوده و حداقل 4 صفحه باشد)بدون احتساب جلد)	
• به منظور رعایت عدالت در بررسي، آثار ترجیحاً بصورت تک رنگ ارسال گردد.	
• نشریات ارسالی باید منتسب به تشکل های فرهنگی مساجد باشند.	
• محتوای نشریه باید با موضوع تعالیم و آموزه های رضوی باشد.	

نشریه دیواری

1. محتوای نشریات باید با سن  ارائه دهندگان متناسب باشد
2. محتوای نشریه باید با موضوع ترویج فرهنگ و آموزه های رضوی باشد
3. مطالب نشریه باید مستند و تولید خود اعضاء و جدید و خالقانه باشد

4 ذکر منابع و ماخذ مطالب مورد استفاده در پایان هر مطلب الزامی است 
5. قطع نشریه باید 70*100 ویا 50 *70 باشد . و از ارسال نشریات خارج از قطع عنوان شده خودداری شود. 

6. برای حفظ نشریات تهیه شده از صدمه در نقل و انتقاالت ، از تا زدن آن خودداری شود و حتی االمکان آن 
را با نایلون و... پوشش دهید تا قابل ارائه در نمایشگاه باشد.

7. در نشریه باید از قالب های مختلف مانند داستان – شعر – روایت – نقاشی – حکایت – مصاحبه و... 
استفاده شود . 

8. تفکیک جنسیتی گروهها الزامی است .
9. به نشریاتی که  با حضور اعضائ خانواده تهیه شود امتیاز ویژه تعلق خواهد گرفت.

10. تعداد هر گروه حداقل 3 و حد اکثر 5 نفر میباشد. 
11. در این بخش هیچ محدودیت سنی و جود ندارد

12. از ارسال نشریات برجسته خودداری کنید 
13. مشخصات اعضاء گروه را جداگانه در قطع A4 تکمیل و به همراه نشریه ارسال کنید.

طراحی پوستر

1.  موضوع آثار باید به نوعی در ارتباط با مفاهیم مرتبط با امام رضا علیه السالم باشد. 
2.  تکنیک و شیوه اجرای آثار آزاد است.

3.پوسترها باید در قطع حداقل پنجاه در هفتاد و با کیفیت سیصد dpi طراحی شوند. الزم است فایل اثر، با 
حداکثر حجم یکMb  ، به صورت CMYK    و با فرمت JPEG ،حداکثر با درجه ده، به ایمیل دبیرخانه 

ارسال گردد. همچنین میتوان CD حاوی آثار را به آدرس دبیرخانه پست نمود    
4.  هر شرکت کننده مجاز است حداکثر پنج اثر به دبیرخانه ارسال کند.

5.  آثار ارسالی میتوانند به صورت فردی یا گروهی باشند.
6.  برگزار کننده مجاز است که آثار انتخاب شده را برای انتشار، اطالعرسانی و تبلیغات استفاده نماید.

7. ارسال آثار به منزله قبول مقررات است. 

بروشور

1. موضوع بروشور باید با محور تعالیم و آموزه های رضوی باشد

2. بروشور باید در قطعA4  تهیه شود. 
3. بروشور هائی که با حضور همه اعضاء خانواده تهیه شود امتیاز ویژه ای تعلق خواهد گرفت .

4 . شیوه اجرای آثار آزاد میباشد .
5. مطالب باید مستند و جدید و تولیدی باشد.

6. ذکر منابع و ماخذ مطالب استفاده شده الزامی است .

بخش پژوهشی:

 شیوه نگارش : 
• آثار پژوهشی در کاغذ A4 ، محیط Woord 2007 یا Word 2003 با قلم زر یا لوتوس در 15- 25 	

صفحه 300 کلمه ای تایپ شده و همراه لوح فشرده )cd ( ارسال شوند. 
• چکیده فارسی مقاالت ، حداکثر در 150 – 250 واژه و واژگان کلیدی )حداکثر 5-7( کلمه باشد. 	
• شیوه ارجاع بر اساس )نام خانوادگی ، سال انتشار: صفحه ( باشد.	
• الگوی منابع و ماخذ مطابق الگوی : نام خانوادگی ، نام مولف ، نام اثر، محل نشر ، ناشر، نوبت چاپ ، سال انتشار	

شرایط: 

الزم است مقاله دربردارنده موضوعات همایش و با تکیه بر تعالیم و سیره رضوی باشد.
مقاله ارسالی نباید در همایش های قبلی مرتبط ارائه شده باشد. 

مقاله ارسالی مسترد نمی گردد.
ارسال چند مقاله از یک نفر پذیرفته می شود. 

مقاالت برگزیده در مجموعه ای منتشر خواهد شد. 

زمانبندی اجرائی

زمان اجرائیعنوان برنامهردیف
19 آذرماه 92اعالم فراخوان1
پایان تیر ماه 93مهلت ارسال آثار 2
نیمه دوم مردادماه 93 اعالم نتایج3
 دهه کرامت ،شهریور ماه 93اختتامیه جشنواره4
 دهه کرامت ،شهریور ماه 93برگزاری نمایشگاه5

 جوایز:

بخش برنامه های الگوئی : 
لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 5/000/000 ریال به 12 تشکل برتر اهدا خواهد شد.

بخش برنامه های تولیدی: 
لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 5/000/000 ریال به  3 نفر اول در هریک از رشته های فیلم کوتاه ، 

فیلم مستند و پویا نمایی اهدا خواهد شد.
لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 4/000/000 ریال به  3 نفر اول در هریک از رشته های داستان 

کوتاه، شعر، نشریه، نشریه دیواری، پوستر و بروشور اهدا خواهد شد.
بخش پژوهشی : لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 5/000/000 ریال به  3 نفر اول اهداء خواهد شد.

توضیحات: هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 
جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.

 خراسان رضوی 



نشانی

 جشنواره ملی داستان نویسی رضوی 42
)كبوتر حرم(

 سمنان

 اهداف:

 الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام 

رضا)ع(.
ج: شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، مرتبط با 

فرهنگ رضوی و کمک به تولید و اانتشار گسترده این آثار.

موضوعات: 

-  داستان با توجه به  سیره علمی، سیره عملی امام رضا )ع( ، روایت های تاریخی مرتبط با ایشان،
- خلق داستان با استفاده از مناظرات حضرت،  روایات و احادیث مرتبط با ایشان

- تأثیر فرهنگ رضوی در زندگی مردم
- ارتباط معنوی با امام رضا )ع(

- و ...
در سه بخش:

االف( داستان کوتاه
ب( داستان کوتاه کوتاه 

ج( داستان بلند

شرایط:

1.   شرکت در جشنواره برای تمام گروه های سنی آزاد است.    
2.     هر شرکت کننده در هر بخش می تواند حداکثر 5 اثر ارسال نماید.

3.  در صورت ارسال پستی، یک نسخه از آثار و  CD مربوطه در برنامه word تهیه و ارسال 
گردد.

4. شرکت کنندگان باید به همراه آثار یک قطعه عکس 4*3 و سوابق ادبی خود را )در قالب یک 
برگ A4 ( ارسال نمایند.

5.   داستان هایی که براساس روایات نوشته می شوند می بایست منبع آنها ذکر شود.
6.    کلیه حقوق معنوی آثار در اختیار دبیرخانه می باشد.

داوری:

-    هیأت داوران مطابق بند 18 و 19 مصوبه شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع( ، توسط دبیرخانه جشنواره در ااستان انتخاب و پس از تأیید معاونت محترم امور فرهنگی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عهده دار داوری جشنواره خواهند شد. 
-    هیأت داوران در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

توضیحات:

•  در ابتدای کلیه آثار ارسالی نام اثر نوشته شود.	
•  ارسال مشخصات کامل نویسنده )نام و نام خانوادگی، سال تولد. شماره ملی. نشانی کامل 	

پستی، نشانی الکترونیکی و شماره تماس( الزامی ست
•  دبیرخانه از پذیرفتن آثار برگزیده در دوره های قبلی جشنواره معذور است. 	
•  هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 	

جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان 
کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

تقویم: 

الف: مهلت ارسال آثاار: 93/4/31
ب : داوری مرحله اول: 93/5/1

ج : داوری نهایی: هفته اول شهریور ماه
 تاریخ برگزاری جشنواره: 9 و 93/6/10 همزمان با دهه کرامت 

جوایز: 

الف( جوایز بخش داستان بلند
1. نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  30000000  ریال
2. نفر دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  20000000  ریال
3. نفر سوم:  لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  10000000 ریال

 ب( جوایز بخش داستان کوتاه
1. نفر اول لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  15000000 ریال
2. نفر دوم لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  10000000 ریال
3. نفر سوم  لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  8000000  ریال

ج( جوایز بخش داستان کوتاه کوتاه
1. نفر اول لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  5000000  ریال
2. نفر دوم لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  4000000 ریال

3. نفر سوم  لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  3000000  ریال
براساس مصوبه شورای سیاستگذاری دبیرخانه جشنواره داستان نویسی رضوی نفرات چهارم تا 

هشتم نیز در هر سه بخش  مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. 

 سمنان- بلوار قدس- مجتمع فرهنگی هنری کومش- دفتر نمایندگی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع( 
 kabotar@ershadsem.com   تلفن: 0231-3340851           3320112- 0231        0231-3340851  

 از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( به مناسبت میالد با سعادت 
هشتمین امام مهربان، عالم آل محّمد)ص( حضرت علی بن موسی الرضا)ع(  وکریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه)س( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

سمنان،برگزار می شود.



نشانی

43  جشنواره بین المللی شعر رضوي به زبان 
ُكردی

کردستان 

 اهداف: 

1 -  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
2- تالش در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی و حوزه جنگ نرم با الهام از فرمایشات مقام معظم 

رهبری
3- تقویت همبستگی و وحدت اسالمی، هم افزایی بصیرت فرهنگی و نشر بیداری اسالمی

4- ایجاد نشاط اجتماعی و همگرایی ملی
5- ارج گذاری به جایگاه فرهنگ، زبان و ادبیات ُکردی به عنوان ثروت ملی

بخش های جشنواره : 

1- بخش ملی
این بخش شامل سروده های رضوی شعرا و ادبای ُکرد متقاضی ساکن در مناطق ُکرد نشین 

کشورمان می باشد.
2- بخش بین المللی

این بخش شامل سروده های نبوی و رضوی شعرا و ادبای کرد متقاضی ساکن در نقاط مختلف 
جهان می باشد.

3- بخش تجلیل از مفاخر فرهنگ و ادبیات ُکردی رضوی
این بخش به تجلیل از هنرمندان، شعرا، نویسندگان و ادبای ُکرد که آثار مکتوب و فاخری را در 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در عرصه فرهنگ نبوی و رضوی به چاپ رسانده اند اختصاص 

دارد.

داوری جشنواره:

داوری جشنواره در دو مرحله انتخاب آثار و مرحله نهایی توسط پیشکسوتان عرصه فرهنگ و 
ادبیات ُکردی صورت خواهد پذیرفت.

جوایز جشنواره : 

 الف( جوایز بخش ملی:
 1- نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 10/000/000 ریال جایزه نقدی 

 2- نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 8/000/000 ریال جایزه نقدی
 3- نفر سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 7/000/000 ریال جایزه نقدی

4- نفرات  چهارم تا هشتم : لوح تقدیر و 4/000/000 ریال جایزه نقدی
 ب( جوایز بخش بین الملل:

 1- نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 500 دالر 
2- نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 400 دالر
 3- نفر سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 300 دالر

4- نفرات  چهارم تا هشتم : لوح تقدیر و مبلغ 200 دالر

 ج( جوایز بخش تجلیل از مفاخر فرهنگ و ادبیات کردی رضوی:
 1- نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و تعداد 3 سکه بهار آزادی 
2- نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و تعداد 3 سکه بهار آزادی
 3- نفر سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و تعداد 3 سکه بهار آزادی

گاهشمار جشنواره :

الف: آخرین مهلت دریافت آثار: 93/5/15 
ب : زمان اعالم بررسی اولیه آثار :93/5/31

ج: زمان برگزاري جشنواره : 10 و 11 شهریور ماه 1393 همزمان با گرامیداشت دهه کرامت و 
سالروز میالد گهربار امام رضا )علیه السالم(

د: مکان برگزاری جشنواره : مجتمع فرهنگی، هنری فجر و پردیس سینمایی بهمن سنندج

توضیحات:

 word ارسال سه نسخه از آثار )حداکثر 2 اثر در بخش مورد تقاضا( به همراه فایل آثار در قالب
در یک حلقه لوح فشرده )سی دی(

درج مشخصات شناسنامه ای و شماره تلفن ثابت و همراه و آدرس پستی در ذیل اثر الزامی است.
هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 

جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک 
هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

آثار راه یافته به مرحله نهایی جشنواره در مجموعه ای به چاپ خواهد رسید.
نحوه ارسال آثار:

استان کردستان – شهرستان سنندج – خیابان توحید – مجتمع فرهنگی، هنری فجر – طبقه دوم – تلفن 08713285070 نمابر :08713283025
www. Razavikurdish.blogfa.com  :وبالگ   kordestan@farhang.gov.ir : ایمیل www.kordestan.farhang.gov.ir  : وب سایت

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي ابن موسي الرضا )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کردستان برگزار مي 

نماید.



نشانی

 كنگره سراسری شعر رضوی44

 کرمان

 اهداف:

 الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه حضرت 

امام رضا)ع(.
ج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و 

معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار

موضوع: 

-  برگزاری کنگره شعر پیرامون زندگی و ابعاد مختلف هشتمین اختر تابناك آسمان امامت و 
والیت جضرت امام رضا)ع(

براساس محور های زیر
•  برگزاری بخش شعر خوانی به صورت رقابتی با حضور شاعران و فعاالن حوزه شعر والیی و 	

آئینی کشور
•  انتخاب آثار برگزیده  در 2  موضوع : الف( شعر کالسیک ب( شعر نو 	
•  برپایی سخنرانی های علمی و فرهنگی و کارگوه تخصصی با حضور چهره های شاخص شعر 	

آیینی کشور
•  برگزاری برنامه های جنبی با رویکرد مردمی در راستای اثر بخشی و معرفت افزایی هرچه 	

بیشتر
• 	

شرایط حضور:

•  محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد.	
•  شرکت کنندگان می توانند در هر بخش)شعر کالسیک- شعرنو( حداکثر 2 اثر به دبیرخانه 	

ارسال کنند.
•  ارسال همزمان اثر در تمامی موضوعات بالمانع است.	

جوایز: 

 الف( شعر کالسیک
1. نفر اول: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  10/000/000  ریال
2. نفر دوم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  8/000/000  ریال

3. نفر سوم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  6/000/000  ریال     
4. نفر چهارم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  5/000/000  ریال
5. نفر پنجم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  4/000/000  ریال

6. نفر ششم، هفتم و هشتم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  3/000/000  ریال

  ب( شعر نو
1. نفر اول: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  10/000/000  ریال
2. نفر دوم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  8/000/000  ریال

3. نفر سوم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  6/000/000  ریال     

4. نفر چهارم: لوح سپاس، تندیس جشنواره و مبلغ  5/000/000  ریال
هیات داوران می توانند در صورت انتخاب یک اثر فاخر با تاثیرگذاری منحصر به فرد تا سقف سی 

میلیون ریال به صاحب اثر برتر جایزه اهدا نماید.

تقویم برگزاری: 

الف: مهلت ارسال آثار: 93/5/15
اعالم نتایج: 93/5/30

زمان برگزاری بخش مسابقه: مردادماه 93
تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه: ایام دهه کرامت   شهریورماه 1393

توضیحات:

•  دبیرخانه کنگره با توجه به حجم و نوع آثار رسیده از طریق هیات داوری و در چند بخش 	
تعدادی از آثار از اشعار و یا مقاالت پژوهشی انتخاب و از صاحبان اثر جهت حضور و قرائت 

شعر در بخش رقابتی کنگره و یا ارائه مقاله دعوت به عمل خواهد آورد.
•  ارسال آثار از طریق نمابر و آدرس پستی و همچنین وب سایت انجام می گیرد.	
•  هزینه رفت و برگشت شاعران با وسیله نقلیه عمومی )اتوبوس و قطار( جهت شرکت در 	

کنگره به عهده دبیرخانه است.
•  حضور شاعران در کنگره و قرائت شعر انتخاب شده الزامی است و در داوری نهایی آثار 	

لحاظ خواهد شد و گزیده آثار کنگره در قالب مجموعه ای بصورت کتاب چاپ و منتشر و 
به تمامی شرکت کنندگان تقدیم خواهد شد. بدیهی است دبیرخانه در انتخاب و چاپ آثار 

رسیده مختار خواهد بود.
•  در ذیل کلیه آثار ارسالی، مشخصات کامل شناسنامه ای ، نشانی پستی، در صورت امکان 	

نشانی الکترونیکی و شماره تماس قید گردد.
•  اشعار ارسال شده به کنگره های قبل در این دوره پذیرفته نمی شوند.	
• نحوه ثبت نام و ارسال آثار از طریق وب سایت 	
•  پس از برقراری ارتباط با اینترنت مرورگر خود را باز کنید.	
•  آدرس وب سایت کنگره را www.kermanrazavi .ir وارد نمایید.	
•  در صفحه اول روی گزینه ثبت نام و ارسال آثار کلیک کنید، در صفحه باز شده موارد 	

خواسته شده را تکمیل نمایید.
•  در قسمت آثار از پنجره باز شده فایل Browse کلیلک نمایید ،امکان ارسال 2 اثر در 	

هریک از بخش ها وجود دارد، برای ارسال هریک، Word مربوط به اثر را انتخاب نمایید و 
بر روی دکمه ارسال کلیک نموده و ، در پایان منتظر پیغام تایید بمانید.

 نشانی پستی: کرمان، چهارراه سمیه ) طهماسب آباد( ابتدای خیابان فردوسی، کوچه 18 ، جنب باغ موزه هرندی ، دفتر نمایندگی بنیاد بین المللی  امام رضا)ع(، دبیرخانه دائمی کنگره شعر رضوی
  info@kermanrazavi.ir : و پست الکترونیک  www.kermanrazavi.ir :شماره تماس : 2436091-0341    شماره نمابر : 2436097 نشانی سایت

 از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( به مناسبت میالد با سعادت 
هشتمین امام مهربان، عالم آل محّمد)ص( حضرت علی بن موسی الرضا)ع(  وکریمه اهل بیت 
حضرت فاطمه معصومه)س( و  بزرگداشت حضرت شاهچراغ )ع( در دهه کرامت، شهریور ماه 1393

برگزار می شود.



نشانی

45  جشنواره   نامه ای به امام رضا)ع(

مازندران 

 اهداف:

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی و کمال آفرین رضوی.
ب: گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه 

حضرت امام رضا)ع(
 ج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، هنری در زمینه سیره، 

شخصیت و معارف امام رضا)ع(    و کمک به انتشار گسترده تر آن.

موضوع: 

جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا)ع(

شرایط:

جشنواره در چهار رده سنی الف: کودکان) 7-10 سال( ب: نوجوانان ) 11-15 سال( ج: جوانان ) 
16-31( د: بزرگساالن ) 31 سال به باال( برگزار خواهد شد.

آثار ارسالی خوش خط و خوانا باشد.
آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ، عودت داده نخواهد شد.

قید مشخصات صاحب اثر )نام ، نام خانوادگی، سال تولد، تحصیالت ، نشانی، کدپستی، شماره 
تماس ثابت و همراه  و یک قطعه عکس 4*3 (الزامی است.

داوری:

داوری کلیه آثار ارسالی در دو مرحله انجام خواهد شد.

جوائز: 

رده سنی کودکان:
نفر اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 3/000/000 ریال 

نفر دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 2/000/000 ریال
نفرات سوم تا پنجم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 1/000/000 ریال

رده سنی نوجوانان:
نفر اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 4/000/000 ریال 

نفر دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 3/000/000 ریال
نفرات سوم تا پنجم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 2/000/000 ریال

رده سنی جوانان:
نفر اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 5/000/000 ریال 

نفر دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 4/000/000 ریال
نفرات سوم تا پنجم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 3/000/000 ریال

رده سنی بزرگسالن:
نفر اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 7/000/000 ریال 

نفر دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 6/000/000 ریال
نفر سوم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 5/000/000 ریال

نفر چهارم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 4/000/000 ریال
نفرات پنجم: لوح تقدیر + کمک هزینه زیارتی به مبلغ 3/000/000 ریال

بخش ویژه )بومی( جشنواره:
لوح تقدیر+مبلغ 3/000/000 به 3 نفر برگزیده

تقویم:

مهلت ارسال آثار : 93/5/15
زمان انتخاب آثار برتر: 93/5/30

تاریخ برگزاری جشنواره : 93/6/12
مکان برگزاری جشنواره: ساری – مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان مازندران

توضیحات: 

در ذیل کلیه آثار ارسالی مشخصات کامل شناسنامه ای – نشانی کامل پستی – شماره تماس و 
در صورت امکان نشانی الکترونیکی قید گردد.

آثار ارسالی در دوره های قبلی جشنواره های امام رضا)ع( حائز رتبه یا برگزیده نگردیده باشند.
آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ و برای برگزیدگان ارسال خواهد گردید.

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.

ساری – میدان امام )ره( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران – دبیرخنه جشنواره نامه ای به امام رضا)ع( کد پستی 4815838794 – ص پ 1551
Del-neveshteha.ir         Nameh.imamreza@gmail.com :شماره تماس: 2262022-2262007-2260879-0151  نمابر 2264458-0151 نشانی سایت و پست الکترونیک

 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد )ص(حضرت علی بن موسی الرضا )ع(و حضرت فاطمه 
معصومه )س(و همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران ، نهمین 

جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا)ع(  را برگزار می نماید.



نشانی

 »جشنواره  شعر دوبیتی سرایان رضوی  "46

 همدان

 اهداف : 

• اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 	
• گسترش فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا )ع( 	
• گرامی داشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره 	

شخصیت و معارف امام رضا )ع( و کمک به انتشار گسترده این آثار 

موضوع : 

• سیره پاك و زندگی حضرت امام رضا )ع( 	
• مناقب ، صفات ، فضایل و احادیث حضرت امام رضا )ع(	
•  کرامات ، فضیلتها و ... حضرت امام رضا )ع( 	
• جلوه های فرهنگ رضوی ) علم ، شفاعت، حلم ، شفا ، مهربانی و ... حضرت امام رضا )ع( 	

شرایط آثار ارسالی : 

• شرکت برای همه شاعران در تمامی گروه های سنی آزاد است 	
• قالب شعر در این جشنواره منحصر در دوبیتی و یا رباعی است . 	
• هر شاعر باید حداقل 10 و حداکثر 20 شعر ) دوبیتی و یا رباعی ( به جشنواره ارسال نماید. 	
• آثار باید به صورت تایپ شده و با  قلم لوتوس و فونت 14  و همراه با لوح فشرده cd    ارسال 	

گردد. 
• آثار ارسالی نباید به هیچ یک از جشنواره های پیشین ارائه و یا در جایی چاپ شده باشد. 	
• آثار برگزیده در قالب مجموعه ای به صورت کتاب چاپ و منتشر می گردد. 	
• اشعار انتخاب شده توسط هیات داوران  و قرائت آن  توسط صاحب اثر در جشنواره الزامی 	

می باشد .
• دبیرخانه جشنواره در انتخاب و چاپ آثار ارسال شده به جشنواره آزاد است . 	
• آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره مسترد نمی گردد. 	

شیوه ارسال : 

• ارسال آثار از طریق آدرس پستی و پست الکترونیکی امکان پذیر می باشد . 	
• مشخصات کامل صاحب اثر : نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ، کدملی ، نام پدر 	

، مدرك و رشته تحصیلی ، شماره تلفن )ترجیحا همراه ( ، آدرس مکاتباتی و پست 
الکترونیکی صاحب اثر الزامی است . 

جوایز : 

• نفر اول : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 000/000/ 10 ریال وجه نقد	
• نفر دوم : لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 000/000/ 8 ریال وجه نقد	

• نفر سوم : لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 6/000/000 ریال وجه نقد	
• نفر چهارم : لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 5/000/000 ریال وجه نقد	
• نفر پنجم : لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 4/000/000 ریال وجه نقد	
• نفر ششم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 4/000/000 ریال وجه نقد	
• نفر هفتم:  لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 4/000/000   ریال وجه نقد	
• نفر هشتم  : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 4/000/000 ریال وجه نقد	

ضمنا هزینه رفت و برگشت شاعران  برگزیده با وسیله عمومی )اتوبوس ، قطار(  به عهده دبیرخانه 
جشنواره می باشد . 

گاهشمار:

مهلت ارسال آثار :  1393/5/15
زمان اعالم نتایج داوری: 1393/6/5

زمان برگزاری:   6/10 /1393 
مکان برگزاری : بلوار شهید مفتح / مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا 

        

 نشانی دبیرخانه : همدان / ابتدای بلوار شهید مفتح / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان    تلفن : 20- 2512118 -  0811   
Ershad _ hamedan@ yahoo.com     : تلفن مستقیم : 2512124-0811      فاکس : 2512235 -  0811    آدرس پست الکترونیکی  

        به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان" جشنواره  

شعر دوبیتی سرایان رضوی  " را برگزار می نماید.
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یی ، چاوشی   جشنواره ملي مدیحه سرا

خوانی ، ابتهال و تواشیح رضوی

 

 اهداف :

الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 
ب : گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیر ائمه معصومین بویژه حضرت  امام رضا )ع(

ج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره ، شخصیت و معارف 
امام رضا )ع( و کمک به

انتشار گسترده تر این آثار 

موضوعات :

• والدت ، والیت و شهادت و سیره رضوي در مداحي و آیین هاي چاوشي خواني	
• تبیین سیره و معارف رضوي درآثارمداحان ، چاوشي خوانان ، مبتهلین و گروههاي تواشیح	
• شناخت فرهنگ و معارف رضوي در فرهنگ عامه نقاط مختلف کشور	
• توجه مفاهیم عالي برگرفته از احادیث و روایات رضوي در خلق و تولید آثار فاخر در زمینه هاي 	

مداحي ، چاوشي ف ابتهال و تواشیح
• معرفي ظرفیت ها و توانمندي هاي مداحان ، چاوشي خوانان ، مبتهلین و گروههاي تواشیح در ترویج 	

فرهنگ و معارف رضوي
• توجه ویژه به آیین هاي چاوشي خواني نقاط مختلف کشور و احیاي آن	
• معرفي و نمایش کرامات و تاثیرات رفتاري حضرت علي ابن موسي الرضا )ع( با استفاده از مداحي ، 	

چاوشي خواني ، ابتهال و تواشیح
• بازشناسي و هویت بخشي به اشعار ، احادیث و متون ادبي در فرهنگ رضوي در قالب هاي مداحي ، 	

چاوشي خواني ، ابتهال و تواشیح    
• تولید و ارایه آثاري فاخر براي استفاده در آیین هاي ویژه رضوي در طول سال	

بخشها و شرایط شرکت در جشنواره :

مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی :
• هر مداح یا چاوشی خوان با ارائه 2 اثر)1قطعه با فرمت mp3  و 1 قطعه هم بصورت تصویري با فرمت 	

vob(  روي لوح dvd  به همراه اشعار قرائت شده می تواند در جشنواره شرکت نماید .
• حداکثر زمان برای بخش مداحی  و چاوشی خوانی 10 دقیقه می باشد.	
• شرکت کنندگان می توانند در قالب و مناسبتهای مختلف ) والدت ،والیت و شهادت حضرت علی بن 	

موسی الرضا )ع( ( آثار خود را به جشنواره ارسال نمایند.
• شرکت کنندگان می توانند در  سبک ها و شیوه هاي مختلف مداحي و چاوشي خواني در نقاط 	

مختلف کشور  آثار خود را به جشنواره ارسال نمایند.
•  ارائه بیوگرافی به همراه یک قطعه عکس پرسنلی و تصویر کارت ملی است. 	
•  مالك هاي ارزیابي و انتخاب در بخش مداحي عبارتند از : انتخاب اشعار  و متون ادبي متناسب 	

با موضوع جشنواره، قرائت صحیح اشعار و متون فارسي و عربي ، بهره گیري مناسب و اصولي از 
ردیف هاي آوازي موسیقي ایراني در مداحي ، صوت: مساحت )ارتفاع( ، طنین )زیبایی و جاذبه( ، 
شدت)قوت و رسایی( ، تحریر، انعطاف)توانایی در سرعت انتقال درجا درپرده ها و استفاده مطلوب و 
هنرمندانه از صوت( ، لحن: رعایت خشوع و خضوع و حس  معنوي ،رعایت همگوني نغمات و پرده ها 
،تحریرهاي فني و زیبا،برخورداري از شروع و پایان مناسب ، تطبیق آهنگها با مضامین و معاني متن، 

رعایت فرازها و فرودها و  اجراي ممتاز )خالقیت و نوآوري در اجرا و..(
تبصره : آثار بخش مداحي در قالبها و سبک هاي مختلف مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت.

 ابتهال و تواشیح:

  هر مبتهل و یا گروههای تواشیح با ارائه اثر کامل اجرا )با فرمت mp3  و تصویري با فرمت vob(  روي لوح dvd  به همراه اشعار 
قرائت شده می توانند در جشنواره شرکت نمایند.

تبصره1 : اشعار و متون ارائه شده در بخش ابتهال الزاماً عربی بوده و ارسال ترجمه اشعار و متون قرائت شده 
الزامی است.

تبصره 2 : اشعار و متون ارائه شده در بخش تواشیح  الزاماً عربی و فارسي  بوده و ارسال ترجمه اشعار و متون 
قرائت شده عربي الزامی است.

حداکثر زمان برای بخش ابتهال 7 دقیقه و تواشیح  10 دقیقه می باشد.
 گروههای تواشیح می توانند متناسب با اشعار و متون فارسی و عربی انتخاب و اجرا شده از ردیف هاي آواز 

موسیقی ایرانی نیز استفاده نمایند.
 تعداد اعضای گروههای تواشیح حداقل 5 نفر و حداکثر 10 نفر باید باشند.

 استفاده از لباس فرم یک دست در اجرای تواشیح برای اعضای گروه ضروری است .
شرکت کنندگان می توانند در قالب و مناسبتهای مختلف والدت ،والیت و شهادت حضرت علی بن موسی 

الرضا )ع( آثار خود را به جشنواره ارسال نمایند. 
ارائه بیوگرافی به همراه یک قطعه عکس پرسنلی و تصویر کارت ملی مبتهلین و اعضاي گروههاي تواشیح 

الزامی است.
مالك هاي ارزیابي و انتخاب در بخش  ابتهال عبارتند از : فصاحت متن و ادا از نظر اعراب ، ارزش ادبی متن 
)مفهوم ،تشبیه ، ایجاز،کنایه،استعاره و سایر صنایع ادبی(، و حسن انتخاب متن فصاحت در ادا ، صوت:  
مساحت)ارتفاع( ،-طنین )زیبایی و جاذبه کر(،انعطاف)توانایی در سرعت انتقال  در جا پرده ها( ،شدت و 
قوت)رسایی( ، استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت و  تحریر ،  لحن : رعایت خشوع و حس معنوي ،رعایت 
همگوني نغمات و پرده ها ،بکارگیري تحریرهاي فني ،تطبیق آهنگ ها با مضامین و معاني متن ،رعایت تکیه 
هاي صوتي صحیح ،رعایت فراز ها و فرود هاي عرفي در فن ابتهال  و  اجراي ممتاز :میزان تاثیر بر مستمعین

مالك هاي ارزیابي در بخش تواشیح :  حسن اجرا شامل : برخورداری از کریک دست ،هماهنگ وتنظیم شده  
، هماهنگی در اداي کلمات ، هماهنگی در اجرای پرده ها، هماهنگی در ضرب آهنگ )ریتم( ، هماهنگی در 
اجرای پرده ها، –هماهنگی در تحریرها، اجرای تکخوانی ممتاز، استفاده از فنون زیباسازی نظیر فواصل 
صدایی مختلف یا هارمونی ، صدای زمنه ، آکورد و دکلمه ، صوت شامل :  مساحت)ارتفاع( ،-طنین )زیبایی 
و جاذبه کر(،انعطاف)توانایی در سرعت انتقال  در جا پرده ها( ،شدت و قوت)رسایی( ، استفاده مطلوب و 
هنرمندانه از صوت و  تحریر ، لحن شامل : تنوع آهنگ متناسب با مدت زمان برنامه اجرا شده، برخورداری 
از تلفیق مناسب  نغمات  وآهنگ ها با متن و ساختار آوایی کلمات-، تطابق آهنگ ها با معانی و مضامین  
متن )رعایت تغییرات( ،ریتم  با ضرب آهنگهای مناسب ، زیبا و هماهنگ، زیبایی ، تاثیروجاذبه آهنگها 
)در مجموع برنامه ارائه شده( ، پیوستگی و همگونی نغمات ارائه شده  ، اداء شامل : مطابقت صحت متن و 

اداء،ارزش ادبی متن )مفهوم ،تشبیه ، ایجاز،کنایه،استعاره و سایر صنایع ادبی(

بخش جنبی :

مقاالت پژوهشی : این بخش با هدف جمع آوری ، ارائه و چاپ مقاالت پژوهشی و تحقیقی با موضوعات ذیل 
برگزار می گردد.

 موضوعات مقاالت پژوهشی و تحقیقی عبارتند از : مدیحه سرایی و چاوشی خوانی از دیدگاه اسالم و ائمه 

اردبیل – خیابان شهید مطهري- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اردبیل – نمایندگي بنیاد بین المللي امام رضا )ع( در استان اردبیل -   تماس : 2230874-0451 و 2231443-
madihe_ardabil@yahoo.com                 www.ardebil.farhang.gov.ir  :  2231453-0451 شماره نمابر : 2230874  نشاني سایت و پست الکترونیکي

 
 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با  دهه کرامت ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل نهمین 

جشنواره ملي مدیحه سرایی ، چاوشی خوانی ، ابتهال و تواشیح رضوی را برگزار می کند .

اردبیل
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   جشنواره ملي مدیحه سرایی ، چاوشی 
خوانی ، ابتهال و تواشیح رضوی

اطهار علیهم السالم ، مداحان و نقش آنان در ترویج فرهنگ اهل بیت )ع( بویژه فرهنگ رضوی ،  پیشینه 
مداحی و چاوشی خوانی در اسالم و ایران ، انقالب اسالمی و مداحی ، نقاط قوت و ضعف هشت دوره جشنواره 
ملي مدیحه سرایي و چاوشي خواني رضوي ،آسیب ها و تهدیدهای مداحی ، پیشینه ابتهال و تواشیح در 
ایران ، بایدها و نبایدهاي ابتهال و تواشیح ،قالب ها و سبک هاي مداحي و چاوشي خواني در نقاط مختلف 
کشور ، آیین هاي چاوشي خواني و بدرقه زائران در نقاط مختلف کشور ، مداحی و چاوشی خوانی از آغاز 

تاکنون ، اردبیل مهد مداحان نام آشنا و موضوعات مرتبط دیگر .
 آثار ارسالی در بخش مقاله ، تحقیق و پژوهش بصورت تایپ شده حداکثر در 15 صفحه A4 باشد . 

ارسال سی دی مقاالت در محیط word الزامی است.
مقاالت ارایه شده نباید در دوره های قبلی جشنواره و نیز همایش ها و جشنواره های دیگر شرکت کرده باشد.

دبیرخانه جشنواره در انتخاب ، اصالح و گزینش آثار برای چاپ مجموعه مقاالت آزاد است . 
ارائه مقاالت برگزیده در حاشیه جشنواره.

معیارهاي ارزیابي مقاالت پژوهشي : تناسب عنوان مقاله  با فراخوان ، مقدمه ،چکیده، واژگان کلیدی، 
ذکرمنابع و ماخذ، نتیجه گیری پرداخت ادبی ، نو و تازگي موضوع ، بهره گیری صحیح و اصولی از آیات ، 

روایات و...

داوری :

اسامی اعضاء محترم هیئت انتخاب و داوران پس از تایید حوزه هاي تخصصی در وزارت فرهنگ 
 وارشاداسالمي متبوع متعاقبا” اعالم خواهد شد. 

جوایز بخش مداحي :

• برگزیده  اول : تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + 15میلیون ریال 	
• برگزیده دوم : لوح سپاس+ 13میلیون ریال	
• برگزیده سوم : لوح سپاس + 11میلیون ریال	
• برگزیده چهارم : لوح سپاس+ 9میلیون ریال	
• هیئت داوران مي تواند از 4 مداح برتر جشنواره هم با اهداي لوح تقدیر و مبلغ 5میلیون ریال تجلیل 	

کند . 
• جوایز بخش چاووشي خواني : )گروهي و انفرادي (	
• برگزیده  اول گروهي  : تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + 16میلیون ریال 	
• برگزیده دوم گروهي  : لوح سپاس+ 14میلیون ریال	
• برگزیده سوم  گروهي  : لوح سپاس + 12میلیون ریال	
• برگزیده  اول انفرادي  : تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + 12میلیون ریال 	
• برگزیده دوم انفرادي  : لوح سپاس+ 10میلیون ریال	
• برگزیده سوم انفرادي  : لوح سپاس + 8 میلیون ریال	

جوایز بخش ابتهال :
• برگزیده  اول : تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + 15میلیون ریال 	
• برگزیده دوم : لوح سپاس+ 13میلیون ریال	
• برگزیده سوم : لوح سپاس + 11میلیون ریال	
• برگزیده چهارم : لوح سپاس+ 9میلیون ریال	

جوایز بخش تواشیح :
• گروه برگزیده  اول : تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + 20میلیون ریال 	
• گروه برگزیده دوم : لوح سپاس+ 18میلیون ریال	
• گروه برگزیده سوم : لوح سپاس + 16میلیون ریال	
• گروه برگزیده چهارم : لوح سپاس+ 14میلیون ریال	

جوایز بخش جنبي ) مقالت پژوهشي(:
• برگزیده  اول : تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + 10میلیون ریال 	
• برگزیده دوم : لوح سپاس+ 8میلیون ریال	
• برگزیده سوم : لوح سپاس + 6 میلیون ریال	

کلیه نفرات برگزیده  فوق الذکر به عنوان میهمان دبیرخانه جشنواره ملي  مدیحه سرایي ، چاوشي خواني ، 
ابتهال و تواشیح  رضوي پذیرش خواهند شد و برگزیدگان جشنواره در طول مدت حضور در استان اردبیل در 

برنامه هاي هفته فرهنگ رضوي در سطح استان به اجراي برنامه خواهند پرداخت.

تقویم :

الف : مهلت ارسال آثار : 93/5/5
ب : زمان اعالم اسامي برگزیدگان : 93/5/25 

ج: تاریخ دعوت از برگزیدگان: 25 تا 28 مردادماه 93
زمان برگزاري مراسم اختتامیه جشنواره : دهم شهریورماه 93 

توضیحات :

* به همراه کلیه آثار ، مشخصات کامل شناسنامه اي ، نشاني کامل پستي ، شماره تلفن ثابت و همراه و در 
صورت امکان نشاني الکترونیکي ارسال گردد . 

* آثار ارسالي به دبیرخانه نباید در سالهای گذشته به بخش مسابقه جشنواره راه یافته باشد. 
*آثار برگزیده در قالب لوح فشرده براي شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.

*آثار ارسالي در آرشیو دبیرخانه نگهداري و عودت داده نخواهد شد . 
* ارسال اشعار و متون اجرا شده در مداحي و چاوشي ، ابتهال و تواشیح  بصورت تایپ شده الزامي است.

* هزینه هاي ایاب و ذهاب ، اسکان و پذیرایي در طول برگزاري جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و 
به  برگزیدگان  در مرحله ي پایاني جشنواره ورودیه  ) کمک هزینه سفر(  پرداخت خواهد شد .

* از آنجایي که این دوره از جشنواره بصورت رقابتي غیر حضوري برگزار خواهد شد و آثار ارسالي  عزیزان 
از روي لوح هاي ارسالي مورد قضاوت و ارزیابي هیئت داوران قرار خواهد گرفت  ، شایسته است مداحان ، 
چاوشي خوانان ، مبتهلین و گروههاي تواشیح در انتخاب اشعار ، اجرا و ضبط آثار ارایه شده نهایت دقت را 

داشته باشند.
 *آثاري که متناسب با معیارهاي جشنواره بوده و مالکهاي ارزیابي را رعایت نمایند ، توسط کمیته ارزیابي 
، انتخاب و برگزیدگان بخش هاي مختلف براي تجلیل در مراسم اختتامیه و اجراي برنامه در سطح استان  

دعوت خواهند شد . 

اردبیل



نشانی

 جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی 50
در هنرهای سنتی

 اصفهان

اهداف جشنواره :

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام 

رضا)ع(.
ج: شناسایی، معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، مرتبط با 

فرهنگ رضوی و کمک به تولید و اانتشار گسترده این آثار.
د: متجلی ساختن خصایل و فضیلت های امام رضا )ع( و سرلوحه قرار دادن آن در امور زندگی با 

ایجاد آثار هنری.

رشته های جشنواره :   

• نگارگری  	
• طراحی نقوش سنتی	
• گل ومرغ	
• تشعیر	
• تذهیب	

موضوع جشنواره :

• احادیث رضوی	
• نماز طلب باران	
• مناظره با پیروان ادیان توحیدی ودانشمندان	
• نماز عید فطر	
• حدیث سلسله الذهب	
• شهادت حضرت امام رضا )ع(	
• کاروان ها و زائران غریب توس	
• جاده والیت از شلمچه تا توس	
• حضور امامزادگان در ایران 	

تذکر مهم:   نو آوری و خالقیت و ارائه اثر با موضوعات مذکور و تلفیق آن با رشته های جشنواره به 
منظور خلق آثار بدیع به عنوان  یکی از ویژگی های مهم جشنواره مد نظر هیات انتخاب و داوران 

جشنواره می باشد. 

شرایط و مقررات عمومی 

هر هنرمند صرفاً مجاز به شرکت در یک رشته هنری می باشد و حداکثر2 اثر خود را می . 1
تواند در جشنواره شرکت دهد.

به منظور ارزیابی و بررسی اولیه آثار توسط هیات انتخاب ، شرکت کننده می بایست تصویر . 2

آثار خود را درحین خلق اثر )به صورت نیمه کاره ( از طریق ارسال CD با فرمت JPG  وبا 
وضوح 300dpi به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید . تصویر ارسال شده   می بایست نشان 

دهنده فرم و محتوای اثر باشد.
دبیرخانه از پذیرفتن آثاری که تصویر آن در مهلت مقرر ارسال نشده باشد معذور می باشد.. 3
بزرگترین ضلع اثر ارسالی حداکثر می تواند تا 150 سانتی متر باشد. دبیرخانه از پذیرش . 4

آثار با ابعاد غیر متعارف معذور است.
آثار ارسالی می بایست صرفاً برای جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی ، . 5

و طی سال های 1392 و 1393 تولید شده باشد. 
آثار ارسالی نباید در هیچ جشنواره دیگری شرکت داده شده باشد. بدیهی است در صورت . 6

مشخص شدن این موضوع ، شرکت کننده در هرمرحله از جشنواره حذف می گردد.
آثار ارسالی می بایست قاب شده ارسال گردد. شرکت کنندگان محترم آثار خودرا با بسته . 7

بندی مناسب به دبیرخانه ارسال نمایند. بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از پست و 
یاحمل و نقل آثار متوجه شرکت کننده خواهد بود و دبیرخانه هیچ گونه مسوولیتی را در 

این خصوص به عهده نمی گیرد و از پذیرفتن آثار آسیب دیده نیز  معذور است . 
شرکت کنندگان محترم در صورت ارسال آثار بوسیله شرکت های باربری ؛ می بایست . 8

شماره بارنامه و تاریخ ارسال اثر و همچنین نام و شماره تلفن شرکت ارسال کننده در مبدا و 
نام و شماره تلفن شرکت گیرنده اثر در اصفهان را    حد اکثر تا یک هفته قبل از مهلت نهایی 
دریافت آثار به دبیرخانه جشنواره اعالم نمایند.بدیهی است در غیر این صورت دبیرخانه 

جشنواره مسوولیتی در خصوص تحویل آثار به عهده نمی گیرد.
جشنواره در دو بخش رقابتی ) رده سنی تا 40 سال ( و غیر رقابتی )رده سنی باالی 40 سال  . 9

ویژه اساتید و پیشکسوتان( برگزار می گردد. با توجه به این که تفکیک آثار براساس رده 
بندی سنی انجام می شود، خواهشمند است در هنگام پرکردن فرم های ثبت نام نسبت به 

انتخاب صحیح بخش مربوطه با توجه به شرایط سنی دقت الزم به عمل آید. 
اساتید و پیشکسوتانی که عالقمند به برگزاری کارگاه های آموزشی در طول برگزاری . 10

جشنواره می باشند می بایست نسبت به ارسال پیشینه هنری)رزومه( و همچنین تکمیل 
)فرم 3(  جهت اعالم آمادگی خود اقدام کنند. بدیهی است دبیرخانه جشنواره پس از 
بررسی و با توجه به تعداد درخواست های ارسالی، هماهنگی های الزم را برای برگزاری 
کارگاه ها انجام خواهد داد. تهیه ابزار و وسایل مورد نیاز برای اجرای کارگاه به عهده 

متقاضی است.
آثار ارائه شده توسط اساتید و پیشکسوتان در بخش غیر رقابتی به نمایش درخواهد آمد. . 11
زمان های اعالمی در تقویم جشنواره برای دریافت عکس و همچنین اصل آثار تمدید . 12

نخواهد شد و دبیرخانه از پذیرش آثار پس از آن معذور است. 
هر گونه خسارت ناشی از بسته بندی و یا عدم رعایت نکات فنی هنگام تولید اثر ، به عهده . 13

شرکت کننده می باشد.
کلیه آثار هنری راه یافته به جشنواره تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه ، در اختیار دبیرخانه . 14

جشنواره خواهد بود تا پس از اتمام نمایشگاه و انجام مراحل عکسبرداری و دیگر امور 
دبیرخانه ای ، به نحو مقتضی عودت داده شود.

دبیرخانه جشنواره مجاز است برای تهیه کتاب جشنواره از آثار،  فیلم و عکس تهیه نماید. . 15

 اصفهان:  خیابان آبشار دوم ، بعد از پل های غدیر ، ابتدای خیابان شهید آوینی ،  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان -  اداره امور هنری 
     esfahantajasomi@yahoo.com : تلفن : 6302681 – 0311 داخلی) 244 (          5- 6309091  – 0311 نشانی الکترونیکی  

 
  

اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی وهنری امام رضا )ع( و 
دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی به مناسبت خجستـه میـالد با سعادت امام رئوف 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع(و والدت با برکت حضرت فاطمه معصومه سـالم اهلل علیهما در دهه کرامت و 
برای دستیـابی به اهداف زیر ، اقدام به برگزاری نهمین جشنـواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای 

سنتی نموده است. 
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 جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی 
در هنرهای سنتی

 اصفهان

دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن آثار خارج از رشته های هنری اعالم شده معذور است.. 16
هنرمندان گرامی در خصوص تکمیل کلیه مدارك الزم برای ثبت نام و ارسال به موقع آن . 17

نهایت دقت را داشته باشند بدیهی است دبیرخانه از پذیرفتن آثاری که فاقد مدارك الزم 
باشند معذور است.

تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده در فراخوان برعهده دبیرخانه جشنواره . 18
می باشد.

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه . 19
جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان 

کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

مدارک الزم برای ثبت نام:

•  تکمیل فرم شماره  ) 1(  برای ثبت نام اولیه و ارسال آن به همراه سی دی تصویری اثر .	
• تکمیل  فرم شماره ) 2(  برای ارسال اصل اثر )در صورت تایید هیات انتخاب( .	
• یک قطعه عکس 4× 3 پشت نویسی شده .	
• تصویر کارت ملی .	

تذکر مهم: تکمیل تمامی موارد مندرج در فرم ها و ارسال به موقع هر یک در مهلت مقرر الزامی 
بوده و دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن آثاری که فرم های آن ها تکمیل نشده و یا در مهلت مقرر 

ارسال نشده باشد معذور است.

جوایز بخش رقابتی وغیر رقابتی

• نفرات اول : 15/000/000  ریال  +  لوح افتخار و  تنـدیس جشنواره 	
• نفرات دوم : 12/000/000 ریال  +  لوح افتخار جشنواره 	
• نفرات سوم : 10/000/000ریال +  لوح افتخار جشنواره 	

 به کلیه هنرمندانی که آثارشان به بخش نمایشگاهی جشنواره راه یابد ، گواهی شرکت اعطا می 
گردد.

جایزه ویژه: 
 دراین دوره از جشنواره به یک اثر برگزیده که مبتنی بر محتوا ،معانی بلند و مفاهیم احادیث 

رضوی خلق شده با شد لوح افتخار + تندیس و مبلغ 20/000/000 ریال منظور خواهد شد . 
             

تقویم جشنواره : 

•  آخرین مهلت ارسال تصویر آثار : 1   تیر ماه1393	
• آخرین مهلت دریافت آثار :  5  مرداد ماه1393	
• مراسم افتتاحیه نمایشگاه: ) 5  شهریور ماه 1393 همزمان با میالد حضرت معصومه)س( 	

لغایت 5 مهرماه 1393(
مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره: 5 شهریور ماه 
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جشنواره ملی خوشنویسی رضوی52

 خراسان رضوی

 اهداف جشنواره :
• ترویج و اشاعه فرهنگ رضوی	
• گسترش فعالیتهاي فرهنگي - هنري - مذهبي و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه حضرت امام رضا)ع(.	
• گرامیداشت تولیدکنندگان وپدیدآورندگان آثار برتر فرهنگي و هنري در زمینه سیره، شخصیت و معارف 	

امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار.
• تعمیق و گسترش جلوه های فطری و معنوی تعالی انسان متخلق به سیره و سخن اولیای الهی	
• جریان سازی هنر ایرانی – اسالمی در ذیل ارزش های الهی و سیره و تعالیم انبیاء و اولیای الهی	
• بسترسازی برای رشد و تعالی جایگاه بی بدیل فرهنگ و هنر ایرانی – اسالمی در سایه شخصیت و 	

معارف امام رضا )ع( و فرهنگ واالی رضوی
• الگوسازی و تبیین فرهنگ متعالی رضوی با استفاده از زبان و بیان هنر قدسی خوشنویسی	

موضوعات جشنواره :
• اندیشه، احادیث و بیانات امام رضا )ع(	
• مکاتیب و حدیث نفس و اشعار و دل نوشته های هنرمندان در حوزه فرهنگ و معارف رضوی	
• روایات ائمه و معصومین در خصوص معرفی و جایگاه واالی حضرت رضا )ع(	

رشته های هنری جشنواره 
• نستعلیق – شکسته نستعلیق – نسخ- ثلث - نقاشی خط و خط تحریری	

 بخش های جشنواره :
الف: ویژه اساتید )بخش جنبی( شامل موضوعات جشنواره با دعوت از اساتید جهت ارسال آثار به منظور 

ارائه در نمایشگاه
ب: بخش رقابتی : شامل موضوعات جشنواره که سایر هنرمندان خوشنویس می توانند با ارسال آثار خود در 

این بخش شرکت نمایند.

جوایز :
در رشته های نستعلیق، شکسته، نسخ ، ثلث و نقاشیخط و خط تحریری  

نفر اول تندیس جشنواره لوح افتخار و مبلغ   18/000/000 ریال    
نفر دوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ            12/000/000 ریال
نفر سوم تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ           8/000/000 ریال

نفرات چهارم و پنجم لوح افتخار و مبلغ               4/000/000 ریال
در رشته خط تحریری به 5  نفر برگزیده لوح افتخار و مبلغ2/500/000 ریال

 گاهشمار جشنواره :
شروع ثبت نام و پذیرش تصویر آثار:92/10/1
آخرین مهلت ارسال تصویر آثار: 5/مرداد/93

اعالم نتیجه ی اولیه ی انتخاب آثار در پایگاه اینترنتی جشنواره: 10/مرداد /93
تحویل اصل اثر: 12لغایت 22 مرداد 93

داوری نهایی: 24 و 25 مرداد 93

اعالم نتایج نهایی از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره: 4 شهریور 93
گشایش نمایشگاه و کارگاه آموزشی )ورك شاپ(: 5 شهریور 93

 مراسم اختتامیه و آیین تجلیل از برگزیدگان: 6 شهریور 93
مراسم پایانی نمایشگاه و کارگاه آموزشی )ورك شاپ(: 15 شهریور 93

شرایط :
• شرکت در جشنواره و ارسال آثار به دو صورت انجام می پذیرد.	
• ارسال حداکثر 3 اثر در قالب عکس یا پرینت رنگی در قطع A4 به دبیرخانه جشنواره	
• ارسال حداکثر 3 اثر به آدرس پست الکترونیک ho ari-khrz@farha g.gov.ir  فایل آثار می 	

بایست با فرمت jpg با حجم تقریبی 1 مگابایت باشد.
• آثاری که فاقد کیفیت دیجیتالی فوق باشند در مرحله انتخاب بررسی نخواهند شد.	
•   در صورت راه یابی به بخش مسابقه، اصل اثر به همراه فرم تکمیل شده به نشانی دبیرخانه ارسال 	

گردد.
•   آثار قاب شده به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد.	
•   حداکثر اندازه ضلع بزرگ آثار با احتساب پاسپارتو )حاشیه(100 سانتی متر باشد.	
•   آثار بدون پاسپارتو )حاشیه( پذیرفته نمی شود.	
•   دبیرخانه،  در قبال خسارت وارده به آثار از طریق پست، مسوولیتی نمی پذیرد و مسوولیت آثار پس 	

از دریافت و ثبت دبیرخانه، به عهده دبیرخانه می باشد.
•   تاریخ آفرینش آثار می بایست 1392 و 1393 باشد.	
•   آثار در جشنواره یا نمایشگاه دیگری به نمایش گذاشته نشده باشد.	
•   آثار خط تحریری بایستی روی کاغذ سفید بدون خط و در اندازه A4 ارائه شود. خطوط باید با 	

خودکار یا خودنویس و با جوهر به رنگ مشکی یا آبی تحریر شود. اندازه هر سطر بین 12 تا 15 
سانتیمتر و تعداد سطرها بین 8 تا 12 سطر تنظیم شود.

•   اعالم وصول تصویر و همچنین اصل آثار راه یافته به مرحله مسابقه، از طریق پایگاه اینترنتی 	
جشنواره ho ari-khrz@farha g.gov.ir   خواهد بود. 

•   دبیرخانه مجاز است از تصاویر آثار ارسالی به صور  مختلف )فیلم، عکس و 000( استفاده نماید.	
•   اصل آثار دریافتی پس از برگزاری جشنواره عودت داده خواهد شد.	
•   الزم است در هر دو مرحله ارسال، منابع مورد استفاده برای خلق آثار )شامل احادیث، روایات، اشعار 	

و مقاالت( در فرم جشنواره قید شود.
•   داوری در دو مرحله صورت خواهد گرفت و آثاری که تصاویرشان در مرحله اولیه انتخاب می شود، به  	

دور دوم داوری راه خواهند یافت.
•   پس از انجام داوری آثار )تصاویر آثار( در مرحله اول، با صاحبان آثار منتخب تماس حاصل خواهد شد 	

تا اصل اثر یا آثار را برای گزینش نهایی و شرکت در نمایشگاه به این دبیرخانه ارسال نمایند.
•   انتخاب اثر یا آثار در مرحله اول توسط هیات انتخاب، الزاماً به معنی پذیرش آنها در بخش مسابقه 	

نیست.
•   تنها به هنرمندانی که آثارشان به مرحله نمایشگاهی راه می یابد گواهی شرکت  تعلق خواهد گرفت.	
•   این دبیرخانه تعهد باز پس فرستادن آثاری را که بدون هماهنگی ارسال می شود، نخواهد داشت.	
•   آثار برگزیده پس از آراسته شدن به زیور طبع در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.	
•   اخذ تصمیم نهایی درباره مواردی که در فراخوان و آئین نامه ها و مقررات مربوطه، پیش بینی نشده، 	

بر عهده شورای سیاستگذاری و دبیر جشنواره می باشد.
•     براي برگزیدگان جشنواره و حائزین رتبه هاي برتر شرکت در مراسم اختتامیه الزامي است . در غیر 	

اینصورت نفرات بعدي جایگزین خواهند شد. 

 مشهد: بلوار امامت – مقابل امامت 18 - ورودی بوستان ملت – مجتمع فرهنگی هنری امام رضا )ع( اداره امور هنری – کارشناسی هنرهای تجسمی
تلفن : 3-6075481 داخلی 249 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص(حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه)س( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خراسان رضوی، 

جشنواره ملی خوشنویسی رضوی را برگزار مي نماید.



نشانی

53
 جشنواره ملی هنرهای تجسمی رضوی

فارس 

  اهداف: 

• اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي 	
• گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و  مذهبي مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام 	

رضا)ع( 
• گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگي هنری در زمینه سیره، 	

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار 

بخش هاي جشنواره : 

یک تصویر از یک حدیث رضوی
فرهنگ رضوی

امین والیت 

شرایط شرکت:

* شیوه و نحوه اجرای آثار آزاد است.
* هر هنرمند می تواند حداکثر 3 اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.

www.imamrezafestival. ارسال اثر صرفاً بر اساس ثبت نام در سایت جشنواره به نشانی *
ir

* بزرگترین ضلع هر اثر بیشتر از 250 سانتی متر و کوچکترین ضلع آن کمتر از 50 سانتی متر 
نباشد.

* نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی به عنوان برنامه های جنبی با حضور میهمانان 
اساتید و صاحبنظران برگزار خواهدگردید.

رشته های جشنواره:
* نقاشی * نشانه  *حجم سازی 

موضوعات جشنواره در زمینه یک تصویر از یک حدیث رضوی:
*  موضوعات مربوط به این بخش صرفاً بهره مندی از احادیث امام رضا)ع( خواهد بود که خالق اثر 
بایستی از احادیث و کتب معتبر استفاده نمایند و آدرس حدیث با ذکر منبع در ذیل اثر درج گردد.

موضوعات جشنواره در زمینه فرهنگ رضوی:

* مردم، زیارت و بقاع متبرکه 
* مهاجران توس – امام زادگان )حضرت احمدبن موسی )ع(، حضرت معصومه )س( و ...(

* لحظات تابناك زندگی امام رضا )ع( –ورود به نیشابور، نماز عید، مناظرات حضرت، حدیث 
سلسله الذهب

* مردم و اعتقادات دینی مرتبط با والیت )والیتمداری(
* شهادت 

* موضوعات جشنواره در زمینه امین والیت :

بعاد شخصیت  نی و ا ندگا ریخ ز دث، تا ساس حوا ین بخش بر ا  موضوعات مربوط به ا
حضرت احمد بن موسی )ع()شاهچراغ( خواهد بود که بایستی با شناخت کافی نسبت به خلق 

اثر اقدام گردد. 

جوایز:

بخش یک تصویر از یک حدیث رضوی :
* تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 20/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر اول در هر رشته
* تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 15/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر دوم در هر رشته
* تندیس /دیپلم افتخار و مبلغ 12/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر سوم در هر رشته

بخش فرهنگ رضوی :
* تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 15/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر اول در هر رشته
*  تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 12/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر دوم در هر رشته
* تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 10/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر سوم در هر رشته

بخش امین والیت :
* تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 15/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر اول در هر رشته
*  تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 12/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر دوم در هر رشته
* تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 10/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر سوم در هر رشته

توضیحات:

• کلیه آثار هنری راه یافته به جشنواره تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه ، در اختیار دبیرخانه 	
جشنواره خواهد بود تا پس از اتمام نمایشگاه و انجام مراحل عکسبرداری و دیگر امور 

دبیرخانه ای ، به نحو مقتضی عودت داده خواهد شد.
• هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 	

جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان 
کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

اسامي هیئت داوران هر رشته : متعاقباً اعالم مي گردد .

تقویم اجرایی جشنواره:

• آخرین مهلت ثبت نام: 1393/4/1	
• آخرین مهلت ارسال اصل آثار:  1393/5/20	
• زمان برگزاری مراسم : دهه کرامت ) روز برگزاری متعاقباً اعالم می شود( 	

 شیراز/ چهارراه حافظیه / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس / امور هنري
www.imamrezafestival.ir :تلفن: 2284244)کد 0711( دورنویس: 2284244)کد 0711( پایگاه اطالع رسانی

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه)س( و سالروز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی )ع( و همزمان با دهه کرامت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان فارس، یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی رضوی را برگزار مي نماید. 



نشانی

 جشنواره سراسري نمایشنامه نویسی 54
رضوی

 قزوین

 اهداف جشنواره:

الف- اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.
ب- گسترش فعالیتهاي فرهنگي - هنري - مذهبي و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا)ع(.

ج- گرامیداشت تولیدکنندگان وپدیدآورندگان آثار برتر فرهنگي و هنري در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام 
رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار.

موضوعات جشنواره :

دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی رضوی افتخار دارد در موضوعات زیر پذیرای آثار 
گرانقدر شما باشد: 

معارف رضوی/ آداب زیارت/ مناظرات حضرت /توسل به حضرت / تولد.زندگی و شهادت/زائر و مجاور/ 
ایرانیان و امام رضا)ع(/ مشتاقان حضرت در آنسوی مرزها/ شفایافتگان/ نزدیکان و اصحاب حضرت/کرامات 

رضوی/ جایگاه ویژه علمی و اخالقی حضرت و سایر موضوعات مرتبط.

بخشهای جشنواره:

الف: بخش مسابقه 
نمایشنامه نویسی )صحنه ای ،کودك و نوجوان و عروسکی(

ب :بخش جنبی
برپایی کارگاه های تخصصی به منظور آموزش و ترغیب عالقه مندان به نوشتن موضوعات مرتبط با اهداف 

جشنواره.

شرایط شرکت در بخش مسابقه نمایشنامه نویسی:

• آثار ارسالی نباید حائز رتبه یا مقام برگزیده در جشنواره هاي پیشین بین المللی امام رضا)ع( باشند.	
• دبیرخانه در قبال خسارت یا مفقود شدن آثار ارسالی از طریق پست مسئولیتی ندارد.	
• نمایشنامه ها می توانند در قالب صحنه ای برای بزرگساالن، کودك و نوجوان و عروسکی ارایه گردند.	
• هر نویسنده در بخش نمایشنامه می تواند با ارایه سه اثر در جشنواره شرکت نماید.	
• کلیه آثار می بایست در نرم افزارword2003 با فونت Yagut14تایپ شده و به همراه یک حلقه 	

لوح فشرده)سی دی( و سه نسخه پرینت به دبیرخانه ارسال گردند.
• آثار ارسالی باید دارای طلق و شیرازه یا سیمی بوده و نام اثر و نویسنده آن در صفحه نخست و پایانی 	

قید گردیده باشد و صفحات آن شماره گذاری شده باشد.
• به آثار برگزیده ای که بیش از یک نویسنده داشته باشد تنها یک جایزه اهداء خواهد شد.	
• آثار اقتباسی الزاماً می بایست با ذکر منابع و خالصه آن صورت گیرد.	
• تکمیل فرم مشخصات نویسنده و ارسال آن به همراه یک قطعه عکس پرسنلی4*3 پشت نویسی 	

شده الزامی است.
• دبیرخانه می تواند از آثار راه یافته با ذکر نام نویسنده در انتشارات مربوط به خود استفاده نماید.	
• آثار ارسالی عودت داده نمی شود.	
• از آثار برتر یک جلد کتاب چاپ شده و به کلیه شرکت کنندگان اهدا و در سطح کشور توزیع می گردد.	
• تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده برعهده برگزار کننده می باشد.	
• ارسال آثار به منزله قبول مقررات است.	

جوایز بخش های مسابقه:

بخش نمایشنامه نویسی صحنه ای:
• نمایشنامه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ20میلیون ریال جایزه نقدی.	
• نمایشنامه دوم: لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی.	
• نمایشنامه سوم: لوح تقدیر و مبلغ10میلیون ریال جایزه نقدی.	

بخش نمایشنامه نویسی ویژه کودک و نوجوان و عروسکی: 
• نمایشنامه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی.	
• نمایشنامه دوم: لوح تقدیر و مبلغ10 میلیون ریال جایزه نقدی.	
• نمایشنامه سوم: لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدی.	
• نکته مهم: هزینه ایاب و ذهاب،اسکان و پذیرایی در طول مدت برگزاری جشنواره بر عهده دبیرخانه 	

جشنواره بوده و به شرکت کنندگان برگزیده در مرحله ی پایانی متناسب با موقعیت استان کمک 
هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

توضیحات: 

• شرکت کنندگان می توانند از منابع ذیل در خصوص تهیه آثار خود استفاده نمایند:	
• امامان شیعه و جنبش های مکتبی/ محمدتقی مدرسی 	
• جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)ع(/ جلیل عرفان منش 	
• امام رضا منادی توحید و امامت/ احمدترابی و همکاران 	
• والیتعهدی امام رضا)ع(/ سید محمدمرتضوی	
• مدایح رضوی/ یوسف ازعدی	
• تجلیلی از زندگی امام رضا)ع(/ عالمه محمدجواد فضل اهلل	
• مهدی منتظر)از نگاه امام رضا)ع(/ محسن کتابچی	
•  اخالق رضوی)نگاهی بر اخالق فردی و اجتماعی امام رضا)ع(/ محمدمهدی قائمی	
•  شیوه دعا و نیایش در کالم امام علی بن موسی الرضا)ع(/ احمد آقایی 	
•  غدیر از بیان علی بن موسی الرضا)ع(/ احمد آقایی	
• معیارهای اقتصاد اسالمی در تعالیم رضوی/ محمدحکیمی 	
• مدایح رضوی در شعر فارسی/ احمد احمدی بیرجندی 	
•  عشق هشتم)برگزیده جشنواره کتاب سال رضوی در حوزه ادبیات(/کمال السید	
• واژه نامه زیارت و حرم مطهر امام رضا)ع(/عظیم سرودلیر	
•  مهارتهای زندگی در سیره رضوی/ محمدرضا شرفی	
•  به یادم باش)داستانکهای سنت و سیره امام رضا)ع(/محمدرضا میری	

گاهشمار:

آخرین مهلت ارسال آثار:  1393/5/15
تاریخ برگزاري مراسم اختتامیه در استان:دهه اول شهریورماه 1393

 قزوین: بلوارآزادگان)غیاث آباد(- چهارراه غیاث آباد- جنب مسجد امام خمیني)ره( – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي
 info@qershad.ir  www.Qazvinershad.ir :تلفن:02813691412  تلفکس:02813691412 نشاني سایت و پست الکترونیکي 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت فاطمه 
معصومه)س( و همزمان با  دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قزوین نهمین 
جشنواره سراسری نمایش نامه نویسی رضوی از مجموعه برنامه هاي دوازدهمین جشنواره بین 

المللی امام رضا)ع( را برگزار مي نماید.



نشانی

55
 جشنواره سراسري آئین هاي نمایشي وپرده 

خواني در فرهنگ رضوي

کهگیلویه وبویر احمد 

 اهداف :

الف: اشاعه وترویج فرهنگ منور رضوي 
ب: گسترش فعالیتهاي هنري بخصوص آئینهاي نمایشي ومذهبي ،مرتبط با سیره ائمه 

معصومین بویژه امام رضا )ع(
ج: گرامیداشت تولید کنندگان وپدید آورندگان آثار برتر در زمینه سیره شخصیت ومعارف امام 

رضا )ع( وکمک به انتشار گسترده این آثار
د: توجه ویژه هنروندان به آداب وآئین هاي نمایشي 

موضوع :

• شناخت فرهنگ رضوي در آئین ها و آداب ورسوم وفرهنگ عامه 	
• زندگي و آثار اصحاب امام رضا )ع(	
•   شناخت اندیشه ها وزندگاني امام رضا )ع( ومضامین عالي فرهنگ رضوي  	
• تاثیر اندیشه واثار امام رضا)ع( در زندگي فردي واجتماعي 	
• شناساندن کرامات وتاثیرات رفتاري امام رضا )ع( در زندگي انسان 	
• تبیین ابعاد علمي واجتماعي شخصیت وسیره امام رضا)ع( 	
• توجه به ظرفیت فرهنگ ها واعتقادات بومي ومحلي با محوریت فرهنگ رضوي )آداب 	

رسوم وآئینها(
• پرداختن به مفاهیم عالیه موضوعات نو وخالق در فرهنگ رضوي 	
• پرداختن به مفاهیم عالیه احادیث وروایات رضوي 	

شرایط ومقررات :

1-   جشنواره در بخش صحنه اي ومیداني برگزار میگردد متقاضیان مي بایشست لوح فشرده 
اجراي نمایش را به همراه 3نسخه تایپ شده از متن یا طرح در محیط world  به همراه فرم 

تکمیل شده تقاضا ي حضور را به دبیر خانه جشنواره ارسال نمایند 
2 -  به آئینهاي نمایشي راه یافته به جشنواره تا سقف 60 میلیون ریال بر اساس تصویب کمیته 

تخصصي به نسبت کیفیت اثر در اجرا وبعد مسافت کمک هزینه پرداخت خواهد شد 
3  - اجراي عمومي آثار منتخب استانها قبل از برگزاري جشنواره ضروري است 

4   - با توجه به اینکه بازبیني آثار در قالب لوح فشرده ارسالي انجام خواهد گرفت نسبت به کیفیت 
آن اطمینان حاصل شود 

5   -آثار  ارسالي نباید در جشنواره هاي ملي رضوي وسایر جشنواره ها ي سراسري دیني شرکت 
کرده باشند 

6   -از آثار برتر جشنواره جهت اجراي عمومي در سطح کشور بعد از برگزاري جشنواره توسط اداره 
کل هنرهاي    نمایشي وادارات کل استانها حمایت بعمل خواهد آمد 

7   -نمایشهاي بر گرفته از آئینها با ذکر نام آئین ونمایش بخشهایي ازآئینها باید هراه باشد 
8   -در بخش پرده خواني ستاد جشنواره به هر کدام از پرده خواناني که به جشنواره راه پیدا 

میکنند تا سقف 20میلیون ریال بر اساس کیفیت اجرا وبعد مسافت کمک هزینه پرداخت 
مینماید 

9   -پرده خوانان باید اثر خود را طبق بند 4شرایط ومقررات به دبیر خانه ارسال نمایند 
کارگاه آموزشي :  دبیر خانه جشنواره به صورت روزانه در طول ایام برگذاري جشنواره کارگاهاي 

آموزشي برگزار مینماید 

مدارک مورد نیاز : 

. ارسال فرم پر شده تقاضاي حضور 
. خالصه ومعرفي آئین در یک صفحه 
. ارائه خالصه سوابق هنري کارگردان 

. یک قطعه عکس 4×3از کارگردان 

توضیحات:

• فرم شرکت در جشنواره واطالعات تکمیلي از طریق پایگاه اطالع رساني جشنواره واداره 	
کل فرهنگ وارشاد اسالمي استان کهگیلویه وبویر احمد نیز قابل دریافت است 

• ، قوانین برنامه ها وزمان بندي دبیر خانه 	 تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش ّ
جشنواره است 

•  مدارك وفیلم هاي ارسا لي مسترد نخواهد شد 	
• ستاد برگزاري جشنواره هیچ مسئولیتي در قبال ساخت وساز دکور ،دوخت لباس وچاپ 	

برشور وتبلیغاتي ندارد 
• چنانچه مواردي در فراخوان ذکر نشده باشد از طریق دبیر خانه جشنواره قابل استعالم 	

میباشد 
• کمک هزینه ایاب وذهاب برگزیدگان با توجه به استان پرداخت میگردد	

توضیحات بسیار مهم :

توجه ومراقبت به پوشش ورعایت کامل حجاب توسط عوامل ویا اعضاء دست اندر کار الزامي بوده 
ودر صورت عدم رعایت در طول جشنواره موجب محرومیت خواهد شد  

گاهشمار جشنواره : 

اخرین مهلت ارسال  لوح فشرده آثار همراه متن یا طرح آئینها تا تاریخ 1393/4/20 خواهد بود 
تاریخ اعالم باز بیني آثار 1393/5/20خواهد بود 

پذیرفته شدگان میبایست  آثار خود را در قالب سي دي با کیفیت مطلوب تصویر وصدا در تاریخ 
مذکور به دبیر خانه جشنواره ارستال نمایند 

تاریخ برگزاري چشنواره 1393/6/10     

استان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسالمي مجتمع اما م خمیني )ره(
 Info@ sharnstoos.ir             09178450769           0741-2227111          0741 -2227110: تلفن

 به مناسبت میالد عالم آل محمد )ص( حضرت علي بن موسي الرضاوحضرت معصومه )س( همزمان با 
دهه کرامت اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمي استان  کهگیلویه وبویر احمد سومین جشنواره آئین هاي 

نمایشي وپرده خواني در فرهنگ رضوي را برگزار مینماید 
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 جشنواره محیط زیست در آموزه هاي 56
رضوي

 سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 اهداف:

 1 – استفاده از فرصت برگزاري جشنواره بین المللي امام رضا در جهت آموزش و فرهنگ سازي 
در راستاي حفظ ونگهداشت منابع طبیعي و سرمایه هاي ملي و ترویج رفتارهاي بهنجار محیط 

زیستي .
 2 – گسترش فعالیت هاي هنري- مذهبي مرتبط با موضوعات محیط زیستي با استفاده از سیره 

بزرگان دین به ویژه امام رضا )ع( در میان فعاالن فرهنگي و هنري جامعه.
 3 – شناسایي و تجلیل از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگي و هنري در زمینۀ 

محیط زیست با بهره گرفتن ازظرفیت معارف اسالمي بخصوص فرهنگ رضوي .

بخش اصلي :

عکس و پوستر براي کلیه ي استان هاي کشور در مناطق پنج گانه بصورت مشترك
بخش جنبي :

نقاشي ، داستان کوتاه و خاطره نویسي به انتخاب دبیرخانه ي مناطق 
محورهاي موضوعي آثار :

1 – محیط زیست طبیعي و دریایي با تکیه برتنوع زیستي
2 – محیط زیست انساني با تکیه بر عناصر : آب ، خاك ، هوا و نقش انسان در حفاظت از محیط 

زیست
مقررات  و ضوابط عمومي جشنواره :

شرکت در جشنواره براي عموم آزاد است .
هر داوطلب براي یک اثر فقط مي تواند در یکي از مناطق پنجگانه در جشنواره شرکت نماید .

مهلت ارسال آثار به دبیر خانه مناطق پنج گانه حداکثر تا تاریخ  20 / 4 / 1393 مي باشد .
مسئولیت  مالکیت آثار ارسال شده توسط شرکت کنندگان برعهده ي شخص شرکت کننده بوده 
و در صورت اثبات عدم صحت این موضوع، شرکت کنندگان خاطي از حضور در جشنواره منع و 

برابر مقررات مربوطه با او رفتار خواهد شد .
دبیرخانه هاي منطقه اي مجازند آثار منتخب را به هر شیوه اي که صالح بدانند در نقاط مختلف به 

نمایش گذاشته و یا به روشهایي مانند کتاب ، مجله و ... با ذکر نام پدید آورنده منتشر کند.
 دبیرخانه هاي منطقه اي هیچ مسئولیتي در قبال آسیب دیدگي ناشي از ارسال نامطلوب آثار و یا 

آثار فاقد کیفیت نخواهد داشت .
 آثاري که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ها ارسال شود به جشنواره راه نخواهند یافت وآثار 

دریافتي عودت داده نخواهد شد .
ارسال آثار توسط شرکت کنندگان به منزله قبولي تمام مقررات جشنواره خواهد بود.

مقررات و شرایط عکس : 

 عکس ها باید تنها با فرمت JPEG  و در بلندترین طول عکس حداقل 1024 و حداکثر 2048 
پیکسل باشند.

هر شرکت کننده مي تواند 3 قطعه عکس با توجه به محور هاي موضوعي آثار، برروي یک لوح 

فشرده به دبیرخانه هاي مناطق پنج گانه ارسال نماید.
شرکت کنندگان باید فایل عکس ها را همراه با نام و نام خانوادگي ، عنوان عکس، نام محل یا 

منطقه   نام گذاري نمایند .
در صورت راهیابي آثار، از طریق دبیرخانه اطالع رساني و سپس فایل عکس راه یافته با فرمت 

TIFF و حداقل با عرض 30 سانتي متر و با دقت DPI300 دریافت مي شود.  

 مقررات و شرایط پوستر : 

هر شرکت کننده مي تواند حداکثر 3 اثر با توجه به محورهاي موضوعي آثار، به دبیرخانه هاي 
مناطق پنج گانه ارسال نماید .

پوستر ها باید تنها با فرمت JPEG ،  سایز A4  و حداقل DPI 72  باشند. 
فایل پوستر ها باید برروي یک لوح فشرده همراه با مشخصات کامل  و نام پدید آورنده ارسال 

گردد .
در صورت راهیابي آثار، از طریق دبیرخانه اطالع رساني و سپس فایل پوستر راه یافته با فرمت 

TIFF،  با سایز70*50 سانتي متر و با دقت DPI300 دریافت مي شود.  
 تذکر : عالقمندان مي توانند به منظور اطالع از شرایط و ضوابط موضوعات فرعي و سایر اطالعات 
تکمیلي با ورود به سایت سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس WWW.DOE.IR   بخش 
معاونت آموزش و پژوهش – دفتر آموزش و مشارکت مردمي، به لینک دبیرخانه هاي مناطق 

پنجگانه دسترسي یابند.
جوایز:

در هر بخش به نفرات اول تا سوم جوایزي اهدا مي شود که نوع جوایز اهدایي از طریق سایت 
سازمان اطالع رساني خواهد شد .

گاه شمار : 

آخرین مهلت ارسال آثار : 1393/5/5
زمان برگزاري جشنواره : 6 الي 16 شهریور مصادف با دهه ي کرامت

مناطق پنجگانه :

 منطقه 1 : استان اصفهان ) شامل استانهاي : بوشهر – هرمزگان – کرمان - سیستان و بلوچستان 
- فارس - کهگیلویه وبویراحمد (

منطقه 2 : استان ایالم ) شامل استانهاي : همدان – کرمانشاه – خوزستان – چهارمحال و 
بختیاري - لرستان (

منطقه 3 : استان خراسان رضوي ) شامل استانهاي : خ شمالي - خ جنوبي – سمنان – گلستان 
– یزد (

منطقه 4 : استان زنجان ) شامل استانهاي : آذربایجان شرقي- آ.غربي– اردبیل – کردستان ( 
منطقه 5 : استان قم  ) شامل استانهاي : البرز – قزوین – تهران– مازندران – گیالن – مرکزي ( 

/http://www.doe.ir : شماره هاي تماس دبیرخانه ي ستادي : 27 و42781619 - 3 و42781602-021    آدرس سایت 

 توجه به جایگاه معارف اسالمي و سیره ي بزرگان در جامعه، همچنین اذعان به نقش دین در تغییر نگرش و رفتار مردم، موجب این گردیده است 
تا امروزه فرامین الهي و دیني براي حفظ جلوه هاي گوناگون سرمایه هاي طبیعي بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از این رو سازمان حفاظت 
محیط زیست به مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه )س( وحضرت علی بن موسی الرضا )ع(، همزمان با دهه کرامت در راستاي 
جلب توجه و تفکر مردم عزیز، عالقمندان و دوستداران محیط زیست به ویژه صاحب نظران و هنرمندان، جشنواره "محیط زیست در آموزه هاي 
رضوي" را با محور بررسي اثرات بهره مندي از سیره و معارف حضرت ثامن الحجج در اصالح رفتارهاي محیط زیستي آحاد جامعه برگزار مي 

نماید. این جشنواره در دو قسمت موضوعات اصلي و موضوعات فرعي برگزار مي گردد.
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57  جشنواره ملی تئاترکودک و نوجوان رضوی

هرمزگان 

 اهداف جشنواره: 

 الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ــه معصومین به ویژه حضرت  ــیره ائم ــترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با س ب: گس

امام رضا)ع(.
ــت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، مرتبط با فرهنگ رضوی و کمک  ج: گرامیداش

به تولید و انتشار گسترده این آثار.
ــب، قالبی  ــتری مناس ــکی به عنوان بس د: بهره گیری از تئاتر کودك و نوجوان خاصه نمایش عروس

انعطاف پذیر و دستمایه ایی هنرمندانه به منظور معرفی سنت ها و عناصر فرهنگی این اقلیم.

ویژگی های جشنواره:

• ــتان هرمزگان)بندرعباس و 	 ــا 93/6/10 در  اس ــب از 93/5/10 ت ــوم نمایش های منتخ اجرای عم
شهرستان ها(

• ــده،انتخاب 	 ــرح های پذیرفته ش ــش، دریافت فیلم ط ــرح اولیه نمای ــنواره: پذیرش ط مراحل جش
آثار،اجرای عموم آثار منتخب،اختتامیه

• یکسان سازی مراحل داوری از بازخوانی طرح، انتخاب آثار تا داوری نهائی آثار	
• برگزاری جلسات نقد و بررسی در طول اجرای عموم نمایش ها 	
• ــزاری اجرای عموم 	 ــور داوران و منتقدان در طول برگ ــی با حض ــزاری بیش از 20 کارگاه  آموزش برگ

نمایش ها در بندرعباس و شهرستان ها
• برگزاری اختتامیه در دهه مبارك کرامت با حضور  برگزیدگان جشنواره طبق رأی هیات داوران،تجلیل از 	

پیشکسوتان و پدیدآورندگان آثار هنری رضوی و اجرای نمایش های منتخب هفت دوره جشنواره

محورها :

بهره گیری تام از اندیشه ها و آموزه های سیره رضوی، کرامات رضوی، داستان ها و حکایات 
مرتبط با اصحاب امام رضا )ع(، جلوه های مهرورزی، کاروانهای زیارتی ، احادیث رضوی و ... 

بخش های جشنواره :

الف: بخش رقابتی
- گروه های منتخب نمایش صحنه ای کودك و نوجوان
 - گروه های منتخب نمایش عروسکی کودك و نوجوان

ب: بخش جنبی
 برگزاری نشست های تخصصی، جلسات نقد و بررسی آثار و کارگاه های آموزشی با حضور 

هنرمندان، داوران و اساتید و صاحبنظران

 شرایط پذیرش اثر :

تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت درجشنواره به همراه ارسال  طرح ، خالصه داستان نمایش و 
شیوه اجرایی ، ارسال سوابق هنری و عکس کارگردان، سوابق هنری و عکس نویسنده، چهار عکس از 
نمایش های اجرا شده توسط گروه » با درج اطالعات« ، ازطریق پست الکترونیک دبیرخانه جشنواره 

Zameneahoo.hormozgan@gmail.com  :به نشانی

نکته: پرداختن به زندگی، احادیث و روایات منتسب به امام هشتم )ع( الزامی است.
ــت منطبق با شیوه های  ــنواره نحوه اجرای نمایش ها می بایس ــأن موضوعی جش نکته: با توجه به ش

استاندارد و مورد قبول با رعایت کامل اصول مذهبی و حجاب اسالمی باشد.
تذکر مهم:

توجه و مراقبت به پوشش و رعایت کامل حجاب توسط عوامل و یا اعضاء دست اندرکار الزامی بوده 
و در صورت عدم رعایت در طول دوره جشنواره موجب محرومیت خواهد شد.

جوایز:

نفر اول هربخش: تندیس ، دیپلم افتخار وکمک هزینه حج عمره ) معدل 10000000 ریال (
نفر دوم هربخش: لوح تقدیر وکمک هزینه حج عمره ) 8000000 ریال (
نفر سوم هربخش: لوح تقدیر وکمک هزینه حج عمره ) 6000000 ریال (
نمایش برگزیده هر بخش: تندیس، دیپلم افتخار و ) 20000000 ریال (

نکته: نمایش هایی که قبل از جشنواره در استان خود اجرای عموم داشته اند مورد حمایت ویژه 
جشنواره خواهندبود.

تقویم جشنواره:

آخرین مهلت ارسال طرح : 1392/11/25  تاریخ اعالم طرح های پذیرفته شده : 1392/12/15
آخرین مهلت ارسال فیلم نمایش :  15 /3/ 1393 تاریخ اعالم آثار پذیرفته شده : 1393/4/5

تاریخ برگزاری جشنواره : 1393/5/7  الی 1393/6/7
برگزاری اختتامیه جشنواره در دهه کرامت تاریخ 1393/6/10

توضیحات:

•   تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش قوانین، برنامه ها و زمانبندی جشنواره 	
است.

• حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای نمایشهای ارسالی 40 دقیقه می باشد.	
• چنان چه مواردی در فراخوان ذکر نشده باشد از طریق دبیرخانه جشنواره قابل پیگیری 	

است.
• کمک هزینه گروه های راه یافته به جشنواره ، به تشخیص دبیرخانه، تا سقف 40/000/000 	

ریال خواهد بود که هزینه ایاب و ذهاب را نیز شامل می شود.
• شیوه ی عروسک گردانی کاماًل آزاد و استفاده از شیوه های ترکیبی بالمانع است.	
• تعداد اعضای گروه به همراه سرپرست نباید از 10 نفر بیشتر باشد.	
• آثار پذیرفته شده به مدت 5 تا 7 روز طی ماه های مرداد و شهریور سال 1393 در 	

بندرعباس و شهرستان های استان هرمزگان اجرای عموم خواهند داشت.
• ستاد برگزاری از پذیرش همراهان گروه های پذیرفته شده بیش از 10 نفر معذور است.	
• آثار برگزیده در قالب لوح فشرده تکثیر و به تمامی گروه ها از طرف ستاد برگزاری اهداء 	

خواهد شد.
• هزینه اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.	

  بندرعباس، بلوار پاسداران، چهار راه فرهنگ ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان، دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر کودك و نوجوان رضوی
  تلفکس: 0761-5550437  

هشتمین جشنواره ملی تئاتر کودك و نوجوان رضوی می کوشد فطرت های پاك را به اصل خویش که بی تردید حب ائمه اطهار و 
پیروی از سیره ایشان در رأس آن است آشنا کند و هنر تئاتر و نمایش شیوه بالمنازع این دانستن و دوستی است تا کودکان مسلمان 
زوایای مذهب و زندگی بزرگان دین مبین شان را بشناسند و سرمشق نمایند. با این دیدگاه و نظر به اهمیت جایگاه استمرار فعالیت 
های فرهنگی هنری رضوی و محدود نشدن به دهه کرامت ، باال بردن کیفیت آثار و اجرا ها، گسترش دربرگیری جشنواره و توسعه دایره 
مخاطبان، این دبیرخانه شیوه برگزاری جشنواره را به اجرای عموم نمایش های منتخب در مرکز استان و شهرستان های هرمزگان 

تغییر داده است که بی تردید نشانه ی بلوغ کمی و کیفی جشنواره  در دوره مبارك هشتم با استعانت ازامام هشتمین)ع( خواهدبود. 
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 جشنواره سراسري عکس رضوي

 آذربایجان شرقی

 اهداف: 

 1 -  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
2 -  گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری و مذهبی ومرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام 

 رضا )ع(. 
4 -  گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، 

شخصیت و معارف امام رضا )ع( و کمک به انتشار گسترده این آثار.

موضوعات جشنواره : 

1-  زیارت)آداب و فرهنگ زیارت ( ادعیه ، معنویت و تجلی حضور
 2- حرم مطهر رضوي و آثار و ابینه ها 

3- حرم مطهر رضوی، امامزادگان ) به ویژه حضرت معصومه )س( و حضرت شاهچراغ)ع( (
4- وقف ، فرهنگ وقف

5- حرم مطهر رضوی و مناسبتهای انقالب اسالمی و شهدا
6-  یاران و اصحاب حضرت امام رضا )ع(

7- جلوه هاي مشهد الرضا)ع(
8- زائران و مجاوران

9- شفایافتگان،شیفتگان و دلدادگان حضرت
10- جلوه هاي فرهنگ رضوي در خارج از کشور

11- زائران پیاده
12- کاروان های زیارتی

13- قدمگاه های حضرت و مراسم بزرگداشت قدمگاه ها
برنامه هاي جنبي:

1 - نشست تخصصي و کارگاه هاي آموزشي به عنوان برنامه هاي جنبي با حضور میهمانان و 
اساتید صاحب نظر برگزار خواهد گردید.

2 – برگزاري نمایشگاه عکس سیر تحول توسعه حرم مطهر امام رضا )ع(
3 – چاپ و رونمایي عکسهاي برگزیده و آثاري که به نمایشگاه راه یافته است.

4 –تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی
5 –برگزاری مسابقه خوشنویسی صلوه خاصه امام رضا)ع(

6 –برگزاری نمایشگاه خوشنویسی صلوه خاصه امام رضا)ع(آثار سالهای قبل
 مقررات: 

1- هر  عکاس می تواند حداکثر 10 عکس به صورت تک عکس و 7 عکس به صورت مجموعه 
عکس به دبیرخانه ارسال کند.

2 -    عکس ها بایست روي سي دي  و با فرمت gpg در اندازه 40*30 سانتی متر و با دقت 
300dpi ارسال شوند.

3 –کلیه عکسهاي راه یافته به بخش مسابقه توسط دبیرخانه چاپ و به نمایش گذاشته مي شود.
4 - مسئولیت ناشی از ارسال نامطلوب آثار متوجه ارسال کننده است.

5- در صورت آنالوگ بودن، نگاتیو اثر و در صورت دیجیتال بودن فایل اصلی عکس بایستی نزد 
 عکاس موجود باشد. 

6- کلیه شرکت  کنندگان )عکاسان( فرم مشخصات خواسته شده را تکمیل و به همراه یک 
 قطعه عکس 4*3به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند 

 7- آثار برگزیده عودت نخواهند شد. 
8-دبیر خانه جشنواره به ازای هر عکس پذیرفته شده در نمایشگاه)به غیر از آثار برتر( مبلغ 

 500000ریال به صاحب اثر پرداخت می نماید. 
 9-عکس ها ارسالی نباید در جشنواره های قبلی عکس رضوی جزو آثار منتخب باشد. 

10- شرکت برای کلیه عکاسان و عالقه مندان آزاد بوده و تکمیل فرم درخواست شرکت در 
 مسابقه توسط عکاس به منزله پذیرش شرایط مسابقه است. 

11-  کتاب نفیسي از آثار برگزیده  چاپ وبه کلیه عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یافته 
 باشد یک جلد کتاب جشنواره اهداء خواهد شد. 

12- تصمیم گیري در مورد کلیه مسائل پیش بینی نشده در آیین نامه برعهده دبیر جشنواره 
مي باشد.

جوایز : 

 1- نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و 25/000/000 ریال جایزه نقدی 
 2- نفر دوم: لوح تقدیر و 20/000/000 ریال جایزه نقدی
 3- نفر سوم: لوح تقدیر و 15/000/000 ریال جایزه نقدی

 4- نفر چهارم: لوح تقدیر و 12/000/000 ریال جایزه نقدی
5- نفر پنجم: لوح تقدیر و 10/000/000 ریال جایزه نقدی

6– نفر ششم: لوح تقدیر 8/000/000 ریال جایزه نقدی
7- نفر هفتم: لوح تقدیر 7/000/000 ریال جایزه نقدی
8- نفر هشتم: لوح تقدیر 6/000/000 ریال جایزه نقدی

کلیه هنرمنداني که آثارشان به بخش مسابقه راه مي یابد به عنوان مهمان دبیر خانه جشنواره 
سراسري عکس رضوي پذیرش خواهند شد.

تقویم :

الف: مهلت ارسال آثار: 93/5/15 
ب : زمان انتخاب آثار برگزیده:93/5/25

ج: تاریخ برگزاري جشنواره : شهریور 1393

توضیحات:

کلیه آثار ارسالي با مشخصات کامل شناسه اي – نشاني کامل پستي و در صورت امکان نشاني 
الکترونیکي و شماره تماس قید گردد.  

تبریز – بلوار استاد شهریار – اول سر باالیي ولي عصر – مجتمع فرهنگي و سینمایي 22 بهمن تبریز - دبیرخانه جشنواره سراسري عکس رضوي -  تلفن: 3281200 
 www.Akserazavi.ir :3280555 -0411 تلفاکس: 3281202– 0411 نشاني سایت جشنواره –

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي ابن موسي الرضا )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان آذربایجان شرقي 

جشنواره سراسري عکس رضوي را برگزار مي نماید.



نشانی

59

برنامه های 
 سینمایی

جشنواره  پویانمایی رضوی) انیمیشن (   / گلستان/60. 1
جشنواره سراسری نماهنگ رضوی/ لرستان/61. 2
جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی/ یزد/62. 3



نشانی

جشنواره  پویانمایی رضوی) انیمیشن (   60

 گلستان

 اهداف:

الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.
ب : گسترش فعالیتهاي فرهنگي هنري و مذهبي مرتبط با سیره امام رضا )ع(

ج : کشف و بروز استعدادهاي هنري و آشنا نمودن نسل جوان جامعه با معارف رضوي به کمک ابزار نوین بصري

موضوع:

1( سیره رضوی شامل )احادیث/روایات/ نکته ها / حکمت ها /داستانها و حکایات/ لطایف / پیام های آموزشی 
و تربیتی در کالم و سیره رضوی /اصحاب و یاران امام / جایگاه ویژه علمی و اخالقی و مناظرات حضرت (

2( کرامات رضوی 
3( منازل سفر امام رضا ) ع ( از مدینه تا مرو)تولد ، زندگی و شهادت حضرت( 

4( آئین هاي اقوام در خصوص زیارت، ارادات و استقبال از زائرین حرم  مطهر رضوي 
5( زمامداران عباسي و رفتار آنان با اهل بیت و یاران ایشان

6( سایر موضوعات مرتبط با سیره رضوي

بخش های جشنواره :

بخش اصلي: بخش مسابقه فیلم کوتاه انیمیشن
بخش جنبي: برگزاري نشست هاي تخصصي و کارگاههاي آموزشي با حضور مهمانان و اساتید صاحبنظر

-برگزاری نمایشگاه هنری
-نمایش انیمیشن های برگزیده پنج دوره قبلی جشنواره و انیمیشن های برتر

مقررات جشنواره:

1- فیلم ها در قالب 2 نسخه DVD ارسال شود) یک نسخه با فرمت AVI و نسخه دیگر قابل پخش در 
دستگاه DVD   خانگی (

2- جهت شرکت در جشنواره عالوه بر فرم درخواست ، ارسال نسخه اصلي اثر به همراه یک قطعه عکس 
 CD پشت صحنه فیلم و یک قطعه عکس صحنه فیلم به همراه یک قطعه عکس پرسنلی کارگردان بر روي

با فرمت JPG الزامی است .
3- روی هر DVD فقط یک فیلم ضبط شده باشد.

4- فیلمهایی که استانداردهای فنی و کیفیت نمایشی مناسبی نداشته باشند از بخش مسابقه حذف خواهند 
شد.

5- زمان فیلم های کوتاه حداقل 1 و حداکثر 20 دقیقه می باشد.
6- آثار ارسالی به دبیرخانه  جشنواره ، نباید در سالهای گذشته به بخش مسابقه  جشنواره راه یافته باشند.

7- فیلم هایی که توسط بیش از  یک کارگردان ساخته شده ، فقط یک نفر به نمایندگی به جشنواره دعوت 
خواهد شد.

8- از نظر تعداد آثار ارسالی برای اشخاص ، نهادها و سازمان ها ، محدودیت وجود ندارد.
9- دبیرخانه جشنواره در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار ، هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمی گیرد.

10-  هزینه های اسکان و پذیرایی و کمک هزینه سفر در زمان برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 
جشنواره خواهد بود.

11- به تمام فیلم های پذیرفته شده در بخش مسابقه گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

12- تنظیم برنامه نمایش آثار به عهده دفتر جشنواره است ، پس از دریافت آثار امکان خارج کردن هیچ 
فیلمی از برنامه وجود ندارد. )درصورتی که تهیه کننده و کارگردان فیلم مشترك نباشد تأیید از تهیه کننده 

اثر جهت ارسال فیلم الزامی است .(
13- کلیه هزینه های ارسال به عهده شرکت کنندگان است.

14- آثار ارسالی نزد آرشیو جشنواره امانت خواهد ماند تا در بخش سوابق شرکت کنندگان نگهداری شود.
15- تهیه کنندگان دولتی و خصوصی که تمایل دارند آثارشان در جشنواره حضور یابد می توانند پس از 
تکمیل برگ درخواست شرکت آن را به همره یک نسخه از فیلم ، عکس کارگردان، پوستر، بروشور، عکس 
های فیلم ، پیشینه ی هنری کارگردان و هرگونه اطالعات دیگری که ضروری می دانند حداکثر تا  تاریخ  

93/05/20  به دفتر جشنواره ارائه دهند.
16- فیلم هایی که بعد از تاریخ مقررشده به دفتر جشنواره برسد پذیرفته نخواهد شد.

17- تصمیم گیری درباره ابهام های ناشی از مفاد مقررات و یا موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه با 
دبیر جشنواره خواهد بود.

18-داشتن آدرس پست الکترونیک )ایمیل( و درج آن در فرم درخواست توسط شرکت کنندگان الزامی 
است .

 * امضای برگ درخواست شرکت در جشنواره به منزله پذیرش کامل مقررات است.

توضیحات:

براساس هماهنگی به عمل آمده اثر اول منتخب جشنواره پویانمایی رضوی از کمک و حمایت مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی برای تولید و ساخت اثر بعدی در حوزه فرهنگ رضوی برخوردار خواهد 

شد.
 * لطفاً قبل از تاریخ               1393/05/20      این فرم را به همراه فیلم به نشانی دفتر جشنواره ارسال فرمایید.

جوایز بخش فیلم :

تندیس و دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه اول و جایزه نقدی به مبلغ    40/000/000  ریال
دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه دوم و جایزه نقدی به مبلغ    30/000/000  ریال
دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه سوم و جایزه نقدی به مبلغ    20/000/000  ریال

لوح تقدیر جشنواره برای بهترین فیلمنامه و جایزه نقدی به مبلغ    6/000/000  ریال
لوح تقدیر جشنواره برای بهترین انیمیت ) حرکت بخشی – پویانمایی(و جایزه نقدی به مبلغ    6/000/000  

ریال
لوح تقدیر جشنواره برای بهترین فضاسازی و سبک تصویری و جایزه نقدی به مبلغ    6/000/000  ریال

لوح تقدیر جشنواره برای بهترین صداگذاری   به مبلغ    6/000/000  ریال
لوح تقدیر جشنواره برای بهترین طراح شخصیت   به مبلغ    6/000/000  ریال

روز شمار جشنواره 

مهلت ارسال آثار :     93/05/20               
زمان انتخاب آثار برگزیده :     93/05/25   
تاریخ برگزاری جشنواره :          93/06/07

تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه:     93/06/08
مکان برگزاری جشنواره : تاالر فخرالدین اسعد گرگانی 

 گرگان / میدان فخرالدین  اسعد گرگانی / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان –امور سینمایي و سمعي بصري    کد پستی : 87565 - 49166
 gmail.com@Golestan .farhang88 : تلفن : 2228161 – 2251322 – 0171      -2251322 – 0171   پست الکترنیکی

        

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه 
معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ششمین جشنواره 

ملی پویا نمایي رضوی)انیمیشن(  را برگزار می کند.

   www.golestan.farhang.gov.ir
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61  جشنواره سراسری نماهنگ رضوی

لرستان 

 اهداف :

الف:اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی
ب:گسترش فعالیت های فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا )ع(

ج:گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره ،شخصیت 
و معارف امام رضا )ع(و کمک به انتشار گسترده تر این آثار

موضوع :

1-ساخت نماهنگ پیرامون فرهنگ و سیره منور رضوی، حضرت معصومه )س( و حضرت شاه 
چراغ)ع( با موضوعاتی همچون : زیارت)آداب و فرهنگ زیارت ( ادعیه ، معنویت و تجلی حضور

 2- حرم مطهر رضوي و آثار و ابینه ها 
3- حرم مطهر رضوی، امامزادگان ) به ویژه حضرت معصومه )س( و حضرت شاهچراغ)ع( (

4- وقف ، فرهنگ وقف
5- حرم مطهر رضوی و مناسبتهای انقالب اسالمی و شهدا

6-  یاران و اصحاب حضرت امام رضا )ع(
7- جلوه هاي مشهد الرضا)ع(

8- زائران و مجاوران
9- شفایافتگان،شیفتگان و دلدادگان حضرت

10- جلوه هاي فرهنگ رضوي در خارج از کشور
11- زائران پیاده

12- کاروان های زیارتی
13- قدمگاه های حضرت و مراسم بزرگداشت قدمگاه ها

مقررات خاص :

• قطع آثار آزاد است 	
• الزم است بر روی هر لوح فشرده )VCD یا DVD ( فقط یک اثر ضبط و ارسال گردد. 	
• برای شرکت در جشنواره الزم است فرم تقاضای شرکت و کپی اثر به صورت )VCD یا 	

DVD ( و فایل avi بر روي لوح فشریه DVDبهمراه دو قطعه عکس از صحنه و پشت 
صحنه فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شود 

• آثاری که استاندارد های فنی و کیفی نمایش را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می گردند. 	
• آثار صرفا به صورت )VCD یا DVD ( پذیرفته خواهند شد 	
• آثار ارسالی که  در دوره های قبلی جشنواره نماهنگ رضوی به نمایش  در آمده اند از بخش 	

مسابقه جشنواره حذف می گردند
•  کلیه آثار ارسالی باید ویژگی هاوساختار  نماهنگ را داشته باشند .	
• دبیر خانه جشنواره از پذیرفتن آثاری که دارای ساختار پویا نمائی است معذور است.	

جوایز: 

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 40/000/000 ریال برای بهترین نماهنگ به عنوان اثر اول 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 30/000/000 ریال برای بهترین نماهنگ به عنوان اثر دوم

تندیس جشنواره دیپلم افتخار و مبلغ 20/000/000 ریال برای بهترین نماهنگ به عنوان اثر سوم 
دیپلم افتخار و مبلغ 5000000 ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس ریال برای بهترین 

کارگردانی نماهنگ
دیپلم افتخار و مبلغ  5000000ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس برای بهترین فیلمنامه نماهنگ

دیپلم افتخار و مبلغ 5000000ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس برای بهترین سازنده 
دیپلم افتخار و مبلغ 5000000ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس برای بهترین تدوین 

دیپلم افتخار و مبلغ 5000000ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس برای بهترین تصویربرداری
دیپلم افتخار و مبلغ 5000000ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس برای بهترین جلوه های بصری

تندیس  جشنواره ودیپلم افتخا ر به بهترین مجری طرح یا تهیه کننده
توضیحات:

ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز با توجه به هماهنگی های بعمل آمده جوایزی به 
منتخبین اهداء خواهند نمود.

نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی به عنوان برنامه  های جنبی با حضور اساتید 
صاحبنظر برگزار خواهد گردید.

هزینه های ایاب و ذهاب ) زمینی( ،اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 
جشنواره خواهد بود و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب به موقعیت استان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.
مقررات عمومی :

در تعداد و زمان ارسال آثار محدودیتی وجود ندارد. 
ارسال یک قطعه عکس 4×3 سازنده اثر به دبیرخانه جشنواره الزامی است 

درصورتیکه چند اثر به صورت هم ارزش ،مقام یکسانی را کسب نمایند،جوایز بین آثار تقسیم خواهد شد.
کپی آثار ارسالی برای بازبینی و انتخاب عودت نمی گردد. 

به آثاری که به جشنواره راه یابند گواهی شرکت اهداء خواهد شد. 
پس از راهیابی آثار امکان خارج کردن آن از برنامه وجود ندارد.

هرگونه خسارت ناشی از پست یا حمل و نقل آثار متوجه فرستنده خواهد بود و حفظ آثار از زمان 
تحویل تا پایان جشنواره به عهده دبیرخانه می باشد. 

آثاری که بیش از یک سازنده داشته باشند فقط یک نفر به نمایندگی از آنها به جشنواره دعوت خواهد شد .
 به تقاضای شرکت آثاری که مدارك آنها به طور ناقص ارسال می گردد ، ترتیب اثر داده نمی شود. 

دبیرخانه جشنواره در صورت موافقت صاحب اثر حق استفاده از آثار به بصورت مجموعه و یا تیزر 
تبلیغات و یا سایر موارد با ذکر نام صاحب اثر دارد. 

 اخذ تصمیم نهائی درباره هر نکته ای که در مقررات حاضر پیش بینی شده و یا ابهامات ناشی از آن 
و تغییر در بعضی مقررات با دبیرخانه جشنواره است.

 امضای فرم تقاضای شرکت به معنای قبول مقررات آن خواهد بود.
 گاهشمارجشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار :   10 / 5 /1393     بازبینی آثار :       25 / 5 /1393      اطالع رسانی :     /  /1393
زمان برگزاری جشنواره : دهه کرامت )شهریور 1393(

خرم آباد – میدان 22 بهمن – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان  تلفن : 0661-3229484
  Email:info@lorestan.farhang.gov.ir  www.lorestan.farhang.gov.ir      :نشانی پست الکترونیکی

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد )ص(حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان ششمین جشنواره 

سراسری نماهنگ رضوی را برگزار می نماید. 
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 جشنواره فیلم مستند و كوتاه رضوی

 یزد

 اهداف:
•  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.	
•  گسترش فعالیتهاي فرهنگي هنري و مذهبي مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا )ع(	
• گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، شخصیت و 	

معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار
• استفاده شایسته تر از هنر فیلم و سینما در اشاعه فرهنگ رضوی	

 موضوعات جشنواره:
جشنواره در سه گروه موضوعی برگزار می گردد:

 الف( زندگی و ابعاد شخصیت حضرت امام رضا)ع( – کرامات حضرت امام رضا)ع( – اصحاب و شاگردان 
حضرت امام رضا)ع( -  حضرت امام رضا)ع( و حضرت معصومه )س( - حضرت امام رضا)ع( و حضرت 

شاهچراغ)ع( – خاندان حضرت امام رضا)ع(، مناظرات- موقوفات حضرت امام رضا)ع(- خادمین و اصحاب 
حضرت امام رضا)ع(- عالمان مدفون در جوار حضرت امام رضا)ع(-  بارگاه و آستان حضرت امام رضا)ع(- 

 زائران حضرت امام رضا)ع(- حضرت امام رضا)ع( در آثار شاعران و عارفان- آثار تجربی آزاد 
با موضوعات مرتبط با امام رضا)ع(- حضرت امام رضا)ع( و جاده والیت،  قدمگاه ها و امامزادگان – آداب زیارت

ب( سبک زندگی:  شامل تمامی موضوعاتی خواهد بود که می توان با بهره مندی از سیره رضوی به آن 
پرداخته شود.

ج( احادیث : در این بخش فیلم ساز  با بهره مندی از مضامین، محتوا و معانی احادیث رضوی، اثری را خلق 
نموده باشد و در تیتراژ اثر و یا در آغاز فیلم به آن حدیث و منبع مورد استفاده اشاره نموده باشد.

 بخش های مسابقه جشنواره :
 الف( بخش داستانی کوتاه

ب( بخش مستند
 بخش های جنبي جشنواره:

الف( نمایش آثار برگزیده دوره پیشین
ب( برگزاری کارگاه آموزش تخصصی و نشست های پژوهشی

ج( مروری برآثار یک مستند ساز مطرح ملی
 جوایز:

بخش مسابقه:
• تندیس طالیی، دیپلم افتخار و پرداخت 60 میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم کوتاه داستانی	
• دیپلم افتخار و پرداخت 30 میلیون ریال جایزه نقدی برای بخش فیلم کوتاه داستانی	
• دیپلم افتخار و پرداخت 15 میلیون ریال جایزه نقدی برای بخش فیلم کوتاه داستانی	
• تندیس طالیی، دیپلم افتخار و پرداخت 50 میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم مستند	
• دیپلم افتخار و پرداخت 25 میلیون ریال جایزه نقدی برای بخش فیلم مستند	
• دیپلم افتخار و پرداخت 15 میلیون ریال جایزه نقدی برای بخش فیلم مستند	
• بخش ویژه جشنواره: تندیس طالیی، دیپلم افتخار و پرداخت 30 میلیون ریال جایزه نقدی به 	

بهترین فیلم کوتاه داستانی بخش ویژه
• دیپلم افتخار و پرداخت 10 میلیون ریال جایزه نقدی برای فیلم کوتاه داستانی بخش ویژه	
• تندیس طالیی، دیپلم افتخار و پرداخت 30 میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین مستند بخش ویژه	
• دیپلم افتخار و پرداخت 10 میلیون ریال جایزه نقدی برای فیلم مستند بخش ویژه	

 بخش احادیث رضوی:
• تندیس طالیی، دیپلم افتخار و پرداخت کمک هزینه برای تولید یک فیلم کوتاه داستانی به برگزیده 	

اول فیلم کوتاه داستانی
• تندیس طالیی، دیپلم افتخار و پرداخت کمک هزینه برای تولید یک فیلم مستند به برگزیده اول 	

فیلم مستند
• کمک هزینه این بخش با هماهنگی به عمل آمده از سوی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 	

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأمین خواهد شد.
•  دیپلم های افتخار تمامی بخش ها با نظر هیئت داوران متناسب با فیلم های جشنواره می تواند برای کارگردان 	

و بخش های فنی) تصویر، تدوین، صدا و ...( تعلق گیرد.
 مقررات عمومی:

• فیلم های ارسالی باید تولید سال 1392 به بعد بوده یا در دوره های گذشته جشنواره فیلم رضوی 	
شرکت نکرده باشند. و در قطع دی وی، دی وی کم، اچ دی، فول اچ دی تولید شده باشند.

• هریک از فیلم ها می بایست جهت بازبینی بصورت مستقل، بر روی یک حلقه دی وی دی ) به انضمام 	
سه قطعه عکس از »صحنه فیلم« و یک قطعه عکس »کارگردان« روی لوح فشرده( ارسال شوند.

• توجه : آثار ارسالی بر روی دی وی دی می بایست با فرمت قابل پخش در دستگاه دی وی دی ضبط 	
شده باشد. لذا به فیلم های ضبط شده با فرمت های دیتا و غیره و همچنین بر روی وی سی دی، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• مشخصات فیلم و کارگردان و زمان فیلم به طور کامل برروی دی وی دی نوشته شود.	
• دبیرخانه جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال آسیب احتمالی ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب 	

شرکت کنندگان را ندارد.
• به تقاضای شرکت فیلم هایی که مدارك آن ناقص ارسال شود یافیلم آن معیوب باشد، ترتیب اثر 	

داده نخواهد شد.
• الزم است حداکثر 7 روز پس از اعالم اسامی برگزیدگان، اصل فیلم به دفتر جشنواره واصل شود. در 	

غیر این صورت فیلم از بخش مسابقه حذف خواهد شد.
• اصل فیلم های برگزیده می بایست با یکی از فرمت های ) ترجیحا AVI بر روی هارد دیسک یا دی 	

وی دی( دی وی کم، اچ دی، اچی دی وی، یا فول اچ دی ارائه شوند.
• نسخه های دی وی دی ارائه شده به دبیرخانه جشنواره، به منظور استفاده پژوهشگران در “بانک 	

فیلم “دبیرخانه رضوی نگهداری خواهد شد.
• اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته ای که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد 	

آن در اختیار دبیر جشنواره است.
•  هرگونه مسئولیت در خصوص مسائل تبلیغی و حقوقی فیلم که بر مبنای اطالعات فرم صورت می گیرد، 	

بر عهده امضا کننده فرم است.
• جایزه جشنواره در یک رشته، تنها به یک نفر اهدا می گردد.	

مقررات اصلی:
• ارسال فیلم برای عموم آزاد است.	
• حداکثر زمان فیلم های کوتاه بخش داستانی 30 دقیقه و مستند 40 دقیقه می باشد.	
• ان دسته از فیلم هایی که تهیه کننده حقوقی و حقیقی دارند و کارگردانان اثر فرم جشنواره را تکمیل 	

نموده و به دبیرخانه جشنواره ارسال می نمایند، در صورت پذیرفته شدن در بخش مسابقه جشنواره، 
باید  نامه مجوز حضور در جشنواره توسط تهیه کننده به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.

• هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره 	
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله ی پایانی متناسب با موقعیت استان کمک هرینه سفر پرداخت 

خواهد شد.
  گاهشمار 

 آخرین مهلت ارسال آثار : 1 تیرماه 1393               اعالم اسامی فیلم های منتخب جشنواره : 1 مرداد 1393
مراسم اختتامیه : 13 شهریور 1393 زمان برگزاری جشنواره: 10 لغایت 12 شهریور 1393 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد، به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( 
حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، نهمین 

جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی را برگزار می کند.
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برنامه های
مطبوعاتی 

 جشنواره خبرگزاریها، نشریات الکترونیک و رسانه  های . 1
برخط/ تهران/64

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات / گیالن/63. 2



نشانی

ت 64 یا نشر  ، یها ر ا گز خبر ه  ر ا جشنو  
الکترونیک و رسانه  های برخط

 تهران

موضوع جشنواره:

خبرگزاریها، نشریات الکترونیک و رسانه  های برخط

رشته های جشنواره:

• تیتر و لید	
• گزارش 	
• گفتگو	
• عکس	
•  مقاله      	
• سرمقاله	

  ضوابط شرکت در جشنواره:

• آثار ارسالی باید الزاماً با موضوع ابعاد شخصیت و سیره امام رضا علیه السالم باشد.	
• کلیه آثار باید در بازه زمانی 92/7/1 لغایت93/5/1 توسط یکی از خبرگزاریها، نشریات 	

الکترونیک و پایگاههای اینترنتی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هستند، منتشر شده باشد.

• برگ درخواست شرکت در جشنواره باید توسط شرکت کننده تکمیل و بر روی آثار نصب 	
و ارسال گردد.

• مدیران مسئول نشریات الکترونیک دارای مجوز، میتوانند بنام صاحب اثر، برگه شرکت در 	
جشنواره را تکمیل و همراه آثار ارسال کنند.)در این صورت برگه ارسال آثار باید دارای مهر 

نشریه و امضای شخص مدیرمسئول باشد(.
• آثاری که بطور مشترك و گروهی تهیه شده باشند، در صورت راهیابی به مرحله نهایی، 	

گروه تولید کننده به عنوان برتراعالم خواهند شد.
• شرکت کنندگان بایدیک قطعه عکس پرسنلی خود را به همراه آثار برای دبیرخانه 	

جشنواره ارسال نمایند.
• ثبت نام و ارسال آثار بصورت الکترونیک از روی صفحه جشنواره مربوطه در وب به نشانی	

WWW.ERSHADTEHRAN.IR امکان پذیر میباشد.
• تبصره: آثار متنی باید در قالب word، عکس با فرمتjpeg وفیلم درفرمت  dvd)حداکثر 	

10 دقیقه(ارسال گردد.
• شرکت کنندگان در رشته عکس عالوه بر ارسال نسخه چاپ شده در نشریه، فایل عکس را 	

نیز برروی لوح فشرده در اندازه 70*50 وفرمتjpeg با رزولوشن dpi 300 ارسال نمایند.
• شرکت کنندگان در رشته فیلم فایل فیلم را با فرمت avi به همراه لینک انتشار به صورت 	

ذخیره شده بر روی فایل word به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

مخاطبین: اصحاب رسانه،مراکزعلمی فرهنگی هنری،طالب،اساتید،دانشجویان وعموم 
عالقمندان.

جوایزجشنواره:

 *بخش تیتر و لید:
نفر اول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000
نفر دوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 4000000
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 3000000

*بخش گزارش :
نفر اول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000
نفر دوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 4000000
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 3000000

*بخش گفتگو:
نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000
نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 4000000
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 3000000

*بخش عکس :
نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000
نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 4000000
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 3000000

*بخش مقاله:
نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 8000000
نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 6000000
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 4000000

*بخش سرمقاله:
نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 8000000
نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 6000000
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ4000000

شناسنامه جشنواره:

گستره جشنواره: ملی
آخرین مهلت ارسال آثار: 93/05/15

تاریخ اعالم نتایج: 93/05/30
تاریخ برگزاری اختتامیه جشنواره : همزمان با دهه کرامت

  مکان برگزاری : تهران
 
 

  تهران. سعادت آباد. بلوار دریا. خیابان مطهری شمالی. کوی مروارید. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران. دبیرخانه جشنواره خبرگزاریها، نشریات 
         WWW.ERSHADTEHRAN.IR الکترونیک و رسانه های برخط.        فکس و تماس دبیرخانه:   88698543   

 به مناسبت میالد باسعادت عالم آل محمد صلی اهلل علیه و آله ،حضرت علی بن موسی الرضا علیه 
السالم  و   حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها و همزمان با دهه کرامت؛   اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان تهران  جشنواره خبرگزاریها، نشریات الکترونیک و رسانه های برخط )با محوریت 

ابعاد شخصیت و سیره حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم (برگزار می نماید.



نشانی

65  جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در 
مطبوعات 

گیالن 

 اهداف :

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی
ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی  ویژه امام رضا )ع( در حوزه رسانه

ج- تقدیر از تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر رسانه ای مرتبط با فرهنگ رضوی
 محورهای جشنواره :

 1-سیره عملی و نظری امام رضا)ع(
2-امام رضا )ع( و حضرت معصومه )س( وشاهچراغ )ع( و  امام زادگان منتسب به ایشان

3-اوضاع سیاسی – اجتماعی دوران امامت امام رضا )ع(
4-تاثیر فرهنگ رضوی وابعاد معنوی شخصیت تابناك امام رضا)ع(در تقویت باورهای دینی و 

فرهنگی
5-تصاویر مرتبط با صحن ، حرم ، زائران و فعالیت های فرهنگی هنری

6-دعا، زیارت و توسل به امام رضا)ع(
7-نماز ، احادیث ،مناظرات  وامربه معروف و نهی از منکر در سیره عملی امام رضا)ع(

8-انعکاس اخبار  وگزارش های  برگزاری جشنواره های موضوعی امام رضا)ع(در رسانه ها
بخش های جشنواره:

1-شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در بخش های سرمقاله،مقاله،مصاحبه، عکس وگزارش 
به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

2- مسوولین دبیرخانه های موضوعی جشنواره امام رضا)ع( در استان های کشور می توانند اخبار 
و گزارش های مربوط به جشنواره موضوعی استان را که از تاریخ92/7/1 تا  93/5/1 در مطبوعات  

محلی و سراسری منعکس شده اند جمع آوری و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
3-کارشناسان مطبوعات ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های کشور می توانند 
مطالب مرتبط با هشتمین اختر تابناك آسمان امامت و والیت حضرت امام رضا)ع()شامل: 
مقاله،سرمقاله،مصاحبه،داستان کوتاه و خاطره،شعر،یادداشت،عکس و گزارش(  مندرج در 
مطبوعات محلی استان را جمع آوری و تا پایان مرداد ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال 

نمایند.
4- مسوولین دبیرخانه های موضوعی جشنواره امام رضا)ع( در استان های کشور که در سال 
92، جشنواره یا همایشی را در بخش های پژوهشی،عکس،خاطره،داستان کوتاه و شعر برگزار 
کرده اند می توانند با همکاری کارشناس مطبوعات استان ، آثار مرتبط سال گذشته را در یکی از 

نشریات محلی، چاپ و اصل نشریه را جهت شرکت در جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
شرایط شرکت در جشنواره :

تکمیل فرم ثبت نام به طور کامل. 1
آثاری که در فاصله زمانی اول شهریور ماه 1392 تا 10 مرداد ماه 1393 در یکی از نشریات  . 2

دارای مجوز ، به رشته تحریر در آمده اند در جشنواره شرکت داده می شود .
پدید آورندگان آثار می توانند در هر بخش سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند .. 3
شرکت کنندگان در بخش عکس الزم است عالوه بر ارسال نسخه چاپ شده نشریه ، اصل . 4

اثر را همراه لوح فشرده آن ارسال نمایند .
آثاری مورد داوری قرار خواهند گرفت که اصل صفحات منتشر شده در نشریه یا تصویر . 5

صفحات منتشر شده با تایید مدیر مسوول  به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند .
آثاری که فاقد نام صاحب اثر باشند به مرحله داوری نخواهند رسید.. 6
در بند های 2و3و4 از بخش های جشنواره، عالوه بر داوری و تجلیل از آثار برتر ارسالی از . 7

دبیرخانه های جشنواره در استان ها،از کارشناسان مطبوعات و مسوولین دبیرخانه های 
جشنواره نیز تقدیر خواهد شد.

 تکمیل فرم شرکت در جشنواره به همراه یک قطعه عکس4×3 الزامی می باشد .8. 
داوری :

معرفی هیات داوران به انتخاب و نظارت معاونت امور مطبوعات  و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی صورت می گیرد.

جوایز :
به  نفرات برتر جشنواره  جوایزی به شرح زیر اهداء خواهد شد :

نفر اول هر بخش/تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ   000/000/ 10 ریال                
نفر دوم هر بخش/تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ   7/500/000 ریال

نفر سوم هر بخش/تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ 5/000/000 ریال                

*ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی وکارشناسان مطبوعات و مسوولین دبیرخانه جشنواره 
موضوعی استان ها )5 استان برتر(      

 تندیس+لوح تقدیر+جایزه نقدی هریک به مبلغ 2/000/000 ریال
توضیحات :

-هزینه اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره می باشد.
-70 درصد از هزینه ایاب و ذهاب نفرات برتر ،متناسب با موقعیت ،مکان و اعتبار استان پرداخت 

خواهد شد .
-زمان چاپ اثر در نشریه: از 92/6/1  تا 93/5/10

ویژه برنامه های جشنواره امام رضا )ع( در استان گیالن :
همزمان با برگزاری جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات ، ویژه برنامه های 1- 
همایش شعر گیلکی رضوی  2- بزرگداشت حضرت سید جالل الدین اشرف )ع( برادر گرامی امام 
رضا )ع( در شهرستان آستانه اشرفیه  3- بزرگداشت حضرت فاطمه اخری )س( خواهر گرامی 

امام رضا )ع( در شهرستان رشت  برگزار خواهد شد . 
تقویم :

الف: مهلت ارسال آثار 93/5/15
ب : تاریخ برگزاری اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان  )یکی از روزهای دهه کرامت(

 

 گیالن–رشت– خیابان حافظ- اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی- دبیرخانه جشنواره جلوه های  صندوق پستی:   3655   شماره تماس :  0131-3237116  
gilan@farhang.gov.ir           :پست الکترونیکی            WWW.gilan.farhang.gov.ir      :شماره نمابر :  3223810-0131 نشانی سایت

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن  جشنواره 

جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات را  برگزار می نماید .
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برنامه های
دیجیتالی

 جشنواره پیامک ادبی رضوی/ تهران/68. 1
 جشنواره رسانه های دیجیتال  رضوی/ تهران/69. 2
جشنواره بین المللي وبالگ نویسي رضوي/ تهران/70. 3



نشانی

 جشنواره پیامک ادبی رضوی68

تهران

 اهداف:

الف( اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی به ویژه با حضور نسل جوان
ب( گسترش فعالیت های فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه اطهار به ویژه ابعاد مختلف 

شخصیت حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( و حضرت معصومه )س(
ج( شناسایی و ارج نهادن به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی در زمینه سیره، 

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار
د( استفاده از ظرفیت های متنوع آفرینش ها و کوتاه نویسی های ادبی با استفاده از ابزارهای نوین 

ارتباطی

محورهای جشنواره:

تک بیت ها و جمالت ادبی با موضوع عرفانی بارگاه و صحن و سرای حضرت امام رضا)ع( و حضرت 
معصومه )س( 

تمثیل ها، آفرینش ها، صور خیال و سایر آرایه های ادبی در شعر و نثر
جمالت کوتاه با الهام از زندگانی امام رضا)ع( و حضرت معصومه )س(

ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره:

متن پیامک باید تک بیت، مصرع یا جمله ای زیبا و تاثیر گذار باشد که برای نخستین بار آفریده 
شده است.

بیت ها و جمالت تکراری که پیش از این منتشر شده یا در سایر جشنواره های حائز رتبه شده اند 
در جشنواره شرکت داده نخواهند شد.

متن پیام باید بین 25 تا 180 کاراکتر ) بدون احتساب فاصله بین کلمات و مشخصات ارسال 
کننده پیامک( باشد، متن های خارج از این محدوده در جشنواره شرکت داده نخواهند شد.

نام و نام خانوادگی، نام استان و شماره تماس با پیش شماره شهرستان در انتهای پیامک درج شود.
متن پیامک به فارسی پذیرفته می شود.

 داوری آثار:

پیامک های دریافتی که حائز شرایط مندرج در فراخوان باشند، پس از ارزیابی توسط هیئت 
داوران، پیانک های برتر انتخاب و از نفرات برگزیده در آیین پایانی جشنواره تقدیر خواهد شد.

جوایز برگزیدگان:

به چهل و هشت نفر از برگزیدگان جشنواره عالوه بر تندیس و لوح سپاس جایزه نقدی 
3/000/000 ریال اهدا خواهد شد.

زمان و شیوه شرکت در جشنواره:

عالقه مندان می توانند پیامک های خود را با توجه به شرایط ذکر شده از تاریخ 1393/2/1 تا 
پایان ساعت 24 مورخ 1393/6/1 به شماره تلفن )100038513( ارسال نمایند.

آیین پایان جشنواره در دهه کرامت با حضور مسئولین حوزه فرهنگی کشور و برگزیدگان ملی و 
استانی در تهران برگزار خواهد شد.

توضیحات:

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 
جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک 

هزینه سفر پرداخت خواهد شد.
آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ خواهد شد.

شهریور ماه 1393

شماره نمابر: 021-33966057  شماره تماس: 38513246 -021  
 info @ farhang.gov.ir:پست الکترونیکی  www.farhang.gov.ir :نشانی سایت

 به مناسبت میالد با سعادت هشتمین اختر تابناك امامت و والیت حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( 
و حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت ، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، جشنواره پیامک ادبی رضوی از مجموعه برنامه های دوازدهمین جشنواره 

بین المللی امام رضا)ع( را در سطح ملی برگزار می نماید.
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69  جشنواره رسانه های دیجیتال  رضوی

تهران

 اهداف جشنواره:

الف- اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.
ــه معصومین بویژه  ــیره ائم ــي - هنري - مذهبي و مرتبط با س ــترش فعالیتهاي فرهنگ ب- گس

حضرت امام رضا)ع(.
ــیره،  ــار برتر فرهنگي و هنري در زمینه س ــدگان وپدیدآورندگان آث ــت تولیدکنن ج- گرامیداش

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار.

بخش ها و عناوین :

ــازنده در بین عالقمندان  ــانه های دیجیتال رضوی تالش مینماید رقابتی پویا و س  جشنواره رس
عرصه دیجیتال در بخشها و عناوین زیر برگزار نماید:

موضوعاتعنوانبخش

نرم افزارهای 
بهترین نرم افزار رضویرسانه ای

نرم افزار سیره رضوی

نرم افزار زیارتی رضوی

نرم افزار کودك و نوجوان رضوی

پایگاه های 
بهترین پایگاه اینترنتی رضویاینترنتی

پایگاه اینترنتی معارف رضوی

پایگاه اینترنتی فرهنگ، هنر و ادبیات رضوی

پایگاه گردشگری مشهد مقدس

ویدئوکست و پادکست رضوی

تلفن همراه

بهترین نرم افزار تلفن همراه 
رضوی

نرم افزار تلفن همراه سیره رضوی

نرم افزار تلفن همراه زیارتی رضوی

بهترین  خدمات ارزش افزوده 
خدمات ارزش افزوده رضویرضوی

بهترین سامانه های برخط غیر 
اینترنتی )هوشمند( رضوی

سامانه های برخط غیر اینترنتی )هوشمند( 
رضوی

هنرهای 
دیجیتال

پویانمایی رضویبهترین پویانمایی رضوی

بهترین گرافیک رایانه ای 
نقاشی و طراحی رضویرضوی

بازی های 
بهترین بازی رایانه ای رضویرایانه ای

بازی رایانه ای رضوی

تحت وب رضوی

جوایز

در هر عنوان به نفرات اول تا سوم جوایز زیر اهدا می شود:
جایزه رتبه اول: دریافت نشان سرآمد + لوح تقدیر + 3 سکه بهار آزادی
جایزه رتبه دوم: دریافت نشان سرآمد + لوح تقدیر + 2 سکه بهار آزادی
جایزه رتبه سوم: دریافت نشان سرآمد + لوح تقدیر + 1 سکه بهار آزادی

جایزه شایسته تقدیر: دریافت لوح تقدیر

توضیحات: 

دریافت آثار: صاحبان آثار مبتنی بر حامل می بایست 2 نسخه از محصول خود را به همراه تمامی 
وسایل جانبی و کد و دانگل  فعال سازی به محل دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

ــرایط و ضوابط شرکت در جشنواره مورد بررسی  غربالگری : در این مرحله آثار از لحاظ رعایت ش
قرار می گیرند.

ــط اعضای  داوری کمیتـه انتخاب: در این مرحله رعایت حداقل های کیفیت محتوا و فنی توس
کمیته انتخاب بررسی می گردد.

ــی قرار می گیرند.  ــاس کاربرگ های داوری مورد ارزیاب ــن مرحله آثار براس داوری میانی: در ای
آثاری که در این مرحله بیشترین امتیازات را کسب نمایند به مرحله بعد راه پیدا می کنند.

داوری نهایی و برگزاری جلسات داوری نهایی

ــود تا  ــب در مرحله قبل تماس گرفته می ش ــاز با صاحبان آثار منتخ ــن مرحله در صورت نی در ای
ــه با حضور  ــواالت داوران بپردازند. این جلس ــخ به س ــه دفاعیه به نمایش اثر خود و پاس در جلس
ــر از اعضای هییت علمی و دبیر علمی  ــر بخش، یک نفر از داوران مرحله میانی، حداقل یک نف دبی
ــکیل می گردد. زمان این جلسه 20 دقیقه می باشد. )10  ــنواره یا نماینده ای از طرف وی تش جش

دقیقه جهت نمایش و ارایه و 10دقیقه جهت پاسخ به سواالت داوران(
ــامی برگزیدگان در هر عنوان با نظر و تایید اعضای هییت علمی یک   پس از پایان داوری نهایی اس

هفته قبل از برگزاری مراسم اختتامیه منتشر می گردد. 
ــده دبیرخانه  ــنواره به عه ــکان و پذیرایی در طول برگزاری جش ــاب و ذهاب، اس ــه های ای  هزین
ــرکت کنندگان در مرحله ی پایانی متناسب با موقعیت استان کمک هرینه  جشنواره بوده و به ش

سفر پرداخت خواهد شد.
 گاهشمار:

مهلت ارسال آثار: 1393/4/30
زمان اعالم نتایج آثار برگزیده: 1393/5/30

تاریخ برگزاری جشنواره : دهه کرامت ، شهریورماه 1393 

خیابان سمیه ، روبروی برج سپهر،  پالك 76 ، طبقه دوم ، دبیرخانه جشنواره
dms@shamstoos.ir   :نشانی پست الکترونیکی        saramad.ir  :تلفکس: 88315930-021   نشانی سایت اینترنتی شماره تماس :تلفن : 021-88845692 

  

 جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی که یکی از برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا)ع( می 
باشد به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و کریمه اهل بیت حضرت 
معصومه)س( در دهه کرامت با تولیت مرکز توسعه فن آوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می گردد.
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یسي 70 گ نو بال لمللي و ه بین ا ر ا جشنو
رضوي

به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علي بن موسي الرضا )ع( و حضرت فاطمه 
معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت ناحیه مقاومت بسیج حضرت ولي عصر )عج( سپاه محمد 
رسول اهلل )ص( تهران بزرگ نهمین جشنواره وبالگ نویسي رضوي را به صورت ملی و بین المللي 

برگزار مي نماید.

اهداف جشنواره:

1. عمل به منویات امام خامنه اي )مدظله العالي( در حوزه جنگ نرم و ترویج فرهنگ ناب رضوي
2. گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا )ع(

3. شناسایي، معرفي و حمایت از تولید کنندگان آثار فاخر علمی، فرهنگي، هنري و ادبي در قالب 
وبالگ مرتبط با فرهنگ رضوي

بخش هاي جشنواره:

این جشنواره در دو بخش مستقل زیر برگزار می شود:
1. وبالگ هاي ملي

2. وبالگ هاي بین المللي
• موضوعات پیشنهادي مقاالت:	
• تبیین سبک زندگی امام رضا )ع(	
• سبک زندگی رضوی و اخالق شهروندی	
• سبک زندگی رضوی و اوقات فراغت	
• سبک زندگی رضوی و آداب معاشرت	
• سبک زندگی رضوی و الگوی اقتصادی خانواده	
• سبک زندگی رضوی و شادی و نشاط	
• سبک زندگی رضوی و مدگرایی، عفاف و حجاب	
• سبک زندگی رضوی و افزایش جمعیت	

الف. شرایط شرکت در بخش وبالگ هاي ملي:
1. اثر و اجزاء به کار رفته در وبالگ، مغایر قوانین و مقررات جاري، فرهنگ و ارزشهاي ملي و دیني و 

امنیت ملي  جمهوري اسالمي ایران نباشد.
2. شرکت در جشنواره هیچ گونه محدودیتی از قبیل سن، تحصیالت، جنسیت و ... را ندارد.

3. وبالگ هاي شرکت کننده می توانند بصورت گروهی و یا انفرادی در جشنواره حضور یابند.
4. قرار دادن لوگوي جشنواره در بخش مناسبي از وبالگ الزامي مي باشد.

5. آثار برتر دوره هاي پیشین در صورتي مي توانند در جشنواره شرکت نمایند که از لحاظ محتوا و اصول 
فني حداقل 50 درصد تغییر داشته باشند.

6. آثار ملی می تواند با زبان فارسی، عربی و یا انگلیسی تولید و منتشر شود.
7. برندگان جشنواره هشتم با همان وبالگ امکان حضور در جشنواره را دارا نمی باشند.

8. ارسال آثار به منزله پذیرفتن ضوابط جشنواره است.
9. آثار تولید شده سنوات قبل یا کپی برداری در ساخت وبالگ یا محتوی ارزیابی نشده و قابل قبول نیستند.

ب. شرایط شرکت در بخش وبالگ هاي بین المللي:
کلیه آثاري که به زبان غیر فارسي منتشر یا تولید شده باشند، امکان شرکت در این بخش را دارا 

ميباشند؛ این بخش ویژه ساکنان خارج از ایران می باشد.

داوري جشنواره:

داوري در دو بخش محتوایي و فني با در نظر گرفتن 100 امتیاز براي هر بخش توسط کارشناسان و 
گروه ارزیابان مربوطه انجام مي گیرد و مبنای کسب امتیاز شامل هر دو بخش می باشد.

آغاز داوري جشنواره پس از اتمام مهلت ثبت نام می باشد.
الف. شاخص هاي بخش محتوایي )مقاالت(:

 1. تولیدی بودن اثر و بهره گیری از مضامین بدیع، نوآوری و ابتکار عمل.
2. غنای محتوایی، بهره گیری از منابع معتبر، ارتقای سطح علمی و معارفی مخاطب و....

 3. تولید محتوا فقط در زمینه موضوعات پیشنهادي پذیرفته می شود.
4. بهره گیری از اصول نگارش و استفاده صحیح از آرایه های ادبی، دسته بندی مناسب موضوعات و ....

ب. شاخص هاي بخش فني )وبالگ(:
1- قالب و گرافیک: نوآوری درقالب، طراحی مناسب مـنوها، بهره گیری از شیـوه های زیبـا سازی و 

جلوه های هنری  متناسب با موضوع و...
 1- تعامل بامخاطب: به روز رسانی وبالگ، نظر سنجی، پاسخ به نظرات و...

2- بارگذاری  و دسترسی: بارگذاری  سریع و آسان، استفاده از لینک های مناسب، ارائه لینک مراجع 
مرتبط، رعایت فرمت های  مناسب برای دسترسی آسان عموم کاربران و...

جوایز:

الف. وبالگ نویسي ملي
نفر اول: مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدی + لوح تقدیر و تندیس جشنواره
نفر دوم: مبلغ 13 میلیون ریال جایزه نقدی + لوح تقدیر و تندیس جشنواره
نفر سوم: مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدی + لوح تقدیر و تندیس جشنواره

نفر چهارم: مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی + لوح تقدیر
نفر پنجم: مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدی + لوح تقدیر
نفر ششم: مبلغ 6 میلیون ریال جایزه نقدی + لوح تقدیر
نفر هفتم: مبلغ 4 میلیون ریال جایزه نقدی + لوح تقدیر
نفر هشتم: مبلغ 2 میلیون ریال جایزه نقدی + لوح تقدیر

به 80 وبالگ برتر نیز مبلغ 1 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا می گردد.
ب. وبالگ نویسي بین المللي

نفر اول: 1000 دالر جایزه نقدی + لوح تقدیر و تندیس جشنواره
نفر دوم: 750 دالر جایزه نقدی + لوح تقدیر و تندیس جشنواره
نفر سوم: 500 دالر جایزه نقدی + لوح تقدیر و تندیس جشنواره

توضیحات:

هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده 
و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه سفر پرداخت 

خواهد شد.

تقویم:

مهلت ثبت نام و ارسال آثار: یکم آذر 92 الی یکم تیرماه 93
زمان برگزاري جشنواره: دهه ي کرامت ) 6 شهریور تا 15 شهریور 93(

 

تهران

نمابر: 021-88920013 شماره تماس: 021-73256464 
  valiasr.ghasam.ir سایت اینترنتي   ir.basijpress@valiasr :پست الکترونیک
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 پژوهش های رضوی72

 تهران

محور های موضوعی جشنواره :

امام رضا )ع(

شرایط شرکت در جشنواره:

نوجوانان گروه های سنی د و هـ )مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان (
پژوهش های ارایه شده می تواند به شکل فردی یا گروهی باشد.

شرایط  آثار:

• الزم است شرکت کنندگان به هر دو روش )جزوه ی پرینت شده و CD با فرمت PDF و 	
word با فونت BZar 14( آثار خود را به دبیر خانه ارسال نمایند.

• هر شرکت کننده یا گروه پژوهشی می تواند حداکثر 2 اثر ارسال نماید.	
• آثار ارسالی نباید در جشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشند.	

جوایز برگزیدگان جشنواره:

رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ سفر زیارتی به مشهد مقدس به همراه مربی راهنما+ 
بسته ی فرهنگی +چاپ چکیده اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در سال 93

رتبه ی دوم: لوح تقدیر+ سفر زیارتی به مشهد مقدس به همراه مربی راهنما+ بسته ی فرهنگی 
+چاپ چکیده اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در سال 93

رتبه ی سوم: لوح تقدیر+ سفر زیارتی به مشهد مقدس به همراه مربی راهنما+ بسته ی فرهنگی 
+چاپ چکیده اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در سال 93

رتبه ی چهارم تا هفتم: لوح تقدیر+ یک سال اشتراك رایگان تولیدات کتاب کانون +بسته ی 
فرهنگی+معادل 80/000 تومان بُن خرید کاالی فرهنگی )برای کارهای گروهی( و 30/000 

تومان )برای پژوهش های فردی( 
رتبه ی هشتم تا یازدهم: لوح تقدیر+ یک سال اشتراك رایگان تولیدات کتاب کانون +بسته ی 

فرهنگی
رتبه های دوازدهم تا پانزدهم: لوح تقدیر+  8ماه اشتراك رایگان تولیدات کتاب کانون + 

بسته ی فرهنگی
رتبه ی  شانزدهم تا چهلم: لوح تقدیر+ 4 ماه اشتراك رایگان تولیدات کتاب  کانون+ بسته ی 

فرهنگی

تقویم اجرایی جشنواره:

• اعالم فراخوان جشنواره: 19آذرماه سال 1392	
•  الزم است عالقمندان فرم شناسنامه مندرج در فراخوان را تا تاریخ 93/1/20 به نشانی پست 	

الکترونیک جشنواره  Thr-pajuheshrazavi@kanoonparvaresh.com  و یا از 
طریق نمابر به شماره ی 88971302 ارسال نماید.

• بدیهی است دبیر خانه از پذیرفتن آثار شرکت کنندگانی     که قباًل این فرم را ارسال 	
نکرده اند، معذور است.

• آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.	
• آخرین مهلت ارسال فرم شناسنامه به دبیر خانه: تا تاریخ 93/1/20 	
• آخرین مهلت ارسال اثر پژوهشی: تا تاریخ 93/4/20	
• زمان و برپایی نمایشگاه آثار پژوهشی منتخب دهه ی کرامت سال93	

تهران: خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب مرکز آفرینش های فرهنگی هنری استان تهران، دبیر خانه جشنواره  پزوهش  های رضوی       تلفن: 021-88971302 
 thr_pajuheshrazazavi@kanoonparvaresh.com :پست الکترونیکی               http ://Tehran.kanoonnewws.ir :سایت 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت 
فاطمه معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران  همایش 

پژوهش های رضوی  را برگزار می کند.



نشانی

73  همایش  داستان رضوی

اردبیل 

 محور های موضوعی جشنواره :

امام رضا )ع(

شرایط شرکت در جشنواره:

• آثار شرکت کنندگان در سه گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:	
• گروه اول: 7- 10 سال	
• گروه دوم: 11- 13 سال	
• گروه سوم: 14-17 سال	

شرایط  آثار:

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر در بخش خاطرات رضوی و 3 اثر در بخش داستان 	
کوتاه رضوی ارسال نماید.

• آثار ارسالی نباید در جشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشند.	
• آثار ارسالی باید روی یک طرف برگه ی A4 )با قلم لوتوس، فونت 14( تایپ یا با خط خوانا 	

بدون خط خوردگی نوشته شود.
• تکمیل فرم مشخصات )پیوست 1و 2( و الصاق آن در پشت هریک از آثار الزامی است.	
• آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.	
• آثار دریافتی خارج از گروه های سنی اعالم شده، از داوری حذف خواهد شد.	
• شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب فایل word به نشانی الکترونیکی 	

دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند.
• خاطرات و داستان های ارسالی مربوط به موضوع رضوی باشد و خاطرات رضوی می تواند از 	

زبان دیگری نقل شده باشد.
• خاطره باید رویداد و موقعیتی باشد که حتماً اتفاق افتاده باشد.	
• خاطره باید کاماًل مرتبط با زیارت باشد بدیهی است خاطرات در طول سفر زیارتی شامل 	

این موضوع نمی شود.

جوایز برگزیدگان جشنواره :

گروه سنی:7 تا 10 سال
8 نفر برگزیده

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب  برگزیده سال 93+ اشتراك رایگان تولیدات کتاب 
کانون به مدت 3سال 

گروه سنی:11 تا13 سال
8 نفر برگزیده

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب برگزیده سال 93+ اشتراك رایگان تولیدات کتاب 
کانون به مدت 2سال + بُن خرید کاالی فرهنگی به مبلغ 100/000 تومان

گروه سنی:14 تا 17 سال
8 نفر برگزیده

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب برگزیده سال 93+ سفر زیارتی به مشهد مقدس 
به همراه مربی

 تقویم اجرایی جشنواره:

اعالم فراخوان جشنواره: 19آذرماه سال 1392
 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیر خانه ی جشنواره :تا 31 تیر 93 

اعالم نتایج: دهه ی کرامت سال 93

اردبیل: خیابان پاسداران، پارك فردوس – اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل
 شماره تماس و نمابر:04512236200

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه  
معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  اردبیل همایش  داستان 

رضوی  را برگزار می کند.



نشانی

همایش  شعر رضوی74

 کرمان

 محور های موضوعی جشنواره :

• امام رضا)ع(	

شرایط شرکت در جشنواره:

آثار شرکت کنندگان در سه گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
گروه اول: 7- 10 سال

گروه دوم: 11- 13 سال
گروه سوم: 14-17 سال

شرایط  آثار:

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال نماید.	
• آثار ارسالی نباید در جشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشند.	
• آثار ارسالی باید روی یک طرف برگه ی A4 )با قلم لوتوس، فونت 14( تایپ یا با خط خوانا 	

بدون خط خوردگی نوشته شود.
• آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.	
• آثار دریافتی خارج از گروه های سنی اعالم شده، از داوری حذف خواهد شد.	
• شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب فایل word به نشانی الکترونیکی 	

دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند.
• آثار باید از تازگی و نگاه نو برخوردار باشد.	
• شعر های ارسالی مربوط به موضوع رضوی باشد.	
• محدودیتی در انتخاب قالب اشعار وجود ندارد.	
• آثاری که بنا به تشخیص داوران، اثر کودك و نوجوان نبوده و به نوعی رد پا و نگاه بزرگساالن 	

در آن باشد، از داوری حذف خواهد شد.

جوایز برگزیدگان جشنواره:

گروه سنی:7 تا 10 سال
8 نفر برگزیده:

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب  برگزیده سال 93+ اشتراك رایگان تولیدات کتاب 
کانون به مدت 3سال 

گروه سنی:11 تا13 سال
8 نفر برگزیده

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب برگزیده سال 93+ اشتراك رایگان تولیدات کتاب 
کانون به مدت 2سال + بُن خرید کاالی فرهنگی به مبلغ 100/000 تومان

گروه سنی:14 تا 17 سال

8 نفر برگزیده
لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب برگزیده سال 93+ سفر زیارتی به مشهد مقدس 

به همراه مربی

  تقویم اجرایی جشنواره:

اعالم فراخوان جشنواره: 19آذرماه سال 1392
 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیر خانه ی جشنواره :تا 31 تیر 93 

اعالم نتایج: دهه ی کرامت سال 93

کرمان: بلوار 22 بهمن، بعد از چهار راه شعبانیه، خیابان کودکان، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،ُکد پُستی 7616858118، مرکز آفرینش های ادبی، دبیر خانه ی 
نمابر:0831-4231990 دومین جشنواره ی شعر کودك و نوجوان رضوی  شماره تماس: 42233007- 0341 

razavi@kanoon.kr.ir  :نشانی الکترونیکی  www.kerman.kanoonnews.ir :پست الکترونیکی

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه 
معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان همایش  شعر 

رضوی  را  برگزار می کند.



نشانی

75  همایش عکس رضوی

اهواز 

 موضوع جشنواره: 

عکاسی رضوی جاده والیت و نمادها و نشانه های رضوی

شرایط شرکت در جشنواره:

آثار شرکت کنندگان در سه گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
گروه اول: 7- 9 سال

گروه دوم:10- 12 سال
گروه سوم: 13-17 سال

شرایط  آثار:

• هر عکاس می تواند حداکثر 5 تک اثر و یا یک مجموعه بین 3 تا 10 عکس با موضوع مورد 	
نظر به دبیرخانه  ارسال نماید.

• عکس ها فقط در قالب لوح فشرده )CD(  با فرمت JPG  و وضوح Dpi  300 ارسال شوند.	
• عکاس با ارسال اثر ، مالکیت خود را نسبت به اثر و مسئولیت اصالت آن را می پذیرد و در این 	

زمینه هیچ گونه مسئولیتی به عهده برگزار کننده نمی باشد.
• برگزار کننده حق هر گونه استفاده اعم از چاپ و نشر آن را برای خود محفوظ نگه می دارد .	
• عکس های پذیرفته شده به صورت نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت .	
• عکس ها نباید با برنامه های رایانه ای مانند:فتوشاپ و .... ویرایش شده باشد.	
• تکنیک کار فقط به صورت دیجیتال می باشد .	
• با توجه به این که عکس ها در قالب لوح فشرده به دبیرخانه ارسال خواهد شد ضروری است 	

نسبت به نحوه ی ارسال صحیح لوح فشرده دقت کافی به عمل آید تا به اطالعات ارسالی 
صدمه ای وارد نشود.

جوایز برگزیدگان جشنواره:

گروه سنی:7 تا 9 سال
8 نفر برگزیده:

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب  برگزیده سال 93+ اشتراك رایگان تولیدات کتاب 
کانون به مدت 3سال 

گروه سنی:0 1 تا 12 سال
8 نفر برگزیده

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب برگزیده سال 93+ اشتراك رایگان تولیدات کتاب 
کانون به مدت 2سال + بُن خرید کاالی فرهنگی به مبلغ 100/000 تومان

گروه سنی:13 تا 17 سال
8 نفر برگزیده

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب برگزیده سال 93+ سفر زیارتی به مشهد مقدس 

به همراه مربی

 تقویم اجرایی جشنواره:

اعالم فراخوان جشنواره: 19آذرماه سال 1392
زمان  شرکت در عکاسی از مراسم ورود کاروان نمادین امام رضا علیه السالم به ایران اسالمی  در 

شلمچه  6 شهریور 1393 ) این تاریخ امکان تغییر دارد(
 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیر خانه ی جشنواره :تا20 تیر 93 

اعالم نتایج: دهه ی کرامت سال 93

اهواز – امانیه – خیابان انقالب  - پیچ استادیوم – جنب پارك شهر – اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان – صندوق پستی 
 kanoonafarineshkh@gmail.com : 813 – شماره تماس : 3337634-3336471- 0611  نمابر : 3362101-0611              پست الکترونیکی

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه 
معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اهواز همایش عکس رضوی 

را  برگزار می کند.



نشانی

 همایش  قصه گویی رضوی76

 اصفهان

 موضوع جشنواره :

امام رضا )ع(

بخش های جشنواره :

• بخش مربیان کانون 	
• بخش آزاد)مربیان بازنشسته کانون، معلمان، دانشجویان، روحانیون و کارکنان سایر نهاد 	

های فرهنگی 
• بخش نوجوانان  )13 تا 17 سال(	
• بخش بین الملل 	

شیوه اجرای قصه گویی: 

1( بخش بدون ابزار: 
• در این بخش قصه گو بدون استفاده از ابزار خاص و تنها با بهره گیری از توانایی و خالقیت 	

خود مانند کالم، صدا و حرکات ویژه، بیان و تغییر صدا به اجرای قصه گویی می  پردازد. 
2( بخش با ابزار: 

• در این بخش قصه گو با استفاده از هر نوع ابزار مطابق با معیارهای اخالقی کاری و تربیتی به 	
اجرای قصه گویی می  پردازد. مانند پرده خوانی 

• از آنجا که پرده خوانی به لحاظ ابزار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در جشنواره پنجم به 	
قصه گویی با استفاده از روش پرده خوانی نگاه ویژه خواهد شد.

• در استفاده از ابزار به نکات زیر توجه شود: 	
• ابزار در اختیار قصه و قصه گو باشد. 	
• استفاده از امکانات ساده در اولویت قصه گو باشد. 	
• قابلیت حمل فردی و اجرا در سن را داشته باشد. 	
• اگر لباس قصه گو به عنوان ابزار است بایستی در جریان قصه گویی کاربرد داشته باشد. 	

نکات قابل توجه قصه گویان: 

• مدت زمان قصه گویی بین 10 تا 20 دقیقه باشد. 	
• مربیان در زمان اجرا از روش های نمایشی استفاده نکنند. 	
• استفاده از گویش یا زبان بومی محلی بالمانع است ولی امتیاز ویژه ای ندارد. الزمه استفاده 	

از زبان گویش ملی محلی، تهیه متن فارسی برای مخاطبان است.
• شایسته است قصه گویان به جهت معنویت جشنواره ، از پوشش و رفتار اسالمی برخوردار 	

باشند .

نحوه شرکت در جشنواره: 

• کلیه عالقه مندان در سه بخش مربیان کانون، آزاد و نوجوانان فیلم قصه گویی و یا 	
پرده خوانی خود را در قالب CD و یا DVD به همراه )پیوست3 و 4( به دفاتر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خود ارسال می کنند. )این فرم از طریق سایت 

کانون اصفهان قابل دسترسی است(
• در بخش مربیان کانون: الزم است استان ها CD های قصه گویی 15 درصد از قصه گویان 	

برگزیده استان را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
• در بخش ویژه نوجوانان: الزم است استان ها CD های قصه گویی 20درصد از قصه گویان 	

نوجوان را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 
• در بخش بین الملل: با توجه به تعداد شرکت کنندگان و با هماهنگی امور بین الملل از قصه 	

گویان دعوت به عمل می  آید. 
• کلیه آثار شرکت کنندگان آزاد و پرده خوانی در قالب CD یا DVD به همراه پیوست 	

شماره 4 و 3 به دبیرخانه موضوعی ارسال شود. داوری این آثار نیز در سطح دبیرخانه 
موضوعی انجام می  شود.

جوایز برگزیدگان جشنواره :

در بخش مربیان: لوح تقدیر + تندیس جشنواره + بسته فرهنگی + مبلغ 300/000 تومان 
در بخش آزاد: لوح تقدیر + تندیس جشنواره + بسته فرهنگی + به مبلغ 300/000 تومان

در بخش نوجوانان: لوح تقدیر+ بسته ی فرهنگی + سفرزیازتی به مشهدمقدس به همراه مربی 
در بخش بین الملل )با هماهنگی امور بین الملل به عمل می  آید( لوح تقدیر + تندیس جشنواره + 

بسته  فرهنگی+کمک هزینه ایاب و ذهاب و اسکان  درایران.
برای کلیه شرکت کنندگان لوح تقدیر ارسال می  شود.

تقویم زمانی جشنواره: 

• اعالم فراخوان 19آذرماه 1392	
• داوری اولیه در استان ها 93/4/15 لغایت 93/4/20 	
• آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه موضوعی دراصفهان 93/4/31 	
• داوری در سطح دبیرخانه ی موضوعی: 93/5/1 لغایت 93/5/15 	
• دعوت از قصه گویان منتخب: 93/5/20 تا 93/5/25 	
• اجرای جشنواره و داوری نهایی: 93/6/11 لغایت 93/6/12 	
• اختتامیه جشنواره: 93/6/12 	

www.kanoonesfahan.ir :اصفهان ، میدان قدس ، مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان ، ص پ 4363     نشانی سایت 
پست الکترونیک: Esfahan@kanoonparvaresh.com       تلفن :   9512238-0311       نمابر: 0311-4482314 

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت 
فاطمه معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان  همایش  

قصه گویی رضوی را  برگزار می کند.



نشانی

77 همایش نشریه نگاری

ایالم 

 محور های موضوعی جشنواره :

امام رضا )ع(

بخش های جشنواره :

بخش کاعذی 
بخش الکترونیکی 

شرایط شرکت در جشنواره:

نشریات کاغذی:
گروه سنی اول ) 10-12سال(
گروه سنی دوم )13-15سال(
گروه سنی سوم)16تا17سال(

نشریات الکترونیکی:
گروه سنی اول )13-15سال(
گروه سنی دوم )16تا17سال(

شرایط  آثار:

تعداد افراد هر گروه، می تواند حداقل 3 نفر و حداکثر 5 نفر باشد. رعایت تعداد نفرات الزامی است.
تفکیک جنسیتی درگروه های تشکیل شده الزامی است.

آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.

بخش نشریات کاغذی :

• تدابیر الزم برای ارسال مناسب نشریات )جلوگیری از آسیب، تاخوردگی و لوله شدن درحین نقل و 	
انتقاالت( در نظر گرفته شود. اثر باید قابل ارایه در نمایشگاه باشد.

• تهیه ی نشریات به صورت برجسته و استفاده ازطرح ها و تکنیک هایی که حمل و نقل و جابجایی اثر 	
را با مشکل مواجه می کند، مطلوب نیست.

• قطع مورد قبول جشنواره 70*100 ویا 70*50 است. از مقوای مناسب نشریه استفاده شود و از 	
کاغذ نازك استفاده نشود.

• 	 A4مشخصات گروه و نام استان به هیچ وجه روی نشریه نوشته نشود. فرم مشخصات را در قطع
تکمیل و پشت هر نشریه )سمت راست و قسمت پایین آن( چسبانده شود. تکمیل فرم مشخصات 

گروه های شرکت کننده الزامی است.
• متون ارائه شده در نشریات باخطی خوانا وخوش نوشته شود و عالیم و اصول نگارش رعایت شود.	
• کادربندی نشریه با توجه به عناوین ستون های مختلف و براساس اولویت و مبانی نشریه نگاری 	

صورت گیرد.
• به نشریات غیرمرتبط، ستون های اضافی، مطالب غیرضروری و تصاویر غیر مرتبط امتیازی تعلق 	

نخواهد گرفت.
• ذکر منابع و مآخذ مورد استفاده و درج آن در پایان هر مطلب الزامی است. 	

هرعضو می تواند فقط دریک گروه نشریه عضویت داشته باشد. همچنین همه ی اعضای گروه باید در یک 
مرکز باشند.

 بخش نشریات الکترونیکی :

• قالب نشریه الکترونیکی می تواند  Online و ofline باشد.	
• استفاده ازعکس، موسیقی، موارد بصری،  جنبه های فنی و طراحی رایانه ای مرتبط با موضوع 	

ومطالب درج شده در نشریه بالمانع است.
• به روز رسانی نشریه درتاریخ معین، تاریخ تنظیم هرمطلب)آرشیو نمودن مطالب وتصاویر قبلی( و نام 	

افراد پدیدآورنده در زیر هر مطلب،عکس و...ضروری است.
• نکات محتوایی و مربی بخش نشریه کاغذی در این بخش هم رعایت شود.	
• ارسال سی دی نشریه الکترونیکی oflineبه همراه فرم مشخصات اعضای گروه الزامی است .	
• ارسال آدرس نشریه الکترونیکی Onlineبه همراه فرم مشخصات اعضای گروه الزامی است . 	

جوایز برگزیدگان جشنواره:

• گروه سنی 10-12سال )8گروه برگزیده(	
• رتبه ی اول :تندیس جشنواره+لوح تقدیر+بسته ی فرهنگی+ چاپ اثر در کتاب دوازدهمین 	

جشنواره رضوی کانون در سال 93+ بن کاالی فرهنگی به مبلغ 100/000تومان + یکسال اشتراك 
رایگان تولیدات کتاب کانون

• رتبه ی دوم: لوح تقدیر+بسته ی فرهنگی+ چاپ اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در 	
سال 93+ یکسال اشتراك رایگان تولیدات کتاب کانون +بن کاالی فرهنگی به مبلغ 80/000تومان 

• رتبه سوم: لوح تقدیر+بسته ی فرهنگی+ چاپ اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در 	
سال 93+ یکسال اشتراك رایگان تولیدات کتاب کانون+ بن کاالی فرهنگی به مبلغ 60/000تومان 

• رتبه ی چهارم تا هشتم: لوح تقدیر+ یکسال اشتراك رایگان تولیدات کتاب کانون +بسته ی 	
فرهنگی+و معادل 30/000 تومان بُن خرید کاالی فرهنگی 

• گروه های سنی 13-15 سال و 16- 17سال )هرگروه 8برگزیده(	
• رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ سفر زیارتی به مشهد مقدس به همراه مربی راهنما+ 	

بسته ی فرهنگی +چاپ اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در سال 93
• رتبه ی دوم: لوح تقدیر+ سفر زیارتی به مشهد مقدس به همراه مربی راهنما+ بسته ی فرهنگی +چاپ 	

اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در سال 93
• رتبه ی سوم: لوح تقدیر+ سفر زیارتی به مشهد مقدس به همراه مربی راهنما+ بسته ی فرهنگی 	

+چاپ اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در سال 93
• رتبه ی چهارم تا هشتم: لوح تقدیر+ یک سال اشتراك رایگان تولیدات کتاب کانون +بسته ی 	

فرهنگی+ و معادل 80/000 تومان بُن خرید کاالی فرهنگی 

تقویم زمانی جشنواره:

اعالم فراخوان جشنواره 19آذرماه 1392
آخرین مهلت ارسال آثار: 1393/05/20 )به آثاری که بعد از تاریخ مقرر به دبیرخانه ارسال شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد(
آخرین مهلت ارسال فرم مشخصات شرکت کنندگان وآدرس اینترنتی نشریات الکترونیکی :1393/05/15

زمان داوری آثار: 1393/05/26 لغایت 1393/05/30
تاریخ برگزاری جشنواره ومعرفی آثاربرگزیده:1393/06/10

ایالم- میدان امام- جنب سرپرستی بانک ملی و صندوق مهر رضا-اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان    کدپستی:   6931644738    تلفن تماس: 0841-2268270-3
gmail.com@razaviilam92 :پست الکترونیکی           ilam Kanoonnews.ir  :سایت دبیرخانه ی جشنواره

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه 
معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم همایش نشریه نگاری 

را برگزار می کند.



نشانی

 همایش نقاشی78

 کردستان

موضوع جشنواره:

•  امام رضا)ع( )احادیث رضوی، زندگی ،صحابه، منسوبین و روایات امام رضا)ع((	

شرایط شرکت در جشنواره:

آثار شرکت کنندگان در سه گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
گروه اول: 7- 9 سال

گروه دوم:10- 12 سال
گروه سوم: 13-17 سال

شرایط  آثار:

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر 2 اثر ارسال نماید.	
• آثار ارسالی نباید در جشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشند.	
• قالب آثار نّقاشی باشد  	
• آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.	
• استفاده از تکنیک های گوناگون )به جز کالژ برجسته(، آزاد است.	
• آثار بدون قاب و در بسته بندی کاماًل تخت آماده و ارسال گردد. 	
• مسئولیت ناشی از بسته بندی نامناسب و... تا رسیدن به دبیر خانه ی جشنواره بر عهده ی 	

ارسال کننده خواهد بود.
• الزم است آثار بصورت انفرادی خلق شود بنابر این جشنواره از پذیرفتن آثار گروهی معذور 	

است.
• آثاری که بنا به تشخیص داوران، اثر کودك و نوجوان نبوده و به نوعی رد پا و نگاه بزرگساالن 	

در آن باشد، از داوری حذف خواهد شد.

جوایز برگزیدگان جشنواره:

گروه سنی:7 تا 9 سال
8 نفر برگزیده:

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب  برگزیده سال 93+ اشتراك رایگان تولیدات کتاب 
کانون به مدت 3سال 

گروه سنی:0 1 تا 12 سال
8 نفر برگزیده

لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب برگزیده سال 93+ اشتراك رایگان تولیدات کتاب 
کانون به مدت 2سال + بُن خرید کاالی فرهنگی به مبلغ 100/000 تومان

گروه سنی:13 تا 17 سال

8 نفر برگزیده
لوح تقدیر + بسته فرهنگی + چاپ اثر در کتاب برگزیده سال 93+ سفر زیارتی به مشهد مقدس 

به همراه مربی

تقویم اجرایی جشنواره:

اعالم فراخوان جشنواره: 19آذرماه سال 1392
 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیر خانه ی جشنواره :تا 31 تیر 93 

اعالم نتایج: دهه ی کرامت سال 93

کردستان:  سنندج خیابان طالقانی، خیابان ورزش، جنب پارك نسیم   شماره تماس: 42233007- 0341   نمابر:0831-4231990
razavi@kanoon.kr.ir  :نشانی الکترونیکی    www.kerman.kanoonnews.ir :پست الکترونیکی

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه 
معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان همایش نقاشی 

را برگزار می کند.



نشانی

79  همایش نمایش عروسکی

خراسان رضوی 

 محور های موضوعی جشنواره :

وقایع مربوط به زندگي حضرت رضا ) ع ( و همچنین کرامات آن حضرت
وقایع مربوط به زندگي پیروان آن حضرت  از ابتدا تا کنون  

بخش های جشنواره :

بخش اصلی: نمایش عروسکي 
بخش جنبی:نمایشنامه خواني )ویژه ی اعضا(، نمایشنامه نویسي )ویژه مربیان(

شرایط  عمومی شرکت در جشنواره:

• نوجوانان 12 تا 17 سال مي توانند ، با همراهي مربیان خود در جشنواره شرکت نمایند. 	
• مخاطب اثر باید نوجوان باشد. 	
• ضروري است  اثر تولیدي با راهنمایي مربي انجام شده باشد. 	
• اثر باید قابلیت اجرا در مراکز کانون  ویا کالس درس را داشته باشد. 	
• اعضاي  هرگروه باید به تفکیک  دختر و یا پسر باشند ) گروه نمایشي مختلط نباشد ( 	

شرایط شرکت  درنمایش عروسکي 

• تعداد هرگروه حداکثر 7 نفر باشد. ) اعم از کارگردان و عوامل فني و بازي دهندگان و مربی ( 	
• شیوه اجرا آزاد است .	
• تئاتر کاغذي مجاز به شرکت در جشنواره است. 	
• استفاده از تن پوش و ماسک مجاز نیست 	
• استفاده از نور ماوراء مجاز نیست. 	
• 	)play back( استفاده از دیالوگ ضبط شده در اجرا مجاز نیست
• حداکثر زمان نمایش 30  تا 40 دقیقه است. 	
• ارسال متن نمایش در 3 نسخه با قلم نازنین فونت 14  ، همچنین متن نمایش در قالب لوح 	

فشرده 
• ارسال فیلم نمایش ) فیلمي پذیرفته مي شود که در نماي باز – روبرو- ضبط  ثابت و بدون  	

تدوین باشد ، ( 

شرایط شرکت در نمایشنامه خوانی

• تعداد اعضای هر گروه 5 نفر باشند)اعم از کارگردان ، نقش خوانان و مربی(	
• حداکثر زمان اجرا 20 دقیقه باشد.	
• ارسال متن نمایش به همراه لوح فشرده فیلم نمایش الزامی است.	
• هر استان می تواند فقط 3 اثر را به دبیرخانه ارسال نماید.	
• از بین آثار ارسالی 3 اثر انتخاب و به جشنواره راه پیدا خواهد کرد.	

• شرایط شرکت در نمایش نامه نویسي )ویژه مربیان(	
• نمایشنامه هاي  ارسالي باید اثر جدید نویسنده باشد . 	
• هر شرکت کننده مي تواند 3 اثر ارسال نماید .	
• نمایشنامه باید در 3 نسخه با فونت 14 نازنین به همراه لوح فشرده  ارسال شود. 	
• در صورت بهره گیري از داستان، حکایت و... ، مرجع آن باید ذکر شود .	

جوایز برگزیدگان جشنواره:

بخش  نمایش عروسکی:
رتبه های  اول  تا سوم : اعضای گروه به همراه  مربی 

لوح تقدیر +تندیس جشنواره+ سفر به مشهد مقدس +اهداي بسته فرهنگي 
آثار برگزیده به چاپ خواهد رسید. 

اعضای گروه چهارم تا هشتم 
لوح تقدیر +اهدای بسته فرهنگی+  بن کاالی فرهنگی به مبلغ 80/000تومان +اشتراك رایگان 

تولیدات کتاب  کانون به مدت یکسال.

بخش نمایشنامه خوانی 

سه گروه برگزیده :
لوح تقدیر+بسته فرهنگی+ سفر به مشهد مقدس

بخش نمایشنامه نویسی :
 رتبه  های ی اول : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس به 
مبلغ 300/000تومان + بسته ی فرهنگی +چاپ اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون 

در سال 93
رتبه ی دوم: لوح تقدیر+ کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس به مبلغ 200/000تومان + 

بسته ی فرهنگی +چاپ اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در سال 93
رتبه ی سوم: لوح تقدیر+ کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس به مبلغ 100/000تومان + 

بسته ی فرهنگی +چاپ اثر در کتاب دوازدهمین جشنواره رضوی کانون در سال 93

تقویم اجرایی جشنواره :

• اعالم فراخوان جشنواره: 19آذرماه سال 1392	
• ثبت نام در سایت جشنواره  :تا 15 اسفند ماه سال 92 	
• ارسال متن و یا لوح فشرده:  تا اول خرداد ماه سال 92 	
•  اعالم نتایج  مرحله اول داوري: 20 تیرماه 92 	
•  اعالم نتایج  مرحله دوم  داوري: همزمان با عید سعید فطر 	
• برگزاري جشنواره:  همزمان با دهه کرامت 	

خراسان رضوی ،مشهد ،خیابان فلسطین 26 پالك 31                   شماره تماس : 0511-7649322 -0511-7673157 – 0511-8842612
kpf-khr.ir@honari2 : ایمیل              www.kpf-khr.ir : سایت جشنواره

 به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ) ص ( حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت فاطمه 
معصومه ) س ( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی  همایش 

نمایش عروسکی را  برگزار می کند.
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برنامه های
 ویژه

هفته های
 فرهنگ رضوی

ه  ر ا ی جشنو مه ها نا ر بر م د نگي ثبت نا   چگو
بین المللی امام رضا)ع(

فراخوان هر یک از برنامه ها جداگانه از سوي دستگاه هاي 

هد شد. همچنین براي مشاهده  ذیربط منتشر خوا

فراخوان ها و ثبت نام در کلیه برنامه ها و موضوعات 

جشنواره با شماره تلفن هاي مندرج تماس و یا به وبگاه 
»شمس توس« مراجعه فرمایید.

سامانه اطالع رساني پیام کوتاه: 30007888

info@shamstoos.ir                         www.shamstoos.ir

تلفن:49-2283044)0511(       نمابر:2280570 )0511(

تهران بزرگداشت امام زادگان سازمان اوقاف و امور  
خیریه کشور

فارس بزرگداشت حضرت احمدبن موسی 
الکاظم )ع()شاهچراغ(

آستان مقدس  حضرت

خراسان 
رضوی

بزرگداشت سالروز ورود حضرت امام 
رضا)علیه السالم( -نیشابور

اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

خوزستان
یادمان سال روز ورود حضرت امام 
رضا)ع( و شهدای هشت سال دفاع 

مقدس در شلمچه

اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

خوزستان بزرگداشت قدمگاه حضرت امام 
رضا)علیه السالم( در بهبهان

اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

یزد بزرگداشت قدمگاه حضرت امام 
رضا)علیه السالم( در خرانق

اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

یزد بزرگداشت قدمگاه حضرت امام 
رضا)علیه السالم( در ابرکوه

اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

فارس)اقلید(
بزرگداشت قدمگاه حضرت امام 

رضا)علیه السالم( )جشنواره نسیم 
والیت(

اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

هرمزگان
جشنواره روستایی سرود 

رضوی)آسمان هشتم(

ستاد عالی کانونهای 
فرهنگی هنری مساجد 

کشور 
هیأت امام رضا )ع( 
روستای کردر رضوی

سراسرکشور جشن های مردمی دهه کرامت
ستاد عالی کانونهای 

فرهنگی و هنری 
مساجد کشور 

اداره کل فرهنگ و ارشاد هفته فرهنگ رضویاردبیل
اسالمی

اداره کل فرهنگ و ارشاد هفته فرهنگ رضویقزوین
اسالمی

اداره کل فرهنگ و ارشاد هفته فرهنگ رضویکرمانشاه
اسالمی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد هفته فرهنگ رضویکرمان
اسالمی

اداره کل فرهنگ و ارشاد هفته فرهنگ رضویجنوب کرمان
اسالمی


