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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(:
اس�اس کار وجود مقدس»حضرت علی ابن موس�ی الرضا)ع(« فرهنگی و تبلیغی 

بوده است.

ریاست محترم جمهوری:
خدا را سپاس�گزاریم که جش�نواره بزرگ امام رضا)ع( با هدف ش�ناخت امام، ترویج فرهنگ 
امامت و والیت و ایجاد فرصت برای ش�کوفایی دلهای عاش�ق ایمانی و والیی بر پا شد. از جانب 
آقای دکتر حس�ینی )وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اس�امی( استدعا داریم با همین شتاب در 
گسترش این جشنواره تاش بکنید. به نظرم می توانیم به نقطه ای برسیم که سرتاسر سال ما 

سرشار از نام و یاد امام رضا)ع( باشد.
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جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( همه ساله به مناسبت میالد باسعادت و سراسر نور عالم آل محمد )ص( حضرت امام علی بن 
موسی الرضا )علیه السالم( و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه ی معصومه )س( در »دهه ی کرامت« ) از یکم تا یازدهم ذالقعده( به همت مردم 

والیتمدار و مسووالن خدوم در داخل و خارج از کشور به شکل با شکوهی برگزار می شود.
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( از این جهت اهمیت مضاعف می یابد که همه ساله اندیشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و در 
یک کالم »پدیده آوردندگان آثار فاخر رضوی« با خلق آثار فاخر و ارزنده زمینه ی ترویج بیش از بیش 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 
فرهنگی، هنری

 سینمایی، مطبوعاتی و رسانه های دیجیتال به صورت مسابقه و در یک رقابت سالم و  سازنده در این جشنواره پرداخته میشود که در حال 
حاضر 52 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 عمدتا از طریق دانشگاهها 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 المللي امام رضا )علیه السالم( با بهره گیری از ظرفیت علمی، فرهنگی 
اندیشمندان و دانشمندان جهان همچنین مشاکت 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 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 امکان متبرکه در قالب جشن های مردمی دهه کرامت  پیش بینی می گردد.
کتاب حاضر : در بر گیرنده مجموعه فراخوان هاي برنامه هاي موضوعي این جشنواره است که میزباني آن با هر یک از استان هاي کشور 
و یا سازمان ها و دستگاه هاي عضو جشنواره مي باشد از آن جا که دبیرخانه هاي برنامه هاي موضوعي جشنواره بین المللي امام رضا)علیه 
السالم( در استان ها و دستگاه هاي عضو مستقر مي باشد از اینرو عالقمندان به شرکت در این جشنواره بایستي رشته مورد نظر خود را براي 

شرکت در جشنواره انتخاب و آثار خود را به دبیرخانه ذیربط یا دستگاه برگزار کننده آن برنامه ارسال دارند.

 بنیاد بین المللی فرهنگي و هنري امام رضا )علیه السام(
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بخش ملي 4
فهرست

برنامه هاي پژوهشي

 همایش آموزه هاي سیاسي امام رضا)علیه السالم(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ خراسان شمالي/0584-2234412-3 10
همایش فضایل رضوي/اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ سیستان و بلوچستان/ 0541-2425479 11

همایش جاده والیت/ سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري/ خراسان رضوي/ 0511-7259311 12
همایش حدیث رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  /قم/ 0251-7176284 13

همایش تجلي نماز و مسجد در فرهنگ رضوي/ کانون فرهنگي و هنري مساجد/ خراسان رضوي/ 0511-7126052 14
همایش سیماي امام رضا )علیه السالم( در آیینه ادبیات کودک و نوجوان/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ کرمانشاه/0831-8238402 15

همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي/کمیته امداد امام خمیني)ره(/خراسان رضوي/ 0511-2239010-15 16
همایش شناخت اخالق و آداب رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ مرکزي/ 0861-3133860 18

همایش خانواده مطلوب در فرهنگ رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ همدان /0811-2512124 19
نشست کاربردي سومین حرم اهل بیت)س(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی/ فارس/ 0711-2284244 20 

همایش منزلت خانواده و سبک زندگي در فرهنگ رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی/زنجان /0241-5248007 21

برنامه هاي فرهنگي

جشنواره شعر رضوي به زبان ترکي آذري/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ آذربایجان غربي/ 0441-3479112 24
جشنواره نهضت کتابخواني رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ البرز/ 026-32563129 25

جشنواره انتخاب کتاب سال رضوي/ سازمان اسناد موزه ها و کتابخانه آستان قدس رضوي/ خراسان رضوي/ 0511-2235441 26
جشنواره سفرنامه نویسي و خاطره نویسي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ ایالم/ 0841-3330091 27

جشنواره پیامک ادبي رضوي/ اداره کل روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي/ تهران/ 021-33966057 28
جشنواره مشاعره رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ بوشهر/ 0771-2532660 29

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوي/اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ چهارمحال و بختیاري/ 0381-3344068 30
جشنواره شعر رضوي به زبان عربي )دعبل خزاعي(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ خوزستان/ 0611-3338731 31

جشنواره داستان نویسي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ سمنان/ 0231-3340851 32
جشنواره فرهنگ و ادبیات رضوي به زبان کردي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/کردستان/ 0871-3285070 33

کنگره سراسري شعر رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ کرمان/ 341-2205281 34
جشنواره نامه اي به امام رضا)علیه السالم(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ مازندران/ 0151-2269902 35

جشنواره محیط زیست در فرهنگ رضوي/ سازمان  حفاظت محیط زیست کشور/ تهران/ 021-88233071 36
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برنامه هاي هنري

جشنواره مدیحه سرایي و چاووشي خواني ابتهال و تواشیح رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ اردبیل/ 0451-2230874 38
جشنواره نمایشهاي کوتاه زائر/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ جنوب کرمان/ 0348-2315110 40

جشنواره نقاشي خط و خط نگاره هاي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ خراسان جنوبي/ 0561-4323399 41
جشنواره نمایشنامه نویسي رضوي و بازي نامه نویسي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ قزوین/0281-3691406 42
جشنواره نمایشهاي آئیني در فرهنگ رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ کهگیلویه و بویراحمد/ 0741-2227110 44

جشنواره خوشنویسي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ خراسان رضوي/ 0511-6075481 45
جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در هنرهاي سنتي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ اصفهان /0311-6302681 46

جشنواره هنرهاي تجسمي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/فارس/ 0711-2284244 48
جشنواره عکس رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي / آذربایجان شرقي/ 0411-3281200 49

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ هرمزگان/0761-5550437 50
جشنواره یادمان هاي شهري رضوي/ شهرداري مشهد مقدس/ خراسان رضوي/ 0511-2283044-9

برنامه هاي سينمايي

جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ یزد/ 0351-6246660 52
جشنواره پویانمایي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ گلستان/ 0171-2251322 53

جشنواره نماهنگ رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ لرستان/ 0661-3229484 54
جشنواره فیلمنامه نویسي رضوي/ مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي/ تهران/ 021-88528312-4 55

جشنواره تولیدات رادیو تلویزیوني رضوي/ مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسالمي/ قشم/ 0763-5244397-8 56

برنامه هاي مطبوعات و ديجيتال

جشنواره خبرگزاري ها، نشریات الکترونیک و رسانه هاي بر خط رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ تهران/ 021-88698543 58
جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي/ گیالن/ 0131-3237116 59

فهرست
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برنامه هاي كودك و نوجوان

جشنواره نشریه نگاري رضوي )کاغذ و الکترونیکي(/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ آذربایجان شرقي/ 0411-44533250-1 62
جشنواره نمادها و نشانه های رضوی/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ آذربایجان غربي/ 0441-3381230 63

جشنواره قصه گویي رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ اصفهان/ 0311-4451292 64
پژوهشهاي رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ تهران / 021-88971302 65

جشنواره پرده خواني رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ خراسان رضوي/ 0511-7663673 66
مسابقه کتابخواني رضوي )الکترونیکي(/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ خوزستان/ 0611-3336471 67

جشنواره عکس جاده والیت/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ خوزستان/0611-3337634  68
جشنواره کتابسازي رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ سیستان و بلوچستان/0541-2518810 69

جشنواره پویانمایي کودک و نوجوان رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ فارس/ 0711-8304034 70
جشنواره خاطرات زیارت/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ قم/ 0251-2857750-60 71

جشنواره یک تصویر از یک حدیث رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ کردستان/ 0871-2255060 72
جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ کرمان/ 0341-3237208 73
جشنواره داستان نویسي رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ کرمانشاه / 0831-4223007-8 74

جشنواره مشاعره رضوي و شعر خوانی رضوی/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ مازندران/ 0151-2272854 75
جشنواره نمایشنامه خواني رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ همدان / 0811-4223023 76

جشنواره سرود رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ یزد/ 0351-6269175-6 77

فهرست
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1- آذربايجان/  باکو
2- آلباني

3- آمريكا/ نیویورک
4- اتريش

5- افغانستان/ کابل/ مزار شریف /  هرات
6- اندونزي
7- بنگالدش

8- بوسني
9- پاكستان/   الهور/  راولپندي/   اسالم آباد/  کویته

10- آرژانتين
11- انگلستان/  لندن

12- روسيه
13- هند

14- ونزوئال
15- قرقيزستان

16- فيليپين
17- فرانسه

18- غنا
19- عراق
20- عمان
21- لبنان

22- سودان
23- سنگال

24- زيمبابوه

25- تركيه
26- تركمنستان

27- تايلند
28- تانزانيا

29- كويت
30- امارات

31- قطر
32- تونس

33- آلمان
34- ارمنستان
35- سيرالئون
36- ازبكستان

37- ايتاليا
38- چين

39- تاجيكستان
40- يونان

41- سريالنكا
42- برزيل

43- ساحل عاج
44- نيجريه

45- نيجر
46- اوگاندا

47- بنين
48- بوركينافاسو

49- كامرون
50- كنگو/  زئیر

51- كومور
52- مالي
53- نروژ

54- اسپانيا
55- ژاپن
56- سوئد

57- كنيا
58- ماالوي
59- اتيوپي
60- برونئي
61- بلژيك

62- بلغارستان
63- توگو

64- الجزاير
65- رواندا
66- شيلي

67- كوبا
68- كاستاريكا

69- كلمبيا
70- زنگبار

71- مغولستان
72- كنگو/  برازاویل

بخش بین الملل یازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامي و با 
همکاري مجمع جهاني اهل بیت)ع( و جامعه المصطفي العالمیه در کشورهاي ذیل برگزار مي گردد:

بخش بين الملل 
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 برنامه های موضوعی
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برنامه هاي
 پژوهشي

 همایش آموزه هاي سیاسي امام رضا)علیه السام(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد . 1
اسامي/ خراسان شمالي/0584-2234412-3 10

همایش فضایل رضوي/اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 2
سیستان و بلوچستان/ 0541-2425479 11

همایش جاده والیت/ سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري/ . 3
خراسان رضوي/ 0511-7259311 12

همایش حدیث رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/قم/ 0251-7176284 13. 4

همایش تجلي نماز و مسجد در فرهنگ رضوي/ کانون فرهنگي و هنري مساجد/ . 5
خراسان رضوي/ 0511-7126052 14

همایش سیماي امام رضا )علیه السام( در آیینه ادبیات کودك و نوجوان/ اداره . 6
کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ کرمانشاه/0831-8238402 15

همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي/کمیته امداد امام خمیني/خراسان . 7
رضوي/ 0511-2239010-15 16

همایش شناخت اخاق و آداب رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 8
مرکزي/ 0861-3133860 18

همایش خانواده مطلوب در فرهنگ رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 9
همدان /0811-2512124 19

نشست کاربردي سومین حرم اهل بیت)س(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 10
فارس/ 0711-2284244 20 

همایش منزلت خانواده و سبك زندگي در فرهنگ رضوي/ اداره کل فرهنگ و . 11
ارشاد اسامي /زنجان /0241-5248007 21



نشانی

همایش علمی -پژوهشی آموزه های 10
سیاسی امام رضا)ع(

استان  خراسان شمالی 

اهداف همايش :

تبیین فرهنگ نورانی رضوی با رویکرد آموزه های سیاسی امام رضا )ع(	•
تجلیل از پدیدآورندگان و مؤلفین آثار فاخر  علمی- پژوهشی در زمینه آموزه های سیاسی امام 	•

رضا)ع(
چاپ و نشر گسترده این آثار و حفظ آن برای دوستداران اهل بیت )ع(	•

محورهای همايش:         

  الف ( محورهای اول : مهم ترین شاخصه های اندیشه سیاسی امام رضا )ع(
اصول اندیشه نظام والیی در مقایسه با نظام خالفت سلطنتی در اندیشه سیاسی امام رضا )ع(	•
سیره سیاسی امام رضا)ع( ، تداوم سیره نبوی و علوی)ع(	•
حدیث سلسله الذهب و مشروط بودن حکومت دینی به والیت امری امام معصوم )ع(	•
نقش تعظیم شعائر دینی در تحکیم والیت پذیری ، بنا به رویکرد سیاسی امام رضا)ع(	•
آموزه های امام در موقعیت شناسی و ایجاد بصیرت در جامعه	•
آموزه های سیاسی امام رضا)ع( ، طرحی برای جامعه ایده آل مهدوی )ع(	•
تدابیر سیاسی امام رضا)ع( در مقابله توطئه والیتعهدی	•
نقش امام رضا)ع( در مناظره با ادیان و فرق	•
شیوه تعامل امام رضا )ع ( با خواص جامعه 	•
 

ب ( محور دوم: بایسته های جامعه اسالمی در اندیشه سیاسی رضوی
بایسته های اعتقادی         2-  بایسته های اخالقی            3-  بایسته های اجتماعی و سیاسی      

                            
شرايط ارائه مقاله در همايش :

مقاالت الزمست دارای ویژگیهای علمی- پژوهشی  باشند	•
عناوین یاد شده کلی بوده و عناوین دیگر که زیر مجموعه محورهای داده شده باشد مورد قبول 	•

است
مقاله باید حداقل 20 صفحه و حداکثر 30 صفحهA 4  یک رو و 300 کلمه ای باشد	•
مقاله با نرم افزار  word 2007 و با فونت B Nazanin )اندازه14 ( تایپ و لوح فشرده آن 	•

همراه با اصل مقاله ارسال شود
چکیده مقاله در دو صفحه همراه با اصل مقاله ارسال گردد.	•
مقاالت تکراری نباشد .	•
سوابق پژوهشی نویسنده همراه با مقاله ارسال شود.	•
رزیابی، در فصلنامه 	• ز طی مراحل ا  مقاالت برتر در مجموعه مقاالت همایش و پس ا

علمی -پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ می 
شود.

کلیه مقاالت برگزیده در کتاب مجموعه مقاالت همایش چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال 	•
می گردد.

  شرکت کنندگان مقاالت خود را می توانند به آدرس  main @ ershad – khn . ir ایمیل و 	•
یا با پست به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 ضروری است مشخصات کامل شناسنامه ای، یک قطعه عکس 3× 4 ، آدرس دقیق پستی، 	•
شماره ثابت و همراه در پایان مقاله قید گردد.

مسئولیت مطالب و اطالعات ارائه شده در مقاالت و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف یا مؤلفان 	•
مقاله می باشد .

تقويم اجرايی همايش : 

مهلت ارسال آثار : 1392/5/1 
زمان برگزاری : همزمان با میالد باسعادت امام رضا)ع( و دهه کرامت 

جوايز: 

جوایز ارزن��ده ای به شرح ذیل از ط��رف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم��ی خراسان شمالی اهدا 
خواهد شد.

نفر اول: تندیس + لوح تقدیر+ 000/000/ 26ریال
نفر دوم: تندیس + لوح تقدیر+ 23/000/000  ریال
نفر سوم: تندیس + لوح تقدیر+ 20/000/000 ریال

نفر چهارم: تندیس + لوح تقدیر+ 15/000/000 ریال
نفرپنجم : تندیس + لوح تقدیر+ 12/000/000 ریال

نفر ششم : تندیس + لوح تقدیر+ 8/000/000  ریال      
نفر هفتم : تندیس + لوح تقدیر+ 8/000/000   ریال      
نفر هشتم : تندیس + لوح تقدیر+ 8/000/000   ریال 

کلیه نفرات منتخب فوق الذکر ب��ه عنوان میهمان دبیرخانه همایش علمی -پژوهشی آموزه های 
سیاسی امام رضا)ع( پذیرش خواهند شد و نشس��ت های تخصصی به عنوان برنامه های جنبی با 

حضور میهمانان و اساتید صاحب نظر برگزار می شود.

خراسان شمالی : بجنورد ، خیابان تربیت،  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی ، معاونت امور فرهنگی
 /http://mail.ershad-khn.ir       : تلفن : 13 و 05842234412 داخلی : 117        نشانی سایت  

به مناسبت میاد 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 اسامی 
استان خراسان شمالی همایش علمی- پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا)ع( در 

سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی را برگزار می کند.



نشانی

11 یل  « فضا هشی و پژ - علمی « یش ملی هما
رضوی

استان  سيستان و بلوچستان 

اهداف:

  اشاعه وترویج فرهنگ منوررضوي	•
 گسترش فعالیت هاي پژوهشی ومذهبي ومرتبط باسیره ائمه معصومین بویژه حضرت امام 	•

رضا)ع(
 گرامیداشت تولیدکنندگان وپدیدآورندگان آثاربرتر علمی-پژوهشي درزمینه سیره 	•

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

موضوع : فضايل رضوی 

محورهاي موضوعي:
محوراول: نقش امام رضا)ع( درگسترش اسالم و شکوفایي فرهنگ اسالمی

محوردوم : حفظ وحدت جامعه اسالمي در سیره امام رضا)ع(
محورسوم : حکمت عملی در سیره امام رضا)ع(

محورچهارم : مکتب رضوی وراهبردهای مقابله باجنگ نرم 
محورپنجم :روایات منقول ازامام رضا)ع(درکتب روائی اهل سنت

محورششم : جایگاه ومنزلت امام رضا)ع( نزد عالمان و عارفان اسالمی 

داوري:

» هیأت  داوران : دکتردادخداخدایار –  دکترپرویزرضامیرلطفي -   قاسمعلي شیرازي.
جوایز:

-  نفراول :  تندیس همایش به همراه کمک هزینه حج عمره معادل 8/000/000ریال
-  نفردوم:   تندیس همایش به همراه کمک هزینه عتبات عالیات معادل 6/000/000ریال

-  نفرسوم:  تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفرسوریه معادل 6/000/000ریال
-  نفر چهارم: تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفر به مشهد مقدس  معادل4/000/000ریال
-  نفرپنجم : تندیس همایش به همراه کمک هزینه سفربه قم وجمکران معادل 4/000/000ریال

»به میمنت لق��ب مبارک امام رضا)ع( به عنوان ثامن الحجج،به8 نف��ر از منتخبین استاني جوایز 
ویژه اهداء خواهدشد.«

کلیه نفرات منتخب فوق الذکربه عنوان میهمان دبیرخان��ه یازدهمین جشنواره بین المللي امام 
رضا)ع( پذیرش خواهندشدونشس��ت هاي تخصصي وکارگاه هاي آموزشي به عنوان برنامه هاي 

جنبي باحضورمیهمانان واساتیدصاحبنظربرگزارخواهدگردید.

توضيحات :

درذیل کلیه آثارارسالي مشخصات کامل شناسنامه اي ، نشاني کامل پس��تي وشماره تماس ثابت 
وهم��راه ویک قطعه عکس4*3، درص��ورت امکان نشاني الکترونیک��ي قیدگردد.)ارسال تصویر 

شناسنامه ضروریست(
هزینه هاي ایاب وذهاب،اسکان وپذیرایي صاحبان مق��االت برگزیده همایش به عهده دبیرخانه 

همای��ش بوده وبه شرک��ت کنندگان درمرحله پایان��ي متناسب باموقعیت است��ان کمک هزینه 
سفرپرداخت خواهدشد.

آثاربرگزیده درقالب لوح فشرده ویاکتاب چاپ وبراي شرکت کنندگان ارسال خواهدگردید.
به کلیه شرکت کنندگان لوح یادبودوهدیه همایش اهداخواهدگردید.

راهنماي تنظيم مقاالت:

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

(کلمه ای تایپ شده وهمراه  لوح فشرده )CD( به دو شکل word و 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.
یش  ملي	• ئمی هما ا نه د بیرخا ن مربوط به د لي حتماً عنوا رسا ر ا ثا  بر روي پاکت آ

»علمي-پژوهشي« فضایل رضوي استان سیستان و بلوچستان قید گردد. 

تقويم:

الف:مهلت ارسال آثار1392/5/31
ب:زمان انتخاب آثاربرگزیده : 1392/6/10

ج:تاریخ برگزاري:92/6/24

نكات:

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.	•
چکیده مقاالت قبل ازبرگزاري همایش چاپ خواهدشد.	•
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. 

  سیست�ان و  بلوچست�ان-زاه�دان - بلوار خرمشهر- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي
Email:razavisb@ yahoo. com :  شماره تماس:  2425479-2427855-0541 شماره نمابر:2443036-2442655-0541  سایت

به مناسبت  میاد 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 اسامي استان 
سیستان و بلوچستان هفتمین همایش ملی»علمی- پژوهشی« فضایل رضوی را برگزار 

مي نماید :



نشانی

همایش علمي-  پژوهشي جاده والیت12

استان  خراسان رضوي

اهداف همايش : 

اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي	•
گسترش فعالیتهاي فرهنگي ،هنري و مذهبي و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه حضرت 	•

امام رضا )ع(
گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آوردندگان آثار برتر فرهنگي هنري در زمینه سیره، 	•

شخصیت و معارف حضرت امام رضا )ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار .
تبیین مسیر واقعي حرکت امام رضا )ع( از مدینه به مرو و شناسایي زوایاي ناشناخته آن	•
بررسي و شناسایي آثار و بناهاي تاریخي مسیر بویژه قدمگاهها و تالش در جهت مرمت و 	•

بازپیرایي این بناها
بررسي تمدن و تاریخ و نقش تمدن ساز حضور امام و شکل گیري تمدن شیعي	•

محور نظري 

میراث فرهنگي و گردشگري )احیاي مسیر (	•
جغرافیا و مسیر جاده والیت )تبیین و تشخیص (	•
تمدن و تاریخ )نقش تمدن ساز امام(	•

 بدینوسیله از تمامي اندیشمندان ، استادان دانشگاه و اهل قلم دعوت مي شود که نتایج مطالعات 
و تحقیق��ات خود را حول محورهاي زیر ی��ا محورهایي نزدیک به آن طب��ق برنامه زمان بندي به 

دبیرخانه همایش ارسال نمایند .
 

محورهاي نظري / تاريخي 

تاثیر مهاجرت و حضور روحاني امام هشتم در شکل گیري مدنیت مذهبي در جوار بارگاه آن 	•
امام همام 

امام رضا )ع( و تاریخ اقشار اجتماعي مجاوران حضرت	•
بررسي نقش جاده والیت در توسعه صنعت گردشگري 	•
بررسي سمبل ها ، نمادها و نشانه هاي فرهنگ رضوي و تاثیر آن بر صنعت گردشگري 	•
تاثیر حضور امام رضا درحرکت علویان به سوی ایران با تاکید بر زیارتگاههای استان هاي مرتبط 	•

با جاده والیت ) استان هاي :خوزستان ، فارس ،کهگیلویه و بویر احمد ، یزد(
تطبیقي / تاریخي و دیدگاهها	•
نقش جاده هاي تاریخي در دادو ستد هاي فرهنگي با تکیه بر جاده والیت	•
تاثیر اندیشه رضوي بر میهمان نوازي و میزباني شایسته مجاوران از زوار امام هشتم	•
نقش و تاثیر اندیشه رضوي بر حکام ایراني از عصر صفویه تاکنون	•
خوزستان  مدخل گاه ورود امام و تاثیر حرکت امام در  رشد انگیزه هاي معنوي این منطقه	•
بررسي قدمگاه ها و اماکن زیارتي استان فارس مرتبط با هجرت امام رضا	•
بررسي قدمگاه ها و اماکن زیارتي استان یزد مرتبط با هجرت امام رضا	•
مرمت و بازپیرایي قدمگاه ها و ابنیه ي تاریخي – مذهبي مرتبط با جغرافیای جاده والیت با 	•

تاکید بر استان هاي خوزستان ،فارس ، یزد
بررسي نقش آموزه هاي برگرفته از فرهنگ رضوي در ارتقای ساختارهاي گردشگري در مسیر 	•

جاده والیت و استانهای هم جوار
 شرايط ارسال مقاله 

مقاله ها بایستي در بر دارنده موضوع و محورهمایش باشند .	•
ارسال چند مقاله از یک نفر مانعي ندارد	•
مقاالت برگزیده چاپ و منتشر خواهند شد	•
گواهي شرکت براي تمامي مقاله هاي رسیده به همایش صادر خواهد شد.	•

داوري 

داوري مقاالت بعد از اتمام آخرین مهلت ارسال اعالم خواهد شد
اعضاي کمیته داوري ترکیبي از اساتید دانشگاه و حوزه هستند

جوايز

به هشت مقاله برگزیده هدایاي ارزشمندي اختصاص خواهد یافت.
صاحبان مقاالت برگزیده در زمان برگزاري همایش،  میهمان اداره کل خواهند بود.

توضيحات:

در ذیل کلیه آثار ارسال��ي تلفن ثابت و همراه  و نشاني الکترونیکي به همراه  نشاني کامل پس��تي 
قید گردد.

هزینه هاي ای��اب و ذهاب اسکان و پذیرایي در طول برگزاري مراس��م همایش به عهده دبیرخانه 
همای��ش بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایاني متناسب با موقعیت استان کمک هزینه سفر 

پرداخت خواهد شد.
تقويم :

الف: مهلت ارسال آثار پایان مرداد ماه1392
ب: زمان انتخاب آثار برگزیده: 92/6/2

ج: اعالم نتایج : 92/6/10
د: تاریخ برگزاري همایش )دهه کرامت(

شيوه ارسال:

مقاالت خود را به پست الکترونیکي jadeyevelayat@razavi-chto.ir  ارسال نمایید .
نكات: 

الزم است مقاالت در بر دارنده موضوع همایش باشند .
مقاالت ارسالي در جایي ارائه و منتشر نشده باشند .

از مقاالت برگزیده تقدیر خواهد شد و مقاالت منتخب براي سخنراني میهمانان اداره کل خواهند 
بود.  

مشهد: بلوار شهید صادقي -  کد پستي 9184973117 اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري خراسان رضوي (
  jadeyevelayat@razavi-chto.ir:تلفکس : 7259311-7285390-0511 نشاني پست الکترونیکي 

 به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و 
حضرت فاطمه معصومه)س( و همزمان با دهه کرامت اداره کل  میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری استان خراسان رضوی   همایش علمي- پژوهشي جاده والیت  را 

برگزار مي نماید. 



نشانی

13  همایش ملی حدیث رضوی

استان  قم 

 قم ، بلوار پانزده خرداد، چهار راه نوبهار، بعد از شهرک جهاد ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، معاونت فرهنگی و ارتباطات. صندوق پستی : 
 www.hadith.net       www.darolhadi   :3418- 37185. تلفن : 7176285 – 0251و 7176203 – 0251 فاکس: 7783030- 0251  سایت

 به مناسبت میاد 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 اسامی استان قم  

همایش ملی حدیث رضوی  را برگزار مي نماید. 

اهداف:

کشف و تبیین حدیثی سیره رضوی.	•
نشر معارف حدیثی اهل بیت )ع( در قالب متون ویژه.	•
ترویج فرهنگ نوشتاری در سطوح مختلف علمی.	•

در دو بخش تخصصی و عمومی :

الف( بخش تخصصی)ویژه اساتید و دانشجویان( 
در سه سطح :

اساتید، محققان و پژوهشگران
دانشجویان

نو قلمان)افرادی که نخستین بار مقاله می نویسند(

عناوین مقاالت تخصصی:
سبک زندگی عبادی و معنوی	•
سبک زندگی علمی	•
سبک زندگی سیاسی	•
سبک زندگی اقتصادی	•
مهارتهای زندگی 	•
مناسبات انسانی	•
روابط خویشاوندی	•
شیوه تعامل با اهل بیت )ع(	•
تعامل با پیروان فرقه ها	•
تعامل با پیروان ادیان	•
شیوه های تربیتی	•

ب( بخش عمومی )ویژه عموم عاقه مندان(
داستانك نگاری رضوی با محوریت سبك زندگی دینی 

منبع : 40 حدیث داستانی در سایت حدیث نت 
پردازش حداقل 5 داست��ان روایی از داستانهای موجود در سایت حدیث ن��ت، با بیانی رسا و زیبا 

)نوآوری و ادبی نگاری دارای امتیاز ویژه است(
تعداد کلمات هر داستانک بین 70 تا 140 کلمه 

شرايط مقاالت تخصصی :

مقاله باید علمی � پژوهشی با نگاه به احادیث رضوی تالیف شود.	•
عناوین یاد شده کلی است و مولفان می توانند در ریز موضوعات عناوین مقاله تالیف کنند.	•
مقاله ارسالی نباید پیش از این منتشر شده باشد.	•

مقاله ارسالی از 25 صفحه )هرصفحه 300 کلمه( تجاوز نکند.	•
مقاله باید دارای مقدمه، فصل بندی مناسب، نتیجه و کتابنامه بوده و حروفچینی شده ارسال شود. 	•
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 برحسب حروف الفبایی نام کتابها تنظیم شود.	•
خالصه مقاالت پذیرفته شده چاپ و در روزهمایش در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت 	•
کتاب مقاالت همایش نیز بعد از برگزاری همایش چاپ و منتشر خواهد شد و یک نسخه برای 	•

فرهیختگان ارسال خواهد شد .

هدايا: 

در بخش تخصصی
اساتی��د و پژوهشگ��ران: نف��ر اول : کم��ک هزینه سفر عم��ره ، نف��ر دوم کمک هزین��ه سفر به 

عتبات)هوایی(، نفر سوم تا پنجم کمک هزینه سفر به عتبات)زمینی(
دانشجوی��ان و نوقلمان: دو نفر اول: کمک هزینه سفر به عتبات )هوایی(، دو نفر دوم : کمک هزینه 
سفر به عتبات )زمینی(، نفرات سوم تا پنجم از هر سطح )در مجموع شش نفر(: کمک هزینه سفر 

به مشهد مقدس.
در بخش عمومی )تدوین داستانك( :  به پنج نفر کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

 توجه: 

کمک هزینه سفر به عمره: پانزده میلیون ریال
هزینه سفر به عتبات)هوایی(: ده میلیون ریال، )زمینی(: هفت میلیون ریال

هزینه سفر به مشهد مقدس: پنج میلیون ریال

نحوه ارسال مقاالت:

ارس��ال از طریق پس��ت الکترونیک��ی: : hrazavi@hadith.net و یا ارتباط با س�ایت :   
net.hadith.www

ارس��ال یک نس��خه از چکیده و اصل مقاله همراه با لوح فش��رده )حاوی فایل با پسوند pdf( به 
نشانی دبیر خانه.

تقويم : 

آخرین مهلت ارسال: 15 مرداد 1392
زمان برگزاری مراسم اختتامیه  : دهه کرامت  

 



نشانی

 همایش علمی - پژوهشی  تجلی نماز و 14
مسجد در فرهنگ رضوی

 استان  خراسان رضوی

اهداف:

اشاعه و ترویج معارف رضوی.	•
گسترش فعالیتهای فرهنگی مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا )ع(.	•
توجه به نقش مسجد و نماز در سالمت جامعه	•
بازخوانی نماز و مسجد در آموزه های رضوی	•

محورها:

1 . باز شناسی نماز مطلوب و مسجد الگو در کام رضوی
آسیب شناسی وضع موجود نمازهای جماعت و مساجد . 1
نماز مطلوب و مسجد نمونه در فرهنگ رضوی. 2
نقش مسجد و نماز در نفی آسیب ها و منکرات. 3
نقش نماز و مسجد دررشد وتعالی جامعه. 4

 2- کارکرد مسجد و نماز در آموزه های رضوی
نقش نماز و مسجد در افزایش معرفت و بصیرت دینی. 1
نقش نماز و مسجد در تربیت نسل نو. 2
مسجد و تشکل های فرهنگی مردمی. 3
نقش نماز و مسجد در خود سازی انسان ها. 4
نقش نماز و مسجد در تربیت انسان صالح. 5

3-نماز ، مسجد ، فرصت ها و تهدیدها
نقش نماز و مسجد در ایجاد وحدت اجتماعی و سیاسی. 1
نقش نماز و مسجد در اخالق فردی و اجتماعی. 2
نماز ، مسجد و بیداری اسالمی. 3
نقش امام جماعت و هیئت امنا در پویایی و بالندگی مسجد. 4

4-حقوق متقابل مسجد ، نماز ، مردم وجامعه
جایگاه خدمت به مسجد و نمازگزاران در کالم رضوی. 1
آداب و ادب حضور در مسجد و نماز جماعت . 2
نقش خدمات اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی مسجد. 3
وظایف و تکالیف مردم نسبت به نماز و مسجد در کالم رضوی. 4

 جوايز

نفرات اول: لوح تقدیر و تندیس همایش و کمک هزینه سفر حج معادل 10/000/000ریال
نفرات دوم: لوح تقدیر و تندیس همایش و کمک هزینه سفر به عتبات عالیات معادل8/000/000 ریال

نف��رات سوم: ل��وح تقدی��ر و تندیس همای��ش و کم��ک هزینه سفر ب��ه مشهد مق��دس معادل 
6/000/000 ریال

  

زمانبندی اجراموضوع فعالیتردیف

1392/3/31ارسال خاصه مقاالت1

1392/5/25ارسال اصل مقاالت2

1392/6/21اعام نتایج3

دهه کرامت برگزاری اختتامیه4

 

 مشهد مقدس-میدان صاحب الزمان – صاحب الزمان 14 – مجتمع فرهنگی و هنری صاحب الزمان – ط3     شماره تماس:1 -7288040  -0511    
www.mehrab8.com   :   سایت

  به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محّمد )ص( حضرت علي بن موسي الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت  دبیرخانه کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد استان خراسان رضوی  همایش علمی- پژوهشی  تجلی نماز و مسجد در 

فرهنگ رضوی را برگزار می نماید .   



نشانی

15  همایش علمي،پژوهشي»امام رضا )علیه 
السالم( در آیینه  ادبیات کودک و نوجوان«

استان  كرمانشاه 

 اهداف:

_ تبیین سیمای امام رضا )علیه السالم(  و فرهنگ رضوی در آیینۀ ادبیات کودک و نوجوان.
_ جمع آوری، نقد و بررسی آموزه های فرهنگ رضوی در آیینۀ ادبیات کودک و نوجوان.

_ نقد و بررسی جلوه های ادبی و هنری فرهنگ رضوی در آیینه ی ادبیات کودک و نوجوان.
_ معرفی نقش امام رضا )علیه السالم(  و فرهنگ رضوی در تحول و تطور ادبیات کودک و نوجوان.

_ موضوع یابی ، استعداد یابی و جهت دهی به تحقیقات ادبی در زمینه های فرهنگ رضوی رضوانی.

  محورهاي پژوهشي 

مطالعات نظری:
-  تحلیل ، نقد و بررسی سیمای فردی و اجتماعی امام رضا )علیه السالم( در آیینۀ ادبیات کودک و نوجوان.

-  تحلیل، نق��د و بررسی فرهنگ و آموزه های تربیتی و اخالقی امام رضا )علیه الس��الم(  در ادبیات کودک و 
نوجوان.

-  تحلیل ، نقد و بررسی مدایح ، مولودیه ها ومراثی رضوی در ادبیات کودک و نوجوان.
-  نقد و بررسی اسامی و القاب امام رضا )علیه السالم(  در آیینۀ ادبیات کودک و نوجوان.

-  تحلی��ل و تبیین مبانی نظری و اصول شریع��ت )توحید، نبوت، امامت، والیت و مع��اد( بر مبنای تعالیم و 
فرهنگ رضوی رضوانی در ادبیات کودک و نوجوان.

-  تحلیل و تبیین مبانی عملی و فروع شریعت )نماز، روزه، حج و...(  بر مبنای تعالیم و فرهنگ رضوی رضوانی 
در ادبیات کودک و نوجوان.

  تحلیل سیمای حرم رضوی و مشهد مقدس در آیینۀ ادبیات کودک و نوجوان.

  مطالعات ادبی:
-  تحلیل جایگاه آموزه ها و فرهنگ رضوی در تحول و تطور ادبیات کودک و نوجوان.
-  اشعار رضوی کودک و نوجوان در بوتۀ تحلیل های سبک شناسانه و نقد و انواع ادبی.

-  نقد و بررسی آثار ادبی رضوی در ادبیات کودک و نوجوان از منظر فقه اللغه و مطالعات زبانی.
-  نقد و بررسی زبان هنری و تصاویر بالغی ادبیات کودک و نوجوان.

-  نقد و بررسی آرایه های ادبی اشعار و داستان های رضوی در ادبیات کودک و نوجوان.
-  نقد و بررسی نظم آهنگ اشعار رضوی در ادبیات کودک و نوجوان.

-  نقد و بررسی شیوه ها و شگردهای داستان پردازی در حکایات منظوم رضوی در ادبیات کودک و نوجوان.
-  نقد ساختاری و نشانه شناسی داستانهای رضوی در ادبیات کودک و نوجوان.

-  نقد و بررسی عناصر و شاخصه های داستان های رضوی در ادبیات کودک و نوجوان.
-  نقد و بررسی داستانهای رضوی از منظر قالبها و انواع داستان در ادبیات کودک و نوجوان.

-  نقد و بررسی ریخت شناسانه داستانهای رضوی در ادبیات کودک و نوجوان.
-  نقد و بررسی شیوه ها و شگردهای ارتباط با مخاطب در ادبیات منظوم و داستانی رضوی کودک و نوجوان.

-  نق��د و بررسی ادبیات داستانی و نمایشی معناگ��را با محوریت زندگی امام رضا )علیه الس��الم(  در ادبیات 
کودک و نوجوان.

 -  نقد و بررسی الالیی های رضوی در ادبیات فلکلور و شفاهی کودک و نوجوان.
-  نقد و بررسی اشعار و داستانهای رضوی در ادبیات شفاهی و محلی کودک و نوجوان.

-  معرفی و نقد و بررسی آثار شعرا و نویسندگان ادبیات رضوی کودک و نوجوان.

داوران: دکتر محمدابراهیم مالمیر-دکترغالمرضا سالمیان-دکترفاطمه کالهچیان

 مقاالت در دو سطح مورد بررسي قرار خواهد گرفت:
الف: کارشناسي ارشد و باالتر                       ب: تا کارشناسي                  

جوايز هر بخش همايش:

 گروه الف:
نفر اول: تندیس + لوح تقدیر و دوازده میلیون ریال نفر دوم: تندیس + لوح تقدیر و یازده میلیون ریال

نفر سوم: تندیس + لوح تقدیر و ده میلیون ریال نفر چهارم: تندیس+ لوح تقدیر و نه میلیون ریال
نفر پنجم: تندیس+ لوح تقدیر وهشت میلیون ریال نفر ششم: تندیس+ لوح تقدیر وهفت میلیون ریال

گروه ب:
نفر اول: تندیس + لوح تقدیر و هشت میلیون ریال نفر دوم: تندیس + لوح تقدیر و هفت میلیون ریال 

نفر سوم: تندیس + لوح تقدیر و شش میلیون ریال نفر چهارم: تندیس+ لوح تقدیر و پنج میلیون ریال 
نفر پنجم: تندیس+ لوح تقدیر وچهار میلیون ریال نفر ششم: تندیس+ لوح تقدیر وسه میلیون ریال

نكته :

کلی��ه نفرات منتخب به عن��وان میهمان دبیرخانه همایش، پذیرش خواهند شد و نشس��ت هاي تخصصي و 
کارگاه ه��اي آموزشي به عنوان برنامه هاي جنب��ي با حضور میهمانان و اساتید صاح��ب نظر برگزار خواهد 

گردید.
خالص��ه مقاالت پذیرفته شده در زمان همایش چاپ و منتش��ر و مجموعه مقاالت برگزیده بعد از همایش به 

صورت کتاب چاپ خواهد شد .

تقويم:

الف - مهلت ارسال آثار : 1392/6/6
ب - زمان اعالم آثار برگزیده: 1392/6/15
ج - تاریخ برگزاري همایش: 1392/6/24

نحوه ارسال مقاالت:

 چکی��ده مقاله شامل هدف، روش و برخي یافته هاي مطالعات��ي حداکثر در 250 تا 300کلمه واصل مقاله با 
بخش هاي روش تحقیق، مقدمه، عناوین، نتایج، منابع و ... تهیه و تنظیم و ترجیحاً  از طریق Emai یا پس��ت 

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

2- تس��هیالت رفت و برگشت و پذیرایي از نویسندگان ارجمندي که مقاالت آنها به تصویب کمیته ي علمي 
همایش رسیده باشد، به عهده ستاد برگزاري همایش خواهد بود.

ارسال لوح فشرده یا دیسکت مقاله هایي که از طریق Email ارسال نشده باشد ضروري است.
مشخصات کامل شناسنامه ای ، یک قطعه عکس 4*3 ، نشانی کامل پستی ،شماره تماس ثابت و همراه ، و در 

صورت امکان نشانی الکترونیکی الزامی است .
5- مقاالت ارسالي مسترد نخواهد شد.

آثار ارسالي در دوره هاي قبلي جشنواره هاي فرهنگي و هنري امام رضا)علیه الس��الم( حائز رتبه یا برگزیده 
نگردیده باشند.

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

مي گردند.

 کرمانشاه، بلوار شهید بهشتي،جنب سینما استقال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان کرمانشاه
http://kermanshah.farhang.gov.ir :شماره تماس: 5و3و8238402- 8238374 نمابر:8238387 -سامانه پیام کوتاه  100030831 سایت

 به مناسبت میاد 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 اسامي استان 
کرمانشاه همایش علمي-پژوهشي)) امام رضا )علیه السام( در آیینه  ادبیات کودك و 

نوجوان ((را برگزار مي نماید.



نشانی

د 16 قتصا ا « هشي  و پژ علمي  یش  هما  
خانواده در فرهنگ رضوي«

استان  خراسان رضوی

اهداف همايش:

شناخت و تبیین جایگاه حمایت هاي اجتماعي در توانمندسازي خانواده از منظر ائمه ي 	•
اطهار: به ویژه امام رضا)ع(

شناخت و تبیین راهبردهاي مددکاري، اقتصاد و صله ي رحم در توانمندسازي خانواده از 	•
منظر ائمه ي اطهار: و امام رضا)ع(

بهره گیري از مباني نظري و کاربردي اندیشه هاي برتر در جهت گسترش مباني اسالمي 	•
توانمندسازي خانواده

کمک به تبیین الگوي »حمایت هاي اجتماعي« از منظر ائمه ي اطهار: به ویژه امام رضا7	•

محورهاي همايش 

محور نخست: مددکاري وتوانمندسازي خانواده
 مفاهیم، مباني و اصول مددکاري اسالمي	•
ویژگي ها و ارزش هاي حرفه اي مددکار و مددکاري اسالمي	•
ضرورت ترویج و توسعه ي فرهنگ مددکاري اسالمي در جامعه	•
جایگاه توانمندسازي در مددکاري اسالمي	•
وظایف جامعه اسالمي در حمایت از فرآیندهاي مددکاري اسالمي	•
ویژگي هاي سازمان مددکار محور در فرهنگ اسالمي	•
نقش و جایگاه مددکاري اسالمي در سالمت و سعادت خانواده و جامعه	•
مباني و مهارت هاي مددکاري اسالمي در هنگام بحران و مشکل نیازمندان	•
مباني و مهارت هاي مددکاري اسالمي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار )ناشي از فوت 	•

سرپرست( و زنان مطلقه
 مباني و مهارت هاي مددکاري اسالمي در توانمندسازي ایتام	•
 مباني و مهارت هاي مددکاري اسالمي در حمایت از سالمندان	•
 مباني و مهارت هاي مددکاري اسالمي در توانمند سازي نوجوانان و جوانان	•
 مباني و مهارت هاي مددکاري اسالمي در توانمند سازي دانشجویان	•
 انواع مددکاري در فرهنگ اسالمي	•
 آسیب شناسي فرآیند مددکاري از دیدگاه اسالم	•
 مصادیق و نمونه هاي مددکاري در سیره ي ائمه ي اطهار: به ویژه امام رضا7	•
 

محور دوم: اقتصاد و توانمندسازي خانواده
 مفاهیم، مباني، اصول و ضرورت توانمندسازي اقتصادي خانواده در فرهنگ اسالمي	•
علل شکل گیري و ابعاد مختلف ناتواني اقتصادي خانواده در فرهنگ اسالمي	•
شاخص هاي توانمندي یا ناتواني اقتصادي در فرهنگ اسالمي	•
نقش و وظیفه  ي حکومت اسالمي در فرآیند توانمندسازي اقتصادي افراد جامعه	•
نقش عالمان دیني، مبلغان و ائمه جمعه و جماعات درفرآیند توانمندسازي اقتصادي افراد 	•

جامعه

مصادیق و نمونه هاي توانمندسازي اقتصادي در سیره ائمه ي اطهار: به ویژه امام رضا)ع(	•
نقش و وظیفه نهادهاي فرهنگي و تبلیغي و رسانه ها )به ویژه صداوسیما( درفرآیند 	•

توانمندسازي اقتصادي افراد جامعه
ویژگي هاي یک سازمان توان افزا و توانمندساز اقتصادي در فرهنگ اسالمي	•
بررسي تجارب سایرکشورها در زمینه توانمندسازي اقتصادي 	•
نقش خیرین، مؤسسات خیریه و کارآفرین اقتصادي در توانمندسازي اقتصادي نیازمندان 	•

جامعه    
مهارت هاي توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانواده )ناشي از فوت سرپرست( و زنان 	•

مطلقه
مهارت هاي توانمندسازي اقتصادي دانشجویان	•
مهارت هاي توانمندسازي اقتصادي جوانان بازمانده از تحصیل	•
نقش اقوام و خویشان در توانمندسازي اقتصادي نیازمندان مربوطه	•
نقش تکنولوژي هاي نوین در توانمندسازي اقتصادي  خانواده	•
 

محور سوم: صله ي رحم و توانمندسازي خانواده
 مفهوم، تعریف، مباني و مصادیق صله ي رحم در فرهنگ اسالمي	•
تحلیل روش هاي صله ي رحم در عصر حاضر 	•
آثار و برکات صله ي رحم در توانمندسازي خانواده در فرهنگ رضوي	•
پیامدهاي ترک صله ي رحم در توانمندسازي خانواده )آسیب شناسي( 	•
صله ي رحم و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار )ناشي از فوت همسر( و زنان مطلقه	•
صله ي رحم و توانمندسازي اقوام نیازمند	•
صله ي رحم و حمایت از سالمندان و بیماران نیازمند 	•
خانه ي سالمندان  و صله ي رحم 	•
نقش خانواده در انجام صله ي رحم 	•
 صله ي رحم و آسیب هاي اجتماعي	•
 صله ي رحم و تحکیم خانواده 	•
 نقش مناسبت  هاي اسالمي و ایراني در ترویج فرهنگ صله  ي رحم 	•
 موانع انجام صله  ي رحم	•
 صله  ي ارحام در ادیان و مذاهب	•
 

محور چهارم: اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي
 نقش توانمندسازي اقتصادي افراد در افزایش تولید ملي کشور	•
نقش توانمندسازي اقتصادي افراد جامعه در راهبرد اقتصاد مقاومتي	•
سواد اقتصادي و توانمندسازي اقتصادي در مدل راهبرد اقتصاد مقاومتي 	•
صله  ي رحم و سبک زندگي اسالمي 	•

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

 به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد)ص(حضرت علی بن موسی الرضا)ع(و حضرت فاطمه معصومه )س( هم زمان 
با دهه ي َکرامت از سري برنامه  هاي یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان خراسان رضوی، همایش علمي پژوهشي »اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي« را برگزار می نماید. از کلیه ي 
اندیشمندان، اساتید، صاحبنظران، طاب علوم دینی، دانشجویان و سایر عاقمندان دعوت می شود تا مقاالت خود را 

مطابق ضوابط مندرج در سایت همایش تهیه و در زمانبندی اعام شده به دبیر خانه همایش ارسال فرمایند.
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17  همایش علمي پژوهشي »اقتصاد خانواده 
در فرهنگ رضوي«

استان  خراسان رضوی 

 

 

 

 نحوه ي ثبت نام:

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

امکان پذیر مي باشد. 
در صورت عدم دسترسي به اینترنت با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.	•

 مشخصات مقاله:

مقاالت مبتني بر فرهنگ و آموزه  هاي ائمه اطهار:به ویژه 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.

 تقويم اجرايي همايش:

آخرین مهلت ارسال مقاالت: 20/مرداد/1392 
زمان اعالم نتایج: 15/شهریور/1392

تاریخ برگزاری همایش: 21/شهریور/1392 همزمان با دهه ي کرامت 1434

 جوايز:

مقاالت منتخب در مجموعه مقاالت همایش منتشر خواهند شد و به مقاالت برتر هدایایي به 
شرح زیر تعلق خواهد گرفت.

کمک هزینه سفر زیارتي عمره به مبلغ 10.000.000 ریال براي 3 نفر
کمک هزینه سفر زیارتي عتبات عالیات به مبلغ 7.000.000 ریال براي 3 نفر
کمک هزینه سفر زیارتي مشهد مقدس به مبلغ 4.000.000 ریال براي 3 نفر

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



نشانی

 همایش علمی- پژوهشی شناخت اخالق 18
و آداب رضوی

استان  مركزی

اهداف : 

 اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.	•
گسترش فعالیت های پژوهشی 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 )عليه السالم(

• موضوع اصلی : سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم( 	
• شادی و نشاط در سبک زندگی اسالمی در سیره ومعارف امام رضا )علیه السالم(	
• روابط خانوادگی در سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم(	
•  اقتصاد خانواده در سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم(	
•  آداب معاشرت و ارتباط با دیگران در سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا 	

)علیه السالم(
•  کسب و کار در سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم(	
•  بهداشت و سالمت در سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم(	
•  آداب زناشویی در سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم(	
• علم آموزی و اهمیت علم در سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم( 	
•  حیاء و عفت درسبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم(	
•  اوقات فراغت در سبک زندگی اسالمی در سیره و معارف امام رضا )علیه السالم(	

 تقويم : 

* مهلت ارسال آثار: 1392/05/25
* زمان انتخاب آثار برگزیده: 1392/06/10

* تاریخ برگزاری همایش شناخت اخالق و آداب رضوی: 1392/06/20
جوايز : 

نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 8.000.000 ریال
نفر دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 7.000.000 ریال
نفر سوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 6.000.000 ریال

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

*در صورت کسب امتیاز مساوی در یک رتبه توسط دو یا چند نفر، جایزه آن بخش به نسبت 
مساوی بین برگزیدگان آن رتبه تقسیم خواهد شد.

  توضيحات : 

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 آمد.

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

 راهنمای تنظیم مقاالت : 
شيوه نگارش : 

مقاالت در کاغذ A4 ، محیط Word 2003 یا Word 2007 2007 در 25-15 صفحه 300 
کلمه ای تایپ شده همراه لوح فشرده CD و همچنین pdf ارسال شوند.

چکیده فارسی مقاالت حداکثر در 150-200 واژه و واژگان کلیدی )بین 7-5( 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

شيوه ارسال : 

مشخصات کامل صاحب مقاله شامل نام و نام خانوادگی، مدرک و رشته تحصیلی، شماره 
تلفن)ترجیحاً همراه(، نشانی مکاتباتی و پست الکترونیکی صاحب مقاله الزامی است.

پژوهشگران مقاالت خود  را به آدرس پستی دبیرخانه همایش استان به همراه لوح فشرده ارسال 
نمایند.

نکات :  الزم است مقاله دربردارنده موضوعات همایش و با تکیه بر اندیشه 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.
چکیده مقاالت قبل از برگزاری همایش چاپ خواهد شد.

مقاالت برگزیده در مجموعه ای منتشر و مقاالت پژوهشی برتر نیز پس از طی فرایند داوری 
معمول در فصلنامه پژوهشی پژوهشگاه 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.
 

 استان مرکزی، اراك، خیابان هپکو، شهرك شهید بهشتی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی  استان مرکزی، دبیرخانه همایش شناخت اخاق و آداب
www.RazaviMarkazi.vcp.ir         : تلفکس: 4031306-0861  سایت

 به مناسبت میاد 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 اسامي 

مرکزی  همایش علمی- پژوهشی شناخت اخاق و آداب رضوی را برگزار مي نماید. 
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19 همایش علمی- پژوهشی خانواده مطلوب 
در فرهنگ رضوی

استان  همدان 

 اهداف : 

اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 	•
گسترش فعالیتهای فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا )ع( 	•
تجلیل و تقدیر از محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ رضوی 	•

محورها : 

 الف (  تشکیل و تداوم خانواده در فرهنگ رضوی 
ب( ارتباطات، روابط و حقوق متقابل خانواده در فرهنگ رضوی

ج ( مدیریت خانواده در فرهنگ رضوی 
د( تربیت خانواده در فرهنگ رضوی 
ه ( سالمت خانواده در فرهنگ رضوی

و( آسیب شناسی خانواده در فرهنگ رضوی 

شيوه نگارش : 

• مقاالت در کاغذ  A4 ، محیط  Woord 2007   یا  Word 2003    با قلم زر یا لوتوس در 	
25- 15 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 اانتشار

شرايط: 

• الزم است مقاله دربردارنده موضوعات همایش و با تکیه بر اندیشه 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. 	
• چکیده مقاالت قبل از برگزاری همایش چاپ خواهد شد. 	
• مقاالت برگزیده در مجموعه ای منتشر خواهد شد. 	

شيوه ارسال : 

مشخصات کامل صاحب مقاله : نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ، کدملی ، نام پدر ، مدرک 
و رشته تحصیلی ، شماره تلفن همراه و ثابت ،یک قطعه عکس 4*3 ، آدرس مکاتباتی و پست 

الکترونیکی صاحب مقاله الزامی است . 

جوايز : 

نفر اول : لوح تقدیر و مبلغ 10/000/000 ریال وجه نقد
نفر دوم : لوح تقدیر و مبلغ 9/000/000  ریال وجه نقد

نفر سوم : لوح تقدیر و مبلغ 8/000/000   ریال وجه نقد
نفر چهارم : لوح تقدیر و مبلغ 6/000/000 ریال وجه نقد
نفر پنجم : لوح تقدیر و مبلغ 000/000./5 ریال وجه نقد
نفر ششم : لوح تقدیر و مبلغ 5/000/000  ریال وجه نقد
نفر هفتم:  لوح تقدیر و مبلغ 5/000/000  ریال وجه نقد
نفر هشتم  : لوح تقدیر و مبلغ 5/000/000 ریال وجه نقد

گاهشمار:

مهلت ارسال آثار :  1392/5/20
زمان داوری:    1392/6/1 لغایت 1392/6/15 

زمان اعالم نتایج داوری: 1392/6/17
زمان برگزاری:   6/21 /1392 

    

 همدان / ابتدای بلوار شهید مفتح / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان 
تلفن : 20- 2512118 -  0811  داخلی 128            تلفن مستقیم : 2512124-0811      فاکس : 2512235 -  0811

 به مناسبت میاد 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 اسامي همدان  

همایش علمی -پژوهشی خانواده مطلوب در فرهنگ رضوی را برگزار مي نماید. 



نشانی

 همایش علمی -پژوهشی سومین حرم 20
اهل بیت)ع(

استان  فارس

اهداف همايش :

تبیین فرهنگ نورانی رضوی با رویکرد تمدن سازی	•
تحقق راهبرد مقام معظم رهبری درباره استان فارس به عنوان سومین حرم اهل بیت علیهم 	•

السالم
تجلیل از پدیدآورندگان و مؤلفین آثار فاخر  علمی -پژوهشی در زمینه تاثیرهای فرهنگی امام 	•

رضا)ع( و خواهران و برادران آن حضرت
چاپ و نشر این آثار و حفظ آن برای دوستداران اهل بیت )ع(	•

محورهای همايش:         

  الف ( محور اول :  مبانی نظری
پیشینه تاریخی سومین حرم

فرصتها و ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سومین حرم
جایگاه سومین حرم در سیاستگذاری و برنامه ریزیهای خرد و کالن فرهنگی

گردشگری مذهبی و سومین حرم
تاثیرهای فرهنگی و تمدنی هجرت حضرت رضا)ع( و هجرت های تابعه در منطقه فارس و ایران

ب ( محور دوم :  بایسته های سومین حرم در فرهنگ رضوی)ع(
بایسته های اعتقادی        2-  بایسته های اخالقی            3-  بایسته های اجتماعی و سیاسی                                  

شرايط ارائه مقاله در همايش :

• مقاالت الزمست دارای ویژگیهای علمی -پژوهشی  باشد	
• عناوین یاد شده کلی بوده و عناوین دیگر که زیر مجموعه محورهای داده شده باشد مورد 	

قبول است
• مقاله باید حداقل 20 صفحه و حداکثر 30 صفحه A 4 یک رو و 300 کلمه ای باشد	
• مقاله با نرم افزار word 2007  و با فونت B Nazanin )اندازه14 ( تایپ و لوح فشرده آن 	

همراه با اصل مقاله ارسال شود
• چکیده مقاله در دو صفحه همراه با اصل مقاله ارسال گردد.	
• فهرست منابع در پایان مقاله درج شده باشد.	
• مقاالت تکراری نباشد .	
• سوابق پژوهشی نویسنده همراه با مقاله ارسال شود.	
•  مقاالت برتر در مجموعه مقاالت همایش و پس از طی مراحل ارزیابی، در فصلنامه	

  علمی -پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چاپ می شود.

• کلیه مقاالت برگزیده در کتاب مجموعه مقاالت همایش چاپ و برای شرکت کنندگان 	
ارسال می گردد.

• شرکت کنندگان مقاالت خود را می توانند به آدرس    ایمیل و یا با پست به دبیرخانه 	
همایش ارسال نمایند.

•   ضروری است مشخصات کامل شناسنامه ای، یک قطعه عکس 3*4  ، آدرس دقیق پستی، 	
شماره ثابت و همراه در پایان مقاله قید گردد.

• مسئولیت مطالب و اطالعات ارائه شده در مقاالت و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف یا 	
مؤلفان مقاله می باشد .

تقويم اجرايی همايش : 

مهلت ارسال آثار : 1392/04/1 
زمان برگزاری : همزمان با میالد باسعادت امام رضا)ع( و دهه کرامت 

جوايز: 
جوایز ارزنده ای به شرح ذیل از طرف دستگاههای ذی ربط در استان فارس اهدا خواهد شد.

نفر اول: تندیس + لوح تقدیر+ 000/000/ 15ریال
نفر دوم: تندیس + لوح تقدیر+ 14/000/000  ریال
نفر سوم: تندیس + لوح تقدیر+ 12/000/000 ریال

نفر چهارم: تندیس + لوح تقدیر+ 10/000/000 ریال
نفرپنجم : تندیس + لوح تقدیر+ 9/000/000 ریال

نفر ششم : تندیس + لوح تقدیر+ 8/000/000  ریال      
نفر هفتم : تندیس + لوح تقدیر+ 7/000/000   ریال      
نفر هشتم : تندیس + لوح تقدیر+ 5/000/000   ریال 

 

 شیراز: جنب حافظیه -  اداره کل فرهنگ و  ارشاد اسامی استان فارس

 به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و ایام بزرگداشت حضرت احمد بن موسی)ع( و امامزادگان)ع( همزمان 
با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان فارس همایش علمی -پژوهشی 

سومین حرم اهل بیت)ع( را با همکاری دستگاههای ذی ربط برگزار می کند.



نشانی

21  همایش علمی -پژوهشی منزلت خانواده و 
سبک زندگی در فرهنگ رضوی

استان  زنجان

اهداف:

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی و کمال آفرین رضوی.
ب: گسترش فعالیت های پژوهشی و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا)ع(

ج: گرامیداش��ت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برترپژوهش��ی در زمینه سیره، شخصیت و 
معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر آن.

محور خانواده در فرهنگ رضوی : 

تاثیر آموزه های فرهنگ رضوی بر سالمت خانواده 
شیوه های تحکیم تعامل انسانی بین افراد خانواده 

خود باوری و تاثیر آن بر نظام خانواده
بررسی الگوهای تفریحات سالم اعضای خانواده

محبت ، ابزار همبستگی افراد خانواده
مولفه های حفظ کرامت زن در خانواده

 دین باوری و تاثیر آن بر شاکله ی زندگی خانوادگی 
بهداشت روانی خانواده 

لزوم توجه به سالخوردگان به مثابه ی ذخیره های خانواده
تربیت فرزندان برای زندگی بهتر

و...

محور سبك زندگی ازمنظر فرهنگ رضوی :

• شیوه به زیستن 	
• کرامت انسان 	
• ردیابی عناصر سازنده ی شخصیت سالم	
• روان شناسی سالمت نفس	
• اخالق حرفه ای و سبک زندگی	
• مثبت نگری ، عامل شادی افزای زندگی	
• شیفتگی به خدمت ، عامل اعتالی جامعه	
• بایدها و نبایدهای زندگی اجتماعی	
• و...	

شرايط و نحوه ی ارسال مقاالت:

• مقال��ه باید حاصل پژوهش ه��ای علمی محقق ب��ا استانداردهای )علم��ی – پژوهشی ( و 	
دربردارنده ی جنبه هایی از نوآوری باشد.

• اجزای ساخت��اری مقاله ی علمی : چکیده ، در آمد ، مت��ن ، نتیجه گیری و فهرست منابع ، 	
در آن لحاظ گردد.

• ارجاعات به صورت در متنی باشد و برای توضیحات الزم از پی نوشت استفاده گردد.	
• درفهرست منابع مولف محور باشد.)با نام مولف آغاز گردد(	
• مقاله پیش تر در هیچ همایش و کنگره ارائه و در جایی چاپ نشده باشد.	
• آثار برگزیده ، در قالب کتاب چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.	
• مشخصات کامل نویس��نده )نویسندگان( شامل نام و نام خانوادگی ، مرتبه ی علمی ، محل 	

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

• 	 Word 2007 12 و در نس��خه-Lotus با فونت A4 مقاالت به صورت ی��ک رو در قطع
تهی��ه و همراه CD حاوی فایل، به دبیرخانه ارائه گ��ردد. همچنین مقاالت با روش تحقیق 

علمی نگاشته شده و فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاالت ذکر شود.

تقويم:

الف: مهلت ارسال آثار:92/5/10
ب: زمان اعالم نتایج:92/6/10

ج: زمان برگزاری: 92/6/20

جوايز : 

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 برگزیده در هر بخش مبلغ 3/000/000 ریال اهدا خواهد شد.

 زنجان، میدان استقال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان زنجان   
www.zanjan.farhang.gov.ir   www.shamstoos.ir:شماره تلفن و نمابر: 5248007-0241  سایت

 به مناسبت میاد 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 اسامی استان 
زنجان ، همایش علمی -پژوهشی منزلت خانواده و سبك زندگی در فرهنگ رضوی را 

برگزار می نماید.
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برنامه های  فرهنگی

جشنواره شعر رضوي به زبان ترکي آذري/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 1
آذربایجان غربي/ 0441-3479112 24

جشنواره نهضت کتابخواني رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ البرز/ . 2
25 026-32563129

جشنواره انتخاب کتاب سال رضوي/ سازمان اسناد موزه ها و کتابخانه آستان . 3
قدس رضوي/ خراسان رضوي/ 0511-2235441 26

جشنواره سفرنامه نویسي و خاطره نویسي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد . 4
اسامي/ ایام/ 0841-3330091 27

جشنواره پیامك ادبي رضوي/ اداره کل روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد . 5
اسامي/ تهران/ 021-33966057 28

ره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ بوشهر/ . 6 دا ره مشاعره رضوي/ ا جشنوا
29 0771-2532660

جشنواره ادبیات کودك و نوجوان رضوي/اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 7
چهارمحال و بختیاري/ 0381-3344068 30

جشنواره شعر رضوي به زبان عربي )دعبل خزاعي(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد . 8
اسامي/ خوزستان/ 0611-3338731 31

جشنواره داستان نویسي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ سمنان/ . 9
32 0231-3340851

جشنواره فرهنگ و ادبیات رضوي به زبان کردي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد . 10
اسامي/کردستان/ 0871-3285070 33

کنگره سراسري شعر رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ کرمان/ . 11
34 341-2205281

جشنواره نامه اي به امام رضا)علیه السام(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 12
مازندران/ 0151-2269902 35

جشنواره محیط زیست در فرهنگ رضوي/ سازمان  حفاظت محیط زیست . 13
کشور/ تهران/ 021-88233071 36



نشانی

 شعررضوی به زبان ترکی آذری24

 استان  آذربايجان غربی

اهداف : 

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

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

موضوع:

فضایل، مناقب، مودت و سیره ی پاک حضرت ثامن الحجج )ع( )و خواهر گرامی ایشان( 	•
امامزداگان و توسل ، معجزات و ...	•

شرايط : 

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 برای سرایش آثار آزاد است .

ه�: آثار ارسالی در صورت امکان بصورت تایپ شده و همراه با لوح فشرده 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 ، یک قطعه عکس 4×3 و آدرس کامل پستی ، تلفن ثابت و 

همراه الزامی است .

جوايز بخش اصلی : 

برگزیدگان داخلی :
نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 9000000ریال 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 .

نفر چهارم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 6000000ریال جایزه ی نقدی .
نفر پنجم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 5000000ریال جایزه ی نقدی .

برگزیدگان خارجی :
نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 9000000ریال 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 .
نفر چهارم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 6000000ریال جایزه ی نقدی .
نفر پنجم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 5000000ریال جایزه ی نقدی .

توضيحات : 

-  میهمانان خارجی در طول اقامت میهمان جمهوری اسالمی ایران خواهند بود .
-  آثار برگزیده بصورت کتاب چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

- کلیه ی منتخبین ، همچنین پیشکسوتان عزیزی که ارائه ی اثر کرده باشند به عنوان میهمان 
ویژه پذیرش خواهند شد .

تقويم :

-  آخرین مهلت ارسال آثار: پایان مردادماه سال 92
-  تاریخ برگزاری جشنواره : 23و24 شهریور ماه سال 92

-  مکان:تاالر وحدت مجتمع فرهنگی هنری ارومیه واقع در بلوارشهید با هنر 
  

ارومیه – بلوار شهید ارشاد، روبروی بیمارستان امام خمینی – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی – دبیرخانه دائمی هفتمین جشنواره شعر 
Email:shearerazavi@ershad-ag.ir : رضوی به زبان ترکی آذری  شماره تلفن : 3479112 شماره نمابر : 3449762 نشانی الکترونیکی

به مناسبت میاد 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 اسامي 
آذربایجان غربی هشتمین جشنواره ی بین المللی شعررضوی به زبان ترکی آذری را 

برگزار مي نماید. 



نشانی

25  سومین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی

استان  البرز 

اهداف : 

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

رضا)ع(
ج : 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 ، 

محور : 

عالقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند از فروردین ماه سال 92 با مراجعه به سایت 	•
جشنواره و یا سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز نسبت به دریافت جزئیات این 

جشنواره و نحوه تهیه کتاب یا دانلود کتاب مجازی جشنواره کسب اطالع نمایند.  

موضوع : 

کتابخوانی رضوی 

توضيحات : 

-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.

جوايز :

نفر اول : لوح تقدیر + تندیس جشنواره + کمک هزینه سفر معنوی 25/000/000
نفر دوم : لوح تقدیر + تندیس جشنواره + کمک هزینه سفر معنوی 20/000/000
نفرسوم : لوح تقدیر + تندیس جشنواره + کمک هزینه سفر معنوی 15/000/000
نفر چهارم: لوح تقدیر + تندیس جشنواره + کمک هزینه سفر معنوی 8/000/000
نفر پنجم : لوح تقدیر + تندیس جشنواره + کمک هزینه سفر معنوی 8/000/000
نفر ششم : لوح تقدیر + تندیس جشنواره + کمک هزینه سفر معنوی 8/000/000
نفر هفتم : لوح تقدیر + تندیس جشنواره + کمک هزینه سفر معنوی 8/000/000
نفر هشتم : لوح تقدیر + تندیس جشنواره + کمک هزینه سفر معنوی 8/000/000

تقويم :

الف : زمان آغاز فراخوان : از 25/فروردین /92
ب : مهلت ارسال پاسخنامه : تا 15/مرداد /92 

ج اعالم اسامی برندگان : 16/شهریور/92 مصادف با میالد حضرت معصومه )س(
د: زمان برگزاری مراسم اختتامیه : 23/شهریور/92 

البرز- میدان آزادگان، خیابان مطهری- جنب شاهد- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی
تلفن: 026-32563129

به مناسبت میاد 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 اسامي استان البرز  

سومین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی را برگزار مي نماید. 



نشانی

 انتخاب کتاب سال رضوی26

استان  خراسان رضوی

اهداف

اشاعه و ترویج فرهنگ منّور رضوی	•
گسترش فعالیت هاي علمي، هنري و پژوهشي مرتبط با سیره، زندگي و ابعاد مختلف شخصیت 	•

هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت، حضرت امام رضا)علیه السالم(
شناسایي، تجلیل و حمایت از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگي و هنري در 	•

زمینۀ فرهنگ رضوي و کمک به انتشار گستردة آن ها.

بخش هاي جشنواره

بخش یکم: کتاب برتر
محورهاي انتخاب کتاب برتر:

علوم و معارف رضوي	•
تاریخ و سیرة رضوي	•
زیارت	•
شعر	•
داستان	•
کودک و نوجوان	•
ترجمه	•
 زبان هاي خارجي	•

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

بخش دوم: پايان نامة برتر

رتبۀ نخست: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهداي جوایز نفیس
رتبۀ دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهداي جوایز نفیس
رتبۀ سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و اهداي جوایز نفیس

بخش سوم: ناشر برتر

رتبۀ نخست: تندیس جشنواره و لوح تقدیر
رتبۀ دوم: تندیس جشنواره و لوح تقدیر
رتبۀ سوم: تندیس جشنواره و لوح تقدیر

بخش چهارم: آثار شايستة چاپ

به صاحبان آثار برگزیده در این بخش، تندیس جشنواره و لوح تقدیر اهدا خواهد شد. عالوه بر این، 
دبیرخانۀ جشنواره، نسبت به چاپ این آثار، اقدام خواهد کرد.

جوایز نفیس، شامل کمک هزینۀ سفر حج عمرة مفرده، عتبات عالیات و سوریه مي باشد.
همۀ نفرات منتخب، به عنوان میهمان دبیرخانۀ جشنواره پذیرفته خواهند شد و نشست هاي 
تخصصي و نمایشگاه آثار رسیده به دبیرخانۀ جشنواره، به عنوان برنامه های جنبي، با حضور 

میهمانان و استادان صاحب نظر برگزار خواهد گردید.

گاه شمار 

مهلت ارسال آثار: 15 مردادماه 1392
تاریخ برگزاري جشنواره: 24 شهریورماه 1392

داوري

داوري آثار، توسط استادان مجّرب حوزه و دانشگاه انجام خواهد شد.

شرايط

* آثار ارسالي در هر یک از بخش هاي چهارگانه، در دو موضوع زیر، مشمول این ارزیابي مي شود:
1( آثار با موضوع امام رضا)علیه السالم(

2( آثار با موضوع خاندان امام رضا)علیه السالم( ] حضرت جواد االئمه، حضرت حسین بن موسي 
الکاظم و حضرت احمد بن موسي الکاظم »شاهچراغ« علیهم السالم، و حضرت فاطمۀ معصومه 

سالم ا...  علیها [
* آثار ارسالي باید طي سال هاي 1391 و 1392 منتشر شده باشد.

* آثار ارسالي، شامل زبان هاي غیر ایراني )زبان هاي خارجي( نیز مي گردد.
* هر متقاضي باید سه نسخه از اثر خود را به دبیرخانه ارسال نماید.

* آثار ارسالي، برگشت داده نمي شود.
* ارسال چند اثر از یک فرد، پذیرفته مي شود. 

 مشهد مقدس- حرم مطهر رضوی- بست شیخ طوسی- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی صندوق پستی:91735-177
دور نگار:0511-2219553 تلفن:0511-2232004-8 

 به مناسب میاد باسعادت عالِم آل محمد، حضرت علي بن موسي الرضا)علیه السام( 
والدت بابرکت حضرت فاطمة معصومه)سام ا...  علیها( و هم زمان با دهة کرامت، سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي،  جشنوارة انتخاب کتاب سال رضوي

را برگزار می کند.



نشانی

27 جشنواره سفرنامه نویسي و خاطره نویسي 
رضوي

استان  ايالم 

اهداف :

الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي 
ب : گس��ترش فعالیت هاي فرهنگي هنري و مذهبي و مرتبط با سی��ره ائمه معصومین بویژه امام 

رضا )ع(
ج : گرامیداش��ت تولی��د کنندگ��ان و پدیدآورندگان آثار برت��ر فرهنگي هن��ري در زمینه سیره، 

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

موضوع : 

سفرنامه نویسي وخاطره نویسي رضوي 	•
نگارش سفرنامه نویسي سفر به مشهد مقدس از سفرنامه هاي دیگران ، زائران پیاده ، سفر 	•

کاروان ها و هیات
 نگارش خاطرات 	•

مقطع سني 

1- کودکان ونوجوانان تا 18 سال
2- جوانان  وبزرگساالن از 18 سال به باال

شرايط ومقررات :

آثار ارسالي جدید بوده و در جشنواره دیگري شرکت نکرده باشند .	•
آثار ارسالي با موضوع سفر به مشهد مقدس و حرم مطهر حضرت علي بن موسي الرضا )ع( 	•

باشند .
آثار ارسالي در قطع A 4  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 ارسالي بایستي واقعي بوده و خیالي نباشد .	•
سفرنامه ي که همراه با تقرب جسماني و تحوالت روحاني ، رشد معنوي را نیز داشته باشد ، نامزد 	•

جایزه ویژه جشنواره مي شود.
کلیه آثار ارسالي با مشخصات کامل شناسنامه اي و نشاني کامل پستي و شماره تماس و یک 	•

قطعه عکس 4×3 ارسال گردد .
 استفاده از عناصر ادبي در نگارش سفرنامه و خاطره نویسي در امتیاز بندي تاثیرگذار خواهد 	•

بود .
آثار برگزیده جشنواره درقالب کتاب چاپ و براي شرکت کنندگان ارسال خواهد شد .	•
آثار ارسالي عودت داده نخواهد شد .	•

نکته : ) نقل خاطرات و سفرنامه از شخص یا اشخاص دیگر بالمانع است (

داوري : 

اسام��ي هیات محترم انتخاب و اسامي هیات محترم داوران پس از تایید حوزه تخصصي در وزارت 
متبوع متعاقباً اعالم مي گردد .

جوايز :

رده سني جوانان وبزرگساالن  باالي 18 سال :
نفر اول : تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي  ) به مبلغ 8/000/000 ریال ( 
نفر دوم : تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي ) به مبلغ 6/000/000 ریال ( 
نفر سوم : تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي  ) به مبلغ 5/000/000 ریال( 

نفر چهارم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي   ) به مبلغ 3/000/000 ریال ( 
نفر پنجم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي   ) به مبلغ 3/000/000 ریال ( 
نفر ششم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي   ) به مبلغ 3/000/000 ریال ( 
نفر هفتم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي  ) به مبلغ 3/000/000 ریال ( 
نفر هشتم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي  ) به مبلغ 3/000/000 ریال ( 

رده سني کودکان ونوجوانان تا 18 سال :
نفر اول : تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي ) به مبلغ 5/000/000 ریال ( 
نفر دوم : تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي  ) به مبلغ 4/000/000 ریال ( 
نفر سوم : تندیس جشنواره، لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي ) به مبلغ 3/000/000 ریال ( 

نفر چهارم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي   ) به مبلغ 2/000/000 ریال ( 
نفر پنجم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي   ) به مبلغ 2/000/000 ریال ( 
نفر ششم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي ) به مبلغ /2/000/000 ریال ( 
نفر هفتم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي   ) به مبلغ /2/000/000 ریال ( 
نفر هشتم : لوح تقدیر و کمک هزینه سفر معنوي  ) به مبلغ 2/000/000 ریال ( 

 توضيحات :

هزین��ه هاي ای��اب و ذهاب ، اسک��ان و پذیرایي در طول برگ��زاري جشنواره به عه��ده دبیرخانه 
جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایاني متناسب با موقعیت استان کمک هزینه سفر 

پرداخت خواهد شد .

تقويم :

آخرین مهلت ارسال آثار 1392/5/20
زمان انتخاب آثار برگزیده : 1392/6/15

تاریخ برگزاري مراسم اختتامیه : 1392/6/25
 

ایام- خیابان رسالت- اداره کل فرهنگ و ارشاد  اسامی
3330016-0841  نمابر: 0841-3345087 تلفن: 0841-3330091  

 به مناسبت میاد 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 اسامي استان ایام افتخار دارد 
جشنواره سفرنامه نویسي و خاطره نویسي رضوي را برگزار نماید . از عموم عاشقان آن حضرت 
دعوت مي شود با ارسال آثار خود در قالب سفرنامه نویسي و خاطره نویسي سفر مشهد مقدس در این 

جشنواره شرکت فرمایند .



نشانی

 جشنواره پیامک ادبي رضوي28

استان  تهران

اهداف:

 الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي به ویژه در نسل جوان  
 ب: گس��ترش فعالیت ه��اي فرهنگي و مذهبي مرتبط ب��ا سیره ائمه اطهار به وی��ژه ابعاد مختلف 

شخصیت حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( و حضرت معصومه)س(.
ج: شناسایی و ارج نه��ادن به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برت��ر فرهنگي در زمینۀ سیره، 

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار
د: استفاده از ظرفیت هاي متنوع آفرینش ها و کوتاه  نویس��ي هاي ادبي با استفاده از ابزارهاي نوین 

ارتباطي

محورهاي جشنواره:

 تک  بیت ها و جمالت ادبي با موضوع عرفاني بارگاه و صحن و سراي حضرت امام رضا)ع( و 	•
حضرت معصومه)س(.

تمثیل ها، رؤیا پردازي ها و صور خیال و سایر آرایه هاي ادبي در شعر و نثر 	•
جمالت کوتاه با الهام از زندگاني امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س(.	•

ضوابط و مقررات شركت در جشنواره :

1-  متن پیامک باید تک بیت، مصرع یا جمله اي زیبا و تاثیرگذار باشد که براي نخستین بار آفریده 
شده است.

2-  بیت ه��ا و جمالت تکراري که پیش از این منتشر شده یا در سایر جشنواره ها حائز رتبه شده اند 
در جشنواره شرکت داده نخواهند شد.

متن پیام بای��د بین 25 تا 180 کاراکتر)بدون احتس��اب فاصلۀ بین کلم��ات و مشخصات ارسال 
کنندة پیامک( باشد.متن هاي خارج از این محدوده در جشنواره شرکت داده نخواهند شد.

4- نام و نام خانوادگي ،نام استان و شماره تماس ثابت با پیش شماره شهرستان در انتهاي پیامک 
درج شود.

5- متن پیامک به فارسي  پذیرفته مي شود.

داوري آثار: 

پیامک هاي دریافت��ي که حائز شرایط من��درج در فراخوان  باشند پ��س از ارزیابي توسط هیئت 
داوران، پیامک هاي برتر انتخاب و از نفرات برگزیده در آیین پایاني جشنواره تقدیر خواهد شد.

 جوايز برگزيدگان:

    ال��ف -  به تمام��ي برگزیدگان در سطح ملي عالوه بر تندیس و ل��وح سپاس جوایز نقدي به شرح 
زیر اهداء مي شود .  

نفر اول 5 میلیون ریال /  نفر دوم 4 میلیون و500 هزار ریال  
نفر سوم/4 میلیون ریال/نفر چهارم 3 میلیون و500 هزار ریال

نفر پنجم و نفر ششم/3 میلیون ریال
نفر هفتم و نفر هشتم   /2 میلیون و500 هزار ریال

نفر نهم   و نفر دهم/2 میلیون ریال 
 نفر یازدهم تا چهاردهم /1 میلیون و500 هزار ریال                  

ب - شایسته تقدیر
 ب��ه 32 نفر )هر استان یک نفر( برگزیده در سط��ح استاني مبلغ 1 میلیون و پانصد هزار ریال اهداء 

خواهد شد.

 زمان و شيوه شركت در جشنواره

 1- عالقه مندان می توانند پیامک هاي خ��ود را با توجه به شرایط ذکرشده از تاریخ 1392/2/1 تا 
پایان ساعت 24 مورخ 1392/6/1 به شماره تلفن ) 100010005( ارسال نمایند. 

2- شرکت کنندگ��ان در جشنواره پس از ارسال پیامک تا 24 ساعت بع��د منتظر تأییدیه مجدداً 
پیامک خود را ارسال نمایند.

3- آیین پایاني جشنواره قبل از دهه کرامت باحضور مسئولین حوزه فرهنگي کشور و برگزیدگان 
ملي و استاني درتهران برگزار خواهد شد.

توضيحات :

آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ خواهد شد.

     

تهران: روابط عمومي و اطاع  رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي
                        www. farhang.gov.ir: شماره تماس : 38513264-21  شماره نمابر :  33966057-021  سایت 

    به مناسبت میاد با سعادت هشتمین اختر تابناك امامت و والیت حضرت علي بن موسي 
الرضا)ع( و حضرت فاطمة معصومه)س( و همزمان با دهة کرامت اداره کل  روابط عمومي و 
اطاع  رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، جشنواره پیامك ادبي رضوي از مجموعه برنامه 

هاي یازدهمین جشنواره  بین المللي امام رضا)ع(را در سطح ملي برگزار مي کند.



نشانی

29  هشتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی

استان  بوشهر 

اهداف:

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 ویژه بزرگساالن سراسر کشوربرگزار می گردد.

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 حوزه ی شعر، موجب کسر 

امتیاز می گردد.
مشاعره کنندگان عالوه بر خواندن اشعار رضوی ملزم به شرکت در بخش مشروط اعالمی از سوی 

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

موسی الرضا )ع ( برخوردار باشند .
عره رضوی بوشهر به آدرس نند به وبالگ مشا ا ر رضوی می تو شعا ن به ا  عالقمندا

 http://moshaererazavi.blogfa.com مراجعه کنند.
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.
جوايز:

جوایز بخش بزرگساالن
نفر اول : تندیس جشنواره+ لوح تقدیر+ کمک هزینه حج عمره معادل11/000/000ریال

نفر دوم تندیس جشنواره+ لوح تقدیر+ کمک هزینه عتبات عالیات معادل10/000/000ریال
نفر سوم:  تندیس جشنواره+ لوح تقدیر+ کمک هزینه سفر مشهد مقدس معادل 9/000/000ریال 
نفر چهارم: لوح تقدیر+ کمک هزینه سفرزیارتی  حضرت معصومه )س(معادل    8/000/000 ریال

نفر پنجم: لوح تقدیر+ کمک هزینه سفر زیارتی حضرت معصومه )س(معادل7/000/000ریال
نفر ششم: لوح تقدیر+  کمک هزینه سفرزیارتی حضرت معصومه )س( معادل 6/000/000 ریال

نفر هفتم : لوح تقدیر+  کمک هزینه سفرزیارتی حضرت احمدبن موسی )ع(معادل5/000/000 ریال

نفر هشتم : لوح تقدیر+  کمک هزینه سفرزیارتی حضرت احمدبن موسی )ع(معادل4/000/000ریال

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. 

تقويم:

الف:مهلت ثبت نام: 92/3/30
ب: تاریخ برگزاری جشنواره ملی مشاعره رضوی  18 و 19 شهریورماه 

ج: تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه در استان: 92/6/19
توضيحات:

- الزم است ثبت نام کنندگان مشخصات کامل شناسنامه ای –نشانی کامل پستی ،شماره تماس 
، یک قطعه عکس 4*3 ،در صورت امکان نشانی الکترونیکی قید گردد.

شيوه  ثبت نام:

http://www.  1از طریق مراجعه به وب سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر-
boushehr.farhang.gov.ir منوی" دبیرخانه جشنواره رضوی "، و تکمیل فرم ثبت نام 

2- تکمیل فرم ثبت نام چاپ شده در  فراخوان جشنواره وارسال از طریق آدرس دبیرخانه 
جشنواره )میدان قدس – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی – دبیرخانه مرکزي هشتمین 
@Email:mb.razavi91  جشنواره سراسری مشاعره رضوي (و یا پست الکترونیکی دبیرخانه

 yahoo.com

بوشهر: میدان قدس- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی
 تلفن : 2528075- 2532660- 0771 )دبیرخانه جشنواره از ساعات 30/7الی 14 و 17 الی 19 آماده پاسخگویی می باشد(

 yahoo.com@Email:mb.razavi91  پست الکترونیکی دبیرخانه boushehr.farhang.gov.ir.  :نشانی سایت و پست الکترونیکی

     به مناسبت میاد 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 اسامي بوشهر  

هشتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی را برگزار مي نماید. 



نشانی

ره ادبیات  کودک و نوجوان 30  جشنوا
رضوي

 استان  چهار محال و بختياري

اهداف جشنواره :

اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي	•
گس��ترش فعالیتهاي فرهنگ��ي هنري و مذهبي و مرتب��ط با سیره ائمه معصومی��ن بوی ژه امام 	•

رضا)ع(
گرامیداش��ت تولیدکنندگ��ان و پدیدآورندگ��ان آثار برت��ر فرهنگي هن��ري 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.

شرايط:

آثار ادبي که با بهره گیري از کردار و گفتار امام رضا)ع( به گسترس فضایل اخالقي پرداخته 	•
باشند به شرط داشتن ویژگیهاي ادبي و هنري از امتیاز ویژه برخوردار 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 : کودک )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.

 

جوايز:

جوایز بخش ادبيجوایز بخش داستانجوایز بخش شعر

بخش بزرگسال

نفر اول 4500000  ریال
نفردوم  4000000   ریال
نفر سوم 3500000  ریال

نفر اول  6000000 ریال
نفردوم  5000000  ریال
نفر سوم  4000000ریال

نفر اول 4500000 ریال
نفردوم 4000000 ریال
نفر سوم 3500000 ریال

بخش نوجوان

نفر اول 3000000 ریال
نفردوم 2500000 ریال
نفر سوم  2000000ریال

نفر اول3000000 ریال
نفردوم 2500000 ریال
نفر سوم 2000000 ریال

نفر اول 3000000 ریال
نفردوم 2500000 ریال
نفر سوم 2000000 ریال

بخش کودک

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

تقويم جشنواره:

مهلت ارسال آثار 20/ 5 /92
انتخاب آثار برگزیده 6/10 /92

تاریخ برگزاري جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوي 92/6/22

توضيحات:

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، سال تولد ، نشاني کامل پستي، تلفن ثابت و همراه و ایمیل و 	•
یک قطعه عکس 3*4

شرکت کنندگان مي توانند آثار خود را از طریق پست الکترونیکي به آدرس ذیل به دبیرخانه 	•
جشنواره ارسال نمایند. 

 شهرکرد- تقاطع فارابي و کاشاني، مجتمع غدیر، دبیرخانه هشتمین جشنواره ادبیات کودك و نوجوان رضوي
  http://chb.farhang.gov.ir تلفن: 3344068-0381 سایت

به مناسبت میاد 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 اسامي 
استان چهار محال و بختیاري هشتمین جشنواره ادبیات  کودك و نوجوان رضوي برگزار 

مي نماید.



نشانی

31  چهارمین جشنواره شعر رضوی به زبان 
عربی

استان  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: گرامیداش��ت تولید کنندگان و پدی��د آورندگان آث��ار برتر فرهنگی هن��ری 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 نشس��ت 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 معاصردوران امام رضا )ع(

برگزاری جلسات مشاعره به زبان عربی 

شرايط:

ال��ف : ارسال آثار در کلیه سبک ها و قالب های شعر عربی ) قصی��ده ، غزل ،ابوذیه، موال و . . .( آزاد 
است.

ب: اشع��ار ارسالی باید از محتوایی مناس��ب پیرامون ) مدح ، ثنا و مناق��ب ( 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: اشع��ار در کاغذ A4 و در نرم اف��زار WORD 2003 با فونت 14 به هم��راه CD به دبیر خانه 
جشنواره ارسال شود.

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

داوری:

اسامی هیئت محترم داوران پس از تأیید معاونت محترم فرهنگی وزارت در فراخوان قید گردد . 

جوايز: 

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
کلی��ه نفرات منتخب فوق الذکر ب��ه عنوان میهمان جشنواره شعر رضوی ب��ه زبان عربی ) یادمان 
دعب��ل خزاعی( پذیرش خواهند شد و نشس��ت های تخصصی و کارگاه ه��ای آموزشی به عنوان 

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

تقويم:

الف : مهلت ارسال آثار                                         1392/5/25
ب: زمان انتخاب آثار و ابالغ به پذیرفته شدگان           1392/6/10

ج: تاریخ برگزاری جشنواره                              20و21 شهریور ماه 1392
د: مکان برگزاری جشنواره                   اهواز- پارک دولت ، کتابخانه مرکزی ، تاالر مهتاب

و: مراسم اختتامیه                7 بعد از ظهر 21شهریور 1392 شوش – مجتمع فرهنگی دعبل خزاعی 

توضيحات:

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 رفت و برگشت شاعران با وسیله عمومی ) اتوبوس ، قطار( جهت جشنواره به عهده دبیر 	•

خانه خواهد بود.
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 و یک قطعه عکس 4*3 به همراه آثار به منزله قبول کلیه 	•

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

   اهواز، امانیه ، خیابان فلسطین ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان صندوق پستی 438  تلفن5-3333094 ، نمابر 3360604
  WWW. ERSHADKHZ.IR   , info @ershadkhz. ir: نشانی و پست الکترونیکی

 به مناسبت میاد 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 اسامی خوزستان  چهارمین جشنواره شعر رضوی به زبان 

عربی از سری برنامه های یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع(  را برگزار می نماید.



نشانی

 جشنواره ملي داستان نویسی رضوي 32
)کبوتر حرم(

 استان  سمنان

اهداف:

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

ج: 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.

د: شناسای��ي، معرفي و گرامي داش��ت تولیدکنندگ��ان و پدیدآورندگان برتر آث��ار فاخر فرهنگي 
جشنواره مرتبط با فرهنگ رضوي و کمک به تولید و انتشار گسترده این آثار

موضوع: 

این جشنواره در سه بخش برگزار مي گردد.
الف( داستان کوتاه با موضوع فرهنگ منور رضوي

ب( داستان کوتاه کوتاه )میني مال(
ج( داست��ان بلند با موضوع فرهنگ منور رضوي )در صورت فاخر بودن و تأیید هیئت محترم داوران 

آثار برگزیده از حمایت چاپ اثر برخوردار خواهد گردید.(

شرايط:

1.    شرکت در جشنواره براي تمام گروه هاي سني آزاد است.
2.    داستان هایي که براساس روایات نوشته مي شوند مي بایست منبع آنها ذکر شود.

3.    از هر اثر داستاني 3 نسخه به صورت تایپ شده در کاغذ A4 به همراه سي دي مربوطه در برنامه 
word تهیه و ارسال گردد.

4.    شرکت کنندگان باید به همراه آثار یک قطعه عکس 4´3 و بیوگرافي خود را )در قالب یک برگ 
A4( به همراه CD مربوطه ارسال نمایند.

5.    هر شرکت کننده در هر بخشي مي تواند حداکثر 5 اثر ارسال نماید.
6 .  آثار ارسالي مي بایست به زبان فارسي باشد.

7 .  آث��ار نگارش یافته با گویش هاي گوناگون کش��ور عزیزمان ایران،  به پیوست برگردان فارسي آن 
مورد پذیرش مي باشد.

* شرکت کنندگان مي توانند آثار خویش را از 
طری��ق http://www.ershadsem.com/forms/ALL/kabotar به دبیرخانه جشنواره 

ارسال نمایند. 

داوري:

-  هیئت داوران مطابق بند 18 و 19 مصوبه شوراي سیاستگذاري جشنواره بین المللي امام رضا )ع( 
توس��ط دبیرخانه جشنواره در استان انتخاب و پس از تأیید معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي به کار گرفته مي شوند. 
-  آث��ار رسیده به دبیرخانه جشنواره در دو مرحله داوري خواهد شد. در مرحله اول همه آثار بررسي 

خواه��د شد و آثاري که اص��ول ابتدایي داستان نویس��ي را رعایت کرده باشند جه��ت انتخاب آثار 
برگزیده به مرحله دوم راه پیدا خواهند کرد.

 

 جوايز:

  الف( جوایز بخش داستان بلند
1. نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 30/000/000 ریال
2. نفر دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 20/000/000 ریال
3. نفر سوم:  لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 10/000/000 ریال

 
ب( جوایز بخش داستان کوتاه

1. نفر اول لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 15/000/000 ریال
2. نفر دوم لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 10/000/000 ریال
3. نفر سوم  لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 8/000/000 ریال

 
ج( جوایز بخش داستان کوتاه کوتاه

1. نفر اول لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 5/000/000 ریال
2. نفر دوم لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 4/000/000 ریال
3. نفر سوم  لوح: تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 3/000/000 ریال

تقويم: 

الف: مهلت ارسال آثار: 1392/5/20
ب: زمان انتخاب آثار برگزیده: 92/6/1

ج: تاریخ برگزاري جشنواره: 15، 1392/6/16
د: تاریخ برگزاري مراسم اختتامیه در استان: 1392/6/16

 

توضيحات:

-  در ابتداي کلیه آثار ارسالي نام اثر نوشته شود.
-  در ذی��ل کلیه آثار ارسالي مشخصات کامل شناسنامه اي- نشاني کامل پس��تي، در صورت امکان 

نشاني الکترونیکي و شماره تماس قید گردد.
-  آثار ارسالي در دوره هاي قبلي جشنواره هاي امام رضا )ع( حائز رتبه یا برگزیده نگردیده باشند.

-  از همه راه یافتگان به مرحله دوم جشنواره دعوت به عمل آمده و لوح جشنواره به آنها اهداء خواهد 
شد.

-  آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ و براي شرکت کنندگان ارسال خواهد گردید.

سمنان- بلوار قدس- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان سمنان- معاونت فرهنگي و هنري دبیرخانه نهمین جشنواره ملي داستان های رضوي )کبوتر حرم(
www.ershadsem.ir 0231-3350491 :تلفن:3340851- 0231 شماره نمابر

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محّمد )ص( حضرت علي بن موسي الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي 
استان سمنان نهمین جشنواره ملي داستان نویسی رضوي )کبوتر حرم( برگزار 

مي نماید. 



نشانی

33 لمللی فرهنگ و   نخستین جشنواره بین ا
ادبیات کردی رضوی

استان  كردستان 

اهداف كلي جشنواره:

ترویج و اشاعه فرهنگ و ادبیات رضوي	•
معرفي،نشر و تقویت مباني تعمق و تفکر رضوي در جامعه ایران اسالمي	•
فضا سازي جامعه با اصول و ارزش هاي اسالمي برگرفته از سیره ائمه  معصومین)ع(	•
جامه ي عمل پوشاندن به دغدغه هاي ادبي و فرهنگي مقام معظم رهبري در مقابله با تهاجم 	•

فرهنگي
تعامل هنرمندان، شعرا و فعاالن فرهنگي – ادبي به تولید آثار فاخر در حوزه فرهنگ رضوي	•
تقویت همبستگي و وحدت اسالمي، هم افزایي بصیرت فرهنگي و نشر بیداري اسالمي 	•
ایجاد نشاط اجتماعي و همگرایي ملي	•
بها دادن به جایگاه فرهنگ، زبان و ادبیات ُکردي به عنوان ثروت ملي	•

بخش هاي جشنواره:

بخش ملي شعر ، دلنوشته و قطعه ادبي به زبان کردی 	•
این بخش شامل سروده هاي رضوي شعرا و ادباي ُکرد متقاضي ساکن در مناطق ُکرد نشین 	•

کشورمان مي باشد.
بخش بین الملل شعر ، دلنوشته و قطعه ادبي این بخش شامل سروده ها ي نبوي و رضوي شعرا 	•

در مورد سیره نبوي و فرهنگ رضوي هنرمندان ُکرد ساکن در نقاط مختلف جهان مي باشد./.
بخش همایش،نشست پژوهشي و تجلیل از مفاخر فرهنگ و ادبیات ُکردي رضوي	•
این بخش به تجلیل از هنرمندان ، شعرا،نویسندگان و ادباي ُکرد و همچنین مولفان و هنرمندان 	•

و نویسندگان که آثار مکتوب و فاخري را در به چاپ رسانده اند اختصاص دارد.

داوري جشنواره:

داوري جشن��واره در دو مرحله انتخاب آثار و مرحله نهایي توسط پیشکس��وتان عرصه فرهنگ و 
ادبیات ُکردي صورت خواهد پذیرفت.

جوايز جشنواره:

الف(جوایز بخش ملي شعر، دل نوشته و قطعه ادبي ُکردي رضوي:
الف(شع��ر: نف��ر اول تندیس جشنواره،دیپل��م افتخار و مبل��غ 7 میلیون ریال،نف��ر دوم تندیس 
جشن��واره ، لوح تقدیر و مبل��غ 5 میلیون ریال،نفر س��وم تندیس جشنواره،ل��وح تقدیر و مبلغ3 

میلیون ریال و نفرات چهارم تا هشتم نیز لوح تقدیر و مبلغ 2 میلیون ریال  
ال��ف(دل نوشته و قطعه ادبي: نفر اول تندیس جشنواره،دیپلم افتخ��ار و مبلغ 4میلیون ریال،نفر 
دوم تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبل��غ 3میلیون ریال،نفر سوم تندیس جشنواره،لوح تقدیر و 

مبلغ2میلیون ریال و نفرات چهارم تا هشتم نیز لوح تقدیر و مبلغ 1 میلیون ریال  
ب(جوایز بخش بین الملل: 

       نف��ر اول تندیس جشنواره،دیپلم افتخار و مبلغ 600 دالر،نفر دوم تندیس جشنواره ، لوح تقدیر 

و مبل��غ 400 دالر،نفر سوم تندیس جشنواره،لوح تقدیر و مبلغ200 دالر و نفرات چهارم تا هشتم 
نیز لوح تقدیر و مبلغ 100 دالر

ج(جوای��ز بخ��ش همایش،نشس��ت پژوهش��ي و تجلی��ل از مفاخر فرهن��گ و ادبی��ات ُکردي 
رضوي:شامل اهداي تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال به تعداد 20 نفر )سه نفر 
پژوهشگر برتر حوزه فرهنگ رضوي، سه نفر نویس��نده برتر حوزه فرهنگ رضوي،پنج نفر هنرمند 
فعال حوزه فرهنگ رضوي،سه نفر روزنامه نگار فعال حوزه فرهنگ رضوي ،سه سازمان مردم نهاد 

فعال ترویج فرهنگ رضوي و سه نفر  از مدیران مبلغ و مروج فرهنگ رضوي(

گاهشمار جشنواره:

الف (آخرین مهلت دریافت آثار:20 مردادماه 1392
ب( زمان اعالم بررسي اولیه آثار:5 شهریورماه 1392

 ج( زمان برگزاري جشنواره:20 و21 شهریورماه 1392 همزمان با گرامیداشت دهه کرامت و ایام 
سالروز میالدحضرت امام رضا)ع(

د( مکان برگزاري جشنواره:مجتمع فرهنگي،هنري فجر و پردیس سینمایي بهمن سنندج

توضيحات:

هزینه هاي ایاب و ذهاب،اسکان و پذیرایي در طول برگزاري جشنواره به عهده دبیرخانه 	•
جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایي متناسب با موقعیت محل سکونتشان 

کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.
آثار راه یافته به مرحله نهایي جشنواره در مجموعه اي به چاپ خواهد رسید و در آیین اختتامیه 	•

یازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( رونمایي مي گردد.

نحوه ارسال آثار:

تکمیل فرم شرکت در جشنواره	•
•	 word ارسال سه نسخه از آثار )حداکثر 2 اثر در بخش مورد تقاضا(به همراه فایل آثار در قالب

در یک حلقه لوح فشرده )سي دي(
در هر اثر ارسالی باید نام و نام خانوادگی و مشخصات شناسنامه ای ، آدرس دقیق پستی ، شماره 	•

تماس همراه و ثابت به همراه  2 قطعه عکس پرسنلي 
ارسال تصویر کارت ملي 	•

 استان کردستان – شهرستان سنندج – خیابان توحید – مجتمع فرهنگي،هنري فجر – طبقه دوم – تلفن:08713285070 – نمابر:08713283025
www.kordestan.farhang.gov.ir :سایت

به مناسبت میاد 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 اسامي کردستان    

جشنواره بین المللی فرهنگ و ادبیات کردی رضوی را برگزار مي نماید. 



نشانی

 کنگره سراسری شعررضوی34

 استان  كرمان

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 

موضوع :

برگزاری کنگره شعر پیرامون زندگی و ابعاد مختلف هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت 
حضرت امام رضا علیه السالم براساس محورهای زیر: 

1-برگ��زاری بخش  شعر خوانی به ص��ورت رقابتی با حضور شاعران و فع��االن حوزه شعر والیی و 
آئینی کشور و انتخاب آثار برگزیده

2-برپای��ی سخنرانی های علمی وفرهنگی و کارگاه تخصصی ب��ا حضور چهره های شاخص شعر 
آیینی کشور

3-ارائه مقاالت و پژوهشهای علمی و ادبی در زمینه شعر رضوی 

شرايط حضور:

الف ) بخش رقابتی 
-محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد

-قال��ب اشعار ارسالی به کنگره آزاد است )قصیده ، غ��زل و ... (شرکت کنندگان میتوانند حداکثر 
سه اثر به دبیرخانه ارسال نمایند 

-آث��ار باید به صورت تایپ شده ارسال شود  *شرکت کنندگان می توانند آثار خود را از طریق وب 
سایت کنگره نیز ارسال دارند .
ب)بخش علمی و پژوهشی

-آثار ارسالی باید با عناوین و محور ها تناس��ب داشته باشد وبراساس معیارهای کامال دانشگاهی 
تنظیم و دارای فهرست منابع و ماخذ مستند و اطالعات کتابشناختی معتبر باشد . 

عناوین و محورهای مقاالت به شرح زیر می باشد:
- بررسی سیرتکاملی و پیشینه تاریخی شعر آئینی در ایران .

-آسیب شناسی شعر رضوی در ده سال اخیر 
-بررسی تفاوتهای شعری از نوع شکل و محتوا و نقد مقایسه ای اشعار والیی از حیث روش شناسی

-بررسی نقش و رسالت شاعران آیینی در ترویج مکتب اهل بیت به ویژه امام رضا علیه السالم 
-بررسی جایگاه و دیده گا ههای متفاوت شاعران کشور در عرصه شعر آئینی 

 جوايز:

الف ( بخش رقابتی
 نف��ر اول : ل��وح سپ��اس و تندی��س جشن��واره و مبل��غ 8000000 ری��ال جای��زه نق��دی
 نف��ر دوم: ل��وح سپ��اس و تندی��س جشن��واره و مبل��غ 7000000 ری��ال جای��زه نق��دی
 نف��ر س��وم : ل��وح سپ��اس و تندی��س جشن��واره و مبل��غ 6000000 ری��ال جای��زه نق��دی
 نف��ر چه��ارم : ل��وح سپ��اس و تندی��س جشن��واره و مبل��غ 5000000 ری��ال جای��زه نق��دی
 نف��ر پنج��م: ل��وح سپ��اس و تندی��س جشن��واره و مبل��غ 4000000 ری��ال جای��زه نق��دی

نفر ششم، هفتم و هشتم : لوح سپاس و تندیس جشنواره و مبلغ 3000000 ریال جایزه نقدی
ب(بخش علمی و پژوهشی

براس��اس رای هیات داوری به صاحبان مق��االت و آثار ممتاز ارائه ش��ده جوائزویژه ای شامل تندیس 
جشنواره ،لوح تقدیر کمک هزینه سفر معنوی )مبلغ ده میلی��ون ریال جایزه نقدی اهداءخواهد شد 

همچنین  مقاالت برگزیده در یکی از فصلنامه های معتبر پژوهش کشور چاپ ومنتشر خواهد شد.

تقويم برگزاری

مهلت ارسال آثار :  25 مرداد 92 
اعالم نتایج  :  10 شهریور92 

تاریخ برگزاری کنگره :بخش مسابقه  دوشنبه 18شهریور 92
تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه :سه شنبه 19شهریور 92 

نحوه ثبت نام و ارسال آثار : 

توضیحات
دبیرخانه کنگره باتوجه به حجم ونوع آثار رسی��ده از طریق هیات داوری ودر چند بخش تعدادی 
از آث��ار از اشعار و یا مقاالت پژوهشی انتخاب واز صاحبان آث��ار جهت حضور و قرائت شعر از بخش 

رقابتی کنگره و یا ارائه مقاله دعوت بعمل خواهد آورد 
ارسال آثار از طریق نمابر وآدرس پستی و همچنین وب سایت انجام می گیرد

هزین��ه رفت و برگش��ت شاعران ب��ا وسیله نقلی��ه عمومی) اتوب��وس ، قطار( جه��ت شرکت در 
کنگ��ره برعه��ده دبیرخانه است / حض��ور شاعران در کنگ��ره و قرائت شعر انتخ��اب شده الزامی 
اس��ت و در داوری نهای��ی آث��ار لحاظ خواه��د شد./ گزی��ده آثار کنگ��ره در قال��ب مجموعه ای 
به ص��ورت کتاب چ��اپ و منتش��ر و ب��ه تمامی شرک��ت کنندگان تقدی��م خواهد ش��د بدیهی 
اس��ت دبیرخان��ه در انتخاب و چاپ آث��ار رسیده مختار خواهد ب��ود . / د رذیل کلی��ه آثار ارسالی 
، مشخص��ات کام��ل شناسنام��ه ای ، نشان��ی پس��تی ، در صورت امک��ان نشان��ی الکترونیکی و 
شماره تماس قی��د گردد. / به کلی��ه هنرمندانی که آثار ش��ان به کنگره راه یاب��د گواهی شرکت 
اعط��اء می گ��ردد./ آث��ار شاع��ران استان کرم��ان از طری��ق جشن��واره های شع��ر شهرستانی 
 انتخ��اب م��ی گردد/اشعار ارسال ش��ده به کنگره ه��ای قبل در ای��ن دوره پذیرفته م��ی شوند .

نحوه ثبت نامه و ارسال آثار از طریق وب سایت .

 کرمان ، خیابان شهید کامیاب ، ساختمان مرکزی اداره کل فرهنگ وارشاد اسامی استان کرمان ، دبیرخانه دائمی کنگره سراسری شعر 
www.Kermanrazavi.ir 0341 -2225098 : رضوی کد پستی 34599-761146 شماره تماس: 2205281-2268513-0341 شماره نمابر 

 به مناسبت میاد 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 اسامي 

استان کرمان کنگره سراسری شعررضوی را برگزار مي نماید. 



نشانی

35 جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا)ع(

استان  مازندران

 اهداف: 

اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي 	•
گس��ترش فعالیتهای فرهنگ��ی هنری و  مذهبي مرتب��ط با سیره ائمه معصومی��ن به ویژه امام 	•

رضا)ع( 
گرامیداش��ت تولی��د کنندگان و پدی��د آورندگان آثار برت��ر فرهنگي هن��ری در زمینه سیره، 	•

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

موضوع: 

جشنواره سراسري نامه اي به امام رضا)ع(

شرايط: 

جشنواره در پنج رده سني الف: کودکان)10-7 سال( ب: نوجوانان )15-11سال( ج: جوانان) 	•
20-16( ، )31-21سال( د: بزرگساالن  ) 31 سال به باال( برگزار خواهد شد. 

آثار ارسالي خوش خط و خوانا باشد.	•
آثار ارسالي به دبیرخانه جشنواره، عودت داده نخواهد شد. 	•
قید مشخصات صاحب اثر)نام، نام خانوادگي، سال تولد، تحصیالت، نشاني ، کدپستي ،شماره 	•

تماس ثابت و همراه و یک قطعه عکس 4*3( الزامي است. 

داوري: 

داوري کلیه آثار ارسالي در دو مرحله انجام خواهد شد. 

جوائز: 

ستاد برگزاري جشنواره ضمن دعوت از کلیه برگزیدگان  برای شرکت در مراسم،جوائز و هدایایي 
را به شرح ذیل به نفرات برگزیده اهدا مي نماید. 

تندیس جشنواره+ لوح تقدیر+مبلغ5/000/000 ریال نفرات اول پنج رده سني 
لوح تقدیر +مبلغ4/000/000ریال  نفرات دوم پنج رده سني
لوح تقدیر +مبلغ3/000/000ریال نفرات سوم پنج رده  سني

لوح تقدیر +مبلغ2/000/000ریال نفرات چهارم  پنج  رده  سني
لوح تقدیر +مبلغ 1/500/000ریال نفرات پنجم پنج  رده  سني

بخش ويژه)بومی( جشنواره :

لوح تقدیر +مبلغ1/000/000ریال به 5 نفر برگزیده  
نف��رات برتر به عن��وان میهمان دبیرخانه هشتمی��ن جشنواره سراسری نامه ای ب��ه امام رضا)ع( 

پذیرش خواهند شد.  
تقويم:

مهلت ارسال آثار:92/5/20
زمان انتخاب آثار برتر: 92/6/3

تاریخ برگزاري جشنواره: 92/6/24
مکان  برگ��زاري جشنواره : ساری- مجتم��ع فرهنگی هنری اداره کل فرهن��گ و ارشاد اسالمی 

استان مازندران

توضيحات: 

در ذیل کلیه آثار ارسالي مشخصات کامل شناسنامه اي- نشاني کامل پستي - شماره تماس  و 	•
در صورت امکان نشاني الکترونیکي 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. 

 ساري-  میدان امام )ره( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي مازندران – دبیرخانه جشنواره نامه اي به امام رضا)ع( کد پستی4815838794    
del-neveshteha.ir :ص پ 1551 شماره تماس:  2262022-2262007- 2260879-0151  نمابر 01512264458 سایت -

 به مناسبت میاد 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 اسامي مازندران، 

هشتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا)ع( را برگزار مي نماید. 
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محیط زیست در آموزه هاي رضوي36

استان تهران

اهداف:

1 – استف��اده از فرصت برگزاري جشنواره بی��ن المللي امام رضا درجهت آم��وزش و تنویر افکار 
عموم��ي در راستاي حفظ و حراست از منابع طبیعي و سرمایه هاي ملي محیط زیس��تي و ترویج 

رفتارهاي بهنجار زیست محیطي.
2 – گسترش فعالیت هاي هنر ي- مذهبي مرتبط با موضوعات محیط زیستي با استفاده از سیره 

بزرگان دین به ویژه امام رضا )ع( در میان فعاالن فرهنگي و هنري در جامعه.
3 – شناسای��ي و تجلیل از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برت��ر فعاالن فرهنگي و هنري در 

زمینۀ محیط زیست با بهره گرفتن ازظرفیت معارف اسالمي بخصوص فرهنگ رضوي .

موضوعات اصلي :

فیلم و عکس براي کلیه ي استانهاي کشور بصورت مشترک
موضوعات فرعي :

براي استان البرز  ) شامل استانهاي : قم – قزوین – تهران– مازندران – گیالن – مرکزي ( : 
وبالگ نویسي

براي استان لرس�تان ) شامل استانهاي : همدان – کرمانشاه – خوزستان – ایالم - چهارمحال 
وبختیاري ( 

نقاشي براي گروه سني کودکان و نوجوانان
براي اس�تان بوشهر ) شامل استانهاي : اصفهان – هرمزگان – کرمان - سیستان و بلوچستان - 

فارس - کهگیلویه وبویراحمد ( :
نقاشي براي گروه سني کودکان و نوجوانان

براي استان آذربایجان شرقي ) شامل استانهاي : آ.غربي – اردبیل – زنجان – کردستان ( :
داستان کوتاه

براي استان خراس�ان رضوي ) شامل استانهاي : خ شمالي - خ جنوبي – سمنان – گلستان – 
یزد ( :

خاطره نويسي

شرایط ومقررات:
براي دریافت شرایط و مقررات ه��ر یک از موضوعات وبخش هاي جشنواره از تاریخ 1392/2/30 
مي توانید به سای��ت  WWW.DOE.IR  بخش معاونت آم��وزش و پژوهش – دفتر آموزش و 

مشارکت مردمي مراجعه و اطالعات تکمیلي الزم را دریافت نمایید .
جوايز:

در بخش عکس و فیلم ) کوتاه و مستند ( : 
نفر اول : بیست میلیون ریال – نفر دوم : پانزده میلیون ریال – نفرسوم : یک میلیون ریال

جوایز بخش موضوعات فرعي متعاقبا در سایت ادارات کل محیط زیست پنج استان اصلي ) البرز ، 
لرستان  بوشهر، آذربایجان شرقي و خراسان رضوي ( قرار خواهد گرفت .

گاه شمار : 

زمان برگزاري جشنواره : 16 تا 26 شهریور مصادف با دهه ي کرامت
مهلت ارسال آثار : 30 / 4 / 1392

تهران - بزرگراه شهید حکیم- بین شیخ فضل ا... نوري و یادگار امام- پارك طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست – ساختمان مرکز 
تحقیقات – طبقه سوم – دفترآموزش و مشارکت مردمي– اتاق 316       شماره هاي تماس: 42781627 و 021-42781025

به مناس�بت میاد با س�عادت حضرت علی بن موس�ی الرضا )ع( و حضرت فاطم�ه معصومه )س( و 
همزمان با دهه کرامت در راس�تاي جلب توجه و تفکر مردم عزیز، عاقمندان و دوستداران محیط 
زیس�ت به ویژه صاحب نظران و هنرمندان، جش�نواره »محیط زیس�ت در آموزه هاي رضوي« را با 
محور بررس�ي اثرات بهره مندي از س�یره و معارف حضرت ثامن الحجج در اصاح رفتارهاي محیط 

زیستي آحاد جامعه برگزار مي نماید. 



نشانی
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برنامه های  هنری

جشنواره مدیحه سرایي و چاووشي خواني ابتهال و تواشیح رضوي/ اداره کل . 1
فرهنگ و ارشاد اسامي/ اردبیل/ 0451-2230874 38

جشنواره نمایشهاي کوتاه زائر/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ جنوب . 2
کرمان/ 0348-2315110 40

جشنواره نقاشي خط و خط نگاره هاي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 3
خراسان جنوبي/ 0561-4323399 41

جشنواره نمایشنامه نویسي رضوي و بازي نامه نویسي رضوي/ اداره کل فرهنگ و . 4
ارشاد اسامي/ قزوین/0281-3691406 42

جشنواره نمایشهاي آئیني در فرهنگ رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد . 5
اسامي/ کهگیلویه و بویراحمد/ 0741-2227110 44

جشنواره خوشنویسي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ خراسان . 6
رضوي/ 0511-6075481 45

جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در هنرهاي سنتي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد . 7
اسامي/ اصفهان /0311-6302681 46

جشنواره هنرهاي تجسمي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/فارس/ . 8
48 0711-2284244

جشنواره عکس رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي / آذربایجان شرقي/ . 9
49 0411-3281200

جشنواره تئاتر کودك و نوجوان رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ . 10
هرمزگان/0761-5550437 50

جشنواره یادمان هاي شهري رضوي/ شهرداري مشهد مقدس/ خراسان رضوي/ . 11
0511-2283044-9



نشانی

 جشنواره ملي مدیحه سرایی ، چاووشی 38
خوانی ، ابتهال و تواشیح رضوی

استان  اردبيل 

اهداف :

 الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 
 ب : گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری ،  مذهبی و مرتبط با سیر ائمه معصومین بویژه 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 : 

والدت ، والیت ، شهادت و سیره رضوی در مداحی و آیین های چاووشی خوانی 	•
تبیین سیره و معارف رضوی در آثار مداحان ، چاووشی خوانان ، مبتهلین و گروههای تواشیح	•
شناخت فرهنگ و معارف رضوی در فرهنگ عامه نقاط مختلف کشور 	•
توجه مفاهیم عالی برگرفته از احادیث و روایات رضوی در خلق و تولید آثار فاخر در زمینه های 	•

مداحی ، چاووشی ، ابتهال و تواشیح 
معرفی ظرفیت ها و توانمندی های مداحان ، چاووشی خوانان ، مبتهلین و گروههای تواشیح 	•

در ترویج فرهنگ و معارف رضوی 
توجه ویژه به آیین های چاووشی خوانی نقاط مختلف کشور و احیاء آن 	•
معرفی و نمایش کرامات و تأثیرات رفتاری حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با استفاده از 	•

مداحی ، چاووشی خوانی ، ابتهال و تواشیح 
بازشناسی و هویت بخشی به اشعار ، احادیث و متون ادبی در فرهنگ رضوی در قالب های 	•

مداحی ، چاووشی ، ابتهال و تواشیح 
یین های ویژه رضوی در طول سال 	• ده در آ ستفا ثاری فاخر برای ا ئه آ ا ر  تولید و ا

بخشها و شرايط شركت در جشنواره :

 الف ( مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی :
1- هر مداح یا چاووشی خوان با ارائه حداکثر 2قطعه روی لوح فشرده با فرمت mp3   به همراه 

 اشعار قرائت شده می تواند در جشنواره شرکت نماید .
 2- حداکثر زمان برای بخش مداحی 10 دقیقه و بخش چاووشی خوانی 7 دقیقه می باشد.

3-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.

 4-ارائه بیوگرافی به همراه یک قطعه عکس پرسنلی و تصویر کارت ملی الزامی است.
 ب( ابتهال و تواشیح :

   mp3 1- هر مبتهل و یا گروههای ابتهال و تواشیح با ارائه اثر کامل اجرا روی لوح فشرده با فرمت
 به همراه اشعار قرائت شده می توانند در جشنواره شرکت نمایند.

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

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

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

 5- استفاده از لباس فرم یک دست در اجرای تواشیح برای اعضای گروه ضروری است .
7-شرکت کنندگان می توانند در قالب و مناسبتهای مختلف باموضوع جشنواره ) والدت ،والیت 

 و شهادت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( آثار خود را به جشنواره ارسال نمایند. 
 8-ارائه بیوگرافی به همراه یک قطعه عکس پرسنلی و تصویر کارت ملی الزامی است.

 ج (بخش جنبی :
مقاالت پژوهشی : این بخش با هدف جمع آوری ، ارائه و چاپ مقاالت پژوهشی و تحقیقی با 

 موضوعات ذیل برگزار می گردد .
1- موضوعات مقاالت پژوهشی و تحقیقی عبارتند از :

 الف (مدیحه سرایی و چاووشی خوانی از دیدگاه اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم ، 
ب (مداحان و نقش آنان در ترویج فرهنگ اهل بیت )ع( بویژه فرهنگ رضوی

 ج( بایدها و نبایدها در مداحی و چاووشی خوانی 
د ( پیشینه مداحی و چاووشی خوانی در اسالم و ایران 

ه� ( انقالب اسالمی و مداحی 
و (نقاط قوت و ضعف هفت دوره جشنواره ملي مدیحه سرایي و چاوشي خواني رضوي 

ز( آسیب ها و تهدیدهای مداحی 
ح (ویژگی های بارز مداحان و چاووشی خوانان ، مداحی و چاووشی خوانی از آغاز تاکنون 

 ت ( اردبیل مهد مداحان نام آشنا و موضوعات مرتبط دیگر .
 A4 2- آثار ارسالی در بخش مقاله ، تحقیق و پژوهش بصورت تایپ شده حداکثر در 15 صفحه

 باشد . 
 3-ارسال سی دی مقاالت در محیط word الزامی است.

4-مقاالت ارایه شده نباید در دوره های قبلی جشنواره و نیز همایش ها و جشنواره های دیگر 
 شرکت کرده باشد.

 5-دبیرخانه جشنواره در انتخاب ، اصالح و گزینش آثار برای چاپ مجموعه مقاالت آزاد است . 

داوری :

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

جوايز در بخش مداحي :

نفر اول : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 15000000 ریال
نفردوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 14000000 ریال 

 اردبیل – خیابان شهید مطهري- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان اردبیل – دبیرخانه دایمی  جشنواره مدیحه سرایي و چاووشي  خوانی رضوي
         www.ardebil.farhang.gov.ir    :2230873-2230874-0451 و 2231443-2231453-0451 شماره نمابر : 2230874      سایت

به مناسبت میاد 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 اسامی اردبیل هشتمین 
 جشنواره ملي مدیحه سرایی ، چاووشی خوانی ، ابتهال و تواشیح رضوی را برگزار می کند.
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استان  اردبيل 

نفرسوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 13000000 ریال
نفر چهارم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 12000000 ریال
نفرپنجم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 11000000 ریال
نفرششم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 10000000 ریال
نفرهفتم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 90000000 ریال 
نفرهشتم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 80000000 ریال 

 جوایز در بخش چاووشي خواني :
نفر اول : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 15000000 ریال
نفردوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 14000000 ریال 
نفرسوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 13000000 ریال

نفر چهارم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 12000000 ریال
نفرپنجم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 11000000 ریال
نفرششم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 10000000 ریال
نفرهفتم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 90000000 ریال 
نفرهشتم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 80000000 ریال 

  جوایز در بخش ابتهال :
نفر اول : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 15000000 ریال
نفردوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 14000000 ریال 
نفرسوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 13000000 ریال

نفر چهارم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 12000000 ریال
نفرپنجم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 11000000 ریال
نفرششم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 10000000 ریال
نفرهفتم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 90000000 ریال 
نفرهشتم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 80000000 ریال 

  جوایز در بخش تواشیح :
نفر اول : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 20000000 ریال
نفردوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 18000000 ریال 
نفرسوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 16000000 ریال

نفر چهارم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 14000000 ریال
نفرپنجم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 12000000 ریال
نفرششم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 10000000 ریال
نفرهفتم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 80000000 ریال 
 نفرهشتم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 60000000 ریال

 جوایز بخش جنبي ) مقاالت پژوهشي(:
نفراول : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 10000000 ریال 

نفردوم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 8000000 ریال
نفرسوم: تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 6000000 ریال 

نفرچهارم : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ 4000000 ریال 

کلی��ه نفرات منتخب فوق الذکر به عنوان میهمان دبیرخان��ه جشنواره مدیحه سرایي و چاووشي 
خواني رضوي پذیرش خواهند شد و نشست هاي تخصصي و کارگاه هاي آموزشي به عنوان برنامه 

هاي جنبي با حضور میهمانان و اساتید صاحبنظر برگزار خواهد گردید.

تقويم :

الف : مهلت ارسال آثار : 92/5/10
ب : زمان انتخاب آثار برگزیده : 92/5/20 

ج: تاریخ دعوت از برگزیدگان1 تا 5 شهریورماه 92
زمان برگزاري جشنواره : 19 تا 21 شهریورماه 92 

توضيحات :

- به همراه کلی��ه آثار مشخصات کامل شناسنامه اي – نشاني کامل پس��تي ، شماره تلفن ثابت و 
همراه . یک قطعه عکس 4*3 و در صورت امکان نشاني الکترونیکي ارسال گردد . 

- آث��ار ارسالي در دوره هاي قبلي جشنواره بین المللي امام رضا )ع( حائز رتبه یا برگزیده نگردیده 
باشند . 

- 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 چاووشي بصورت تایپ شده الزامي است.
- هزین��ه هاي ایاب و ذه��اب ، اسکان و پذیرای��ي در طول برگزاري جشنواره ب��ه عهده دبیرخانه 
جشنواره بوده و به شرک��ت کنندگان در مرحله ي پایاني متناسب با موقعیت استان کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد .
- از آنجاییک��ه جشن��واره بصورت رقابتي حض��وري برگزار خواه��د شد ، آثاري ک��ه متناسب با 
معیاره��اي جشنواره بوده و مالکهاي ارزیابي را رعایت نماین��د ، توسط کمیته ارزیابي ، انتخاب و 
براي حضور در بخ��ش اصلي جشنواره دعوت خواهند شد . هیئت داوران از بین افراد و گروههایي 
ک��ه در طول برگزاري جشن��واره آثار خود را اجرا نماین��د ،رتبه هاي برتر و برگزی��ده را انتخاب و 

معرفي خواهند نمود . 

  

 جشنواره ملي مدیحه سرایی ، چاووشی 
خوانی ، ابتهال و تواشیح رضوی



نشانی

 جشنواره نمایش کوتاه زائر40

جنوب استان  كرمان

اهداف : 

الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 
 ب : گس��ترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهب��ی ، مرتبط با سیره ائم��ه معصومین بویزه امام

 رضا )ع( 
ج : گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره ، شخصیت 

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

موضوع : 

شناخت اندیشه و زندگانی امام رضا)ع( و مضامین عالی فرهنگ زیارت 	•
تاثیر اندیشه  آثار امام رضا )ع( در زندگی فردی و اجتماعی زائر 	•
تاثیرات زیارت امام رضا )ع( در ارتقای معرفت دینی زائر 	•
نقش و جایگاه زیارت امام رضا )ع( در فرهنگ ایرانی اسالمی 	•

شرايط و مقررات : 

جشنواره تئاترکوتاه زائر   در بخش نمایش  صحنه ای برگزار  می گردد . متقاضیان می بایست 3 	•
نسخه تایپ شده از نمایشنامه و فایل آن را در محیط word به همراه سی دی نمایش مذکور 
به دبیرخانه تئاتر زائر ارسال نمایند . آثار ارسالی نباید در جشنواره های ملی رضوی و جشنواره 

های دیگری شرکت کرده باشند .
دبیرخانه جشنواره جلسات نقد و بررسی کلیه آثار را در دستور کار خود قرارداده است .	•

مدارك مورد نياز : 

ارسال فرم پر شده تقاضای حضور 
چکیده نمایشنامه در یک صفحه 

مجور کتبی نویسنده 
ارسال خالصه سوابق هنری کارگردان 

یک قطعه عکس 4*3 از کارگردان 

نكات مهم : 

تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش قوانین ، برنامه ها و زمان بندی دبیرخانه 	•
جشنواره است .

بعد از مرحله بازخوانی به هیچ وجه امکان تغییر متن و کارگردان ) متقاضی اثر ( وجود ندارد . 	•
مدارک ، عکس ، نمایشنامه و فیلم های ارسالی مسترد  نخواهد شد .	•
ستاد برگزاری جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال تامین – اکسوار – دکور – گریم و سایر موارد 	•

مربوط ندارد .

 چنانچه مواردی در فراخوان ذکر نشده باشد از طریق دبیرخانه جشنواره قابل استعالم	•
 می باشد . 

اسامی هیئت محترم انتخاب و داوران جشنواره بعد از تایید مرکز هنرهای نمایشی متعاقباً 	•
اعالم می گردد.

جوايز : 

مبل��غ )7/000/000( ریال کمک هزینه ب��رای حضور در جشنواره به گ��روه های شرکت کننده 
پذیرفته شده در جشنواره 

تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ ) 30/000/000 ( ریال به اثر برگزیده اول 
تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ ) 20/000/000 ( ریال به اثر برگزیده دوم 
تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ ) 15/000/000 ( ریال به اثر برگزیده سوم .

گاهشمار جشنواره : 

آخرین مهلت ارسال متون و لوح فشرده dvd – cd نمایشنامه ها تا تاریخ 92/4/30 
تاریخ اعالم نتایج بازبینی  آثار ارسالی 92/5/20 
زمان برگزاری جشنواره : 17و 18 شهریور ماه 92

 

 استان کرمان – جیرفت – میدان انقاب )سپاه ( – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب استان کرمان- دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر زائر 
شماره تماس : 2318616- 0348 ، 2318231- 0348 ، داخلی 124

 به مناسبت میاد 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 اسامی 

جنوب استان کرمان دومین جشنواره نمایش کوتاه زائر را برگزار می نماید .
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41  سومین  جشنواره ملي نقاشیخط و حروف 
نگاري )تایپوگرافي(رضوي

استان  خراسان جنوبي 

اهداف:

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.
ب: گس��ترش فعالیتهاي فرهنگي هنري و مذهبي و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا 

)ع(.
ج: گرامیداش��ت تولیدکنندگ��ان و پدیدآورندگ��ان آثار برت��ر فرهنگي هن��ري در زمینه سیره، 

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

رشته ها : 

نقاشیخط 
حروف نگاري)  تایپوگرافي (

موضوع:

 خلق آثار با بهره مندي از روایات ، خطابه ها و کلمات قصار امام رضا )ع(

الف ( ارسال آثار :
شرکت کنندگان م��ي توانند حداکثر 8 اثر در هر رشته به دبیرخان��ه جشنواره به دو شیوه ارسال 

نمایند .
-  ارسال آثار از طریق پست الکترونیک جشنواره 

- ارسال آثار در قالب لوح فشرده از طریق آدرس پستي 

نکته :
15 ×10  cm 300 و اندازه تقریبيdpi با وضوح jpg آثار ارسالي مي بایست با فرمت   *
*    آثاري که فاقد کیفیت دیجیتالي فوق باشند در مرحله نخست بررسي نخواهند شد .

*  در ص��ورت تأیید و اع��الم دبیرخانه از طریق سایت جشنواره یا تم��اس تلفني از هنرمند جهت 
حضور در مرحله دوم دعوت بعمل خواهد آمد . 

*  ب��ه همراه کلیه آثار مشخصات کامل شناسنامه اي – نشاني کامل پس��تي- شماره تلفن ثابت و 
همراه و یک قطعه عکس 4*3 در صورت امکان نشاني الکترونیکي ارسال گردد . 

ب( مرحله حضوري جشنواره : 
1-   در ای��ن مرحله هنرمندان به مدت دو روز فرصت خواهند داشت که آثاري با موضوع فرهنگ و 

هنر رضوي خلق نمایند . 
2 - از آنج��ا که تهیه ب��وم و وسایل مورد نیاز جهت خل��ق اثر در مرحله نهایي ب��ه عهده دبیرخانه 

جشنواره مي باشد آثار تولید شده دراین مرحله متعلق به دبیرخانه جشنواره خواهد بود . 
3 -  تکنیک خلق اثر در تمام گرایش ها آزاد میباشد . 

4 - الزم به ذکر است که آثاري که در ابتدا هنرمن��دان براي مرحله داوري اولیه ارسال مي نمایند 

صرفاً جهت ارزیابي اولیه هنرمند میباشد و نیازي به اجراي مجدد آن   نمي باشد . 
5 - به هنرمنداني که آثار شان به مرحله حضوري راه مي یابد گواهي شرکت اعطا خواهد شد .

6 - دبیرخان��ه جشن��واره مجاز خواهد ب��ود از تصویر آثار ب��ا قید نام صاحب اثر در م��وارد چاپي و 
تصویري و هر نوع حامل دیجیتال ویا فضاي مجازي استفاده نماید. 

ج (  شرایط نمایشگاه :
آثارتولید ش��ده در کارگاه حضوري جشن��واره با انتخاب هیأت داوران به بخ��ش نمایشگاهي راه 

خواهند یافت 
 

داوري :

اسامي هیأت محت��رم داوران پس ازتأیید دفت��ر امور هنرهاي تجس��مي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در سایت جشنواره اعالم خواهد شد . 

جوايز در هر رشته : 

نفراول :تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 16/000/000 ریال وجه نقد
نفردوم: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ 14/000/000 ریال وجه نقد
نفر سوم : تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و مبلغ 12/000/000 ریال وجه نقد

نفرات چهارم تا هشتم : لوح سپاس و مبلغ 3/000/000 ریال وجه نقد

توضيحات : 

نشس��ت هاي تخصصي و کارگاه هاي آموزشي ب��ه عنوان برنامه هاي جنبي ب��ا حضور میهمانان 
،استاتید و صاحب نظران برگزار خواهد گردید . 

اسک��ان و پذیرای��ي در طول برگ��زاري جشنواره به عه��ده دبیرخانه جشنواره ب��وده و به شرکت 
کنندگان در مرحله ي پایاني متناسب با موقعیت استان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد. 

تقويم: 

الف: آخرین مهلت دریافت آثار : 1392/05/24
ب: اعالم نتایج اولیه آثار : 1392/06/02

ج: برگزاري کارگاه و داوري آثار : 1392/06/18
د: افتتاح نمایشگاه و اختتامیه جشنواره : 1392/06/20 

  

 خراسان جنوبي – بیرجند – خیابان شهید محاتي ، مجتمع فرهنگي هنري عامه فرزان – دبیرخانه دائمي جشنواره ملي نقاشیخط و حروف نگاري رضوي 
 info@jashnvareh-kj.ir       : تلفن : 4323399 – 0561     نمابر :   4323399 پست

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محّمد )ص( حضرت علي بن موسي الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان 
خراسان جنوبي  سومین  جشنواره ملي نقاشیخط و حروف نگاري رضوي از سري برنامه هاي 

یازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا )ع( را برگزار مي نماید .
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نویسي در فرهنگ رضوي

 استان  قزوين

اهداف جشنواره:

الف- اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.
ب- گس��ترش فعالیتهاي فرهنگي - هنري - مذهبي و مرتبط ب��ا سیره ائمه معصومین بویژه امام 

رضا)ع(.
ج- گرامیداش��ت تولیدکنندگ��ان و پدیدآورندگان آث��ار برتر فرهنگي و هن��ري در زمینه سیره، 

شخصیت و معارف امام رضا)ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار.
چ-گسترش فرهنگ مقاومت و پایداري 

ح- استف��اده از ظرفیتهاي بالقوه تاریخي در زمان زندگي آن حض��رت مانند: امامت ایشان- سفر 
به ایران و.... 

د- شرکت کنندگان مي توانند از منابع ذیل در خصوص تهیه آثار خود استفاده نمایند.
1- امامان شیعه و جنبش هاي مکتبي/ محمدتقي مدرسي 

2- جغرافیاي تاریخي هجرت امام رضا)ع(/ جلیل عرفان منش 
3- امام رضا منادي توحید و امامت/ احمدترابي و همکاران 

4- والیتعهدي امام رضا)ع(/ سید محمدمرتضوي
5- مدایح رضوي/ یوسف ازعدي

6- تجلیلي از زندگي امام رضا)ع(/ عالمه محمدجواد فضل ا...
7-مهدي منتظر)از نگاه امام رضا)ع(/ محسن کتابچي

8- اخالق رضوي)نگاهي بر اخالق فردي و اجتماعي امام رضا)ع(/ محمدمهدي قائمي
9-شیوه دعا و نیایش در کالم امام علي بن موسي الرضا)ع(/ احمد آقایي 

10- غدیر از بیان علي بن موسي الرضا)ع(/ احمد آقایي
11- معیارهاي اقتصاد اسالمي در تعالیم رضوي/ محمدحکیمي 

12- مدایح رضوي در شعر فارسي/ احمد احمدي بیرجندي 
13- عشق هشتم)برگزیده جشنواره کتاب سال رضوي در حوزه ادبیات(/کمال السید

14-واژه نامه زیارت و حرم مطهر امام رضا)ع(/عظیم سرودلیر
15- مهارتهاي زندگي در سیره رضوي/ محمدرضا شرفي

16- به یادم باش)داستانکهاي سنت و سیره امام رضا)ع(/محمدرضا میري

موضوعات جشنواره :

دبیرخان��ه هشتمی��ن دوره جشنواره سراس��ري نمایش نامه نویس��ي و دومی��ن دوره جشنواره 
سراسري بازي نامه نویس��ي در فرهنگ رضوي افتخار دارد در موضوعات زیر پذیراي آثار گرانقدر 

شما باشد: 
مع��ارف رضوي/ آداب زیارت/ مناظرات حضرت /توسل به حض��رت / تولد.زندگي و شهادت/زائر و 
مجاور/ ایرانیان و امام رضا)ع(/ مشتاقان حضرت در آنسوي مرزها/ شفایافتگان/ نزدیکان و اصحاب 

حضرت/کرامات رضوي/ جایگاه ویژه علمي و اخالقي حضرت و سایر موضوعات مرتبط.

بخشهاي جشنواره:

الف: بخش مسابقه 

الف - بازي نامه نویسي ب- نمایش نامه نویسي )صحنه اي-کودک و نوجوان و عروسکي(
ب :بخش جنبي

برپایي کارگاه هاي تخصصي به منظور آموزش و ترغیب عالقه مندان به نوشتن موضوعات مرتبط 
با اهداف جشنواره.

 شرايط شركت در بخش مسابقه نمايش نامه نويسي:

آثار ارسالي نباید حائز رتبه یا مقام برگزیده در جشنواره هاي پیشین بین المللي امام رضا)ع( 	•
باشند.

دبیرخانه در قبال خسارت یا مفقود شدن آثار ارسالي از طریق پست مسئولیتي ندارد.	•
نمایش نامه ها مي توانند در قالب صحنه اي براي بزرگساالن، کودک  و نوجوان و عروسکي 	•

ارایه گردند.
هر نویسنده در بخش نمایشنامه مي تواند با ارایه سه اثر در جشنواره شرکت نماید.	•
کلیه آثار مي بایست در نرم افزارword2003 با فونت Yagut14تایپ شده و به همراه یک 	•

حلقه لوح فشرده)سي دي( و سه نسخه پرینت به دبیرخانه ارسال گردند.
آثار ارسالي باید داراي طلق و شیرازه یا سیمي بوده و نام اثر و نویسنده آن در صفحه نخست و 	•

پایاني قید گردیده باشد و صفحات آن شماره گذاري شده باشد.
به آثار برگزیده اي که بیش از یک نویسنده داشته باشد تنها یک جایزه اهداء خواهد شد.	•
آثار اقتباسي الزاماً مي بایست با ذکر منابع و خالصه آن صورت گیرد.	•
تکمیل فرم مشخصات نویسنده و ارسال آن به همراه یک قطعه عکس پرسنلي4×3 پشت 	•

نویسي شده الزامي است.
دبیرخانه مي تواند از آثار راه یافته با ذکر نام نویسنده در انتشارات مربوط به خود استفاده نماید.	•
آثار ارسالي عودت داده نمي شود.	•
از آثار برتر یک جلد کتاب چاپ شده و به کلیه شرکت کنندگان اهدا و در سطح کشور توزیع 	•

مي گردد.
تصمیم گیري در مورد مسائل پیش بیني نشده برعهده برگزار کننده مي باشد.	•
ارسال آثار به منزله قبول مقررات است.	•

شرايط شركت در بخش مسابقه بازي نامه نويسي:

در خصوص تعداد بازینامه هاي ارسالي توسط متقاضي در بخش مسابقه محدودیتي وجود 	•
ندارد ·

دبیرخانه در قبال خسارت یا مفقود شدن آثار ارسالي از طریق پست مسئولیتي ندارد.	•
کلیه آثار مي بایست در نرم افزارword2003 با فونت Yagut14تایپ شده و به همراه یک 	•

حلقه لوح فشرده )سي دي( و سه نسخه پرینت به دبیرخانه ارسال گردند.
به آثار برگزیده اي که بیش از یک نویسنده داشته باشد تنها یک جایزه اهداء خواهد شد.	•
تکمیل فرم مشخصات نویسنده و ارسال آن به همراه یک قطعه عکس پرسنلي4*3 پشت 	•

نویسي شده الزامي است.

 قزوین: بلوارآزادگان)غیاث آباد(- چهارراه غیاث آباد- جنب مسجد امام خمیني)ره( – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي-
 www.Qershad.ir :تلفن:02813691412  تلفکس:02813691412   سایت

 به مناسبت میاد 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 اسامي استان قزوین هشتمین 
دوره جشنواره سراسري نمایش نامه نویسي و دومین دوره جشنواره سراسري بازي نامه نویسي 
در فرهنگ رضوي از مجموعه برنامه هاي یازدهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( را برگزار 

مي نماید.
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استان  قزوين

دبیرخانه مي تواند از آثار راه یافته با ذکر نام نویسنده در انتشارات مربوط به خود استفاده 	•
نماید.

آثار ارسالي عودت داده نمي شود.	•
در صورت امکان از آثار برتر، یک جلد کتاب چاپ شده و به کلیه شرکت کنندگان اهدا و در 	•

سطح کشور توزیع مي گردد.
تصمیم گیري در مورد مسائل پیش بیني نشده برعهده برگزار کننده مي باشد.	•
ارسال آثار به منزله قبول مقررات است.	•
مواردي که باید در یک بازي نامه لحاظ گردد به شرح ذیل مي باشد:	•
خالصه داستان)یک صفحه(	•
معرفي شخصیتهاي اصلي و فرعي، مثبت و منفي)شناسنامه کامل شخصیتها را بنویسید(	•
متن انیمیشن ابتدایي و دموهاي بین مرحله اي بازي	•
تعداد و نام مراحل و لوکیشن هر مرحله از بازي 	•
داستان کامل هر مرحله از بازي به همراه : انیمیشن ها، کات سین ها، دیالوگ ها، گیم پلي هاي 	•

اصلي، گیم پلي هاي فرعي، مأموریت ها، معماها

جوايز بخش هاي مسابقه:

بخش بازي نامه نویسي:
بازي نامه اول:تندیس جشنواره .لوح تقدیر و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدي. 

بازي نامه دوم: لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون یال جایزه نقدي.
بازي نامه سوم:لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدي.

نکته: از بازي نامه برتر در صورت مهیا بودن شرایط فني و مالي جهت تولید حمایت خواهد شد.
 بخش نمایش نامه نویسي صحنه اي:

نمایشنامه اول: تندیس جشنواره .لوح تقدیر و مبلغ 15 میلیون ریال جایزه نقدي.
نمایشنامه دوم: لوح تقدیر و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدي.
نمایشنامه سوم: لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدي.

بخش نمایش نامه نویسي ویژه کودک و نوجوان و عروسکي: 
نمایشنامه اول: تندیس جشنواره .لوح تقدیر و مبلغ 12 میلیون ریال جایزه نقدي.

نمایشنامه دوم: لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدي.
نمایشنامه سوم: لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدي.

نکت��ه مهم: هزینه ای��اب و ذهاب، اسکان و پذیرای��ي در طول مدت برگزاري جشن��واره بر عهده 
دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان برگزی��ده در مرحله ي پایاني متناسب با موقعیت 

استان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

گاهشمار:

آخرین مهلت ارسال آثار: 1392/5/30
تاریخ برگزاري مراسم اختتامیه در استان: 1392/6/14 

ي  ز یسي و با مه نو یش نا ه نما ر ا جشنو
نویسي در فرهنگ رضوي
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 جشنواره آئین هاي نمایشي و پرده 

خواني  درفرهنگ رضوي

استان  كهگيلويه وبوير احمد 

اهداف : 

الف:  اشاعه وترویج فرهنگ منور رضوي .
ب:   گسترش فعالیتهاي هنري  بخصوص آئین هاي نمایشي ومذهبي ، مرتبط با سیره ائمه 

معصومین بویژه امام رضا )ع( 
ج:   گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر درزمینه سیره شخصیت ومعارف امام 

رضا)ع(کمک به انتشار گسترده این آثار .
د:   توجه ویژه هنرمندان به آداب و آئین هاي نمایشي  درفرهنگ رضوي 

موضوع : 

شناخت  فرهنگ رضوي درآئین ها وآداب ورسوم وفرهنگ عامه 	•
شناخت اندیشه ها وزندگاني امام رضا )ع( ومضامین عالي فرهنگ رضوي 	•
تاثیر اندیشه وآثار امام رضا )ع( درزندگي فردي واجتماعي 	•
شناساندن کرامت وتاثیرات رفتاري امام رضا )ع( درزندگي انسان 	•
توجه به ظرفیت فرهنگ ها واعتقادات بومي ومحلي با محوریت فرهنگ رضوي )آداب ورسوم 	•

وآیین هاو...(
پرداختن به مفاهیم عالیه احادیث وروایات رضوي 	•
زندگي وآثار اصحاب امام رضا )ع( 	•
به تصویر کشیدن اندیشه ها وسیره علمي امام رضا)ع( دربرخورد با پیروان سایر ادیان وفرق و مذاهب  	•
سایر موضوعات مرتبط 	•

شرايط ومقررات 

جشنواره دربخش صحنه اي ومیداني برگزار مي گردد . متقاضیان مي بایست لوح فشرده اجرا ي 	•
نمایش را به همراه  3 نسخه تایپ شده از متن یا طرح آئین ها وفایل آن درمحیط WORD به 

همراه فرم تکمیل شده تقاضاي حضور  را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند . 
 به آئین هاي نمایشي راه یافته به جشنواره تاسقف 60 میلیون ریال براساس تصویب کمیته 	•

تخصصي به نسبت کیفیت اثر دراجرا و بعد مسافت کمک هزینه پرداخت خواهد شد . 
 اجراي عمومي آثار منتخب استانها قبل از برگزاري جشنواره ضروري است .	•
باتوجه به اینکه بازبیني آثار درقالب لوح فشرده  ارسالي انجام  خواهد گرفت . نسبت به کیفیت 	•

آن اطمینان حاصل شود .
آثار ارسالي نباید درجشنواره هاي ملي رضوي وسایر جشنواره هاي سراسري دیني شرکت کرده باشند . 	•
 از آثار برتر جشنواره جهت اجراي عمومي درسطح کشور بعد از برگزاري جشنواره توسط اداره 	•

کل هنرهاي نمایشي و ادارات کل استانها حمایت بعمل خواهد آمد .
 نشست معرفي آئین وبررسي ونحوه اجراي آئین پس از هر اجراء برگزار خواهد شد .	•
نمایشهاي برگرفته از آیینها باذکر نام آیین ونمایش بخشهاي ازآیینها باید همراه باشد . 	•
دربخش پرده خواني ستاد جشنواره به هرکدام از پرده خواناني که به جشنواره راه پیدا مي کنند تا 	•

سقف بیست میلیون ریال براساس کیفیت اجرا وبعد مسافت کمک هزینه پرداخت مي نماید . 
پرده خوانان باید اثر خود را طبق بند 4 شرایط ومقررات به دبیرخانه ارسال نمایند . 	•

كارگاه آموزشي 

دبیرخانه جشنواره درنظر دارد به صورت روزانه درطول ایام برگزاري جشنواره کارگاههاي 	•
آموزشي را با اهداف باال بردن سطح دانش هنرمندان شرکت کننده وعالقه مندان برگزار نماید 

که زمان وجدول برگزاري کارگاهي آموزشي متعاقباً از سوي دبیرخانه اعالم خواهد شد . 

مدارك مورد نياز : 

 ارسال فرم پر شده تقاضاي حضور	•
خالصه ومعرفي آئین دریک صفحه 	•
 ارائه خالصه سوابق هنري کارگردان	•
یک قطعه عکس 4×3 از کارگردان 	•

توضيحات : 

فرم شرکت درجشنواره واطالعات تکمیلي از طریق پایگاه اطالع رساني جشنواره واداره کل 	•
فرهنگ وارشاد اسالمي کهگیلویه وبویر احمد نیز قابل دریافت مي باشد 

 تکمیل فرم شرکت درجشنواره به منزله پذیرش، قوانین برنامه ها وزمان بندي دبیرخانه 	•
جشنواره است 

 بعد از مرحله بازخواني به هیچ وجه امکان تغییر آئین ویاکارگردان )متقاضي اثر ( وجود ندارد 	•
 مدارک و فیلم هاي ارسالي مسترد نخواهد شد .	•
 ستاد برگزاري جشنواره هیچ مسئولیتي درقبال ساخت وساز دکور دوخت لباس وچاپ 	•

مواردتبلیغي وموارد مشابه  نمایش ها را ندارد  .
 چنانچه مواردي درفراخوان ذکر نشده باشد از طریق دبیرخانه جشنواره قابل استعالم مي باشد. 	•
 اسامي هیات محترم انتخاب وداوران جشنواره بعد از تایید مرکز هنرهاي نمایشي متعاقبا اعالم 	•

مي گردد.
کمک هزینه ایاب وذهاب برگزیدگان باتوجه به استان پرداخت مي گردد . 	•

گاهشمار جشنواره : 

آخرین مهلت ارسال لوح فشرده آثار همراه  متن یا طرح آئین ها  تا تاریخ 1392/5/1 خواهد بود. 
 تاریخ اعالم نتایج بازبیني آثار ارسالي 1392/6/1 خواهد بود 

  پذیرفته شدگان مي بایست آثار خود را در قالب سي دي با کیفیت مطلوب تصویر وصدا درتاریخ 
مذکور به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند .  

تاریخ برگزاري جشنواره 92/6/20  

 استان کهگیلویه وبویراحمد- یاسوج- اداره کل فرهنگ وارشاد اسامي مجتمع امام خمیني )ره( دبیرخانه جشنواره رضوي
  shamstoos.ir  @InFO                     0  741-2227111                         0 741-2227110 : تلفن

 به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علي بن موسي الرضا )ع(  وحضرت 
فاطمه معصومه )س( ، همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ وارشاد اسامي استان 
کهگیلویه وبویر احمد دومین  جشنواره آئین هاي نمایشي و پرده خواني  درفرهنگ رضوي 

را برگزار مي کند .



نشانی

45  جشنواره ملی خوشنویسی رضوی

استان  خراسان رضوی 

اهداف:

اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی.	•
گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام 	•

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

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

بخش های جشنواره:

 الف: ویژه اساتید:
در این بخش با دعوت از پیشکسوتان آثار آنان به نمایش گذاشته خواهد شد .

ب: مسابقه:
سایر هنرمندان خوشنویس می توانند در این بخش شرکت کنند.

موضوعات:

الف: بیانات امام رضا )ع(.
ب: روایات، اشعار و مقاالت مرتبط با امام رضا )ع(. 

ج: دل نوشته، سفرنامه، وصف الحال، حدیث نفس و عرض حال هنرمند خطاب به حضرت رضا )ع(
رشته های جشنواره:

نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث و تحریری
شرايط:

هنرمند می بایست برای شرکت در جشنواره به سایت 	•
 anjomankhoshnevisanmashhad .com

 مراجعه نموده و ضمن ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره، حد اکثر تصویر 4 اثر خود را 	•
آپلود نماید.

فایل آثار می بایست با فرمت tiff با وضوح dpi300 و اندازه تقریبیcm 15×10 سانتیمتر 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( cm 100 باشد.	•
آثار بدون پاسپارتو پذیرفته نمی شود.	•
دبیرخانه، در قبال خسارت وارده به آثار از طریق پست، مسوولیتی نمی پذیرد.	•
تاریخ آفرینش آثار می بایست 1391 و 1392 باشد.	•
آثار در جشنواره یا نمایشگاه دیگری به نمایش گذاشته نشده باشد.	•
اعالم وصول تصویر و همچنین اصل آثار راه یافته به مرحله مسابقه، از طریق پایگاه اینترنتی 	•

جشنواره )anjomankhoshnevisanmashhad.com( خواهد بود.

دبیرخانه مجاز است از تصاویر آثار ارسالی به صور مختلف )فیلم، عکس و ...( 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 اثر )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 که توسط اساتید کشوری صورت می گیرد، راه خواهند یافت.
در صورت انتخاب تصاویر آثار، با هنرمندان 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 هیأت انتخاب الزاماً به معنی پذیرش آن ها 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.	•

داوری:

اسامی هیأت محترم داوران با تأیید دفتر امور هنرهای تجسمی کشور در سایت جشنواره اعالم 
خواهد شد.

جوايز: 

در هر یک از رشته  های بخش مسابقه جشنواره به هشت نفر از برگزیدگان جوایز ارزنده  ای اهداء 
خواهد شد.

گاه شمار جشنواره:

زمانعنوان

20 اردیبهشتشروع ثبت نام و پذیرش تصویر آثار

17 مردادآخرین مهلت ارسال تصویر آثار

23 مرداداعالم نتیجه  ی اولیه  ی انتخاب آثار در پایگاه اینترنتی جشنواره

26 مرداد تا 5 شهریورتحویل اصل آثار

7 و 8 شهریورماهداوری نهایی

14 شهریوراعالم نتایج نهایی از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره

16 شهریورگشایش نمایشگاه و آیین تجلیل از برگزیدگان

28 شهریورمراسم پایانی نمایشگاه

 

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( - حضرت علی بن موسی الرضا )ع(  و کریمه 
اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )س( - همزمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسامی استان خراسان رضوی جشنواره ملی خوشنویسی رضوی را  برگزار می کند.



نشانی

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در 46
هنرهای  سنتی

 استان  اصفهان

اهداف جشنواره : 

    الف(   کس��ب معرفت جامعه هنرمندان کشور از جلوه های معنوی امام رضا )ع( در راستای ایجاد 
آثار هنری.

     ب(    متجلی ساختن خصایل و فضیلت های امام رضا )ع( و سرلوحه قرار دادن آن در امور زندگی 
با ایجاد آثار هنری.

ج (    گرامیداش��ت و معرفی پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری در زمینه شخصیت و معارف امام 
رضا )ع( . 

د(     ب��ه تصوی��ر کشیدن ابعاد مختل��ف شخصیت واالی ام��ام رضا )ع( در زمینه ه��ای سیاسی ، 
اجتماع��ی، فرهنگی و مذهب��ی در آثار هنری به منظور آشنایی آحاد م��ردم با شخصیت ایشان از 

طریق آثار مذکور.     
  

رشته های جشنواره :   

نگارگری  
طراحی نقوش سنتی

 موضوع جشنواره :

نماز طلب باران.
مناظره حضرت ، با پیروان ادیان توحیدی و دانشمندان.

نماز عید فطر .
حدیث سلسله الذهب.

شهادت  حضرت.
 تذکر مهم:  پیشنهاد می شود هنرمندان عزیز به منظور ارتقای محتوای آثار ارسالی خود مطابق 
با اهداف جشنواره و به منظور به تصویر کشیدن ابعاد مختلف شخصیت واالی حضرت امام رضا)ع( 
در زمینه های فرهنگی ، مذهبی ، سیاسی و اجتماعی که تا کنون در آثار ارائه نشده و یا کمتر به آن 
پرداخته شده است ، نس��بت به بهره گیری از کتب مرتبط با سیره آن حضرت اقدام نمایند. بدیهی 
است نو آوری و خالقیت و ارائه اثر با موضوعات مذکور و تلفیق آن با هنرهای سنتی به منظور خلق 
آثار بدیع به عنوان  یک��ی از ویژگی های مهم جشنواره مد نظر هی��ات انتخاب و داوران جشنواره 

می باشد. 
 منابع مکتوبی که هنرمندان می توانند دراین زمینه از آن بهره مند گردند عبارتند از:

علی ابن موسی )ع(، امام رضا ، مرضیه محمد زاده انتشارات دلیل 1386	•
53 داستان از کرامات حضرت رضا)ع( ، موسی خسروی، انتشارات بارش، 1388	•
 کرامات و مقامات عرفانی امام رضا )ع( ، سید علی حسینی انتشارات نبوغ، 1386	•
 فرازهای��ی از سخنان امام رضا ، محمد حکیمی ، انتشارات بنی��اد پژوهش های اسالمی آستان 	•

قدس رضوی،1388
 شفا یافتگ��ان حضرت علی ابن موس��ی الرضا)ع( ، سید ه��ادی میرآقایی، انتش��ارات سیمرغ 	•

خراسان،1387
 امامان شیعه و جنبش های مکتبی ، محمد تقی مدرسی	•
 جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)ع(،جلیل عرفان منش	•
مهارت های زندگی در سیره رضوی، محمدرضا شرفی	•
تجلیلی از زندگی امام رضا)ع( ، عالمه محمدجواد فضل ا...	•
کرامات رضویه معجزات امام هشتم  ، علی اکبر مروج، انتشارات والیت	•

شرايط و مقررات عمومی 

ه��ر هنرمند صرفاً مجاز به شرکت در یک رشته هن��ری می باشد و حداکثر2 اثر خود را می تواند 	•
در جشنواره شرکت دهد.

به منظور ارزیابی و بررسی اولیه آثار توسط هیات انتخاب ، شرکت کننده می بایست تصویر آثار 	•
خود را درحی��ن خلق اثر )به صورت نیمه کاره ( از طریق ارس��ال CD با فرمت JPG  وبا وضوح 
300dpi به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید . تصویر ارسال شده   می بایس��ت نشان دهنده فرم 

ومحتوای اثر باشد.
تذک��ر مهم:  دبیرخانه از پذیرفتن آثاری که تصویر آن در مهل��ت مقرر ارسال نشده باشد معذور 	•

می باشد.
بزرگترین ضلع اث��ر ارسالی در رشته نگارگری حداکثر می تواند ت��ا 150 سانتی متر و در رشته 	•

طراح��ی نقوش سنتی حداقل 70×50 و حداکثر 70×100 می باشد . دبیرخانه از پذیرش آثار با 
ابعاد غیر متعارف معذور است.

شرک��ت کنندگ��ان در بخش طراحی نق��وش سنتی باید اث��ر نهایی خودرا  مطاب��ق با شیوه ی 	•
درخواستی ذیل ارسال نمایند:

شيوه طراحی و اجرای نقوش سنتی

- برداشت خالقانه هنری از مضمون به صورت یک طرح که بیان کننده موضوع جشنواره باشد.	•
پرداخت طرح و افزودن عناصرجنبی برای کمک به القای بیشتر مضمون مورد نظر مانند نقوش 	•

اسلیمی ،ختایی، تلفیقی ،انسانی ،گیاهی جمادی، انتزاعی ،حیوانات افسانه ای و... 
تکمیل نمودن طراحی ترکیبی و رعایت ترکیب بندی ها درمتن	•
 ترکیب بندی افشان مرکزی آزاد حاشیه شعاعی و...	•
 قلم گیری و رنگ آمیزی و ترکیب آن متناسب با مضون	•
اجرای پارسپارتو متناسب باکل مجموعه کار، تمیزی کار، انتخاب قاب متناسب با کار	•

  را با رنگ آمیزی و قلم گیری ش��ده و با قاب  ارسال نمایند. ) الزم به ذکر است ارسال طرح مدادی 
آن نیز الزامی می باشد.(

آثار ارسالی می بایس��ت صرفاً برای جشنواره جلوه های رض��وی در هنرهای سنتی ، و طی سال 	•
های 1391 و 1392 تولید شده باشد. 

آثار ارسال��ی نباید در هیچ جشنواره دیگ��ری شرکت داده شده باشد. بدیه��ی است در صورت 	•
مشخص شدن این موضوع ، شرکت کننده در هرمرحله از جشنواره حذف می گردد.

 اصفهان: خیابان آبشار دوم ، بعد از پل های غدیر ، ابتدای خیابان شهید آوینی ،  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان -  اداره امور هنری 
     esfahantajasomi@yahoo.com : تلفن :              6302681 – 0311 داخلی) 244 (          5- 6309091  – 0311   نشانی الکترونیکی

  به مناسبت میاد 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 اسامي 

اصفهان ، جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای  سنتی  را برگزار مي نماید. 



نشانی

47 جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای   
سنتی

استان  اصفهان

 

 

آثار ارسالی می بایست قاب شده ارسال گردد. شرکت کنندگان محترم آثار خودرا با بسته بندی 	•
مناسب به دبیرخانه ارسال نمایند. بدیهی است هرگونه خس��ارت ناشی از پست و یاحمل و نقل 
آث��ار متوجه شرکت کننده خواه��د بود و دبیرخانه هیچ گونه مس��وولیتی 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 ؛ موظفند نس��بت به 	•

اع��الم شماره بارنامه و تاریخ ارس��ال اثر و همچنین نام و شماره تلف��ن شرکت ارسال کننده در 
مب��دا و نام و شماره تلف��ن شرکت گیرنده اثر در اصفهان را  ، حد اکث��ر تا یک هفته قبل از مهلت 
نهایی دریاف��ت آثار به دبیرخانه جشنواره اقدام نمایند. در غی��ر این صورت دبیرخانه جشنواره 

مسوولیتی در خصوص تحویل آثار به عهده نمی گیرد.
•	
 زمان ه��ای اعالمی در تقویم جشنواره برای دریافت عکس و همچنین اصل آثار تمدید نخواهد 	•

شد و دبیرخانه از پذیرش آثار پس از آن معذور است. 
هر گونه خس��ارت ناشی از بس��ته بندی و یا ع��دم رعایت نکات فنی هنگام تولی��د اثر ، به عهده 	•

شرکت کننده می باشد.
جشنواره در دو بخش رقابتی ) رده سنی تا 40 سال ( و غیر رقابتی )رده سنی باالی 40 سال  ویژه 	•

اساتید پیشکس��وت( برگزار می گردد. با توجه به این که تفکی��ک آثار براساس رده بندی سنی 
انجام می شود خواهشمند است در هنگام پرکردن ف��رم های ثبت نام به انتخاب صحیح بخش 

مربوطه با توجه به شرایط سنی دقت الزم را داشته باشید. 
اساتید و پیشکس��وتانی ک��ه عالقمند به برگ��زاری کارگاه ه��ای آموزشی در ط��ول برگزاری 	•

جشنواره می باشند می بایست نسبت به ارسال پیشینه هنری)رزومه( و همچنین تکمیل )فرم 
3(  جه��ت اعالم آمادگی خود اق��دام کنند. بدیهی است دبیرخانه جشن��واره پس از بررسی و با 
توجه ب��ه تعداد درخواست های ارسالی، هماهنگی های الزم را ب��رای 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. 	•
کلی��ه آثار هنری راه یافته به جشن��واره تا پایان زمان برگزاری نمایشگ��اه ، در اختیار دبیرخانه 	•

جشن��واره خواه��د بود تا پ��س از اتمام نمایشگ��اه و انجام مراح��ل عکس��برداری و دیگر امور 
دبیرخانه ای ، به نحو مقتضی عودت داده خواهد شد.

دبیرخانه جشنواره مجاز است برای تهیه کتاب جشنواره از آثار،  فیلم و عکس تهیه نماید. 	•
دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن آثار خارج از رشته های هنری اعالم شده معذور است.	•
هنرمندان گرامی در خصوص تکمیل کلیه مدارک الزم برای ثبت نام و ارسال به موقع آن نهایت 	•

دقت را داشته باشند بدیهی است دبیرخانه از پذیرفتن آثاری که فاقد مدارک الزم باشند معذور 
است.

تصمیم گی��ری در خصوص موارد پیش بینی نش��ده در فراخوان برعه��ده دبیرخانه جشنواره 	•
می باشد.

 
مدارك 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 .	•

تذک�ر مهم: تکمیل تمامی موارد مندرج در فرم ها و ارسال به موقع هر یک در مهلت مقرر الزامی 
ب��وده و دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن آثاری که فرم های آن ه��ا تکمیل نشده و یا در مهلت مقرر 

ارسال نشده باشد معذور است.

جوايز بخش رقابتی وغير رقابتی :

 نفرات اول : 15/000/000  ریال  +  لوح افتخار و  تن�دیس جشنواره 
نفرات دوم : 12/000/000 ریال  +  لوح افتخار و  تن�دیس جشنواره 
نفرات سوم : 10/000/000ریال +  لوح افتخار و  تن�دیس جشنواره 

 
به کلی��ه هنرمندانی که آثارشان به بخ��ش نمایشگاهی جشنواره راه یاب��د ، گواهی شرکت اعطا 

می گردد.
با تشخی��ص دبیرخانه مرکزی جشنواره ، ازمی��ان بهترین آثار ارائه ش��ده در جشنواره ، تعدادی 
اثرخریداری و در موزه جشنواره بی��ن المللی امام رضا )ع( نگهداری خواهد شد. لذا هنرمندان در 
هنگام تکمیل فرم شماره )2( ثبت نام می بایست مبلغ پیشنهادی اثر ارسالی خود را اعالم نمایند.

تقويم جشنواره : 

آخرین مهلت ارسال تصویر آثار   :      15   تیر ماه
آخرین مهلت ارسال اصل آثار     :     15  مرداد ماه

مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه :      13  شهریور
مراسم اختتامیه واهدای جوایز برگزیدگان:   16 شهریور  همزمان با میالد حضرت معصومه)س(

ادامه نمایشگاه :  16  مهر  



نشانی

ی تجسمی 48 ها ه هنر ر ا همین جشنو  د
رضوی

استان  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 : 

بخش رضوی : با محوریت سیره و معارف رضوی - زندگانی امام رضا)ع( 
* بخش ویژه : با محوریت زندگانی حضرت احمد بن موسي)ع(

شرايط شركت:

* شیوه و نحوه اجرای آثار آزاد است.
* هر هنرمند می تواند حداکثر 2 اثر خود را به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نماید.

* ارسال اثر به دو روش زیر مي تواند انجام شود :
farsfestival@yahoo.com الف(  از طریق پست الکترونیکی جشنواره

ب(از طریق ارسال لوح فشرده  به نشاني شیراز ، چهارراه حافظیه ، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي فارس ، امور هنری ، دبیرخانه دائمي جشنواره ملي هنرهاي تجسمي امام رضا)ع( 

* آثار ارسالی می بایست با فرمت    jpg    با وضوح   dpi 300    و اندازه تقریبی 15×10 سانتی 
متر

* آثاری که فاقد کیفیت دیجیتالی فوق باشند در مرحله نخست بررسی نخواهند شد.
* هنرمنداني که از طریق پست لوح فشرده اثر خود را ارسال مي نمایند ، ضروریست همراه با 
ارسال اثر ، نام و نام خانوادگی / عنوان اثر/ ابعاد/ تاریخ آفرینش/ شیوه اجراء و فلش جهت اثر را به 

شکل تایپ شده ضمیمه و ارسال نمایند. 
* 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 *پوستر * نشانه  *مجسمه سازی *تذهیب  *گل و مرغ

موضوعات جشنواره:

* القاب امام رضا علیه السالم 

* مردم، زیارت و بقاع متبرکه 
* بیانات امام رضا )ع( 

* مهاجران توس – امام زادگان مرتبط با امام رضا )ع( مانند احمدبن موسی )ع(، حضرت 
معصومه )س( و ...

* لحظات تابناک زندگی امام رضا )ع( – ورود به نیشابور، نماز عید، مناظرات حضرت 
* مردم و اعتقادات دینی مرتبط با والیت 

* شهادت 
* موضوعات بخش ویژه : با توجه به اینکه هنرمندان می بایست در این بخش بر اساس شخصیت 
حضرت احمد بن موسی )ع( آثار خود را خلق نمایند ، لذا از هنرمندان استدعا دارد تا با شناخت 

کافی نسبت به خلق اثر اقدام نمایند. 
تبصره : شرکت کنندگان بخش پوستر می توانند عنوان جشنواره ) دهمین جشنواره ملي 

هنرهاي تجسمي امام رضا علیه السالم ( را بعنوان موضوع پوستر مد نظر قرار دهند.
تبصره : هنرمندان شرکت کننده در رشته هاي تذهیب و گل و مرغ مي بایست حتماً  موضوعات 
ارائه شده را در اثر خود مد نظر قرار دهند ، در غیر اینصورت اثر ایشان به هیچ عنوان در داوري 

لحاظ نخواهد شد. 

جوايز:

بخش رضوی :
* تندیس/ دیپلم افتخار و مبلغ 15/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر اول در هر رشته

*  دیپلم افتخار و مبلغ 12/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر دوم در هر رشته
* دیپلم افتخار و 10/000/000 ریال جایزه نقدي به نفر سوم در هر رشته

بخش ویژه امین والیت :
در این بخش به یک هنرمند که طبق نظر هیئت داوران به عنوان اثر برتر معرفی گردد ، تندیس 

جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ بیست میلیون ریال جایزه نقدی تعلق می گیرد.

گاه شمار جشنواره:

مهلت ارسال تصویر و یا ایمیل اثر : تا پایان وقت اداری 6 شهریور ماه 92
بازبینی اولیه آثار : 7 و 8 شهریور ماه 92 

اعالم نتایج اولیه : 9 شهریور ماه 92 
افتتاحیه جشنواره : 16 شهریور ماه 92 

داوری آثار : 17 و 18 شهریور ماه 92
اختتامیه و اهدای جوایز : 21 شهریور ماه 92

 شیراز/ چهارراه حافظیه / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي فارس / امور هنري
                                                                                 www.fars.farhang.gov.ir :تلفن: 2284244)کد 0711(   دورنویس: 2284244)کد 0711(  پایگاه اطاع رسانی

به مناسبت میاد 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 اسامي 

استان فارس، دهمین جشنواره هنرهای تجسمی رضوی را برگزار مي نماید. 
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 جشنواره سراسري عكس رضوي

استان  آذربايجان شرقي

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 (
 2 – حرم مطهر رضوي ، آثار و ابینه ها ، امام زادگان و قدمگاه ها

3 – وقف ، فرهنگ وقف
4 – یاران و اصحاب حضرت امام رضا )ع(

5 – جلوه هاي مشهد الرضا)ع(
6 – زائران و مجاوران

7 – شفایافتگان،شیفتگان و دلدادگان حضرت
8 – جلوه هاي فرهنگ رضوي در خارج از کشور

برنامه هاي جنبي:

1 - نشس��ت تخصصي و کارگاه هاي آموزش��ي به عنوان برنامه هاي جنبي ب��ا 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.

 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 بایس��ت روي س��ي دي  و با فرم��ت gpeg در اندازه 40×30 سانت��ی 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- به ازای هر عکس پذیرفته در نمایشگاه مبلغ 2000000ریال به صاحب اثر پرداخت خواهد 

 شد. 
 9-عکس های  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.

جوايز : 

 1- نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 20000000 ریال جایزه نقدی 
 2- نفر دوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 15000000 ریال جایزه نقدی

 3-  نفر سوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 10000000 ریال جایزه نقدی
 4-  نفر چهارم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 8000000 ریال جایزه نقدی
5- نفر پنجم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 5000000 ریال جایزه نقدی

کلیه هنرمنداني که آثارشان به بخش مس��ابقه راه مي یاب��د به عنوان میهمان دبیر خانه جشنواره 
سراسري عکس رضوي پذیرش خواهند شد.

تقويم :

الف : مهلت ارسال آثار: 92/4/30 
ب : زمان انتخاب آثار برگزیده:92/6/1

ج: تاریخ برگزاري جشنواره : شهریور 1392

توضيحات:

کلیه آثار ارسالي با مشخصات کامل شناسه اي – نشاني کامل پس��تي ، یک قطعه عکس پرسنلی 
4×3 و شماره تماس ثابت و همراه و در صورت امکان نشاني الکترونیکي قید گردد.

آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ و براي شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.
هزینه ایاب و ذهاب ، اسکان و پذیرایي در طول برگزاري جشنواره به عهده دبیر خانه جشنواره 

 بوده و در مرحله پایاني متناسب با موقعیت استان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

 

 تبریز – بلوار استاد شهریار – اول سر باالیي ولي عصر – مجتمع فرهنگي و سینمایي 22 بهمن تبریز - دبیرخانه جشنواره سراسري عکس 
www.Akserazavi.ir :رضوي -  تلفن: 3281200 – 3280555 -0411 تلفاکس: 3281202– 0411 سایت

 به مناسبت میاد 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 اسامي 

استان آذربایجان شرقي جشنواره سراسري عکس رضوي را برگزار مي نماید.



نشانی

 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی 50
)ضامن آهو(

 استان  هرمزگان

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 
موضوع

تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکي رضوي با موضوعات همچون: سیره رضوي، کرامات 	•
رضوي، داستانها و حکایات مرتبط با یاران و اصحاب امام رضا )ع(، جلوه هاي مهرورزي، 

کاروانهاي زیارتي و ...

بخشهاي جشنواره

الف: بخش رقابتي
1- تئاتر کودک و نوجوان 2- نمایش عروسکي

ب:بخش جنبي
 برگزاري نشستهاي تخصصي و کارگاه هاي آموزشي با حضور میهمانان و اساتید و صاحبنظران	•

شرايط پذيرش آثار:

تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت درجشنواره به همراه سه نسخه لوح فشرده DVD اجرا 	•
و3 قطعه عکس از نمایش ) الزم به یادآوري است که تصویر برداري در نماي باز)) النگ شات(( 

و با صداي مطلوب ضبط شود.(
پرداختن به زندگي احادیث و روایات منتسب به امام هشتم )ع( الزامي است.	•
شرکت کنندگان مي توانند در دو بخش تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکي در جشنواره 	•

حضور یابند.
تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش قوانین، برنامه ها و زمانبندي جشنواره است.	•
حداکثر زمان در نظر گرفته شده براي نمایشهاي ارسالي 40 دقیقه مي باشد.	•
چنانچه مواردي در فراخوان ذکر نشده باشد از طریق دبیرخانه جشنواره قابل پیگیري است.	•
به گروه هاي راه یافته به تشخیص دبیرخانه جشنواره حداقل مبلغ 10/000/000 ریال و تا 	•

سقف 30/000/000 ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.
با توجه به شانیت موضوع نحوه اجراي نمایش ها مي بایست منطبق با شیوه هاي استاندارد و 	•

مورد قبول باشد.
شیوه ي عروسک گرداني کاماًل آزاد و استفاده از شیوه هاي ترکیبي بالمانع است.	•
تعداد اعضاي گروه به همراه سرپرست نباید از 10 نفر بیشتر باشد.	•
ارسال یک قطعه عکس به همراه سوابق کارگردان	•
کلیه آثار ارسال بر روی لوح های فشرده با ید با کلیه فرمتهای پخش قابل اجرا باشد و دبیرخانه 	•

جشنواره هیچ گونه مسئولیتی در قبال لوح های ارسالی غیرقابل اجرا ندارد.

جوايز

نفر اول هربخش: تندیس ، دیپلم افتخار وکمک هزینه حج عمره ) 10/000/000 ریال ( 
نفر دوم هربخش: لوح تقدیر وکمک هزینه حج عمره ) 8/000/000 ریال (
نفر سوم هربخش: لوح تقدیر وکمک هزینه حج عمره )6/000/000 ریال (

کلیه نفرات منتخب فوق الذکر به عنوان میهمان دبیرخانه تئاتر کودک و نوجوان و نمایش 
عروسکي رضوي )ضامن آهو( پذیرش خواهند شد و نشستهاي تخصصي و کارگاههاي آموزشي 

به عنوان برنامه هاي جنبي با حضور میهمانان، اساتید و صاحبنظران برگزار خواهد گردید.

تقويم جشنواره

آخرین مهلت ارسال فیلم: 92/5/10
اعالم نتایج شوراي انتخاب فیلم: 92/5/20

تاریخ برگزاري جشنواره : 92/6/19 الی 92/6/23

توضيحات:

کلیه نفرات منتخب به عنوان میهمان دبیرخانه جشنواره 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 شد.
ستاد برگزاري از پذیرش همراهان گروه هاي پذیرفته شده بیش از 10 نفر معذور است.	•
تعداد اعضاي هر گروه به اتفاق سرپرست گروه نباید از 10 نفر بیشتر باشد.	•
آثار برگزیده در قالب لوح فشرده تکثیر و به کلیه گروهها از طرف ستاد برگزاري اهداء خواهد 	•

شد.
هزینه اسکان و پذیرایي در طول برگزاري جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود. 	•
 

 بندرعباس، بلوار پاسداران، نرسیده به سه راه هتل هما، اداره کل فرهنگ وارشاد اسامي هرمزگان 
 Zameneahoo.hormozgan@gmail.com    : تلفکس : 5550437-0761    نمابر : 5554888 – 0761 پست الکترونیکي

 به مناسبت میاد 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 اسامي 

هرمزگان جشنواره تئاتر کودك و نوجوان رضوی )ضامن آهو( را ب�رگزار مي نماید. 
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51

برنامه های 
 سینمایی

جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ یزد/ . 1
52 0351-6246660

جشنواره پویانمایي رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ گلستان/ . 2
53 0171-2251322

جشنواره نماهنگ رضوي/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ لرستان/ . 3
54 0661-3229484

جشنواره فیلمنامه نویسي رضوي/ مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي/ . 4
تهران/ 021-88528312-4 55

جشنواره تولیدات رادیو تلویزیوني رضوي/ مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد . 5
اسامي/ قشم/ 0763-5244397-8 56



نشانی

جشنواره  فیلم مستند وکوتاه رضوی52

استان  يزد

اهداف : 

- اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي. 
- گسترش فعالیت هاي فرهنگي ،هنري و مذهبي مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا )ع( 

- گرامیداشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر فرهنگي و هنري 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 رضوي. 

موضوعات جشنواره : 

زندگی امام رضا )ع( /کرامات امام رضا )ع( / مریدان و شاگردان امام رضا )ع( / امام رضا )ع( و حضرت 
معصومه)س( / امام رضا )ع( و حضرت شاه چراغ / امام رضا )ع( ، فرزندان و بستگان / امام رضا )ع( و مناظرات 
/موقوفات امام رضا )ع( / خادمین امام رضا )ع( /عالمان مدفون در جوار امام رضا )ع(/بارگاه و آستان امام 
رضا)ع( / زائران امام رضا )ع( / امام رضا )ع( در آثار شاعران و عارفان/آثار تجربی آزاد با موضوعات مرتبط با 
امام رضا )ع(/گذر امام رضا )ع( از شهرهای مختلف ایران : جاده والیت /قدمگاه ها و امام زادگان/آداب زیارت 

بخش های مسابقه : 

الف ( بخش داستانی کوتاه 
ب ( بخش مستند کوتاه 

ج ( بخش مستند بلند 

بخش جنبی جشنواره : 

-   برگزاری نشست های تخصصی با حضور فیلمسازان و کارشناسان سینمای کشور 

 مقررات بخش اصلی فيلم 

-   آثار ارسالی نباید تاکنون در دوره های قبلی جشنواره رضوی شرکت کرده باشند. 
-   حداکثر زمان آثار در مستند و داستانی کوتاه می بایست 40 دقیقه  باشد. 

-    بخش مسابقه مستند بلند می بایست بیش از 40 دقیقه باشد. 
-   هر فیلمساز  می تواند حداکثر سه اثردر هر بخش ارائه نماید. 

شرايط عمومی: 

-   شرکت کلیه فیلمسازان ، نهادها ، سازمان های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی آزاد است. 
-   متقاضیان می بایست برای شرکت در بخش های مختلف جشنواره فرم تقاضای شرکت در جشنواره را 

جداگانه تکمیل نمایند. 
-   امضای فرم تقاضا ی شرکت به معنای پذیرش کامل مقررات و آئین نامه جشنواره است. 

-   پس از تحویل کپی فیلم به دبیرخانه جشنواره و راهیابی آن به جشنواره امکان خارج کردن آن از برنامه 
وجود ندارد. 

-   دبیرخانه جشنواره اجازه دارد دقایقی از فیلم ارسالی را برای امور تبلیغاتی و انتشاراتی خود استفاده 
نماید. 

-   هر گونه مسئولیت در خصوص مسائل تبلیغی و حقوقی فیلم که بر مبنا اطالعات فرم صورت گیرد، بر 
عهده امضاء کننده فرم است. 

-   الزم است فرم درخواست بصورت کامل تکمیل و به همراه cd حاوی : 1- دو قطعه عکس از پشت صحنه 
فیلم به صورت فایل کامپیوتری با فرمت jpg  در اندازه 18×13 با dpi 300  2- یک قطعه عکس 4×3 

پرتره فیلمساز 3- سوابق )رزومه ( فیلمساز به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد. 
-   هر یک از فیلم ها جهت بازبینی بصورت مستقل بر روی یک حلقه dvd  ارسال شود. ونسخه 

dvd  ارسالی عودت نخواهد شد. 
-   مشخصات فیلم و فیلمساز می بایست به طور کامل بر روی فرم تقاضا و همچنین نسخه dvd  فیلم درج 

شود. 
-   سازندگان فیلمهای 35 و 16 میلیمتری و فرمت های دیگر الزم است کپی dvd  از فیلم تهیه نموده و به 

دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 
-   فیلمهایی که بیش از یک کارگردان ، نویسنده و تهیه کننده دارند و به بخش مسابقه راه پیدا می کنند ، 

یک نفر به نمایندگی از گروه  به جشنواره دعوت خواهد شدو فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت. 
-   فیلم هایی که استاندارد های فنی و کیفیت نمایشی را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف خواهند شد. 
-   دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال آسیب های احتمالی ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت 

کننده ندارد. 
-   فرم تقاضای شرکت در جشنواره باید به امضاء و مهر ) تهیه کننده یا سازمان تولید کننده ( رسیده باشد. 

-   به تقاضاهایی که مدارک آنها به طور ناقص ارسال گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
-   الزم است حداکثر 7 روز پس از اعالم اسامی  برگزیدگان ، اصل فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شود در 

غیر اینصورت فیلم از بخش مسابقه حذف خواهد شد. 
-   فیلمهای فیلمسازان شهرستانی از طریق پست سفارشی و حداکثر تا سه ماه پس از برگزاری جشنواره 

عودت داده می شود. 
-   تصمیم گیری نهایی در مورد نکات پیش بینی نشده بر عهده ستاد برگزاری خواهد بود. 

جوايز بخش ملی 

-  بخش داستانی کوتاه : 
-   تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه مبلغ 50 میلیون ریال به بهترین فیلم کوتاه داستانی. 

-   دیپلم افتخار به همراه مبلغ 40 میلیون ریال به دومین فیلم برتر کوتاه داستانی. 
-   دیپلم افتخار به همراه مبلغ 30 میلیون ریال به سومین فیلم برتر کوتاه داستانی. 

-  بخش مستند کوتاه : 
-   تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه مبلغ 40 میلیون ریال به بهترین فیلم کوتاه مستند. 

-   دیپلم افتخار به همراه مبلغ 30 میلیون ریال به دومین فیلم برتر کوتاه مستند. 
-   دیپلم افتخار به همراه مبلغ 20 میلیون ریال به سومین فیلم برتر کوتاه مستند. 

-  بخش مستند بلند: 
-   تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه مبلغ50 میلیون ریال به بهترین فیلم مستند بلند. 

-   دیپلم افتخار به همراه مبلغ40 میلیون ریال به دومین فیلم برتر مستند بلند . 
-   دیپلم افتخار به همراه مبلغ 30 میلیون ریال به سومین فیلم برتر مستند بلند. 

گاه شمارجشنواره 

آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه:  30 /1392/5 
اعالم آثار پذیرفته شدگان در بخش مسابقه جشنواره :    6/10/ 1392 

زمان برگزاری جشنواره :  18 لغایت 20 شهریور 
اختتامیه و تجلیل از  برگزیدگان جشنواره  : 

21 /6/ 1392 ) مصادف با روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ )ع( و روز سینما ( 
         

یزد - بلوار دانشجو - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی  تلفن: 6246660 فکس : 6286368 -0351

 به مناسبت میاد 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 اسامی 

استان یزد جشنواره  فیلم مستند وکوتاه رضوی را  برگزار مي نماید. 
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53  پنجمین جشنواره ملی پویا نمایي )انیمیشن( 
رضوی

استان  گلستان 

اهداف:

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

ج : کشف و بروز استعدادهاي هنري و آشنا نمودن نس��ل ج��وان جامعه با معارف رضوي به کمک ابزار 
نوین بصري

موضوع:

1( سیره رضوی شامل )احادیث/روایات/ نکته ه��ا / حکمت ها /داستانها و حکایات/ لطایف / پیام های 
آموزش��ی و تربیت��ی در کالم و سیره رض��وی /اصحاب و یاران ام��ام / جایگاه ویژه علم��ی و اخالقی و 

مناظرات حضرت (
2( کرامات رضوی 

3( منازل سفر امام رضا ) ع ( از مدینه تا مرو)تولد ، زندگی و شهادت حضرت( 
4(آداب حضور در حرم )زیارتنامه ، سالم و....(

 5( خاطرات کاروان های زیارتی امام رضا ) ع ( 
6( تاریخ حرم مطهر رضوی ، معماری حرم مطهر و فرهنگ وقف

7( آئین هاي اقوام در خصوص زیارت، ارادات و استقبال از زائرین حرم  مطهر رضوي 
8( زمامداران عباسي و رفتار آنان با اهل بیت و یاران ایشان

9( 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 میهمانان و اساتید صاحبنظر

مقررات جشنواره:

1- فیلم ها در قالب 2 نس��خه DVD ارسال شود) یک نسخه با فرمت AVI و نسخه دیگر قابل پخش 
در دستگاه DVD   خانگی (

2- جه��ت شرکت در جشنواره عالوه بر فرم درخواست ، ارسال نس��خه اصلي اث��ر به همراه سه قطعه 
 JPG با فرمت CD عک��س صحنه فیلم و عکس پرسنلی کارگ��ردان و خالصه داستان فیلم ب��ر روي

الزامی است .
3- روی هر DVD فقط یک فیلم ضبط شده باشد.

4- فیلمهای که استانداردهای فنی و کیفیت نمایشی مناسبی نداشته باشند از بخش مس��ابقه حذف 
خواهند شد.

5- زمان فیلم های کوتاه حداقل 1 و حداکثر 20 دقیقه می باشد.
6- آثار ارسالی ب��ه دبیرخانه  جشنواره ، نباید در سالهای گذشته به جشن��واره راه یافته و یا حائز رتبه 

شده باشند.

7- تاریخ ساخت فیلمها باید از سال 1390 به بعد باشد.
8- فیلم هایی که توسط بیش از  یک کارگ��ردان ساخته شده ، فقط یک نفر به نمایندگی به جشنواره 

دعوت خواهد شد.
9- از نظر تعداد آثار ارسالی برای اشخاص ، نهادها و سازمان ها ، محدودیت وجود ندارد.

10- دبیرخان��ه جشنواره در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار ، هیچ گونه مس��ئولیتی به 
عهده نمی گیرد.

11-  هزینه های اسکان و پذیرایی در زمان برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.
12- به تمام فیلم های پذیرفته شده در بخش مسابقه گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

13- تنظی��م برنامه نمایش آثار به عهده دفتر جشنواره اس��ت ، پس از دریافت آثار امکان خارج کردن 
هیچ فیلمی از برنامه وجود ندارد.

14- کلیه هزینه های ارسال به عهده شرکت کنندگان است.
15- آثار ارسالی نزد آرشیو جشنواره امانت خواهد ماند تا در بخش سوابق شرکت کنندگان نگهداری شود.

16- تهیه کنندگ��ان دولتی و خصوصی که تمایل دارند آثارشان در جشن��واره حضور یابد می توانند 
پ��س از تکمیل برگ درخواست شرکت آن را به همره یک نس��خه از فیل��م ، عکس کارگردان، پوستر، 
بروش��ور، عکس ه��ای فیلم ، پیشین��ه ی هنری کارگ��ردان و هرگونه اطالعات دیگ��ری که ضروری 

می دانند   به دفتر جشنواره ارائه دهند.
17- فیلم هایی که بعد از تاریخ مقررشده به دفتر جشنواره برسد پذیرفته نخواهد شد.

18- تصمیم گیری درباره ابهام های ناشی از مفاد مقررات و یا موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه 
با دبیر جشنواره خواهد بود.

* امضای برگ درخواست شرکت در جشنواره به منزله پذیرش کامل مقررات است.
 

جوايز بخش فيلم :

تندیس و دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه اول و جایزه نقدی به مبلغ 50/000/000 ریال
دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه دوم و جایزه نقدی به مبلغ 40/000/000  ریال       

دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه سوم و جایزه نقدی به مبلغ 30/000/000 ریال
لوح تقدیر جشنواره برای بهترین فیلمنامه و جایزه نقدی به مبلغ 8/000/000 ریال

لوح تقدیر جشن��واره برای بهتری��ن انیمیت ) حرکت بخش��ی – پویانمایی(و جای��زه نقدی به مبلغ 
8/000/000 ریال

لوح تقدیر جشنواره ب��رای بهترین فضاسازی و سبک تصویری و جای��زه نقدی به مبلغ 8/000/000 
ریال

 مهلت ارسال آثار :                    

زمان انتخاب آثار برگزیده :        92/5/25
تاریخ برگزاری جشنواره :          92/6/10

تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه در استان : 92/6/18
مکان برگزاری جشنواره : تاالر فخرالدین اسعد گرگانی
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    www.golestan.farhang.gov.ir : شماره تماس : 2228161 – 2251322 – 0171                    شماره نمابر : 2251322 – 0171 سایت

 به مناسبت میاد 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 اسامی گلستان 

پنجمین جشنواره ملی پویا نمایي )انیمیشن( رضوی را برگزار می کند.



نشانی

هنگ 54 نما ی  سر ا سر ه  ر ا جشنو
رضوی)سراج خراسان(

استان  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 :

ساخت نماهنگ پیرامون فرهنگ و سیره منور رضوی، حضرت معصومه )س( و حضرت شاه 	•
چراغ)ع( با موضوعاتی همچون :

زیارت)آداب و فرهنگ زیارت(	•
حرم مطهر رضوی و آثار و ابنیه ها و امام زادگان	•
وقف،فرهنگ وقف	•
یاران و اصحاب حضرت امام رضا )ع(	•
جلوه های مشهد الرضا )ع(	•
زائران و مجاوران	•
شفا یافتگان،شیفتگان و دلدادگان حضرت	•
جلوه های فرهنگ رضوی در خارج از کشور	•

مقررات خاص :

قطع آثار آزاد است 	•
الزم است بر روی هر لوح فشرده )VCD یا DVD ( فقط یک اثر ضبط و ارسال گردد. 	•
•	 )DVD یا VCD( برای شرکت در جشنواره الزم است فرم تقاضای شرکت و کپی اثر به صورت

و کپی مینی دی وی بهمراه دو قطعه عکس 18× 13 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. 	•
ترجیحاً ابعاد کادر آثار 720× 576 انتخاب شوند	•
آثار صرفا به صورت )VCD یا DVD ( پذیرفته خواهند شد 	•
آثار ارسالی در دوره های قبلی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع( حائز رتبه و یا برگزیده 	•

نگردیده باشند. 
جوايز: 

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 25/000/000 ریال برای بهترین نماهنگ به عنوان اثر سوم 
هیات محترم داوران به چند اثر به صورت خاص با توجه به جنبه های هنری جوایزی اهداء خواهد 

نمود.

توضيحات:

ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز با توجه به هماهنگی های بعمل مده جوایزی به 	•
منتخبین اهداء خواهند نمود.

کلیه نماهنگهای راه یافته به بخش مسابقه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان به 	•
شمارگان 1000 نسخه تکثیر و توزیع خواهد شد. 

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  ارسال تعداد  آثار محدودیتی وجود ندارد. . 1
ارسال یک قطعه عکس 4×3 سازنده اثر به همراه اثر )VCD یا DVD ( و کپی مینی دی وی . 2

به دبیرخانه جشنواره الزامی است 
درصورتیکه چند اثر به صورت هم ارزش ،مقام یکسانی را کسب نمایند،جوایز بین آثار تقسیم . 3

خواهد شد.
کپی آثار ارسالی برای بازبینی و انتخاب عودت نمی گردد. . 4
به آثاری که به جشنواره راه یابند گواهی شرکت اهداء خواهد شد. . 5
پس از راهیابی آثار امکان خارج کردن آن از برنامه وجود ندارد.. 6
هرگونه خسارت ناشی از پست یا حمل و نقل آثار متوجه فرستنده خواهد بود و حفظ آثار از . 7

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 . 8

دعوت خواهد شد .
  به تقاضای شرکت آثاری که مدارک آنها به طور ناقص ارسال می گردد ، ترتیب اثر داده . 9

نمی شود. 
  دبیرخانه جشنواره در صورت موافقت صاحب اثر حق استفاده از آثار به بصورت مجموعه و یا . 10

تیزر تبلیغات و یا سایر موارد با ذکر نام صاحب اثر دارد. 
  اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته ای که در مقررات حاضر پیش بینی شده و یا ابهامات ناشی . 11

از آن و تغییر در بعضی مقررات با دبیرخانه جشنواره است.
  امضای فرم تقاضای شرکت به معنای قبول مقررات آن خواهد بود.. 12

تقويم جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار : 1392/5/30 
بازبینی آثار : 1392/6/7

اطالع رسانی : 1392/6/10
زمان برگزاری جشنواره : 20و21 شهریور 1392 

خرم آباد – میدان 22 بهمن – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان لرستان
www.lorestan.farhang.gov.ir       0661-3229484 : تلفن

 به مناسبت میاد 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 اسامی 

لرستان جشنواره سراسری نماهنگ رضوی)سراج خراسان(را برگزار می نماید. 



نشانی

55  جشنواره فیلمنامه نویسی رضوی

استان  تهران 

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 
موضوعات جشنواره : 

زندگی ام��ام رضا)ع( / کرامات ام��ام رضا)ع(/ مریدان و شاگ��ردان امام رض��ا)ع( / امام رضا)ع( و 
حض��رت معصومه )س( / امام رضا)ع( و شاه چراغ / امام رضا)ع( و مناظرات / موقوفات امام رضا)ع( 
/ خادم��ان امام رضا)ع( / عالمان مدفون در جوار حرم حضرت / بارگاه و آستان امام رضا)ع( در گذر 
زم��ان / زائران حضرت / امام رض��ا)ع( در آثار شاعران و عارفان / سایر آثار ب��ا موضوعات مرتبط به 

امام رضا)ع( 
بخش های مسابقه  : 

فیلمنامه داستانی کوتاه 	•
پژوهش مستند 	•
طرح فیلمنامه بلند داستانی 	•
فیلمنامه انیمیشن کوتاه 	•

شرايط: 

متقاضیان شرکت می بایست 5 نسخه از هر فیلمنامه ، همراه با فایل word آن بر روی لوح فشرده 
و نیز بیوگرافی نویسنده و یک قطعه عکس پرسنلی را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند .

فیلمنام��ه های کوتاه حداکثر در 25 صفحه یکرو تایپ شده و طرح فیلمنامه های بلندسینمایی و 
ویدئویی حداقل 10 صفحه باشد 

پژوهش های مستند حداقل در 20 صفحه ارائه شود .
فیلمنامه های انیمیشن کوتاه حداکثر در 10 صفحه ارائه گردد 

ارائه خالصه فیلم نامه در 2 صفحه کامل تایپ شده روی فایل word برای کلیه بخشهای مسابقه 
الزامیست .) جهت چاپ در کتاب جشنواره (

آثار ارسالی نباید در دوره های قبلی جشنواره رضوی شرکت کرده باشند 
مسئولیت حقوقی آثار ارائه شده و اقتباسی برعهده ارائه کننده می باشد .

تقويم:

آخرین مهلت ارسال آثار:92/4/30
اعالم اسامی راه یافته گان : 92/5/15

تاریخ برگزاري مراسم : در دهه کرامت    

 تهران ، خیابان سهروردی شمالی ، میدان شهید قندی ، شماره 15 ، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ، طبقه اول ، کدپستی : 1556916613
تلفن دبیرخانه : 88528314 / نمابر : 88528312    /  روابط عمومی : 88511289

HYPERLINK »http://www.cinematajrobi.ir« www.cinematajrobi.ir           / www.defc.ir  :نشانی سایت و پست الکترونیك  

به مناسبت میاد با س�عادت عالم آل محمد)ص( حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت 
فاطم�ه معصومه)س( و همزمان با دهه کرامت مرکز گس�ترش س�ینمای مس�تند و تجربی ، 

هشتمین جشنواره فیلمنامه نویسی رضوی  را برگزار مي نماید. 
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جشنواره تولیدات رادیو ، تلویزیونی 
رضوی

 قشم

 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 

موضوع: 

زندگی و سیره و معارف امام رضا)ع(	•
مناقب و صفات حضرت امام رضا)ع(	•
جلوه های فرهنگ رضوی ) علم ، شفاعت ، حلم ، شفا ، مهربانی و ...(	•
آداب زیارت 	•
قدمگاه ها ، امام زادگان 	•
آداب زیارت 	•
کرامات و فضیلتها و ... امام رضا)ع(	•

شرايط عمومی و اختصاصی شركت در جشنواره :

الف : شرایط عمومی شرکت در جشنواره 
مراکز صدا و سیما می توانند در مجموع ده اثر شامل سه اثر رادیویی ، شش اثر تلویزیونی و یک 	•

گزارش تولیدی خبری – تلویزیونی با موضوع جشنواره به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند .
آثار ارسالی باید در مدت زمانی 91/6/1 لغایت 92/6/1 تولید شده باشد .	•
هر اثر تولید به طور جداگانه روی یک حلقه DVD  ارسال شود .	•
آثار ارسالي به دبیرخانه جشنواره، عودت داده نخواهد شد. 	•
قید مشخصات صاحب اثر)نام، نام خانوادگي، سال تولد، تحصیالت، نشاني ، کدپستي و شماره 	•

تماس ثابت و همراه و یک قطعه عکس 4×3 ( الزامي است. 

ب : شرایط اختصاصی شرکت در جشنواره 
شرایط اختصاصی برنامه تلویزیونی 	•
برنامه ارسالی باید در ساختار ترکیبی نمایش طبقه »ج« ) شامل ساختارهای پویانمایی ، 	•

ترکیبی تله تئاتر ، داستانی ، مستند و نماهنگ ( باشد .
برنامه ارسالی بین 15 تا 30 دقیقه باشد 	•

شرايط اختصاصی برنامه راديويی 

برنامه ارسالی باید در ساختار ترکیبی نمایشی طبقه »ب« ) شامل ساختارهای آنونس ، برنامه 
ترکیبی و نمایش باشد .(

مدت برنامه باید بین 15 تا 30  دقیقه باشد .

شرایط اختصاصی برنامه ارسالی خبری  
برنامه ارسالی باید در ساختار گزارش تولیدی – خبری – تلویزیونی باشد .	•
مدت گزارش ارسالی باید  30تا 45  دقیقه باشد 	•

جوايز :

 درهر بخش به سه نفر برتر جوایزی اهدا خواهد شد .
نفر اول اهدای تندیس ، لوح تقدیر به همراه پانزده میلیون ریال 

نفر دوم اهدای تندیس ، لوح تقدیر به همراه ده میلیون ریال 
نفر سوم اهدای تندیس ، لوح تقدیر به همراه هشت میلیون ریال 

 داوري: 

اسامی هیأت محترم داوران متعاقباً اعالم می گردد .

تقويم:

مهلت ارسال آثار:92/5/20
زمان انتخاب آثار برتر: 92/6/10

تاریخ برگزاري مراسم پایانی جشنواره: 92/6/23

توضيحات: 

آثار ارسالی در دوره های قبلی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( حائز رتبه یا برگزیده نگردیده 
باشند.    

      

 جزیره قشم – میدان گلها – انتهای بلوار پژوهش – مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسامی منطقه آزاد قشم – دبیرخانه جشنواره تولیدات 
رادیویی و تلویزیونی رضوی     شماره تماس : 8-5244397-0763    شماره نمابر : 0763-5242297  

 به مناس�بت میاد با س�عادت عالم آل محمد)ص( حض�رت علي بن موس�ي الرضا)ع( و 
حض�رت فاطمه معصوم�ه)س( و همزمان با ده�ه کرامت مدیریت ویژه فرهنگ و ارش�اد 
اسامی منطقه آزاد قشم جشنواره تولیدات رادیو ، تلویزیونی رضوی را برگزار مي نماید. 
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برنامه های
مطبوعاتی و  دیجیتال

جشنواره خبرگزاري ها، نشریات الکترونیك و رسانه هاي بر خط رضوي/ اداره . 1
کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ تهران/ 021-88698543 58

جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات/ اداره کل فرهنگ و ارشاد . 2
اسامي/ گیان/ 0131-3237116 59
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جشنواره خبرگزاریها، نشریات الكترونیک و 
رسانه های برخط، با موضوع امام رضا علیه السالم

استان  تهران

  اهداف:

الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی
ب:معرف��ی فعالیتهای فرهنگی،هن��ری، مذهب��ی رسانه ای 

مرتبط با سیره ائمه معصومین؛   به ویژه    امام رضا)ع(
ج: گرامیداش��ت تولیدکنندگ��ان و پدیدآورندگ��ان آثار برتر 
فرهنگی- هنری در زمینه سیره،   شخصیت و معارف امام رضا 

علیه السالم و کمک به انتشار گسترده تر این آثار.

موضوع جشنواره:

خبرگزاریها، نشریات الکترونیک و رسانه های برخط

رشته های جشنواره:

تیتر 	•
خبر           	•
گزارشهای خبری  و گفتگوی خبری	•
عکس خبری      	•
فیلم خبری         	•
وبالگ نویسی 	•

یادداشت و دلنوشته) متون ادبی(

ضوابط شركت در جشنواره:

آثار ارسالی باید الزاماً با موضوع امام رضا علیه السالم باشد.	•
کلیه آثار باید در بازه زمانی 91/7/1 لغایت92/5/1 توسط 	•

لکترونیک و پایگاههای  یکی از خبرگزاریها، نشریات ا
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، می توانند 	•

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 مشترک 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.

ز 	• ا نیک  و لکتر ا ت  ر بصو ر  ثا آ ل  سا ر ا و  م  نا ثبت 
نی ب به نشا ر و طه د بو ه مر ر ا ی صفحه جشنو و  ر

WWW.ERSHADTEHRAN.IR امکان پذیر 
می باشد.

•	 jpegعکس با فرمت ،word تبصره: آثار متنی باید در قالب
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.
در بخش وباگ نویسی رعایت موارد زیر الزامی است:

الف: محت��وای وبالگ اختصاصاً درباره امام رضا علیه الس��الم 
باشد.

ب: پروفای��ل وبالگ باید ب��ا مشخصات واقعی مدیرمس��ئول 
همخوان باشد.

تبصره: وبالگه��ای ساخته شده در شبکه ه��ای اجتماعی نیز 
مشمول این موارد می باشند.

ج: فعالیت وبالگ درکشور باید قانونی و تحت فضای سایتهای 
دارای مجوز باشد.

-مخاطبین:اصحاب رسانه،مراکز علمی ،فرهنگی ،هنری،طال
ب،اساتید،دانشجویان وعموم عالقمندان.

جوايزجشنواره:

*بخش تیتر:
نفر اول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 7000000 ریال
نفر دوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000 ریال

نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 3000000 ریال
*بخش خبر:

نفر اول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 7000000 ریال
نفر دوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000 ریال

نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 3000000 ریال
*بخش گزارش خبری  و گفتگوی خبری:

نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 10000000 ریال
نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ7000000 ریال

نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000 ریال

*بخش عکس خبری:
نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 7000000 ریال
نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000 ریال
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ3000000 ریال

*بخش فیلم خبری:
نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ10000000 ریال

نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 7000000 ریال
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ5000000 ریال

*بخش وباگ نویسی:
نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 10000000 ریال

نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 7000000 ریال
نفرسوم: تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ5000000 ریال 

*بخش یادداشت و دلنوشته:
نفراول:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 7000000 ریال 
نفردوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ 5000000 ریال
نفرسوم:  تندیس جشنواره.لوح تقدیر و مبلغ3000000 ریال

 
تقويم  جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار: 92/5/20
تاریخ اعالم نتایج:  92/6/20

تاریخ برگ��زاری اختتامیه جشن��واره : 92/6/23 )همزمان با 
دهه کرامت(

 

  تهران. سعادت آباد. بلوار دریا. خیابان مطهری شمالی. کوی مروارید. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان تهران. دبیرخانه جشنواره 
خبرگزاریها، نشریات  ا لکترونیك و رسانه های برخط. - شماره فکس و تماس دبیرخانه:   88698543

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان تهران در راستای اهداف و رسالت فرهنگی 
خود، و در ادامه برگزاری موفق ادوار گذشته جشنواره امام رضا علیه السام،  با برگزاری 
جشنواره خبرگزاریها، نشریات الکترونیك و رسانه های برخط، با موضوع امام رضا علیه 

السام،  عموم فرهیختگان و اصحاب اندیشه را به یاری می طلبد.
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59  جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در 
مطبوعات

استان  گيالن 

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( و امام زادگان منتسب به ایشان

3-اوضاع سیاسی – اجتماعی دوران امامت امام رضا )ع(
4-تاثیر فرهنگ رضوی وابعاد معنوی شخصیت تابناک 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-شرک��ت کنندگان می توانند آثار خ��ود را در بخش ه��ای سرمقاله،مقاله،مصاحبه،داستان کوتاه و 
خاطره،شعر،یادداشت،عکس وگزارش به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

2- مس��وولین دبیرخانه های موضوعی جشنواره امام رضا)ع( در است��ان های کشور می توانند اخبار و 
گزارش های مربوط به جشنواره موضوعی استان را که از تاریخ 91/7/5 تا  92/5/1 در مطبوعات  محلی 

و سراسری منعکس شده اند جمع آوری و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
3-کارشناس��ان مطبوعات ادارات ک��ل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های کش��ور می توانند مطالب 
مرتبط با امام رضا)ع(،شامل: مقاله،سرمقاله،مصاحبه،داستان کوتاه و خاطره،شعر،یادداشت،عکس و 
گزارش(  مندرج در مطبوعات محلی است��ان را جمع آوری و تا پایان مرداد ماه سال جاری به دبیرخانه 

جشنواره ارسال نمایند.
4- مس��وولین دبیرخانه های موضوعی جشن��واره امام رضا)ع( در استان ه��ای کشور که در سال 91، 
جشنواره یا همایش��ی را در بخش های پژوهشی،عکس،خاطره،داستان کوت��اه 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.

شرايط شركت در جشنواره :

تکمیل فرم ثبت نام به طور کامل	•
آثاری که در فاصله زمانی شهریور ماه 1391 تا 5 مرداد ماه 1392 در یکی از نشریات  دارای 	•

مجوز ، به رشته تحریر در آمده اند در جشنواره شرکت داده می شود .
پدید آورندگان آثار می توانند بدون محدودیت آثار خود را در هر بخش به دبیرخانه جشنواره 	•

ارسال نمایند .

شرکت کنندگان در بخش عکس الزم است عالوه بر ارسال نسخه چاپ شده ، اصل اثر را همراه 	•
لوح فشرده آن ارسال نمایند .

آثاری مورد داوری قرار خواهند گرفت که اصل صفحات منتشر شده در نشریه یا تصویر 	•
صفحات منتشر شده با تایید مدیر مسوول  به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند .

آثاری که فاقد نام صاحب اثر باشند به مرحله داوری نخواهند رسید.	•
در بند های 2و3و4 از بخش های جشنواره، عالوه بر داوری و تجلیل از آثار برتر ارسالی از 	•

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 .	•
داوری :

معرفی هیات داوران به انتخاب و نظارت معاونت امور مطبوعات  و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی صورت می گیرد.

جوايز :

به  نفرات برتر جشنواره  جوایزی به شرح زیر اهداء خواهد شد :
نفر اول هر بخش تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ   6/000/000ریال

نفر دوم هر بخش  تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ   4/500/000 ریال
نفر سوم هر بخش تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ               3/500/000 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

توضيحات :

-هزین��ه های ایاب و ذهاب ، اسکان و پذیرایی در طول برگ��زاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره 
بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب با موقعیت ،مکان و اعتبار استان کمک هزینه سفر 

پرداخت خواهد شد .
-زمان چاپ اثر در نشریه و خبرگزاری  : از 91/6/1  تا 92/5/5

ویژه برنامه های جشنواره امام رضا )ع( در استان گیالن :
همزمان با برگ��زاری جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوع��ات ، ویژه برنامه های 1- همایش 
شعر گیلکی رضوی  2- بزرگداشت حضرت سید ج��الل الدین اشرف )ع( برادر گرامی امام رضا )ع( در 
شهرستان آستان��ه اشرفیه  3- بزرگداشت حضرت فاطمه اخری )س( خواه��ر گرامی امام رضا )ع( در 

شهرستان رشت  برگزار خواهد شد . 

تقويم :

الف: مهلت ارسال آثار 92/5/10
ب : تاریخ برگزاری اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان  دهه کرامت 

 گیان–رشت– خیابان حافظ- اداره کل فرهنگ وارشاد اسامی- دبیرخانه جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات
WWW.gilan.farhang.gov.ir      :تلفن :  3237116-0131        نمابر :  3223810-0131 سایت

به مناسبت میاد 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 اسامی استان 

 گیان  جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات را  برگزار می نماید .
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برنامه های 
کودک و نوجوان

جشنواره نشریه نگاري رضوي )کاغذ و الکترونیکي(/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ . 1
آذربایجان شرقي/ 0411-44533250-1 62

جشنواره نمادها و نشانه های رضوی/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ آذربایجان . 2
غربي/ 0441-3381230 63

جشنواره قصه گویي رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ اصفهان/ 0311-4451292 64. 3
پژوهشهاي رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ تهران / 021-88971302 65. 4
جشنواره پرده خواني رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ خراسان رضوي/ . 5

66 0511-7663673
مسابقه کتابخواني رضوي )الکترونیکي(/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ خوزستان/ . 6

67 0611-3336471
جشنواره عکس جاده والیت/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ . 7

خوزستان/0611-3337634  68
جشنواره کتابسازي رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ سیستان و . 8

بلوچستان/0541-2518810 69
جشنواره پویانمایي کودک و نوجوان رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ فارس/ . 9

70 0711-8304034
 جشنواره خاطرات زیارت/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ قم/. 10

71 0251-2857750-60 
جشنواره یک تصویر از یک حدیث رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ . 11

کردستان/ 0871-2255060 72
جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ کرمان/ . 12

73 0341-3237208
جشنواره داستان نویسي رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ کرمانشاه / . 13

74 0831-4223007-8
جشنواره مشاعره رضوي و شعر خوانی رضوی/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ . 14

مازندران/ 0151-2272854 75
جشنواره نمایشنامه خواني رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ همدان / . 15

76 0811-4223023
جشنواره سرود رضوي/ کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان/ یزد/ 0351-6269175-6 77. 16
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نشریه نگاری رضوی  کاغذی و 62
الكترونیكی

 استان  آذربايجان شرقی

موضوعات جشنواره:

پرداختن به ابعاد گوناگون شخصیت امام رضا)ع( )علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و...(
 	•سیره ی عملی امام رضا)ع( و تأثیر آن در رفتار اجتماعی و سبک زندگی مردم

 	•معرفی آداب و رسوم هر منطقه در ارتباط با استقبال و بدرقه ی زائران
 	•خانواده و وابستگان امام رضا)ع(

 	•جایگاه امام رضا)ع( در فرهنگ ایرانیان
 	•خاطرات زیارت 

شرايط شركت در جشنواره: 

1- کودکان ونوجوانان 10 تا 17 سال به تفکیک دو گروه سنی:  
 	•گروه سنی اول:  10 تا 13 سال
 	•گروه سنی دوم:  14 تا 17 سال

2- تعداد افراد هر گروه، حداقل 3 و حداکثر 5 نفر می باشند. بنابراین، به آثاری که به صورت فردی یا با حضور 
افرادی خارج از تعداد ذکر شده تهیه و ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- تفکیک جنسیتی در گروه های تشکیل شده الزامی است. 

شرايط آثار:

الف- نشریه ی کاغذی
 	•متناسب بودن محتوای نشریات با سن ارایه دهندگان، سن مخاطبین، مرتبط بودن محتوا با موضوعات 

جشنواره، به ویژه مستند و جدید بودن مطالب، امتیاز ویژه ای دارد.
 	•به ستونهای اضافی، مطالب و تصاویر غیرمرتبط هیچ گونه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

 	•الزم است نشریات به گونه ای خالق، متنوع و با قلم اعضای گروه نوشته شود. بنابراین، ضروری است از نقل 
مستقیم مطالب، کپی برداری، استفاده از تصاویر و جداول آماده اجتناب گردد.

 	•ذکر منابع و مأخذ مورد استفاده و درج آن در پایان هر مطلب الزامی است.
 	•از ارسال نشریات برجسته خودداری گردد.

 	•قطع نشریه 70×100 و یا  70×50 می باشد. از ارسال نشریات خارج از قطع عنوان شده خودداری گردد.
 	•حتی االمکان نشریات با استفاده از سلفون، نایلون و... به نحو مناسبی پوشش داده شود و به هیچ وجه تا 

نگردد، تا در نقل و انتقاالت صدمه نبیند و انشاءا... قابل ارایه در نمایشگاه باشد.
 	•الزم است؛ فرم مشخصات مربوط به هر نشریه را جداگانه در قطع A4 تکمیل کرده و در پشت نشریه سمت 
راست و قسمت پایین آن چسبانده شود. بنابراین، تأکید می گردد؛ از نوشتن مشخصات گروه و نام استان در 

روی نشریه به هر شکل خودداری گردد.
 	•معرفی ها )شخصیت، سرزمین، کتاب( به تنهایی یک نشریه محسوب نمیشود. بنابراین، تنوع مطالب و اختصاص 

ستون های مختلف مانند شعر، داستان و حکایت، جدول، مصاحبه و... در تهیه ی یک نشریه  الزامی است.
ب- نشریه ی الکترونیکی

لکترونیکی همانند نشریه ی کاغذی هیئت تحریریه دارد که با تهیه ی مطالب،  تعریف: نشریه ی ا
حروف چینی وانتخاب تصاویر بر روی صفحه ی اینترنت منتشر می شود. در این نوع نشریه، همانند نشریه ی 

کاغذی، نوشته ها و تصاویر حول محور یک موضوع مشخص بوده و دارای انسجام  هستند.
 	•متناسب بودن محتوای نشریات با سن ارایه دهندگان ، سن مخاطبین، مرتبط بودن محتوا با موضوعات 

جشنواره، به ویژه مستند و جدید بودن مطالب، امتیاز ویژه ای دارد.
 	•به ستونهای اضافی، مطالب و تصاویر غیرمرتبط هیچ گونه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

 	•الزم است نشریات به گونه ای خالق، متنوع و با قلم اعضای گروه نوشته شود. بنابراین، ضروری است از نقل 

مستقیم مطالب، کپی برداری، استفاده از تصاویر و جداول آماده اجتناب گردد.
 	•ذکر منابع و مآخذ مورد استفاده و درج آن در پایان هر مطلب الزامی است.

 	•استفاده از عکس، موسیقی، موارد بصری، جنبه های فنی و طراحی رایانه ای مرتبط با موضوع و مطالب 
درج شده در نشریه بالمانع است.

 	•به روزرسانی نشریه، تاریخ تنظیم هر مطلب )آرشیو نمودن مطالب و تصاویر قبلی( و نام افراد پدیدآورنده 
در زیر هر مطلب، عکس و... ضروری می باشد.

 	•مشخص نمودن محل تهیه ی نشریه، مانند: مرکز فرهنگی هنری، کانون زبان و یا نام مدرسه، نام افراد گروه، مربی 
راهنما، مدرس یا اولیای تربیتی در نشریه ضروری است و از نشریات فاقد این مشخصات امتیاز کسر خواهد شد.

جوايز برگزيدگان جشنواره:

- گروه سنی 13-10 سال )بخش کاغذی(:
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 

600/000 تومان + چاپ نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 500/000 تومان + چاپ 

نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 400/000 تومان  + چاپ 

نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«
- گروه سنی 13-10 سال )بخش الکترونیکی(:

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 
600/000 تومان + چاپ نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 500/000 تومان  + چاپ 
نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 400/000  تومان  + چاپ 
نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«

 - گروه سنی 17-14 سال )بخش کاغذی(:
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 

600/000 تومان + چاپ نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 500/000 تومان  + چاپ 

نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 400/000  تومان  + چاپ 

نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«
- گروه سنی 17-14 سال )بخش الکترونیکی(:

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 
600/000 تومان + چاپ نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 500/000  تومان  + چاپ 
نشریه در کتاب »نشریات جشنواره«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 400/000 تومان  + چاپ 
نشریه در کتاب »نشریات جشنواره

تقویم زمانی جشنواره:
 	•آخرین مهلت ارسال آثار در دو بخش کاغذی و الکترونیکی: 92/5/31

 	•زمان داوری آثار: 92/6/7 لغایت 92/6/11
 	•تاریخ برگزاری جشنواره و معرفی آثار برگزیده: 92/6/23

 آذربایجان شرقی: تبریز- اول خیابان الله، انتهای بلوار فروردین، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ُکد پُستی: 5178339652، صندوق پُستی: 446-51745   تلفن تماس:  
51-4433250-0411 نمابر: 0411-4433259

.KanoonGognoos@yahoo.comٌwww :پُست الکترونیکی   www.KanoonGognoos.ir  :سایت دبیرخانه ی جشنواره

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان 
نان استان آذربایجان شرقی جشنواره  نشریه نگاری  رضوی)کاغذی و  و نوجوا

الکترونیکی(  را  برگزار می نماید .



نشانی

63  نمادها و نشانه های رضوی

استان  آذربايجان غربی 

موضوعات جشنواره:

منسوبین، صحابه، اماکن، آثار و برکات امام رضا) ع (
شرايط شركت در جشنواره :

الف- بخش نقاشی: کودکان و نوجوانان در سه گروه سنی )7 تا 9 سال(، )10 تا 12 سال( و )13 تا 
17 سال( می توانند در این بخش شرکت نمایند.

 شرايط آثار:

 	•اندازه ی اثر 35 × 25 سانتی متر 
 	•تکنیک: آزاد 

 	•نوع اجرا: انفرادی 
ب- عکاسی: کودکان و نوجوانان در دو گروه سنی )10 تا 12 سال( و )13 تا 17 سال( می توانند 

در این بخش شرکت نمایند.
 شرايط آثار:

 	•هر عکاس می تواند حداکثر 5 اثر ارسال نماید. 
  dpi  300 و وضوح  JPG با فرمت )CD( چاپ و در قالب لوح فشرده A4 عکس ها در اندازه ی•	 

ارسال شوند . 
 	•عکاس با ارسال اثر، مالکیت خود را بر اثر مسئولیت اصالت عکس و درستی اطالعات مربوط 

به عکس را می پذیرد و در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ی برگزارکننده نخواهد بود . 
جوايز برگزيدگان جشنواره: 

- رشته ی نقاشی )گروه سنی 7 تا 9 سال(
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + مبلغ 300/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی 
به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی« سال 1392

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + مبلغ 250/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی«، سال 1392

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 200/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی« سال 1392

- رشته ی نقاشی )گروه سنی 10 تا 12 سال(
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + مبلغ 300/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی 
به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی«، سال 1392

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + مبلغ 250/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی«، سال 1392

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 200/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«

- رشته ی نقاشی )گروه سنی 13 تا 17 سال(
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + مبلغ 300/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی 

به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + مبلغ 250/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 

بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 200/000 تومان کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس + 

بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«
- رشته ی عکاسی )گروه سنی 10 تا 12 سال(

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + مبلغ 300/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی 
به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + مبلغ 250/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 200/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«

- رشته ی عکاسی )گروه سنی 13 تا 17 سال(
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + مبلغ 300/000 تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی 
به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + مبلغ 250/000  تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 200/000  تومان کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »نمادها و نشانه های رضوی، سال 1392«

تقويم اجرايی جشنواره :

 	•آخرین مهلت ارسال آثار: حداکثر تا تاریخ 92/5/1 
 زمان برگزاری مراسم اختتامیه  جشنواره:92/6/19	•

آذربایجان غربی: ارومیه- خیابان دانشکده، نرسیده به چهارراه برق، جنب مدرسه ی حکیمیه، پاك 1/140
تلفن تماس: 3381230-0441       نمابر: 0441-3381235   

Azargharbi@kanoonparvareshٌ :پُست الکترونیکی  www.Azargharbi.blogfa.com  :سایت و پُست الکترونیکی   

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان آذربایجان  غربی جشنواره نمادها و نشانه های رضوی   را  برگزار می نماید .



نشانی

 قصه گویی بین المللی رضوی64

 استان  اصفهان

محورهای موضوعی جشنواره:

 	•مراحل مختلف زندگی امام رضا)ع( 
 	•شخصیت علمی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی امام رضا)ع( 

 	•معجزات امام رضا)ع( 
 	•خاطرات زیارت و آداب مربوط به آن، با توجه به شرایط فرهنگی مناطق مختلف کشور

 	•جایگاه امام رضا)ع( در فرهنگ ایرانیان 
 	•حرکت تاریخی امام رضا)ع( از مدینه به طرف ایران 

 	•خانواده و وابستگان امام رضا)ع(
 	•روایت عاشورا در سیره ی امام رضا)ع(

بخش های جشنواره :

 	•بخش مربیان کانون 
 	•بخش آزاد شامل مربیان بازنشس��ته ی کانون، معلمان، دانشجوی��ان، روحانیون و کارکنان سایر نهادهای 

فرهنگی 
 	•بخش ویژه ی نوجوانان 13 تا 17 سال

 	••بخش بین الملل

شيوه ها ی اجرای قصه گويی:

الف- بخش بدون ابزار:  در این بخش، قصه گ��و 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.

ب- بخ�ش با ابزار: در این بخش، قصه گو ب��ا استفاده از ابزار مطابق با معیاره��ای اخالق کاری و تربیتی به 
اجرای قصه گویی می پردازد. الزم است در استفاده از ابزار به نکات زیر توجه گردد:

 	•ابزار در اختیار قصه و قصه گو باشد.
 	•استفاده از امکانات ساده در اولویت 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.

نكات قابل توجه قصه گويان:

 	•حداکثر مدت زمان قصه گویی 20 دقیقه باشد.
 	•مربیان در زمان اجرا از روش های نمایشی استفاده ننمایند.

 	•استفاده از گویش یا زبان بومی و محلی بالمانع است.
 	•الزمه استفاده از زبان ملی و گویش محلی، تهیه متن فارسی برای مخاطبان است.
 	•در صورت استفاده از لباس خاص یا رسمی، رعایت شئونات اسالمی ضروری است.

نحوه ی شركت در جشنواره:

 	•کلیه ی عالقه مندان در سه بخش؛ مربیان کانون، آزاد و نوجوانان، فیلم قصه گویی خود را در قالب CD و یا 
DVD به همراه )پیوست 1( به دفاتر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان خود ارسال می نمایند. 

)این فرم از طریق سایت کانون اصفهان و کلیه ی مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور قابل دسترسی است.(
 	•کارشناس��ی فرهنگی هر استان، پس از جمع آوری آثار، فیلم و فرم های داوطلبین )در بخش مربیان کانون 
و نوجوانان( را توس��ط سه نفر داور )کارشناسان و قصه گویان توانمند هر استان ( بررسی می نماید و بر اساس 
سهمیه ی زیر، اسام��ی و مشخصات قصه گویان برتر در هر بخش را به هم��راه سی د ی قصه گویی، حداکثر تا 

تاریخ 92/5/15 به دبیرخانه ی جشنواره موضوعی ارسال می نماید:
 	•در بخ��ش مربیان کان��ون: الزم اس��ت استان ها سی دی ه��ای قصه گوی��ی 15درص��د از داوطلبین را به 

دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند.
 	•در بخ��ش وی��ژه ی نوجوانان: الزم اس��ت استان ها سی دی ه��ای قصه گویی 10درص��د از داوطلبین را به 

دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند.
 	•در بخ��ش بین الملل: با توجه به تعداد شرکت کنندگان و ب��ا هماهنگی امور بین الملل از قصه گویان دعوت 

به عمل می آید. 
 	•داوطلبی��ن آزاد می توانند سی دی قصه گویی و ف��رم مربوطه را از طریق مدیری��ت استان ها و یا شخصاً به 

دبیرخانه ی موضوعی ارسال نمایند.
تبص��ره ی 1-   الزم است اسام��ی و مشخصات کلیه ی داوطلبین هر استان، پ��س از درج در فرم مربوطه 
)پیوس��ت 2(، به دبیرخانه ی موضوعی در استان اصفهان ارس��ال گردد، در غیر این صورت سی دی های 

است��ان در مراح��ل بع��دی م��ورد ارزیاب��ی ق��رار نمی گی��رد.
 	•دبیرخانه ی موضوع��ی در استان اصفهان، پس از دریافت سی دی  قصه گویی ه��ا و ارزیابی و بررسی آن ها، 
از تع��دادی قصه گوی��ان جهت حضور در جشنواره و اج��رای قصه گویی به صورت زنده ب��ه شرح ذیل دعوت 

می نماید:
 	•در بخش مربیان کانون: 12 نفر

 	•در بخش آزاد: 8 نفر 
 	•در بخش نوجوانان: 3 نفر

 	•در بخش بین الملل: با هماهنگی امور بین الملل از میهمانان خارجی دعوت به عمل می آید.
 	•راه یافتگان به مرحله ی نهایی در ایام جشنواره به صورت زنده به اجرای قصه گویی می پردازند و توسط 3 نفر 

داور مورد ارزیابی قرار می گیرند و سپس برگزیدگان نهایی به شرح ذیل انتخاب می شوند. 
 	•در بخش مربیان کانون: 4 نفر

 	•در بخش آزاد: 3 نفر
 	•نوجوانان شرکت کننده در جشنواره  مورد تقدیر قرار خواهند گرفت: 3 نفر

 	•در بخش بین الملل: 3 نفر

جوايز برگزيدگان جشنواره :
 	•در بخ��ش مربیان: لوح تقدیر + تندیس جشنواره + بس��ته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سف��ر زیارتی به مبلغ 400/000 

تومان  
 	•در بخش آزاد: لوح تقدیر + تندیس جشنواره + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 400/000 تومان  

 	•در بخش نوجوانان: لوح تقدیر + تندیس جشنواره + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان  
 	•در بخ��ش بین المل��ل: )با هماهنگی ام��ور بین الملل تقدیر به عمل می آی��د.( لوح تقدیر + تندیس جشنواره + بس��ته ی 

فرهنگی + کمک هزینه ی ایاب و ذهاب و اسکان
تبصره ی 2

برای کلیه ی شرکت کنندگان، لوح تقدیر ارسال می شود.

تقويم زمانی جشنواره :

 	•داوری اولیه در استان ها: 92/4/25 لغایت 92/4/31
 	•آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ی موضوعی در اصفهان: 92/5/5

 	•داوری در سطح دبیرخانه ی موضوعی: 92/5/6 لغایت 92/5/15
 	•دعوت از قصه گویان منتخب: 92/5/29 لغایت 92/5/31

 	•اجرای جشنواره و داوری نهایی: 92/6/19 لغایت 92/6/20
 	•اختتامیه ی جشنواره: 92/6/20 

 اصفهان: میدان قدس، مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صندوق پُستی: 4363    شماره تماس: 4451292 ، 4450633- 0311
esfahan@kanoonparvaresh.comٌ :پُست الکترونیکی          Kanoonisfahan.ir :نشانی سایت

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان اصفهان جشنواره  قصه گویی بین المللی رضوی    را  برگزار می نماید .



نشانی

65  پژوهش های رضوی نوجوانان

استان  تهران 

محورهای موضوعی جشنواره:

الف- سیره ی عملی امام رضا)ع(
 	•بررسی نحوه ی ارتباط امام رضا)ع( با گروه های مختلف اجتماعی اعم ازکودکان، سالمندان، 

دانشمندان و...
 	•بررسی رفتار امام رضا)ع( در خصوص کار و تالش

 	•بررسی رفتار امام رضا)ع( در خانواده
ب- سیره ی علمی امام رضا)ع(

 	•بررسی میزان تأثیرپذیری یاران و شاگردان امام رضا)ع( از منش و دانش ایشان
 	•بررسی تأثیر مناظرات امام رضا)ع( در گسترش معارف اسالمی با توجه به مقطع زمانی

 	•بررسی میزان تأثیر آثار علمی امام رضا)ع( در دانش افزایی شیعیان
 	•طبقه بندی موضوعی احادیث و علوم رضوی و...

ج- زندگی امام رضا)ع(
 	•تأثیر پذیرش والیتعهدی بر زندگی سیاسی امام رضا)ع(

 	•بررسی تأثیر امامت امام رضا)ع( بر وقایع سیاسی و اجتماعی آن دوران
 	•بررسی تأثیر زندگی امام رضا)ع( بر زندگی شیعیان ایران از گذشته تا حال و... )مقطع تاریخی 

توسط پژوهشگر قابل انتخاب است.(
د- جلوه های تاریخ، فرهنگ و هنر رضوی

 	•بررسی تأثیرات حضور امام رضا)ع( و بارگاه شان در بافت جغرافیایی و اجتماعی شهر مشهد
 	•بررسی و مقایسه ی نحوه ی برگزاری مراسم، آیین ها و مناسبت ها در آستان قدس رضوی

 	•بررسی تاریخ شکل گیری و وقایع حرم مطهر رضوی
 	•پژوهش پیرامون تاریخچه ی معماری، رواق های حرم مطهر رضوی و...

 	•بررسی نقش حضور خادمین و خدمتکاران بارگاه منور رضوی برحضور زائرین
 	•بررسی کّمیت و کیفیت آثار تاریخی موجود در حرم مطهر رضوی

 	•بررسی دالیل ساخت صحن های مختلف حرم مطهر رضوی
 	•بررسی فلسفه ی نقاره نوازی در حرم رضوی و تأثیر آن در جذب زائرین

 	•بررسی قصه ها و روایات مربوط به امام رضا)ع(
 	•بررسی میزان اثرگذاری فرهنگ رضوی بر مراسم و آیین های اقوام و شهرهای مختلف

 	•تأثیر حضور امام رضا)ع( و بارگاه شان در هنر ایرانی
 	•تأثیر حضور امام رضا)ع( و بارگاه شان در فرهنگ ایران

 	•بررسی تاریخچه و ویژگی های کتابخانه ی آستان قدس رضوی
 	•تأثیر شخصیت های علمی، فرهنگی و... دفن شده در حرم مطهر در اشاعه ی فرهنگ رضوی

ه� - معارف رضوی در ایران 
 	•بررسی تأثیر زیارت حرم امام رضا)ع( بر زائران از جنبه های گوناگون

 	•بررسی تأثیر آداب زیارت بر زائران »به ویژه کودکان و نوجوانان« از جنبه های گوناگون
 	•سایر موضوعات مرتبط با امام رضا)ع(

شرايط شركت در جشنواره:

 	•نوجوانان 13 تا 17 سال

 	•پژوهش های ارایه شده می تواند به شکل فردی یا گروهی باشد.
شرايط 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 دبیرخانه 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 باشد.

 	•الزم است عالقمندان فرم شناسنامه مندرج در فراخوان را تا تاریخ 92/1/20 به نشانی پست 
الکترونیک جشنواره thr-pajuheshrazavi@kanoonparvaresh.com   و یا از 
طریق نمابر به شماره ی 88971302 ارسال نماید. بدیهی است دبیرخانه از پذیرفتن آثار 

شرکت کنندگانی که قباًل این فرم را ارسال نکرده اند، معذور است.
 	•آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد.

جوايز برگزيدگان جشنواره:

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 700/000 
تومان )برای کارهای گروهی( و 300/000 تومان )برای پژوهش های فردی( + بسته ی فرهنگی 

+ چاپ اثر در کتاب »پژوهش های برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 600/000 تومان )برای کارهای 
گروهی( و 250/000 تومان )برای پژوهش های فردی( + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب 

»پژوهش های برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 500/000 تومان )برای کارهای 
گروهی( و 200/000 تومان )برای پژوهش های فردی( + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب 

»پژوهش های برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه ها ی چهارم تا هفتم: معادل 300/000 تومان بُن خرید کاالی فرهنگی )برای کارهای 

گروهی( و 100/000 تومان )برای پژوهش های فردی( + بسته ی فرهنگی 
 	•رتبه ها ی هشتم تا یازدهم: معادل 250/000 تومان بُن خرید کاالی فرهنگی )برای کارهای 

گروهی( و 80/000 تومان )برای پژوهش های فردی( + بسته ی فرهنگی 
 	•رتبه ها ی دوازدهم تا پانزدهم: معادل 200/000 تومان بُن خرید کاالی فرهنگی )برای کارهای 

گروهی( و  60/000 تومان )برای پژوهش های فردی( + بسته ی فرهنگی 
 	•رتبه ها ی شانزدهم تا چهلم: معادل 140/000 تومان بُن خرید کاالی فرهنگی )در صورت 

گروهی بودن اثر( + بسته ی فرهنگی
تقويم اجرايی جشنواره:

 	•آخرین مهلت ارسال فرم شناسنامه به دبیرخانه: تا تاریخ 92/1/20 
 	•آخرین مهلت ارسال اثر پژوهشی: تا تاریخ 92/4/20 

 	•زمان برپایی نمایشگاه آثار پژوهشی منتخب و آیین پایانی جشنواره: روزهای دهه ی کرامت 
سال 92

تهران: خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری استان تهران، دبیرخانه ی جشنواره ی پژوهش های رضوی
thr_pajuheshrazavi@kanoonparvaresh.comٌ :پُست الکترونیکی    http://Tehran.kanoonnews.ir :شماره تماس و نمابر: 88971302-021   نشانی سایت

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان تهران جشنواره  پژوهش های رضوی نوجوانان     را  برگزار می نماید .



نشانی

 پرده خوانی رضوی66

 استان  خراسان رضوی

موضوعات جشنواره:

 	•داستان ها، حکایت ها، کرامات و معجزات امام رضا)ع(
 	•روایات، احادیث، تاریخ، فرهنگ و سیره ی رضوی

 	•آداب زیارت، حرم امام رضا)ع( وسایر مضامین رضوی 
شرایط شرکت در جشنواره: 

 	•نوجوانان 12 تا 17 سال )به صورت فردی یا گروه های دو نفره(
 	•بزرگساالن با کمک نوجوانان )در گروه های دو نفره(

بخش های جشنواره:

 	•بخش رقابتی
 	•بخش آزاد )غیررقابتی(

 	•بخش جنبی )نمایشگاه، نشست تخصصی و کارگاه (
مراحل اجرا:

 	•مرحله ی مقدماتی یا غیرحضوری: این مرحله به صورت غیرحضوری و با ارسال متن و فیلم 
تصویری پرده خوانی برگزار خواهد شد.

 	•مرحله ی نهایی یا حضوری: این مرحله به صورت حضوری و رقابتی و همزمان با دهه ی کرامت 
در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

شرايط آثار )بخش رقابتی(:

 	•پای بندی به موضوعات اعالم شده ی رضوی با قید منبع و مأخذ الزامی است .
 	•الزم است؛ مضامین، محتوی و شکل و شمایل اجرای پرده خوانی مناسب مخاطب کودک و 
نوجوان باشد )نوآوری در نحوه ی اجرا، تصویرگری پرده ی ثابت، متحرک، توماری و... استفاده از 

ابزار نمایشی مشروط به دور نشدن از جوهره ی هنر پرده خوانی بالمانع می باشد(.
 	•زمان اجرای برنامه ی پرده خوانی حداقل 15 دقیقه و حداکثر 30 دقیقه در نظر گرفته شده 

است .
 	•الزم است در اجراهای گروهی )دو نفره( همخوانی جنسیتی رعایت گردد.

جوايز برگزيدگان جشنواره:

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به 
مبلغ 600/000 تومان برای کار گروهی و 300/000 تومان برای کار فردی

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی مبلغ 500/000 تومان 
برای کار گروهی و 250/000  تومان برای کار فردی

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی مبلغ 400/000 تومان 
برای کار گروهی و 200/000  تومان برای کاری فردی

 	•به نویسندگان متون برگزیده ی تصویرگری و نقاشی پرده های برگزیده و خالقیت های ویژه: 
لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان

تقويم اجرايی جشنواره:

 	•تکمیل فرم ثبت نام و ارسال کلیه ی متون: از تاریخ 91/12/12
 	•آخرین مهلت ارسال آثار: 92/4/12

 	•داوری مرحله ی غیرحضوری: 92/4/12 لغایت 92/5/12
 	•اعالم نتایج نهایی: همزمان با عید سعید فطر 

 	•برگزاری جشنواره با حضور برگزیدگان: همزمان با دهه ی کرامت )نیمه ی دوم شهریور ماه 92( 
در مشهد مقدس

مشهد: خیابان فلسطین 26، بعد از چهارراه دوم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  شماره تماس: 7617071   نمابر: 0511-7649321
www.kpf-khr.ir :نشانی پایگاه اینترنتی Email:n.razavi@kpf-khr.ir :سامانه ی پیام کوتاه: 30009900661212       ایمیل

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان خراسان رضوی جشنواره  پرده خوانی رضوی    را  برگزار می نماید .



نشانی

67  کتابخوانی الكترونیكی رضوی

استان  خوزستان 

 شرايط شركت در جشنواره:

 	•کودکان و نوجوانان 7 تا 17 سال در چهار گروه »ب«، »ج«، »د« و »ه� «
 	•مطالعه ی کتاب معرفی شده متناسب با گروه سنی در سایت و پاسخ گویی به پرسش های 

چندگزینه ای مسابقه
منابع مطالعاتی:

 	•گروه سنی »ب«: مار و گنجشک
 	•گروه سنی »ج«: خوش آمدی امام رضا)ع(

 	•گروه سنی »د«: ماه غریب
 	•گروه سنی »ه� «: مناظرات امام رضا)ع( 

مراحل ثبت نام: 

عالقه مندان شرکت در سومین جشنواره ی کتابخوانی الکترونیکی رضوی، جهت ثبت نام 
می بایست به ترتیب مراحل ذیل را انجام دهند: 

الف- به سایت  book.kanoonrazavi.irوارد شوند.
 	•بر روی آیکون ثبت نام کاربر خود، کلیک نمایند.
 	•در منوی باز شده ابتدا ُکد ملی خود را وارد کنند.

 	•به ترتیب مشخصات خواسته شده )نام، نام خانوادگی، نشانی، شماره تلفن، شهر، ُکدپستی، 
رمز- تأیید رمز( را پُر نمایند.

ه�- )توجه: گزینه ی رمز رقمی است اختیاری که توسط شرکت کننده انتخاب می شود و 
می بایست در خانه ی تأیید رمز تکرار شود.(

و- در ادامه خانه ی مقررات سایت را مطالعه و آیکون آن را مارک دار نمایند.
ز- درپایان روی آیکون نام نویسی کلیک کنند. 

شرايط شركت در جشنواره:

پس از ثبت نام به شیوه ی اعالم شده، عالقه مندان می توانند با ورود مجدد به سایت جشنواره 
 )PDF در صفحه ی اصلی سایت، اقدام به دانلود کتاب اعالم شده نمایند. )این کتاب با فرمت
می باشد و با نرم افزار adobe reader قابل مشاهده است. شرکت کننده پس از مطالعه ی دقیق 

کتاب، جهت پاسخ گویی به سئواالت، می بایست مراحل ذیل را انجام دهد: 
الف- به سایت  book.kanoonrazavi.irوارد شود.

 	•در قسمت ورود به سایت ،دو خانه ی ُکد ملی و رمز را که در صفحه ی ثبت نام وارد نموده، پُر کند.
 	•روی آیکون ورود کلیک کرده و در صفحه ی اصلی و هم چنین قسمت »تازه ها« برآیکون 

پرسش نامه سومین جشنواره کلیک نماید.
 	•سئوال های جشنواره چهارگزینه ای است .پس از مطالعه ی هر سئوال جواب صحیح را 

مارک دار نموده و به همین ترتیب به تمام سئواالت پاسخ دهد.
ه� - پس از ورود به صفحه ی پاسخ گویی، زمان پاسخ گویی برای هر نفر ثبت می شود. 
شرکت کننده باید در زمان تعیین شده )30 دقیقه( به سئواالت پاسخ دهد. الزم به ذکر است، 
صفحه ی اختصاصی پس از پایان زمان اعالم شده، بسته خواهد شد. پس داشتن مطالعه ی کافی، 

اطالعات کامل و سرعت عمل ضروری می باشد. 
مراحل داوری:

 	•مرحله ی مقدماتی:  15 تا 30 مرداد ماه 1392 از طریق نرم افزار کامپیوتری طراحی شده انجام 
می گردد. در هر گروه سنی، کسانی که به 100درصد سئواالت پاسخ صحیح داده باشند، وارد 

مرحله ی بعد می شوند.
 	•مرحله ی رقابتی: در این مرحله، که از تاریخ 1 تا 15 شهریور ماه انجام می شود، برگزیدگان 

مرحله ی مقدماتی با همان ُکد پیگیری از طریق نرم افزار به سئواالت پاسخ خواهند داد.
 	•مرحله ی نهایی: در این مرحله، در هر گروه سنی 3 نفر از کسانی که وارد مرحله ی رقابتی 

شده اند، به قید قرعه انتخاب می شوند.
اسامی برگزيدگان:

اسامی برگزیدگان سومین جشنواره ی کتابخوانی رضوی از طریق - وب سایت جشنواره به 
book.kanoonrazavi.ir نشانی های

Khozestan.kanoonnews.ir :سایت های خبری -
www. kanoonnews.ir -

-  نشریه ی الکترونیکی پالک ekanoon.com .www :44  اعالم خواهد شد.
جوايز برگزيدگان جشنواره:

 	•رتبه ی اول هر گروه سنی: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی 
سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان

 	•رتبه ی دوم هر گروه سنی: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 
200/000 تومان

 	••رتبه ی سوم هر گروه سنی: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 
100/000  تومان

تقويم اجرايی:

 	•آخرین مهلت ثبت نام و شرکت در مسابقه: از تاریخ 92/1/31 لغایت 92/4/31 
 	•داوری مقدماتی: 92/5/15 لغایت 92/5/30 

 	•داوری رقابتی: 92/6/1 لغایت 92/6/5 
 	•داوری نهایی: 92/6/6 لغایت 92/6/10

 	••اختتامیه 92/6/18 در شهر اهواز برگزار می شود. در این مراسم، برگزیدگان نهایی به همراه 
یکی از اعضای خانواده، میهمان دبیرخانه ی جشنواره خواهند بود.

خوزستان: اهواز، خیابان انقاب، پیچ استادیوم، جنب پارك شهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، صندوق پُستی 813
شماره تماس: 3337634-3336471-0611         نمابر: 0611-3362101 

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان  خوزستان جشنواره  کتابخوانی الکترونیکی رضوی    را  برگزار می نماید .



نشانی

 عكاسی جاده ی والیت )رضوی(68

 استان  خوزستان

موضوع: 

 مراسم ورود نمادین کاروان امام رضا)ع( به ایران
شرايط شركت در جشنواره:

آثار شرکت کنندگان در سه گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
 	•گروه اول: 9-7 سال

 	•گروه دوم: 12-10 سال
 	•گروه سوم: 17-13 سال

شرايط آثار:

 	•هر عکاس می تواند حداکثر 10 اثر به دبیرخانه ارسال نماید.
 	•عکس ها می تواند به صورت سیاه و سفید یا رنگی باشد.

 	•عکس های گرفته شده با دوربین تلفن همراه نیز پذیرفته می شود.
جوايز برگزيدگان جشنواره:

 	•رتبه ی اول در هر گروه سنی: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی 
سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان + چاپ اثر در کتاب »عکاسی جاده ی والیت )رضوی(« 

سال 1392
 	•رتبه ی دوم در هر گروه سنی: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 

200/000 تومان + چاپ اثر در کتاب »عکاسی جاده ی والیت )رضوی(« سال 1392
 	•رتبه ی سوم در هر گروه سنی: لوح تقدیر + بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به 

مبلغ 100/000 تومان + چاپ اثر در کتاب »عکاسی جاده ی والیت )رضوی(« سال 1392

خوزستان: اهواز، خیابان انقاب، پیچ استادیوم، جنب پارك شهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، صندوق پُستی 813
شماره تماس: 3337634-3336471-0611   نمابر: 0611-3362101 

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان  خوزستان جشنواره  عکاسی جاده ی والیت )رضوی(    را  برگزار 

می نماید .
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69  کتابسازی رضوی

استان  سيستان و بلوچستان  

موضوعات: 

 	•آداب ورسوم زیارت )با نگاهی به ویژگی های بومی هر منطقه(
 	•زندگی نامه ی امام رضا)ع( از تولد تا شهادت 

 	•وقایع مرتبط با زندگی خانواده ی بزرگوار و اطرافیان امام رضا)ع(
 	•معجزات امام رضا)ع( 

 	•خاطرات زیارت 
 	•احادیث وروایات امام رضا)ع( با تکیه بر موضوعاتی از قبیل: رفتار بزرگ ترها با کودکان 
ونوجوانان، احترام والدین، آداب و معاشرت، دوستی و مهربانی )اخالق(، رفتار با حیوانات، نماز، 

نظافت، نظم وانضباط )به طور مجزا(
 	•سخنان، احادیث وروایات سایر بزرگان در ارتباط با امام رضا)ع( 

 	•اشعار و سروده های مربوط به گروه سنی 7 تا 17 سال
 	•قصه های مربوط به امام رضا)ع(

 	•معماری اسالمی )رضوی( 
شرايط شركت در جشنواره :

 	•کودکان ونوجوانان در دو گروه سنی »7 تا 12 سال« و »13 تا 17 سال« می توانند در این 
جشنواره شرکت کنند.

 	••آثار می توانند به صورت فردی یا گروهی تهیه و ارایه شوند.
 	•تعداد اعضای گروه حداقل 2 و حداکثر 5 نفر می باشد.

 	•ضروری است اعضای گروه، از یک جنسیت انتخاب شوند.
شرايط آثار:

 	•آثار باید تمام مشخصات یک کتاب اعم از: مشخصات محتوایی )متن و تصویر( و مشخصات فنی 
)جلد، شیرازه و ...( را دارا باشد.

 	•گروه سنی اثر، مشخص و محتوا متناسب با گروه سنی مخاطب باشد.
 	•ذکر منابع و مآخذ استفاده شده، الزامی است.

 	•در تهیه ی اثر، استفاده از کلیه ی تکنیک ها آزاد می باشد )مثاًل کالژ کاغذ، پارچه، خمیرکاغذ، 
برجسته، نقاشی و...(

 	•در ساخت کتاب، به جز کاغذ می توان ازمواد دیگر مانند پارچه و ورقه های مسی استفاده شود.
 	•از کپی برداری، استفاده از طرح ها و نوشته ها، تصویرهای آماده مربوط به دیگران خودداری 

شود.
 	•ارسال کتاب بدون متن )تصویرسازی با هدف مورد نظر( بالمانع می باشد.

 	•از فرستادن کتاب به صورت حجمی، آسیب پذیر، سنگین و در قطع بزرگ خودداری گردد.
 	•در آثار کالژ )تکه چسبانی( از مواردی چون حبوبات، خاک اره، چوب، ماسه، همچنین مواد 

زیان آور استفاده نشود.
 	•استفاده از وسایل و ابزار دورریختنی، با دقت و ظرافت انجام شود.

 	•کتاب می تواند در شکل های گوناگون اعم از: کتاب های تاشو، واشو، دریچه ای و مقوایی و 

کتاب های حمام )قابل شستشو( تهیه شود. 
 	•استفاده از تکنیک های گوناگون تصویرگری، از جمله کالژ، چاپ دستی و حتی کتاب های 

دیجیتالی، متناسب با موضوع و گروه سنی مخاطب صورت پذیرد.
 	•توجه به ویژگی های بومی، از جمله زبان و خط بومی )دو زبانه( بالمانع است.

 	•هر چند کاربرد مواد در تزیینات داخل )در تصویرگری( بالمانع می باشد، ولی استفاده از آن در 
ورق اصلی کتاب خودداری شود.

 	•متن اثر تایپی و فونت مناسب گروه سنی مخاطب باشد. ابعاد کتاب بزرگ تر از A3 نباشد.        
جوايز برگزيدگان جشنواره:

- گروه سنی »7 تا 12 سال«
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ مبلغ 600/000 تومان )برای آثار گروهی( و 

200/000 تومان برای آثار فردی + ارسال لوح فشرده حاوی آثار برگزیده + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر+ مبلغ 500/000 تومان )برای آثار گروهی( و 150/000 تومان برای 

آثار فردی + ارسال لوح فشرده حاوی آثار برگزیده + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 400/000 تومان )برای آثار گروهی( و 100/000 تومان برای 

آثار فردی + ارسال لوح فشرده حاوی آثار برگزیده + بسته ی فرهنگی
- گروه سنی »13 تا 17 سال«

 	•رتبه ی اول : تندیس جشنواره + لوح تقدیر+ مبلغ 600/000 تومان )برای آثار گروهی( و 
200/000 تومان برای آثار فردی + ارسال لوح فشرده حاوی آثار برگزیده + بسته ی فرهنگی

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر+ مبلغ 500/000 تومان )برای آثار گروهی( و 150/000 تومان برای 
آثار فردی + ارسال لوح فشرده حاوی آثار برگزیده + بسته ی فرهنگی

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 400/000 تومان )برای آثار گروهی( و 100/000 تومان برای 
آثار فردی + ارسال لوح فشرده حاوی آثار برگزیده + بسته ی فرهنگی

تقويم اجرايی:

 	•آخرین مهلت ارسال آثار: 92/5/31 
 	•زمان انتخاب آثاربرگزیده: 92/6/10 

 	•تاریخ برگزاری جشنواره: 92/6/20
 

 سیستان و بلوچستان: زاهدان- بلوار جمهوری اسامی، روبه روی جمهوری 14، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شماره تماس: 2518810 ، 2518813-0541   نمابر: 0541-2518817

sistan@kanoonparvaresh.com :نشانی سایت و پُست الکترونیکی

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان  سیستان و بلوچستان  جشنواره  کتابسازی رضوی  را  برگزار می نماید .



نشانی

70 

 

 

 

 

 پویانمایی رضوی

استان  فارس

موضوعات جشنواره :

 	•زندگی امام رضا)ع( از تولد تا شهادت
 	•سیر تاریخی حرکت امام رضا)ع( از مدینه تا َمرو

 	•ارتباط امام رضا)ع( با فرزندشان امام جواد)ع(، برادران گرامی شان به خصوص حضرت 
احمدبن موسی شاهچراغ)ع(، خواهر ارجمندشان حضرت معصومه)س( و سایر یاران و اصحاب 

ایشان
 	•سیره ی رضوی شامل: روایات، احادیث، مناظرات امام رضا)ع( و...

 	•والیت پذیری حضرت احمدبن موسی شاهچراغ)ع( و عملکرد آن حضرت در امامت امام رضا)ع(
 	••آداب زیارت وآیین و رسوم هرمنطقه در ارتباط با استقبال و بدرقه ی زائران

 	•خاطرات زیارت
شرايط شركت در جشنواره:

 	•کودکان و نوجوانان 17-10 سال
 	•شرکت کنندگان فقط می توانند به صورت گروهی در جشنواره شرکت نمایند.

شرايط آثار :

 	•آثار تهیه شده فقط در قالب نسخه ی DVD یا  CDو با فرمت AVI  قابل پذیرش است. 
 	•ضروری است، تناسب محتوای فیلمنامه و نوع تکنیک به  کاررفته در اثر، با سن دست اندرکاران 

تولید و سن مخاطبین )کودک و نوجوان( مورد توجه قرار گیرد.
 	•ذکر کامل منابع و مآخذ استفاده شده برای تهیه ی فیلمنامه در تیتراژ انیمیشن و در فرم 

مشخصات اثر الزامی است.
 	•انیمیشن های ارسالی نباید در جشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشند.

 	•بر روی هر DVD یا CD ، تنها یک اثرضبط گردد و از ارسال DVD یا CD هایی که شامل 
چند اثر باشد خودداری شود.

 	•الزم است، عالوه بر تکمیل فرم مشخصات اثر و شرکت کنندگان، مشخصات زیر )با قلم 
مخصوص( روی تک تک DVD  یا CD های ارسالی نوشته شود: )نام اثر، نام استان، نام مرکز 

فرهنگی هنری(
 	•هرگروه می تواند حداکثر3 اثربه جشنواره ارایه نماید.

 	•تعداد افراد هر گروه حداقل 3 و حداکثر 5 نفر به همراه یک نفر مربی راهنما می باشد.
جوايز برگزيدگان جشنواره:

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره +  لوح تقدیر )به هر یک از اعضای گروه( و مبلغ 700/000 تومان 
+ کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر )به هر یک از اعضای گروه( و مبلغ 600/000 تومان + کمک هزینه ی 
سفر زیارتی به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر )به هر یک از اعضای گروه( و مبلغ 500/000 تومان + کمک هزینه ی 
سفر زیارتی به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی

 	•رتبه ی چهارم تا هشتم: لوح تقدیر و 300/000 تومان + بن خرید کاالی فرهنگی + بسته ی 

فرهنگی
تقويم اجرايی جشنواره :

 	•آخرین مهلت ارسال آثار: 92/5/21
 	•زمان داوری آثار: 92/6/10 لغایت 92/6/12

 	•تاریخ برگزاری جشنواره و معرفی آثار برگزیده: 92/6/20
زمان برپایی نمایشگاه  و اکران آثار برگزیده:92/6/20 الی 92/6/25	•
مکان برگزاری: سالن شهید دستغیب حرم مطهر احمد ابن موسی)ع(	•

فارس: شیراز- بلوار استقال، جنب پارك کودك )قوری(، ُکد پُستی: 43511-71759، صندوق پُستی: 193، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
www.kanoonparvaresh.com :سایت   fars@kanoonparvaresh.com :شماره تماس: 8302480-0711          نمابر: 8209512-0711    پُست الکترونیکی

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان  فارس  جشنواره  پویانمایی رضوی   را  برگزار می نماید .
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 خاطرات زیارت

استان  قم 

شرايط شركت در جشنواره:

آثار شرکت کنندگان در چهار گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
 	•گروه اول: 9- 7 سال

 	•گروه دوم: 11-10 سال
 	•گروه سوم: 14-12 سال

 	•گروه چهارم: 17- 15 سال
شرايط آثار:

 	•هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال نماید.
 	•آثار ارسالی نباید درجشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشد.

 	•آثار ارسالی باید روی یک طرف برگه ی A4 )با قلم نازنین، فونت 14( تایپ، یا با خط خوانا بدون 
خط خوردگی نوشته شود.

 	•تکمیل فرم مشخصات )پیوست 1( و الصاق آن در پشت هر یک 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 ي 

جشنواره ارسال نمایند.
 	•خاطرات ارسالی مربوط به موضوع رضوی باشد.

 	•خاطرات می تواند شخصی یا از زبان دیگری باشد.
 	•آثاری که بنا به تشخیص داوران، اثر کودک و نوجوان نبوده و به نوعی رِدپا و نگاه بزرگساالن در 

آن باشد، از داوری حذف خواهد شد.
جوايز برگزيدگان جشنواره:

- گروه سنی: 7 تا 9 سال
 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 

تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه  ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 

فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

+ چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«
- گروه سنی: 10 تا 11 سال

 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 
تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«

 	•رتبه  ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 
فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 
+ چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«

- گروه سنی: 12 تا 14 سال
 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 

تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه  ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 

فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

+ چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«
- گروه سنی: 15 تا 17 سال

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 
تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«

 	•رتبه  ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 
فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 
+ چاپ اثر در کتاب »خاطرات برگزیده ی سال 92«

تقويم اجرايی جشنواره:

 	•آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ی جشنواره: تا 20 تیر ماه 1392
 	•اعالم نتایج: همزمان با میالد حضرت فاطمه معصومه)س( )16 شهریور ماه 1392(

قم: شهرك قدس، 45 متري چمران جنوبي، 20 متري هدایت، مجتمع فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره تماس: 0251-2857720    
khaterenevisi.razavi@gmail.com :پُست الکترونیکي      www.delneshan.parsiblog.com :نمابر: 2857800-0251   نشاني پایگاه اینترنتي

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان  قم  جشنواره  خاطرات زیارت    را  برگزار می نماید .



نشانی

 یک تصویر از یک حدیث رضوي72

استان  كردستان

 شرايط شركت در جشنواره:

آثار شرکت کنندگان در سه گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
 	•گروه اول: 9- 7 سال

 	•گروه دوم: 12-10 سال
 	•گروه سوم: 17-13 سال

شرايط آثار:

 	•هر شرکت کننده می تواند حداکثر 2 اثر ارسال نماید.
 	•آثار ارسالی نباید درجشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشد.

 	•قالب آثار نقاشی می باشد.
 	•استفاده از تکنیک های گوناگون )به جز کالژ برجسته(، آزاد است.

 	•الزم است؛ آثار در قطع 35×25 و صرفاً بر روی مقوا کار شود.
 	•فرم شناسنامه اثر باید تکمیل و در پشت هر یک از آثار ارسالی الصاق گردد.

 	•آثار بدون پاسپارتو و قاب و در بسته بندی کاماًل تخت، آماده و ارسال گردد. مسئولیت ناشی از 
بسته بندی نامناسب و... تا رسیدن به دبیرخانه ی جشنواره بر عهده ی ارسال کننده خواهد بود.

 	•مسیر آفرینش و خلق اثر توسط کودکان و نوجوانان صورت می پذیرد و اولیا و مربیان تنها 
وظیفه ی هدایت و نظارت را بر عهده خواهند داشت.

 	•آثار تنها با استفاده و درک احادیث انتخابی این دوره از جشنواره )که در بسته ی ارسالی و یا 
وبالگ جشنواره موجود است(، خلق شده و عنوان و ُکد حدیث حتماً در شناسنامه اثر درج گردد.

 	•الزم است؛ آثار به صورت انفرادی اجرا شود. بنابراین، جشنواره از پذیرفتن آثار گروهی معذور 
است.

 	•آثار ارسالی جشنواره عودت داده نخواهد شد.
 	•الزم است آثار به شیوه های خالق و با برداشت تصویری مناسب از احادیث به تصویر درآید .

 	•تعداد احادیث منتخب برای این دوره از جشنواره 24 حدیث صحیح می باشد، که طبق 
گروه بندی درج شده در کنار آن توسط کودکان و نوجوانان 7 تا 17 سال کار شود .

جوايز برگزيدگان جشنواره:

- گروه سنی 7 تا 9 سال
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + مبلغ 250/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی 
به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 

»1392
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + مبلغ 200/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی به مشهد مقدس + 

بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 1392«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 150/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی به مشهد مقدس + 

بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 1392«
-  گروه سنی 10 تا 12 سال

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + مبلغ 250/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی 

به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 
»1392

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + مبلغ 200/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 1392«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 150/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی به مشهد مقدس + 
بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 1392«

-  گروه سنی 13 تا 17 سال
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + مبلغ 250/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی 
به مشهد مقدس + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 

»1392
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + مبلغ 200/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی به مشهد مقدس + 

بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 1392«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + مبلغ 150/000 تومان کمک هزینه ي سفر زیارتی به مشهد مقدس + 

بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »تصاویر برگزیده ی جشنواره ی سال 1392«
تقويم اجرايی جشنواره :

 	•آخرین مهلت ارسال آثار: 92/4/25
 	•زمان برپایی نمایشگاه آثار منتخب و تشکیل کارگاه های تخصصی: 92/6/2  تا 92/6/7

 کردستان: سنندج- خیابان طالقاني، خیابان ورزش، جنب پارك نسیم، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره تماس: 2255060-0871 نمابر: 0871-2278500
hadisehekmat@gmail.com :ایمیل  www.hadisehekmat.blogfa.com :نشاني وباگ جشنواره  hadisehekmat@yahoo.com :پُست الکترونیکي

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان  کردستان  جشنواره  یك تصویر از یك حدیث رضوي    را  برگزار 

می نماید .



نشانی

73 شعر رضوي

 شرايط شركت در جشنواره:

آثار شرکت کنندگان در چهار گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
 	•گروه اول: 9- 7 سال

 	•گروه دوم: 11-10 سال
 	•گروه سوم: 14-12 سال

 	•گروه چهارم:17- 15 سال
شرايط آثار:

 	•هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال نماید.
 	•آثار ارسالی نباید درجشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشد.

 	•آثار ارسالی باید روی یک طرف برگه ی A4 )با قلم نازنین، فونت 14( تایپ یا با خط خوانا بدون 
خط خوردگی نوشته شود.

 	•تکمیل فرم مشخصات )پیوست 1( و الصاق آن در پشت هر یک 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 ي 

جشنواره ارسال نمایند.
 	•آثار باید از تازگی و نگاه نو برخوردار باشد.

 	•شعرهای ارسالی مربوط به موضوع رضوی باشد.
 	•محدودیتی در انتخاب قالب اشعار وجود ندارد.

 	•آثاری که بنا به تشخیص داوران، اثر کودک و نوجوان نبوده و به نوعی رِدپا و نگاه بزرگساالن در 
آن باشد، از داوری حذف خواهد شد.

جوايز برگزيدگان جشنواره:

- گروه سنی: 7 تا 9 سال
 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 

تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 

فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

+ چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«
- گروه سنی: 10 تا 11 سال

 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 
تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«

 	•رتبه  ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 
فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«

 	•رتبه  ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

+ چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«
- گروه سنی: 12 تا 14 سال

 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 
تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«

 	•رتبه  ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 
فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«

 	•رتبه  ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 
+ چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«

- گروه سنی: 15 تا 17 سال
 	•رتبه  اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان 

+ بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه  ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 

فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

+ چاپ اثر در کتاب »اشعار برگزیده ی سال 92«
تقويم اجرايی جشنواره:

 	•آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ی جشنواره:  31 خرداد ماه 92
 	•اعالم برگزیدگان: 10 شهریور ماه 1392

کرمان: بلوار 22 بهمن، بعد از چهارراه شعبانیه، خیابان کودکان، مجتمع کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ُکد پُستي 7616858118، مرکز آفرینش هاي ادبي، 
دبیرخانه ي اولین جشنواره ي شعر کودك و نوجوان رضوي   شماره تماس: 4223007-0341    نمابر: 0831-4231990

Razavi@kanoon.kr.ir :نشاني الکترونیکي                 www.kerman.kanoonnews.ir :پُست پایگاه الکترونیکي

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان  کرمان  جشنواره  شعر کودك و نوجوان  رضوي     را  برگزار می نماید .

استان  كرمان



نشانی

داستان کوتاه رضوي74

 استان  كرمانشاه

شرايط شركت در جشنواره:

آثار شرکت کنندگان در چهار گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
 	•گروه اول: 9-7 سال

 	•گروه دوم: 11-10 سال
 	•گروه سوم: 14-12 سال

 	•گروه چهارم: 17- 15 سال
شرايط آثار:

 	•هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال نماید.
 	•آثار ارسالی نباید درجشنواره ها یا مسابقات دیگر شرکت داده شده باشد.

 	•آثار ارسالی باید روی یک طرف برگه ی A4 )با قلم نازنین، فونت 14( تایپ یا با خط خوانا بدون 
خط خوردگی نوشته شود.

 	•تکمیل فرم مشخصات )پیوست 1( و الصاق آن در پشت هر یک 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 ي 

جشنواره ارسال نمایند.
 	•داستان های ارسالی مربوط به موضوع رضوی باشد.

 	•آثاری که بنا به تشخیص داوران، اثر کودک و نوجوان نبوده و به نوعی رِدپا و نگاه بزرگساالن در 
آن باشد، از داوری حذف خواهد شد.

جوايز برگزيدگان جشنواره:

- گروه سنی: 7 تا 9 سال
 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 

تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 

فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

+ چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«
- گروه سنی: 10 تا 11 سال

 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 
تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 
فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 
+ چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«

 - گروه سنی: 12 تا 14 سال
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 

تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 

فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«
 	•رتبه  ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

+ چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«
- گروه سنی: 15 تا 17 سال

 	•رتبه  ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 
تومان + بسته ی فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 
فرهنگی + چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 100/000 تومان + بسته ی فرهنگی 
+ چاپ اثر در کتاب »داستان های برگزیده ی جشنواره ی سال 92«

تقويم اجرايی جشنواره:

 	•آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ی جشنواره: 31 تیر ماه 1392
 	•اعالم برگزیدگان: 10 شهریور ماه 1392

 

کرمانشاه: شهرك کارمندان، ایستگاه 2، جنب سینما فرهنگ، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شماره تماس: 09188369446
dastanerazavi-blogfa.com :نشاني سایت و پُست الکترونیکي  dastanrazavi@yahoo.com:نمابر: 4231990-0831 ایمیل 

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان  کرمانشاه  جشنواره  داستان کوتاه رضوي     را  برگزار می نماید .



نشانی

75 مشاعره و شعرخواني رضوي

استان  مازندران 

شرايط شركت در جشنواره:

الف- بخش مشاعره: آثار شرکت کنندگان در این بخش، در سه گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
 	•گروه اول: 12- 10 سال  	•گروه دوم: 15-13 سال  	•گروه سوم: 17-16 سال

ب- بخش شعرخوانی: آثار شرکت کنندگان در این بخش، در چهار گروه سنی مورد ارزیابی قرار می گیرد:
 	•گروه اول: 9- 7 سال  	•گروه دوم: 11-10 سال  	•گروه سوم: 14-12 سال

 	•گروه چهارم: 17- 15 سال

مراحل اجرا:

الف- بخش مشاعره: 
در این بخش، پس از پایان یافتن مهلت ثبت نام، داوران جشنواره با هر یک از داوطلبان، تلفنی تماس حاصل 

نموده و پس از ارزیابی اولیه، نتایج از طریق همان شماره ی اعالم شده به اطالع داوطلب خواهد رسید. 
 	•تقویم زمانی اجرا )مشاعره(

 	•مرحله ي اول: اعالم آمادگی توسط داوطلب برای ثبت نام از تاریخ 91/11/1 تا 92/4/30 از طریق 
سامانه های ارتباطی  

 	•مرحله ي دوم: انجام داوری مقدماتی به صورت تماس تلفنی توسط هیئت داوران از تاریخ 92/5/1 لغایت 
 92/5/20

 	•مرحله ي سوم: اجرای برنامه ي مشاعره و انجام داوری حضوری، در کانون پرورش فکری مازندران با حضور 
راه یافته گان به این مرحله در تاریخ 92/6/22 

 	•معیارهای انتخاب برگزیدگان )مشاعره(
 	•داوطلبان به حفظ و خوانش اشعاری اقدام نمایند، که دارای قالب شعری بوده و از نظر معنی شفاف باشد. 

 	•از اشعار کالسیک )غزل، قصیده، مثنوی، دوبیتی، چهارپاره و رباعی( استفاده شود.
 	•شرکت کنندگان از اشعار سپید و نیمایی نیز می توانند استفاده کنند، به این شرط که، بندی خوانده شود 

که از نظر مفهوم و تصویر کامل و رسا باشد.
 	•بیت ها به صورت صحیح خوانده شود، در غیر این صورت، کارشناس یا گروه داوران می توانند نظر دهند و 

نظر آن ها معیار و مالک است. ابتدا و انتهای ابیات شعرها به وضوح خوانده شود.
 	•داشتن صدای رسا و مناسب

 	•تسلط کافی بر اشعار و تلفظ صحیح واژه ها
 	•آشنایی با فنون و ظرافت خوانش شعر

 	•خوانش مناسب شعر )توان انتقال بار حسی و عاطفی واژه ها به مخاطب(
 	•شرکت کنندگان می توانند از اشعار و سروده های خودشان نیز )که مرتبط با موضوع رضوی است(، به 

منظور شرکت در جشنواره ي مشاعره و شعرخوانی رضوی استفاده کنند.
ب- بخش شعرخوانی

در این بخش، داوطلبان می توانند لوح فشرده ی شعرخوانی خود را به یکی از روش های »صوتی، صوتی- 
تصویری« به دبیرخانه ی جشنواره ارسال نمایند.

 	•تقویم زمانی اجرا )شعرخوانی(
 	•مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ی جشنواره: از تاریخ 92/2/1 لغایت 92/5/15

 	•داوری آثار: 92/5/15 لغایت 92/5/30
 	•تقدیر حضوری از برگزیدگان و مراسم اختتامیه: 92/6/23

 	•معیارهای انتخاب برگزیدگان )شعرخوانی(
 	•شرکت کنندگان اشعاری را برای قرائت انتخاب کنند، که مناسب گروه سنی کودک و نوجوان باشد

 	•از افکت و جلوه های ویژه ی )صوتی- تصویری( و موسیقی در هنگام شعرخوانی استفاده نشود.
 	•داشتن صدای رسا و مناسب

 	•تسلط کافی بر اشعار و تلفظ صحیح واژه ها

 	•آشنایی با فنون و ظرافت خوانش شعر
 	•خوانش مناسب شعر )توان انتقال بار حسی و عاطفی واژه ها به مخاطب(

 	•شرکت کنندگان می توانند از اشعار و سروده های خودشان نیز )که مرتبط با موضوع رضوی است(، به 
منظور شرکت در جشنواره ي مشاعره و شعرخوانی رضوی استفاده کنند.

جوايز برگزيدگان جشنواره:

الف- بخش مشاعره
- گروه سنی: 10 تا 12 سال

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان + 
بسته ی فرهنگی

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 250/000 تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 200/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

- گروه سنی: 13 تا 15 سال
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان + 

بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 250/000 تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 200/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

- گروه سنی: 16 تا 17 سال
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان + 

بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 250/000 تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 200/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

ب- بخش شعرخوانی
- گروه سنی: 7 تا 9 سال

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان + 
بسته ی فرهنگی

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 250/000 تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 200/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

- گروه سنی: 10 تا 11 سال
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان + 

بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 250/000 تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 200/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

- گروه سنی: 12 تا 14 سال
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان + 

بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 250/000 تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 200/000 تومان + بسته ی فرهنگی 

- گروه سنی: 15 تا 17 سال
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 تومان + 

بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 250/000 تومان + بسته ی فرهنگی

 	••رتبه ی سوم: لوح تقدیر + بن خرید کاالی فرهنگی معادل 200/000 تومان + بسته ی فرهنگی

 مازندران: ساري- بلوار امیر مازندراني، خیابان رودکي )شهبند سابق(، بوستان سنگ، مجتمع فرهنگي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، دبیرخانه ي جشنواره ي 
مشاعره و شعرخواني رضوي     شماره تماس: 2272854-0151        نمابر: 0151-2272564

 http://moshaere-razavi.blogfa.com:نشاني وباگ

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان  مازندران  جشنواره  مشاعره و شعرخواني رضوي   را  برگزار می نماید .



نشانی

نمایشنامه خواني رضوي76

 استان  همدان

موضوعات نمايشنامه ها:

 	•روای��ات،  احادیث، معج��زات، سیره ي عملی ام��ام رضا)ع( و 
زندگی نامه ي امام رضا)ع(

 	•خاطرات زیارت از حرم مطهر امام رضا)ع(
 	•وقایع مرتبط با زندگ��ی خانواده ی بزرگوار امام رضا)ع( و یاران 

و اطرافیان ایشان

بخش های جشنواره:

این جشن��واره در دو بخ��ش »نمایشنامه خوان��ی« و »تجربیات 
موفق« اجرا می گردد:

الف- نمایشنامه خوانی
 شرایط شرکت در جشنواره:

 	•گروه سنی شرکت کنندگان: نوجوانان 12 تا 17 سال
 	•سقف تعداد هر گروه شرکت کننده: 6 نوجوان

 	•اعض��ای هر گروه باید از یک جنس��یت انتخاب شده باشند )به 
غیر از مربی سرپرست گروه(

 	•الزم است در هر یک از گروه ها، یک مربی یا معلم فقط به عنوان 
سرپرست بر فرآیند شکل گیری و اجرا نظارت داشته باشد. )این 

بدان منظور نیست، که کارگردانی را به عهده بگیرد(
 	•گروه های دانش آموزی جهت شرک��ت در جشنواره می توانند 
ب��رای آشنایی بیشتر با این فعالیت، ب��ه مراکز کانون استان خود 

مراجعه نمایند.
 	•شرکت کنندگ��ان در بخش های مختل��ف جشنواره، متعهد به 
پذی��رش قوانی��ن و سیاست های جشنواره هس��تند، در غیر این  

صورت از جشنواره حذف خواهند شد.
 	•مت��ون اج��را شده نمی بایس��ت قب��اًل توسط همان گ��روه در 

مسابقات یا جشنواره های دیگر اجرا شده باشد.
 	•مستندات ارسالی مسترد نخواهد شد.

 	•گروه ه��ای شرکت کننده تحت هیچ شرایط��ی مجاز به آوردن 
همراه )کانونی و غیرکانونی( نیستند.

 	•حفظ شئونات اسالمی در طول جشنواره الزامی است.
 	•زمان های اعالم شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 	•هیئ��ت انتخاب نباید با هیچ ی��ک از گروه های شرکت کننده به 
صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم همکاری داشته باشند. در غیر 

این صورت، گروه شرکت کننده از جشنواره حذف خواهد شد.
 	•گروه های متقاضی می بایست ابتدا فرم ثبت نام )پیوست 1( در 
جشنواره را تکمیل و به همراه 3 نس��خه از آثار نمایشنامه خوانی 
)دو نسخه جهت ارسال به دبیرخانه و یک نسخه جهت نگهداری 

در آرشیو استان( به دفتر استان متبوع ارسال نمایند.

 شرايط آثار:

 	•پایبندی به موضوعات جشن��واره در انتخاب متن )قید منبع و 
مأخذ نمایشنامه در موارد خاص الزامی است(.

 	•متن های��ی که رویکردی نو ب��ه موضوعات جشن��واره داشته 
باشند، از امتیاز ویژه برخوردارند.

 	•نمایشنامه های ارسالی نباید قباًل در جشنواره ها یا مس��ابقات 
نمایشنامه خوانی شرکت کرده باشند.

 شرايط اجرا:

 	•استفاده از هر گون��ه ابزار و حرکات نمایش��ی )ماسک، لباس، 
عروسک و...( غیرمجاز است.

 	•زمان اجرای نمایشنامه خوانی، بین 15 تا 30 دقیقه باشد.
 	•الزم است ل��وح فشرده )CD( ارسالی دقیق��اً مطابق با اجرای 
حض��وری نمایشنامه خوانی باشد و از هرگون��ه تدوین تصویری 

خودداری گردد.
 	•استف��اده از افک��ت )ص��دا( و موسیق��ی خ��الق )صداسازها و 

سازهای کودکان( مانعی ندارد.

 مراحل اجرا: 

الف- مرحله ي استانی 
 	•نح��وه ی برگ��زاری این مرحله، ب��ر عهده ي مدیری��ت استان 

شرکت کننده است.
 	•در این مرحله، به ازای هر 5 گروه شرکت کننده فقط یک گروه 

به دبیرخانه ي کشوری معرفی می گردد.
 	•الزم است، نتایج داوری به انضمام مستندات مربوطه )لوح های 
فشرده، فرم های داوری تکمیل شده و...( به دبیرخانه ي مرکزی 

جشنواره ارسال گردد.
 	•جه��ت تشویق و ترغی��ب نوجوانان، شایس��ته است به کلیه ي 

شرکت کنندگان هدیه ای به عنوان یادبود جشنواره اهدا گردد.
ب- مرحله ي کشوری

مرحله ي کشوری در استان هم��دان و همزمان با دهه ي کرامت 
اجرا می گ��ردد. همچنین، هیئ��ت انتخاب مرحل��ه ي کشوری 

توسط ستاد برگزاری جشنواره صورت خواهد پذیرفت.

تبصره    

ب��ه هر یک از شرکت کنندگان در مرحل��ه ی کشوری، لوح تقدیر 
اهدا خواهد شد.

 جوايز برگزيدگان:

 	•رتب��ه ی اول: تندی��س جشنواره + ل��وح تقدیر )ب��ه هر یک از 
شرکت کنندگ��ان( + بس��ته ی فرهنگ��ی + کمک هزینه ی سفر 
زیارتی به مشهد مقدس به مبل��غ 700/000 تومان )به هر گروه 
شرکت کننده( + چاپ نمایشنامه در کت��اب »نمایشنامه خوانی 

رضوی سال 1392«
 	•رتب��ه ي دوم: ل��وح تقدیر )به ه��ر ی��ک از شرکت کنندگان( + 
بس��ته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس 
به مبل��غ 600/000 تومان )به هر گ��روه شرکت کننده( + چاپ 

نمایشنامه در کتاب »نمایشنامه خوانی رضوی سال 1392«
 	•رتبه ي س��وم: لوح تقدیر )ب��ه هر ی��ک از شرکت کنندگان( + 
بس��ته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس 
به مبل��غ 500/000 تومان )به هر گ��روه شرکت کننده( + چاپ 

نمایشنامه در کتاب »نمایشنامه خوانی رضوی سال 1392«
 	•رتبه ي چهارم تا هشتم: لوح تقدیر )به هر یک از شرکت کنندگان( 
+ بسته ی فرهنگی + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس به 

مبلغ 300/000 تومان )به هر گروه شرکت کننده(
  ب- بخش تجربیات موفق 

در این بخش، معلمان و مربی��ان می توانند تجربیات موفق خود 
را در زمین��ه ي نمایشنامه خوان��ی با نوجوان��ان )در فرم پیوست 

شماره ي 4( به دبیرخانه ي جشنواره ارسال نمایند. 

 جوايز برگزيدگان:
 	•رتب��ه ی اول: تندیس جشن��واره + لوح تقدیر + بس��ته ی فرهنگی + 
کمک هزینه ی سفر زیارتی به مشهد مقدس به مبلغ 300/000 تومان + 

چاپ تجربه در کتاب »نمایشنامه خوانی رضوی سال 1392«
 	•رتبه ي دوم: لوح تقدیر + بس��ته ی فرهنگ��ی + کمک هزینه ی 
سفر زیارتی به مشهد مقدس ب��ه مبلغ 250/000 تومان + چاپ 

تجربه در کتاب »نمایشنامه خوانی رضوی سال 1392«
 	•رتب��ه ي سوم: لوح تقدیر + بس��ته ی فرهنگی + کمک هزینه ی 
سفر زیارتی به مشهد مقدس ب��ه مبلغ 200/000 تومان + چاپ 

تجربه در کتاب »نمایشنامه خوانی رضوی سال 1392«
تقويم اجرايی جشنواره:

 	•تکمی��ل فرم های ثبت ن��ام و ارس��ال کلیه ی مت��ون: از تاریخ 
91/12/15 لغایت 92/2/12 

 	•آخرین مهل��ت ارسال آثار )متون،  فیلم(: 92/4/12 ) این تاریخ 
به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.(

 	•داوری کشوری منتخب استان ها: از 92/4/12 لغایت 92/5/12

همدان: میدان باباطاهر، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
شماره تماس: 4220070-0811 نمابر: 0811-4222221

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و 
حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان  همدان  جشنواره  نمایشنامه خواني رضوي  را  برگزار می نماید .
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استان  يزد

موضوع جشنواره: 

امام رضا)ع(،معارف و سیره ی رضوی
بخش های مختلف جشنواره:

الف- گروه های سرود؛ 
گروه های سرود در دو قالب کانونی و آزاد در جشنواره شرکت خواهند نمود:

1- گروه های سرود کانونی
 	•شرکت کنندگان این گروه، می بایست از اعضای کانون باشند.

 	•آهنگ و شعر انتخابی می بایست با گروه سنی اجراکنندگان تناسب داشته باشد.
 	•تعداد اعضای گروه به تشخیص مربی انتخاب می گردند )حداکثر30 نفر(.

 	•ایجاد حرکت های خالقانه ي مناسب در فرم و محتوا، از امتیاز ویژه ای برخوردار می باشد.
 	•سن اعضای سرودخوان بین 7 تا 17سال می باشد.

 	•بدیهی است نشر رسانه ای آثار انتخابی، از اختیارات بخش ستادی جشنواره خواهد بود.
 	•تفکیک جنسیتی اعضا الزم االجرا می باشد.

 	•آهنگ ها نمی بایست از آهنگ های پخش شده در رسانه های صوتی و تصویری باشد.
2- گروه های سرودآزاد

 	•تفکیک جنسیتی اعضا الزم االجرا می باشد.
 	•آهنگ و شعر انتخابی می بایست با گروه سنی اجراکنندگان تناسب داشته باشد.

 	•تعداد اعضای گروه به تشخیص مربی انتخاب می گردد )حداکثر30 نفر(.
 	•ایجا د حرکت های خالقانه ي مناسب درفرم و محتوا، از امتیاز ویژه ای برخوردارمی باشد.

 	•سن اعضای سرودخوان بین 7 تا 17سال می باشد.
 	•بدیهی است نشررسانه ای آثار انتخابی، از اختیارات بخش ستادی جشنواره خواهد بود.

ب- متن سرود )شعر(؛ 
 B با فونت 14با قلم word الزم است؛ شرکت کنندگان، متن سرودهای خود را در قالب•	 

nazanin ارسال نمایند.
 	•الزم است؛ متن سرودهای ارسالی، مناسب کودکان و نوجوانان )7 تا 17 سال( باشد.

 	•نشر رسانه ای آثار انتخابی، از اختیارات بخش ستادی جشنواره خواهد بود.
 	•شعر مورد نظر می بایست توسط گروه های سرود شرکت کننده اجرا شده باشد.

 	•برای شرکت کنندگان در این بخش، محدودیت سنی وجود ندارد.
 	•الزم است؛ آهنگ های ارسالی به صورت باکالم و بی کالم ارسال گردد.

 پيشنهادات        

آثار ارسالی می بایست از تصویر حداقل باکیفیت DVD و یا با فرمت mpeg2 برخوردار باشد 
و کیفیت صوتی می بایست حتماً ضبط شده از میکسر باشد و یا از اثر، ضبط استودیویی صورت 
گیرد. جهت کیفیت برتر، پیشنهاد می گردد؛ تصویربرداری با فرمت DVDcam و یا HD انجام 

گیرد. )امتیاز ویژه جهت رعایت این بخش در نظر گرفته شده است.(

جوايز برگزيدگان جشنواره:

- بخش سرود: 
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر )به هر یک از شرکت کنندگان( + کمک هزینه ی سفر 

زیارتی به مبلغ 1/500/000 تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر )به هر یک از شرکت کنندگان( + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 

1/200/000 تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر )به هر یک از شرکت کنندگان( + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 

1/000/000 تومان + بسته ی فرهنگی
- بخش آهنگسازی:

 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 700/000 
تومان + بسته ی فرهنگی

 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 600/000 تومان + بسته ی 
فرهنگی

 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 500/000 تومان + بسته ی 
فرهنگی

- بخش شعر برگزیده:
 	•رتبه ی اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 300/000 

تومان + بسته ی فرهنگی
 	•رتبه ی دوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 200/000 تومان + بسته ی 

فرهنگی
 	•رتبه ی سوم: لوح تقدیر + کمک هزینه ی سفر زیارتی به مبلغ 100/000 تومان + بسته ی 

فرهنگی
مقتضی است توزیع جوایز فوق، به شکل ذیل صورت پذیرد: 

 	•آهنگساز: )20درصد(
 	•سرپرست و مربی گروه: )20درصد(

 	•شاعر: )10درصد(
 	•گروه همخوانان: )50درصد(

تقويم زمانی جشنواره:

 	•آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه: 30 مرداد 1392
 	••تاریخ داوری: 18 شهریور 1392

 

 یزد: میدان شهید بهشتي، ابتداي خیابان امام، کوچه ي یکم، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ُکد پُستي 8913713669
شماره تماس: 6269175-0351  نمابر: 0351-6221766

به مناسبت میاد با سعادت عالم آل محمد )ص( حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت 
فاطمه معصومه )س( و همزمان  با دهه کرامت،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

استان  یزد  جشنواره   سرود رضوي  را  برگزار می نماید .
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    همایش صحیفه ابناء الرضا )علیه السام(/ دانشگاه امام صادق )علیه السام(/ 
تهران /021-88083794

    هم اندیشي و نواندیشي حریم امن رشد و بالندگي در سیره رضوي/ پردیس 
خواهران دانشگاه امام هادي )علیه السام(/ تهران/ 021-22094901-4

    حماسه اقتصادي در سبك زندگي رضوي/دانشگاه عامه طباطبایي/ تهران/ 
021-88683753

    همایش آموزه هاي رضوي در کتاب عوالم العلوم/ /دانشگاه عامه طباطبایي/
تهران/ 021-88683753

    همایش طب الرضا)علیه السام(/ دانشگاه علوم پزشکي /خراسان رضوي/ 
0511-8552188

    همایش سیره و معارف رضوي/ دانشگاه فردوسي/ خراسان رضوي/
0511-8803863 

    مسابقه فرهنگي سیره و معارف رضوي/دانشگاه پیام نور/ خراسان رضوي/ 
0511-8531825

    همایش اخاق و اعتای فرهنگ در سیره رضوي/ دانشگاه آزاد اسامي/
 خراسان رضوي/ 0511-6630236

    جشنواره ادبیات داستاني رضوی/ دانشگاه حکیم سبزواري/ خراسان رضوي/ 
0571-4003019

    همایش جوان در آموزه هاي رضوي/ دانشگاه غیرانتفاعي/ خراسان رضوي/ 
0511-2283044-9

    جشنواره پوستر رضوي/دانشگاه نیشابور/ خراسان رضوي/ 0551-6610140

    همایش جوان در آموزه هاي رضوي/ دانشگاه غیرانتفاعي/ خراسان رضوي/ 
0511-2283044-9

برنامه های
 دانشگاهی
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     کنگره بزرگداشت امام زادگان/ سازمان اوقاف و امور خیریه/ تهران

    کنگره بزرگداشت شاهچراغ/ آستان مقدس حضرت احمد ابن موسي )علیه 
السام(/ فارس

    جشنواره روستایي حفظ احادیث رضوي /هیأت امام رضا)علیه السام( روستاي 
کردر رضوي/ هرمزگان/ 0765-2621180

    جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در صنایع دستي روستایي/ هیأت امام 
رضا)علیه السام( روستاي کردر رضوي/ هرمزگان/ 765-2621180

    جشنواره فرهنگي ورزشي رضوي/ اداره کل ورزش و جوانان/ خراسان رضوي/ 
0511-7640341-4

    یادمان سالروز ورود حضرت امام رضا)علیه السام( و شهداي هشت سال دفاع 
مقدس در شلمچه/اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ خوزستان/ 0611-3338731

    بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا )علیه السام( در ارجان بهبهان/ اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامي/خوزستان/ 0611-338731

    بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا )علیه السام( در اقلید )جشنواره نسیم 
والیت(/ هیأت رزمندگان/ فارس

    بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا )علیه السام( در ابرکوه/ستاد بزرگداشت 
سالروز ورود حضرت امام رضا)ع( به شهرستان ابرکوه/ یزد

    بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا )علیه السام(- نیشابور/ ستاد بزرگداشت 
سالروز ورود حضرت امام رضا )علیه السام( به نیشابور/ خراسان رضوي

    جشنهاي مردمي دهه کرامت/ ستاد عالي کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد 
)شوراي هماهنگي جشن هاي عید رضوي(/  

    برگزاري هفته هاي فرهنگ رضوي/ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسامي/ 12 استان

    برگزاري هفته هاي فرهنگ رضوي ویژه کودکان و نوجوانان/ کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان/ 16 استان

    افتتاحیه جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السام(/ اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامي/ قم/ 0251-7176284

    اختتامیه جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السام(/ بنیاد بین المللي فرهنگي 
هنري امام رضا )علیه السام(/خراسان رضوي/ 0511-2283044

برنامه های ویژه
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   داره کل فرهنگ و ارشاد اسامي فارس/92/2/7 الي 92/2/13
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي مرکزي/ 92/2/13 الي 92/2/20

   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي جنوب کرمان/ 92/3/3 الي 92/3/10
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي یزد/ 92/3/25 الي 92/3/31

   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان/ 92/4/1 الي 92/4/10
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي لرستان / 92/4/11 الي 92/4/17

   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي اصفهان / 92/4/25 الي 92/4/31
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي کرمانشاه /92/6/1 الي 92/6/10

   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي قزوین  /92/6/9 الي 92/6/15
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي البرز/92/6/16 الي 92/6/26

   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي قم /92/6/16 الي 92/6/26
   سازمان حفاظت محیط زیست کشور/92/6/28 الي 92/7/7

   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان لرستان/92/2/7 الي 92/2/12
   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان هرمزگان/ 92/2/7 الي 92/2/13

   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان اردبیل/ 92/2/12 الي 92/2/19
   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ایام/ 92/2/14 الي 92/192

   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان زنجان/ 92/1/31 الي 92/2/5
   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان بوشهر/ 92/3/3 الي 92/3/10

   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سمنان/ 92/3/25 الي 92/3/31
   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاري/ 92/4/1 الي 92/4/6

   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مرکزي/ 92/4/2 الي 92/4/8
   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گیان/ 92/4/12 الي 92/4/18

   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسان شمالي/ 92/4/29 الي 92/5/2
   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسان جنوبي/ 92/5/26 الي 92/5/31

   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کهگیلویه و بویراحمد/ 92/6/2 الي 92/6/8
   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان البرز/ 92/6/9 الي 92/6/15

   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان قزوین/ 92/6/9 الي 92/6/15
   کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان گلستان/ 92/6/18 الي 92/6/24

هفته های
 فرهنگ رضوی

ه  ر ا ی جشنو مه ها نا ر بر م د نگي ثبت نا   چگو
بين المللی امام رضا)ع(

ي  ز سو نه ا گا ا ي جد مه ها نا ز بر ن هر یك ا ا خو ا فر
. همچنین  هد شد ا بط منتشر خو یر ي ذ ه ها ستگا د
براي مشاهده 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 اطاع رساني پیام کوتاه: 30007888

info@shamstoos.ir                         www.shamstoos.ir

تلفن:2283044-49)0511(  
نمابر:2280570 )0511(


