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امام خمینی )ره(:
من امیدوارم که ان شاء اللهَّ تعالى، به برکت آن آستان مقدس)رضوی(، 
جمهوری اس��امى همان طوری که تاکن��ون پیروزمندانه پیش رفته 

اس��ت، از این به بعد هم پیش برود. 

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:
یقیناً این اقدام چشمگیر )جشنواره بین المللى امام رضا )علیه السام(( که به 
اهتمام عاشقان گسترش و ترویج فرهنگ رضوی برگزار شده، گامى بزرگ در 

راه اعتای سرمایه های معنوی و فرهنگى ملت بزرگ ایران است.

مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(:
از خداون��د خواس��تارم که ما را همواره در س��ایه والی��ت و رهبری و محبت 

حضرت رضا )علیه السام( قرار بدهد.
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مقدمه

سزد که ربسرخورشید ساهی اندازیم 

کنون که ساهی شمس الشموس ربسرماست

  جشلنواره بین المللي امام رضا علیه السلالم که از سال 1382 با دستورالعمل شورای برنامه ریزی 
وزارت فرهنگ و ارشلاد اسالمی و متعاقب آن با مصوبه شلماره 34871/18596 مورخ 1385/2/26 
هیئت محترم وزیران به صورت سلاالنه از سلوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در داخل و خارج از 
کشلور به مناسبت میالد با سعادت و سراسلر نورعالم آل محمد )صل اهلل علیه و آله وسلم( حضرت 
امام علي بن موسلي الرضاعلیه السلالم و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلالم اهلل علیها و 
بزرگداشت حضرت شاهچراغ علیه السالم در دهه کرامت ) از یکم تا یازدهم ذیقعده( برگزار میگردد 
از این جهت اهمیت مضاعف مي یابد که همه سلاله اندیشلمندان، پژوهشگران، هنرمندان و در یک 
کالم پدیدآورندگان آثار فاخر رضوي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمینه ي ترویج بیش از پیش فرهنگ، 
سیره و معارف رضوي را  با همکاری دستگاه ها و نهادهای عضو جشنواره و با حمایت اقشار مختلف 
مردم و با پشلتیبانی دولت محترم و عنایت مجلس محترم شلوراي اسلالمي، خصوصاً اعضاء محترم 
کمیسلیون فرهنگي مجلس و بویژه رهنمودهای مراجع عظام و علملای اعالم در یک فضاي معنوي 

فراهم مي نمایند.

الف: برنامه هاي موضوعي و تخصصی مّلی
  برنامه هاي موضوعي تعریف شلده در جشلنواره بین المللي امام رضاعلیه السالم شامل آن دسته 
از برنامه هایي  مي شود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها، دانشگاه ها، کانون های 

مقدمه
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پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور ، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سازمان کتابخانه ها، موزه ها 
و مرکز اسناد آستان قدس رضوي،شهرداری قم، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان مقدس 
احمدی و محمدی علیهما السلالم، پژوهشلکده مجازی تربیت اسلالمی- بنیلان، اداره کل تبلیغات 
اسلالمی استان خراسان رضوی،  نهادها و سازمانهاي عضو، به صورت انتشار فراخوان و دریافت آثار 
و انتخاب برگزیدگان پرداخته مي شود و در حال حاضر بخش های تخصصی جشنواره به موضوعات 
علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، دیجیتالی و کودک ونوجوان اختصاص دارد.

ب: برنامه های بین المللی
  برنامه هاي تعریف شده براي خارج از کشور در جشنواره بین المللي امام رضاعلیه السالم با بهره گیري 
از ظرفیت علمي، فرهنگي اندیشمندان و دانشمندان جهان همچنین مشارکت ارادتمندان هشتمین 
اختر تابناک آسلمان امامت و والیلت در اقصي نقاط جهان با رویکرد علمي، پژوهشلي ، فرهنگي و 
هنري برگزار مي گردد. این بخش با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، همکاري نهادهاي 
فرهنگي مرتبط با خارج از کشور به ویژه مجمع جهاني اهل البیت )علیهم السالم( و جامعه المصطفي 

العالمیه مي باشد.

ج: برنامه هاي عمومي و مردمی 
  سلازماندهي برنامه هاي عمومي جشلنواره بین المللي امام رضا علیه السالم با ایجاد فرصت هاي 
معنوي دهه کرامت در سراسلر کشلور اعم از شهر و روستا در قالب جشلن هاي مردمي با مشارکت 
اقشار مختلف و با پیش بینی 17 کارگروه از نهادها و تشکل های مردمی با نظارت شوراي هماهنگي 
جشن هاي دهه کرامت و با محوریت ستاد عالي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد کشور و با همکاري 
دستگاه های فرهنگي و مرتبط کشور، نهادها و تشکل های مردمی به عنوان مجري انجام می گردد.

د: برنامه هاي پنجم ذیقعده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداشلت امامزادگان به عنوان قطب هاي فرهنگي جامعه یکي از محورهاي اصلي برنامه هاي روز 
پنجم ذیقعده در تقویم فرهنگي کشلور و در دهه کرامت مي باشلد که همه سلاله در تمامي استانها 

مقدمه
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برنامه ریزي و به مورد اجرا گذاشلته مي شلود و در طي سال هاي اخیر این بزرگداشت در چارچوب 
همایش و کنگره در دستورکار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است. 

ه: برنامه هاي روز ششم ذیقعده بزرگداشت حضرت احمد بن موسي علیه السالم )شاهچراغ(:
بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي روز ششم ذیقعده به عنوان بزرگداشت حضرت احمد بن 
موسي علیه السالم )شاهچراغ( تعیین و در تقویم فرهنگي کشور درج شده است. در این روز با محوریت 
آستان مقدس حضرت شاهچراغ در شیراز سومین حرم اهل بیت و سراسر کشور با محوریت شوراي 
هماهنگي بزرگداشت دهه کرامت برنامه هاي متنوع فرهنگي پیش بیني و به مرحله اجرا در خواهد آورد. 

و: برنامه هاي قدمگاه هاي حضرت امام رضا علیه السالم در مسیر جاده والیت 
  بزرگداشت قدمگاه هاي مسیر هجرت حضرت امام رضا )علیه السالم( از شلمچه تا مرو با راه اندازي 
کاروان هاي نمادین و مراسلم ویژه از جمله برنامه هایي مي باشد که با حضور و مشارکت گسترده ي 

مردم در  استان هاي مسیر هجرت و  قدمگاه ها نهادینه شده است. 

ز: برگزیدگان:
  یکي از دستاوردهاي اصلی جشنواره بین المللي امام رضا )علیه السالم( شناسایي پدید آورندگان 
آثار فاخر فرهنگي و هنري در زمینه فرهنگ رضوي مي باشد که در برنامه هاي مختلف از سوي هیأت 
داوران هریک از رشته هاي علمي، فرهنگي، هنري، سینمایي و مطبوعاتي و دیجیتالي آثار برگزیده 
منتخب شناسایي و نفرات اول تا سوم پدید آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده شناخته شده 

و طي مراسم اختتامیه برنامه موضوعي استان و دستگاه برگزار کننده مورد تقدیر قرا ر مي گیرند.

ح: خادمان فرهنگ رضوي:
  یکي از برنامه هاي جشلنواره بیلن المللي امام رضا )علیه السلالم( معرفي خادمان فرهنگ 
رضوي مي باشد که از سوي کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوي جشنواره 8 چهره برجسته علمي، 
فرهنگي و هنري در داخل و خارج از کشور که داراي خدمات برجسته اي در ساحت مقدس فرهنگ 

رضوي باشند انتخاب و با اهداء نشان جشنواره از آنان تجلیل مي گردد.

مقدمه
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ط: افتتاحیه و اختتامیه جشنواره بین المللي فرهنگي و  هنري امام رضا علیه السالم :
  جشلنواره بین المللي امام رضا علیه السلالم در دهه کرامت همزمان با سلالروز میالد باسلعادت 

حضرت فاطمه معصومه )سلالم اهلل علیها( در شلهر مقلدس قم افتتاح و  پس از اجرا در 31 اسلتان 

کشلور و سطح وسیعي از نقاط جهان، اختتامیه آن  در شب سالروز میالد با سعادت حضرت علي بن 

موسي الرضا علیه السالم با حضور مسئوالن عالي رتبه، اقشار مختلف، برگزیدگان جشنواره، اصحاب 

فرهنگ و هنر با تجلیل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به کار خود پایان مي دهد. 

ی: انتشارات:
  انتشلار دسلتاوردهاي فاخر در عرصه فرهنگ رضوی در دسلتور کار جشلنواره بین المللي 

امام رضا علیه السالم قرار گرفته است که به محضر دلداگان این ساحت مقدس ارائه می گردد. کتاب 

حاضر گوشه ای از عملکرد چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( در عرصه 

ملی و بین المللی می باشد که از سوی انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم 

منتشر و به محضر دلدادگان ساحت مقدس فرهنگ رضوی تقدیم تا ان شاءاهلل مورد استفاده و بهره 

برداری عموم قرار گیرد . و اما آنچه که در این میان مهم است تالش و همت همه استانها و دستگاه ها 

و سازمانهای عضو این جشنواره عظیم می باشند که زبان تشکر و قدرشناسی از آنان قاصر است و به 

امید روزی که خدمات آنان براتی برای نجات ، در محضر قاضی الحاجات باشد .
                    

 بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)علیه السالم(

مقدمه
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بخش اول

برنامه های ملی
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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فصل اول

افتتاحیه
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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افتتاحیه چهاردهمین
 جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

  افتتاحیه جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( و جشن های دهه کرامت روز پنجشنبه 14 
مرداد ماه 1395 سالروز میالد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )سالم ا... علیها ( با حضور 
تولیت آستان قدس رضوی)علیه السالم( و تولیت آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه)سالما... علیها(، 
سلفیران و نمایندگان حرم احمدبن موسی)شلاهچراغ()علیه السلالم( ، اسلتاندار خراسان رضوی، 
اسلتاندار قم، مدیر عامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)علیه السلالم(، مسئول و اعضاء 
شلورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، علما، فضال، 
نمایندگان بیوت مراجع، مسلئوالن و زائران در شبسلتان امام خمینی حرم مطهر در قم آغاز شلد .

آستان مقدس حضرت معصومه )س(استان قم
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آستان مقدس حضرت معصومه )س(استان قم
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آستان مقدس حضرت معصومه )س(استان قم
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فصل دوم

برنامه های فرهنگی 
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان تركی آذری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان آذربايجان غربی

یازدهمین جشلنواره بین المللی شعر رضوی به زبان  ترکی - آذری با دریافت 222 اثر از شعرای 
داخل کشلور و 20  اثر از شلاعران خارج از کشور کار خود را آغاز کرد . آثار رسیده توسط هیأت 
داوران ارزیابی و با بیانیه ای که هیأت داوران اعالم داشته اند 5 نفر به عنوان شاعر برگزیده داخل 
کشور و 5 نفر به عنوان شاعر برگزیده خارج از کشور معرفی شدند . مراسم اختتامیه جشنواره با 
تجلیل از برگزیدگان و رونمایی از کتاب مجموعه اشعار برگزیده با عنوان »گونش ضیافتی 2 « 16 
مرداد 1395 با حضور شاعران آذری زبان سراسر کشور و کشورهای ، عراق وجمهوری آذربایجان، 

در شهرستان ارومیه به کار خود پایان داد . 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان آذربايجان غربی

اعضاء هیأت داوران

  محمد باقر کریمی    دبیر جشنواره

  بهرعلی محمودی
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  منوچهر زاده علی
  دبیر تخصصی 

  مصطفی محمودی
  مسئول پایگاه اطالع رسانی

  عبداهلل بحر العلومی

  رویا شاه حسین زاده
  رابط خبر 

  سعید سلیمان پور

  امیر عبداهلل نژاد
  ناظر مقیم 

  ام البنین سعیدی
  مسئول ثبت نام سامانه

  حمید واحدی

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  اسماعیل امینی     ناظر تخصصی
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اعضاء هیأت اندیشه ورز

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان آذربايجان غربی

  محمدرضا بابازاده  اباذر بیگی  سید مهدی قریشی   محمد باقر کریمی

  جواد زاهدی  منوچهر زاده علی

  پیروز قادری

  مصطفی محمودی

  ام البنین سعیدی

  یداهلل جایدری

  مصطفی قلیزاده علیار

  بهرعلی محمودی

  رویا شاه حسین زاده 
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برگزیدگان جشنواره

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان آذربايجان غربی

  اصالن خلیل اوف از باکو

  سید نورالدین دارآفرین از جمهوری 
آذربایجان

  سمیر کهیه اوغلی از عراق

  وحید سلطانزاده چایکندی

  آقای روزبه صمدی                                      آقای وحید طلعت                                      صنعان بدل اف از جمهوری آذربایجان 

  استاد نصر عاصی آقا اوغلو از عراق
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان آذربايجان غربی

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  ایالم

جشلنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی در تاریخ 28 آبان ماه 1394 با اعالن فراخوان 
کار خود را آغاز کرد . این جشنواره در دو رشته و در دو زبان فارسی و عربی ، با دریافت 450 اثر با 
رشدی معادل 55/17 درصد نسبت به آثار دریافتی در سال گذشته برگزار شد . داوری آثار توسط 
6 داور مجرب صورت گرفت که حاصل این داوری 15 نفر در بخش زبان فارسلی و 3 نفر در بخش 
زبان عربی به عنوان برگزیده معرفی شده اند . در حاشیه این جشنواره نمایشگاه عکس ، نقاشی 
و خوشنویسلی رضوی به مدت یک هفته برپا و مورد اسلتقبال و بازدید عالقمندان به فرهنگ و 
هنر به ویژه فرهنگ منور رضوی قرار گرفت . مراسلم تجلیل از برگزیدگان و اختتامیه جشلنواره 
سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی با حضور جمع کثیری از مردم استان و مسئولین و مقامات 

کشوری و استانی در تاریخ 20 مرداد ماه 1395 برگزار و به کار خود پایان داد .
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اعضاء دبیرخانه
جشنواره

اعضاء هیأت داوران

  حمید محمدی    ناظر تخصصی  علی محمد نیاکان    دبیر جشنواره

  علی هلشی
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  فریبا   عبداللهی
  مسئول دبیرخانه جشنواره

  محمدعلی قاسمی
  دبیر تخصصی

  علی حسن سهراب نژاد  محمدعلی قاسمی  ظاهر سارایی

  خلیل الیاسی 
  مسئول ارزیابی و نظارت

  الهام عبداللهی
  رابط خبر

  ابراهیم کرمی
  مسئول سامانه الکترونیکی و زیرپرتال

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  ایالم
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اعضاء هیأت داوران

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  دکتر مهدی اکبرنژاد  محمدعلی  قاسمی   علی محمد نیاکان

  مینا پیرزادنیا

  دکتر محمدرضا حسینی

  ظاهر سارایی

  یداهلل جایدری

  محمد رضا شیرخانی

  علی حسن سراب نژاد  حبیب اله بخشوده

  سید مهدی حسینی نژاد

  حجت االسالم والمسلمین  علی چراغی پور 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  ایالم
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برگزیدگان جشنواره

  علی اکبر امامی  فرج اهلل صیدمحمدی  کبری صیفی

  رضا حسین آبادی  مهین وزیری  احسان الفتی

  زهرا درختی  علی کاظمی

  ریخانه ثابت قدم

  پیمان صالحی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  ایالم

  علی احمدی

  زینب نظریان   طاها خدامی

  فائزه منتی

  عبدالصاحب نوروزی

  نازنین حسن وند

  باسم الشمری
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مراسم اختتامیه جشنواره

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  ایالم
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جشنواره مشاعره رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  بوشهر

جشلنواره مشاعره رضوی با ثبت نام بیش از 380 نفر از حافظان شعر رضوی سراسرکشور آغاز 
بلکار کرد و پلس از داوری تلفنی در مرحله اول تعداد 68 نفر شایسلته راه یابی به بخش اصلی 
جشلنواره شلدند و در 8 مرحله به رقابت پرداختند ماحصل این رقابت 8 نفر به عنوان برگزیده 
در این دوره از جشنواره معرفی شدند. مراسم اختتامیه جشنواره درتاریخ 20 مردادماه 1395 با 

تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد . 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  بوشهر

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  عبدالرضا گرشاسبی    ناظر تخصصی  حمیده ماحوزی     دبیر جشنواره

  آنیتا مظفری 
  مسئول ارزیابی نظارت

  فریما بوشهری 
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  مدینه کره بندی 
  مسئول سامانه الکترونیکی

اعضاء هیأت داوران

  صدیقه مزارعی زاده

  مرضیه معصومی

  سعید بیابانکی

  محمدرضا احمدی فرد

  حسین دارند

  علی هوشمند
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  بوشهر

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  اردشیر محمودی فرد  آنیتا مظفری   حمیده ماحوزی

  زهره عالی نسب

  علی هوشمند  فریما بوشهری 

  عباس عاشوری نژاد   سعید اشرافی

برگزیدگان جشنواره

  بتول کاظمی    بهنام میرزائی   فاطمه بحرینی مطلق
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  بوشهر

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره تولید کتاب رضوی ) برای کودک ونوجوان (

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  چهارمحال و بختیاری

جشنواره تولید کتاب رضوی ) برای کودک ونوجوان (  با دریافت 210 اثر از سراسرکشور داوری 
این دوره از جشلنواره را آغاز کرد از تعداد آثار رسیده 64 عنوان کتاب چاپ شده و 146 عنوان 
کتاب آماده چاپ  بوده اسلت . با اعالم اسلامی برگزیدگان از سلوی هیأت داوران و با تجلیل از 
برترین های این دوره جشلنواره در فرهنگسرای شلهرکرد  در تاریخ 20 مرداد ماه 1395 به کار 

خود پایان داد .



33

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  چهارمحال و بختیاری

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  ابراهیم زاهدی مطلق    ناظر تخصصی  جواد کارگران    دبیر جشنواره

  نوراهلل بنی مهدی 
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

دبیر تخصصی

  شهرام فرجی 
  مسئول دبیرخانه جشنواره

  زینب فهامی
  مسئول سایت و سامانه / رابط خبر

اعضاء هیأت داوران

  محمد حکیم آذر

  غالمرضا صفار 

  احمدرحیم خانی 

  سهراب علیرضایی
  مسئول ارزیابی ونظارت
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  چهارمحال و بختیاری

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  مراد یوسفی  جواد کارگران   فرزاد رحیمی

  جهانگیر صفری   آسیه ارزانی  سید باقر حسینی

برگزیدگان جشنواره

  حمیدرضا شاه آبادی

  زهرا داوری

  مژگان شیخی 

  طیبه شامانی 

  مجید مال محمدی

  عباس عرفانی مهر 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  چهارمحال و بختیاری

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی )یادمان دعبل خزاعی( 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خوزستان 

هفتمین جشلنواره بین المللی شلعر رضوی به زبلان عربی ) دعبل خزاعی ( بلا دریافت بیش از 
207 اثر از شلاعران داخل کشور و خارج از کشور در قالبهای شعری فصیح ، قصیده، شعر شعبی 
آغاز بکار کرد . از میان آثار ارسلالی 8 اثر در بخش فصیح از کشلورهای عراق، لبنان، سلوریه ، 
کویت ،عمان و 10 اثر از شاعران داخل کشور به عنوان آثار برتر جشنواره انتخاب شدند . مراسم 
اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان و شلعر خوانی به مدت دور روز در تاریخ های 20 و 21 مرداد ماه 

1395 در شهرستان کارون برگزار و به کار خود پایان داد  . 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خوزستان 

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  بهمن ساکی    ناظر تخصصی  همایون قنواتی    دبیر جشنواره

  سید کریم موسوی 
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  محمد جهانگیری شیخ شبانی  
  مسئول سایت

  ایوب نیسی 
  مسئول سامانه الکترونیکی

اعضاء هیأت داوران

  سالم الساری   سید شبر حسینی   عباس حزباوی

  عباس حزباوی  
  دبیر تخصصی

  ندا بنی تمیم  
  مسئول ارزیابی و نظارت

  شراره کریم پور 
  رابط خبر
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برگزیدگان جشنواره

  زهرا بن یباره   شیخ عبداهلل االسعد

  مجید مال محمدی

اعضاء هیأت داوران

  عدنان غزی   جلیل حزباوی

  علی عفراوی 

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  ناصر چنانی  حاج عباس حزباوی

  دکتر عدنان غزی   مرتضی حیدری آل کثیر  حسین براتی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خوزستان 

  همایون قنواتی    دبیر جشنواره
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خوزستان 

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره  داستان رضوی )كبوتر حرم(

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سمنان

جشنواره داستان رضوی » کبوتر حرم«  در سه بخش داستان کوتاه ، داستان بلند  و داستان کوتاه 
کوتاه با دریافت بیش از 1528 اثر و رشلد14 برابری نسلبت به جشنواره سال گذشته با استقبال 
شایسلته داستان نویسان سراسرکشلور روبرو شد و با برگزاری مراسلم تجلیل از برگزیدگان و 
رونمایی از سه عنوان کتاب به نامهای» کبوترانه می خواهمت «، »چند دانه گندم نذر کبوتران حرم« 
و »هشلت«  در 20 مرداد ماه 1395 در تاالر تاتر شلهر مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان در 

این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد . 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سمنان

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  میثم امیری    ناظر تخصصی  محمدرضا سوقندی    دبیر جشنواره

  سیما رجبی 
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  نیره کاشی 
  مسئول دبیرخانه جشنواره / سایت و سامانه الکترونیکی

  حسینعلی جعفری 
  دبیر تخصصی

  ابراهیم پورتقی
  رابط خبر

  مرضیه قنبری
  مسئول ارزیابی ونظارت

اعضاء هیأت داوران

  علی اکبر واالیی   کامران پارسی نژاد   حسینعلی جعفری
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سمنان

اعضاء هیأت داوران

  عماد عبادی

  طاهره اروجی

  محمداسماعیل حاجی علیان 

  حامد امامی 

  محمدعلی دهقانی 

  مهدی زارع 

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  حسینعلی جعفری  سیما رجبی   محمدرضا سوقندی 

  منصور فرزامی راد   اسماعیل همتی  مجید رهبر
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سمنان

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  حجت االسالم و المسلمین حدادیان   مهدی جمال 

  محمد اسماعیل حاجی علیان  نیره کاشی

برگزیدگان جشنواره

  لیال دوستی فرد  معصومه دهنوی   محبوبه حاجیان نژاد
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سمنان

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره شعر رضوی اقوام ایرانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  فارس 

جشنواره  شعر رضوی اقوام ایرانی با دریافت 5063 اثر با زبانهای لری ) گویش های مختلف مناطق 
لرنشلین شامل لرستان ، بختیاری ، بویراحمد و ممسنی ( و لکی ، بلوچی و ابهری ، گیلکی ، تالشی 
و تاتی ، مازندرانی ، استرآبادی و طبری ، کردی و گویش های وابسته به آن از قبیل اورامانی ، کرمانجی ، 
گورانی و زازا ، گویش های فارس:الرستانی و گویش های وابسته ) گراشی ، اوزی ، فیضوری ، اشکنانی ، اسیری ، 
فداغی ، اهلی ، خنجی ، بستکی و بندری ( ، کوهمره ای و گویش های وابسته ) دوسیرانی ، کنده ای، 
سلمغانی ، نودانی ، پایونی ، شلورابی ، بایگانی و ...( ، گویش های منفرد فارس ) سیوندی، عبدویی ، 
کالنی ، دوانی ، کرشی ، کرونی و ... ( ، گویش های مرکزی )نطنزی ، میمندی ، جوشقانی ، قهرودی، 
زفره ای ، سلده ای ، خرزوقی ، کهکی ، آمره ای ، انارکی و ... ( ، گویش های سلمنانی )سلرخه ای ، 
السلگردی ، شهمیرزادی ، سنگسلری ، خوری (  برگزار شد . مراسم اختتامیه جشنواره و تجلیل از 

برگزیدگان در تاریخ 19مردادماه 1395 در شهرستان شیراز برگزار و به کار خود پایان داد . 
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اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  مهدی نجفی    ناظر تخصصی  بهزاد مریدی    دبیر جشنواره

  بهاره شفیعی سروستانی 
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  مهدی خداجو 
  مسئول دبیرخانه جشنواره

  علی اصغر محدث
  مسئول سایت / سامانه الکترونیکی و رابط خبر

  داریوش محرابی 
  مسئول ارزیابی ونظارت

اعضاء هیأت داوران

  عبدالرحمن حواشی   منصور علی اصغری   ناصر دولتشاه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  فارس 
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  بهزاد مریدی

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  دکتر خسرو قاسمیان  احد ده بزرگی     دکترکاووس حسنلی 

  بهاره شفیعی سروستانی   منصور اوجی  عبدالنبی سالمی

برگزیدگان جشنواره

  حشمت اله آزادبخت  سید اکبر سلیمانی   کیوان ملکی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  فارس 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  فارس 

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره شعر رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  کرمان

جشنواره شعر رضوی با دریافت 3227 اثر در دو بخش شعر کالسیک و شعر نو کار خود را آغاز 
کرد . موضوعات جشنواره ، شعر رضوی و شعر برای اهل بیت )علیهم السالم( بوده است . مراسم 
اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان و شعر خوانی به مدت دو روز در تاریخ 18 و 19 مرداد ماه 1395 

در کرمان برگزار و به کار خود پایان داد.
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  کرمان

  محمدرضا علیزاده احمدآبادی    دبیر جشنواره

  وحید محمدی   مهدی گنجی    دبیر تخصصی
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  مه سیما احمدی 
  مسئول سامانه ثبت نام الکترونیکی

  محمد نجفی زاده
  مسئول دبیرخانه جشنواره

  محمدرضا ضیاءالدین 
  مسول ارزیابی ونظارت

اعضاء هیأت داوران

  قربان ولی   رضا اسماعیلی   حامد حسینخانی

اعضاء دبیرخانه جشنواره
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  کرمان

اعضاء هیأت اندیشه ورز

     محسن روحی 

  محمد محمود آبادی  محمد ابدالی تک لو

  محمدرضا احمدی  محمدجواد حسین زاده

  مهدی صدفی 

  محمدرضا علیزاده احمدآبادی 

  محمدعلی جوشایی 

برگزیدگان جشنواره

  نیلوفر بختیاری  محمد مجتبی احمدی   داوود کفعمی
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  کرمان

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا )علیه السالم( 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مازندران

جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا)علیه السالم ( در دو بخش ملی و بین المللی برگزارشد 
و با دریافت 137791 هزار اثر از سراسرکشور در گروه های مختلف سنی آغاز بکار کرد و پس از 
داوری و اعالم بیاینه هیأت داوران مجموعا 18 نفر برگزیده که از این تعداد 3 نفر برگزیده خارج 
از کشور ، 6 نفر برگزیده داخل کشور ، 3 نفر در بخش ویژه بومی ، 3 نفر در بخش حدیث رضوی 
معرفی شدند ، و با برگزاری مراسم اختتامیه تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 20 مرداد ماه 1395 

در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد .
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مازندران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  سیدامید میرعظیمی    ناظر تخصصی  احد جاودانی    دبیر جشنواره

  حجت االسالم دکتر حسین مرادی  
  مسئول بخش بین الملل 

  عیسی مدانلو  
  دبیراجرایی و مسئول دبیرخانه 

  محمدرضاجلیلی 
  مسئول ارزیابی ونظارت

  عباس زارع 
  مسئول دبیرخانه  نمایندگی بنیاد

  عباس مهدوی  
  رابط خبر

  احمد صدوقی
  دبیرتخصصی جشنواره 

  محمد خادمی
  مسئول سایت

اعضاء هیأت داوران

  حجت االسالم علی اکبر خدامیان    هادی آقاجانی   علی رسولو   حجت االسالم حمزه صانعی



55

  احد جاودانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مازندران

  علی حسن نژاد    فریده یوسفی    فاطمه نعمتی سارخانلو  

اعضاء هیأت داوران

  عزیزاهلل موالیی    مریم رزاقی    محمد عظیمی    احسان مهدیان 

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  محمد شعبانی   فریده یوسفی      حجت االسالم والمسلمین حامد مهدیخوانی 

  لیلی احمدی   مرتضی نور بخش  محمدجواد حسین زاده  خدیجه قصاب ساروی
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مازندران

برگزیدگان جشنواره

  مهال ابراهیمی

  آفرین اصالح الدین

  میکائیل

  معصومه درویش گفتار

  مهدیه آقالری 

  اطهرمهدی کمیلی 

  مصباح تابوامباله لوبانگی 

   علی سلیمانی  

  علی شریعت نیا

  جزوال رسودیا

  سیده زهرا اخالقی

  آزاده نبی زاده اردکانی  زهرا آزاده نژاد
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مازندران

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره شعردو بیتی و رباعی رضوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  همدان 

جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی در تاریخ 28 آبان ماه 1394  با اعالن سراسری فراخوان در سایت ها 
و روزنامه ها و فضای مجازی و ارسلال فراخوان برای شلاعران سراسر کشور کار خود را آغاز کرد 
تعداد 1100 اثر توسلط شاعران به دبیرخانه جشنواره ارسلال شد که پس از داوری توسط داوران 
برجسته کشوری 8 نفر به عنوان برگزیده ، 9 نفر شایسته تقدیر انتخاب شده اند . مراسم اختتامیه 
و تجلیل از برگزیدگان جشلنواره در تاریخ 20 مرداد ماه 1395 با حضور جمع کثیری از هنرمندان ، 
شلاعران و مسئولین کشوری و استانی در شلهر باستانی هگمتانه آرامگاه باباطاهر  برگزار شد و 
در این مراسم از کتاب مجموعه اشعار برگزیده جشنواره با نام زمزمه خورشید )2( رونمایی شد . 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  همدان 

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  جواد محقق    ناظر تخصصی  فاضل عبادی    دبیر جشنواره

  مجید فروتن   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  میر هاشم میری   
  دبیر تخصصی 

  سیاوش دیهیمی    

  حبیب اله شهنوازیان  
  رابط خبر

  سید مهدی موسوی   

  منیژه حیدرپور  
  مسئول دبیرخانه جشنواره

  مرتضی نوری    
  مسئول ارزیابی و نظارت

  میالد عرفان پور     

  زهرا اکبر نیا  
  مسئول سایت و سامانه الکترونیکی
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  همدان 

اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  علی سلیمانی    

  سید محمدرضا جوادی    

  دادیار حامدی     

  سیاوش دیهیمی    

  میر هاشم میری    

  حسین طاهری    

  سید مهدی موسوی      

  هادی فیض منش      

  محمد جواد الهی پور      

  فاضل عبادی
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  همدان 

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی

 نهاد کتابخانه های عمومی کشوراستان  تهران

 جشلنواره نهضت کتابخوانی رضوی با شلرکت بیلش از 235382 نفر در بخلش های مکتوب ، 
الکترونیک ، نقاشی ، کتاب اعترافات غالمان و کتاب امام علی بن موسی الرضا)علیه السالم( کار 
خود را آغاز کرد . پس از بررسی پرسش نامه های رسیده تعداد 820 نفر در بخش فردی و 105 نفر 
در بخش خانواده برای تقدیر معرفی شدند . برگزیدگان ملی و استانی جشنواره کتابخوانی رضوی 
تعداد 1382 نفر بودند . از مجموع 3934 کتابدار شلرکت کننده در جشنواره تعداد 260 کتابدار 
از سراسلر کشور نیز به عنوان برگزیده معرفی شلدند  . مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 

جشنواره در تاریخ  7 شهریورماه 1395 در تهران برگزار شد .
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 نهاد کتابخانه های عمومی کشوراستان  تهران

  محمد اله یاري فومني    دبیر جشنواره

  سکینه خاتون مهدیان پور 
  نماینده جشنواره

  امین شفیعیان 
   کمیته اجرایي 

  اسماعیل جانعلي پور 
  مدیر اجرایي جشنواره

  مرضیه خالوئي
  کمیته اجرایي

  سحر رستمي
  کمیته اجرایي

  سعید مجیدي
  کمیته اجرایي

  علي مصباحي
  کمیته اجرایي

اعضاء هیأت داوران

  عباس محمددیني   عبداهلل جعفري   علیرضا پوراکبري

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

 آیت محمدی  ناظر تخصصی
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 نهاد کتابخانه های عمومی کشوراستان  تهران

اعضاء هیأت اندیشه ورز

   علي نیکنام انزابي    علي رمضاني 

  علیرضا مختارپور  علیرضا برازش  محمد اله یاري فومني

  مجید صحاف

  سکینه خاتون مهدیان پور

  امین متولیان  محمدسرشار

  اسماعیل شفاعي   محسن پرویز

  اسماعیل جانعلي پور 

  محمدهادی ناصری طاهری
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 نهاد کتابخانه های عمومی کشوراستان  تهران

برگزیدگان جشنواره
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برگزیدگان جشنواره

 نهاد کتابخانه های عمومی کشوراستان  تهران
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 نهاد کتابخانه های عمومی کشوراستان  تهران

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره کتاب سال رضوی

سازمان امورکتابخانه ها و موزه هااستان  خراسان رضوی 
 آستان قدس رضوی 

نهمین جشنواره بین المللي کتاب سال رضوی با دریافت بیش از 320 اثر داخلی و خارجی به زبان هایی 
همچون فارسی، عربی، انگلیسی ، اسپانیایی ، کردی ، ترکی آذربایجانی کرده ای ، نروژی ، ازبکی و ... 
به دبیرخانه جشلنواره رسلید . پس از داوری 20 اثر در بخش کتاب برتر، 2 ناشلر در بخش کتاب 
دیجیتال  ، 1 اثر در بخش پایان نامه برتر، 1 اثر در بخش شایسلته چاپ و 3 ناشلر در بخش ناشر 
فعال انتخاب ومعرفی شلدند . مراسلم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشلنواره در تاریخ  27 
مرداد ماه 1395 در محل تاالر اجتماعات بنیاد پژوهشلهای اسلالمی آستان قدس رضوی برگزار 

شد .
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سازمان امورکتابخانه ها و موزه هااستان  خراسان رضوی 
 آستان قدس رضوی 

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

 حجت االسالم والمسلمین علیزاده  ناظر تخصصی  محمدهادی زاهدی     دبیر جشنواره

  دکتر هادی منوری   
  دبیر کمیته علمی جشنواره 

  زهره وحیدی   
  مسئول دبیرخانه جشنواره 

  مهدی قیصری نیک  
  مدیر اجرایی جشنواره و مسئول سایت

  محمدجواد حفیظی  
  کارشناس سامانه ثبت نام الکترونیکی جشنواره

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  دکترعلی اکبر عصار نیا

  جواد محمدزاده مقدم   محمدهادی زاهدی

  دکتر هادی منوری 

  حجت االسالم و المسلمین شریعتی تبار

  مهدی قیصری نیک 
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سازمان امورکتابخانه ها و موزه هااستان  خراسان رضوی 
 آستان قدس رضوی 

برگزیدگان جشنواره
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سازمان امورکتابخانه ها و موزه هااستان  خراسان رضوی 
 آستان قدس رضوی 

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

 دبیرخانه هامهنگی و نظارت برکانونهایاستان  خراسان رضوی 
 فرهنگی هنری مساجد

جشنواره سراسری محراب در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( در 
6  بخش آغاز به کار کرد . دبیرخانه جشنواره در بخش نور ) حفظ چهل حدیث رضوی ( با حضور 
فعال بیش از 71 هزارو دویست نفر شرکت کننده و در بخش سالم تعداد 764 اثر  در بخش نقاشی 
احادیث رضوی تعداد383 اثر در بخش دلنوشلته به امام رضا)علیه السلالم( 217 اثر و در بخش 
تولید آثار مرتبط با امام رضا)علیه السلالم( تعداد 68 اثر و در بخش فعالیتهای شلاخص رضوی 
کانونها در سطح کشور 96 اثر دریافت و به داوری پرداخت  . مراسم اختتامیه جشنواره محراب در 
تاریخ 11 شهریورماه 1395 با تجلیل از برگزیدگان در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد .
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 دبیرخانه هامهنگی و نظارت برکانونهایاستان  خراسان رضوی 
 فرهنگی هنری مساجد

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره حفظ چهل حدیث رضوی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیمنطقه آزاد قشم

اولین جشنواره حفظ چهل حدیث رضوی با ثبت نام 400 نفر در سه گروه سنی نوجوانان ، جوانان 
و بزرگساالن کار خود را در سه منطقه جزیره هرمز ، بندرسلخ و شهر قشم آغاز کرد . از مجموع 
ثبت نام کنندگان پس از مسلابقه شلفاهی 80 نفر به عنوان منتخب مرحله اول معرفی شدند . در 
مرحله دوم، مسلابقه به صورت کتبی در منطقه آزاد قشلم برگزار شلد که تعداد 20 نفر به عنوان 
برگزیده معرفی شدند.   مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 17 مرداد ماه 1395 در 

مرکز بین المللی رشد منطقه آزاد قشم برگزار و در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد .
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیمنطقه آزاد قشم

اعضاء هیأت داوران

  سید مهدی موسوی اجاق    دبیر جشنواره

  محمد میری   
  مسئول ارزیابی ونظارت 

  معصومه بازماندگان قشمی    
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

مسئول سامانه الکترونیکی

  خدیجه غالمی    

  زهره صادقی    

  حمید الماسی نیا    
  مسئول سایت / رابط خبر

  مرتضی جوکار     

اعضاء دبیرخانه جشنواره



76

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیمنطقه آزاد قشم

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  سید مهدی موسوی اجاق    

  فرزانه جاشونیا هرمزی    

  سهیال عتیبی    

  لیال عتیبی     

  اسماعیل پیرنیا     

  احمد غالمی   

  زهرا سالمتی    

  آیدا عباس صیادی    

  فریبا عجم     

  محمد طاهری    

  خدیجه غالمی       

  لیال بالودی       

  رضا نساجی        

  محدثه زارعی        

  غالمرضا شادکام        

برگزیدگان جشنواره
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیمنطقه آزاد قشم

مراسم اختتامیه جشنواره



78

فصل سوم

برنامه های هنری  
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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 جشنواره عکس رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  آذربایجان شرقی 

ششمین جشنواره عکس رضوی با دریافت 4976  اثر توسط عکاسان سراسر کشور داوری خود 
را آغاز کرد از تعداد آثار رسیده 1459 اثر در بخش عکاسی با گوشی تلفن همراه ، 1944 اثر در 
بخلش جلوه های معنوی زیارت ، 1034 اثلر در بخش معماری و ابنیه و 539 اثر در بخش خالقه 
بوده که داوری شلده است . مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان با رونمایی از کتاب» آفتاب 
مشلرقی « پنج دوره آثار برگزیده جشلنواره عکس رضوی در تاریخ 20 مرداد 1395 برگزار و به 

کار خود پایان داد .
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اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  سعید-فالح فر    ناظر تخصصی محمد محمدپور    دبیر جشنواره

  یونس زواری   
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  علی محرمی   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد و مدیر اجرایی 

  سروش خیری    

  سهیال باقریان  
  رابط خبر

  نادر فارغی  
  دبیر تخصصی

  کریم متقی     میرعباس میرهاشمی   

  علی پیروزمنش    
  مسئول سایت 

  محمد جاویدی    
  مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی

  سعید فالح فر     

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  آذربایجان شرقی 
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اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  محمد محمدپور    

  هادی یوسف زاده      میرعباس آل یاسین    

  پدرام اجتماعی     

  افشین شاهرودی      علی حاجی بلند    

  محمد هادی نیا    

  حسین حسین زاده    

  علی محرمی      

  محمدعلی جدیداالسالم      

  حمید سبحانی      

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  آذربایجان شرقی 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  آذربایجان شرقی 

مراسم اختتامیه جشنواره
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 جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  اصفهان

یازدهمین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی در پنج رشته نگارگری، طراحی 
نگارگری ، گل و مرغ، تذهیب ،تشلعیر و طراحی نقوش سلنتی برگزار شد . دبیرخانه جشنواره با 
دریافت 187 اثر از سراسرکشور داوری را آغاز کرد .آثار رسیده به جشنواره پس از ارزیابی مرحله 
اول  توسلط داوران 84 اثر به بخش نمایشلگاهی راه یافت . آثار منتخب در موزه هنرهای معاصر 
اصفهان از تاریخ 95/5/14 به مدت یک ماه به نمایش گذاشته شد که مورد اقبال عالقمندان قرار 
گرفت  . پس از داوری مرحله نهایی آثار منتخب ، تعداد 15 اثر به عنوان آثار برگزیده این دوره از 
جشنواره با بیانیه هیأت داوران اعالم گردید . جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی 
با برگزاری مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره 14 مرداد ماه 1395 به کار خود پایان داد .
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 حجه االسالم والمسلمین ارزانی    دبیر جشنواره

  حسینعلی آقائیان زاده   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  سید رضا طباطبایی  
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  محمدتقی خلیل زاده  
  رابط خبر

  بهزاد بابایی    
  دبیر تخصصی  

  مریم یزدیان پور    
  مسئول دبیرخانه / سایت 

و سامانه الکترونیکی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  اصفهان

اعضاء هیأت داوران

  اکبر مصری پور       مهرداد صدری     هوشنگ جزی زاده    

  مجید صادق زاده       سیدرضا سید فتاحی     رضا بدر السماء    

اعضاء دبیرخانه
جشنواره
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  حجه االسالم والمسلمین ارزانی    

  هوشنگ جزی زاده    

  اکبر مصری پور   

  جعفر قلی دادخواه   

  بهزاد بابایی     

  حسینعلی آقائیان زاده     

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  اصفهان

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  مهدی دلیلی    

  سیدرضا سید فتاحی   

  جلیل جوکار   

  مهرداد صدری       مجید صادق زاده     

برگزیدگان جشنواره

  آرزو حسینی قهفرخی        سوده سادات رضوی     
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  اصفهان

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره خوشنویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  البرز

جشلنواره خوشنویسلی رضوی با دریافت بیش از 492 اثر در چهار رشلته نستعلیق ، شکسته 
نسلتعلیق ، ثلث و نسلخ داوری خود را با داوران برجسته کشلوری آغاز کرد و 15 نفر به عنوان 
برگزیدگان این دوره از جشنواره معرفی شدند . آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره در نگارخانه 
قام مقامی کرج  در معرض دید عالقمندان قرار گرفت که با استقبال بسیار خوبی رو برو شد . مراسم 
اختتامیله و تجلیلل از برگزیدگان در تاریخ 19 مرداد ماه 1395 با حضور مسلئولین کشلوری و 

استانی برگزار شد .
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اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  حسین نوروزی    ناظر تخصصی سید موسی حسینی کاشانی    دبیر جشنواره

  علی اکبر جباری   
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  الهام احمد زاده   
  مسئول سامانه الکترونیکی

  فریبا کالهی  
  رابط خبر

  شمس الزمان فوالدوند  
  مسئول دبیرخانه

  محمد سعید مریدی   
  مسئول سایت

  ابراهیم شریفی
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  البرز

اعضاء هیأت داوران

  استاد کابلی       استادامیراحمد فلسفی       استاد احمد عبدالرضایی     استاد مجتبی ملک زاده   
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اعضاء هیأت داوران

  علی شیرازی       استاد غالم حسین امیرخانی      محمد حسین عطارچیان      استادمحمد سلحشور   

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  البرز

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  سید موسی حسینی کاشانی    

  علیرضا اکبری     

  ابراهیم شریفی    

  الهام احمد زاده     

  شمس الزمان فوالدوند     

  فریبا کالهی  

  حسین جعفری قهدریجانی      

  علی اکبرپورجباری      

  محمد سعید مریدی       
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برگزیدگان جشنواره

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  البرز

  علی ایرانی      

  شهرام روحی      

  علی احسان پور      

  سید محمد فاتح نطنزی      

  بهادرپگاه       

  غالمعلی گوران اوریمی       

  الهام میرطالیی   

  زهرا میبدی   

  صفرگالشی   

  علی خیری حبیب آبادی    

  مینا قنبری    

  کیارش یعقوبی    

  سیدپیمان سادات نژاد    

  مصطفی عابدینی     

  آقامیری     



91

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  البرز

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره آواها و نواهای رضوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  تهران 

جشنواره آواها و نواهای رضوی با دریافت 250 اثر از سوی هنرمندان سراسر کشور آغاز  به کار کرد. 
جشنواره در سه بخش آواها ) تکنوازی ، گروه نوازی ( ، نواهای رضوی و بخش نماهنگ  برگزار شد .  
که از مجموع آثار رسیده 4 نفر رشته تکنوازی ، 13 گروه در بخش گروه نوازی ، 3 گروه در بخش 
نواها و 1 نفر در بخش نماهنگ به عنوان برترین های این دوره از جشلنواره معرفی شلده اند . 
مراسلم اختتامیه جشنواره و تجلیل از برگزیدگان و پیشکسوتان در تاریخ 22 مرداد ماه 1395 

در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار و در این دوره از جشنواره به خود پایان داد .
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  تهران 

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  فاطمه آران    ناظر تخصصی  برزین ضرغامی    دبیر جشنواره

  فاطمه عاشوری   
  رابط خبر 

   محمد حسین اسماعیلی   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  مسعود وصلتی   
  مسئول ارزیابی و نظارت

  دکتر کیوان پهلوان   

  دکتر محمدرضا آزاده فر   

  دکتر ایرج نعیمایی   

  حسام الدین سراج   

  اصغر شفایی     
  مسئول دبیرخانه /سایت/سامانه

  احمد صدری     
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  تهران 

  دکتر محمدرضا آزاده فر   

  محمد حسین اسماعیلی   

  احمد صدری   

  علی خیلدار   

  دکتر ایرج نعیمایی   

  حسام الدین سراج   

  برزین ضرغامی     

  فاطمه عاشوری     

  دکتر کیوان پهلوان     

اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  سیدعلی موسوی       غفور محمدزاده      جمشید پورعطایی      محمد ساالر   
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  تهران 

برگزیدگان جشنواره

  احد ملکی علیشاه         خلیل شیری        باسم حمادی       

  محمد شمس آبادی    

  سیدجالل حسینی   

  داوود رضایی   

  کریم منصوری    

  غفور امانیان    

  سیدامیرحسین سید    

  مصطفی شاه حسینی    

  سیف اله ورزیده رودی    

  سعید علی اسماعیلی    

  نایبعلی صحرا روشن      

  عزیز تنها      

  سید جواد حسینی     
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  تهران 

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره تأتر و نامیشنامه نویسی رضوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خراسان شاملی

یازدهمین جشلنواره تأتر رضوی با دریافت 64 اثر نمایشلی و  39 اثر متون نمایشلی از سلوی 
هنرمندان سراسلر کشلور آغاز به کار کرد . در مرحله اول داوری  از 64 اثر نمایشلی 14 نمایش 
انتخاب در مدت 5 روز و هرروز 3 اثر به صورت دو سانس در سالن های گلشن ، حافظ و تماشاخانه 
شمس شهرستان بجنورد بروی صحنه رفت . بخش مسابقه و در مرحله نهایی 12 اثر برای حضور 
در جشلنواره و اجرای برنامه انتخاب شلدند . مراسم اختتامیه و تجلیل از گروه های برگزیده در 
تاریخ 20 مرداد ماه در مجتمع فرهنگی هنری گلشلن شهرسلتان بجنلورد برگزار و به کار خود 

پایان داد .
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خراسان شاملی

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  مهدی حاجیان     ناظر تخصصی  دکتر محمود عزیزی    دبیر جشنواره

  لیال محمدی سعداباد   
  مسئول سامانه الکترونیکی 

  محمد تقی آریان   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  مهناز شجاعی  
  مسئول سایت

  نصرا... قادری     دکتر محمودعزیزی   

  مینا اسعدی    
  رابط خبر 

  مجتبی زیرک    
  مسئول دبیرخانه جشنواره

  هوشنگ توکلی     
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خراسان شاملی

اعضاء هیأت داوران

  سیاوش طهمورث       سهراب سلیمی     تاجبخش فائیان   

اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  حسین ثابت قدم وحید    

  حسین فرخنده     

  رضا حسینی     

  مجید صالحی     

  ابوالحسن حیدری     

  علی فرحناک    

  حجت السالم والمسلمین یعقوبی      

  محمد تقی آریان      

  محمد زوار بی ریا      
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خراسان شاملی

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خراسان جنوبی 

جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی از سری برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی 
امام رضا)علیه السالم( با دریافت بیش از 271 اثر که از این تعداد 149 اثر مربوط به بخش نقاشی 
خط و 122 اثر مربوط به بخش حروف نگاری اسلت کار خود را آغاز کرد و با برپایی نمایشلگاهی 
از آثار رسلیده در نگارخانه شلهر  و برگزار مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 18 

مرداد ماه 1395 در شهرستان بیرجند به کار خود پایان داد . 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خراسان جنوبی 

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  محمد جواد بهرامی     ناظر تخصصی  احمد محبی    دبیر جشنواره

  مرضیه اسکندری   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد و  سامانه الکترونیکی 

  سید علی زمزم   
  دبیر تخصصی 

  رحیم کافی  
  مسئول سایت

  حسین علی آبادی  
  رابط خبر

  احمد آریامنش     صداقت جباری   

  یاسین براتی    
  مسئول ارزیابی ونظارت 

  مسعود نجابتی     
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اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  احمد محبی     

  مرضیه اسکندری      

  دکتر هاشمی      

  علیرضا معظمی گودرزی      

  یاسین براتی      

  مهدی اسماعیلی مود     

  میترا رخشانی      

  سید علی زمزم       

  امیر اکبرپور       

  بلقیس افضلیان      

  هادی هنردوست      
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  خراسان جنوبی 

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سیستان و بلوچستان 

جشلنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی بلا دریافت بیش از 350 اثر هنری از 
سراسر کشور در بخش های تصویر سازی ، آرم و نشانه و پوستر کار خود را آغاز کرد . موضوعات 
جشلنواره شامل احادیث رضوی )حدیث سلسله الذهب( ، زندگی و سیره رضوی ، زیارت بارگاه 
رضوی و بقاع متبرکه و القاب امام رضا)علیه السالم( بوده است . آثار رسیده توسط هیأت داوران 
بررسلی و با اعالم بیانیه 9 نفر به عنوان برگزیده این دوره از جشلنواره معرفی شلدند . مراسم 
اختتامیله و تجلیل از برگزیدگان 20 مردادماه 1395 در محل سلالن اشلراق مجتمع فرهنگی و 

هنری زاهدان برگزار شد . 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سیستان و بلوچستان 

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  حسین مسگرانی    دبیر جشنواره

  حمیده یعقوبی     اسحاق درام     ناظر مقیم
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد و مسئول 

دبیرخانه جشنواره 

  مریم کهریزی  
  ناظر تخصصی

  علیرضا خالقدادی        دکتر محمدخزایی     سعید محمدشه بخش   

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  حمیده یعقوبی         علیرضا خالقدادی        سعید محمدشه بخش        حسین مسگرانی     
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برگزیدگان جشنواره

  سحاق اربابی     

  زهرا پاکدل نیا      

  فاطمه فیضی اسفنگره      

  علیرضا معضمی گودرزی        جواد محسنی نیک      

  معصومه صحبتی      

  جواد بدیعی       

  زینب ستاره       

  مرتضی رحمتی       

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سیستان و بلوچستان 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  سیستان و بلوچستان 

مراسم اختتامیه جشنواره



109

جشنواره آئین های نامیشی و پرده خوانی رضوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كهگيلويه و بوير احمد 

جشلنواره آئین های نمایشلی و پرده خوانی رضوی با دریافت 35 نمایش و اجرای زنده نمایش 
از 14 تا 20 مرداد ماه در تاالر نمایش یاسلوج و داوری نمایش های اجرا شلده ، 8 گروه نمایشی 
به جشلنواره راه یافته اند که 2 گروه مجلس شلبیه خوانی و 6 گروه در قالب آیین های نمایشی 
به عنوان برترین ها معرفی شده اند و با تجلیل از 8  گروه راه یافته به جشنواره ملی آئین های 
نمایشلی، نقالی و پلرده خوانی در فرهنگ رضوی در تاریخ  21 مرداد ماه 1395 در شهرسلتان 

یاسوج به کار خود پایان داد .



  محمد مظفری      110

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كهگيلويه و بوير احمد 

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  محمدحسین ناصربخت    ناظر تخصصی  رضا دهبانی پور    دبیر جشنواره

  عالمه ممبینی   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

 و سامانه 

  علی ویسی  
  مسئول سایت / رابط خبر

  سید یونس آبساالن     اردشیر صالح پور   

  کریم روشنک    
  مسئول ارزیابی ونظارت 

  محمدعلی پیرسبزی    
  دبیر تخصصی 

  اردشیر کیانی    
  مدیر اجرایی جشنواره 

  محمد حسین ناصر بخت     
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  رضا دهبانی پور 

  محمد مظفری      

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  حجت االسالم و المسلمین رضا قاسمی   

  غالمرضا شریعتی     یوسف نیکروز   

  حجت االسالم و المسلمین قاسم مقدم      

  عیسی گرجی زاده      

برگزیدگان جشنواره

  علیرضا جواهری رنانی     

  محمد مظفری      

  ابوالفضل طبسی        حبیب اله ناصری      

  امیر زارع زاده      

  پروانه شیبانی      

  قوام الدین قاسمی       

  محمد حسن زاده       

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كهگيلويه و بوير احمد 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كهگيلويه و بوير احمد 

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره مولودی خوانی رضوی )هه تاو(

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  کردستان 

جشلنواره موللودی خوانی رضوی )هه تلاو( در چهاردهمین دوره جشلنواره بین المللی 
امام رضا)علیه السالم( در دو بخش مولودی خوانی و منقبت خوانی با شرکت 72  گروه مولودی 
خوان و 20 منقبت خوان کار خود را ادامه داد که پس از بررسی و داوری مرحله اول توسط هیأت 
بازبین  22 اثر در بخش مولودی خوانی و 12 اثر در بخش منقبت خوانی شایسته حضور در بخش 
نهایی شلناخته شلدند . مراسلم اختتامیه در تاریخ 21 مرداد ماه 1395 با تجلیل از برگزیدگان 

جشنواره به کار خود پایان داد .
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  کردستان 

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  هرمزگان 

جشلنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی با حضور 12 گروه  راه یافته به مرحله نهایی در دو رشته 
نمایلش صحنله ای و نمایش عروسلکی کار خلود را آغاز کرد . 6 نمایش صحنله ای و 6 نمایش 
عروسلکی از تاریخ 13 لغایت 16 آذرماه 1395 در دو مجموعه فرهنگسلرای طوبی و تماشاخانه 
آفتاب شهرسلتان بندرعباس اجرا شلد . مراسلم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 16 
آذرماه 1395 در شهرستان بندرعباس برگزار و در این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد .
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  هرمزگان 

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  مهدی حاجیان    ناظر تخصصی  دکتر علیرضا درویش نژاد     دبیر جشنواره

  مهدی نیرومند   
  رابط خبر 

  سعید موحدی 

  غالمرضا رحیمیان   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

   مهدی فقیه 

  زینب بهرامی  
  مسئول سایت و سامانه الکترونیکی

  عبداله خداکریمی

  امین اسماعیلی     رحمت امینی   

  صادق ارشیا    
  ناظر مقیم

  فریبا رئیسی

  رضا کمالی     
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  هرمزگان 

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  مهدی سیم ریز        بهاره میرزاپور     مصیب داوری   

برگزیدگان جشنواره

  دکتر علیرضا درویش نژاد     

  غالمرضا رحیمیان      

  ناهید سلیمانی      

  احمد پهلوانی        انوشیروان پیشدار      

  سعید موحدی      

  محمد مهدی جهانبخش      

  رضا کمالی      

  فرخنده جاللی      

  حسین کریمی       

  علی رضایی       

  مهدی عطایی دریایی       
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  هرمزگان 

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره نامدهای شهری رضوی

 سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قماستان  قم  

جشلنواره نمادهای شلهری رضوی با دریافت بیش از 70 اثر توسلط هنرمندان تجسمی سراسر 
کشور کار خود را آغاز کرد . از مجموع آثار رسیده تعداد 5 اثر پس از داوری داوران برجسته این 
حوزه به عنوان برترین ها معرفی شلدند . آثار راه یافته به جشنواره در نمایشگاه نگارخانه شهر 
قم در معرض دید عموم مردم و هنرمندان قرار گرفت . مراسلم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان 
5 مهرماه 1395 در مرکز همایش های شهرداری قم برگزار و در این دوره از جشنواره به کار خود 

پایان داد . 
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 سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قماستان  قم  

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  مرتضی دیباج گودرزی
   دبیر تخصصی

  سیف اهلل عیوضی    ناظر تخصصی

  مهندس حمید نصرالهی   
  مسئول دبیرخانه 

  سید رسول موسوی نژادیان   
  دبیر جشنواره

  محمد رضا سعید تهرانی   
  دبیر اجرایی

  دکتر حمید نورکیهانی   

  مهندس وحید وزیری راد    
  رئیس جشنواره

  دکتر علی اصغر کفشچیان مقدم   

  هانیه رسولی 
  مسئول ارزیابی و نظارت    

  محمد آمره     
  رابط خبر و اطالع رسانی

  استاد محمد ابراهیم ابراهیمی     

  مهندس سید مهدی کمالی
  مسئول سایت و سامانه الکترونیکی 
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 سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قماستان  قم  

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  محمد آمره    

  مهندس حمید نصرالهی     سید رسول موسوی نژادیان      مهندس وحید وزیری راد    

  محمد رضا سعید تهرانی      

  هانیه رسولی      

برگزیدگان جشنواره

  محسن آهی         میالد علی اکبری        محمد حسن فروزانفر        ابوالفضل خوشنواز     
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 سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قماستان  قم  

مراسم اختتامیه جشنواره
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فصل چهارم

برنامه های پژوهشی  
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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هامیش گفتگو و مناظرات رضوی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  اردبیل 

همایش گفتگو و مناظرات رضوی با دریافت 252 مقاله توسلط پژوهشلگران  و اسلاتید حوزه و 
دانشلگاه آغاز بکار کرد و پس از داوری و اعالم بیانیه هیلأت داوران ، 8 مقاله به عنوان مقاالت 
برتر معرفی شدند . مراسم اختتامیه همایش و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 28 مهرماه 1395 

در شهرستان اردبیل برگزار و در این دوره به کار خود پایان داد .
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اعضاء هیأت داوران

  دکتر سید ناصر اسحاقی     دبیر همایش

  سعیدنوریان   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

 سایت و سامانه

  علي چشمه نور    
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  فرشاد قنبري 
  رابط خبر    

  ابراهیم پورحسین فر
  دبیر تخصصی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  اردبیل 

اعضاء دبیرخانه هامیش

  حبیب اهلل بابایي     

  علي غفاري     

  مهدي نوروزي        کاظم معاضدي       

  محمد فرهمند        اسحاق رسولي      

  سید حسن عابدیان کلخوران      

  فائزه عظیم زاده اردبیلي      

  ابراهیم پورحسین فر       

  بهنام صحرانورد       
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اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان هامیش

  محمود فتح آبادی     

  عسگر آرمون     

  علي طالعي      

  سید ناصر اسحاقي     

  نفیسه مومن دوست      

  علیرضا ابراهیم      

  دکتر اسحاق رسولي      

  سعید نوریان      

  ولی ا... عباسی      

  فاطمه معتمد لنگرودی      

  ابراهیم پورحسین فر      

  بیوک جامعي      

  محمدرنجبر حسینی       

  علی کارخانه       

  دکتر بهنام صحرانورد       

  نادر سقاء       

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  اردبیل 
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  اردبیل 

مراسم اختتامیه هامیش
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 هامیش گفتامن خانواده در فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیجنوب استان کرمان 

همایش گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی  با دریافت بیش از 105 مقاله از پژوهشگران و محققان 
حوزه و دانشگاه آغاز بکار کرد از تعداد مقاالت رسیده به همایش پس از داوری انجام شده تعداد 
6 مقاله در دو بخش اصلی و ویژه  به عنوان برگزیده معرفی شدند . در بخش اصلی در پنج محور 
خانواده مطلوب ، تربیت خانواده ، رعایت بهداشت خانواده ، حفظ و تحکیم خانواده و حمایت از 
خانواده و در بخش ویژه با عنوان نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی . مراسلم اختتامیه همایش و 

تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 28 مردادماه برگزار و به کار خود پایان داد .
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اعضاء هیأت داوران

  حسین اسحاقی     دبیر همایش

  سیدحسین طیبی   

  احسان مسلمی مهنی    
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  زینب قائمی فر    
  مسئول سایت و رابط خبر 

  محمود حیدری     علی سیستانی زاده   

  محمود حیدری 
  دبیر تخصصی    

  احمد بید شکی     

  فریده مرادی شهربابک 
  مسئول سامانه الکترونیکی 

  پروین صنعتی
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیجنوب استان کرمان 

اعضاء دبیرخانه هامیش
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیجنوب استان کرمان 

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  حسن افشاری پور    

  علی سیستانی زاده    

  احمد بیدشکی    

  شفیقه شفیعی     حمید تیرگر   

  سهیال نوزادی 

  سید حسین طیبی        حسین اسحاقی      

  محمود حیدری      

  پروین صنعتی      

برگزیدگان هامیش

  شهرزاد کتابی    

  علی رضایی    

  زهرا قاسم نژاد   

  اصغر طهماسبی بلداچی   

  عسگر آرمون      

  فریضه پورجمالی      
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مراسم اختتامیه هامیش

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیجنوب استان کرمان 
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هامیش کرامت انسانی از منظر رضوی 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  زنجان   

همایش کرامت انسانی از منظر رضوی با دریافت بیش از 100 مقاله توسط پژوهشگران  و اساتید 
حوزه و دانشلگاه آغاز بکار کرد و پلس از داوری و اعالم بیانیه هیأت داوران ، 8 مقاله در بخش 
اصلی و 2 مقاله در بخش ویژه  به عنوان مقاالت برتر معرفی شدند . مراسم اختتامیه همایش و 
تجلیل از برگزیدگان  در تاریخ 14مردادماه 1395 در تاالر هنر فرهنگسلرای امام خمینی )ره( 

شهرستان زنجان برگزار شد . 
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  زنجان   

مراسم اختتامیه هامیش
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هامیش حدیث رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  قم  

چهارمیلن همایش حدیث رضوی با دریافت  151 مقاله در دو بخش تخصصی و ارائه داسلتان و 
داسلتانک کارخود را آغاز کرد . در بخش تخصصی 102 مقاله و در بخش داسلتان و داسلتانک 
49 اثر به دبیرخانه همایش رسید . مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان همایش در تاریخ 5 

مهرماه 1395 در سالن شهید آوینی شهرستان قم برگزار و به کار خود پایان داد .
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اعضاء هیأت داوران

  عباس دانشی     دبیر هایش

  محمد رضا شاهمردی
  مسئول واحد خبر 

  حسین محمودی
  مسئول سایت 

  زینب عوض پور 
  دبیر پژوهشی 

  علی اسماعیلیان   
  دبیر علمی

  مهدی غالمعلی     محمد رضا سبحانی نیا   

  سید مصطفی میرعرب رضی     
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  محمد تقی سبحانی نیا     

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  قم  

اعضاء دبیرخانه هامیش
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اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان هامیش

  علی رضایی         عیسی عیسی زاده        آزاده اسکندری        یاسر اسماعیل زاده امامقلی     

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  قم  

  محمد رضا سبحانی نیا  محمدتقی سبحانی نیا 

  استاد احمد غالمعلی  استاد مهدی غالمعلی

  محمد قنبری

  رسول رضوی
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  قم  

مراسم اختتامیه هامیش
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هامیش سیامی امام رضا )علیه السالم( و فرهنگ رضوی در ادبیات پایداری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كرمانشاه  

همایش سلیمای امام رضا)علیه السلالم( و فرهنگ رضوی در ادبیات پایداری از سلری برنامه های 
چهاردهمیلن جشلنواره بین الملللی امام رضا)علیه السلالم( بلا دریافت بیلش از 70 مقاله از 
پژوهشلگران سراسلر کشلورکار خود را آغاز کرد . مقاالت رسلیده پس از داوری توسط هیأت 
داوران همایش 8 مقاله برگزیده و 9 مقاله هم قابل چاپ اعالم گردید که جمعا 17 مقاله در کتاب 
مجموعه مقاالت همایش با نام عهد جانان 3 چاپ و در مراسلم اختتامیه در تاریخ 25 مرداد ماه 

1395 رونمایی و با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد .
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اعضاء هیأت داوران

  ابراهیم رحیمی زنگنه    دبیر همایش

  احسان ملکیان   
  مسئول سامانه الکترونیکی 

  پیمان جسری   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  محمد جواد قبادپور   
  مسئول سایت و رابط خبر

  خلیل بیگ زاذه   

  شهرام امیری    
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  تورج زینی وند   

  فاطمه موسوی 
  عضو دبیرخانه    

  ابراهیم رحیمی زنگنه     

  خلیل بیگ زاده
  دبیر تخصصی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كرمانشاه  

اعضاء دبیرخانه هامیش
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اعضاء هیأت داوران

  محمدصادق بصیری   

  پیمان جسری   

  سید حبیب اهلل موسوی   

  محمد ایرانی   

  صدر اهلل بابلی   

  شهرام امیری   

  غالمرضا سالمیان     

  ابراهیم رحیمی زنگنه     

  رضا موزونی     

اعضاء هیأت اندیشه ورز

  موسی پرنیان         الیاس نورایی        وحید مبارک        فاطمه کالهچیان     

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كرمانشاه  



141

  محسن کرمیان   

  پریسا احمدی   

  طیب صفری   

  محمد جواد قباد پور   

  شبنم کریم شاهی مالیری   

  خلیل بیگ زاده     

  احمد خلیلی     

  آرشام خرسند پور     

اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان هامیش

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كرمانشاه  
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  كرمانشاه  

مراسم اختتامیه هامیش
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هامیش شناخت اخالق و آداب رضوی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مركزی

همایش شناخت اخالق و آداب رضوی با دریافت 112 مقاله از اساتید حوزه و دانشگاه داوری خود 
را آغلاز کرد و 5 مقاله به عنوان مقاالت برتر در این دوره معرفی گردید .مراسلم قرائت مقاالت 
برتر و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ  18 مرداد 1395 در شهرسلتان اراک با حضور مسلئولین 
کشوری و استانی برگزار شد . در مراسم پایانی از کتاب آرمان شهر رضوی 3 از مجموعه مقاالت 

برتر همایش شناخت اخالق و آداب رضوی رونمایی گردید  . 
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مركزی 

اعضاء هیأت داوران

  مهدی حقیقی     دبیر همایش

  دکتر رضا باقی زاده
  دبیر تخصصی 

  میثم افشار زاده   
  مسئول سایت و سامانه ثبت نام الکترونیکی

  دکتر محمود قیوم زاده     دکتر عباسعلی حیدری   

  علیرضا حاج علی بیگی     
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد

  دکتر محمد قزوینی       دکتر رضا باقی زاده     

اعضاء دبیرخانه هامیش
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مركزی 

اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان هامیش

  سعیده ایزدپناه      

  شهرزاد کتابی      

  دکتر محمد قزوینی      

  سیدمحمد خاتمی نژاد      

  زهرا قاسم نژاد      

  دکتر رضا باقی زاده      

  سید مجتبی سجادی      

  عسگر آرمون       

  سعید عبد الحمیدی       

  علیرضا حاج علی بیگی         مهدی حقیقی     
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  مركزی 

مراسم اختتامیه هامیش
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هامیش روش تبلیغ در فرهنگ رضوی

 اداره کل تبلیغات اسالمیاستان  خراسان رضوی   

همایش روشلهای تبلیغ در فرهنگ رضوی  با دریافت بیش از 200  مقاله از سراسرکشلور داوری 
خود را آغاز کرد پس از بررسلی مقاالت در سه مرحله توسط داوران ، 12 مقاله به عنوان مقاالت 
برتر در این دوره معرفی گردید که در کتاب مجموعه مقاالت همایش تبلیغ در فرهنگ رضوی به 
چاپ رسیده است . مراسم قرائت مقاالت برتر و تجلیل از برگزیدگان با حضور مسئولین کشوری 

و استانی در نیمه دوم دی ماه برگزار خواهد شد . 
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 اداره کل تبلیغات اسالمیاستان  خراسان رضوی   

اعضاء هیأت داوران

  سید محمود مرویان حسینی      دبیر همایش

  علی اکبر جالئیان     

  هادی شادکام      

  ذکاوتی زاده     

  حسین زمانی     علی اکبر نوایی    

  حسین مهدوی پارسا      

  سید جواد موسوی هوایی      

  عبداهلل ابراهیمی 

  حسین نمازی فرد  

اعضاء دبیرخانه هامیش
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  حسین نمازی فرد      

  حسین زمانی     

  سید محمود مرویان حسینی       

  عبداهلل ابراهیمی      

  حسین مهدوی پارسا   

  مهدی  شریعتی تبار   

 اداره کل تبلیغات اسالمیاستان  خراسان رضوی   

اعضاء هیأت علمی

برگزیدگان هامیش

  مجید شاهسوند          دانیال دهنوی         جواد عرب اسدی      
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هامیش نامز در فرهنگ رضوی  

پژوهشکده مجازی تربیت اسالمی بنیاناستان  خراسان رضوی 

همایلش نملاز در فرهنگ رضوی با دریافت 220 مقاله توسلط پژوهشلگران  و اسلاتید حوزه و 
دانشلگاه کار خود را آغاز کلرد و پس از داوری و اعالم بیانیه هیلأت داوران ، 8 مقاله به عنوان 
مقاالت برتر معرفی شلدند . مراسم اختتامیه همایش و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 2 آذرماه 
1395 در دانشلگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی شهرستان مشهد برگزار و در این دوره به 

کار خود پایان داد .
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پژوهشکده مجازی تربیت اسالمی بنیاناستان  خراسان رضوی 

اعضاء هیأت داوران

  دکتر سید حسین مجتبوی   دبیر همایش

  حجت االسالم دکتر حسن نقی زاده   

  محمد احمد آبادی
  نماینده جشنواره و رابط خبر 

  مرتضی رضایی    
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  حجت االسالم دکتر مصطفی رجایی پور   

  دکتر محمد جواد فرح بخش 
  مسئول دبیرخانه همایش    

  دکتر محمد علی خلیل زاده     

  مژگان پیرنیاپور
  مسئول سایت و سامانه الکترونیکی 

  دکتر جعفر شرف الدین شیرازی
  دبیر تخصصی 

اعضاء دبیرخانه هامیش
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پژوهشکده مجازی تربیت اسالمی بنیاناستان  خراسان رضوی 

اعضاء هیأت داوران

  دکتر جعفر شرف الدین شیرازی      

  حجت االسالم محمد رسولی     

  محمود خلیل نیا     

  دکتر نعمت ا... فیروزی     

  دکتر جعفر کبیری      

  دکتر حسین باقری      

  دکتر سید حسین سید موسوی        دکتر محمد جواد فرحبخش      

  حجت االسالم دکتر حسین احمری      

  حبیب ا... تقی پور      

  حجت االسالم دکتر حسن قاسمیان      

  دکتر احمد فدوی  دکتر سید حسین مجتبوی       

  دکتر مهدی ستودیان

  دکتر محمد دارینی

  حجت االسالم موسی الرضا حیدری        دکتر احمد عالمتیان      

  حجت االسالم محمد حسین جمالزاده      

  حجت االسالم صداقت صادقی رودان      

  زهره مهشاد       
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اعضاء هیأت اندیشه ورز

  دکتر جعفر شرف الدین شیرازی   

  یحیی ساالری     علی اکبر گرمه ای     حسن قاسمیان   

  دکتر سید حسین مجتبوی       حجت االسالم دکتر مصطفی رجایی پور

پژوهشکده مجازی تربیت اسالمی بنیاناستان  خراسان رضوی 

  سیدرضا سرور   

  حجت االسالم محمد حسین مهرابی   

  محمدعلی رضایی کرمانی     

برگزیدگان هامیش

  مریم شاکری     

  عسگر آرمون     

  مینا شمخی      

  معصومه کرامتی      

  دکتر سعید جعفری تیتکانلو      

  پیمان اخوان      

  ریحانه ایالنی       

  بهرام جبارلوی شبستری         زهرا خندان       
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پژوهشکده مجازی تربیت اسالمی بنیاناستان  خراسان رضوی 

مراسم اختتامیه هامیش
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فصل پنجم

برنامه های سینامیی   
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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جشنواره پویانامیی رضوی  

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گلستان  

هشتمین جشنواره پویانمایی رضوی از سری برنامه های چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم(  
در دو بخش فیلم کوتاه انیمیشن و فیلمنامه برگزار شد . دبیرخانه جشنواره با دریافت  44 فیلم 
انیمیشلن، 49 فیلمنامه به داوری پرداخت که در بخش فیلم 5 اثر و در بخش فیلمنامه 8 اثر به 
عنوان برترینها معرفی شدند . مراسم پایانی و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 17 و 18 مردادماه 

1395 در شهرستان گرگان با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد .
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گلستان  

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  رسول بنی ابهری    ناظر تخصصی  علی اصغر فضیلت     دبیر جشنواره

  قاسم قندهاری 
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  محمدعلی صفورا   

  سید محمود حسینیه     
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  مسعود امامی   

  الهام رئوفی  
  رابط خبر    

  مریم رحمانی پور      
  مسئول دبیرخانه جشنواره

  امیر محمد دهستانی     

  مسعود امامی
  دبیر تخصصی 
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گلستان  

اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  ساره شفیعی پور     

  حسن خراسانی     

  مهتا خوارزمی        حامد شریفی       

  کریم معزی دیلمی      

  علی عزیزی      

  علی اصغر فضیلت       

  مریم رحمانی پور       

  عباس جاللی یکتا      

  قاسم قندهاری         علی نصیبی       

  رضا بسطامی       

  اصغر صفار       

  زهرا نورا        

  مسعود امامی       



159

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گلستان  

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  لرستان  

جشلنواره تولیدات تلویزیوني رضوی با دریافت تعداد 10 تله فیلم توسلط اساتید و هنرمندان 
برجسته حوزه صدا و سیما ، پس از بررسی به مرحله انتخاب راه یافته و در مرحله نهایی ، داوری 
خود را آغاز کرد . تله فیلم های راه یافته به جشلنواره در تاریخ های 13 و 14 مرداد ماه هر روز 
5 سانس در تاالر شهید آوینی شهرستان خرم آباد به نمایش گذاشته و در نهایت سه تله فیلم 
به عنوان برترین ها جشنواره معرفی شد . مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ 15 

مرداد ماه 1395 برگزار و در این دوره به کار خود پایان داد .
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  لرستان  

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  ابو الفضل آردی آرانی    ناظر تخصصی  دکتر حمید رضا حنان     دبیر جشنواره

  ماشاءا... امان الهی بهاروند   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  سید رحیم حسینی   

  فرشته بیرانوند    
  رابط خبر 

  جمال شورجه   

  سجاد شفیعی 
  مسئول سایت و سامانه ثبت نام الکترونیکی    

  احمد نقدیان     
  مسئول ارزیابی و نظارت

  شهرام نجاریان     

  فرید رحمتی
  مسئول دبیرخانه جشنواره و دبیر تخصصی 
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  لرستان  

اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  محمد رضا گوهری      

  حجت االسالم موسوی     

  فرید رحمتی     

  ابراهیم اصغری      

  حجت االسالم حمید رضا حنان      

  سید محمد سیف زاده      

  محمد امیری پور      

  مهدی مددکار      

  مهدی علینقی پور      

  احمد نقدیان       

  سید غالمرضا نعمت پور       

  ماشاءا... امان اللهی بهاروند       
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  لرستان  

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره ی فیلم مستند و کوتاه رضوی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  یزد 

 یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی با دریافت 618 اثر و با رشد 20 درصدی نسبت 
به سلال گذشلته در دو بخش فیلم کوتاه و فیلم مسلتند ، داوری خود را آغاز کرد .  آثار رسیده 
در بخش داستانی 365 اثر و در بخش مستند 253 اثر از 30 استان کشور به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده است . با اعالم بیانیه هیأت داوران ، مراسم اختتامیه جشنواره با حضور جمع کثیری 
از هنرمندان و مسلئوالن کشوری و استانی از تاریخ 18 لغایت 21 مردادماه 1395 به مدت 4 روز 

برگزار شد و با تجلیل از برگزیدگان این دوره جشنواره به کار خود پایان داد .
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  یزد 

اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  ابوالفضل آردی آرانی    ناظر تخصصی  علي غیاثي ندوشن    دبیر جشنواره

  محبوبه آذرزاده    
  مسئول دبیرخانه جشنواره / سایت و سامانه 

  حسن شریف بیگي    
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  مجید برزگر   

  محمدحسن زارعیان      
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  فرهاد اصالني   

  عاطفه ابراهیمي 
  رابط خبر    

  حمیدرضا صالحیه یزدي 
  دبیر اجرایي جشنواره

  محمدعلي سجادي     

  رقیه توکلي گردفرامرزي
  دبیر تخصصی 
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  یزد 

اعضاء هیأت داوران

  مهدي جعفري       ابراهیم سعیدي     مرتضي رزاق کریمي   

اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  علي غیاثي ندوشن      

  فهیمه سهیلي راد      

  هانیه یوسفیان      

  حمیدرضا صالحیه یزدي      

  حسن شریف بیگي      

  کریم لک زاده      

  سیدخلف حوتي نژاد       

  رقیه توکلي گردفرامرزي       
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  یزد 

مراسم اختتامیه جشنواره
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فصل ششم

برنامه های مطبوعاتی و دیجیتالی   
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  قزوین  

چهارمین جشلنواره رسلانه های دیجیتال رضوی با دریافت 149 اثر از سراسرکشور و با رشد 50 
درصدی نسلبت به دوره گذشلته آغاز به کارکرد .  آثار رسیده در بخش های ایده های دیجیتال 
رضوی ، بازی های رایانه ای ، تارنماهای اینترنتی و رسانه برخط ، فعالیتهای فرهنگی دیجیتال ، نرم 
افزارهای چند رسانه ای ، نرم افزارهای همراه و هوشمند و بخش ویژه بوده است . با پایان یافتن 
مرحله داوری و اعالم بیانیه هیأت داوران جشنواره و معرفی برگزیدگان، مراسم اختتامیه در تاریخ 
20 مردادماه 1395 در محل صحن مقدس آستان امام زاده حسین بن علی بن الموسی الرضا)علیه السالم( 

در شهرستان قزوین در این دوره به کارخود پایان داد.
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اعضاء هیأت داوران

  اکبر اسکندری نژاد     دبیر جشنواره

  زهرا میرزایی راد   
  مسئول سایت و سامانه الکترونیکی 

  شهریار پرهیزکاری   
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  احسان میرشجاعی   
  دبیر تخصصی

  مهندس عباسعلی محمودی   

  الهه خطمی    
  مسئول پایگاه اطالع رسانی 

  دکتر پویان حسین پور   

  اعظم خوئینی 
  مسئول ارزیابی و نظارت    

  علی اکبر اللوئیان     
  مسئول دبیرخانه

  حسین افسری     

  حامد حاجیلو
  رابط خبر 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  قزوین  

اعضاء دبیرخانه جشنواره
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اعضاء هیأت اندیشه ورز

برگزیدگان جشنواره

  حجت االسالم و المسلمین محمد حسین بهرامی

  اکبر اسکندری نژاد      

  سعید پورایمانی     

  سید محمدجواد حسینی      

  علی اکبر اللوئیان      

  حامد حاجیلو      

  احسان میرشجاعی      

  الهه خطمی      

  حجت االسالم و المسلمین محمدباقر خوانساری       

  شهریار پرهیزکاری       

  زهرا میرزایی راد       

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  قزوین  
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  قزوین  

مراسم اختتامیه جشنواره
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جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها  

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گیالن   

جشلنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسلانه ها در دو بخش اصلی شلامل مطبوعات ، خبرگزاری ها 
و پایلگاه های خبلری تحلیلی در شلش رشلته » تیتر«، »سلرمقاله و یادداشلت«،»خبر«، 
»گزارش«،»مصاحبه«و»مقاله« و در بخش ویژه حوزه رادیو و تلویزیون شلامل »عکس و شعر«  
با دریافت 1353 اثر داوری خود را آغاز کرد . پس از داوری تعداد 20 اثر  از10 نشریه ، 4خبرگزاری  
و 1 پایگاه خبری و دو مرکز صدا و سلیمای اسلتانی به عنوان برترین ها انتخاب شدند.مراسلم 
اختتامیه این جشلنواره در تاریخ 25 مرداد ماه 1395 بلا تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان 

داد .
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اعضاء هیأت داوران

اعضاء دبیرخانه
جشنواره

  رضا مقدسی    ناظر تخصصی  فیروز فاضلی     دبیر جشنواره

  محمد نیک بخش    
  مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد 

  محمد فتحی پور   
  مسئول سایت

  هوشنگ عباسی   

  فاطمه ملکی     
  مسئول ارزیابی و نظارت 

  کاظم فالحی   

  هما باقری پور  
  رابط خبر    

  فاطمه پور عباسی     
  مسئول دبیرخانه جشنواره و سامانه الکترونیکی

  حسین ابراهیمیان      

  رضا مقدسی 
  دبیر تخصصی 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گیالن   
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  مجید محمدپور      

  رضا مقدسی      

  ذبیح اله قوامی      

  بیژن مقدم      

  علیرضا ملکیان      

  احمد توکلی      

  سید هاشم موسوی       

  محمود اکرامی فر       

اعضاء هیأت داوران

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گیالن   

  حجت االسالم و المسلمین امیر چهری        فیروز فاضلی      

  رضا مقدسی        سلیمان پورابراهیم      

  حسن جعفری       

اعضاء هیأت اندیشه ورز
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برگزیدگان جشنواره

  احسان رحیم زاده         محمود مقامی      

   سعیده خورشیدوند      

  علی سلیمانی       

  منصوره قلیچی        

  فاطمه همتی        

  صدیقه رضوانی نیا       

  سید حمیرا زکی پور         سیدمحمد اسحاقی         سیدرضا ثابت قدم       

  سیدهاشم موسوی         همایون میره جینی         علی کریمی پاشاکی       

اعضاء هیأت اندیشه ورز

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گیالن   
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 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیاستان  گیالن   

مراسم اختتامیه جشنواره
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فصل هفتم

برنامه های کودک و نوجوان   
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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 جشنواره های بخش کودک و نوجوان  

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوراستان  تهران    

  جشنواره های هشتگانه ویژه کودک و نوجوان رضوی با عناوین : 

  جشنواره قصه گویی رضوی 
  جشنواره داستان نویسی رضوی 

  جشنواره نشریه نگاری رضوی
  جشنواره خوشنویسی رضوی 

  جشنواره کاردستی رضوی 
  مسابقه معرفی شخصیت 

  جشنواره نقاشی رضوی )یک تصویر از یک حدیث رضوی (
  جشنواره شعر خوانی و مشاعره رضوی 

  برنامله هلای بخش کودک و نوجوان از سلری برنامه هلای چهاردهمین جشلنواره بین المللی 
امام رضا)علیه السلالم( با 8 عنوان برنامه در 31 اسلتان کشلور با بیش از 60 هزار اثر در دهه کرامت 
برگزار شلد . برترین های جشنواره های رضوی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در 
گروه های سلنی مختلف و در 8 عنوان موضوع »داستان کوتاه« 21 اثر، »قصه گویی« در بخش کانونی 
8 نفر و در بخش آزاد )غیر کانونی( 2 نفر، »نشلریه نگاری« 9 اثر، »کاردسلتی« 9 اثر، »شعرسلرایی« 
21 اثر، »معرفی شلخصیت« 8 اثر، »نقاشلی« 18 اثر و »خوش نویسی« 14 اثر، انتخاب شده اند.در این 
میان، 130 نفر برگزیده این دوره از جشنواره رضوی، در روزهای دهه کرامت در استان محل سکونت 
خود  تجلیل شدند.مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ  24 مرداد 1395 در سالن غدیر 

مجتمع آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در تهران برگزار شد . 
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جشنواره داستان کوتاه رضوی
  برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه رضوی

  رده سنی 7 تا10 سال
  زهرا الزمی از یزد

  صبا کشتکاری از بوشهر 
  شهریار رفیع زاده از یزد

  حدیث بهدانی از خراسان جنوبی
  آیال نجف اوغلی از اردبیل

  امیر حسین مکی از زنجان
  صدف علیمرادی از ایالم

  رده سنی 11 تا 13 سال
  نگار سلیمانی از اردبیل 
  سحر فتح زاده از زنجان

  میترا عبدالهیان از خراسان رضوی
  فاطمه پور ابراهیمی واحد از همدان

  لیال اصغریان از مازندران
  مریم شیخ از گیالن

  امیر حسین شبیهی از گلستان

  رده سنی 14 تا 16 سال
  محمد حسن سیفدار از تهران

  لیال دوستی فرد از زنجان
  پارسا کاظمی از قزوین 

  کوثر عباسی از زنجان
  مهسا ریحانی زنجانی از زنجان

  الهه موسوی از زنجان
  علی مشرفی از خراسان رضوی

  هیأت داوران جشنواره داستان کوتاه رضوی
  خانم مریم حسینیان

  خانم شراره هاشم دباغیان
  خانم صدیقه اسماعیل لو 

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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جشنواره قصه گویی رضوی

  برگزیدگان جشنواره قصه گویی رضوی
  فاطمه بحرانی از یزد

  مریم خاکسار تهرانی از تهران
  سمیه پسندی از اصفهان

  فرزانه قاسمی از یزد
  وحید خسروی از کرمانشاه

  مهتاب شهیدی از تهران
  مهری روحی رحیم از تهران 
  فاطمه روحی رحیم از تهران

  یاسمن رحیمی نیکو از زنجان
  سونا فتح علی زاده از اصفهان

  هیأت داوران جشنواره قصه گویی رضوی
  خانم زهرا اطهری

  خانم نرگس شیخ سفلی
  آقای محمد سیمزاری

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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جشنواره نشریه نگاری رضوی

  برگزیدگان جشنواره نشریه نگاری رضوی

  رده سنی 10 تا 12 سال
  نازنین حسنی نژاد ، زهرا محمد علی نژاد و سما ابراهیمی از قزوین 

  زینب کیانی نژاد و یاسمین تقوی فرد از فارس
  آیلین مهدی نژاد ، سید نرجس میر مطلبی و هنگامه فتحی از گیالن 

  رده سنی 13 تا 15 سال
  فاطمه رامشینی، فاطمه عبدالمالکی و مینا سبحانی از تهران

  محمد رضا ایران زاده و پوریا روشنی صبح از اردبیل
  مائده ذاکری زیارتی ، فائزه نام آور زنگنه و زهرا هاشمی از هرمزگان 

  رده سنی 16 تا 17 سال
  نگین قره داغی، مریم خلیل پور و سارا پور فالح از البرز

  آناهیتا عیسی پور ،  مریم امامی و هانیه نجف نژاد از اردبیل
  شقایق خدمتکاری و نیلوفر عدالتخواه  از هرمزگان 

  هیأت داوران جشنواره نشریه نگاری رضوی
  خانم ویدا ملکی

  خانم زهرا عبد الحی
  خانم فرزانه رحمانی

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان



183

جشنواره کاردستی رضوی

  برگزیدگان جشنواره کاردستی رضوی

  رده سنی 8 تا 11 سال
  نگار طاهری ،  آتنا ذوالفقاری از سمنان
  حدیثه بامری از سیستان و بلوچستان

  یلدا یوسفی ،  پرنیان جعفری از هرمزگان 

  رده سنی 12 تا 14 سال
  شقایق عزیزی ، شکیال عزیزی از زنجان

  نگار سلیمانی از اردبیل
  مهدیه نادری از زنجان

  رده سنی 15 تا 17 سال
  محمد سینا سلیمیان از یزد

  محمد حسن پور ، سید صدرا علوی ارجمند از آذربایجان شرقی
  مینو وفقی ، ملیکا مقدسی  از تهران

  هیأت داوران جشنواره کتابسازی رضوی
  خانم مژگان خلیل پور

  خانم  پروانه کیانیان
  خانم آذرمشهدی    

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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جشنواره شعرسرایی رضوی

  برگزیدگان جشنواره شعرسرایی رضوی
  رده سنی 7 تا 10 سال

  فاطمه راهدار از هرمزگان 
  پرنیان قربانی از گیالن
  زهرا فراهانی از همدان

  سجاد توکلی از خراسان رضوی
  نازنین زینب سیاه کویی از کرمان

  مریم منصوری از کرمان
  مهدیا اشراقی از چهارمحال بختیاری

  رده سنی 11 تا 13 سال
  امیر محمودی از کرمانشاه

  آیدا افشاری از همدان
  بهاره لنجانی از کرمان

  زهرا طالبی از فارس
  محمد امین حسین پور از هرمزگان

  آی سودا عاشوری از گیالن
  فاطمه ربانی از قزوین 

  رده سنی 14 تا 16 سال
  پویان پیره کرمانشاه

  سارا درهمی یزد
  علیرضا امانی فارس

  سحر قابل اینچه برون گلستان
  امید خانی تهران

  نوریه گیتی بین گیالن
  مهسا ریحانی زنجانی زنجان

  هیأت داوران جشنواره شعرسرایی رضوی
  خانم سودابه امینی

  خانم مریم اسالمیان 
  خانم انسیه موسویان

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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جشنواره معرفی شخصیت رضوی

  برگزیدگان جشنواره معرفی شخصیت رضوی

  فاطمه قاسمی اصفهان
   نسرین قربانی سمنان

  لیال ابدالی آذربایجان غربی
  بهنوش بساک مرکزی

  رویا روحانی زنجان
  مینا غیاث آبادی مرکزی

  مریم روحانی اصفهان
  مهدی صالحی اقدم آذربایجان شرقی 

  هیأت داوران جشنواره معرفی شخصیت رضوی

  خانم ملیحه باقری
  خانم فریبا حبیبی
  خانم مریم تاراسی

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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جشنواره نقاشی رضوی)یک تصویر از یک حدیث رضوی(

  برگزیدگان جشنواره  نقاشی رضوی

  رده سنی 7 تا 9  سال
  طنین نظری از اصفهان

  بنیامین  مالکی از بوشهر
  پرنیان  قربانی از گیالن

  تانیا  محمد زاده از خراسان رضوی
  آیشن باقر الموسوی از آذر بایجان غربی

  محمد رضا  روشن بین از سمنان 

  رده سنی 10 تا 12  سال
  فاطمه تقویان از خراسان جنوبی 

  ستایش پاشایی از آذربایجان غربی 
  دنیا حیدریان از کرمانشاه

  سوما  شیخ چوپانی از آذر بایجان غربی
  فاطمه  بیانی از اردبیل
  سحر  برزگری از یزد 

  رده سنی 13 تا 17 سال
  رضا  سربازی از اردبیل

  حسن  محمدی از اردبیل
  حمید  رضا بقالی از همدان

  فرناز عبداللهی یا ساقی از خراسان رضوی
  مائده  تقی زاده از گلستان

  علیرضا  شهریاری از کرمان

  هیأت داوران جشنواره نقاشی رضوی
  آقای کورش پارسانژاد
  خانم غزاله مرصوصی

  خانم معصومه فاضلی مقدس

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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جشنواره خوشنویسی رضوی

  برگزیدگان جشنواره خوشنویسی رضوی

  رده سنی 10 تا 12 سال
  فاطمه آذربایجانی از قزوین

  کیارش اژدری از خراسان رضوی
  آذین شاهی از سمنان

  غزال روان نخجوانی از اردبیل
  نیلوفر ربانی از خراسان رضوی

  مرضیه زارعیان از فارس
  رضوان السادات بنی جمال از لرستان 

  رده سنی 13 تا 17 سال
  جالل رضایی از گلستان

  محمد رضا کریمی از قزوین 
  امیر باجالن از قزوین

  امیررضا یعقوبی از هرمزگان
  آرین محزون از فارس

  پانیز خوش کیفی از کردستان
  مریم السادات حسینی آزاد از قم 

  هیأت داوران جشنواره خوشنویسی رضوی
  آقای مجید حسینی
  آقای مهرداد صالحی

  خانم پروانه انصار

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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اعضاء دبیرخانه جشنواره

  صدیقه حسن زاده
   مدیرکل آفرینش های فرهنگی کانون

  مجتبی دانشور
   مدیرکل روابط عمومی 

و امور بین الملل کانون

  رضا قمرزاده
   معاون فرهنگی کانون

  علیرضا حاجیان زاده 
    مدیرعامل کانون

  محمدعلی شامانی 
    مشاور عالی مدیرعامل

  مریم تاراسی  
    مسئول دبیرخانه

 کارگروه کودک و نوجوان

  نسرین امینی 
    رابط خبر

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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مراسم اختتامیه جشنواره های رضوی بخش کودک و نوجوان

سراسر کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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مراسم اختتامیه جشنواره های رضوی بخش کودک و نوجوان

رسارس کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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مراسم اختتامیه جشنواره های رضوی بخش کودک و نوجوان

رسارس کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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مراسم اختتامیه جشنواره های رضوی بخش کودک و نوجوان

رسارس کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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مراسم اختتامیه جشنواره های رضوی بخش کودک و نوجوان

رسارس کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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مراسم اختتامیه جشنواره های رضوی بخش کودک و نوجوان

رسارس کشورکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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فصل هشتم

برنامه های دانشگاهیان    
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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برنامه های دانشگاهیان 

برنامه های بخش دانشلگاهیان از سلری برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم(  
31 دانشگاه کشور با محوریت معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در چهاردهمین 
دوره جشلنواره برنامه ریزی های خود را آغاز کرده اسلت . با توجه به تسری برنامه های رضوی 
در طول سال برنامه های دانشگاهیان از مهرماه آغاز و تا اردیبهشت ماه سال آینده پایان خواهد 
یافت . مراسم اختتامیه برنامه های دانشگاهیان در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1396 برگزار و 

31 دانشگاه کشور کار خود را در این ماه به پایان خواهند رساند . 

استان تهرانمعاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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برنامه های دانشگاهیان در 31 استان کشور

  سلسله همایش بین المللی سیره و معارف رضوی- دانشگاه فردوسی مشهد- خراسان رضوی

  جشنواره نهضت ترجمه رضوی- دانشگاه الزهرا)سالم اهلل علیها(- تهران

  همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی- دانشگاه فرهنگیان - خراسان رضوی

  جشنواره تجلی فرهنگ رضوی در شعر و ادبیات فارسی- دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد- خراسان رضوی

  همایش بین المللی قرآن کریم و میراث رضوی ) با محوریت سبک زندگی(دانشکده علوم قرآنی سبزوارخراسان رضوی

  همایش عقالنیت در سیره رضوی- دانشگاه تهران 

  همایش عرفان و مولفه های آن در سیره رضوی- دانشگاه شیراز- فارس

  همایش معنویت سالمت و شادی با تأکید بر آموزه های اهل البیت علیهم السالم- دانشگاه اصفهان- اصفهان

  همایش اخالق در سیره رضوی- دانشگاه عالمه طباطبایی- تهران

  همایش سبک زندگی رضوی- دانشگاه رازی کرمانشاه- کرمانشاه

  همایش امام رضا)علیه السالم( از نگاه اهل سنت- دانشگاه کردستان

  کرسی آزاد اندیشی و مناظره های رضوی- دانشگاه گیالن

  جشنواره جوان، فضای مجازی، رویکرد رضوی - دانشگاه پیام نور-تهران

  جشنواره  کتابخوانی رضوی- دانشگاه شهید مدنی اذربایجان شرقی

  جشنواره شعر و مشاعره رضوی- دانشگاه بیرجند- خراسان جنوبی

  جشنواره نشریات مکتوب رضوی- دانشگاه صنعتی بیرجند- خراسان جنوبی

  جشنواره سفرنامه و ادبیات داستانی رضوی- دانشگاه بوعلی سینا همدان

  جشنواره نوای رضوی) سرود، تواشیح و هم خوانی(- دانشگاه گناباد- خراسان رضوی

استان تهرانمعاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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  کمیته بانوان ) بخش هنری، علمی، فرهنگی(
  دانشگاه دکتر شریعتی- تهران

  دانشگاه امام صادق)علیه السالم(-پردیس خواهران- تهران

  دانشگاه الزهرا)سالم اهلل علیها(- تهران

  کمیته هنری ) مطالعات هنر، هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی و سنتی، هنرهای نمایشی و آوایی(
  دانشگاه هنر تهران

  دانشگاه هنر شیراز

  دانشگاه هنر اصفهان

  دانشگاه هنر تبریز

  نظام سالمت در فرهنگ رضوی 
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

  دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

  دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی  مشهد 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک 

  دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی قم

استان تهرانمعاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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ساختار برنامه های بخش دانشگاهیان در
جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

  مجری: معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ستاد مرکزی دانشگاهیان

کمیته هنری         کمیته علمی         کمیته بین الملل         کمیته فضای مجازی         کمیته ادبی         طب سوزنی         کمیته بانوان

فیلم

انیمیشن

عکس

موسیقی
کردستان/دف

سفال و
سرامیک

نگارگری

خوشنویسی

منبت
و معرق

مینا

فرش

نمایش
)تئاتر(

پوستر

فیلم نامه

هنر تهران

هنر اصفهان

هنر تبریز

هنر شیراز

کتاب

مقاله

پایان نامه

الهیات شیراز

گیالن

رازی کرمانشاه

تهران

عالمه طباطبایی

کردستان

جامعه المصطفی

فردوسی مشهد

دانشگاه الزهرا )س(

سایت

وبالگ

پیامک

نشریات دیجیتال

ایمیل

طراحی نرم افزار

رسانه دیجیتال

پیام نور

شعر

مشاعره

سفرنامه و ادبیات

سرود

تواشیح
و همخوانی

کتابخوانی

کرسی های
آزاد اندیشی

نشریات مکتوب

بیرجند

شهید مدنی

بوعلی همدان

صنعتی بیرجند

گناباد

علوم پزشکی تهران

علوم پزشکی مشهد

علوم پزشکی شیراز

علوم پزشکی قم

علوم پزشکی بابل

امام صادق )ع(

باقر العلوم

دانشگاه شیراز

شریعتی

امام صادق )ع(
 واحد خواهران

حضرت
معصومه )س(

استان تهرانمعاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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استان تهرانمعاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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استان تهرانمعاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

طریق رضوی
پیاده روی دانشجویان از قدمگاه نیشابور تا حرم مطهر رضوی
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فصل نهم

برنامه های ویژه
جشن های دهه کرامت      
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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برنامه های بزرگداشت روز پنجم ذی القعده
 روز تکریم و تجلیل از امامزادگان  

سازمان اوقاف و امورخیریه کشور

  همزملان با 18 مرداد روز ملی بزرگداشلت اماملزادگان، برنامه های مختلفی در سراسرکشلور از 

سلوی سلازمان اوقاف و امورخیریه در امامزادگان واجب التعظیم و بقاع متبرکه برگزار شد. از جمله 

برنامه ها برگزاری 300 همایش بزرگداشت امامزاده در سراسر کشور ، در دهه مبارک کرامت عالوه بر 

گرامیداشت میالد حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( و جشن تکلیف دختران و مراسم میالد حضرت 

علی بن موسی الرضا)علیه السالم( با مشارکت کاروان های »زیر سایه خورشید« و حضور خدام حرم 

رضوی در بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار شد.یکی از برنامه های روز تجلیل از امامزادگان،تقدیر از 

هیات امناء و خدام فعال و افتخاری بقاع متبرکه بود. افتتاح پروژه های عمرانی و زیرساخت فرهنگی 

بقاع از دیگر برنامه های ایام دهه کرامت است.محصوالت فرهنگی متعددی از قبیل پوستر، بنر، فایل 

صوتی، تابلوهای نمایشگاهی، نرم افزار موبایلی، کتاب، کتابچه با موضوع دهه کرامت از سوی سازمان 

منتشر شد . بیش از 42 عنوان محصول فرهنگی برای دهه کرامت تهیه و تولید شده است که شامل 

تبیین شلخصیت و سیره حضرت امام رضا)علیه السالم( و حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( و مباحث 

فرهنگی و سیره وروش امامزادگان و... است.چاپ و انتشار کتاب با عنوان نگین فیروزه ای و ستارگان 

شهر ،تهیه و توزیع 4 عنوان برنامه کاربردی ویژه تلفن همراه،پوستر و... را از جمله اقالم فرهنگی روز 

ملی امامزادگان در سراسر کشور بود 

سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
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سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
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سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
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برنامه های بزرگداشت روز ششم ذی القعده
 روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی )علیه السالم( )شاهچراغ(

   به مناسبت ایام پر خیر و برکت دهه کرامت هرساله با فرا رسیدن روز بزرگداشت حضرت احمدبن 
موسلی)علیه السالم(، مردم والیتمدار فارس درحرکتی خودجوش و جهادی، با تشکیل کاروان های 
پیاده، از شلهرها و روسلتاهای اسلتان به پابوس حضرت شاهچراغ)علیه السلالم( آمده و به ساحت 

مقدس اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( عرض ارادت و محبت نمودند .
  ویژه برنامه شب والدت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها

  پیلاده روی بلزرگ بانوان از مقبره حضرت ام احمدسلالم اهلل علیها به سلمت حرم مطهر حضرت 
شاهچراغ علیه السالم  و گلباران ضریح مطهر در سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها 

  ویژه برنامه شام والدت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها
  برگزاری مراسم قرائت زیارت آل یاسین توسط مداح برجسته کشور حاج میثم مطیعی

  برگزاری نشست ملی کتابخوان با موضوع حضرت شاهچراغ علیه السالم
  تجدید میثاق دسته جمعی اقشار و گروه های مختلف مردمی  با حضرت شاهچراغ علیه السالم در ایام دهه کرامت

  »کوچ عاشقانه« استقبال از کاروان های زائرین پیاده مردمی از سراسر استان فارس
  ویژه برنامه شام بزرگداشت حضرت شاهچراغ علیه السالم 
  اجرای برنامه نقالی داستان حضرت شاهچراغ علیه السالم

  محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری مطرح بین المللی حاج حمیدرضا احمدی وفا
  ویژه برنامه شب والدت حضرت امام رضا علیه السالم 

  حضور گروه مستندساز برنامه نشانی شبکه سه سیما در حرم مطهر جهت تولید سه قسمت فیلم مستند
  هماهنگی با جامعه اصناف و بازاریان استان فارس جهت تامین 1500 شاخه گل جهت اجرای برنامه های 

گلباران ضریح ها و حرم مطهر در دهه کرامت
  برگزاری مسابقه دلنوشته به حضرت شاهچراغ علیه السالم

  برگزاری مسابقه عکس یادگاری زیارت

استان فارسمعاونت فرهنگی آستان مقدس حرضت شاهچراغ )علیه السالم(
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  برپایی غرفه در نمایشگاه کاروان آفتاب در مشهد مقدس
  برپایی غرفه  در نمایشگاه هشتمین آفتاب شهرستان گراش

  نمایش آثار منتخب جشلنواره ملی ادبی هنری شاهچراغ علیه السالم  در نگارخانه مرکز اسناد و 
کتابخانه ملی استان فارس

  برگزاری عصر شعر احمدی در روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ علیه السالم
  افتتاحیه کارگاه تربیت مربی نقش بانوان در جنگ نرم

  برگزاری تعداد 15 مراسم عقد ازدواج جوانان  در سالن عقد ازدواج پیوند آسمانی در ایام دهه کرامت
  اجرای برنامه نقاشی کودکان و خردساالن در صحن حرم مطهر

  برگزاری جشن ویژه کودکان بمناسبت والدت باسعادت امام رئوف
  مشارکت در اجرای برنامه عمومی پیاده روی خانوادگی حرم تا حرم

  پخش زنده برنامه های روز 18 و 19 مرداد  از شبکه های سیمای استانی و ملی
  جلسه روابط عمومی ادارات و ارگان ها در حرم مطهر

  حضور خدام آستان قدس رضوی در حرم مطهر  و شرکت در ویژه برنامه شام والدت امام رضا علیه السالم
  تبلیغات و اطالع رسانی برنامه های دهه از طریق شبکه های صدا و سیمای استانی و ملی

  حضور تورهای حرم گردی از فرهنگسراهای شهرداری شیراز در حرم مطهر به مدت 10 روز
  برگزاری دو نشست از سلسله نشست های تخصصی مهدویت با عنوان »بشارت« در رواق دارالعباده 

با پخش صوت در تمامی نقاط آستان مقدس
  اجرای چهل ساعت برنامه زنده رادیو حرم

  برگزاری 15 جلسه سخنرانی مذهبی به صورت روزانه
  برگزاری 50 جلسه قرائت قرآن، ادعیه، مناجات و مداحی در ایام دهه کرامت پس از نماز های یومیه 

و ساعات مختلف
  اجرای همه روزه ویژه برنامه کودکان با عنوان گل های بهشت در دارالقرآن آستان مقدس با غرفه های 

نقاشی، بازی انتخاب خوب، بازی صراط، آموزش نماز، کرسی تالوت
  ارائه خدمات مشلاوره ای رایگان در سله روز از دهه کرامت در محل مرکز مشلاوره و غرفه های 

احداث شده در ورودی باب الرضا علیه السالم
  توزیع زندگینامه حضرت احمدابن موسی )علیه السالم( در بین عموم زائرین و مجاورین

استان فارسمعاونت فرهنگی آستان مقدس حرضت شاهچراغ )علیه السالم(
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استان فارسمعاونت فرهنگی آستان مقدس حرضت شاهچراغ )علیه السالم(
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بزرگداشت یادروز ورود امام رضا)علیه السالم( به نیشابور 

  طبق مصوبه 63 شلورای عمومی فرهنگ استان خراسلان رضوی، روز 10 تیر روز »ملی خراسان« 

نام گرفته است که این نام گذاری سالروز ورود حضرت رضا )علیه السالم( را به مردم خراسان، یادآور 

می شلود در این روز، در سلال 200 هجری، خورشلید خاوران در نیشلابور طلوع کرد و کاروان 

امام رضا)علیه السالم(، مورد استقبال و میزبانی گرم و باشکوه مردم نیشابور قرار گرفت و برگ زرین 

دیگری در تاریخ تشیع خراسان، ایران و جهان اسالم ثبت شد.امسال برای دهمین سال پیاپی مردم 

و مسلئوالن نیشابور با تشکیل ستادی منسلجم برنامه ریزی متنوعی را انجام داده اند و فضا سازی 

متناسب با این روز توسط هیات و مجامع مردمی و مذهبی انجام  گرفته است.برنامه های اجرا شده :  

برگزاری میزگرد علمی با عنوان »هجرت تمدن سلاز« روز چهارشنبه9تیر 95 با حضور اساتید 

و چهره های علمی در محل تکیه ابوالفضلی یکی از قدمگاه های رضوی درنیشابور ، نمایشگاه قرآن 

و عترت با عنوان »میهمانی آفتاب « در فرهنگسلرای سلیمرغ ، رونمایی از پوستر »کاروان آفتاب« ،  

کتابت حدیث سلسلله الذهب توسط هنرمندان خوشنویسلی برگزاری همایش »بهشت خانواده« با 

حضور حجت االسلالم دکترحسین دهنوی در تاریخ 10 تیر 95 ، همایش پیاده روی خانوادگی بعد از 

افطار در جاده باغرود ، برگزاری مراسم شب شعر »بر مدار نور« با حضور شاعران آیینی .

استان خراسان رضویاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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استان خراسان رضویاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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بزرگداشت یادروز ورود حرضت امام رضا)علیه السالم(
و یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس  

شلمچه

  خوزسلتان بله فرموده مقلام معظم رهبری دروازه ورود تشلیع به ایران و اولیلن قدمگاه حضرت 
رضا)علیه السلالم( و یادمان شلهدای 8 سلال دفاع مقدس می باشلد.یکی از مهم ترین برنامه های 
شورای هماهنگی بزرگداشت جشن های دهه کرامت بحث کیفی بخشی و تقویت مراسم ورود کاروان 
نمادین حضرت رضا)علیه السالم( به ایران است. برنامه های ورود کاروان نمادین امام رضا)علیه السالم( 
به شللمچه در روز جمعه 23 مرداد ماه ، در ساعات ابتدایی روز همراه با قرائت دعای ندبه و با حضور 

سخنرانان و مداحان مطرح کشوری و عالقه مندان به حضرت رضا)علیه السالم( برگزار  شد.

استان خوزستاناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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استان خوزستاناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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جشن های دهه کرامت

  شلورای هماهنگی جشلن های دهه کرامت با تشکل 17 کارگروه و با برگزاری نشست ها 
و جلسلات مختلف ، و با برنامه ریزی های الزم برای برگزار مراسلم و جشن های مختلف 
به مناسلبت دهه کرامت آغاز به کار کرد . با هماهنگی های انجام شلده در سالروز میالد 
خجسلته کریمله اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )سلالم ا... علیهلا ( اول ذی القعده تا 
سالروز میالد با سعادت ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( یازدهم 
ذی القعده در سراسلر ایران اسلالمی  و در خارج از کشور برنامه های متنوعی برگزار شد .  
سله میلیون و200 هزار واحد صنفی در کشور با هماهنگی اتاق اصناف و بازاریان در ایام 
دهله کرامت در نقاط مختلف کشلور برنامله های متعددی برگزار نمودنلد . بیش از 410  
هزار مراسلم در مدارس، مسلاجد، مهدهای کودک ، کانون های مسلاجد، بقاع متبرکه، 
واحد های بسلیج و ... به مناسلبت دهه کرامت جشلن های مختلفی برگزار می شود. در 
ایام دهه کرامت، 77 کشلور درحرکت جهانی بزرگداشلت دهه کرامت مشارکت دارند و 
برنامه های دهه کرامت در سلطح دنیا دنبال می شلود . به همت مجمع جهانی اهل بیت 
)علیهلم السلالم ( 15 عنوان کتاب در ارتباط بلا فرهنگ رضوی به زبلا نهای مختلف از 

جمله انگلیسلی، فرانسه و ... ترجمه شده اسلت که در کشلورهای مختلف توزیع شلد.
3400  مبلغ تحت پوشلش مجمع جهانی اهل بیت (ع) هستند که تعدادی از این مبلغان 
در ایلام دهه کرامت به 80 منطقه در جهان اعزام شلدند تلا به ترویج معارف 

اهل بیت)علیهم السلالم(  بپردازند.
همایش بزرگداشلت امامزادگان در31  استان کشور و 350 شهرستان و جشن  های دهه 
کرامت در 2500 مسلجد و 1500 مراسم در دارالقرآن های آموزش و پرورش برگزار شد .

سراسر کشورشورای هامهنگی جشن های دهه کرامت
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برگزاری همایش های تقریبی بین مذاهب اسلالمی توسلط مراکز حوزوی در کشورهای 
عراق و لبنان با موضوع مقام علمی امام رضا )علیه السلالم( با اعزام 400  مبلغ به خارج 

کشلور در این ایام برگزار  شلد.
همزمان با دهه کرامت ویژه برنامه»مهرهشلتم « با تعامل و مشلارکت مساجد،شلورا ها 
و پایگاه های بسلیج وگروه های مردمی و با هماهنگی شلهرداری تهران بزرگ به مدت 
10 شلب در بوسلتان و مساجد تمامی مناطق برگزار شلد.  ویژه برنامه«خواهرخورشید« 
مراسلم جشن تکلیف، ویژه دخترانی که به سلن تکلیف شرعی رسیده ، همزمان با ایام 
والدت حضرت فاطمه معصومه (سالم ا... علیها) و روز دختران برگزار شد. همچنین ویژه 

برنامه «قطعه ای از بهشلت « برپایی نمایشلگاه آثار خوشنویسلی و هنرهای تجسمی با 
محوریت امام هشلتم )علیه السلالم( ، حضرت فاطمه معصومه سالم ا... علیها  و حضرت 
شاهچراغ )علیه السالم( تمامی مناطق تهران برگزار شد . برنامه « عطررضوی»  همزمان 
بلا ایام دهه کرامت شلامل3  تور نمونه گردشلگری به مقصد اماملزاده صالح (ع) و حرم 
عبدالعظیلم الحسلنی )علیه السلالم( انجام شلد. همچنین در این ایلام برنامه «کرامت 
کریملان»  بلا هدف برپایی نمایشلگاه عکس از حلرم امام رضا )علیه السلالم(، حضرت 

فاطمه معصومه )س( و حضرت شلاهچراغ )علیه السلالم( در هر منطقه برپا شلد . 
اعزام 5 هزار مبلغ به سراسر کشور همزمان با این دهه و 530  گفتمان دینی، با محوریت 
دهه کرامت برگزار شلد. 90 هزار هئیلت مذهبی مبنی بر اهتمام ویلژه به برپایی برنامه 
های دهه کرامت توسلط دفاتر استانی سلازمان تبلیغات اسالمی ابالغ و جشن های دهه 

کرامت در 409 شهرسلتان برگزار شلد. 
مسلابقه عکس«دختران ایران  » از سلوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
همزملان با دهه کرامت در محورهای» دختران ایران، اشلتغال وکار آفرینی »،« دختران 
ایلران، آملوزش و نوآوری » ،« دختران ایلران، دیروز، امروز و فلردا »،« دختران ایران، 

قابلیت ها و توانمندیها «و» دختران ایران، مشلارکت سیاسلی واجتماعی« برگزار شلد.

سراسر کشورشورای هامهنگی جشن های دهه کرامت
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  دستگاه های عضو شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت

  آستان قدس رضوی   
  مرکز مدیریت حوزه علمیه کشور

  آستان مقدسه حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( 
   بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)علیه السالم(

  آستان مقدس حضرت شاهچراغ)علیه السالم(  
   دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
  نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها  

   سازمان اوقاف و امور خیریه کشور  
  سازمان تبلیغات اسالمی   

   شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
  مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم(   

  جامعه انجمن های اسالمی بازار و اصناف 
  سازمان صدا و سیما    

  مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
  مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران  

  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
  معاونت اجتماعی شهرداری تهران  

  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
  وزارت کشور     

  مرکز رسیدگی به امور مساجد 
  اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 

  سازمان بسیج مستضعفین 
  سازمان بهزیستی کشور   

  وزارت ورزش و جوانان 
  ستاد کل نیروهای مسلح    

  وزارت آموزش و پرورش
  نهاد کتابخانه های عمومی   
  کمیته امداد امام خمینی )ره(

  سازمان جوانان هالل احمر  
  سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری 
  ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور 

سراسر کشورشورای هامهنگی جشن های دهه کرامت
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سراسر کشورشورای هامهنگی جشن های دهه کرامت
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سراسر کشورشورای هامهنگی جشن های دهه کرامت
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نامیشگاه کاروان آفتاب

  نمایشگاه کاروان آفتاب به مدت یک هفته در محل سالن صبا صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی 
برگزار شد . این نمایشگاه با حضور فعال ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور ، 
معاونت فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و دانشگاه های مجری جشنواره ، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و سازمانها و نهادها ،  با ارائه کتابهای حوزه فرهنگ 
رضوی و آثار تولید شلده در جشنواره ها و همایش های چهارده دوره جشنواره بین المللی 
امام رضا)علیه السالم( و اقالم و آثار حوزه اهل بیت علیهم السالم و حوزه دین در تاریخ 18 

مرداد ماه برگزار و در تاریخ 24 مردادماه 1395به کار خود پایان داد . 

استان خراسان رضوی     اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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استان خراسان رضوی     اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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ویژه برنامه جشنواره  نسيم واليت

  دهمین ویژه برنامه نسلیم والیت از تاریخ 95/5/13 لغایت 95/5/24 در دهه کرامت با برگزاری 
برنامه های : برگزاری همایش سبک زندگی رضوی ویژه بانوان ، برگزاری یادواره 72 شهید سادات 
و هم نام امام رضا)علیه السلالم( ،برگزاری همایش قرآن در سلیره رضوی ، برگزاری محفل ادبی و 
شب شعر با عنوان » صدای پای دوست«، برگزاری نمایشگاه کتاب رضوی و نمایشگاه خوشنویسی 
و نمایشگاه خط قرآنی با عنوان»مشق نام دوست « ، برپایی همایش کاروان پیاده از شهرستان اقلید 
به سمت حرم حضرت شاهپراغ )علیه السالم( ، تجلیل از بقاع متبرکه ، برگزاری مراسم بزرگداشت 
امامزاده عبدالرحمن و امامزادگان شهرستان اقلید ، تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی در شهرستان 
اقلید ، برگزاری ویژه برنامه هایی شلامل )پیاده روی خانوادگی ، دوچرخه سواری ، مسابقه نقاشی 

کودکان با موضوع امام رضا)علیه السالم( در شهرستان اقلید استان فارس برگزار شد . 

کانون هیأت رزمندگان اسالمشهرستان  اقلید - استان فارس
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کانون هیأت رزمندگان اسالمشهرستان  اقلید - استان فارس

اعضاء دبیرخانه جشنواره

سخنرانان مراسم

  مجید تقي خاني   

  آیت اهلل ملک حسیني      دکتر افضلي    

  محمد مهدي ایمني       سجاد شکري    

  حجت االسالم صادق طالبي      
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کانون هیأت رزمندگان اسالمشهرستان  اقلید - استان فارس
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ویژه برنامه جشنواره آسامن هشتم

  دهمین  ویژه برنامه فرهنگی هنری آسلمان هشلتم در سه بخش ورزشی، فرهنگی و هنری و 
برنامه های ویژه برگزار شد. همت بلند و اندیشه آسمانی مردم به ویژه قشر جوان روستای کردر 
موجب شلد یک هزار و 307 نفر به صورت مسلتقیم در دهمین جشنواره  آسمان هشتم شرکت 
کنند. شلرکت کنندگان در دو بخش خواهر و بردار و در 16 رشلته بلا یکدیگر رقابت و 177 نفر 
رتبه های برتر جشنواره را کسب کردند.  شرکت در بخش های مختلف دهمین جشنواره آسمان 
هشلتم با رشلد 30 درصدی مواجه بوده اسلت، همایش 500 نفری دختران همزمان با روز دختر 
و میالد حضرت فاطمه معصومه)سلالم اهلل علیها( و همایش رضوی با حضور گسلترده و اقشلار 
مختلف مردم به عنوان برنامه های ویژه دهه کرامت و دهمین جشنواره آسمان هشتم در میناب 

برگزار شد . این جشنواره تا پایان دهه کرامت ادامه داشت .

کانون فرهنگی هنری المنتظر)عج(شهرستان میناب )روستای کردر(- استان هرمزگان
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  عقیل ذاکري   

  عسکر ذاکري     محدثه شاکري پور     احمد پهلواني    

  ابراهیم ذاکري       ابوذر مهدي نخعي       مقداد شاکري پور   

اعضاء دبیرخانه جشنواره

کانون فرهنگی هنری المنتظر)عج(شهرستان میناب )روستای کردر(- استان هرمزگان
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کانون فرهنگی هنری المنتظر)عج(شهرستان میناب )روستای کردر(- استان هرمزگان
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ویژه برنامه جشنواره آه و آهو 

  هشتمین ویژه برنامه آه و آهو از تاریخ 14 لغایت 24 مرداد ماه 1395 در دهه کرامت با برگزاری 
برنامه های : برگزاری همایش خانواده ، جشنواره شعر رضوی ، همایش مهدویت و قرآن ، همایش 
مداحین ، همایش طب الرضا ، جشن کودکان رضوی ، جشن میالد کریمه اهل بیت )علیهم السالم( 
، بزرگداشلت مقام امامزادگان با حضور خدام بقعه ها ، جشلن شلب میالد و جشن ملی زیر سایه 
خورشلید ، برگزاری کارگاه های آموزشلی شلعر ، برگزاری کارگاه های آموزشلی خوشنویسی ، 
نگارگری ، معرق ، برگزاری کارگاه های آموزشی طب الرضا ، فعالیتهای غرفه های پرسش و پاسخ ، 
مهدویت ، کودکان ، خادم فرهنگ رضوی ، خانواده و ... ، برگزاری نمایشگاه های عکسهای یادگاری 
قدیمی مردم کاشان از حرم امام رضا)علیه السالم( ، برگزاری نمایشگاه آثار برتر هنرمندان کاشان 
در زمینه های خوشنویسی ، معرق ، تذهیب ، نمایشگاه روایات امام رضا)علیه السالم( ، برگزاری 
جشنواره تجسمی روایات امام رضا)علیه السالم( مانند ضامن آهو ، دعای باران به کار خود در این 

دوره از جشنواره پایان داد . 

 موسسه خادمین حرضت امام رضا)علیه السالماستان اصفهان  - کاشان 
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 موسسه خادمین حرضت امام رضا)علیه السالماستان اصفهان  - کاشان 

اعضاء دبیرخانه جشنواره

  منیره کهنه چی       محمد زری باف       فاطمه متقی     محسن سرنجی   

  احمد رضا حسین زاده      

  محمد علی حجت پناه      

  روح اهلل توکلی      

  مهدی راشدی      

  جواد اهلل وردی      

  علیرضا شاهرودیان      

  سید مصطفی شیخ االسالمی      

  دکتر علیرضا عبدلی      

  مهرداد حسین زاده       

  حمید خیامی       

  سید مهدی اجتهد نِژاد       
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 موسسه خادمین حرضت امام رضا)علیه السالماستان اصفهان  - کاشان 
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 موسسه خادمین حرضت امام رضا)علیه السالماستان اصفهان  - کاشان 
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ویژه برنامه منزلگاه والیت 

  ویلژه برنامه منزلگاه والیت از تاریخ 14 لغایت 24 مرداد ماه 1395 در دهه کرامت با برگزاری 
برنامه های : برگزاری همایش روز دختر ، برگزاری همایش اسلتقبال از کاروان فرهنگی ورزشی 
رضوی از شللمچه تا مشلهد مقدس ، برگزاری شب شعر آیینی » در مسلیر والیت« ، برگزاری 
همایش جلوه های آسلمانی ، برگزاری مراسم بزرگداشلت حضرت احمد بن موسی )شاهچراغ ( ، 
برپایی سلخنرانیها در مسجد منزلگاه امام رضا)علیه السالم( و برنامه های متنوع دیگر در این 

دوره از جشنواره به کار خود پایان داد 

موسسه هیأت فرهنگی مذهبیاستان یزد - ابرکوه
 مکتب الرضا)علیه السالم(
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موسسه هیأت فرهنگی مذهبیاستان یزد - ابرکوه
 مکتب الرضا)علیه السالم(

اعضاء  دبیرخانه

سخرنانان مراسم

  رضا ربانی      

  محمدرضا سلیم زاده      

  حجت االسالم و المسلمین تقی فتاحی       

  علی برزگر       

  محمود فالح زاده        

  غالمحسین قنبری        
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موسسه هیأت فرهنگی مذهبیاستان یزد - ابرکوه
 مکتب الرضا)علیه السالم(
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موسسه هیأت فرهنگی مذهبیاستان یزد - ابرکوه
 مکتب الرضا)علیه السالم(
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ویژه برنامه فرهنگی ورزشی رضوی

  ویژه برنامه فرهنگی ورزشلی رضوی در تاریخ 8 مرداد ماه 1395 در محل شللمچه یادمان 
شلهدا با حضور مسئولین استانهای مسیر جاده والیت برگزار شد و  کاروان با تعداد 23 دونده 
با استقبال از ورود کاروان نمادین این امام همام از مرز عراق به ایران ، حرکت خود را در مسیر 
جاده والیت آغاز کردند و در تاریخ 23 مرداد ماه 1395 همزمان با شب میالد با سعادت حضرت 
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)علیه السالم( به مشهد مقدس رسیدند . در طی مسیر کاروان 
ورزشلی رضوی با اسلتقبال باشکوه مردم روبرو شلده و با توزیع بسته های فرهنگی رضوی از 

استقبال کنندگان تقدیر به عمل آمد . 

 اداره کل ورزش و جواناناستان خراسان رضوی 
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  محمد بیدارنظر       محسن بهرامی     جبار قوچان نژاد   

اعضاء دبیرخانه جشنواره

  کوروش صبوریان      

  احمد صالح نژاد      

  امیر زارعی      

  هانیه امانی      

  هوشنگ ولی پور       

  مجید پوررضایی       

 اداره کل ورزش و جواناناستان خراسان رضوی 
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 اداره کل ورزش و جواناناستان خراسان رضوی 



239

ویژه برنامه گلباران حرم مطهر 
حضرت امام رضا )علیه السالم(

در سالروز میالدحضرت فاطمه معصومه )سالم ا... علیها( 
و حضرت امام رضا )علیه السالم(

  برپایی مراسم راهپیمایی گلباران سالروز والدت حضرت معصومه)سالم ا... علیها( اول ماه ذی القعده 
مورخ 95/5/14 ، برپایی مراسم گلباران سالروز والدت با سعادت حضرت امام رضا)علیه السالم( دهم ذی القعده 

مورخ 95/5/23 

استان خراسان رضوی 

 شورای هامهنگی تبلیغات اسالمی
 و دبیرخانه هامهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد
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استان خراسان رضوی 
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استان خراسان رضوی 
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بخش دوم

برنامه های بین الملل 
چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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برنامه های بین الملل 

برنامه های بخش بین الملل چهاردهمین دوره جشلنواره بین المللی امام رضا)علیه السلالم( با 
محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی کشور و با همکاری مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السالم( ، 
جامعه المصطفی العالمیه، وزارت امور خارجه در بیش از 2400  نقطه و 77 کشور دنیا برگزار شد . 
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  آذربایجان
  بزرگداشت دهه  کرامت برای ایرانیان مقیم

  به مناسلبت ایام مبارک »دهه کرامت« با حضور کاروان زیر سلایه خورشلید ، خادمان و سفیران 
رضوی در شلهرهای لنکران، سلومقاییت و باکو ضمن حضور در مسلاجد جامع این شهرها با اجرای 
مراسم سخنرانی و مولودی خوانی وزیارت بارگاه امام هشتم از راه دور نسبت به بزرگداشت این ایام 

همت گماشتند.

  ارمنستان
  جشن والدت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( در مسجد جامع 

کبود ایروان
  از سوي رایزنی فرهنگی و با حضور عاشقان و ارادتمندان به اهل بیت)علیهم السالم( جشن میالد 

حضرت رضا)علیه السالم( در شبستان اصلی مسجد جامع کبود ایروان برگزار شد.

  جشن والدت حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( در مسجد کبود ایروان
  شامگاه روز پنج شنبه 14 مرداد ماه و مصادف با سالروز میالد بابرکت حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( 

نیز جشن والدت کریمه اهل بیت)سالم اهلل علیها( در مسجد جامع کبود ایروان برپا شد.

  برگزاری نمایشگاه عکس ویژه دهه کرامت در مسجد جامع کبود ایروان
  همزمان با دهه کرامت از سلوي رایزني فرهنگي و با پشلتیبانی اداره کل همکاری های فرهنگی 
و هنری سلازمان فرهنگ و ارتباطات اسلالمی نمایشلگاه عکس ویژه این ایام در مسجد جامع کبود 

ایروان به مدت ده روز از 14 لغایت 24 مرداد ماه 1395 برپا گردید.

  افغانستان
  برگزاري برنامه های دهه کرامت در کابل

  به مناسلبت فرارسلیدن ایام دهه کرامت جشلن هایي با برگزاری محافل جشلن و سرور و برپایی 
نمایشلگاه های رضوی به طور رسمی در کابل آغاز شد. این برنامه ها در 4 نقطه شهر کابل با همکاری 
شورای عالی قرآن افغانستان، مرکز فرهنگی هنری نمارسانه و مرکز فرهنگی امام زمان )عج( برگزار 

گردیده است. 

77 کشور دنیابرنامه های بین الملل جشنواره
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  برپایی نمایشگاه فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( در مسجد جامع امام زمان 
)عج( کابل

  این نمایشلگاه شلامل غرفه تولد امام رضا)علیه السلالم( و حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( در 
مدینه، غرفه امام رضا )علیه السلالم(؛ وداع با مردم مدینه، ضامن آهو،  مناظره علمی و والیتعهدی، 
اشعار دعبل و شهادت امام رضا)علیه السالم(، کتاب های دینی و نرم افزار قرآنی، نامه به امام رضا)علیه السالم(  
ویژه خواهران و نقاشلی برای کودکان، زندگانی امام رضا)علیه السلالم( به روایت تصویر و نامه به 
امام رضا)علیه السالم( ویژه برادران، نمادي از عبادتگاه حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( و والیت محور 
توحید بود و در قسلمت دیگری از نمایشگاه پخش مستقیم مراسم والدت امام رضا)علیه السالم( از 

مشهد مقدس و نمایش تصاویر حرم امام رضا)علیه السالم( قرار داشت.

  برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه فرهنگی و هنری امام رضا)علیه السالم(
  برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا)علیه السالم( توسط مرکز فرهنگی امام زمان)عج( 
  حضور هیئت خادمین حرم امام رضا )علیه السالم( در برنامه تلویزیونی شبکه تمدن
  برپایی جشن میالد حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و افتتاح نمایشگاه فرهنگی- 

هنری امام رضا)علیه السالم( از سوی شورای عالی قرآنی افغانستان
  برپایی محفل شب شعر خورشید روشنایی و نمایشگاه فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( 

در موسسه فرهنگی هنری نما رسانه 
   برگزاري مسابقات قرآني در حاشیه نمایشگاه فرهنگي و هنري امام رضا )علیه السالم( 

توسط مرکز فرهنگي امام زمان )عج(
  برپایی جشن میالد امام رضا )علیه السالم( و اهدای جوایز مسابقه کتبی امام رضا)علیه السالم( 

از سوی مجمع فرهنگی اجتماعی والعصر 
   برپایی جشلن میالد امام رضا )علیه السلالم( در مسلجد مالک اشتر غرب کابل با 

حضور خادمان حرم امام رضا )علیه السالم(
   برپایی جشن میالد امام رضا)علیه السالم( در دارالقرآن حضرت زینب کبری)سالم اهلل علیها(
  گرامی داشلت سالروز تولد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( وروز دختر در 

مرکز آموزشی فرهنگی صراط نور
  گرامی داشت میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( و هفته کرامت 

از جانب کانون فرهنگی فجر در غزنی

77 کشور دنیابرنامه های بین الملل جشنواره
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  مراسم گرامی داشت والدت حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( توسط مدرسه علمیه 
قائم  آل محمد )ص( 

  پاکستان
  مراسم رونمایي کتاب ”امام رضا)علیه السالم( و مشهد“ در پاکستان

  رونمایي کتاب ”امام رضا )علیه السلالم( و مشلهد“  در محل خانه فرهنگ به مناسلبت ایام دهه 
کرامت راولپندی برگزار شد. 

کتاب ”حضرت امام رضا )علیه السلالم( و مشلهد“ اثر محمد رفیق مغول است که اخیراً به زبان اردو 
براي عالقه مندان، زائران و عاشقان آن حضرت چاپ و منتشر شده است. 

هم زمان با این مراسم یک نمایشگاه عکس از تصاویر حرم و بارگاه منور حضرت رضوي)علیه السالم( با 
همکاري خانه فرهنگ ج.ا.ایران راولپندي نیز برگزار گردید که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

  برگزاری مراسم جشن والدت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( وروزدختر در 
مکتب پنج تن)علیه السالم(

  با حمایت خانه فرهنگ کویته، مراسلم باشلکوهی در محل مدرسه عصری پنج تن)علیه السالم(  
برگزار گردید.

  برگزاری جشن والدت امام رضا)علیه السالم(با جلسه عمامه گزاری فارغ التحصیالن 
در شهر اسکردو

  تاجیکستان
  برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا)علیه السالم( 

  همزمان با آخرین روز دهه کرامت، مراسم جشن میالد امام رضا)علیه السالم( در سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در تاجیکستان برگزار شد. رایزن فرهنگی کشورمان در تاجیکستان طی سخنانی به اهمیت 
حضور سفر امام رضا)علیه السالم( به ایران و نیز وجود مضجع شریف این امام همام در ایران پرداخته و 
این مکان مقدس را یکی از دالیل توجه ایرانیان به میراث معنوی امامان معصوم)علیه السالم( برشمرد. 

77 کشور دنیابرنامه های بین الملل جشنواره
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  برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر امام رضا)علیه السالم( 
  تایلند

  برنامه مولودی خوانی به مناسبت تولد حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( در رایزنی 
فرهنگی ج.ا.ایران –بانکوک

  با توجه به آغاز دهه کرامت و پاسداشلت روز تولد حضرت معصومه کریمه اهل بیت، دخت گرامی 
هفتمین پیشوای آسمان والیت و امامت حضرت موسي بن جعفر )علیه السالم(، برنامه مولودی خوانی 
به این مناسلبت در شب پنج شنبه چهارم آگوست برابر با 1395/5/14 در رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران 

در تایلند برگزار شد. 
 در این مراسم جمعی از کارکنان سفارت ج.ا.ایران با خانواده هایشان و ایرانیان مقیم حضور داشتند. 

  ترکمنستان
  بزرگداشت دهه  کرامت برای ایرانیان مقیم

  جشنواره امام رضا)علیه السالم( همزمان با سالروز والدت ثامن االئمه علي بن موسی)علیه السالم( 
در محل قدمگاه آن حضرت در مرو قدیم با محوریت »گفت وگو و عقالنیت در سیره امام رضا)علیه السالم(« 
با حضور خیل عظیم دلدادگان و شیفتگان آن امام همام به همت رایزنی فرهنگی و مشارکت سفارت 

و کنسولگری جمهوری اسالمی در ترکمنستان در شهر مرو برگزار گردید.
 

  سوریه
  نمایشگاه شمس الشموس در حرم مطهر در طول ایام ده روزه .

  پخش فیلم های متناسب با دهه کرامت 
  تهیه و اهدای هدایای متبرک حرم مطهر رضوی و آستان قدس و توزیع آن در سوریه 
) زینبیه ، حرم مطهر حضرت رقیه )سالم اهلل علیها( ، استان الذقیه ، مدرسه یوسفیه و ...(
  جشلن میالد حضرت ثامن الحجج)علیه السلالم( در الذقیه با سلخنرانی وابسلته  
فرهنگی جمهوري اسالمي ایران، شعر خواني شعرا، سخنرانی عالمه سید ایمن زیتون

  جشن میالد حضرت ثامن الحجج در مجمع الرسول األعظم )ص( الذقیه، پخش فیلم 
یادگار طوس، شعر خواني شعرا و سخنرانی رایزن فرهنگي جناب آقاي رنجبر شیرازی .
  برگزاري جشن میالد در حرم مطهر حضرت رقیه )سالم اهلل علیها( با حضور کاروان 
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فرهنگی تبلیغی »زیر سلایه خورشلید« در حوزه بین الملل )سلفیران کاروان های 
»زیر سایه خورشید«(شامل سخنرانی، تبرک به پرچم آستان مقدس رضوی، مداحی و 

پذیرایی با حضور همه ایرانیان و عاشقان مقیم.
  جشن ویژه میالد ثامن الحجج)علیه السالم( در شهرک های آزاد شده نبل و الزهرا.

  عراق
  در دهه کرامت و در ایام والدت حضرت علی بن موسلی الرضا)علیه السلالم( و خواهر مکرمه اش 
حضرت معصومه )سلالم اهلل علیها( و بزرگداشلت حضرت شلاهچراغ )علیه السلالم(  ، جشنواره 
امام رضا)علیه السلالم( با برنامه های مولودی خوانی، تواشلیح و سرود، دکلمه، مسابقه فرهنگی در 

بین حضار در بغداد برگزار شد. 
               
  لبنان

  راه اندازي هشت نمایشگاه عکس و آثار هنري از تابلوهاي امام رضا)علیه السالم( در 
شهرهاي بعلبک، نبطیه و صور ، مسجد الحسنین و مجتمع سیده زینب)سالم اهلل علیها( 

در بیروت و هرمل 
  نشست علمي »امام رضا)علیه السالم( و نهضت علمي« 

  ارسلال تبریک پیام و یازده بسلته هدایا و تابلوها با مضامین رضوي براي مهم ترین 
مسئوالن شیعي در لبنان

  برگزاري سه همایش با موضوع امام رضا)علیه السالم( و »نهضت علمي«، »بنیان گذاري 
گفتگوي اسلالم و مسلیحیت« و »تجربة مأمون در حکومت و برخلورد با معارضان« با 

همکاري نهادهاي علمي شیعي، مسیحي و سني از دو کشور لبنان و سوریه
  برگزاري جشلن میالد امام رضا)علیه السلالم( براي ایرانیان در باغ زیتون، همراه با 

مسابقه و تقدیم هدیه به کساني که مزین به نام رضا بودند.
  ارسال هدایاي تبرکي براي خانواده هاي شهدا با همکاري بنیاد شهید )500 مورد(.

  برگزاري هفته فیلم رضوي در پارک حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( در شهر نبطیه 
با نمایش هفت فیلم سینمایي و هفت فیلم مستند.

  شلرکت رایزن فرهنگي و شهردار نبطیه در برنامه  تلویزیوني زنده »حبه مسک« در 
شبکه المنار، براي توضیح برنامه هاي اجرا شده از سوي رایزني به همین مناسبت
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  با توجه به نام گذاري جشنواره امسال به نام »گفت و گو و عقالنیت از منظر امام رضا)علیه السالم(« 
در برنامله علمي و معارفي »احسلن الحدیث« در شلبکه المنار، هملراه با دکتر لویس 
صلیبا اسلتاد دانشگاه، هند شناس و ایران شناس مسلیحي و اجراي دکتر خضر نبها 
کله با موضوع نامه هاي مقام معظم رهبري خطاب به جوانان غربي تهیه و پخش شلد.
  مصاحبه خبري رایزن فرهنگي با شبکه المنار، در پارک حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( 

در شهر نبطیه پس از افتتاح نمایشگاه عکس و هفته فیلم رضوي.
  برگزاري همایش علمي »امام رضا)علیه السالم( آغازگر گفتگو اسالم و مسیحیت« 

  افتتاح نمایشگاه عکس امام رضا)علیه السالم( در بعلبک
  برگزاري همایش علمي »مامون عباسي و تجربه او در حکومت و با مخالفان«

  همایش علمي »امام رضا)علیه السالم( بنیانگذار نهضت علمي در جهان اسالم« در بنت جبیل
  افتتاح نمایشگاه عکس امام رضا)علیه السالم( در باغ معصومه شهر نبطیه

  پخش فیلم مستند »هفت گنج« دربارة قدمگاه هاي امام رضا)علیه السالم( در استان 
یزد با زیر نویس عربي 

  برگزاري هفته فیلم رضوي در شهر نبطیه
  افتتاح نمایشگاه عکس رضوي در صور  

  مالزي
  همزمان با  دهه کرامت و سالروز والدت هشتمین اختر تابناک والیت و امامت حضرت 
علی بن موسی الرضا)علیه السالم( مراسم جشنی به همت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در 

کواالالمپور مالزی در محل رایزنی فرهنگی ایران برگزار شد .
  اجرای مولودی خوانی و برگزاری مسابقه شاد 

  هند
  مشارکت در جشن میالد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( در کالج دخترانه 
فاطمه در نوگاوان سادات هندوستان همزمان با روز والدت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( 

و آغاز دهه کرامت
  برگزاری جشن میالد حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( در خانه فرهنگ دهلی نو 
  مشارکت در همایش خورشید والیت و جشن میالد حضرت امام رضا )علیه السالم( در کربال مسجد دهلی نو 
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  برگزاری جشن میالد امام رضا )علیه السالم( در خانه فرهنگ دهلی نو 
  توزیع جوایز برگزیدگان مسابقه کتابخوانی معارف اسالمی و نقاشی با موضوع »دفاع از حرم«،  

  تانزانیا
  بزرگداشت دهه  کرامت برای ایرانیان مقیم

  نمایشگاه عکس و پوستر در قطع بزرگ حول محور
  جشلنواره فیلم در خصوص موضوعات رضوی )فیلم، کلیپ، اسالید، مدیحه سرایي، 

سرود، تواشیح، کتب و منابع مطالعاتی (
  فیلم های اکران شلده در جشلنواره فیلم ) والیت عشلق، اصغر پیکان و همسرش، 
اینجا همه دل پاکند، دانه های سبز، از میان مسیر سبز، چمدان، حرمان، دخیل، درهای 
نزدیک، صدای سلکوت، ضامن آهو، هفت گنج، یکی به اسلم من، یادگار بهشلت، یاد 
خراسان، همه آن چه من دارم، هوشیدار و مجموعه انیمیشن های داستانی برای بچه ها، 
دعبل خزایی، عطر عاشقی و تعداد زیادی مستند در معرفی حرم مطهر و فعالیت های 

آستان قدس.
  برگزاری مسلابقه کتابخوانی در مراکز آموزشی با در اختیار قرار دادن کتاب ترجمه 

سواحلی) اخالق رضوی( 
  سلخنرانی های متعدد در خصوص فضایل حضرت معصومه)سلالم اهلل علیها( و امام 

رضا)علیه السالم( و دهه کرامت 
  برگزاری مسابقه؛ نامه ای به محضر امام رضا)علیه السالم( و نقل خاطرات  

  زیمبابوه
  برگزاري مراسلم میالد ثامن الحجج، علي ابن موسلي الرضا)علیه السالم( در مسجد 

آل محمد)ص( حراره

  سنگال
  برگزاری چهارمین اردوی تابستانی دانش آموزی پیروان أهل بیت)علیه السالم( در سنگال

  معرفی شخصیت و سیره رضوی در رادیوی سنگال
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  پخش برنامه »دین و دولت از نگاه امام رضا )علیه السلالم(« به مناسلبت میالد امام 
رضا )علیه السالم(، از رادیو دفلنگ واقع در استان فتیک سنگال 

  سیرالئون
  برگزاري جشن دهه کرامت در فریتاون

  همایلش بزرگي به مناسلبت ایام دهه کرامت با حضور فرهیختگان و اندیشلمندان 
مسلمان و غیر مسلمان در سیرالئون 

  افتتاح مراکز فرهنگی در سیرالئون اعم از کافی نت قرآنی، دارالقرآن و کتابخانه های امام رضا)علیه السالم( 

  غنا
  مراسم شعرخوانی در مدح کریمه اهل بیت)سالم اهلل علیها( 

  برگزاری مسابقه در روز میالد مبارک امام علی ابن موسی الرضا)علیه السالم( 
  برگزاری نمایشگاه دهه کرامت 

  آلمان
    برگزاری برنامه با عنوان »شلب سللطان خراسان« در سفارت ایران در برلین، شهر 

ماگدنبورگ، مسجد الرضا)علیه السالم( و موزه مردم شناسی برلین 
  اکران دو فیلم مستند »مطبخ معموره« و »آستان حنانه« با زیرنویس 

  برگزاری مراسم شب خراسان 
  برگزاري مراسم برای شیعیان مقیم برلین در مسجد الرضا)علیه السالم( در روز 23 مردادماه.

  اتریش
  بزرگداشت دهه کرامت برای ایرانیان مقیم

  مراسلم میالد با سعادت ثامن الحجج)علیه السالم(، در مراکز مختلف اسالمی در اتریش با حضور 
محبان اهل بیت)علیهم السالم( از ملیت های گوناگون با شکوهی ویژه برپا شد و همچنین بسته هاي 

فرهنگي نیز به مراکز ذیل توزیع شد:
1- مرکز امام علی)علیه السالم( وین 

2- مرکز حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( وین
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3- مرکز ثقلین گراتس 
4- جمعیت دانشجویان ایرانی لئوبن

5- مرکز اسالمي اینسبورگ 

  یونان
  بزرگداشت دهه  کرامت برای ایرانیان مقیم

  ایرانیان، فارسی زبانان، خانواده های کارکنان نمایندگی های ج.ا.ایران و نیز شیعیان غیر ایرانی با 
برپایی مجلس جشن و سرور به مناسبت میالد پرنور امام هشتم حضرت رضا)علیه السالم( در محل 
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلالمی ایران و نیز مسلجد و مرکز فرهنگی جعفری در شلهر آتن، میالد 

فرخنده هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا)علیه السالم( را جشن گرفتند.

  انگلستان 
   نمایشگاه تصاویر با موضوع دهه کرامت در مجمع محلی لندن

  به اهتمام مجمع اهل بیت)علیهم السلالم( انگلسلتان ، در ایام دهه مبارکه کرامت نمایشگاهی از 
تصاویر مربوط به بارگاه منور حضرت امام رضا)علیه السالم( در مرکز اسالمی انگلستان برگزار گردید.

  بنگالدش
  همزمان با آغاز آئین های »دهه کرامت« در ایران، رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران در داکا و مراکز مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السالم( در شهرهای چیتاگون،گولنا 

و بوگره، این مراسم مبارک را جشن گرفتند. 

  نیجریه 
  برگزاری تکریم دهه کرامت و میالد امام رضا )علیه السالم( در موسسه رسول اعظم )ص((
  برگلزاری جشلنهای والدت حضرت فاطمه معصومه )سلالم اهلل علیها( و حضرت 
امام رضا )علیه السالم( که در حوزه باقر العلوم )علیه السالم( درکانو توسط شیخ صالح 

محمد ثانی زاریا ودر مسجد رسول اعظم )ص((.
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مراسم بخش بین الملل

  مراسلم بخلش بین المللل چهاردهمیلن جشلنواره بین المللی امام رضا)علیه السلالم(، 

سلاعت 9 صبح روز پنج شلنبه 21 مردادماه سال 1395 با حضور میهمانان ویژه ای از ایران 

و دیگر نقاط جهان در مشلهد برگزار شلد. 

دکتر علی اکبر والیتی )مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و رئیس مرکز تحقیقات 

اسلتراتژیک مجمع تشلخیص مصلحت نظام(، دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان )رئیس سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسالمی(، آیت ا... محمدحسن اختری )دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(، 

دکتر علیرضا رشیدیان )استاندار خراسلان رضوی(، حجت االسالم نصرا... پژمانفر )نماینده 

مردم مشلهد و رئیس کمیسلیون فرهنگی مجلس شلورای اسلالمی(، سلیدجواد جعفری 

)مدیرعاملل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(، اعضای کمیسلیون فرهنگی مجلس 

شلورای اسالمی، سی نفر از خادمان فرهنگ رضوی از کشورهای مختلف جهان، شماری از 

دانشلجویان خارجی جامعه المصطفی العالمیه و دانشلگاه فردوسی مشهد و دیگر مسئوالن 

فرهنگی کشلوری و استانی به همراه جمعی از عالقه مندان در این مراسلم حضور داشتند. 
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بخش سوم

اختتامیه
 چهاردهمین جشنواره بین المللی

 امام رضا )علیه السالم(
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سخنرانی دکتر علی جنتی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس شورای سیاستگذاری 
جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( در مراسم اختتامیه

چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم(

  والدت با سعادت و فرخنده هشتمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت علی بن موسی الرضاعلیه 
آالف التحیه و الثنا را به همه حضار محترم، اسلاتید، فرهیختگان، شخصیت های گرانقدر، روحانیت 

معظم و به ویژه میهمانان خارجی جشنواره تبریک و تهنیت عرض می کنم.
امشلب شبی است که شمع شعف در شبسلتاِن آرزوهایمان فروزان شده و آهوی رمیده اشتیاقِ مان 
ضمانِت دلدار می جوید. امشب صبای دل را با عبیِر ارادت به جانِب انیِس نفوس و آفتاِب توس، روانه 
می کنیم. او پاره تن پیامبر در سرزمین والیتمدار ایران است و ضریح مقدسش مأمن و ملجأ عاشقان 
و شلیفتگان این حرم قدسی اسلت. حرِم مطهرش عطِر جانبخش وال دارد و یادش قرار از دل ها می 
رباید و لطف آن حضرت مرهم زخم های کهنه عاشقان است. از پگاِه ازل تا عشاء ابد، پیماِن یاران با 
والیت او پایدار است. عزِت ما از روشنایِی آستاِن پر فروِغ اوست و ایرانیان به یمن حضور پرفیض او 

است که به علم دوستی و هنرپروری شهره عالم شده اند.
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پلک خورشید هب فرمان تو رب می خیزد                        صبح از سمت خراساِن تو رب می خیزد
نور هر صبح می افتد هب رد خاهن تو                        بعد، از گوهش چشماِن تو رب می خیزد

مشهد الرضا نقطه کانونی دلشدگاِن معرفت و حقیقت است. نقشه مشهد را که روی زمین پهن می کنیم، 
بهشت مقابل چشمانِ مان سبز و شعاِع دایره معرفت شیعه هویدا می شود، مگر نه اینکه شهرها در گرِد 
چشلمه ها و کنار رودخانه ها شلکل گرفتند و تمدن ها به وجود آمدند؟ مگر مکه گرِد کعبه و زمزم 
بله وجلود نیامد؟ اول حلرم، صاحب حرم را یافت و بعد آفتاب، حریِم محیِط عشلق را ترسلیم کرد. 
مشهدالرضا هم یکی از پرشکوه ترین شهرهاست که در حاشیه چشمه نوِر رضوی شکل گرفته و مبدا 

وسعت فکر شیعی شده است.

مرو را کردی مدینه، طوس را بیت الحرام از مدینه ات خراسان کعبه دنبال تو بود  

این شهر وقتی شناسنامه دار شد که نامش را از امامی گرفت که شهیِد تباِر عشق بود. همه عالم این 
شلهر را به نام شهید این دیار می شناسلند. به نام امامی که در این خاِک پاک آرمیده است، همو که 
اماِم همه عالمیان است و همه مردم جهان می توانند او را » آقای خود« و »امام خود« بخوانند. دامنه 

لطف او آن قدر وسیع است که هیچ کس جای دیگری را تنگ نمی کند.
جشلنواره رضوی هرچند با عنوان اماِم ثامن و فرهنگ و معارف رضوی مزین و متبرک اسلت اما در 
حقیقت جشلنواره فرهنگ و معارِف چهارده ستاره سپهر امامت و والیت و چهارده چشمه معرفت و 
خداجویی است که ما از زالِل زمزِم آن ها سیراب می شویم. جشنواره رضوی رایحه عطرآگین چهارده 
معصوم را با نام امام رضاعلیه السالم در گستره داخلی و بین المللی آن می پراکند و عصاره و چکیده 
معارف و فرهنگ امامت و والیت را در دل خود جای داده است. این بزرگترین رویداد فرهنگی کشور 

است که تأثیر و نفوذ آن در چندین هزار نقطه دور 
و نزدیک مشهود است. امسال بیش از 2000 نقطه در 31 استان و 77 کشور میزبان این جشنواره اند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان خادِم اصلی و رکن برپایی و برگزاری این جشنواره به خود 
می بالد که در زمره مروجان فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم السالم قرار گرفته است. این وزارتخانه 
در کنار برپایی جشنواره های تخصصی همچون جشنواره بین المللی فیلم، موسیقی و تئاتر، اهتمام 
جدی هم به برگزاری جشنواره های آیینی و معنوی چون جشنواره فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم 
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دارد و از پشتیبانی چنین رویداد بزرگ و تأثیرگذاری آن هرگز دریغ و غفلت نمی کند.
جشلنواره امام رضاعلیه السالم اینک در آغاز پانزدهمین دوره خود چون رود خروشانی است که هر 
مانعی را از سر راه خود بر می دارد. از یک سو هر روز بر دامنه برنامه های مردمی آن افزوده می شود 
و از دیگر سو دستگاه ها و نهادهای دولتی، غیردولتی  و آموزشی با مخاطبانی از کودکان و نوجوانان 

گرفته تا بزرگساالن در تشکل های مردمی به این جریان می پیوندند.
جاذبه جشنواره به گونه ای است که ارادتمنداِن آن حضرت در هر نقطه از جهان برای همسو شدن با 
جریان دهه کرامت در داخل کشلور، بنیان های جشلنواره را در خارج از کشور تقویت می کنند. این 
جشنواره چون بر پایه اعتقادات، باور دینی مردم و عشق و ارادت به ساحت آن حضرت استوار شده، 

ریشه دار و عمیق است 
و به صورت مویرگی در همه استان ها و شهرستان ها، از روستاهای دوردست گرفته تا شهرهای بزرگ 

و پنج قاره جهان گسترش پیدا کرده و متکی به عشق و والی مردم شده است.
به تعبیری می توان گفت: ستاد برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم در قلب های 

مردم شیفته والیت مستقر شده است.
طراحی و شلیوه برگزاری جشلواره های متعدد موضوعی به گونه ای اسلت که کانلون های تجمع و 
تحصیل کودکان، نوجوانان، جوانان و دانشلجویان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده اسلت. هر سلال بر 
تعداد دانشگاه هایی که در برگزاری این رویداد فرهنگی معنوی مشارکت دارند افزوده می شود. ورود 
35 دانشگاه دولتی و غیر دولتی در برگزاری دوره چهاردهم نمونه بارز این مشارکت و مایه افتخار و 
مباهات است. همکاری 920 مرکز وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز نمونه ای از 
این مشارکت جدی و مهم است، به ویژه آنکه کودکان و نوجوانان مستعد ترین عناصر تأثیر پذیر در 
مسائل فرهنگی هستند و فرهنگ و معارف دینی در آغاز زندگی، چون نقشی که بر سنگ حک شود 

ملکه ذهن و زبان آنها می شود.
جشنواره رضوی در بستر پویای خود پشتوانه فرهنگ عموم کشور هم بوده است. در این دوره و در 
بخش کتابخوانی با موضوع فرهنگ رضوی در 31 اسلتان، 31 سلتاد برای ترویج فرهنگ رضوی راه 
اندازی شد و نهضت کتابخوانی در همه استان ها برای همه اقشار و مقاطع سنی و تحصیلی به راه افتاد.
در دوره چهاردهم حوزه تولید شلعر و فیلم رشلدی جهشلی را شلاهد بود. در جشنواره فیلم کوتاه 
رضوی بیش از 600 فیلم و در جشلنواره شلعر رضوی بیش از 10 هزار قطعه شلعر به جشنواره رسید. 
برخی از برنامه های شلعرخوانی در شهرستان ها بین 3 تا 4 هزار نفر مخاطب داشت که در نوع خود 

یکی از شگفتی های جشنواره 
به شمار می آمد و اینها تنها نمونه هایی از توفیق این رویداد فرهنگی هنری است.
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جشنواره امام رضاعلیه السالم اکنون محرک برخی از حرکت های خودجوش مردمی در نقاط مختلف 
ایران و جهان شده است. »جشنواره آه و آهو« در کاشان نمونه ای از این حرکت های خودجوش مردمی 
است که  هر سال به تأسی از جشنواره امام رضاعلیه السالم برگزار می شود و مخاطبان بسیار دارد.
بخش بین الملل جشلنواره در سلال های اخیر توسلعه یافته و نهادسلازی و بومی سازی فعالیت ها 
در خارج از کشلور تا اندازه زیادی تحقق یافته اسلت. جامعه المصطفی، مجمع جهانی اهل البیت و 
سازمان فرهنگ و ارتباطات در این زمینه گام های بلندی برداشته اند که جا دارد از همه آنان تشکر 

و قدردانی شود.
از سال گذشته مقدمات برگزاری مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی فراهم شده است. مجمع خادمان 
فرهنگ رضوی قاره آسلیا سلال گذشته جلسات خود را برگزار کرد و امسال مجمع خادمان فرهنگ 
رضوی قاره اروپا و امریکا تشلکیل شلد و سلال 2017، همزمان با نامگذاری مشهد مقدس به عنوان 
پایتخت فرهنگی جهان اسلالم، به خواست خداوند مجمع جهانی خادمان رضوی برگزار خواهد شد.
اینجانلب بر خود فرض می دانم از تولیت فقید آسلتاِن مقدس قدس رضلوی، مرحوم آیت اهلل واعظ 
طبسلی رضوان اهلل علیه که همواره پشلتیبان دلسوز و مهربان این جشنواره بودند یاد کنم و به روح 
بلنلد آن عالِم ربانی خدمتگزار درود می فرسلتم. همچنین مراتب سلپاس و قدردانی عمیق خود را 
از تولیت محترم آسلتاِن قدس رضوی، حضرت حجت االسلالم و المسللمین جناب آقای رئیسلی و 
همکارانِ شان که در برگزاری این رویداد فرهنگی آیینی از هیچ حمایتی دریغ نکردند، ابراز میدارم.

برنامه های این جشنواره همواره مکمل برنامه های فرهنگی آستان قدس رضوی بوده و آرمان و هدف 
همه ما ترویج فرهنگ و معارف رضوی است.

برگزاری این رویداِد بزرگ فرهنگی با ابعاد و جوانب و گسلتره وسلیع آن حاصل عشق و ارادت همه 
خادمان آن حضرت در جای جای کشلور و نقاط مختلف جهان اسلت. به رسلم ادب از همه خادمان 
فرهنگ رضوی و دست اندرکاران برگزاری جشنواره و همکاران خدوم و پرتالشم در بنیاد بین المللی 
فرهنگی و هنری امام رضاعلیه السالم و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در سراسر کشور صمیمانه 

تشکر و سپاسگزاری می کنم. 
و از خداوند متعال سالمت و سربلندی همگان را خواستارم.

در پایان سخن به آستان حضرتش سر میسائیم و برای حل همه مشکالت فردی و اجتماعی از او 
استعانت می جوییم.

ْق َعلَْیَنآ زَْجاٍة َفأَْوِف لََنا الْكَْیَل َو تََصــدَّ ُّ َو ِجْئَنا ِبِبَضـاَعٍة مُّ َنا َو أَْهلََنا الرضُّ یَآ أَیَُّها الَْعِزیُز َمسَّ
ِقیَن ) یوسف / 88(  إِنَّ اللََّه یَْجِزی الُْمَتَصدِّ
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سخنرانی مهندس علیرضا رشیدیان
استاندار خراسان رضوی در مراسم اختتامیه

 چهاردهمین جشنواره بین المللی
 امام رضا)علیه السالم(

  باسلالم و درود به ارواح طیبه شلهدا و روح پرفتوح حضرت امام )ره( و آرزوی طول عمر با عزت و 
برکت برای مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( و همه خادمان به نظام اسلالمی، ملت شریف و کشور 
عزیز جمهوری اسالمی ایران و عرض خیرمقدم شما میهمانان عزیز، بسیار مفتخر و مسرور و شادمانم 
که در شلبی چنین خجسلته و فرخنلده و در محفلی چنین وزین و معنوی که به نلام نامی و نورانی 
سللطان سلریر ارتضاء عالم آل محمد)ص( حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم زیب و زینت و 
اعتبار یافته اسلت به عنوان خدمتگزاری کوچک در خدمت شلما شیفتگان و ارادتمندان و خادمان 
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خاللص فرهنگ پربار والیی و رضوی هسلتم. ضمن عرض تبریک و شلادباش حضور و مقدم یکایک 
شما عزیزان فرهیخته و صاحبدل اعم از اهالی و اصحاب فکر و فرهنگ و ادب و هنر و نیز مسئوالن 
محترم و متولّیان امور فرهنگی کشور را در استان خراسان رضوی و مشهد مقدس گرامی می داریم و 
امیدوارم که این حضور پرشکوه منشأ برکات و آثار فرهنگی و معنوی بیشتر برای جهان اسالم و این 
خّطه و سامان شریف شود بویژه جا دارد که حضور پرنور خادمان صادق فرهنگ رضوی را  که از خارج 
از کشور قدم رنجه نموده و به این سرزمین تاریخی، فرهنگی، معنوی و این شهر مقدس مشرف شده 
اند ارج نهاده و به این سلفیران و پیغام گزاران فرهنگ رضوی به پایتخت معنوی و فرهنگی مشلهد 

مقدس درود و دست مریزاد بگویم. 
خراسان از دیرباز به سبب وجود ذخایر سرشار علمی و فرهنگی سرزمین و زادگاه و برآمدگاه خورشید 
لقب گرفته اسلت. این نام با حضور شلمس الشموس وجود موالعلی بن موسی الرضا علیه السالم در 
افق تاریخی سیاسلی و فرهنگی آن معنا و مفهوم و مسّمایی ویژه یافت و به یمن و برکت این حضور 
پرنور مطلع و  مشرق انوار قدسی رحمانی و کانون فیض و کرامت و معنویت در گستره ای به وسعت 

سراسر جهان اسالم گردید. 
امروز نیز مشلهد الرضا به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلالمی که در سال 2017 به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان اسلالم ضمن حفظ شأن و جایگاه و مرجعیت علمی، فرهنگی و دینی و مذهبی خود، 
ملجأ و مأوای روحی و معنوی میلیون ها دلدادة صادق خاندان عصمت و طهارت پیامبر عظیم الشان 

است که از اقصی نقاط عالم با این کانون نور و هدایت و معنویت پیوند قلبی و معنوی دارند. 
این موقعیت شگرف و بی نظیر بویژه در عصر حاضر و شرایط موجود جهان اسالم مشهد را گرانیگاه 
و مرکلز ثقل فرهنگ پربلار والیی و رضوی قرارداده اسلت. فرهنگی مبتنی بلر عقالنیت و منطق و 
خردورزی و انسان دوستی که همانا اساسی ترین نیاز جهان اسالم و حتی کل جهان انسانی در شرایط 

کنونی و در برخورد با مقتضیات و حوادث و مسائل جاری و ساری این جغرافیای پرتب و تاب است. 
این نیاز مبرم، بیش و پیش از همه چیز، همت جانانه و تالش و کوشش خستگی ناپذیر صاحبان نیک 
اندیش و والیتمدار فکر و فرهنگ و اندیشله و هنر را در سراسلر گسلترة جهان اسالم می طلبد تا با 
نشر و گسترش و ترویج این فرهنگ نجات بخش و انسان ساز از مبدأ و مبنایی همچون شخصیت و 
سیره و سنت و منش و مرام عالم آل محمد)ص( و مرکزیتی چون مشهد مقدس، کام تشنگان معرفت 
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و معنویت الهی و انسانی را سیراب نمایند و آتش فتنه را در هرجای این عالم پهناور فرو نشانند. 
با عنایت به همین نیاز و رسالت خطیر و اساسی است که تالش ها و مجاهدت هایی همچون برگزاری 
جشنواره بزرگ فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم در سطح بین المللی ضرورتی غیرقابل انکار می 
یابد و در همین چارچوب و با همین هدف نیز قابل ارزیابی و ارزش گذاری اسلت. جشلنواره ای که به 
همت اهالی فرهنگ و هنر میهن اسالمی  و با مرکزیت خراسان رضوی و مشهد مقدس و آستان قدس 
رضوی پایه گذاری گردیده و تا کنون که چهاردهمین دوره خود را با موفقیت پشت سرمی گذارد، با 
درنوردیدن مرزها، جلوه ها و نمودهای فرهنگی و معنوی آن به اقصی نقاط جهان اسالم راه برده است. 
آنچه در حال حاضر می توان گفت این است که اگرچه این رویداد بزرگ فرهنگی تا کنون در نیل به 
اهداف و چشلم اندازهای خود موفق بوده و بویژه در گسلترش دامنه نفوذ و فعالیت خویش گام هایی 
بلند و اساسلی برداشته اسلت ولی هنوز راه هایی ناگشوده، گستره  هایی نامکشوف و قله های فتح 
نشدة بسیاری پیش رو دارد که باید با طلب همت از صاحبان نفوس قدسی و بویژه عنایت امام رئوف 
حضرت علی بن موسلی الرضا علیه السلالم و اسلتمداد از تمام پاک اندیشلان و نیکوسیرتان حوزه 

فرهنگ و ادب و اندیشه و هنر بر گشایش و کشف و فتح آن پای همت و تالش بیفشارد. 
راز موفقیلت و کامیابی کامل در این امر خطیر این اسلت که هر مرحلله و دوره ای را آغاز راهی نو به 

حساب اوریم و هیچ وقت به داشته ها و دستاوردهای کوتاه مدت قانع و متوقف نشویم. 
امیلدوارم که با توجه به ظرفیت موضوع مشلهد 2017 و پایتخت فرهنگی مشلهد مقدس در جهان 
اسالم، پانزدهمین دوره این جشنواره فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم با جهشی روزافزون برگزار 
شود و برنامه های متنوع آن چه در داخل و چه در خارج از کشور با تأکید بر نقش و جایگاه کنونی و 
جایگاه آرمانی مشهد مقدس در جهان اسالم به عنوان یک منطقه آزاد گفتگو تعریف و به اجرا در آید . 
باردیگر بر خود الزم می دانم که از تمامی کوشندگان و تالشگران در این راه خطیر و پرارزش قدردانی 
نمایلم و بر همت عالی همه احیاکنندگان و برپادارنلدگان فرهنگ والیی رضوی در تمامی حوزه ها و 
ساحت ها بویژه عرصه فرهنگ و اندیشه و هنر درود و آفرین فرستم. حضور همه شرکت کنندگان و 
مهمانان عزیز و گران مایه در این محفل را نیز ارج نهاده و صمیمانه گرامی می دارم و بهترین  ها را از 

خداوند باریتعالی برای شما و همه مومنان و مسلمانان جهان آرزو می کنم.
والسالم علیکم
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سخنرانی دکتر سید مرتضی بختیاری
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در 

مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی
 امام رضا )علیه السالم(

اللهم اخلصنا به خالصه توحیدک واجعلنا من صفوه عدیدک.
من قال الاله اال الله مخلصا، دخل الجنه. و اخالصه بها ان تحجزه الاله اال الله عام حرم الله

  تبریک عرض می کنم به همه  سلروران عزیلز حاضر در این محفل نورانی. اختتامیه چهاردهمین 
جشلنواره آقا امام رضا علیه السلالم. دهه مبارک کرامت، آغازش با میالد کریمه اهل بیت، حضرت 
فاطمه معصومه سلالم اهلل علیها و پایانش که امشلب مصادف با میالد پر نور سرور و موالیمان آقا 
امام رضا علیه السلالم اسلت؛ تبریک عرض می کنم به امت بزرگ اسالمی و همه ملت عزیز و شهید 
پرور ایران اسالمی و جمعا به ساحت قدسی آقایمان امام زمان و نائب بر حق ایشان مقام معظم رهبری. 
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قلرار بود در این لحظه تولیت معظم آسلتان قدس رضوی، حضرت آیت اهلل رئیسلی حضور داشلته 
باشلند و همه ما بهره مند شلویم که به دلیل مهمان هایی که از عتبات کشلورهای اسالمی و جهان 
اسالم تشریف آورده اند، تولیت های آستان های مقدس کربال، نجف، قمر بنی هاشم، سامرا، کاظمین 
و همچنیلن حضرت زینب کبری سلالم اهلل علیهلا، حضرت رقیه و تولیت های آسلتانه مقدس قم و 
شلیراز در مشهد مقدس در صحن جامع رضوی، ایشان برنامه داشتند، خصوصا اینکه میالد پر 
نور امام رضا)علیه السلالم( امسال با سالروز سلی و سه روز تحمل بمباران های بی رحمانه اسرائیل 
جنایتکار تقارن یافته  و موفقیت نصیب حزب اهلل لبنان شلد و به نام روز مقاومت نامگذاری شلد و 
مراسم این روز در صحن جامع رضوی با پیام مقلد واقعی امام و رهبر عزیزمان، حضرت حجت االسالم 

و المسلین ،سید حسن نصراهلل، آغاز می گردد.
من وظیفه دارم سلالم گرم تولیت معظم آسلتان قدس رضوی را به یکایک شلما عزیزان برسلانم و 
باز وظیفه دارم به عنوان خادم کوچک این دسلتگاه و بلارگاه باعظمت و خادم زائرین، مقدم یکایک 
مهمانان را و همچنین مهمانانی که از خارج از کشلور تشلریف آورده اند، روی چشلم بگذارم و خیر 
مقدم عرض کنم. از زحمات برادر عزیز و گرامی خودم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونین 
محترمشان، دبیر محترم این جشنواره که اطالع دارم زحمات زیادی کشیده اند و این زحمات مربوط 
به ده روز قبل و یک ماه قبل نبوده اسلت، بلکه در طول سلال کارگروه ها فعال بوده اند. وظیفه دارم 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، معاون محترم قوه قضاییه و 

استانداران و مهمانان عزیز، خیر مقدم بگویم.
 سیزده سال بعد از بعثت پیامبر عظیم الشأن اسالم، شرایط آنچنان سخت و عرصه بر پیامبر تنگ شد 
که به فرمان خدا، پیامبر به مدینه هجرت کردند و هجرت پیامبر به مدینه، آغازگر تحول بزرگی شد و 
امروز جهان بشریت اگر می خواهد از این همه محنت ها و خونریزی ها و جنایت فاصله بگیرد، راهی 
ندارد جز اینکه به سراغ دین پیامبر اسالم و فرهنگ اسالم ناب برود. و ما آثار با برکت این هجرت را 

مشاهده می کنیم. 
سال 60 هجری شد. عرصه بر امام حسین علیه السالم تنگ شد. به مکه هجرت کردند و از آن جا به 
کربال. و این هجرت گرچه به شهادت این عزیز فاطمه زهرا سالم اهلل علیه و آل و به شهادت رسیدن 
72 یار آن عزیز و اسارت اهل بیت آنها منتهی شد و دشمنان خیلی تالش کردند که این نور را خاموش 
کنند، اما امروز ما می بینیم که از اعماق وجود، مسللمانان، به اباعبداهلل حسین)علیه السالم( عشق 
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می ورزند و ثمره آن مهاجرت را می بینیم. هرچه کردند نتوانستند این نور را خاموش کنند تا جایی 
که در اربعین امام حسین)علیه السالم(، جمعیت میلیونی چشمان بیننده جهانیان را خیره می کند.

هجرت سوم اتفاق افتاد. سال 203 هجری. مأمون وقتی در جنگ با برادرش در رابطه با پست خالفت 
موفق شد و او را کشت، و عرصه را بی رقیب دید، دغدغه درونی خود را آشکار کرد. او می گفت من 
از امین خیلی دغدغه نداشلتم، اما از علی ابن موسلی الرضا)علیه السالم( دغدغه دارم. گام بعدی به 
سراغ آقا علی ابن موسی الرضا می رود. مامون دید باید چاره اندیشی کرد. چاره را در این دید که آن 
حضرت را اجبارا به مرو بخواند و این مهاجرت سوم مایه برکات عجیبی شد. مثل همین صحنه هایی که 
امشلب من و شلما دیدیم. گرچه دست های پلیدی در طول زمان خواستند این نور را خاموش کنند، 
اما مگر می توانند با قدرت الهی مقابله کنند. این ها به خدا دل داده بودند.از آثار با برکت این هجرت 
سلوم، )هجرت آقا علی ابن موسلی الرضا(، حضور بیسلت و هفت میلیون زائر در طول سال گذشته 
در مشلهد مقدس اسلت. در حرم. دختر خانم 16-17 ساله ای را روی ویلچر دیدم. مادر مسنش او را 
به سلمت حرم می آورد. گفتم مادرجان دخترتان چه شلده اسلت؟ گفت : در بیمارستان تهران همه 
جوابش داده اند، گفته اند سرطان خون او قابل درمان نیست. بابا هم ندارد و دو سال پیش فوت کرده 
است. مأیوسانه از بیمارستان به سمت خانه می آوردمش، خانم دکتری به من گفت که ما از نظر علمی 
نتوانستیم دختر تو را درمان کنیم اما یک دکتری در مشهد هست، برو پهلوی علی ابن موسی الرضا)علیه السالم( 
شلاید او بتواند و یقینا او می تواند درمان کند. آمده ام تا از امام رضا)علیه السلالم( درمان دخترم را 

بگیرم.
 جوان 17 ساله ای را می بینیم که دست برادر کوچک هشت ساله اش را گرفته است، در پایین سر، 
نگاه به ملجأ نورانی حضرت می کند، اشلک می ریزد. آنچنان اشلک که برای بنده جلب توجه کرد. 
چند بار تصمیم گرفتم جلو بروم و سوال کنم که جوان تو را چه می شود؟ گفتم او را از حال نیندازم. 
اما آنقدر اشلک می ریخت، که من ناگزیر شلدم و به کنارش رفتم و گفتم اجازه دارم جوان عزیز که 
از شما سوال کنم که چرا اینقدر گریه می کنی؟ از امام رضا)علیه السالم( چه می خواهی؟ نگاهی به 
من با محاسن سفیدم کرد. رویش نشد که جواب مرا ندهد. گفت من که شما را نمی شناسم، اما پدرم 
مدافع حریم حضرت زینب)س( بود. به شلهادت رسید. این جا نیامده ام که شکوه کنم. این جا آمده 
ام که بگویم آقا علی ابن موسی الرضا به شهادت پدرم افتخار می کنم. او مدافع حریم حرم بود. اما از 
تو می خواهم کمک بگیرم. در مسائل و حوادث و فراز و نشیب های اجتماعی مسیر پدرم را فراموش 
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نکنم. دست تنها برادرم را گرفته ام و آمده ام تا از امام رضا)علیه السالم( کمک بگیرم. یکی از خدام می فرمود 
برای یک کار مهندسی زیرساختی حرم مطهر و مجموعه به محاسبات دقیقی نیاز بود. از یک مهندس 
آلمانلی و تیم آن ها دعوت شلده بود. آن ها  مهندس بودند. یکبار یکلی از مهندس ها به صحن 
حرم می آید. می بیند که پشلت پنجره فوالد تعدادی دست به پنجره دارند او آن وضعیت معنوی را 
می بیند. سوال می کند این جا چه خبر است؟ می گویند هرکجا که در بسته باشد، آدم ها این جا می 
آیند در باز اسلت. اینجا می آیند و حاجت می گیرند. او همان جا اشلکش جاری می شود. اما این راز 
دلش را به کسی نمی گوید. از این قضیه سه روز می گذرد. بعد از سه روز آمد به بقیه مهندسان گفت 
که من را هر شلب یک سلاعت به حرم ببرید. پرسیدند چه اتفاقی افتاده است؟ گفت دختر من را در 
آلمان همه جواب کرده بودند. در خانه افتاده بود. من وقتی دیدم پشت این پنجره فوالد مردم حاجت 
می گیرند، منم دستم را در دل خودم بلند کردم و گفتم آقا من که شما را نمی شناسم، اما می گویند 
شما حاجت بده هستید، من شفای دخترم را از شما می خواهم . دیشب به آلمان زنگ زدم تا احوال 
خانمم و دخترم را بپرسلم. وقتی زنگ زدم گفت فالنی این دکتری که فرسلتادی، کارساز بود. اما من 
که دکتر نفرستاده بودم، نگفتم من نفرستادم. گفتم چطور؟ خانوم گفت دکتر به اینجا آمد و گفت به 
دخترتان بگویید بلند شلود. من می خواهم او را درمان کنم. اول که در زد، گفت من از طرف شلوهر 
شما آمده ام. پرسیدم اسم شما چیست؟ گفت من رضا هستم. آمد و دارویی داد و درمان کرد و رفت 

بعد آن دختر ایستاد و راه رفت. 
ده ها خاطره اینگونه هست. جلسه، جلسه اصحاب هنر و اصحاب قلم است. اندیشمندان، بزرگان به 
خدا قسلم در کنار این قبر مطهر آن چنان حوادث جانگدازی وجود دارد که پر از معرفت و عرفان و 
درس و آموزه های زندگی است. این آقا چه کرده است با دل ها؟ هر کس از روی اخالص بگوید الاله 
اال اهلل، داخل بهشلت می شود. آقاجان، چطور می شلود من از روی اخالص بگویم ال اله اال اهلل داخل 
بهشلت می شلوم؟ آقاجان اخالص در الاله اال اهلل در چیست؟ اخالص در ال اله اال اهلل در این است که 
این الاله اال اهلل تو را از گناه باز دارد. فرهنگ رضوی در هر کجا که رفت، امنیت آورد، اخالق آورد. در 
جایی که فرهنگ رضوی باشد ما نسبت به هم بیگانه نیستیم. در این حرم مطهر و ملجأ منور آقا علی 
ابن موسی الرضا غوغایی است. االن بروید ببینید چه خبر است. هر کس را که می بینید قطرات اشک 
از چشمش جاری است. آن هایی که دنبال خاموش کردن این نور بودند، این روزها را نمی دیدند. تمام 
مسللمانان، اعم از شلیعه و سنی نسبت به آقا علی ابن موسلی الرضا دلداده هستند. عالم آل محمد 
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صل اهلل علیه و آله و سللم اسلت. این ظرفیت عظیم تمام نشدنی بر ما تکلیف ایجاد می کند. زائرین 
کسلانی هستند که محبوب دل آقا علی ابن موسلی الرضا هستند. در مدیریت جدید تولیت آستان 
قدس رضوی در تداوم راه تولیت فقید، حضرت آیت اهلل واعظ طبسلی رضوان اهلل تعالی علیه بر این 
تصمیم اسلتوار  است، که خادمی حرم را توسعه دهد. نه چهل هزار نفری که االن هستند، چهار صد 

هزار. نه چهارصد هزار، بلکه چهل میلیون. 
از برکت خادمی حضرت رضا)علیه السالم(، ما فرهنگ رضوی را گسترش دهیم. آنهایی که می آیند 
در کسوت مقدس خادمی حضرت رضا)علیه السالم( قرار می گیرند، آقای عزیز شما پزشک هستید؟ 
بله. در همان نقطه دور استان فارس، در آن شهرستان الر یا در شهرستان دور افتاده در جایی دیگر، 
به جای اینکه هفته ای 24 سلاعت به اینجا در حرم مطهر بیایی و پُسلت بدهی، ماهی یکبار بیا. بقیه 
را به بیمارسلتان برو و به نام امام رضا)علیه السلالم( مسلتمندان را درمان کن. آقای مهندس، شلما 
دوسلت دارید خادم امام رضا)علیه السالم( شلوید؟ قدمتان روی چشم. شما را به عنوان 
خادم امام رضا)علیه السلالم( ثبت نام می کنیم. اما بیا در هر ماه لحظاتی در کنار امامت باش و از 
او نور بگیر. ولی به منطقه که رفتی، به روستاها برو و خانه های محرومین را مقاوم سازی کن. با کمک 

خیرین. 
ده هلا زمینه و ظرفیت وجود دارد به نام نامی آقا علی ابن موسلی الرضا، ما بیاییم فرهنگ رضوی را 
گسلترش دهیم. امروز دولت، دولت اسلالمی است. اسلتانداران عزیز ما، مسئوالن بنیاد بین المللی 
امام رضا علیه السلالم در اسلتان هایشان هستند. همه دست در دسلت یکدیگر بگذاریم و با کمک 
نماینلدگان مجلس، مراکز علمی، خصوصا علما و بزرگان دینی ما درصدد بربیاییم و این کار بزرگ را 

سامان بدهیم. 
به لطف خدا آیین نامه این خادمی جدید با بیش از 105 ماده تنظیم شلده و درحال نهایی کردن آن 
هسلتیم. با کمک همه متخصصین و به دسلتور تولیت معظم آسلتان قدس رضوی؛ تا بتوانیم از این 
دریای مواج عرفان و معرفت که هرجا رفت سلازندگی داشت و نجات دهنده بود، حداکثر استفاده را 

ببریم.
 وقتم تمام شد. مجددا وظیفه مندم که سپاسگزار باشم از همه شما حاضرین، از مهمانان، از بزرگان، 
از همه اساتید، خواهران و برادران و خانواده های عزیز ایثار گران و شهدا و مخصوصا مهمانان خارجی 

و سپاسگزارم از دبیر محترم این جشنواره. والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته. 
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سخنرانی سیدجواد جعفری
مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)علیه السالم(
و دبیرجشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( در مراسم 

اختتامیه چهاردهمین جشنواره 

باعرض سالم و ادب و احترام؛
  در ایامی قرار داریم که فضای ایران اسالمی معطر به رایحه ایام والدت حضرت امام رضاعلیه السالم 
و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلالم ا... علیها و بزرگداشلت سیدالسادات االعاظم امین 
والیت حضرت شلاهچراغ علیه السالم می باشد. به همین مناسبت عرض تبریک و تهنیت دارم و به 
نمایندگی از ستاد اجرایی چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم مقدم میهمانان 

گرامی،  زائران و مجاوران حضرت امام رضاعلیه السالم را گرامی می داریم.
در آیه 32 سوره حج برای اهل تقوا نشانه هایی ذکر شده است که از جمله آن ها تعظیم و بزرگداشت 

شعائر الهی است.
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برپایی جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم یکی از مصادیق تام و تمام عمل به این آیه شریفه 
و شور و نشاط تسکین ناپذیر مردم در بزرگداشت دهه کرامت است.

 جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم حقیقتاً نمایشگاهی است از حضور اقشار مختلف مردم و 
احساسات پاکی را در برمی گیرد که هرکدام روایتی حیرت آور است، احساساتی که اگر روزی مستند 

شود کتابی قطور از روایت های واقعی و حادث شده را دربر می گیرد. 
روایت پیرمرد مومنی که اندک اندوخته اش را نذر جشنواره می کند و به گفته خودش این تنها کاری 

است که از عهده اش برآمده است.
روایت بانوی سالخورده 86 ساله ایست که نوه هایش او را تشویق می کنند تا در رقابت های علمی و 

فرهنگی جشنواره شرکت نماید. 
روایت کودکان و نوجوانانی است که با عشق به امام سخاوت و مهربانی خالقیت هایی را به وجود می آورند 
که صاحب نظران ، سپردن این کارها را به موزه ها توصیه می نمایند. روایت ورزشکارانی است که در 
گرمای طاقت فرسلای تابستان، مسیر جاده والیت را از شلمچه تا خراسان به یاد ردپای امام طی 17 
روز با دو اسلتقامت طی طریق می نمایند. روایت فرزانگانی اسلت که برای پاسداشت قدمگاه ها 
و تکریم امامزادگان قیام می کنند. روایت دانشلجویان و دانشلگاهیانی است که نهضت رضوی را به 
پا می کنند. روایت کتابدارانی است که 238000 نفر  را برای رقابت کتابخوانی رضوی فرا می خوانند.

روایت ارادتمندان مخلصی اسلت که گفتمان رضوی را در شهر و روستا رونق می بخشند و خستگی 
ناپذیری شان را در کاروان آفتاب به تبلور می رسانند. روایت مومنان خداجویی است که برای احیاء 

امر امام در گستره وسیعی از جهان همت به خرج می دهند. 
روایت 565000 نفر از ارباب هنر، اصحاب فرهنگ و اهالی قلم است که آفرینش های بدیع از خامه و 

قلم و زبانشان در عرصه فرهنگ رضوی روییده است.

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم                 که عشق از رپده عفت ربون آرد زلیخا را

رمزگشلایی از اینکه چرا هر قشلری خودش را در آیینه فرهنگ رضوی جستجو می کند ناشی از آن 
است که امام رضاعلیه السالم عالم آل محمد)ص( است و فرهنگ رضوی می تواند گره های کور را باز 

و مشکالت الینحل جامعه را حل نماید.
رهبر فرزانه انقالب اسالمی در جایی می فرمایند:
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»آرمان اصلی ملت ایران رسلیدن به جامعه ای رشلید، موحد، پرنشلاط، پرامید، عدالت طلب، دارای 
اعتماد به نفس، پرکار، پیشلرو، پیشلرفته، دارای توکل و برخوردار از روح ایثار و گذشلت اسلت و 

»فرهنگ« مهم ترین عامل دست یابی به این هدف واالست.«
تمرکز رهنمودهای جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشلاد اسلالمی برای رسیدن به چنین 
هدف مقدسلی صدور دستور تشکیل اتاق فکر درکنار هریک از برنامه های موضوعی جشنواره بوده 

است تا اثربخشی این رویداد بیش از پیش تضمین گردد.
این دوره از جشلنواره با عنایت های بی دریغ حضرت آیت ا... رئیسلی تولیت عظمای آسلتان قدس 
رضوی همراه بوده اسلت. معظم له از بدو حضور در این آسلتان مقدس با طرح ایده توسلعه مفهوم 
خدمت زمینه همراهی های بیشلماری را فراهم فرموده اند که انگیلزه های خدمتگزاران این عرصه 
را دوچندان نموده اسلت. محبت های مسلتمر حضرت آیت اهلل سعیدی و حضرت آیت اهلل دستغیب 
تولیت های محترم آستان مقدس حضرت معصومه سالم ا... علیها و حضرت شاهچراغ موجب تقویت 

روزافزون این عرصه بوده است.
رهنمودهلای آیلات عظام و علمای اعلالم، ائمه محترم جمعه بله ویژه حضرت آیلت ا... علم الهدی 
نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه معزز مشلهد مقدس و مسلاعدت های دولت محترم، مجلس 
محترم و بویژه کمیسیون محترم فرهنگی مجلس علی الخصوص برادر عزیز حضرت حجت االسالم و 
المسلمین جناب آقای پژمان فر و استانداران محترم در جای جای ایران اسالمی و محبت های جناب 

آقای رشیدیان استاندار محترم خراسان رضوی تأثیرگذاری زیادی در برنامه ها داشته است.
اهتمام دلسوزانه جناب آقای کاراندیش مروستی معاون محترم وزیر و ریاست هیات مدیره بنیاد 
بین المللی امام رضاعلیه السالم برای آسیب شناسی برنامه های موضوعی جشنواره با واکاوی اساسی 
و همراهی عاشقانه هم پیمانان جشنواره متشکل از 360 ساختار حقوقی اعم از دولتی، غیردولتی و 
مردمی و هزاران نفر از اشلخاص حقیقی دسلت اندرکار اجرائیات این جشلنواره در عرصه ملی و 
بین المللی و حمایت های همه جانبه رؤسلای شلوراها و کارگروه های جشنواره خصوصاً جناب آقای 
دکتر ابلوذر ابراهیمی ترکمان، جناب آقلای علی مرادخانی، جناب آقای دکتر سلیدعباس صالحی، 
جناب آقای دکتر حجت ا... ایوبی ، جناب آقای دکتر حسین انتظامی، جناب آقای دکتر حسین نوش 
آبادی، جناب آقای دکتر علیرضا مختارپور، جناب آقای دکتر سلیدضیاء هاشلمی، جناب آقای دکتر 
علیرضا حاجیان زاده، جناب آقای دکتر سلید مرتضی موسلویان، حجت االسالم و المسلمین جناب 
آقای حمیدرضا ارباب سللیمانی، حجت االسلالم و المسلمین جناب آقای حسین ملکی، جناب آقای 
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ناصر امینی، جناب آقای دکتر محمدمهدی احمدی زمینه ارتقاء کمی و کیفی برنامه های جشنواره را 
در پی داشته است.

خادمان فرهنگ رضوی این دوره از جشنواره اعم از گستره ملی و بین المللی خادمان فرهنگ رضوی 
ادوار از قاره اروپا، آفریقا و آمریکا که در این مجلس حضور دارند به سلهم خود به پویایی جشلنواره 

رونق مضاعف بخشیدند.
توجله خاص هملراه با عطوفت حضرت آیت ا... اختری وحضرت آیلت ا... اعرافی در بخش بین الملل 

جشنواره کمک زیادی به همواری این مسیر شد.
ایجاد فضای بانشاط معنوی ملهم از آموزه های رضوی از سوی رسانه های گروهی اعم از مطبوعات و 

خبرگزاری ها و به ویژه رسانه ملی در این دوره از جشنواره بسیار زبانزد بود.
همفکری مدیران کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها در کارگروه های مناطق 8 گانه همراه 
بلا تغییرات 38/2 درصدی برنامه ها و همچنیلن راه اندازی اتاق های فکر در کنار هریک از برنامه های 
84 گانه این دوره از جشلنواره و برگزاری تحقق بخش تأکیدات وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در اثربخشی برنامه ها گردید.
اینک عرضه می داریم ای امام رئوف، عاشلقان و دلدادگان شلما با تالش جانانه و عاشلقانه یک سال 
تمام تالش کردند تا چهاردهمین دوره جشنواره به نیت 14 معصوم علیهم السالم به بار بنشیند و عطر 

فرهنگ رضوی جاری باشد.
زبان حال ما در پایان این دوره از جشلنواره زبان حال برادران حضرت یوسلف است آنگاه که بر طبق 
آیه 88 سلوره یوسلف به حضرت یوسف عرضه داشلتند یا ایها العزیز سرمایه ای ناچیز آوردیم پس 

پیمانه ما را کامل کن.
ما نیز عرضه می داریم یا امام رئوف سرمایه ارادتمندان شما تالش برای احیاء امر شما بوده است پس 
پیمانه هایمان را از لطف خود سرشار کن، توفیق انجام وظیفه بیش از پیش را از خداوند متعال برای 
خادمان فرهنگ رضوی طلب نما و همانگونه که وعده فرموده ای در روز واپسین از همه آنانی که برای 

این رویداد معنوی در عرصه ملی و بین المللی کوشیده اند و حمایت کرده اند دستگیری فرما.

گاهن هم روئی یقین دارم از اینجا دست خالی رب نمی گردد                 هب ردگاهت بیندازد اگر بی

و السالم علیکم و رحمه ا... و برکاته

مراسم اختتامیه



277

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



279

تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی بخش ملی

  حضرت آیت اهلل اعرافی
  ریاست جامعه المصطفی العالمیه

  کمک به گسترش جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم در بسیاری از نقاط جهان
  ظرفیت سازی در جامعه المصطفی العالمیه برای تکمیل، تدوین و نظارت

 بر تألیف دانشنامه امام رضاعلیه السالم

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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  جناب آقای مجید مجیدی
  نویسنده و کارگردان سرشناس عرصه سینما

  کارگردانی و تولید اثر فاخر و ماندگار رضای رضوان

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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  حجت االسالم و المسلمین جناب آقای جواد محدثی
  شاعر، مؤلف، مترجم، روزنامه نگار و شخصیت تأثیرگذار عرصه فرهنگ و رسانه

  تألیف، ترجمه و انتشار ده ها کتاب و مقاله در عرصه فرهنگ رضوی

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



282

  جناب آقای دکتر سیدضیاء هاشمی
  پژوهشگر و جامعه شناس

  معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  نهادسازی در دانشگاه ها با اجرای طرح نهضت رضوی

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



283

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر حمیدرضا شهریاری
  مدیرموسسه تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور

  تولید آثار دیجیتالی و نرم افزارهای مرتبط در عرصه فرهنگ رضوی

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



284

  جناب آقای جواد نعیمی
  نویسنده کودک و نوجوان

  تولید ده ها اثر برای کودکان و نوجوانان در عرصه فرهنگ رضوی

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



285

  جناب آقای غالمرضا صنعتگر
  هنرمند و صاحب صدای ماندگار

  تولیدکننده آثار هنری و آوایی رضوی

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



286

  جناب آقای دکتر سیدجالل درخشه
  محقق و مدرس

  نویسنده برگزیده جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی
  سردبیر فصلنامه فرهنگ رضوی

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



287

  جناب آقای مصطفی بهارلویی
  دبیر انجمن اسالمی اصناف و بازاریان کشور

  تأثیرگذاری در نهادینه سازی جشن های دهه کرامت
 با مشارکت گسترده مردمی اصناف و بازاریان

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



288

  مرحوم جناب آقای بزرگ عالم زاده
  نویسنده، محقق و پژوهشگر

  تألیف آثار متعدد در حوزه فرهنگ رضوی که در اواخر ماه شلوال به رحمت ایزدی 
پیوست، یادش گرامی باد

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



289

  جناب آقای مفتاح فوزی رحمت
  کشور : اندونزی 

  مولف کتاب های هجرت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و زیارت امام رضا)علیه السالم(
  عضو برجسته اتحادیه ناشران جهان اسالم 

تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی بخش بین الملل

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



290

  جناب آقای دکتر اصغر علی موالدینا
  کشور : انگلستان 

  موسس مراکز دینی و فرهنگی متعدد به نام امام رضا)علیه السالم(
  رئیس کنفدراسیون خوجه های شیعه اثنی عشری جهان 

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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  سرکارخانم لیال سورانی 
  کشور : لبنان 

  نویسنده  مترجم 
  مولف کتاب جامع ابعاد زندگانی امام رضا)علیه السالم(

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



292

  جناب آقای شیخ محمد امین
  کشور : پاکستان 

  ناشر  چاپ کتاب با موضوع ابعاد زندگانی امام رضا)علیه السالم( در عناوین متعدد

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



293

  جناب آقای نورالدین دارآفرین
  کشور : آذربایجان

 
  شاعر و شخصیت برجسته فرهنگی

  مولف آثار منظوم با موضوع فرهنگ رضوی

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



294

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد مانی 
  کشور : سنگال 

  مبلغ فرهنگ رضوی
  موسس مرکز اسالمی امام رضا)علیه السالم( در سنگال 

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



295

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سید حمید حسینی 
  کشور : عراق

 
  رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی عراق

   موسس مرکز فرهنگی مذهبی امام رضا)علیه السالم(  

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(



296

  حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مصطفی بو عزیز 
  کشور : بلژیک

  عالم برجسته اسالمی
  مدیر و امام جماعت مسجد امام رضا)علیه السالم( در بروکسل 

مراسم اختتامیه چهاردهمین
گزارش تصویری جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(
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بخش چهارم

اقدامات اجرایی
بنیاد بین المللی فرهنگی هرنی 

امام رضا )علیه السالم(
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اعالن سراسری فراخوان چهاردهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا )علیه السالم( در سالروز میالد 
با سعادت حرضت امام موسی الکاظم )علیه السالم( 

همزمان در سراسر کشور

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی



299

نشست شورای سیاستگذاری

نشست شورای مشورتی

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی



300

بررسی نقاط قوت و ضعف جشنواره با حضور معاون توسعه مدیریت
 و منابع و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی

نشست هیأت مدیره بنیاد



301

نشست کارگروه مناطق هشت گانه ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ها با موضوع آسیب شناسی جشنواره

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی

  نشست آسیب شناسی جشنواره
منطقه یک

  نشست آسیب شناسی جشنواره
منطقه سه

  نشست آسیب شناسی جشنواره 
منطقه دو

  نشست آسیب شناسی جشنواره 
منطقه چهار
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  نشست آسیب شناسی جشنواره
منطقه پنج

  نشست آسیب شناسی جشنواره
منطقه هفت

  نشست آسیب شناسی جشنواره 
منطقه شش

  نشست آسیب شناسی جشنواره 
منطقه هشت

نشست کارگروه مناطق هشت گانه ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان ها با موضوع آسیب شناسی جشنواره

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی



303

نشست کمیته برنامه ریزی

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی



304

تشکیل کمیسیون های کمیته برنامه ریزی

  کمیسیون هنری

  کمیسیون پژوهشی  کمیسیون سینمایی

  کمیسیون فرهنگی

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی



305

تشکیل کمیسیون های کمیته برنامه ریزی

  کمیسیون مطبوعاتی

  کمیسیون دانشگاهیان  کمیسیون جشن های دهه کرامت

  کمیسیون دیجیتالی

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی
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نشست کارگروه های تخصصی

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی

  نشست کارگروه فرهنگی

  نشست کارگروه هنری



307

نشست کارگروه های تخصصی

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( اقدامات اجرایی

  نشست کارگروه سینمایی

  نشست کارگروه دیجیتالی



308

نشست کارگروه های تخصصی

  نشست کارگروه دانشگاهیان

  نشست کارگروه کودک و نوجوان



309

نشست کارگروه های تخصصی

  نشست شورای بین الملل

  نشست شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت



310

نشست کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی داخل کشور

نشست کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی خارج کشور



311

نشست کارشناسان ارزیابی و نظارت

نشست شورای اطالع رسانی



312

نشست کمیته مراسم افتتاحیه و اختتامیه

نشست هیأت علمی بنیاد


