
 السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا

 آذری -جشنواره ی بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی دهمین  فراخوان 

 (امام رضا )ع بین المللیجشنواره ی  سیزدهمین از سری برنامه های 

 49 مرداد–اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان غربی 

 
بن موسی الرضا)ع( و حضرت فاطمه معصومه)س( حضرت علی  باسعادت میالدسالروز به مناسبت 

 .کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی برگزار می نمایدی  و همزمان با دهه

 

 

 .خالق نیکو دری از درهای بهشت استا

 امام رضا )ع(
 

 :اهداف

 رضوی منورالف : اشاعه و ترویج فرهنگ 

مذهبی مرتبط با سیره پاک ائمه ی معصومین بویژه حضرت ب: گسترش فعالیتهای فرهنگی ، ادبی 

 ثامن الحجج

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

 

 :موضوع

فضایل، مناقب، مودت و سیره ی پاک حضرت ثامن الحجج )ع( و خواهر گرامی احادیث، (1

 حضرت فاطمه معصومه )س( ایشان

  امزداگان و توسل ، معجزات وام (2

 

  :شرایط

  الف : شرکت برای عموم عالقمندان در تمامی گروه های سنی آزاد است

  آذری باشد -ب : زبان آثار ارسالی می بایست ترکی

  اثر پذیرفته خواهد شد 3ج : از هر شاعر تنها 

  د : استفاده از تمامی قالبهای شعری آزاد است

 تایپ شده ارسال گردد هـ: آثار ارسالی بصورت

و : آثار برگزیده ی سالهای قبل و اشعاری که قبال در جشنواره های مشابه دیگر شرکت 

 ت.داشته یا منتشر شده باشند، مورد داوری قرار نخواهند گرف



شاعران مقیم خارج از کشور می توانند آثار خود را به همراه تقاضای شرکت به رایزنی ز:

سالمی ایران در محل زندگی خود تحویل نموده یا به آدرس فرهنگی سفارت جمهوری ا

 دبیرخانه ارسال نمایند

و یک قطعه ح : مشخصات کامل شناسنامه ای  و آدرس کامل پستی ، تلفن ثابت و همراه 

 . الزامی است 3*4عکس 

 

 :جوایز
 

  :برگزیدگان داخلی

 . زه ی نقدیریال جای11111111نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

 . ریال جایزه ی نقدی0111111نفر دوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

 . ریال جایزه ی نقدی0111111نفر سوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

 

  :برگزیدگان خارجی

 . ریال جایزه ی نقدی11111111نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

 . ریال جایزه ی نقدی0111111قدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ نفر دوم : لوح ت

 ریال جایزه ی نقدی0111111نفر سوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

 

 برگزیدگان بخش مفاخر و پیشکسوتان :

ریال 5111111نفر از منتخبین این بخش نیز لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  5به 

 گرفت . هدیه ی نقدی تعلق خواهد
 

 :توضیحات

 

  *میهمانان خارجی در طول اقامت میهمان جمهوری اسالمی ایران خواهند بود

 *آثار برگزیده بصورت کتاب چاپ و برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد

داشته باشند پیشکسوتان عزیزی که ارائه ی اثر  مفاخر و  ی منتخبین ، همچنین کلیه*

 . پذیرش خواهند شدباشند به عنوان میهمان ویژه 

هزینه های ایاب و ذهاب ، اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه 

جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب با موقعیت محل سکونتشان 

 . کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد



 آرذبایجان رغبی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 : تقویم

 94مردادماه سال  9آخرین مهلت ارسال آثار: 

 94سال  مرداد  29تاریخ برگزاری جشنواره : 

 سالن آمفی تئاتر نهاد کتابخانه های عمومی استان -مکان:ارومیه

 

 : دبیرخانه: نشانی پستی

اداره کل فرهنگ  –بلوار ارشاد، روبروی بیمارستان امام خمینی -ارومیه–آذربایجان غربی 

شعر رضوی به زبان ترکی ی بین المللی جشنواره نهمین  ی  دبیرخانه –و ارشاد اسالمی 

 آذری

 3409112شماره تلفن : 

 3449042شماره نمابر : 

 anjoman_adabi@ershad-ag.ir : نشانی الکترونیکی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت امور  فرهنگی


