السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا«ع»
فراخوان
دهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی
از سری برنامه های سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا«ع»
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر
مرداد و شهریور ماه 4931
به مناسبت سالروز میالد باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت  ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان بوشهر برگزار می نماید .

اهداف جشنواره:
-

اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی

-

گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا(ع)

-

گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار.

-

آشنایی با ادبیات دینی و اشعار مفهومی در خصوص اهل بیت ( علیهم السالم )

-

تعمیق ارتباط ادبیات فارسی با فرهنگ رضوی

موضوع :مشاعره رضوی
شرایط و ضوابط شرکت:
 جشنواره مشاعره رضوی سراسری بوده و در استان بوشهر برگزار می گردد.
 جشنواره مشاعره رضوی ویژه بزرگساالن سراسر کشوربرگزار می گردد.
 مشاعره رضوی عالوه بر خواندن اشعار رضوی ملزم به شرکت در بخش مشروط اعالمی از سوی دبیرخانه می باشند.
 اشعار ارائه شده می بایست از محتوای مناسب پیرامون «احادیث ،مدح و ثنا و مناقب» حضرت علی بن موسی الرضا (ع ) برخوردار باشند
 بر اساس نظر هیأت داوران زیبا خوانی و تسلط بر معنای اشعار ،بخشی از امتیازات مشاعره کننده محسوب میشود ؛ همچنین اشکاالت وزنی و سایر
اشکاالت مربوط به حوزهی شعر ،موجب کسر امتیاز می گردد.
 عالقمندان به اشعار رضوی می توانند به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر ()boushehr.farhang.gov.irبخش دبیرخانه
جشنواره مشاعره رضوی یا سایت  moshaererazavi.blogfa.comمراجعه فرمایند
 مسئولیت ناشی عدم صحت اشعارو صحیح خوانی آنها بعهده مشاعره کننده می باشد و مشاعره کننده می بایست از صحت اشعاری که به خاطر می سپارد
اطمینان حاصل نماید
 مسئولیت عدم صحت اشعار چاپ شده در کتاب خورشید خراسان و یا هر منبعی دیگری بعهده دبیرخانه جشنواره نمی باشد
 ثبت نام در جشنواره به هر طریق به منزله قبول مفاد فراخوان میباشد.
داوری:


هیئت داوران متشکل از حداقل سه نفر می باشد که توسط دبیرخانه انتخاب می شوند.



ثبت نام شدگان پس از انتخاب توسط هیئت داوران به مرحله کشوری که در استان بوشهر برگزار می گردد ،راه می یابند.

جوایز:
نفر اول  :تندیس جشنواره +لوح تقدیر +کمک هزینه حج عمره معادل
نفر دوم تندیس جشنواره +لوح تقدیر +کمک هزینه عتبات عالیات معادل

12/500/000ریال
11/500/000ریال

نفر سوم :تندیس جشنواره +لوح تقدیر +کمک هزینه سفر مشهد معادل

10/500/000ریال

نفر چهارم :لوح تقدیر +کمک هزینه سفرزیارتی معادل

 9/500/000ریال

نفر پنجم :لوح تقدیر +کمک هزینه سفر زیارتی معادل

8/500/000ریال

نفر ششم :لوح تقدیر +کمک هزینه سفرزیارتی معادل

 7/500/000ریال

نفر هفتم  :لوح تقدیر +کمک هزینه سفرزیارتی معادل

 6/500/000ریال

نفر هشتم  :لوح تقدیر +کمک هزینه سفرزیارتی معادل

5/500/000ریال



کلیه نفرات منتخب به عنوان میهمان دبیرخانه جشنواره ملی مشاعره رضوی پذیرش خواهند شد و نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی به عنوان
برنامه های جنبی با حضور میهمانان و اساتید صاحبنظر برگزار خواهد گردید.



به کلیه نفرات راه یافت به بخش اصلی جشنواره لوح شرکت اهدا میگردد



هزینه ایاب و ذهاب ،اسکان و پذیرایی در طول دوره برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با
موقعیت سکونتشان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

تقویم:
الف:مهلت ثبت نام94/0/00 :
ب :تاریخ داوری مرحله اول  :تیرماه 94
ج :تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه در استان :دهه مبارك کرامت
توضیحات:
 الزم است ثبت نام کنندگان مشخصات کامل شناسنامه ای ونشانی پستی ،در صورت امکان نشانی الکترونیکی و شماره تماس قید گردد.شیوه ثبت نام:
 -1از طریقققق مراجعقققه بقققه وب سقققایت اداره کقققل فرهنقققگ و ارشقققاد اسقققالمی اسقققتان بوشقققهر بقققه آدرس )boushehr.farhang.gov.ir

و منوی" دبیرخانه جشنواره رضوی "
 -2تکمیل فرم ثبت نام که از طریق فراخوان جشنواره ارائه می گردد و ارسال به دبیرخانه جشنواره به آدرس بوشهر میدان قدس ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان بوشهر ،دبیرخانه دائمی مشاعره رضوی و یا پست الکترونیکی دبیرخانه Email:boushehr.ershad@yahoo.com
-0تماس تلفنی با دبیرخانه جشنواره ( 07700020506 -09172660892:دبیرخانه جشنواره از ساعات7/00الی  14و  17الی  19در روزهای غیر تعطیل آماده پاسخگویی
می باشد)
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی /
بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا«ع» /اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر

معاونت امور فرهنگی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر

