بإسمه تعالی
السالم علیک یا علی بن موسی الرضا(ع)
فراخوان یازدهمین جشنواره ملی داستان رضوی (کبوتر حرم)
از سری برنامه های سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)
شهریورماه 4931
به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) وکریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصوومه(س) و همزموا بوا دهوه کراموتااداه کول
فرهنگ و اهشاد اسالمی استا سمنا برگزاه می نماید.

اهداف:
الف :اشاعه و ترویج فرهنگ منوه هضوی.
ب :گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیر ائمه معصومین به ویژ امام هضا(ع).
ج :شناساییا معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگا و پدیدآوهندگا آثاه برتر فرهنگیا مرتبط با فرهنگ هضوی و کمک به تولید و انتشاه گسترد این آثاه.

موضوعات:
خلق داستان با محورهای:
سیر علمی و سیر عملی امام هضا (ع)
هوایت های تاهیخی مرتبط با ایشا
مناظرات حضرتا هوایات و احادیث مرتبط با ایشا
تأثیر فرهنگ هضوی ده زندگی مردم
اهتباط معنوی با امام هضا (ع)
سبک زندگی امام هضا (ع)
اقتصاد و معیشت از دیدگا امام هضا (ع)
خاندا امام هضا (ع) و اصحاب و یاها ایشا
و ...

در سه بخش:
داستا بلند
داستا کوتا
داستا کوتا کوتا

در سه گروه سنی:
نوجوا ( 21تا  21سال)
جوا ( 21تا  03سال)
بزهگسال ( 03سال به باال)
مشاوها علمی و مشاوها فنی جشنواه :
مشاوها علمی و مشاوها فنی جشنواه آماد اهائه خدمات ذیل به عموم عالقه مندا می باشد:
الف .منابع علمی ،روایی و تاریخی:

با توجه به موضوعات اعالم شد ده فراخوا ا مجموعه ای از آثاه مرتبط شامل کتابا مقالها منابع صوتی و تصوویری ده پایگوا اطوالع هسوانی جشونواه ده
دسترس عموم عالقه مندا قراه گرفته است.

ب .مشاوره علمی

 -2برخی از منابع و دهسنامه های مرتبط با اصول و قواعد داستا نویسی ها از طریق پایگا اطالع هسانیا ده اختیاه عالقه مندا قراه می دهد.
 -1اهائه مشاوه علمی و پاسخ به سئواالت عالقه مندا ده زمینه فنو داستا نویسی از طریق پایگا اطالع هسانی جشنواه امکا پذیر می باشد.

شرایط:
ثبت نام ده پایگا اطالع هسانی جشنواه برای تمامی شرکت کنندگا الزامی ست.
دبیرخانه آثاه ها صرفاً از طریق پست الکترونیک اعالم شد ده فراخوا دهیافت خواهد کرد.
کلیه آثاه باید ده نرم افزاه  wordا قلم  nazaninفونت  24اهسال شوند.
شرکت کنندگا باید به همرا آثاه یک قطعه عکس  0*4و سوابق ادبی خود ها ده قالب یک صفحه  A4اهسال نمایند.
استفاد از منابع معتبر و ذکر آنها از جمله نقاط قوت آثاه می باشد که ده داوهی لحاظ خواهد شد.
پرداختن به موضوعات ابتکاهی و نو ده الویت می باشد.
کلیه حقوق معنوی آثاه ده اختیاه دبیرخانه جشنواه می باشد.
آثاه برگزید ده سایر جشنواه ها و دوه های قبلی این جشنواه داوهی نخواهد شد.
مالکیت اثر می بایست متعلق به شرکت کنند باشد.
هر شرکت کنند ده هر بخش می تواند حداکثر  5اثر اهسال نماید.
هزینه ایاب و ذهاب ا اسکا و پذیرایی ده طول برگزاهی جشنواه به عهد دبیرخانه جشنواه بود و به شرکت کنندگا ده مرحله پایانی متناسب بوا موقعیوت
محل سکونتشا کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

داوری:
هیأت داوها مطابق بند  21و  21مصوبه شوهای سیاستگذاهی جشنواه بین المللی امام هضا(ع) ا توسط دبیرخانه جشنواه ده استا انتخاب و پس از تأیید
معاونت محترم اموه فرهنگی وزاهت فرهنگ و اهشاد اسالمیا عهد داه داوهی جشنواه خواهند شد.

تاریخ های مهم:
الف .مهلت ثبت نام و اهسال آثاه 2014 /4/ 25 :
ب .داوهی2014/5/25 :
ج.زما برگزاهی مراسم اختتامیه 2014/5/11 :همزما با دهه کرامت

جوایز:
الف .داستان بلند

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

بخش بزهگسال

 1303330333هیال

 2503330333هیال

 2303330333هیال

بخش جوا

 1303330333هیال

 2503330333هیال

 2303330333هیال

ب .داستان کوتاه

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

بخش بزهگسال

 2303330333هیال

 103330333هیال

 103330333هیال

بخش جوا

 2303330333هیال

 103330333هیال

 103330333هیال

بخش نوجوا

 003330333هیال

 603330333هیال

 503330333هیال

ج .داستان کوتاه کوتاه

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

بخش بزهگسال

 503330333هیال

 403330333هیال

 003330333هیال

بخش جوا

 503330333هیال

 403330333هیال

 003330333هیال

بخش نوجوا

 003330333هیال

 403330333هیال

 103330333هیال

بخش تجلیل:
دبیرخانه جشنواه با عنایت به ضروهت بزهگداشت پیشکسوتا و مفاخر حوز ادبیات داستانی ده سطح ملیا جایز ساالنه خود ها به تشوخی
جشنواه به یکی از چهر های شاخ

کمیتوه تجلیول

این عرصه اختصاص خواهد داد.

بخش تقدیر:
دبیرخانه جشنواه به منظوه غنای هرچه بیشتر و توجه به جریا سازی ادبیا بر اساس نظر کمیته علمی جشنواه از فعاال بخشهای زیر تقدیر می نماید:
خادما فرهنگ هضوی ده حوز ادبیات داستانی.
استا ها و شهرستا هاا انجمن ها و تشکل هایی که ده جمع آوهی و اهسال آثاها از نظر کیفی و کمی بیشترین نقش ها ایفا کرد اند.
هسانه های برتر و فعال ده جشنواه یازدهم.
دبیرخانه جشنواه از آثاه هسید ده قالب هما هم به تشخی

هیأت داوها تقدیر و ده زمینه چاپ آنها حمایت الزم ها به عمل خواهد آوهد.

شیوه ارسال آثار:
ثبت نام ده پایگا اطالع هسانی جشنواه به نشانیkabootarharam.farhang.gov.ir :

semnan.shamstoos.ir

اهسال آثاه از طریق پست الکترونیکی جشنواه به نشانیkabootar@farhang.gov.ir :

semnan@shamstoos.ir

نشانی و شماره های تماس با دبیرخانه:
سمنا  -بلواه قدس -مجتمع فرهنگی هنری کومش -دفتر نمایندگی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام هضا (ع) -دبیرخانه دائمی جشونواه ملوی داسوتا
هضوی (کبوتر حرم)
شماه مستقیم 310-00043152

شماه نمابر 310-00043152

مجتمع فرهنگی هنری کومش 310-00013221

