
  باسمه تعالی

  السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا (علیه السالم)

  علیه السالمامام رضاخدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاءکند.

  فراخوان

  ي ملی تولید کتاب رضوي(براي کودك و نوجوان )جشنواره 

  علیه السالماز مجموعه برنامه هاي پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا

  1396مرداد ماه  -چهارمحال بختیاري  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

د ابـن  بزرگداشـت حضـرت احمـ    و حضرت فاطمه معصومه (س) و علیه السالمموسی الرضا به مناسب سالروز میالد با سعادت حضرت علی ابن 

  و بختیاري برگزار می کند.هارمحالمی استان چه کل فرهنگ و ارشاد اسالو همزمان با دهه کرامت ، ادارعلیه السالمهچراغ موسی شا

  اهداف جشنواره :  

  الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.

  ب: گسترش فعالیتهاي فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت(علیهم السالم)

  عرصه معنويحوزه فرهنگ رضوي و کمک به انتشار گسترده تر این  آثار ج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان

  محورهاي فراخوان 

علیه السالمامام رضا زندگانی حضرتابعاد  شخصیت و -

علیه السالماحادیث امام رضا-

علیه السالمهجرت امام رضا -

سیره و فرهنگ رضوي -

  بخش هاي جشنواره 

( تولید کتاب براي کودکان و نوجوانان )داستان -1

  ( تولید کتاب براي کودکان و نوجوانان )شعر -2

  مقررات شرکت در جشنواره :

که  در اولین  دوره شرکت کرده اند. داوري نمی شوند . یکتابهای 1396الی 1394از سال کتاب هاي چاپ شده-1

، سیره ي رضوي و مسائل مرتبط با فرهنگ رضوي  علیه السالمداوري می شود که به طور مستقیم مربوط به امام رضا یفقط کتابهای-2

باشد. مخاطب آن ها حتما کودك و نوجوانباشند و 

  کتاب هاي آماده چاپ-3

  تصویر گري ، صفحه آرایی شده باشند و در قطع خشتی باشند کتابهاي کودك باید–الف 

  ند.کتابهاي نوجوان باید ویراستاري ، صفحه آرایی شده باشند ودر قطع رقعی باش  _ب

) و یا از طریق رایانامه (ایمیل ) ارسال شود.CDآثار چاپ نشده در قالب لوح فشرده (-4

باشند. يکتاب هاي شعر می توانند در تمام قالب هاي شعر-5

ند و رمان باشند.ر قالب داستان کوتاه ، داستان بلکتاب هاي  داستان می تواند د-6

خانه ارسال شود. از هر اثر چاپ شده ، سه نسخه براي داوري به دبیر-7

حضور صاحبان آثار برگزیده در آیین اختتامیه الزامی است.-8

 Chb.shamstoos.irتمامی اطالع رسانی ها و فرآیند ثبت نام از طریق بخش جشنواره تارنماي شمس توس به نشانی -9

انجام می شود.portal.shamstoos.irو        



  :جوایز

  بخش کتاب هاي چاپ شده :

  میلیون ریال 30تندیس + لوح تقدیر + رتبه ي اول : 

  میلیون ریال 20تندیس + لوح تقدیر + رتبه ي دوم : 

  میلیون ریال 10تندیس +  لوح تقدیر + :رتبه ي سوم

  بخش کتاب هاي آماده چاپ:

  میلیون ریال 20تندیس + لوح تقدیر + رتبه اول : 

  میلیون ریال 15تندیس + لوح تقدیر + رتبه ي دوم : 

میلیون ریال 8تندیس + لوح تقدیر +رتبه ي سوم : 
  

  ریال حق تالیف پرداخت می شود.5000000عالوه بر مبلغ فوق براي چاپ کتابهاي فوق به هر رتبه مبلغ :1تبصره 

اثر برگزیـده   3براي بخش شعر  درصورتی که آثار رسیده شایسته رتبه هاي برتر در دو دبخش شعر و داستان باشد :2تبصره 

  .  اثر برگزیده انتخاب و جوایز مربوط پیش بینی خواهد شد  3و براي بخش داستان نیز 

آثار برگزیده چاپ نشده در صورت واجد شرایط بودن توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحـال و   :3تبصره 

  ماند . بختیاري چاپ و این حق براي ناشر محفوظ خواهد

  بخش ویژه : 

  در بخش ویژه به تولید آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضـمون آثـار حـول محـور کرامـت انسـانی بـا الهـام از         

  :مثالعنوانبهآموزه هاي رضوي، اهل بیت علیهم السالم و قرآن کریم باشد .

خداوند می فرماید: 70در سوره اسراء آیه [

» مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدنْ خَلَقْنَا َتومیرٍ ملَی کَثفضیالع«  

  ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کـردیم و از چیزهـاى خـوش و پـاکیزه روزى دادیـم      

  .دادیمو بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

101ص 49بحار االنوار ج -»جزَاءبِالْأَعمالِإِنَّالرَّبّتَبارکَوتَعالَىواحدوالْأُمّواحدةٌوالْأَبواحدوالْ«

و جـزاي هـرکس برابـر اعمـال      ، همه از یک پدر و مـادریم : خداي همه ما یکی استندفرمودرضاعلیه السالم  امام

  .]اوست

نظـر را ذکـر   براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایی یا قرآنی آمـوزه مـورد   تبصره: 

  نماید .
  

  :  به یک نفرکرامت انسانی جایزه بخش ویژه
  

جایزه نقدي که متناسب با کیفیت اثر تولید شده از سوي اتاق فکر برنامه ي موضوعی تعیین  لوح سپاس ، تندیس جشنواره و–الف 

  و پرداخت خواهد شد .  

  در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی السالمعلیه شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا–ب 

  

  



  نکات مهم :  

        اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و بـه شـرکت کننـدگان در مرحلـه پایـانی متناسـب بـا

پرداخت خواهد شد .  ریلی یا زمینی موقعیت مکانی استان هزینه ایاب ذهاب 
  

  تقویم برگزاري 

  04/1396/ 1) آخرین مهلت ارسال آثار :   الف

  07/05/1396ب ) برگزاري مراسم اختتامیه :   
  

  نشانی دبیرخانه جشنواره :  

چهارمحال و بختیاري ، شهرکرد، خیابان آیت اهللا کاشانی ، اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان ، معاونـت فرهنگـی و هنـري       

  03833334890-1تلفن: 

www.chb.farhang.gov.irرسانی :پایگاه اطالع 

chb@farhang.gov.irپست الکترونیک : 


