
  باسمه تعالی

  السالم علیک یا علی بن موسی الرضا (علیه السالم)

  )علیه السالمرضا(امام. کنداحیامراامرکهکسیکندرحمتخدا

  فراخوان

  ( شعر براي کودك و نوجوان)جوانه ها جشنواره ي شعر رضوي

  علیه السالماز سري برنامه هاي پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا

  1396مرداد ماه  –ل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی اداره ک

  

و حضـرت معصـومه (س) و بزرگداشـت حضـرت      علیـه السـالم  به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضـا  

  ند.گزار می ک(شاهچراغ)و همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی بر علیه السالماحمدبن موسی 

  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 

  :  نحوه برگزاري

گزاري بخش شعر خوانی شاعران برگزیده جشنواره باحضور فعاالن عالقه مند به حوزه شعر و ادب کشور بر.1

برپایی کارگاههاي تخصصی با حضور چهره هاي شاخص شعرفارسی در جهت ارتقاع سطح علمـی و تخصصـی شـاعران    .2

جوان

الف ) شعر کالسیک       ب) شعر نو           قالب هاي شعر:.3

  :در جشنواره شرکت مقررات

   باشد  صرفاً براي گروه سنی الف و ب ( کودك و نوجوان ) باید اشعار تولیدي.    

  . آثار ارسالی نباید در جشنواره یا مسابقه اي شرکت داده ویا در کتابی منتشر شده باشد  

  یتی ندارند.محدودانتخابی ( کالسیک و شعر نو) هاي قالب  در ارسال تعداد آثار براساسشرکت کنندگان    

   . ارسال همزمان آثار در تمامی موضوعات بالمانع است و الزم است شرکت کنندگان آثار خود را با ذکر موضوع و اولویت ارسال نمایند  

.دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی به صورت هاي مختلف (عکس و فیلم و...) استفاده نماید

اثر از طریق تارنماي شمس توس به نشـانی  اطالع رسانی و فرآیند ثبت نام و ارسالkhorasanjonobi.shamstoos.ir   

  انجام می شود . portal.shamstoos.irو 

جوایز:

ریال 000/000/30نفر اول : لوح سپاس ، تندیس جشنواره و مبلغ -

ریال 000/000/20نفر دوم : لوح سپاس ، تندیس جشنواره و مبلغ -

ریال 000/000/10شنواره و مبلغ نفر سوم : لوح سپاس ، تندیس ج-

  شایسته تقدیر:
  

ریال 000/000/5: مبلغ  چهارمنفر -

ریال 000/000/5: مبلغ  پنجمنفر -

ریال 000/000/5: مبلغ  ششمنفر -

ریال 000/000/5: مبلغ  هفتمنفر -

ریال 000/000/5نفر هشتم : مبلغ -



 ه جشنواره از سـوي اسـتان دعـوت و در مراسـم اختتامیـه بـه       هشت نفر برگزیده و شایسته تقدیر با هزینه دبیرخان: 1تبصره

  شعرخوانی خواهند پرداخت

اهداء جوایز منوط به حضور شاعر برگزیده در مراسم اختتامیه و شعرخوانی خواهد بود.: 2تبصره  

  بخش ویژه : 

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

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

خداوند می فرماید: 70[در سوره اسراء آیه 

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

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

  و بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان دادیم.

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

  101ص 49بحار االنوار ج  - »نَّ الرَّبّ تَبارك و تَعالَى واحد و الْأُمّ واحدةٌ و الْأَب واحد و الْجزَاء بِالْأَعماِلإِ«

امام رضاعلیه السالم فرمودند: خداي همه ما یکی است، همـه از یـک پـدر و مـادریم و جـزاي هـرکس برابـر اعمـال         

اوست.]

  تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایی یا قرآنی آموزه مورد نظر را ذکر نماید . برايتبصره : 
  

  :  به یک نفرکرامت انسانی جایزه بخش ویژه 
  

موضـوعی   جایزه نقدي که متناسب با کیفیت اثر تولید شده از سوي اتـاق فکـر برنامـه ي    لوح سپاس ، تندیس جشنواره و–الف 

  تعیین و پرداخت خواهد شد .  

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

  

  نکات مهم :  

   یده گزیده آثار جشنواره در قالب مجموعه اي چاپ و منتشر خواهد شد . بدیهی است دبیرخانه در انتخاب و چـاپ آثـار رسـ

  مختار خواهد بود . 

   در ذیل کلیه آثار ارسالی ، مشخصات کامل شناسنامه اي ، شماره تلفن ( ثابت و همراه) ، نشانی پستی  و در صـورت امکـان

  نشانی الکترونیکی قید گردد .  

   ی متناسـب بـا   اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کننـدگان در مرحلـه پایـان

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

  تقویم برگزاري : 

  04/1396/ 10: آثار ارسالمهلت  آخرین الف )

  09/05/1396برگزاري مراسم اختتامیه :    ب ) 

  محل برگزاري مراسم اختتامیه  :  ج) 
  

  نشانی :  

    اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی –ن شهید محالتی خیابا-بیرجند _خراسان جنوبی 

  farhangi-khj@farhangmail.irپست الکترونیکی : 

    05632323399نمابر :                            05632323399تلفن :      


