
 

 بسمه تعالی 

 السالم علیک یا علی بن موسی الرضا
 رضا)علیه السالم( کند.  امام احیا مارا امر که کسی کند رحمت خدا

 فـراخـوان

 چهاردهمین جشنواره بین المللی دل نوشته به امام رضاعلیه السالم

 از سری برنامه های هفدهمین جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم

 1398تیرماه  -نگ و ارشاد اسالمی استان مازندران اداره کل فره

 به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السالم و حضرت فاطمه معصومه )س( و 

 ، )شاهچراغ(علیه السالم و همزمان با دهه کرامتیبزرگداشت حضرت احمدبن موس

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران

  برگزار می نماید :
 

 

 اهـداف :

 . اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی 

 )گسترش فعالیتهای فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت)علیهم السالم 

  گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی 

 

 :جشنواره سابقه 

اقدام به برگزاری جشنواره سراسری نامه ای به امام  85ن بار در سال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران برای نخستی

رضا)ع( نمود که به لطف الهی و حمایت بنیاد بین المللی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع(، امروز در تالشیم تا 

 دهمین جشنواره موضوعی مطلوبتر از سالهای گذشته برگزار شود. چهار
 

 محـور فراخوان :   

 ای معنوی زیارت جلوه ه 

 ارادت مندی و شیفتگی 

 شفاعت 

 درد دل ، امیدها و آرزوها 

 و  یالسالم و نقش آن در سالمت اجتماع هیحضرت رضا عل ژهیبو ،السالم  همیعل تیاهل ب ینماز در آموزه ها گاهیجا

  یاجتماع یها بیکاهش آس

 بخش های جشنواره:

 بخش بین المللی -1

 بخش ملی -2

 بخش استانی -3

 بخش ویژه -4

 
 

 ـخش بین المللـی :ب
 



 شرایط و مقررات بخش بین المللی :

 .شرکت کنندگان این بخش می توانند از تمامی کشورها باشند 

 شرکت کنندگان این بخش می توانند ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند.  

 .شرکت برای عموم عالقه مندان در تمامی گروه های سنی آزاد است 

 نشالالالالانی  ام و ارسالالالالال اثالالالالر از طریالالالالس تارنمالالالالای شالالالالم  تالالالالو  بالالالالهاطالالالالالا رسالالالالانی و فرآینالالالالد ثبالالالالت نالالالال

mazandaran.shamstoos.ir    وportal.shamstoos.ir  . انجام می شود 

 .آثار ارسالی باید تایپ شده باشد 

 :جـوائـز بخش بین المللی 

 میلیون ریال 20به مبلغ  هدیه + لوح تقدیر +تندی  جشنواره  نفر اول:

 میلیون ریال 15 به مبلغ هدیه +لوح تقدیر  +تندی  جشنواره  نفر دوم:

 میلیون ریال 10به مبلغ  هدیه +لوح تقدیر  +: تندی  جشنواره نفرات سوم

 میلیون ریال 5جایزه به مبلغ  +لوح تقدیر  نفر شایسته تقدیر: 8         

 تقدیم خواهد شد.درصورت عدم حضور برگزیده در مراسم ، جایزه در نظر گرفته شده با هماهنگی  :2تبصره  -
 

 

 

 

 

 بـخش ملـی :
 

 شرایط و مقررات بخش ملی : 

  برگزاری :سنی های رده 

 سال( 18 - 7کودکان و نوجوانان ) الف :

 سال به باال( 18بزرگساالن) از   ب :

 نشالالالالانی  اطالالالالالا رسالالالالانی و فرآینالالالالد ثبالالالالت نالالالالام و ارسالالالالال اثالالالالر از طریالالالالس تارنمالالالالای شالالالالم  تالالالالو  بالالالاله

mazandaran.shamstoos.ir    وportal.shamstoos.ir  . انجام می شود 

  خوش خط و خوانا باشد.می بایست آثار ارسالی 

  درصورت عدم دسترسی به ثبت نام الکترونیکی متقاضی می تواند اثر خود را به آدر  دبیرخانه جشنواره ارسال نماید

مشخصات صاحب اثر شامل مشخصات شناسنامه ای، میزان تحصیالت، نشانی کامل پستی،  ثبتو در این صورت 

 همراه الزامی است.ثابت یا شماره تما  

 

 جـوائـز بخـش ملی : 
 



 رده سنی کودکان و نوجوانان :

 میلیون ریال 13جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندی  جشنواره نفراول:

 میلیون ریال 10جایزه به مبلغ +لوح تقدیر نفردوم:

 میلیون ریال 7جایزه به مبلغ +لوح تقدیر نفرسوم:

 میلیون ریال 3جایزه به مبلغ  +لوح تقدیر  نفر شایسته تقدیر: 8
 

 رده سنی بزرگساالن:

 میلیون ریال 15جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندی  جشنواره نفراول:

 میلیون ریال 21جایزه به مبلغ +لوح تقدیر نفردوم:

 میلیون ریال 10جایزه به مبلغ +وح تقدیرل نفرسوم:

 میلیون ریال  4جایزه به مبلغ  +تقدیر لوح نفر شایسته تقدیر: 8

 اهداء جوایز برگزیدگان رتبه اول تا سوم هر دو گروه سنی در روز مراسم اختتامیه انجام خواهد گرفت.: 1تبصره

 و مبلغ جوایز به حساب آنان واریز خواهد شد. لوح تقدیر افراد شایسته تقدیر به آدر  پستی ارسال :2تبصره 

 بـخش استانی : 

  ( های ارسالی به زبان مازندرانی)ویژه بومی مازندران نامه اثر از  3انتخاب 
 

 جایزه بخش استانی :  

 میلیون ریال 5جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندی  جشنواره نفراول:

 المیلیون ری 4جایزه به مبلغ +لوح تقدیر نفر دوم:

 میلیون ریال 3جایزه به مبلغ +لوح تقدیر نفر سوم:

 بـخش ویـژه :

  نـمـاز.: السالم با موضوا  هیاز حضرت امام رضاعل ثیحد کیانتخاب  
 

  آسیب های اجتماعی . : یکی از االسالم با موضو هیاز حضرت امام رضاعل ثیحد کیانتخاب 

 
 

  ردر هر قسمت :به یک نف نماز و آسیب های اجتماعیجایزه بخش ویژه 
 

 میلیون ریال 2جایزه به مبلغ + لوح تقدیر -

 نکات مهم: 

 .آثار ارسالی نباید در دوره های قبلی جشنواره حائز رتبه شده باشند 

 .آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ و برای برگزیدگان ارسال خواهد گردید 

 اری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایی برگزیدگان در طول برگز

 به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد .

 تقویم برگزاری:

 8/3/1398مهلت ارسال آثار : 



 28/3/1398زمان انتخاب آثار برتر :  

 16/4/1398تاریخ برگزاری جشنواره : 

 مجتمع فرهنگی وهنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان .  –ساری  –زاری جشنواره : مازندران مکان برگ

 نشانی پستی:

دبیرخانه جشنواره بین المللی دل نوشته ای به امام  –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران  -میدان امام )ره(  –ساری 

 1551پ  ص – 4815838794کد پستی  -  رضاعلیه السالم

 شماره تماس:

 01133364458نمابر :  33362022-33362007-33360879-011

  Nameh.imamreza@gmail.com نشانی سایت و پست الکترونیک :
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