
 

 

 به نام خدا

 علیه السالمالسالم علیک یا علی بن موسی الرضا
 کند.امام رضا )علیه السالم( را احیااخدا رحمت کند کسی که امر م

 

 فراخوان 

 آذریترکی به زبان  رضوی داستان نویسیجشنواره 

 بین المللی امام رضا)ع( ه یدهمین جشنوارشانزهای از سری برنامه
 79ماه تیر  -زنجانالمی استان اداره کل فرهنگ و ارشاد اس

 
ضرت ح ضا )ع( ووسی الرمیالد با سعادت حضرت علی بن م به مناسبتاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 

در را  آذریرکی تجشنواره داستان نویسی کوتاه رضوی به زبان ، دهه کرامت)س( و همزمان با  فاطمه معصومه

 برگزار می نماید.    ب( باالی سی سال          الف( زیر سی سال گروههای سنی

 
 
 اهداف: 

 
 از رهگذر داستان نویسی رضوی منوراشاعه و ترویج فرهنگ  -الف 
 )ع( ویژه حضرت امام رضا به اهل بیت)علیهم السالم(گسترش فعالیت های فرهنگی،هنری و مذهبی مرتبط با سیره  -ب 
 عارف حضرتو م تیخصش ره،یس نهیدر زم یهنر ،یآثار برتر فرهنگ اندآورندگیو پد دکنندگانیتول داشتیگرام  -ج

 رضا)ع( امام
 

 محورهای فراخوان:

 

 اشخاص()نگاه داستانگونه امام رضا)ع( به یرضواشخاص واقعی وشیوه پردازش آنان در آثار  -1

 .تبدیل احادیث رضوی به داستان کوتاه با پیام اخالقی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی، دینی و.. -2

 آموزه های رضوی تیمحور تانک باداس -3

 داستانواره با تکیه بر آموزه های رضوی -4

 پذیرش عنوان فرعی  -5

 

 بخشهای جشنواره:
 

 

 داستان بلند ورمان  -الف

  داستان کوتاه -ب
 (داستانکداستان کوتاه کوتاه) -ج     

 



 

 

 :مقررات شرکت در همایش

 .نویسنده یک نفر باشد -

 د.ثر ارسال کنا 4 حد اکثر هر نویسنده می تواند -

 )داستانک،داستانواره،طرح،داستان کوتاه(  -

 .این داستانها مطابق با اصول وموازین داستان کوتاه باشد -

 به داستانهایی که خارج از موضوع جشنواره باشد رسیدگی نمی شود. -

  .مالکیت اثر می بایست متعلق به شرکت کننده باشد -

 ویت می باشد.نوآوری در انتخاب موضوع و خلق داستان در اول -

 اشد.دبیرخانه جشنواره مجاز به چاپ و نشر آثار برگزیده به صورت مکتوب و الکترونیکی می ب -

 و لیمی، ا( لیصتح ای، محل خدمت ) یعلم ی، مرتبه  یشامل نام و نام خانوادگ سندهیمشخصات کامل نو -
 Word  لیفا یومستقل به همراه اثر حا ییشماره تماس) ثابت و همراه( و آدرس محل سکونت در صفحه 

 گردد لیمیا
 

 :یدر هر گروه سنجوایز 

 داستان بلند و رمان: -الف 

 الیر 18.000.000: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه به مبلغ نفر اول

 الیر 15.000.000: لوح تقدیر و  جایزه به مبلغ دوم نفر

 الیر 12.000.000: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ سوم  نفر

 

 داستان کوتاه:  - ب

 الیر 8.000.000: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه به مبلغ اول  نفر

 الیر 6.000.000: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ دوم  نفر

 الیر 4.000.000: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ سوم  نفر

 

 :کوتاه )داستانک( داستان کوتاه  - ب

 الیر 4.000.000ندیس جشنواره و جایزه به مبلغ : لوح تقدیر، تاول  نفر

 الیر 3.000.000: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ دوم  نفر

 الیر 2.000.000: لوح تقدیر و جایزه به مبلغ سوم  نفر

 



 

 

 اناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنج

 

 نکات مهم:

 رگزیدگانبه ب وهزینه اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده  -

داخت پر سفر زمینی یا ریلیپایانی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه  در مرحله

 خواهد شد.

 تقویم:

 1/4/1397الف. ثبت نام و ارسال آثار : 

 15/4/1397ب. داوری: 

 همزمان با دهه کرامت 1397ماه تیر27ج. اختتامیه: 

 :شیوه ارسال آثار

 

     تارنمای شمس توس به نشانی ثبت نام و ارسال اثر از طریق اطالع رسانی،  -1

Zanjan.shamstoos.ir    و portal.shamstoos.ir 

 ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی جشنواره به نشان     -2

shamstoos.ir@Zanjan      emamreza.zanjan@gmail.com 

 

 نشانی پستی: 

 نجانزنجان، میدان استقالل، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ز

 024-33545775شماره تلفن و نمابر: 

 : نشانی سایت

        Zanjan.shamstoos.ir 

                            zanjan@shamstoos.ir   پست الکترونیکی
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