به نام خدا

السالم علیک یا علی بن موسی الرضا علیه السالم
خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا

کند (.امام رضا علیه السالم)

فراخوان
سومین جشنواره داستان نویسی رضوی به زبان ترکی« اشراق شمس »
از سری برنامه های هجدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا علیهالسالم
استان زنجان  -سال 1399

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان بهمناسبت هفته وحدت میالد با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) سومین جشنواره
داستان نویسی رضوی به زبان ترکی را در
ب)  18تا  35سال

گروه ه های سنی :الف ) زیر 18سال

ج) باالی  35سال برگزار می نماید.

اهداف:

الف -اشاعه و ترویج فرهنگ منوّر رضوی از رهگذر داستان نویسی
ب) -گسترش فعالیت های فرهنگی ،هنری و مذهبی مرتبط با سیره اهل بیت( علیهم السالم ) به ویژه حضرت امام رضا(ع)
ج) -گرامی داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره ،شخصیت و معارف حضرت امام رضا(ع)
محورهای موضوعی:
الف -اصلی:
(ع)

-

سبک زندگی و سیره امام رضا

-

تعالیم و آموزه های رضوی با رویکرد کار ،تولید ،تالش و خدمت رسانی

-

آثار هجرت امام رضا (ع) به ایران

-

خاندان ،اصحاب و یاران امام رضا

-

فرهنگ زیارت( باحضور در حرم مطهر /فضای مجازی)

-

امام رضا (ع) ،خانواده،کودکان و نوجوانان

-

امام رضا (ع) و فریضه نماز

(ع)

ب -ویژه:

 جلوههای فرهنگ رضوی در دوران دفاع مقدس(رزمندگان،ایثارگران،آزادگان و شهدا) بهره گیری از منویات امام رضا (ع) در مواجهه با مصایب و بالیا( کرونا و )....بخشهای جشنواره :

الف  -داستان بلند و رمان
ب  -داستان کوتاه
ج  -داستانک( داستان بسیار کوتاه)
مقررات شرکت در جشنواره:

 -1هر نویسنده می تواند حداکثر  3اثر ارسال کند.
 -2داستانها مطابق با اصول و موازین داستان نویسی باشد.
 -3داستانهایی که خارج از موضوع جشنواره باشد مورد پذیرش قرار نمیگیرند.

 -4مالکیت اثر می بایست متعلق به شرکتکننده باشد ( مسؤولیت هر نوع دعاوی بعدی برعهده شرکت کننده می باشد ).
 -5نوآوری در انتخاب موضوع و خلق داستان در اولویت میباشد.

 -6دبیرخانه جشنواره مجاز به چاپ و نشر آثار به صورت مکتوب ،الکترونیکی و یا در فضای مجازی می باشد.
 – 7عضویت در سایت و تکمیل مشخصات الزامی است .
 -8به آثار پستی و دستنویس ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جوایز در هر گروه سنی :
الف – داستان بلند و رمان

نفر اول :لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ  18/000/000ریال
نفر دوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  12/000/000ریال
نفر سوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 10/000/000ریال
ب – داستان کوتاه:

نفر اول :لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ  7/000/000ریال
نفر دوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  5/000/000ریال
نفر سوم :لوح تقدیر ،و جایزه نقدی به مبلغ  3/000/000ریال
ج -داستانک( داستان بسیار کوتاه)

نفر اول :لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ  4/000/000ریال
نفر دوم :لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ  2/000/000ریال
نفر سوم :لوح تقدیر ،و جایزه نقدی به مبلغ  1/500/000ریال
د -نفرات برگزیده در بخش ویژه  :لوح تقدیر و جایزه نقدی مبلغ 10/000/000ریال

نکات قابل توجه:

در این دوره از جشنواره با توجه به شرایط کشور و با شیوع بیماری کرونا تمامی مراحل برگزاری جشنواره به صورت مجازی وغیر حضوری خواهد بود.
 در راستای عمل به منویات پیام مقام معظم رهبری در خصوص نهضت ترجمه ،به آثار فاخری که از زبان های دیگر به زبانترکی با محورهای یاد شده در فراخوان(طبق مقررات جشنواره و با اخذ اجازه از صاحب اثر )ترجمه شود با نظر هیئت داوران جایزه
ویژه ای تعلق خواهد

گرفت.

تقویم:

 آخرین مهلت ارسال آثار1399/07/20 : داوری و اعالم نتایج 1399/07/30 : اختتامیه12 :آبان ماه  (1399همزمان با هفته وحدت؛ میالد با سعادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع))شیوه دریافت فراخوان  ،ثبت نام و ارسال آثار:

-1اطالع رسانی ،دریافت فراخوان به نشانی :سایت
 http://zanjan.farang.gov.i rادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان
 -2ارسال آثارمنحصرآ از طریق ثبت نام الکترونیکی به نشانی:

Shamstoos.ir
portal.shamstoos.ir
نشانی دبیرخانه  :زنجان ،میدان استقالل  ،ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان
شماره تلفن 02433566147 :دبیرخانه جشنواره ملی رضوی استان زنجان

