«السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا(ع)»

فراخوان
یازدهمین جشنوارهی شعر رضوی به زبان عربی (یادمان دعبل خزاعی)
از سری برنامههای هجدهمین جشنوارهی بینالمللی امام رضا (ع)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان ـ 1399

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان با همکاری بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی درنظر دارد به شکرانهی ورود شکوهمند آن حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السالم از خاک خوزستان و دروازهی ورود
تشیّع به سرزمین ایران ،یازدهمین جشنوارهی شعر رضوی به زبان عربی (یادمان دعبل خزاعی) از سری برنامههای هجدهمین جشنوارهی
امام رضا (ع) را در محورهای موضوعی زیر برگزار نماید.
ـ اهداف جشنواره
الف :اشاعه و ترویج فرهنگ منوّر رضوی.
ب :گسترش فعالیتهای فرهنگی ،هنری و مذهبی مرتبط با سیرهی ائمه معصومین بهویژه امام رئوف ،آقا امام رضا (ع).
ج :شناسایی و معرفی بیشتر شاعران آیینی بهویژه شاعران جوان و گرامیداشت پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینهی سیره ،شخصیت و
معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار این آثار.
د :گسترش آفرینشهای فرهنگی و دینی در زمینهی شعر به زبان عربی.

ـ محورهای موضوعی
 :1سیره و زندگی حضرت امام رضا (ع).
 :2مناقب و صفات حضرت امام رضا (ع).
 :3جلوههای فرهنگ رضوی (علم ،شفاعت ،حلم ،کرامت ،فضیلت ،مهربانی ،معجزه و .) . . .

ـ شرایط:
 )1شاعران گرامی میتوانند آثار خود را در قالب شعر عربیِ قصیده ارسال نمایند.
 )2اشعار ارسالی باید از محتوایی مناسب پیرامون محورهای موضوعی برخوردار باشند.
 )3اشعار ارسالی ،قبالً در کنگره و یا جشنوارهی شعری دیگری شرکت نکرده باشند.
 )4برای ارائهدهندگان آثار محدودیت سنّی وجود ندارد.
 )5اشعار در کاغذ  A4و در نرم افزار WORD

 2007یا  2010با فونت  14از طریق سامانهی ثبتنام جشنواره ،پست الکترونیکی و یا واتساپ به

دبیرخانهی جشنواره ارسال شود.
 )6در صورت خاتمه طرح فاصلهگذاری اجتماعی و برگزاری حضوری مراسم اختتامیه ،حضور برگزیدگان در جشنواره الزامی است.
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 )7در صورت برگزاری حضوری مراسم ،اسکان و پذیرایی میهمانان بر عهدهی دبیرخانه جشنواره می باشد.
 )8در صورت عدم وجود شرایط مناسب به منظور برگزاری مراسم اختتامیه ،این مراسم به صورت مجازی برگزار خواهد شد که شرایط آن متعاقبا
اعالم می گردد.
 )9شاعران مقیم خارج از کشور میتوانند آثار خود را به همراه تقاضای شرکت در جشنواره به دفاتر رایزنیهای فرهنگی و یا سفارت جمهوری
اسالمی در آن کشور تحویل دهند و یا از طریق سامانهی ثبتنام و یا پست الکترونیکی زیر اقدام نمایند.
 )10دبیرخانهی جشنواره با توجه به نوع و حجم آثار رسیده ،از طریق هیئت داوری ،تعدادی از آثار را انتخاب و صاحبان آثار برگزیده ،برای حضور در
جشنواره دعوت میشوند.
 )11آثار ارسالی در اختیار جشنواره بوده و برگشت داده نخواهد شد.
 )10شرکتکنندگان در بخش شعر فصیح و شعبی ،میتوانند حداکثر  2اثر از طریق بخش ثبتنام در جشنواره  ،پست الکترونیکی و یا واتساپ (به صورت فایل
 )woordارسال نمایند.
 )11شرکتکنندگان دانشجو در بخش پژوهش ،میتوانند فقط یک اثر ،طبق شرایط مقالهنویسی علمی ،از طریق بخش ثبتنام در جشنواره  ،پست الکترونیکی و
یا واتساپ (به صورت فایل  )woordبه دبیرخانهی جشنواره ارسال نمایند.
 )12با توجّه به شرایط قبلی جشنواره؛ از پذیرش آثار برگزیدگان نفر اول دورهی قبل در دو بخش فصیح و شعبی ،در یازدهمین جشنوارهی بینالمللی شعر رضوی
به زبان عربی ،معذوریم.
ـ جوایز
بخش فصیح:
نفر اول

تندیس جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ  35/000/000ریال.

نفر دوم

تندیس جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ  30/000/000ریال.

نفر سوم

تندیس جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ  25/000/000ریال.

بخش شعبی:
نفر اول

تندیس جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ  35/000/000ریال.

نفر دوم

تندیس جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ  30 /000/000ریال.

نفرسوم

تندیس جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ  25/000/000ریال.

ـ بخش ویژهی دانشجویی (دانشگاهی و حوزوی)
ـ به  2نفر از شرکتکنندگان دانشجو که پژوهشی پیرامون محورهای موضوعی جشنواره ارائه دهند و بنا بر رای هیئت داوران حائز
امتیاز برتر گردند ،بدون اولویت نفری  25/000/000ریال تقدیم میشود.

ـ گاهشمار
1399/09/10

ب  :مهلت ارسال آثار به دبیرخانهی جشنواره:
ج :تاریخ برگزاری جشنواره متعاقباً اعالم میشود.
باتوجّه به شیوع ویروس کرونا،تصمیم گیری در خصوص برگزاری جشنواره به صورت حضوری یا مجازی ،بنا به دستور ستاد استانی
کرونا صورت میگیرد.
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ـ نشانی تارنمای ثبتنام:
( portal.shamstoos.ir/سامانه متمرکز بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا علیهالسّالم)

ـ نشانی دبیرخانه
خوزستان ،اهواز ،امانیه ،خیابان فلسطین ،جنب کتابخانه ی شهید رجایی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان ـ طبقه ی
سوم ـ امور فرهنگی واحد امور ادبی ،کدپستی 61336 - 13175
تلفن06133334094-5 :

//

نمابر06133332723 :

شماره همراه (واتساپ)09169093954 :

پست الکترونیکیshamstoos.khz99@gmail.com :

فرم شرکت در یازدهمین جشنوارهی بین المللی شعر رضوی به زبان عربی (یادمان دعبل خزاعی)
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