
 ( عالسالم علیک یا علی بن موسی الرضا )

 فراخوان

 " رضوی  و رباعی جشنواره  شعر دوبیتی"

 دهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع(سیزاز سری برنامه های 

اداره  دهه کرامت ، حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان باه مناسبت میالد با سعادتب        

 نماید.برگزار می  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

 

 اهداف : 
 اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی  -1

 و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا )ع( گسترش فعالیتهای فرهنگی  -2

گرامی داشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره شخصیت و معارف امام  -3

 رضا )ع( و کمک به انتشار گسترده این آثار 

 موضوع : 
 احادیث رضوی -

 سیره پاک و زندگی حضرت امام رضا )ع(  -

 مناقب ، صفات و فضایل حضرت امام رضا )ع( -

 ها و ... حضرت امام رضا )ع(  کرامات و فضیلت  -

 جلوه های فرهنگ رضوی ) علم ، شفاعت، حلم ، شفا ، مهربانی و ... حضرت امام رضا )ع(  -

 

 : آثار ارسالی  شرایط

 شرکت برای همه شاعران در تمامی گروه های سنی آزاد است  -

 قالب شعر در این جشنواره منحصر در دوبیتی و یا رباعی است .  -

 شعر ) دوبیتی و یا رباعی ( به جشنواره ارسال نماید.  21و حداکثر  11هر شاعر باید حداقل  -

 ارسال گردد.     cdو همراه با لوح فشرده   11آثار باید به صورت تایپ شده و با  قلم لوتوس و فونت  -

 اشد. آثار ارسالی نباید به هیچ یک از جشنواره های پیشین ارائه و یا در جایی چاپ شده ب -

 آثار برگزیده در قالب مجموعه ای به صورت کتاب چاپ و منتشر می گردد.  -

 الزامی می باشد . در جشنواره توسط صاحب اثرتوسط هیات داوران  و قرائت آن   اشعار انتخاب شده -

 دبیرخانه جشنواره در انتخاب و چاپ آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره آزاد است .  -

 به دبیرخانه جشنواره مسترد نمی گردد. آثار ارسال شده  -

 

 

 

 



ناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان    همدا

 : ارسال شیوه 

 ارسال آثار از طریق آدرس پستی و پست الکترونیکی امکان پذیر می باشد .  -

مدرک و رشته تحصیلی ،  شماره شناسنامه ، کدملی ، نام پدر ،: نام و نام خانوادگی ، اثرمشخصات کامل صاحب  -

 شماره تلفن )ترجیحا همراه ( ، آدرس مکاتباتی و پست الکترونیکی صاحب مقاله الزامی است . 

 جوایز 

 ریال وجه نقد 11/ 111/111و مبلغ ، تندیس جشنواره نفر اول : لوح تقدیر  -

 ریال وجه نقد  8 /111/111و مبلغ تندیس جشنواره  ،: لوح تقدیر دوم نفر -

 ریال وجه نقد 111/111/6و مبلغ  ، تندیس جشنواره: لوح تقدیر سومنفر  -

 ریال وجه نقد  111/111/5و مبلغ  ، تندیس جشنواره: لوح تقدیر چهارمنفر  -

 ریال وجه نقد  111/111/1و مبلغ  ، تندیس جشنواره: لوح تقدیر پنجمنفر  -

 نقدریال وجه  111/111/1و مبلغ ، تندیس جشنواره : لوح تقدیر  ششمنفر  -

 ریال وجه نقد   111/111/1و مبلغ  ، تندیس جشنوارهلوح تقدیر هفتم: نفر  -

 ریال وجه نقد 111/111/1و مبلغ ، تندیس جشنواره : لوح تقدیر  هشتم نفر  -

 
 منا هزینه رفت و برگشت شاعران  برگزیده با وسیله عمومی )اتوبوس ، قطار(  به عهده دبیرخانه جشنواره ض    

 می باشد . 
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 معاونت امور  فرهنگی


