
 السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)علیه السالم(

 فراخوان 

 رضوي نویسی نمایشنامهسراسري ه رجشنوامین ده

 9314ماه و شهریور مرداد -قزوین

 امام رضا)ع(بین المللی جشنواره مین هسیزدبرنامه هاي  سرياز 
 

ارشاد  و كل فرهنگ )س( و همزمان با دهه كرامت ادارهبه مناسبت ميالد با سعادت حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و حضرت فاطمه معصومه
 برگزار مي نمايد.قزوين استان اسالمي 

 اهداف جشنواره:
 اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوي. -الف
 مذهبي و مرتبط با سيره ائمه معصومين بويژه امام رضا)ع(. -هنري -گسترش فعاليتهاي فرهنگي -ب
شخصيت و معارف امام رضا)ع( و كمك به انتشار گسترده تر  ،ورندگان آثار برتر فرهنگي و هنري در زمينه سيرهگراميداشت توليدكنندگان و پديدآ -ج

 اين آثار.

 جشنواره : اتموضوع
 در موضوعات زير پذيراي آثار گرانقدر شما باشد: افتخار دارد رضوي  مين جشنواره سراسري نمايشنامه نويسيدهدبيرخانه 

رت/ مناظرات حضرت /توسل به حضرت / تولد,زندگی و شهادت/زائر و مجااور/ ایرانیاان و اماام    معارف رضوي/ آداب زیا

ی و مرضا)ع(/ مشتاقان حضرت در آنسوي مرزها/ شفایافتگان/ نزدیکان و اصحاب حضرت/کرامات رضوي/ جایگاه ویژه عل

 اخالقی حضرت و سایر موضوعات مرتبط.

 بخشهاي جشنواره:
  حنه ايص نويسينمايشنامه الف: 

 ب: نمايشنامه نويسي كودک، نوجوان و عروسکي

 :شرایط شرکت

 .آثار ارسالي نبايد حائز رتبه يا مقام برگزيده در جشنواره هاي پيشين بين المللي امام رضا)ع( باشند 

 .دبيرخانه در قبال خسارت يا مفقود شدن آثار ارسالي از طريق پست مسئوليتي ندارد 

  ه سه اثر در جشنواره شركت نمايد.مي تواند با ارايامه در بخش نمايشنهر نويسنده 

 كليه آثار مي بايست در نرم افزارword0227  با فونتYagut41    تايپ شده و به همراه يك حلقه لوح فشرده)سیي دي( و سیه نسیخه
 پرينت به دبيرخانه ارسال گردند.

  يسنده آن در صفحه نخست و پاياني قيید گرديیده باشید و صیفحات آن     و نو اثرآثار ارسالي بايد داراي طلق و شيرازه يا سيمي بوده و نام
 شماره گذاري شده باشد.

 .به آثار برگزيده اي كه بيش از يك نويسنده داشته باشد تنها يك جايزه اهداء خواهد شد 

 .آثار اقتباسي الزاماً مي بايست با ذكر منابع و خالصه آن صورت گيرد 

 پشت نويسي شده الزامي است. 3*1ال آن به همراه يك قطعه عکس پرسنليتکميل فرم مشخصات نويسنده و ارس 

 .دبيرخانه مي تواند از آثار راه يافته با ذكر نام نويسنده در انتشارات مربوط به خود استفاده نمايد 

 .آثار ارسالي عودت داده نمي شود 

 و در سطح كشور توزيع مي گردد. و به كليه شركت كنندگان اهدا آثار برگزيده در كتابي به چاپ خواهد رسيد 

 .تصميم گيري در مورد مسائل پيش بيني نشده برعهده برگزار كننده مي باشد 

 .ارسال آثار به منزله قبول مقررات است 

 :بخش هاي مسابقه جوایز

 صحنه اي: نویسی نمایشنامه الف:
 .يميليون ريال جايزه نقد02وح تقدير و مبلغ، لتنديس جشنواره نمايشنامه اول:
 .ميليون ريال جايزه نقدي 41 لوح تقدير و مبلغ نمايشنامه دوم:
 .ليون ريال جايزه نقديمي42لوح تقدير و مبلغ نمايشنامه سوم:



فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزویناداره کل   

  و عروسکی: نوجوان ، کودک نویسی نمایشنامه ب:
 .يليون ريال جايزه نقديم 40 لوح تقدير و مبلغ، نمايشنامه اول: تنديس جشنواره

 .ميليون ريال جايزه نقدي 42لوح تقدير و مبلغ نمايشنامه دوم:
 .ليون ريال جايزه نقديمي 8 لوح تقدير و مبلغ نمايشنامه سوم:

جشانواره بار عهاده دبیرخاناه باوده و باه       مراسم اختتامیاه  اسکان و پذیرایی منتخبین در طول مدت برگزاري نکته مهم: 

 استان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد. کانیم متناسب با موقعیت برگزیدگان حاضر در مراسم اختتامیه،

 توضیحات:

 وص تهیه آثار خود استفاده نمایند.شرکت کنندگان می توانند از منابع ذیل در خص
 امامان شيعه و جنبش هاي مکتبي/ محمدتقي مدرسي  -4
 جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا)ع(/ جليل عرفان منش  -0
 ت/ احمدترابي و همکاران امام رضا منادي توحيد و امام -3
 واليتعهدي امام رضا)ع(/ سيد محمدمرتضوي -1
 مدايح رضوي/ يوسف ازعدي -1
 تجليلي از زندگي امام رضا)ع(/ عالمه محمدجواد فضل اهلل -6
 مهدي منتظر)از نگاه امام رضا)ع(/ محسن كتابچي-7
 دي قائمياخالق رضوي)نگاهي بر اخالق فردي و اجتماعي امام رضا)ع(/ محمدمه -8
 شيوه دعا و نيايش در كالم امام علي بن موسي الرضا)ع(/ احمد آقايي  -9

 غدير از بيان علي بن موسي الرضا)ع(/ احمد آقايي -42
 معيارهاي اقتصاد اسالمي در تعاليم رضوي/ محمدحکيمي  -44
 مدايح رضوي در شعر فارسي/ احمد احمدي بيرجندي  -40
 ره كتاب سال رضوي در حوزه ادبيات(/كمال السيد)برگزيده جشنوا عشق هشتم -43
 واژه نامه زيارت و حرم مطهر امام رضا)ع(/عظيم سرودلير-41
 مهارتهاي زندگي در سيره رضوي/ محمدرضا شرفي -41
 محمدرضا ميري به يادم باش)داستانکهاي سنت و سيره امام رضا)ع(/ -46

 گاهشمار:

 9314 /33/34 :آخرين مهلت ارسال آثار

 9314ماهدهه سوم مرداد:يخ برگزاري مراسم اختتاميه در استانتار

 آدرس:
همیين جشینواره   ددبيرخانیه   -اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي –جنب مسجد امام خميني)ره(  -چهارراه غياث آباد -قزوين: بلوارآزادگان)غياث آباد(

 رضوي سراسري نمايشنامه نويسي
 30493619490تلفکس:    30493619490تلفن:

 www.Qazvinershad.ir info@qershad.irنشانی سایت و پست الکترونیکی:

 933333049سامانه پیام کوتاه:

 
 

 
 

 

 

 شعبه استان قزوین -انجمن هنرهاي نمایشی ایران

 معاونت امور  هنری 



  فرم مشخصات شرکت کنندگان

 نامه نویسی رضويجشنواره سراسري نمایشمین هد

 9314مردادماه -قزوین

  امام رضا)ع(بین المللی جشنواره دهمین سیزهاي از مجموعه برنامه )

 

 ر ارایه شده:اث

 عروسکی نمایشنامه   کودک و نوجواننمایشنامه   صحنه ایینمایشنامه 

       نام اثر:

 تاریخ تولد:  رشته تحصیلی:  میزان تحصیالت:  نام و نام خانوادگی: 

  کد ملی: شماره  شماره شناسنامه:  نام پدر:    :شغل محل تولد:

     تعداد صفحات اثر:

 پستی:آدرس 

 

 شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیکی:

 امضا و تاریخ

 

 :در یک صفحه خالصه نمایش

 

 


