
 باسمه تعالی

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

 
 کشورو خبرگزاری های جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات  

 زدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع(سی از سری برنامه های
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

 3149ماهو شهریور مرداد 
 

با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت، اداره کل میالد سالروز بمناسبت 

 د.کنبرگزار می  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن

 :جشنواره اهداف
 الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی

 رسانهب: گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی  ویژه امام رضا )ع( در حوزه 

 تقدیر از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر رسانه ای مرتبط با فرهنگ رضوی :ج

 محورهای جشنواره:
 )ع( سیره عملی و نظری امام رضا: 3

 امام رضا )ع( و حضرت معصومه )س( و امام زادگان منتسب به ایشان: 2

 اجتماعی دوران امامت امام رضا )ع( - اوضاع سیاسی: 1

 در تقویت باورهای دینی و فرهنگی )ع( ابعاد معنوی شخصیت تابناک امام رضا فرهنگ رضوی و تاثیر: 9

 )ع( دعا، زیارت و توسل به امام رضا: 5

 )ع( به معروف و نهی از منکر در سیره عملی امام رضا امر مناظرات و نماز، احادیث،: 6

 در رسانه ها )ع( امام رضاگزارش های برگزاری جشنواره های موضوعی  انعکاس اخبار و: 7

 :فرهنگ و اقتصاد اسالمی از دیدگاه امام رضا)ع(8

 بخش های جشنواره:
 «مصاحبه» ،«گزارش»، «خبر»،«سرمقاله و یادداشت» ،«تیتر»بخش هفتشرکت کنندگان می توانند آثار خود را در  بخش مطبوعات:-الف

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.« مقاله»و 

به دبیرخانه «عکس  »و «مصاحبه» ،«گزارش»، «خبر»بخشچهار شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در  خبرگزاری ها:بخش -ب

 جشنواره ارسال نمایند.

 

 

 

 

 

 

 



 شرایط شرکت در جشنواره:
 الزامی می باشد. 1×9 تکمیل فرم شرکت در جشنواره به همراه یک قطعه عکس: 3

، به رشته کشور دارای مجوزو خبرگزاری های در یکی از نشریات  3149ماه  تیر تا آخر 3141آثاری که در فاصله زمانی اول شهریور ماه  :2

 د.نتحریر در آمده اند در جشنواره شرکت داده می شو

 د.سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نماین ، حداکثرپدیدآورندگان آثار می توانند در هر بخش :1

 : امکان پذیر استزیر  روش هایاثر به دبیرخانه جشنواره از  ارسال :9

 از طریق پست اصل اثر ارسال: الف

                   ،مشخصات و شماره با ذکر نام  razavi.gilan@farhang.gov.irبه آدرس ب: تکمیل فرم الکترونیک در سایت جشنواره

 و خبرگزاری نشریهتماس 

 آثاری که فاقد نام صاحب اثر باشند به مرحله داوری نخواهند رسید. :5

 :آثار داوری

 معرفی هیات داوران به انتخاب و نظارت معاونت امور مطبوعات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت می گیرد.

 :جشنواره جوایز
 برتر جشنواره جوایزی به شرح زیر اهدا خواهد شد:به نفرات 

 ریال 000/000/30 تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ: نفر اول هر بخش

 یالر000/500/7تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ : نفر دوم هر بخش

 ریال 000/000/5یزه نقدی به مبلغ : تندیس+لوح تقدیر+جانفر سوم هربخش

 توضیحات:
 هزینه اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه می باشد. -

 استان پرداخت خواهد شد.ی مکان متناسب با موقعیت برگزیدگانهزینه ایاب و ذهاب  کمک -

 25/9/3149تا   3/6/3141زمان چاپ اثر در نشریه: از  -

 استان گیالن:ویژه برنامه های جشنواره امام رضا )ع( در 

 بزرگداشت حضرت سید جالل الدین اشرف )ع( برادر گرامی امام رضا )ع( در شهرستان آستانه اشرفیه-

  :جشنواره تقویم

 3149 /24/5 :برگزاری اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان زمان - 13/09/3149 :مهلت ارسال آثارآخرین 

 :دبیرخانه جشنواره نشانی پستی
 و خبرگزاری ها دبیرخانه جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات - ارشاد اسالمی اداره کل فرهنگ و - خیابان حافظ - رشت - گیالن

 300010313سامانه پیام کوتاه:  -03111121830شماره نمابر:  - 03111117336شماره تماس:  - 1655صندوق پستی: 

 razavi.gilan@farhang.gov.irپست الکترونیکی:  - gilan.farhang.gov.ir نشانی سایت:
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 فرم شرکت در جشنواره
 کد ملی: .......................... نام : ............................... نام پدر: ...............................نام خانوادگی : ..................................................................................... 

 .......................................................................شغل اصلی :...... .............................شماره شناسنامه :............................. تاریخ تولد : ......................  محل تولد : ..

 .............................تلفن همراه :....................................... تلفن منزل ) با ذکر کد شهر ( :.................................... .....................محل اشتغال : ............................... 

 د شهر ( :.................................تلفن محل کار) با ذکر کد شهر ( : ......................................................................... دور نگار ) با ذکر ک

 ................................... کدپستی ............................................................نشانی یا صندوق پستی : ...................................           ...............................................نشانی الکترونیک 

 مشخصات اثر: 

عنوان نشریه  عنوان اثر

 گزاری/خبر

 نام نگارنده قالب اثر صفحه تاریخ شماره

سرمقاله و  مقاله مصاحبه گزارش خبر تیتر

 یادداشت

  عکس

             

 شرکت کنم. و خبرگزاری ها ی در مطبوعاتاینجانب ................................................. با قبول مقررات، مایل هستم با آثار فوق در جشنواره جلوه های فرهنگ رضو

 امضاء:«                                                              ارسال نمایید.  3×4این فرم را پس از تکمیل به همراه آثار و یک قطعه عکس »

 

 

 

  
                                                  

 
                                                                         

 شورای فرهنگ عمومی                                                                وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی                        وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                         

                           استان گیالن                                                                                                                         اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن      معاونت امور مطبوعات و اطالع رسانی             


