
بسمه تعالی 

  السالم علیک یا علی بن موسی الرضا(علیه السالم)

)علیه السالمرضا(امام. کنداحیاراامامرکهکسیکندرحمتخدا

فراخوان

آذري -جشنواره ي بین المللی شعررضوي به زبان ترکی دوازدهمین

همین دوره جشنواره بین المللی امام رضا (ع)پانزداز سري برنامه هاي 

  1396مردادماه –اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی استان آذربایجان غربی
  

  

بـه مناســبت سالروزمیالدباســعادت حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا (ع) وحضــرت فاطمــه معصــومه (س) وبزرگداشــت  

غربـی آذربایجـان  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  دهه کرامت، ادارهابحضرت احمدبن موسی(شاهچراغ)(ع) وهمزمان 

  برگزار می نماید.

  اهداف جشنواره : 

 .اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي

 (علیهم السالم)گسترش فعالیتهاي فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت

تر این عرصه معنويگرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوي و کمک به انتشار گسترده  

  :ي فراخوانمحورها

و  حضرت فاطمه معصومه (س)احادیث،فضایل، مناقب، مودت و سیره ي پاك حضرت ثامن الحجج (ع) و

زندگانی حضرت شاهچراغ (ع)شخصیت 

  بخش هاي جشنواره :

بخش بین الملل -

  بخش ملی -

  :شرکت در جشنواره مقررات

اطالع رسانی و فرآیند ثبت نام و ارسال اثر از طریق تارنماي شمس توس به نشانی-

azargh.shamstoos.ir    وportal.shamstoos.ir  . انجام می شود  

ارسال نماید. 14و فونت  Bzarاثر با قلم 5هر شاعر می تواند  -

  آثار برگزیده و برجسته چاپ و به شرکت کنندگان اهدا یا ارسال خواهد شد.-

  

  



  :جوایز
  :برگزیدگان بخش بین الملل

.ریال جایزه ي نقدي30000000نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

.ریال جایزه ي نقدي20000000نفر دوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

.ریال جایزه ي نقدي1000000نفر سوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 
  

:برگزیدگان بخش ملی

.ریال جایزه ي نقدي30000000نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

.ریال جایزه ي نقدي20000000نفر دوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

ریال جایزه ي نقدي10000000نفر سوم : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ 

  یزه ي نقديریال جا5000000نفر چهارم: لوح تقدیر  و مبلغ 

  ریال جایزه ي نقدي4000000نفر پنجم : لوح تقدیر و مبلغ 

برايجشنوارهدبیربهکم باشد  رقابت بین نفرات اول و دوم ی که فاصله رقابت از نظر امتیاز داوريدر صورتتبصره: 

  .ه استشددادهاختیارشدهارائهاثرخاصشرایطبراساستغییر در جایزه نفر دوماعمال
  

  بخش ویژه : 

در بخش ویژه به تولید آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامت انسانی با الهام از آموزه هاي 

  به عنوان مثال: رضوي، اهل بیت علیهم السالم و قرآن کریم باشد .

خداوند می فرماید: 70در سوره اسراء آیه [

» مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدنْ خَلَقْنَا َتومیرٍ ملَی کَثفضیالع«  

  ما فرزندان آدم را کرامـت بخشـیدیم و بـر دریـا و خشـکى سـوار کـردیم و از چیزهـاى خـوش و پـاکیزه روزى دادیـم            

  .دادیمو بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

101ص 49بحار االنوار ج -»بِالْأَعماِلالْجزَاءواحدوالْأَبوواحدٌةالْأُمّوواحدتَعالَىوتَباركالرَّبّإِنَّ«

  .]و جزاي هرکس برابر اعمال اوست ، همه از یک پدر و مادریم: خداي همه ما یکی استندفرمودرضاعلیه السالم  امام
  

  براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضـرورت دارد صـاحب اثـر مسـتند حـدیثی یـا روایـی یـا قرآنـی آمـوزه           : تبصره

  مورد نظر را ذکر نماید .

  براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایی یا قرآنی آموزه مورد نظر را ذکر نماید .تبصره : 
  

  

  



اداره �ل ���گ و ارشاد اسال�ی ا�تان  آ�با�جان ��ی

  ویژه کرامت انسانی به یک نفر: جایزه بخش
  

موضوعی تعیین و پرداخت خواهد  لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدي که متناسب با کیفیت اثر تولید شده از سوي اتاق فکر برنامه ي –الف 

  .شد

  زمینیشرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا –ب 

  نکات مهم:

  به برگزیدگان در مرحله پایانی متناسب با موقعیت استان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.

  :برگزاري تقویم

96تیر ماه سال  25 مهلت ارسال آثار:

96مردادماه سال  10تاریخ برگزاري اختتامیه: 

سالن شرکت توزیع نیروي برق استان - مکان:ارومیه

  

  :دبیرخانه:نشانی پستی 

دبیرخانه ي  –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  –بلوار ارشاد، روبروي بیمارستان امام خمینی -ارومیه–آذربایجان غربی 

جشنواره ي بین المللی شعر رضوي به زبان ترکی آذري دوازدهمین

33452433شماره تلفن : 

33449762شماره نمابر : 

Anjoman_adabi@ershad-ag.ir:   پست  الکترونیکی

  http://azargh.shamstoos.ir:   پورتال

  

  

  

  
  

  

  

موسسھ فرھنگی ھنری روزنھ شکوه فردا

�عاو�� ا�ور  ����ی



  


