
 بإسمه تعالی

 السالم علیک یا علی بن موسی الرضاعلیه السالم

 .خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا نماید

 علیه السالمامام رضا حضرت                                                            

 فراخوان

 سیزدهمین جشنواره مّلی داستان رضوی

 علیه السالم نواره بین المللی امام رضااز برنامه های پانزدهمین دوره جش

 6931مرداد ماه  -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان 

 

 محورهای فراخوان:

 ) سیره، رفتار و روایات( )ع( سبک زندگی امام رضا -

 )ع( تعالیم و آموزه های اقتصادی امام رضا -

 نی آن حضرتو همچنین وجود مضجع شریف و نورا )ع( تأثیر هجرت امام رضا -

 )ع( خاندان امام رضا -

 )ع(اصحاب و یاران امام رضاعلیه السالم با تأکید بر ابناء الرضا -

 ارتقاء بُعد معنوی و سالم سازی جامعه و در فرهنگ عمومی )ع( تأثیر زیارت امام رضا -

 و فرهنگ خدمت رسانی )ع( امام رضا -

 عالم خاندان رسول )ع( امام رضا -

 سایر موارد مرتبط -
 



 ی جشنواره:بخش ها
 داستان بلند و رمان        -

 داستان کوتاه        -

 داستان کوتاه کوتاه        -

 

 مقررات شرکت در جشنواره:
اطالع رسانی و فرآیند ثبت نام و ارسال اثر از طریق تارنمای شمس توس به  -

 انجام می شود . portal.shamstoos.ir و    semnan.shamstoos.irنشانی

 ها از جمله نقاط قوت آثار می باشد که در داوری لحاظ خواهد شد. استفاده از منابع معتبر و ذکر آن        -

 نوآوری در انتخاب موضوع و خلق داستان در اولویت می باشد.        -

 دبیرخانه جشنواره مجاز به چاپ و نشر آثار برگزیده به صورت مکتوب و الکترونیکی می باشد.        -

 آثار ارسالی در سایر جشنواره ها و دوره های قبلی این جشنواره حائز رتبه نشده باشند.        -

 مالکیت اثر می بایست متعلق به شرکت کننده باشد.        -

هزینه اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به برگزیدگان در        -

 ناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد.مرحله پایانی مت

 

 جوایز:

 داستان کوتاه:  -ب 

 ریال ...0...650نفر اول

 ریال ...0...600نفر دوم

 ریال ...0...6.0نفر سوم

 داستان بلند و رمان: -الف 

 ریال ...0...9.0نفر اول

 ریال ...0...050نفر دوم

 ریال ...0...0.0نفر سوم

 

 : بخش داستان کوتاه کوتاه -ج 

 نفر بسته فرهنگی اهداء می گردد. ..6ریال و به  ...0...60نفر از برگزیدگان این بخش مبلغ  61به 
 

 



 بخش ویژه :

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

 به عنوان مثال: هم السالم و قرآن کریم باشد .آموزه های رضوی، اهل بیت علی

 خداوند می فرماید: ۰۷]در سوره اسراء آیه 

 «عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفضیالوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ »

  زندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیمما فر

 و بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان دادیم.

 قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

 1۷1ص 94بحار االنوار ج  - «وَ الْجَزَاءَ بِالْأَعْمَالِ إِنََّ الرََّبََّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَاحِدٌ وَ الْأُمََّ وَاحِدَةٌ وَ الْأَبَ وَاحِدٌ»

 امام رضاعلیه السالم فرمودند: خدای همه ما یکی است، همه از یک پدر و مادریم و جزای هرکس برابر اعمال اوست.[

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

 

 جایزه بخش ویژه کرامت انساني به یک نفر:

لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدی که متناسب با کیفیت اثر تولید شده از سوی اتاق فکر برنامه ی موضوعی   - الف

 تعیین و پرداخت خواهد شد .

 شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی - ب

 

 ، جمعی از زائران حرم رضوی به رحمت خدا رفتند.جانگداز تصادف قطار درحادثه 5/4/1945در تاریخ  ***

سندگان محترم سراسر کشور به ویژه استان آذربایجان دبیرخانه جشنواره به منظور گرامیداشت یاد و خاطره آنان، از نوی

 که داستان های کوتاه خود را با این موضوع، به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. شرقی دعوت به عمل می آورد

 جان باختگان این حادثه تجلیل خواهد شد. ی اثر برگزیده با حضور خانواده 8بر اساس رأی هیأت داوران از صاحبان 

اعالم  متعاقباً زمان برگزاری مراسم، با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی، مشخص ومحل و 

 می گردد.

 



 تجلیل: بخش

 جایزه جشنواره دبیرخانه ملی، سطح در داستانی ادبیات حوزه مفاخر و پیشکسوتان بزرگداشت ضرورت به عنایت با

 داد. خواهد اختصاص عرصه این شاخص های چهره از یکی به جشنواره جلیلت کمیته تشخیص به را خود ساالنه

 

 تقدیر: بخش

 جشنواره بخش تقدیر کمیته نظر اساس بر جشنواره دبیرخانه ادبی، سازی جریان به توجه و بیشتر هرچه غنای منظور به

 نماید: می تقدیر زیر بخش های فعاالن از

 .انی با رویکرد خیرین فرهنگ رضویداست ادبیات حوزه در رضوی فرهنگ خادمان -

 مدیران و رؤسای ادارات و سازمان هایی که بیشترین مشارکت را در طول برگزاری جشنواره داشته اند. -

 نظر از آثار، اطالع رسانی و ثبت در که های مردمی و غیر دولتی تشکل و ها انجمن مدیران مؤسسات، کانون ها، -

 اند. کرده ایفا را نقش بیشترین کمّی، و کیفی

 جشنواره. در فعال و برتر های مکتوب و غیر مکتوب رسانه -

 

 های علمي و فني جشنواره:ه مشاور

 دبیرخانه جشنواره آماده ارائه خدمات ذیل به عموم عالقه مندان می باشد:

 الف. منابع علمی، روایی و تاریخی:

ز آثار مرتبط شامل کتاب، مقاله، منابع صوتی و با توجه به موضوعات اعالم شده در فراخوان، مجموعه ای ا        -

 تصویری در پایگاه اطالع رسانی جشنواره در دسترس عموم عالقه مندان قرار گرفته است.

 :ب. مشاوره علمی

دبیرخانه جشنواره، برخی از منابع و درسنامه های مرتبط با اصول و قواعد داستان نویسی را از طریق پایگاه         -

 نی، در اختیار عالقه مندان قرار می دهد.اطالع رسا

 ج. برنامه های فرهنگی، آموزشی:

 دبیرخانه جشنواره به منظور بهره گیری از بسترها و زمینه ها، برنامه های ذیل را به انجام می رساند:

 ) براساس اعالم استان ها و شهرستان ها( های آموزش داستان به صورت حضوری حمایت از برگزاری کارگاه -1

 (حضوری ) مکاتبه ای و الکترونیکی های داستان نویسی غیر برگزاری کارگاه -2

 راه اندازی انجمن داستان نویسان رضوی -3



حمایت از برگزاری جشنواره داستان نویسی رضوی، به عنوان بخش ویژه در جشنواره ها و همایش های مرتبط  -4

 در سطح ملی.

 ره های قبل جشنواره با مشارکت ناشران سراسر کشور.اجرای طرح انتشار گسترده داستان های برگزیده دو -5

 

 تقویم برگزاری:

 09/9/6931الف. ثبت نام و ارسال آثار : 

 6/1/6931ب. داوری: 

 همزمان با دهه کرامت 6931مرداد ماه  5و1 ج. اختتامیه: 

 

 :شیوه ارسال آثار

 semnan.shamstoos.irثبت نام و ارسال اثر از طریق تارنمای شمس توس به نشانی     -6

 portal.shamstoos.ir و   

ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی جشنواره به      -0

 semnan.shamstoos@gmail.comو semnan@shamstoos.irنشانی

 

 نشاني و شماره های تماس دبیرخانه:

 دبیرخانه دائمی جشنواره ملی داستان رضوینگی هنری کومش مجتمع فره -بلوار قدس -سمنان

 

 09.-9991.356شماره نمابر    09.-9991.356شماره مستقیم 

 513...3511...9سامانه پیامکی جشنواره به شماره 

 
 09.-9990.660مجتمع فرهنگی هنری کومش 

 

mailto:semnan.shamstoos@gmail.com

