
  

  بسمه تعالی 

  ا�سالم ع�یک یا ع�ی �ن �و�ی ا�ضا

  رضا(علیه السالم)کند.  اماماحیامراامرکهکسیکندرحمتخدا

فـراخـوان

  علیه السالمدل نوشته اي به امام رضاجشنواره بین المللی دهمین دواز

علیه السالممین جشنواره بین المللی امام رضادهپانزاز سري برنامه هاي 

  1396ماه مرداد-فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران  اداره کل

  

  و حضرت فاطمه معصومه (س) و  علیه السالمبه مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا 

  ،و همزمان با دهه کرامت علیه السالم(شاهچراغ)یبزرگداشت حضرت احمدبن موس

  ازندراناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان م

  برگزار می نماید :
  

  

  :دافـاه

اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.

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

       گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوي و کمـک بـه انتشـار گسـترده تـر ایـن

  عرصه معنوي
  

  

  :  فراخوان ورـمح

ارادت مندي و شیفتگی

جلوه هاي معنوي زیارت

شفاعت

امیدها و آرزوهادلدرد ،

سالمت السالم و نقش آن در  هیحضرت رضا عل ژهیبو ،السالم  همیعل تیاهل ب ينماز در آموزه ها گاهیجا

  یاجتماع يها بیکاهش آسو  یاجتماع

  :بخش هاي جشنواره

  بخش بین المللی-1

بخش ملی-2

بخش استانی-3

یژهبخش و-4



  

  

  :یـخش بین المللـب
  

  :بخش بین المللیو مقررات شرایط 

 توانند از تمامی کشورها باشند.شرکت کنندگان این بخش می

شرکت کنندگان این بخش می توانند ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند.

.شرکت براي عموم عالقه مندان در تمامی گروه هاي سنی آزاد است

  نشـــانید ثبـــت نـــام و ارســـال اثـــر از طریـــق تارنمـــاي شـــمس تـــوس بـــه        اطـــالع رســـانی و فرآینـــ

mazandaran.shamstoos.ir  وportal.shamstoos.ir  . انجام می شود  

 باشد. باید تایپ شدهآثار ارسالی  

بخش بین المللی جـوائـز:  

:میلیون ریال 20به مبلغ کمک هزینه سفر زیارتی +لوح تقدیر +تندیس جشنواره  نفر اول  

:میلیون ریال15به مبلغکمک هزینه سفر زیارتی +لوح تقدیر  +تندیس جشنواره  نفر دوم  

میلیون ریال 10به مبلغ کمک هزینه سفر زیارتی +لوح تقدیر  +: تندیس جشنواره نفرات سوم

8 :میلیون ریال 2جایزه به مبلغ +لوح تقدیر  نفر شایسته تقدیر

  

المللی در مراسم اختتامیه الزامی نمی باشد و اما درصورتی که نفرات برگزیده حضور برگزیدگان بخش بین :1تبصره

% هزینه هاي سفر 50اشتیاق به حضور در مراسم و زیارت حضرت امام رضاعلیه السالم را داشته باشند با شرط پرداخت 

  توسط متقاضی مقدمات الزم فراهم خواهد گردید.

 جایزه در نظر گرفته شده با هماهنگی تقدیم خواهد شد.، راسم درصورت عدم حضور برگزیده در م :2تبصره  

  

  بـخش ملـی :
  

  بخش ملی : و مقررات شرایط 

 جشنواره در دو رده سنی

  سال) 18-7کودکان و نوجوانان ( الف :

سال به باال) 18بزرگساالن( از   ب :

          نشـــانیبـــه اطـــالع رســـانی و فرآینـــد ثبـــت نـــام و ارســـال اثـــر از طریـــق تارنمـــاي شـــمس تـــوس

mazandaran.shamstoos.ir  وportal.shamstoos.ir  . انجام می شود  



.آثار ارسالی خوش خط و خوانا باشد

 درصورت عدم دسترسی به ثبت نام الکترونیکی متقاضی می تواند اثر خود را به آدرس دبیرخانه جشنواره

تحصیالت، میزان شناسنامه اي،  مشخصاتارسال نماید و در این صورت قید مشخصات صاحب اثر شامل 

نشانی کامل پستی، شماره تماس وهمراه الزامی است.

  

  جـوائـز بخـش ملی : 

  :و نوجوانان  رده سنی کودکان

  میلیون ریال 10به مبلغ جایزه +لوح تقدیر+تندیس جشنواره اول:نفر

  ریال میلیون 8به مبلغجایزه +لوح تقدیر+تندیس جشنواره دوم:نفر

  ریال میلیون 5به مبلغ جایزه +لوح تقدیر+ندیس جشنوارهت سوم:نفر

  میلیون ریال 2جایزه به مبلغ +لوح تقدیر  نفر شایسته تقدیر: 8
  

  :بزرگساالن رده سنی

علیه السالمسفربه مشهد مقدس درایام والدت امام رضا+میلیون ریال 10به مبلغ جایزه +لوح تقدیر+تندیس جشنواره اول:نفر

  97سال

علیه السالمسفربه مشهد مقدس درایام والدت امام رضا+ریال میلیون 8به مبلغجایزه +لوح تقدیر+ندیس جشنوارهت دوم:نفر

  97سال

علیه السالمرضامقدس درایام والدت امام ربه مشهدسف+ریال میلیون 5به مبلغ جایزه +لوح تقدیر+تندیس جشنواره سوم:نفر

  97سال

  میلیون ریال 2جایزه به مبلغ +تقدیر لوح نفر شایسته تقدیر: 8

  اهداء جوایز برگزیدگان رتبه اول تا سوم هر دو گروه سنی در روز مراسم اختتامیه انجام خواهد گرفت.: 1تبصره

  لوح تقدیر افراد شایسته تقدیر به آدرس پستی ارسال و مبلغ جوایز به حساب آنان واریز خواهد شد. :2تبصره 

  استانی :بـخش 

 به زبان مازندرانی ( ویژه بومی مازندران ) ارسالی نامه هاي ر ازاث3انتخاب  
  

  : استانی جایزه بخش 

  میلیون ریال 5جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندیس جشنوارهاول:نفر

  میلیون ریال 4جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندیس جشنواره:نفر دوم

  یلیون ریالم 3جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندیس جشنواره:نفر سوم



  :ژهـخش ویـب

 کرامت انسانی .السالم با موضوع هیاز حضرت امام رضاعل ثیحد کیانتخاب

  در بخش ویژه به تولید آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامت انسانی بـا الهـام از   

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

خداوند می فرماید: 70در سوره اسراء آیه [

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

ــ  ــر دری ــدان آدم را کرامــت بخشــیدیم و ب ــاکیزه روزى دادیــم  مــا فرزن   ا و خشــکى ســوار کــردیم و از چیزهــاى خــوش و پ

  دادیم.و بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

101ص 49حار االنوار ج ب-»بِالْأَعمالِالْجزَاءوواحدالْأَبوواحدةٌالْأُمّوواحدتَعالَىوتَباركالرَّبّإِنَّ«

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

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

  

و آسیب هاي اجتماعینـمـاز عالسالم با موضو هیاز حضرت امام رضاعل ثیحد کیتخاب ان
  

  :قسمتدر هر به یک نفرنماز و آسیب هاي اجتماعیوکرامت انسانیجایزه بخش ویژه 
  

للـی  شرکت در مراسم اختتامیه جشـنواره بـین الم  +میلیون ریال 2جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندیس جشنواره–الف 

  هزینه سفر ریلی یا زمینی ه همراه پرداختب) 97(سالدر مشهد مقدس  علیه السالمامام رضا

  : نکات مهم

د.نآثار ارسالی نباید در دوره هاي قبلی جشنواره حائز رتبه شده باش  

.آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ و براي برگزیدگان ارسال خواهد گردید  

پذیرایی برگزیدگان در طول برگزاري جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره  هزینه هاي ایاب و ذهاب، اسکان و

بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه سفر پرداخت 

خواهد شد .

  :تقویم برگزاري

  8/4/1396مهلت ارسال آثار : 

  28/4/1396: زمان انتخاب آثار برتر

  8/5/1396ي جشنواره : تاریخ برگزار

  .ارشاد اسالمی استان وهنري اداره کل فرهنگ ومجتمع فرهنگی –ساري  –: مازندران  مکان برگزاري جشنواره



  نشانی پستی:

 دل نوشته ايبین المللی دبیرخانه جشنواره  –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران - میدان امام (ره)  –ساري 

  سالمعلیه البه امام رضا

  1551ص پ  –4815838794کد پستی 

  شماره تماس:

  01133364458نمابر :  011- 33362022-33362007-33360879

  :نشانی سایت و پست الکترونیک

Nameh.imamreza@gmail.com  

  

  

  

  

  

اداره �ل ���گ و ارشاد اسال�ی ا�تان 


