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  اهداف : 

  الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.

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

  ج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوي و کمک به انتشار گسترده تر این عرصه معنوي

  محورها : 

احادیث رضوي -

علیه السالمسبک زندگی و سیره امام رضا-

علیه السالم حضرت امام رضا  فضایل و مناقبکرامات و  -

)جلوه هاي فرهنگ رضوي ( علم ، شفاعت، حلم ، شفا ، مهربانی و ... -

  : شرکت در جشنواره  مقررات

 hamedan.shamstoos.irبه نشانیاطالع رسانی و فرآیند ثبت نام و ارسال اثر از طریق تارنماي شمس توس -

  انجام می شود .  portal.shamstoos.irو

شرکت براي همه شاعران در تمامی گروه هاي سنی آزاد است -

دوبیتی و رباعی است .  اًقالب شعر در این جشنواره منحصر-

د. ( دوبیتی و یا رباعی ) به جشنواره ارسال نمای اثر20و حداکثر  10هر شاعر باید حداقل -

آثار ارسالی نباید به هیچ یک از جشنواره هاي پیشین ارائه و یا در جایی چاپ شده باشد. -

آثار برگزیده در قالب مجموعه اي به صورت کتاب چاپ و منتشر می گردد. -

توسط صاحب اثردر جشنواره شعر منتخبی که از سوي هیأت داوران به عنوان برگزیده انتخاب شده استقرائت -

ی باشد .الزامی م

دبیرخانه جشنواره در انتخاب و چاپ آثار ارسال شده آزاد است . -

آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره مسترد نمی گردد. -

  جوایز 

ریال وجه نقد 000/000/30نفر اول : لوح تقدیر ، تندیس جشنواره و مبلغ - 

نقد ریال وجه  000/000/20و مبلغ ،تندیس جشنواره : لوح تقدیر دوم نفر- 

ریال وجه نقد000/000/10و مبلغ  ، تندیس جشنواره: لوح تقدیر سومنفر - 

  شایسته تقدیر:
ریال 000/000/5نفر چهارم : مبلغ -

ریال 000/000/5نفر پنجم : مبلغ -

ریال 000/000/5نفر ششم : مبلغ -



ریال 000/000/5نفر هفتم : مبلغ -

ریال 000/000/5نفر هشتم : مبلغ -
  

 دوم نفر جایزه در تغییر اعمال براي جشنواره دبیر به باشد کم دوم اول، نفرات بین رقابت داوري امتیاز نظر از رقابت فاصله که صورتی در تبصره:

  .است شده داده اختیار ،شده ارائه اثِر خاص شرایط براساس
  

  بخش ویژه : 

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

  :مثال عنوان به آموزه هاي 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«  

  ى دادیـم  ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریـا و خشـکى سـوار کـردیم و از چیزهـاى خـوش و پـاکیزه روز       

  .دادیمو بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

101ص 49بحار االنوار ج  - »بِالْأَعماِل الْجزَاء و واحد الْأَب و واحدٌة الْأُمّ و واحد تَعالَى و تَبارك الرَّبّ إِنَّ«

  .]و جزاي هرکس برابر اعمال اوست ، همه از یک پدر و مادریمخداي همه ما یکی است :ندفرمودرضاعلیه السالم  امام
   

  براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مسـتند حـدیثی یـا روایـی یـا قرآنـی آمـوزه        : تبصره 

  مورد نظر را ذکر نماید .
  

  جایزه بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر:  

لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدي که متناسب با کیفیـت اثـر تولیـد شـده از سـوي اتـاق فکـر برنامـه ي          –الف 

  موضوعی تعیین و پرداخت خواهد شد .  

  در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینیعلیه السالم شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا–ب 

  نکات مهم : 

جشـنواره بـر عهـده دبیرخانـه جشـنواره بـوده و بـه شـرکت کننـدگان در          و برگزیـدگان  پـذیرایی میهمانـان    اسکان و  

  مرحله پایانی متناسب با موقعیت مکانی استان هزینه ایاب ذهاب ریلی یا زمینی پرداخت خواهد شد . 

  :تقویم برگزاري

  15/4/1396  مهلت ارسال آثار :

  5/5/1396زمان اعالم نتایج داوري: 

  10/5/1396:   زمان برگزاري

  / محوطه آرامگاه  آرامگاه باباطاهر مکان برگزاري : میدان 
  

  نشانی دبیرخانه : همدان / ابتداي بلوار شهید مفتح / اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 

  081  - 3 2512235فاکس :       081- 3 2512124تلفن مستقیم :      128داخلی   081  - 3 2512118 -19تلفن : 

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی                          عاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                         م

استان همدان                                                                                                                                 

                                          


