
 باسمه تعالی

 « علیه السالمالسالم علیک یا علی بن موسی الرضا » 

 (علیه السالمرضا) امام. رااحیاکنداامرم که کندکسی خدارحمت

 
 ها رسانهجشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در  

 (علیه السالم)دهمین جشنواره بین المللی امام رضا نزاپ از سری برنامه های
 اسالمی گیالناداره کل فرهنگ و ارشاد 

 1396ماهمرداد 
 

وبزرگداشت  حضرت فاطمه معصومه )س(  و (علیه السالم))ص( حضرت علی بن موسی الرضا مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد ه ب

 د.کنهمزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن برگزار می )شاهچراغ ( و)ع(  موسیحضرت احمد بن 

 :جشنواره اهداف
 .یفرهنگ منور رضو جیالف: اشاعه و ترو

 بویژه حضرت امام رضا)علیه السالم( السالم( همی)علتیاهل ب رهیمرتبط با سو مذهبی  یادب ،یفرهنگ یتهای: گسترش فعالب

 یعرصه معنو نیو کمک به انتشار گسترده تر ا یآثار حوزه فرهنگ رضو دآورندگانیو پد دکنندگانیتول داشتی: گرامج
 

 :جشنواره محورهای 
 

 سبک زندگی رضوی .1

 رزق حاللالف (                  

 کیم خانواده ، فرزندآوری و تربیت فرزندتحب (                   

 بهداشت فردی و سالمت اجتماعیج (                   

 فرهنگ رضوی .2

 الف(امر به معروف و نهی از منکر

 دعا و زیارتنماز ،ب(انس با قرآن ، 

 رضوی ج(هنر و معماری در اماکن متبرکه 

 سیره سیاسی اجتماعی رضوی .3

 الف(ابعاد اقتصاد مقاومتی

 ب(انضباط اقتصادی و مبارزه با فساد

 ج(مقابله با هجوم فرهنگ بیگانه و فرقه های انحرافی

 بخش های جشنواره:
 :پایگاه های خبریو ها مطبوعات،خبرگزاریبخش -الف

به « مقاله» و« عکس« ،«مصاحبه»،«گزارش»، «خبر»،«سرمقاله و یادداشت»،«تیتر»رشته  هفتشرکت کنندگان می توانند آثار خود را در 

 دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

 : آثار رادیویی و تلویزیونی -ب

دبیرخانه ه در محورهای ذکر شده ب «گزارش خبری »و «خبر »فعاالن عرصه رادیو و تلویزیون می توانند آثار تولیدی خود را در دو رشته

 جشنواره ارسال نمایند. 

 



 

 : شعر رضوی -ج

شده  منتشرکشور  ت،خبرگزاری ها و پایگاه های خبریکه در یکی از نشریا فرهنگ رضویمی توانند اشعار خود را با موضوع  شاعران

 است به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

 بخش ویژه : -د

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

 به عنوان مثال:و قرآن کریم باشد .(علیهم السالم )آموزه های رضوی، اهل بیت

 

 خداوند می فرماید: ۷۰در سوره اسراء آیه ]

 «فضیالی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِ» 

 ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیم 

 دادیم.و بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

 (علیه السالم)قال علی ابن موسی الرضا 

 1۰1ص 49بحار االنوار ج  -«بِالْأَعْمَالِ وَالْجَزَاءَ وَاحِدٌ وَالْأَبَ وَاحِدَةٌ وَالْأُمَّ وَاحِدٌ وَتَعَالَى تَبَارَکَ َّالرَّبَّ إِن»

 .جزای هرکس برابر اعمال اوست: خدای همه ما یکی است، همه از یک پدر و مادریم و ندفرمود (علیه السالم)رضا  امام

 را ذکر نماید . مرتبطقرآنی آموزه آیات یا ومستند حدیثی یا روایی ، برای تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر تبصره : 

 

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

 پایگاه های خبری،خبرگزاری ها و مطبوعاتبخش -الف
 ریال000/000/20تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ:رشتهنفر اول هر 

 ریال000/000/15لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ : رشته نفر دوم هر

 ریال000/000/10یزه نقدی به مبلغ : لوح تقدیر+جانفر سوم هر رشته

 تلویزیون بخش رادیو و-ب

 همانند بخش الف اهداء خواهد شد.جوایزی ، این بخش  اول تا سومنفرات به 

 رضویبخش شعر -ج

 ریال 000/000/8لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ تندیس+ اول:  نفر 

 یالر  000/000/7لوح تقدیر+جایزه نقدی به مبلغ  :  ومنفر د

 ریال  000/000/6نفرسوم:  لوح تقدیر+جایزه نقدی به مبلغ  

  بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر: -د

 ریال000/000/30جایزه نقدی  به مبلغ  +لوح تقدیر  +تندیس –الف 

 در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی (علیه السالم)شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا–ب 

 

  



 مقررات شرکت در جشنواره:
از طریق ثبت نام و ارسال اثر ندیو فرآgilan.shamstoos.irیشمس توس به نشان یتارنما قیاز طر جشنواره یاطالع رسان: 1

portal.shamstoos.ir شود . یانجام م 

( دارای مجوز،خبرگزاری ها و پایگاه های خبری)در یکی از نشریات  1396خرداد ماه  25تا   1395 ماه تیر 11آثاری که در فاصله زمانی :2

در جشنواره شرکت داده می  در بخش های خبر و گزارش خبری شبکه های سراسری و استانی صداوسیما پخش شده است منتشر و یا

 د.نشو

 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 3رشته، حداکثرپدیدآورندگان آثار می توانند در هر :3

 ربط مورد قبول و داوری خواهد شد.در صورت تایید مکتوب رسانه ذی آثاری که فاقد نام صاحب اثر باشند:4

:عکاسان می توانند عکس ها و گزارشهای تصویری  خود را براساس موضوعات تعیین شده و یا با موضوع زیارت ، پیاده روی زائران، 5

،ارسال که در رسانه های کشور منتشر شده است و امام زادگان رضوی (علیه السالم  )شهادت حضرت رضا مراسمجشن های والدت و 

 کنند.

 اصل اثر و نسخه منتشر شده ضروری است. ارسالاست و  پذیرش : در بخش عکس،حداکثرسه تک عکس یا گزارش تصویری قابل6

ارسال شود. ) فرم ثبت  DVDبر روی لوح فشرده یا  MPEG در قالبباید صرفا جنبه خبری داشته باشد و : آثار بخش رادیو وتلویزیون 7

 (.لوح فشرده ارسال گرددشناسه اثر همراه با 

 و همکاری  و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یت داوران به انتخاب و نظارت معاونت امور مطبوعاتأمعرفی هی: 8

 صورت می گیرد. (علیه السالم)بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا 

 داوران استان گیالن ارزیابی خواهد شد. توسط "شعر"در بخش (علیه السالم ): آثار مرتبط با امام رضا9

 در ارسال آثار پستی الزامی است .3* 4:تکمیل فرم شرکت در جشنواره به همراه یک قطعه عکس 10

 

 :نکات مهم
 مختار خواهد بود  دهیدر انتخاب آثار رس رخانهیاست دب یهیمنتشر خواهد شد . بد یآثار جشنواره در قالب مجموعه ا دهگزی. 

  یمکاان  تیمتناسب با موقع یانیجشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پا رخانهیجشنواره بر عهده دب همانانیم ییرایپذاسکان و 

 پرداخت خواهد شد .  ینیزم ای یلیذهاب ر ابیا نهیاستان هز

  هرگونه نظر و پیشنهاد را از طریق سامانه نظام پیشنهادات برروی سایتwww.shamstoos.ir .ارسال فرمایید 

 :برگزاری تقویم
 1/4/1396  :مهلت ارسال آثارآخرین 

 5/5/1396:برگزاری اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان زمان
 

 :دبیرخانه جشنواره نشانی پستی
 رسانه هادبیرخانه جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در -امور فرهنگی–اسالمیاداره کل فرهنگ وارشاد  - خیابان حافظ - رشت - گیالن

 100030131سامانه پیام کوتاه: -013-33323810شماره نمابر:  - 013-33321094شماره تماس: -    3655صندوق پستی: 

 gilan@shamstoos.irالکترونیکی:  پستgilan.shamstoos.ir:زیرپرتال جشنواره نشانی 

  

http://www.shamstoos.ir/
mailto:gilan.shamstoos.ir
mailto:razavi.gilan@farhang.gov.ir


 فرم شرکت در جشنواره
 ......................................کد ملی: .......................... ............................................ نام پدر: نام خانوادگی : ..................................................................................... نام : ..................

 .........................................................................................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

 ............................................:پستی ................................... کد.................نشانی یا صندوق پستی : ...................................           ............................................... : نشانی الکترونیک

 مشخصات اثر:

عنوان  عنوان اثر

 رسانه

نام  قالب اثر صفحه تاریخ شماره

 پدیدآورنده

سرمقاله و  مقاله مصاحبه گزارش خبر تیتر

 یادداشت

بخش  اثر شعر عکس

 ویژه

 

 تلویزیونی رادیویی

                
 شرکت کنم. رسانه های در اینجانب ................................................. 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 »

 
 

 

 
 موسسه فرهنگی هنری              شورای فرهنگ عمومی گیالن       ی                   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم                 د اسالمی    وزارت فرهنگ وارشا                                                                          

 اچشم انداز فرد                                              داره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالنامطبوعات و اطالع رسانی             مورمعاونت ا                                                                    


