باسمه تعالی

« السالم علیک یا علی بن موسی الرضا (ع) »

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها
از سری برنامه های شانز دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن
تیر ماه1397

به مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد (ص)حضرت علی بن موسی الرضا (ع)وحضرت فاطمه معصومه (س) وبزرگداشت حضرت
احمد بن موسی(شاهچراغ)(ع)وهمزمان بادهه کرامت،اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان گیالن برگزار میکند.
اهداف جشنواره
الف  :اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی
ب :گسترش فعالیت های فرهنگی  ،ادبی و مذهبی مرتبط با سیره پاک ائمهی معصومین بویژه حضرت امام رضا(ع)
ج:گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی وهنری در زمینه سیره ،شخصیت و معارف حضرت امام رضا(ع) و
کمک به انتشار گسترده تر آن .
محورهای موضوعی جشنواره
 . 1سبک زندگی رضوی
الف) تعهد شناسی و مسئولیت پذیری
ب)مردم دوستی و شاد ساختن همنوعان
ج) توجه به ارزش حیاتی آب در زندگی
 .2فرهنگ رضوی
الف) عقل گرائی و علم محوری
ب)استفاده بهینه از سرمایه ها و پرهیز از اسراف و تبذیر
ج) پرهیز از درآمدهای نامشروع (ربا ،رشوه و  )...و مقابله با رفاه طلبی
 - 3سیره سیاسی اجتماعی رضوی
الف) بصیرت ،زیست آگاهانه و شناخت زمان
ب) قانونگرایی و رعایت اصول و معیارهای اخالقی و اجتماعی
ج) مقابله با انحصارطلبی و ویژه سازی

- 4جلوه های رضوی
الف) اهمیت و جایگاه زیارت امام هشتم (ع) و تکریم امامزادگان رضوی(حضرت معصومه (س) ،احمد بن موسی(شاهچراغ )(ع) و )..
ب) ویژگیهای اجتماعی سیاسی دوران امام هفتم امام موسی کاظم (ع) و تاثیر آن حضرت در گسترش علوم و معارف اسالمی
ج) گرامیداشت مناسبتهای رضوی (والدت ،شهادت ،ایام زیارتی ،پیاده روی و تکریم زائران و )...
- 5اقتصاد مقاومتی
الف) آسیب پذیری اقتصادی و عوامل موثر بررشد کسب و کار
ب) اصالح الگوی مصرف وترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی
ج)توزیع عادالنه ثروت ونقش آن در توسعه و رشد تولیدات ملی
توضیح  :آثارتولید شده می بایست در محورهای تعیین شده و با استفاده از احادیث و روایات رضوی باشد .

بخش های جشنواره
الف-بخش اصلی :
-1مطبوعات،خبرگزاری هاو پایگاه های خبری :شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در هفت رشته
«تیتر»«،سرمقاله و یادداشت»«،خبر»« ،گزارش»«،مصاحبه» «،عکس« و «مقاله» به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
-2آثار رادیویی و تلویزیونی
فعاالن عرصه رادیو و تلویزیون می توانند آثار تولیدی خود را در دو رشته «خبر «و «گزارش خبری« در محورهای ذکر شده به
دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
-3شعر رضوی
شاعران می توانند اشعار خود را با موضوع فرهنگ رضوی که در یکی از نشریات،خبرگزاری ها و پایگاه های خبری کشور
منتشر شده است به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
ب -بخش ویژه :گرافیک رضوی در رسانه ها:
شرکت کنندگان می توانند آثار خود در سه رشته «تصویرسازی» «،صفحه آرایی نشریه وطراحی جلد»«،آرم و نشانه » که در
یکی از نشریات  ،خبرگزاری ها و پایگاه های خبری(دارای مجوز) منتشر شده است را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
توضیح  :در بخش ویژه به تول ید آثار ی پرداخته شود که محتوا و مضمون آن از سیره و معارف امام رضا (ع) ،آموزه ها ی
رضوی ،اهل ب یت(علیهم السالم )و قرآن کریم الهام گرفته باشد .

جوایز جشنواره
به نفرات برتر جشنواره جوایزی به شرح زیر اهدا خواهد شد:
الف-بخش مطبوعات ،خبرگزاری ها ،پایگاه های خبری
نفر اول هر رشته :تندیس  +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ22/000/000ریال
نفر دوم هر رشته :لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ  17/000/000ریال
نفر سوم هر رشته :لوح تقدیر+جایزه نقدی به مبلغ  12/000/000ریال
ب -بخش رادیو و تلویزیون
به نفرات اول تا سوم این بخش جوایزی همانند بخش الف اهدا خواهد شد .
ج-جوایز بخش شعر رضوی
نفر اول :تندیس +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ  9/000/000ریال
نفر دوم :لوح تقدیر+جایزه نقدی به مبلغ  7/500/000ریال
نفرسوم :لوح تقدیر+جایزه نقدی به مبلغ  6/500/000ریال
د -بخش ویژه گرافیک رضوی در رسانه ها
نفر اول هر رشته  :تندیس  +لوح تقدیر  +جایزه نقدی به مبلغ15/000/000ریال
مقررات شرکت در جشنواره
 :1اطالع رسانی جشنواره از طریق تارنمای شمس توس به نشانی  http://gilan.shamstoos.irو فرایند ثبت نام و ارسال
اثر از طریق  http://portal.shamstoos.irانجام می شود.
:2آثاری که در فاصله زمانی سوم تیرماه  1396تا دهم خرداد ماه  1397در یکی از نشریات  ،خبرگزاری ها و پایگاه ها ی
خبری(دارای مجوز) منتشر و یا در بخش های خبر و گزارش خبری شبکه های سراسری و استانی صداوسیما پخش شده است
در جشنواره شرکت داده می شوند.
:3پدیدآورندگان آثار می توانند در هر رشته ،حداکثر سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
 .4آثاری که فاقد نام صاحب اثر باشند در صورت تایید مکتوب رسانه ذیربط مورد قبول و داوری خواهد شد.
. 5عکاسان می توانند عکسها و گزارش های تصویری خود را بر اساس موضوعات تعیین شده ویا با موضوع زیارت  ،جشن های
والدت و مراسم شهادت حضرت رضا (علیه السالم ) و امام زادگان رضوی که در رسانه های کشور منتشر شده است ،ارسال
کنند .
 . 6عکس های ارسالی نباید در جشنواره های قبلی عکس رضوی جزو آثار منتخب باشد .
 . 7عکس ها نباید دارای امضای عکس ،واتر مارک و لو گو باشد .
. 8در بخش عکس ،حداکثر سه تک عکس یا گزارش تصویری قابل پذیرش است و ارسال اصل اثرو نسخه منتشر شده ضروری
است .
 .9آثار بخش رادیو وتلویزیون باید صرفا جنبه خبری داشته باشد و در قالب  MPEGبر روی لوح فشرده یا  DVDارسال
شود( .فرم ثبت شناسه اثر همراه با لوح فشرده ارسال گردد )

 .10معرفی هیأت داوران به انتخاب و نظارت معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) صورت می گیرد.
 .11آثار مرتبط با امام رضا(علیه السالم ) در بخش "شعر" توسط داوران استان گیالن ارزیابی خواهد شد.
.12آثار بخش ویژه با فرمت  jpgبا وضوح  dpi300در قالب لوح فشرده و یا پست الکترونیکی به دبیرخانه جشنواره ارسال
شود.
 . 12تکمیل فرم شرکت در جشنواره به همراه یک قطعه عکس  3*4در ارسال آثار پستی الزامی است.
نکات مهم
 گزیده آثار جشنواره در قالب مجموعه ای منتشر خواهد شد .بدیهی است دبیرخانه در انتخاب آثار رسیده مختار خواهد بود اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب با موقعیتمکانی استان هزینه ایاب و ذهاب ریلی یا زمینی پرداخت خواهد شد.
هرگونه نظر و پیشنهاد را از طریق سامانه نظام پیشنهادات بر روی سایت  www.shamstoos.irارسال فرمایید .تقویم جشنواره
آخرین مهلت ارسال آثار1397/3/17 :
زمان برگزاری اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان1397/4/28 :
نشانی پستی دبیرخانه جشنواره
گیالن  -رشت  -خیابان حافظ  -اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی –امور فرهنگی -دبیرخانه جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها
صندوق پستی - 3655 :شماره تماس - 013- 33321094 :شماره نمابر - 013- 33323810 :سامانه پیام کوتاه100030131 :
نشانی زیرپرتال جشنوارهhttp://gilan.shamstoos.ir :

پست الکترونیکیgilan@farhang.gov.ir :

فرم شرکت رد جشنواره
نام خانوادگی  .................................................. :نام  ............................... :نام پدر ............................... :کد ملی.......................... :
شماره شناسنامه .............................:تاریخ تولد  ...................... :محل تولد  .................... :شغل اصلی ..........................................
محل اشتغال  ..................................... :تلفن همراه  .......................................:تلفن منزل ( با ذکر کد شهر ) ............................:
تلفن محل کار( با ذکر کد شهر )  .............................. .................................... :دور نگار ( با ذکر کد شهر ) .................................:
نشانی الکترونیک ..................................................... ..نشانی یا صندوق پستی ............................................................................... :
کدپستی ...........................................
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نام پدیدآورنده

قالب اثر

عنوان اثر

عنوان رسانه

شماره

تاریخ

صفحه

اثر

رادیویی

یادداشت

تلویزیون ی

تیتر

خبر

گزارش

مصاحبه

مقاله

سرمقاله و

عکس

شعر

بخش ویژه
قالب اثر
عنوان

عنوان

اثر

رسانه

شماره

تاریخ

صفحه

صفحه آرایی نشریه و طراحی جلد
تصویر سازی

آرم و

نام پدیدآورنده

نشانه

اینجانب  .................................................با قبول مقررات ،مایل هستم با آثار فوق در جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها
شرکت کنم.
«این فرم را پس از تکمیل به همراه آثار و یک قطعه عکس  3×4ارسال نمایید».
امضاء:

