
 باسمه تعالی

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

  ها رسانهجشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در  
 دهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع(شانز از سری برنامه های

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن

 1397ماه تیر

وبزرگداشت حضرت  )س(حضرت فاطمه معصومه و)ع(حضرت علی بن موسی الرضا )ص(مناسبت میالد با سعادت عالم آل محمد  هب
 د.کنوارشاد اسالمی استان گیالن برگزار می فرهنگ کل کرامت،اداره بادهه همزمانو)ع()شاهچراغ(موسی بن احمد

 جشنواره اهداف

 یفرهنگ منور رضو جیالف : اشاعه و ترو

 حضرت امام رضا)ع( ژهیبو نیمعصوم یپاک ائمه رهیمرتبط با س یمذهب و ی، ادب یفرهنگ یها تی: گسترش فعالب

و معارف حضرت امام رضا)ع( و  تیشخص ره،یس نهیدر زم یهنرو یآثار برتر فرهنگ دآورندگانیو پد دکنندگانیتول داشتی:گرامج

 کمک به انتشار گسترده تر آن .

 محورهای موضوعی جشنواره

 سبک زندگی رضوی .1

 مسئولیت پذیریتعهد شناسی و الف( 

  مردم دوستی و شاد ساختن همنوعان ب(

  توجه به ارزش حیاتی آب در زندگی ج( 

  فرهنگ رضوی. 2

  عقل گرائی و علم محوریالف( 

  استفاده بهینه از سرمایه ها و پرهیز از اسراف و تبذیرب(

  پرهیز از درآمدهای نامشروع )ربا ،رشوه و ...( و مقابله با رفاه طلبی ج( 

  سیره سیاسی اجتماعی رضوی -3

  بصیرت ،زیست آگاهانه و شناخت زمان الف( 

  قانونگرایی و رعایت اصول و معیارهای اخالقی و اجتماعی ب( 

  مقابله با انحصارطلبی و ویژه سازیج( 



 جلوه های رضوی-4

 (و .. )ع((چراغ )شاه،احمد بن موسی )س(و تکریم امامزادگان رضوی)حضرت معصومه  )ع(شتم اهمیت و جایگاه زیارت امام ه الف(

 یآن حضرت در گسترش علوم و معارف اسالم ریو تاث )ع(امام موسی کاظم  دوران امام هفتم  یاسیس یاجتماع یهایژگیو ب(

 زائران و ...( میو تکر یرو ادهی،پ یارتیز امی)والدت ،شهادت ،ا یرضو یمناسبتها داشتیگرامج( 

 اقتصاد مقاومتی-5

  آسیب پذیری اقتصادی و عوامل موثر بررشد کسب و کارالف( 

 ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلیو مصرف  یاصالح الگو ب(

 ج(توزیع عادالنه ثروت ونقش آن در توسعه و رشد تولیدات ملی 

 . باشد یرضو اتیو روا ثیشده  و با استفاده از احاد نییتع یدر محورها  ستیبا یشده م دیآثارتول توضیح : 

 

 بخش های جشنواره

 بخش اصلی :-الف

رشته  هفتشرکت کنندگان می توانند آثار خود را در  :پایگاه های خبریو ها مطبوعات،خبرگزاری-1

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.« مقاله»و  »عکس»، « مصاحبه»،«گزارش»، «خبر»،«سرمقاله و یادداشت»،«تیتر»

 آثار رادیویی و تلویزیونی-2

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

 دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. 

 شعر رضوی-3

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

 شده است به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. منتشر

  :در رسانه ها رضویبخش ویژه :گرافیک  -ب

در که « آرم و نشانه »،«طراحی جلدنشریه و صفحه آرایی»، «صویرسازیت»رشته  سهدر  توانند آثار خود یشرکت کنندگان م

 .ندیجشنواره ارسال نما رخانهیبه دبشده  است را  مجوز( منتشر ی)دارایخبر یها گاهیها و پا ی، خبرگزار اتیاز نشر یکی

 یها آموزه،)ع( سیره و معارف امام رضا از  آنپرداخته  شود که محتوا و مضمون  یآثار دیبه تول ژهیدر بخش وتوضیح :

 .الهام گرفته باشد  میالسالم (و قرآن کر همی)علتیاهل ب ،یرضو

 



 جشنواره جوایز

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

 پایگاه های خبری،خبرگزاری ها،  مطبوعاتبخش -الف

 ریال000/000/22تندیس + لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ  :رشتهنفر اول هر 

 ریال 000/000/17لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ : رشته نفر دوم هر

 ریال 000/000/12یزه نقدی به مبلغ لوح تقدیر+جا  :نفر سوم هر رشته

 بخش رادیو و تلویزیون  -ب

 به نفرات اول تا سوم این بخش جوایزی همانند بخش الف اهدا خواهد شد . 

 رضوی جوایز بخش شعر-ج

 ریال 000/000/9لوح تقدیر + جایزه نقدی به مبلغ تندیس+ اول:  نفر 

 ریال  000/500/7نفر دوم:   لوح تقدیر+جایزه نقدی به مبلغ 

 ریال  000/500/6نفرسوم:  لوح تقدیر+جایزه نقدی به مبلغ  

  در رسانه ها یرضو کیگراف ژهیبخش و -د

 الیر000/000/15به مبلغ ینقد زهی+ جا ری+ لوح تقد سی:  تندهر رشته  نفر اول

 شرکت در جشنواره مقررات

و فرایند ثبت نام و ارسال  http://gilan.shamstoos.ir اطالع رسانی جشنواره از طریق تارنمای شمس توس به نشانی: 1

 .انجام می شود http://portal.shamstoos.irاثر از طریق 

 یها گاهیها و پا ی، خبرگزار اتیاز نشر یکیدر  1397خرداد ماه  دهمتا   1396ماه تیرسوم  یکه در فاصله زمان ی:آثار2

پخش شده است  مایصداوسو گزارش خبری شبکه های سراسری و استانی  خبر یدر بخش ها ایمجوز( منتشر و  ی)دارایخبر

 شوند. یدر جشنواره شرکت داده م

 .ندیجشنواره ارسال نما رخانهیتوانند در هر رشته، حداکثر سه اثر به دب یآثار م دآورندگانی:پد3

 خواهد شد. یمورد قبول و داور ربطیمکتوب رسانه ذ دییکه فاقد نام صاحب اثر باشند در صورت تا یآثار .4

.عکاسان می توانند عکسها و گزارش های تصویری خود را بر اساس موضوعات تعیین شده ویا با موضوع زیارت ، جشن های 5

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

 کنند .

 . عکس های ارسالی نباید در جشنواره های قبلی عکس رضوی جزو آثار منتخب باشد . 6

 . عکس ها نباید دارای امضای عکس ،واتر مارک و لو گو باشد . 7

صل اثرو نسخه منتشر شده ضروری .در بخش عکس ،حداکثر سه تک عکس یا گزارش تصویری قابل پذیرش است و ارسال ا8

 است .

ارسال  DVD ایلوح فشرده  یبر رو MPEGدر قالب باید صرفا جنبه خبری داشته باشد و  ونیزیوتلو ویآثار بخش راد. 9

 )فرم ثبت شناسه اثر همراه با لوح فشرده ارسال گردد (شود.

http://gilan.shamstoos.ir/
http://portal.shamstoos.ir/


و  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یو اطالع رسان یداوران به انتخاب و نظارت معاونت امور مطبوعات أتیه یمعرف .10

 .ردیگ یامام رضا)ع( صورت م یو هنر یفرهنگ یالملل نیب ادیبن یهمکار

 خواهد شد. یابیارز النیتوسط داوران استان گ "شعر"در بخش  علیه السالم (آثار مرتبط با امام رضا). 11

در قالب لوح فشرده و یا پست الکترونیکی به دبیرخانه جشنواره ارسال  dpi300با وضوح  jpg.آثار بخش ویژه با فرمت 12

 .شود

 . در ارسال آثار پستی الزامی است 3*4. تکمیل فرم شرکت در جشنواره به همراه یک قطعه عکس 12

 

 نکات مهم 

 رسیده مختار خواهد بود  گزیده آثار جشنواره در قالب مجموعه ای منتشر خواهد شد .بدیهی است دبیرخانه در انتخاب آثار -

جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب با موقعیت عهده دبیرخانه  ربمیهمانان جشنواره اسکان و پذیرایی  -

 .مکانی استان هزینه ایاب و ذهاب ریلی یا زمینی پرداخت خواهد شد

 ارسال فرمایید . www.shamstoos.ir هرگونه نظر و پیشنهاد را از طریق سامانه نظام پیشنهادات بر روی سایت-

 

 جشنواره تقویم

 17/3/1397 :مهلت ارسال آثارآخرین 

 28/4/1397  :برگزاری اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان زمان

 

 دبیرخانه جشنواره پستینشانی 

 رسانه هادبیرخانه جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در -امور فرهنگی–اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی - خیابان حافظ - رشت - گیالن

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

 farhang.gov.ir@gilan پست الکترونیکی:  http://gilan.shamstoos.ir :زیرپرتال جشنوارهنشانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shamstoos.ir/
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http://gilan.shamstoos.ir/
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 فرم شرکت رد جشنواره

 کد ملی: .......................... ...................................................... نام : ............................... نام پدر: ...........................نام خانوادگی : 

 ..........................................شغل اصلی  .................... تولد : محل شماره شناسنامه :.............................تاریخ تولد : ......................

 ........تلفن همراه :....................................... تلفن منزل ) با ذکر کد شهر ( :.................... .....................محل اشتغال : ................ 

 .............................. دور نگار ) با ذکر کد شهر ( :.........................................کد شهر ( : ............................ تلفن محل کار) با ذکر

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

 کدپستی ...........................................
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 مقاله مصاحبه گزارش خبر تیتر
و  سرمقاله

 یادداشت
 شعر عکس
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 بخش ویژه 

عنوان 

 اثر

عنوان 

 رسانه
 صفحه خیتار شماره

 قالب اثر

 نام پدیدآورنده

 تصویر سازی

 صفحه آرایی نشریه و طراحی جلد

 

آرم و 

 نشانه

         

 رسانه های در اینجانب ................................................. با قبول مقررات، مایل هستم با آثار فوق در جشنواره جلوه های فرهنگ رضو

 شرکت کنم.

 «                                                     ارسال نمایید.  3×4این فرم را پس از تکمیل به همراه آثار و یک قطعه عکس »

 امضاء:         


