
  

  بسمه تعالی 

  ا�سالم ع�یک یا ع�ی �ن �و�ی ا��ضا

  )علیه السالم(رضاامام.  کنداحیاماراامرکهکسیکندرحمتخدا

فـراخـوان

  دهمین جشنواره بین المللی دل نوشته به امام رضاعلیه السالمپانز

دهمین جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالمهیجاز سري برنامه هاي 

1399- هنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران اداره کل فر

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

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

  ناداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندرا

  :برگزار می نماید 
  

  

  :اهـداف 

 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  

  

:جشنواره سابقه 

اقدام به برگزاري جشنواره سراسري نامه اي به امام  85ین بار در سال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران براي نخست

، امروز در تالشیم تا )ع(نمود که به لطف الهی و حمایت بنیاد بین المللی جشنواره فرهنگی هنري امام رضا) ع(رضا

هاي ارسالی و برگزیدگان  ضمنٌا آمار دقیق تعداد نامه. دهمین جشنواره موضوعی مطلوبتر از سالهاي گذشته برگزار شودچهار

  .جهت مزید اطالع قید می گردد

  آثار رسیده به

  جشنواره

تعداد آثار 

  بررسی شده

مقاطع سنی 

  برگزیدگان
  تعداد برگزیدگان

تعداد کتاب 

  چاپ شده

زمان برگزاري 

  جشنواره

  6/9/85  700  24  چهار مقطع سنی  850  850

  23/8/86  -  16  دو مقطع سنی  849  1113

  16/8/88  1000  9  مقطع سنی سه  3690  4250

  30/7/88  1500  12  مقطع سنی4  9847  10440

  17/7/89  500  25  مقطع سنی5  10000  13000بیش از 

  10/7/90  1000  .نفر به عنوان برگزیده برگزیدگان 7نفر برگزیده و 30  مقطع سنی5  21653  22600

  3/7/91  1000  نفر در بخش ویژه بومی5برگزیده و 35  مقطع سنی5  81529  83367

  24/6/92  1000  برگزیده در بخش ویژه بومی 5برگزیده و  25  مقطع سنی5  92814  92864

  13/6/93  1500  شایسته تقدیر 12- برگزیده در بخش ویژه بومی  3-برگزیده 20  مقطع سنی4  105429  107946

114477  
  کشور43از

بخش  نفردر3- نفر سراسري 20-نفربین المللی3(برگزیده26  مقطع سنی4  112718
  2/6/94  1000  )ویژه بومی

103979  
  کشور42از

  مقطع سنی4  103779
نفردر بخش ویژه 3-نفرملی 6-نفربین المللی3(برگزیده15

  )ملی(شایسته تقدیر 24و   )نفرحدیث رضوي3-بومی
1000  20/5/95  

101415  
  کشور 45از 

  مقطع سنی 2  100491
 نفردر بخش ویژه3-نفرملی 6-نفربین المللی9(برگزیده21

  شایسته تقدیر 24و   )نفرحدیث رضوي3-بومی
1000  8/5/96  

82845  
  کشور 41از 

  مقطع سنی 2  82652
نفردر بخش ویژه 3-نفرملی 6-نفربین المللی6(برگزیده21

  شایسته تقدیر 24و   )نفرحدیث رضوي3-بومی
1000  31/4/97  



  :   محـور فراخوان 

 جلوه هاي معنوي زیارت

ارادت مندي و شیفتگی

اعتشف

درد دل ، امیدها و آرزوها

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

  یاجتماع يها بیکاهش آس

  :بخش هاي جشنواره

  بخش بین المللی-1

بخش ملی-2

بخش استانی-3

بخش ویژه-4
  

  

  :بـخش بین المللـی 
  

  :بین المللی شرایط و مقررات بخش 

شرکت کنندگان این بخش می توانند از تمامی کشورها باشند.

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

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

       ــوس ــمس تــ ــاي شــ ــق تارنمــ ــر از طریــ ــال اثــ ــام و ارســ ــت نــ ــد ثبــ ــانی و فرآینــ ــالع رســ ــه اطــ ــانی  بــ نشــ

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

آثار ارسالی باید تایپ شده باشد.  

جـوائـز بخش بین المللی:  

  میلیون ریال 20به مبلغ  هدیه+لوح تقدیر +تندیس جشنواره  :نفر اول

  یالمیلیون ر 15به مبلغ هدیه+لوح تقدیر  +تندیس جشنواره  :نفر دوم

میلیون ریال 10به مبلغ  هدیه+لوح تقدیر  +تندیس جشنواره : نفرات سوم

میلیون ریال 5جایزه به مبلغ  +لوح تقدیر  :نفر شایسته تقدیر8         

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

  

  

  

  

  

  

  



  :بـخش ملـی 
  

  : ایط و مقررات بخش ملی شر

 برگزاري سنی هاي رده:

  )سال 18-7(کودکان و نوجوانان  :الف 

)سال به باال 18از ( بزرگساالن  :ب 

        ــه ــوس بــ ــمس تــ ــاي شــ ــق تارنمــ ــر از طریــ ــال اثــ ــام و ارســ ــت نــ ــد ثبــ ــانی و فرآینــ ــالع رســ ــانی  اطــ نشــ

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

 خوش خط و خوانا باشدمی بایست آثار ارسالی.

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

مشخصات صاحب اثر شامل مشخصات شناسنامه اي، میزان تحصیالت، نشانی کامل پستی،  ثبتو در این صورت 

  .همراه الزامی استثابت یا شماره تماس 

  

  : جـوائـز بخـش ملی 

  :رده سنی کودکان و نوجوانان 

  میلیون ریال 13جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندیس جشنواره :نفراول

  میلیون ریال 10جایزه به مبلغ +لوح تقدیر :نفردوم

  میلیون ریال 7جایزه به مبلغ +لوح تقدیر :نفرسوم

  میلیون ریال 3یزه به مبلغ جا +لوح تقدیر  :نفر شایسته تقدیر 8
  

  :رده سنی بزرگساالن

  میلیون ریال 15جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندیس جشنواره :نفراول

  میلیون ریال 12جایزه به مبلغ +لوح تقدیر :نفردوم

  میلیون ریال10جایزه به مبلغ +لوح تقدیر :نفرسوم

  ریال میلیون  4جایزه 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 

  

  

  



  : بـخش استانی 

 ویژه بومی مازندران(به زبان مازندرانی هاي ارسالی نامهاثر از  3انتخاب (  
  

  : جایزه بخش استانی 

  میلیون ریال 5جایزه به مبلغ +لوح تقدیر+تندیس جشنواره:نفراول

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

  میلیون ریال 3جایزه به مبلغ +لوح تقدیر:نفر سوم

  :بـخش ویـژه 

 نـمـاز: السالم با موضوع  هیرضاعل از حضرت امام ثیحد کیانتخاب.
  

 ایثار و شهادت : عالسالم با موضو هیاز حضرت امام رضاعل ثیحد کیانتخاب

  

  :به یک نفردر هر قسمت ایثار و شهادتو  نمازجایزه بخش ویژه 
  

  میلیون ریال 2جایزه به مبلغ + لوح تقدیر-

  : نکات مهم

واره حائز رتبه شده باشندآثار ارسالی نباید در دوره هاي قبلی جشن.  

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

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

.کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد  به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان

  :تقویم برگزاري

  20/11/1399: مهلت ارسال آثار 

  8/12/1399:  زمان انتخاب آثار برتر 

  18/12/1399: تاریخ برگزاري جشنواره 

  .مجتمع فرهنگی وهنري اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان   –ساري  –مازندران : مکان برگزاري جشنواره 

  :نشانی پستی

دبیرخانه جشنواره بین المللی دل نوشته اي به امام  –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران  -) ره(میدان امام  –ي سار

  1551ص پ  –4815838794کد پستی -  رضاعلیه السالم

  :شماره تماس

  09381942133واتساپ شماره –33362022-33362007-33360879-011

  Nameh.imamreza@gmail.com:نشانی سایت و پست الکترونیک 

  اداره �ل ����گ و ارشاد اسال�ی ا�تان ماز�دران




