
 فراخوان

 رضویداستان نویسی جشنواره ملی  شانزدهمین

 علیه السالمجشنواره بین المللی امام رضاهجدهمین از سری برنامه های 

 9911 -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر

 

د اسالمي و بنیاد بین المللي فرهنگي هنری معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشا و هماهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر با همراهي

را در بخش هاای مختلاب باا شارای       رضویداستان نویسي جشنواره ملي  امام رضا علیه السالم با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، شانزدهمین

 .ذیل برگزار مي نماید

 

 اهداف جشنواره

 اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی و تولید آثار فاخر: الب

 (علیهم السالم)گسترش فعالیتهای فرهنگي و ادبي مرتب  با سیره اهل بیت: ب

 گرامیداشت تولیدكنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی : ج

 و موضوعات  داستانمحور های  -9

 ،تعالیم و آموزه های رضوی سبک و سیره زندگي  -1

  )ع(خاندان، اصحاب و یاران امام رضا ، آثار هجرت  -2

 زیارت  فرهنگ -3

 ، خانواده و كودكان و نوجوانان (ع) امام رضا  -4

 بخش های جشنواره  -2

 سال  91گروه سنی زیر : الف 

  داستان كوتاه 

 کداستان 

 سال 91گروه سنی باالی :ب

 داستان بلند 

  داستان كوتاه 

 دانشجویی : ج

  داستان بلند 

  داستان كوتاه 

 

 :مقررات شرکت در جشنواره -9

  اثر ارسال كند  3 حداكثر در هر بخش  مي تواندروه سني خود با توجه به گهر نویسنده 

 داستان ها مطابق با اصول و موازین داستان نویسي باشد 

  مالکیت اثر مي بایست متعلق به شركت كننده باشد 



 دنواوری در انتخاب موضوع و خلق داستان در اولویت مي باش 

 ین جشنواره حائز رتبه نشده باشندثار ارسالي، در سایر جشنواره ها و دوره های قبلي اآ 

  ت داخل گیومه، از شکسته نویسي و محاوره نویسي پرهیز گردداله جز در نقل قول های مستقیم و جمبباشد آثار ارسالي باید به زبان فارسي  

 در امتیاز دهي داوران موثر خواهد بودر نگارش آثار دفني  ي وویرایشاصول عایت ر 

 ب فایلآثار ارسالي باید در قال word با فونت B Nazanin   ارسال گردد 14و قلم 

 برای دبیرخانه جشنواره محفوظ خواهد بود كه در صورت كیفیت مناسب و فراهم شدن شرای ، با درج اسامي نویسندگان، در  آثار ارسال ق چاپ ح

 قالب كتاب چاپ خواهد شد

 الزامي استدر ابتدای اثر ای جداگانه  صفحهتلفن در  های، نشاني كامل پستي و شمار ذكر مشخصات شناسنامه 

 به منزله قبول مفاد فراخوان مي باشد و ارسال آثار  ثبت نام در جشنواره. 

        اطااالع رساااني و فرآینااد ثباات نااام و ارسااال اثاار از طریااق تارنمااای شاام  تااو  بااه نشاااني boushehr.shamstoos.ir    و

portal.shamstoos.ir  انجام مي شود . 

 :داوری 

 داور در هر بخش داوری خواهد شد  3ار با حضور آث

  :جوایز -4

 سال  91گروه سنی زیر 

 داستان کوتاهبخش : الف 

 
 ریال  000/000/10   كمک هزینه سفرزیارتي معادل+ لوح تقدیر +تندی  :اول  نفر

 ریال   000/000/8    كمک هزینه سفر زیارتي معادل+ لوح تقدیر: دوم  نفر

 ریال   000/000/7    كمک هزینه سفرزیارتي معادل+  لوح تقدیر: سومنفر 

 داستانکبخش : ب 
 ریال   000/000/7   كمک هزینه سفرزیارتي معادل+  لوح تقدیر +تندی  : اول نفر 

 ریال  000/000/5    كمک هزینه سفرزیارتي معادل+  لوح تقدیر:  دومنفر 

 سال  91گروه سنی باالی 

 ان بلند داستبخش  : الف 

 ریال 000/000/30  كمک هزینه حج عمره معادل+ لوح تقدیر+ تندی  جشنواره: نفر اول 

 ریال 000/000/25   كمک هزینه سفر به عتبات عالیات معادل+ لوح تقدیر: نفر دوم 

 ریال   000/000/20     كمک هزینه سفر مشهد معادل+ لوح تقدیر:  نفر سوم

 داستان کوتاهبخش :ب 
 ریال  000/000/20   كمک هزینه سفرزیارتي معادل+ لوح تقدیر+ تندی :  نفر اول

 ریال   000/000/15    كمک هزینه سفر زیارتي معادل+ لوح تقدیر: نفر دوم 

 ریال   000/000/10    كمک هزینه سفرزیارتي معادل+  لوح تقدیر: نفر سوم

 

 



 دانشجویی

 داستان بلند بخش   –الف 

 ریال 000/000/20  كمک هزینه حج عمره معادل+ لوح تقدیر+ نوارهتندی  جش: نفر اول 

 ریال 000/000/15   كمک هزینه سفر به عتبات عالیات معادل+ لوح تقدیر: نفر دوم 

 ریال   000/000/10     كمک هزینه سفر مشهد معادل+ لوح تقدیر:  نفر سوم

 داستان کوتاهبخش :ب 

 
 ریال  000/000/10   زینه سفرزیارتي معادلكمک ه+ لوح تقدیر+ تندی : نفر اول 

 ریال   000/000/8    كمک هزینه سفر زیارتي معادل+ لوح تقدیر: نفر دوم 

 ریال   000/000/7    كمک هزینه سفرزیارتي معادل+  لوح تقدیر: نفر سوم

  

 :نکات مهم

 این مراسم م اختتامیه و تصمیم دبیرخانه برای برگزارید شدن شرای  كشور برای برگزاری مراسعمسا اعالم ستاد ملي كرونا و در صورت، 
 تمامي نفرات منتخب به عنوان میهمان دبیرخانه جشنواره  پذیرش خواهند شد

 زینه اسکان و پذیرایي در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به برگزیدگان در مرحله پایاني متناسب با موقعیت محله 
 .كمک هزینه سفر ریلي یا زمیني پرداخت خواهد شدسکونتشان 

 (اقتبا  از كتب تاریخي ، حدیثي و)ه در داوری لحاظ خواهد شدآثار اقتباسي با ذكر منبع دارای امتیاز ویژه بوده ك.... 

  الزم برخوردار نباشد هیئت داوران مي توانند تعداد منتخب ها را تقلیل دهند ارزشمندیچنانچه آثار از 

 ت عدم وجود شرای  مناسب برگزاری مراسم اختتامیه، به منظور حفظ سالمتي شركت كنندگان، مراسم به صورت مجازی برگزار خواهد در صور
 .شد

 

 :اریم برگزتقوی

 99 دی ماهپایان  : ثبت نام:  الب

 1399ماه   بهمن: تاریخ داوری: ب

 99 اسفندماه: تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه در استان: ج

 :رخانهتماس با دبی

  07733320530  -09173713892:تما  تلفني با دبیرخانه جشنواره 

 (در روزهای غیر تعطیل آماده پاسخگویي مي باشد 19الي  17و  14الي 30/7دبیرخانه جشنواره از ساعات)

 

 

 


