
 «امام مهربانی ها»هنری  -فرهنگیجشنواره 

 :هدف کلی

تفاده از سو ا استفاده از ابزار هنر آنبهترین راه و روش است و یکی از  سیره رضوی در جامعه بزرگترین خدمت به نسل امروز آشنایی با

 موضوعاتو  متنوعبرگزاری جشنواره های  بامی باشد که  امام رضا)ع(شخصیت واالی  شناختظرفیت های فرهنگی هنری و ادبی در 

 .تحقق بخشیدآن را می توان  رضوی،سیره

 مام رضا)ع(ابلکه باید این دید گسترده و کشوری شود زیرا  محدود شودثرگذاری این جشنواره تنها نباید به مشهد الرضا)ع( و خراسان البته ا

 .متعلق به مردم ایران و افتخار ایران و ایرانی است

 اصلی:اهداف 

 )گسترش فعالیت های فرهنگی هنری مرتبط با سیره اهل بیت )ع 

  معرفت بخشی و ارتقا معنویت در سطح جامعه و دانشگاهیان هنری در راستای آثارتولید 

 حوزه فرهنگ رضوی و کمک به انتشار گسترده تر این عرصه معنوی آثاراز تولیدکنندگان و پدیدآورندگان  تقدیر و تشویق 

 فراخوان

 :زمان بندی فراخوان

 ع()همزمان با والدت امام رضا  3111 تیرماه 31آغاز کار دبیرخانه:  -

 (عید سعید قربان)همزمان با  3111 مردادماه 31: آثارمهلت ارسال  -

 مردادماه 37لغایت  31: آثارداوری  -

 (غدیر خم)همزمان با عید سعید  3111مردادماه  31اعالم نتایج:  -

  )دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور( گستره فراخوان: سراسری -

 اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ،گروه های مخاطب: دانشجویان -

 (پادکست، نماهنگپوستر، بخش هنری )قالب های جشنواره:   -

  داستانک، شعر، دلنوشته(سفرنامه، نویسی، خاطرهبخش ادبی )      

 موضوعات فراخوان: 

 اسالمی وحدت و اخوتمام رضا)ع( ا 

  ت انسانیو کراما)ع( امام رضا 

 زیارت بارگاه رضوی و بقاع متبرکه 

  (ساده زیستی و )نماز باران، نماز و نیایش و  رضویزندگی و سیره.... 

 )زیارت مجازی امام رضا)ع 

 امام رضا)ع( امام مهربانی ها 

 بیانیه گام دوم انقالب( مبتنی برامام رضا)ع( عالم آل محمد )ص( و علم و پژوهش ) بخش ویژه : -

 

 



 شرایط و ضوابط عمومی شرکت در جشنواره:

 بخش ادبی:

 شعر: (1

 سبک شعر محدودیت قالب ندارد و می تواند در هر یک از سبک های رایج شعری باشد. -

 امکان شرکت در سایر بخش ها را خواهد داشت.هر شرکت کننده تنها مجاز به ارسال یک اثر می باشد و  -

 های محلی با لحاظ قوام ادبی اثر قابل پذیرش خواهد بود.ها و لهجهاشعار با گویش -

بایستی تایپ شده و همراه با درج مشخصات کامل صاحب اثر ارائه شود. )نام، شماره دانشجویی/پرسنلی، دانشگاه محل  آثارتمامی  -

 موضوع و عنوان اثر(  تحصیل/خدمت، شماره تماس،

 در قالب های مختلف از جمله بولتن یا کتاب جشنواره را برای خود محفوظ می داند. آثاربرگزار کننده جشنواره حق انتشار  -

 :و دل نوشته و سفرنامه وخاطره نویسی داستانک (2

 ندارد و می تواند در هر یک از سبک های رایج باشد. قالبسبک داستان، محدودیت  -

 کننده تنها مجاز به ارسال یک اثر می باشد و امکان شرکت در سایر بخش ها را خواهد داشت.هر شرکت  -

 استفاده از گویش و لهجه های محلی تا جایی که برای مخاطب عمومی قابل فهم باشد، قابل پذیرش است. -

 کلمه باشد. 011تا  01باید بین و دل نوشته و خاطره حجم داستانک  -

 واژه باشد 3011اصل تجربه شخصی و مشاهدات بیرونی فرد باشد. و حداکثر سفرنامه باید عینی و ح -

 ارائه داستانک های کپی شده با تغییرات جزئی پذیرفته نیست. -

 اصل مهم در خاطره نویسی یعنی زمان، مکان و واقعه مورد توجه قرار گیرد. رخداد یا واقعه در خاطره نویسی اهمیت فروان دارد. -

 را با ذکر نام صاحب اثر خواهد داشت. و دل نوشته ، خاطره و سفرنامهحق چاپ و نشر داستانکدبیرخانه جشنواره  -

 بخش هنری:

 پادکست (1

 است. دقیقه 31مدت زمان فایل صوتی ارسالی حداکثر  -

 .ندارد وجود اجرا صوتی لیفا و شیوه ارسال حجم در یتیمحدودباشد؛ اما  MP3فرمت فایل ارسالی الزاماً بایستی  -

 کننده می بایست در ابتدای ضبط خود را معرفی نماید.شرکت  -

 های محلی تا جایی که برای مخاطب عمومی قابل فهم باشد، قابل پذیرش است.استفاده از گویش و لهجه -

 پوستر (2

 هر شرکت کننده مجاز به ارسال یک اثر می باشد و امکان شرکت در سایر بخش ها را نیز خواهد داشت -

 Wordبه همراه یک فایل  Dpi 300و  JPEGو کیفیت اثر بایستی در حد قابل قبولی باشد؛ فایل ارسالی با پسوند اندازه  -

 شامل مشخصات صاحب اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه شود.

 اید.تفاده نممنتخب را در امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی خود با ذکر نام هنرمند اس آثاردبیرخانه جشنواره مجاز است  -

 ر فرآیند داوری از دستاستادان، امتیازات بخش های خالقیت و نوآوری را د آثاربرداری از های تقلیدی صرف و کپیبندیترکیب -

 خواهد داد

 نماهنگ (3

 دقیقه است. 0مدت زمان فایل ارسالی حداکثر  -

یا ایجاد لینک دسترسی در )و از طریق ایمیل  باشدمگابایت   11حداکثر   حجم با باشد MP4فرمت فایل ارسالی الزاماً بایستی  -

 .ارسال شودemam_mehraban8@و یا به ای دی  به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. (گوگل درایو



 شیوه ارسال آثار:

یا   emam.mehraban8@gmail.comشرکت کنندگان می بایست آثار خود را به نشانی الکترونیکی جشنواره 

Farhangi.stu@mums.ac.ir  یا به ای دی  و@emam_mehraban8  نمایند.ارسال 

 155داخلی  10311111151تلفن های تماس دبیرخانه: 

 همراه 11111712371
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