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 السالم علیهالمللي امام رضا ي بین جشنوارهدوره   بیستمینهاي  از سري برنامه

.امر ما را احياء نمايدخدا رحمت كند كسي هك 
 

 

 

:مقدمه

مهربان بشر، کتاب است. در یار جشنواره کتابخوانی رضوی عرصه رقابت در ترویج فرهنگ و تبیین سیره و منش رضوی، در پیوند با 

باری دیگر مفتخر است تمامی مساعی و ظرفیت خود را سایه سار مرحمت امام انس و جان  کشور های عمومی همین راستا نهاد کتابخانه

در دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی )بخشویژه( السالمعليهری کو عنایات خاصه امام حسن عس السالمعليهحضرت علی بن موسی الرضا 

 برگزار نماید.  علیهم السالم بیتدستگاه های فرهنگی و همراه با شیفتگان اهل با همکاری رضوی 

 :اهداف 

 ر رضوی؛ منوّهای آن به ویژه فرهنگ  السالم و آموزه علیهم ی معصومین ائمه و معارف اشاعه و ترویج فرهنگ الف:

حضرت امام  ژهیو هبالسالم  علیهم ی معصومین ی پاك ائمه های مرتبط با سیره کتابو مطالعه خوانی  کتابهای  فعالیتگسترش  ب:

 السالم؛ علیه رضا

 ی این آثار؛ انتشار گستردهاز طریق  السالم علیهم بیت های فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل شناسایی و معرفی کتابج: 

 اعتالی فرهنگ ایرانی متکی به فرهنگ دینی د:

 :عناوين موضوعی  

o السالم علیهامام رضا  حضرت 

o  جشنواره رضوي دوره دوازدهمینبخش ويژه  -علیه السالم ریکحسن عسحضرت امام. 

های جشنواره افزوده شده  با عنوان بخش ویژه به کتاب السالم علیهم منابع مرتبط با سیره یکی از معصومین سال گذشته، چهاردر * 
 دوازدهمین دوره بخش ویژه به امام حسن عسکری اختصاص یافته است.در است. 

 ها: بخش 

 گردد. مکتوب و الکترونیک برگزار میدو به شیوه  ،خانوادگي يا گروهي و  فرديهای  جشنواره در بخش

 فردي:  

 های جشنواره شرکت نمایند. ها در هر یک از رشته توانند متناسب با رده سنی خود ضمن مطالعه کتاب میمند افراد عالقه

 گروهی: 

هایدوستانه،دانشجویي،صنفيدرتوانندباانتخابگزینهگروهيدرحسابکاربریخودبصورتجمعميانمندعالقه

رشتههایباقابليتگروهيشرکتنمایند.

 خانوادگی: 

بخشيازاعضایهمهضمن انتخاب گزینه خانوادگی و افزدودن مند بایستی در هنگام مراجعه به سایت جشنواره،  افراد عالقه یا

( متناسب با رده سنی خود در رشته های جشنواره شرکت اهر،برادر،پدربزرگومادربزرگجهیکخانواده)پدر،مادر،خودر

 نمایند.
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 :تبصره

 شرکت کنند.  خانوادگی و یا گروهی فردی بخشدو توانند در یکی از  تنها میجشنواره کنندگان در  شرکت 

 گیرد.  جوایز داوری بخش گروهی به اثر تعلق می 

 دو بار وارد بخش کنندگان این  شده و شرکتانجام خانواده اعضای میانگین نمرات  محاسبه از امتیاز بخش خانوادگی
   شوند. میکشی  مرحله قرعه

 :منابع 

های عمومی سراسر کشور و همچنین  دسترسی به کتابها از سه طریق خرید کتاب با تخفیف، دریافت امانی کتاب با مراجعه به کتابخانه
 باشد.  پذیر می دسترسی به نسخه الکترونیک در سامانه مسابقات امکان

 عنوان کتاب به تفکیک گروه سنی به شرح زیر، بعنوان منابع این دوره از جشنواره معرفی شده است. 9 

 

 می توانند به رقابت بپردازند. قالب در رشته های مختلف نوع  شرکت کنندگان در دو :هاي رقابتی رشته 

 کتاب و رشته مورد نظر خود را انتخاب و در جشنواره شرکت کنند. خود های سنی توانند متناسب با رده عالقه مندان می کتابخوانی: قالب  

 

 عسكری دشمن شماست )پنج حديث از امام حسنکتاب نادانی استفاده از احاديث منتخب در های سنی با  تمامی ردهتوانند در  مندان می عالقه :هنري قالب 

 های تجسمی، دست سازه، داستان و شعر، هنرهای ديجیتال متناسب با عالقه مندی خود شرکت نمايند. در رشته های هنر م()علیه السال

 ناشر پديدآور عنوان رده سنی رديف
سال 
 نشر

 تعداد صفحه

 12 1400 رود آبی کلر ژوبرت برفیمسافران شب  خردسال 1

 12 1396 جمال محمد مهاجرانی نادانی دشمن ماست؛ پنج حديث از امام حسن عسكری )ع( سال( 7)زير  2

3 
 کودک

 )سال12تا (8

 24 1401 به نشر مجید راستی اسب چوبی

 جلد 10 1400 قديانی مسلم ناصری ده قصه از امام حسن عسكری )علیه السالم( 4

 12 1396 به نشر مرضیه جوکار بیدار شو بابا 5

 172 1400 به نشر مصطفی خرامان منِ ضامن نوجوان 6

 ) سال17تا (13 7
غروب خورشید در سامرا: زندگینامه امام حسن عسكری علیه 

 السالم
 160 1400 مدرسه محمدرضا بايرامی

 265 1398 به نشر سعید تشكری ها آبی جوان و بزرگسال 8

 )سال به باال(18 9
های سیاسی و اخالقی امام  ماه در محاق؛ مروری بر انديشه

 حسن عسكری)ع(
 239 1401 اطالعات سعید بهشتی

 گروه سنی  عنوان رشته های رقابتی نوع رشته رديف

 خردسال،کودک،نوجوان،بزرگسالهایيازکتابگویي،معرفيکتاب،خوانشبخشقصه پویش کتابخوان 1

نوجوان،بزرگسالپاسخگویيبهسواالت ای چهارگزینه 2

 گروه سنی  عنوان رشته های رقابتی نوع رشته رديف

خردسال،کودک،نوجوان،بزرگسالنقاشيیاطراحي،کالژ،خطاطيوخوشنویسي هنرهای تجسمی 1

 خردسال،کودک،نوجوان،بزرگسالکاغذبرشخورده،کتابسازی،روزنامهدیواری دست سازه 2

نوجوان،بزرگسالنوشتنداستانک،سرودنشعر؛غزل،قصيده،دوبيتيو... داستان و شعر 3

بزرگسالنوجوان،گرافيک،نقاشيدیجيتالو...توليدپادکست،کليپ،پویانمایي،موشن هنرهای دیجیتال  4
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 :قوانین و مقررات 

 :كتابخوانی قالب

 هاییازکتابخوانشبخشکتاب،یمعرف،ییگوقصه:یکتابخوانهایشیپو .1

 کليپهایباکيفيتازآثارخودرادرکودک،نوجوانوبزرگسال()خردسال،گروهسني4شرکتکنندگاندر

 تواننددرقالبفيلمبهصورتفردیارسالکنند.هامياینرشته

 پویشارسالنماید.هازاءهرکتابدرردهسنيخود،یکتواندبهرفردمي 

 و،مشخصاتکتابهرشرکتکنندهابتدانامونامخانوادگيهایویدئویيضروریاستدرهنگامضبطفایل

 داستانیاصفحهمربوطهراذکرکند.نام

 باازکتابراکهدارایآغازوپایاناستراانتخابنمودهوقسمتبهترین"ازکتابيخوانشبخش"رشتهدر

 خوانشخودراضبطوارسالکندهایپيرازبانيو...هایخواندن،لحنمناسبوظرفيتمهارترعایت

 توانندهمراهبااجراینمایشخالقباشد.ميقصهگویي 

 مگابایتدرسایتجشنوارهبارگذاری100دقيقهوحجم5هایارساليبهصورتافقيضبطوحداکثردرفيلم

 شود.

 دراولویتداوریوامتيازدهيقراردارند.خالقيتونوآوریدرآثارارسالي 

 ای:گزینهچهار .2

 توانندباانتخابومطالعهمنابعجشنوارهمتناسبباهایسنينوجوانوبزرگسال(ميشرکتکنندگان)گروه

 ایپاسخدهندبهسواالتچهارگزینهردهسنيخود

 ایشرکتکند.مسابقهچهارگزینهدردوتواندبهازاءهرکتابدرردهسنيخود،هرفردمي 

 :هنري قالب

 (خطاطیوخوشنویسیکالژ،طراحی،،ینقاش)هنرهایتجسمی .1

 بایستيتصاویرباکيفيتازآثارخودراکودک،نوجوانوبزرگسال()خردسال،گروهسني4کنندگاندرشرکت

 برمحورحدیثانتخابشدهدرقالبعکسوبهصورتفردیارسالکنند.

 باشدموجوددرکتابوتصاویرمتناسببامفاهيمترسيمنقاشيیاخطنوشتهبایستي. 

 ارسالنماید.اثرشدهدرکتاب،یکانتخابازبيناحادیثتواندهرفردميهادرهریکازرشته 

 هایهنرهایتجسمي)نقاشي،کالژ،خطاطيوخوشنویسي(محدودیتيوجودندارد.درانتخابهریکازرشته 

 یکنامخانوادگي،سالتولد،نامکتابوعنوانداستان،در،نامکنندهاعمازضروریاستمشخصاتشرکت

 .شودباالیصفحهبهصورتخواناودقيقذکرمتریسانتي

 تکنيکواستفادهازتماميابزارنقاشي)مدادرنگي،آبرنگ،مدادیاباهرسبکترسيمنقاشيوانواعخطاطي

 آزاداست.قلمریزودرشتزغالو....(،شمعي،گواش

 بررویبرگهکاغذییامقوایيایستيبآثارA4بایستيبدوندخالتافراددیگرترسيمشود.دربخشفردیو 

 عيناًمشابهتصاویر)باشدخالقيتونوآوریدراجرایاثرکهدارایبرتراولویتباآثاریاستآثاردرانتخاب

 (کتابنباشد

 صورتکامل،واضحوباکيفيتباشد.عکسارائهشدهازآثاردرسامانهبایدبه 
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 کاغذبرشخورده،کتابسازی،روزنامهدیواری:دستسازه .3

  کاغذ برش خورده، کاغذدیواری بر روی برگه کاغذی یا مقواییA2  یاA1 .اجرا شود 

  يفيت از آثار با ک بایستی عكس و فيلمگروه سنی )خردسال، کودك، نوجوان و بزرگسال(  4شرکت کنندگان در

 ارسال کنند. خود تهيه و 

 باشد.و...( دست سازهآثار )شده و همراه با تبيين و توضيح فرآیند و ساخت  ذکر احادیثهای ارسالی منطبق بر  فيلم 

  مگابایت در سایت جشنواره بارگذاری  100 دقيقه و حجم 5های موبایلی به صورت افقی ضبط و حداکثر در  فيلم

 شود.

 های با رویكرد آموزشی ساخته و در سایت بارگذاری کنند. توانند کليپ رگسال میگروه سنی بز 

 سرودنشعرونوشتنداستانکداستانوشعر: .4

 در منتخب احادیث يم متناسب با موضوع و مفاهتوانند  سنی نوجوان و بزرگسال( میهای  )گروهشرکت کنندگان

 .ارسال کنندتوليد و  اثرکتاب 

  تواند حداکثر دو اثر به تفكيك شعر و داستان ارسال نماید.هر شرکت کننده می 

 باشند شده چاپ کتابی در این از پيش نباید آثار. 

  نسخهمتقاضيان این بخش بایستی Word و PDF  نماید بارگذاری جشنواره سامانه دراثر خود را. 

 شود. آثار با گویش مختلف محلی )همراه با ترجمه( پذیرفته می 

  قالب شعری )غزل، مثنوی، دوبيتی، سرود، رباعی، چارپاره، نيمایی،آزاد و سپيد و...( محدودیتی وجود در انتخاب

 ندارد.

 دید آثار منتخب را با نام شاعر منتشر خواهد کرد.دبيرخانه جشنواره در صورت صالح 

 ا ذکر نام صاحب اثر برای انتشار آثار ارسالی و حق استفاده از آن در آثار هنری )فيلم،کليپ صوتی،پوستر و...( ب

 دبيرخانه جشنواره محفوظ است.

ک،یگرافموشن،ییانمایاستاپموشن،پوپ،یمانند:پادکست،کلتالیجیدیهاقالبدیتول:تالیجیدیهنرها.5

و...تالیجیدینقاش

 توانند متناسب با موضوع و مفاهيم احادیث  های سنی نوجوان و بزرگسال( می شرکت کنندگان)گروه

 ارسال کنند.توليد و  اثرمنتخب در کتاب 

 فایل به صورت دقيقه و  3ای و شرکت در این بخش  قبول برای توليد محتوای چندرسانه حداکثر زمان قابل

MP4 ،WMV ،MPG  وAVI  باشد. می  16:9ا نسبت تصویر ب  

 : زمان بندي 

  1402تیر  1لغایت  1401بهمن   22 

 : نحوه شركت

 توانند برای شرکت در جشنواره و ارسال آثار به آدرس عالقمندان می www.razavi.samakpl.ir  

 مراجعه نمایند.
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 :جوايز 

نقدی در بخش های فردی، گروهی و  با لوح تقدیر و هدایایی سطح ملی و استاندو زیدگان در از برگ

 شود. تقدیر می خانوادگی

 نشانی دبیرخانه 

کلترویجکتابخوانيوامورفرهنگي.ترویجکتابخواني،ادارههاومعاونتتوسعهکتابخانه

samakpl.irazavir.www.  درگاهالکترونيکي: samak@iranpl.ir رایانامه:88951493یتلفن:شماره
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