باسمه تعالی

السالم علیک یا علی به مًسی الرضا (ع)

فراخًان
َجذَمیه جشىًارٌ بیه المللی امام رضا (علیٍ السالم)
پاوزدَمیه ديرٌی جشىًارٌ ی ملّی رضًی استان چُارمحال ي بختیاری

ديازدهمیه جشىًارٌ ملی شعر کًدک ي وًجًان رضًی
ادارٌ کل فرَىگ ي ارشاد اسالمی استان چُارمحال ي بختیاری  -شُرکرد تیرماٌ1399
به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی به موسی الرضا علیه السالم و حضرت فاطمه معصومه (س)
و بسرگذاشت احمذ به موسی (شاهچراغ) علیه السالم و همسمان با دهه کرامت اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان چهارمحال و بختیاری برگسار می کنذ.

اهذاف:
 تَجِّ تِ ضعر کَدک ٍ ًَجَاى ٍ ایجاد جایگاُ هٌاسة ایي ردُی سٌّی تیي ٌّرهٌذاى فعّال در حَزُی ادتیّات تَلیذ ٍ اًتطار آثار فاخر ادتی تا هَضَع فرٌّگ هٌَر رضَی ٍیژُی کَدکاى ٍ ًَجَاًاى گراهیداضت خذیذآٍرًذگاى آثار فرٌّگی ٍ ادتی درزهیٌِ سیرُ ،ضخػیّت ٍ هعارف اهام رضا (ع) هعرفت افسایی آحاد جاهعِ تِ ٍیژُ کَدکاى ٍ ًَجَاًاى ًسثت تِ ضخػیت ٍاالی اهام رضا (ع)  ،فضایل اخالقیٍسیرُ رضَی

محًرهای فراخًان :
 خرداختي تِ اتعاد هختلف زًذگی ٍ تثییي سیرُ هٌَر ٍ ضخػیت ٍاالی اهام رضا (ع) تا رٍیکرد ضعر تْرُگیری از احادیث اهام رضا (ع)در حَزُ ادتیات تا هحَریت ضعر کَدک ٍ ًَجَاىشرایط ،مقررات جشىًارٌ :
 جطٌَارُ تِ غَرت هساتقِ ٍ رقاتتی ترگسار خَاّذ ضذ گسترُ فراخَاى تػَرت هلی هی تاضذ -اطالع رساًی ٍ فرایذ ثثت ًام ٍ ارسال اثر از طریق تارًوای ضوس تَس تِ ًطاًی
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 آثار ارائِ ضذُ تِ جطٌَارُ ًثایستی قثال در ّیچ جطٌَارُ ای حائس رتثِ ضذُ تاضٌذ. -آثار تایستی تِ غَرت تایح ضذُ از طریق خست الکترًٍیکی تِ دتیرخاًِ جطٌَارُ ارسال گردد.
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 تواهی ضاعراى تسرگسال ٍ کَدک ٍ ًَجَاى هی تَاًٌذ در ایي جطٌَارُ ضرکت کٌٌذ .اها هَضَع ،ضعر کَدک ٍ ًَجَاىتَدُ ٍ تواهی آثار در دٍ ردُی سٌّی تِ غَرت جذاگاًِ داٍری خَاٌّذ ضذ .الف:ضاعراى کَدک ٍ ًَجَاى در ردُ سٌی
(زیر 18سال) ب:ضاعراى تسرگسال (تاالی  18سال )
 گسیذُ آثار جطٌَارُ در قالة هجوَعِ ای تػَرت کتاب چاج ٍ هٌتطر خَاّذ ضذ تذیْی است دتیرخاًِ در اًتخابٍ چاج آثار رسیذُ هختار خَاّذ خَاّذتَد .
 ّر ضاعر هی تَاًذ حذّ اکثر سِ اثر ارسال کٌذ. اضعاری کِ هخػَظ گرٍُ سٌی کَدک ٍ ًَجَاى ًثاضذ هَرد داٍری قرار ًوی گیرد (ضاعراى ضعر تسرگسالهیتَاًٌذ آثار خَد را تِ جطٌَارُ ضعر رضَی کرهاى ارسال ًوایٌذ).
 حضَر ٍ ضعرخَاًی در رٍز ترگساری جطٌَارُ الساهی است.قالةها ی شعری :
 - 1ضعر کالسیک
 - 2تراًِ (ضعر هحاٍرُ)
تِ ترگسیذگاى جطٌَارُ جْت ضرکت در هراسن اختتاهیِ ّسیٌِ ایاب ٍ رّاب (زهیٌی ) هتٌاسة تا هَقعیت سکًَت ٍ طثق
سقف تعییي ضذُ از طرف دتیرخاًِ خرداخت خَاّذ ضذ.

جًایس:
الف ) تخش کًدک ي وًجًان ي تسرگسال
 ردُی سٌّی (کَدک ٍ ًَجَاى) زیر  18سالرتثِی اٍل:لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ  20/000/000ریال جایسُ ًقذی
رتثِی دٍم :لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ 15/000/000ریال جایسُ ًقذی
رتثِی سَم :لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ  10/000/000ریال جایسُ ًقذی
تقذیری  :در ایي تخص سِ اثر هَرد تقذیر قرارخَاٌّذ گرفت .
 ردُی سٌّی تسرگسال ( تاالی  18سال ) رتثِی اٍل:لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ  20/000/000ریال جایسُ ًقذی رتثِی دٍم :لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ  15/000/000ریال جایسُ ًقذی رتثِی سَم :لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ  10/000/000ریال جایسُ ًقذیتقذیری  :در ایي تخص سِ اثر هَرد تقذیر قرارخَاٌّذ گرفت .

ب ) تخش داوشجًیی
رتثِی اٍل:لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ  15/000/000ریال جایسُ ًقذی
رتثِی دٍم :لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ  10/000/000ریال جایسُ ًقذی
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رتثِی سَم :لَح تقذیر  ،تٌذیس جطٌَارُ ٍ  7/000/000ریال جایسُ ًقذی
 در ایي تخص سِ اثر هَرد تقذیر قرارخَاٌّذ گرفت .تثػرُ  :ضاعراى داًطجَ در ایي تخص عٌَاى داًطجَ را رٍی اثر خَد قیذ ًوَدُ ٍ تػَیر کارت داًطجَیی را ًیس ضویوِ
ارسال ًوایٌذ.

وکات:
 دتیرخاًِ حق استفادُ از آثار ارسالی را ترای چاج تا رکر ًام غاحة اثرترای خَد هحفَظ هی دارد . ترگساری کارگاُ تخػػی آهَزضی تا حضَر چْرُ ّای ضاخع در حَزُ ضعر از ٍیژُ ترًاهِ ّای هراسن اختتاهیِجطٌَارُ خَاّذ تَد .
 ّرگًَِ ًظر ٍ خیطٌْاد خَد را از طریق ساهاًِ ًظام خیطٌْادّا ( )www.shamstoos.irارسال فرهائیذتقًیم ترگساری جشىًارٌ :
 اًتطار فراخَاى  -- :اسفٌذ 1398 آخریي هْلت ارسال آثار 20 :خرداد هاُ 1399 داٍری آثار 30 :خرداد 1399 زهاى ترگساری اختتاهیِ جطٌَارُ  :تیرهاُ  1399دِّ خرخیر ٍترکت کراهتًطاًی دتیرخاًِ جطٌَارُ  :چْارهحال ٍ تختیاری  ،ضْرکرد ،خیاتاى آیتاهلل کاضاًی ،ادارُی کلّ فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی
استاى ،هعاًٍت فرٌّگی هطثَعاتی ٍرساًِ ای ( دتیرخاًِ جطٌَارُ )
تلفيّ 0383334890 -1 :وراُ  ٍ09132810265تلفکس 09131841554 ٍ03833346931
ٍ ضوارُ ارسال اثر در ٍاتساج ،ایتا ٍ سرٍش 09131841554
خایگاُ اطالع رساًیwww.chb.farhang.gov.ir :
خست الکترًٍیکchb@farhang.gov.ir :
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