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بخش ناشر برتر

بدین وسیله آثار خود را برای شرکت در دهمین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی ارسال می نمایم.

فرم ثبت نام

دبیــرخانه دائمــی جشــنواره:
مشــهد مقدس  ،حــرم مطهر رضوی ،بست شیخ طوسی
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

اهداف

اشاعه و ترويج فرهنگ من ّور رضوی
گســترش فعاليتهــاي علمــي ،هنري و پژوهشــي
مرتبــط بــا ســيره ،زندگــي و ابعاد مختلف شــخصيت
هشــتمين اختر تابناك آسمان امامت و واليت ،حضرت
امام رضا (علیهالسالم)
شناســايي ،تجليــل و حمايــت از توليدكننــدگان و
پديدآورنــدگان آثار برتــر فرهنگي و هنــري در زمينة
فرهنگ رضوي و كمك به انتشار گستردة آنها
به مناسبت ميالد با سعادت عال ِم آل محمد،
حضرت علي بن موسي الرضا (علیه السالم)،
والدت با برکت حضرت فاطمة معصومه (سالم اهلل عليها)
و همزمان با دهة كرامت ،سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد
آستان قدس رضوي برگزار ميکند:

دهمین جشنوارة بین المللی
انتخاب كتاب سال رضوي
از مجـموعـــه بــرنامههـــاي پانزدهميــــن
جشــنوارة بينالمـــللي امام رضــــا (علیهالسالم)

بخشهاي جشنواره

بخش یکم :كتاب برتر
محورهاي انتخاب كتاب برتر:
علوم و معارف رضوي
تاريخ و سيرة رضوي
زيارت
طب الرضا(علیه السالم)
شعر
داستان
كودك و نوجوان
ترجمه
زبانهاي خارجي
به هر کدام از نفــرات برتر در محورهای فوق ،تندیس
جشنواره ،لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا خواهد شد.
بخش دوم :کتاب دیجیتال برتر
رتبة نخســت :تنديس جشــنواره ،لوح تقدير و اهداي
جوايز نفيس
،
رتبة دوم :تنديس جشنواره لوح تقدير و اهداي جوايز
نفيس
رتبــة ســوم :تنديس جشــنواره ،لوح تقديــر و اهداي
جوايز نفيس

بخش سوم :پاياننامة برتر
رتبة نخســت :تنديس جشـنواره ،لوح تقدير و اهداي
جوايز نفيس
،
رتبة دوم :تنديس جشنواره لوح تقدير و اهداي جوايز
نفيس
رتبــة ســوم :تنديس جشــنواره ،لوح تقديــر و اهداي
جوايز نفيس
بخش چهارم :ناشر برتر
رتبة نخست :تنديس جشنواره و لوح تقدير
رتبة دوم :تنديس جشنواره و لوح تقدير
رتبة سوم :تنديس جشنواره و لوح تقدير
بخش پنجم :حمایت از اثار رضوی
به صاحبان آثار برگزيده در اين بخش ،تنديس جشنواره
و لوح تقدير اهدا خواهد شــد .عــاوه بر اين دبيرخانة
جشنواره نسبت به چاپ اين آثار اقدام خواهد كرد.
جوايز نفيس ،شــامل كمك هزينة ســفر حج عمرة
مفرده ،عتبات عاليات و مشــهد مقدس ميباشد.
همــة نفــرات منتخب ،بــه عنوان مهمــان دبيرخانة
جشنواره پذيرفته خواهند شد و نشستهاي تخصصي
و نمايشــگاه آثــار رســيده بــه دبيرخانة جشــنواره به
عنــوان برنامههای جنبي ،با حضور مهمانان و اســتادان
صاحبنظر برگزار خواهد گرديد.

توضیحات:

هزینه ایاب و ذهاب ،اسکان و پذیرایی در طول برگزاری
جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره می باشد.

گاه شمار

مهلت ارسال آثار ۲۰ :خردادماه 13۹۶
اختتامیه جشنواره ۸ :مرداد ماه ۱۳۹۶

داوري

داوري آثار ،توســط استادان مج ّرب حوزه و دانشگاه انجام خواهد شد
که متعاقباً اعالم خواهد شد.

شرايط

آثار ارســالي در هر يك از بخشــهاي پنجگانه ،در دو موضوع زير،
مشمول اين ارزيابي ميشود:
 )1آثار با موضوع امام رضا(علیهالسالم)
 )2آثــار بــا موضوع خاندان امام رضا(علیهالســام) [حضرت موســی
الکاظــم ،حضرت جواد االئمه ،حضرت حســين بن موســي الكاظم و
حضرت احمد بن موســي الكاظم «شاهچراغ» عليهم السالم و حضرت
فاطمة معصومه سالماهللعليها]
آثار ارسالي بايد طي سالهاي  139۵و  139۶منتشر شده باشد.
آثار ارسالي ،شامل زبانهاي غير ايراني (زبانهاي خارجي) نيز ميگردد.

هر متقاضي بايد سه نسخه از اثر خود را به دبيرخانه ارسال نمايد.
آثار ارسالي ،برگشت داده نميشود.
ارسال چند اثر از يك فرد ،پذيرفته ميشود.

