
 باسمه تعالي

 فراخوان

و خاطرهملّهشتمين دوساالنه  نويسي رضويي سفرنامه

راز سري برنامه هاي هفدهمين جشنوار )ع(ضاه بين المللي فرهنگي هنري امام

و ارشاد اسالمي استان سمنان برگزار مي كل فرهنگ :كنداداره

:اهداف

 فرهنگ منور رضويي اشاعه) الف

ادهاي گسترش فعاليت)ب و )ع(ي امام رضابي مرتبط با سيرهفرهنگي

و گستر)ج و خاطرهسفرنامهش فرهنگ ترويج و تاثيرگذاراز قالبنويسينويسي .استسپرده شده كه به فراموشي هاي ادبي مهم

 رضوي مرتبط با فرهنگادبي آثار ايجاد انگيزه براي توليدكنندگان)د

:هاي جشنوارهبخش

 نويسيسفرنامه) الف

 نويسيخاطره)ب

:هاي سنيگروه

 هر دو بخشدر سال18زير گروه سني) الف

 در هر دو بخش سال18باالي گروه سني)ب

:در جشنواره عمومي شركتمقررات

.باشند نشده حائزرتبهه جشنوار اين قبلي هاي هاودوره آثارارسالي،درسايرجشنواره-1

 باامامكه ديگري هرمكان ويازيارت مشهدمقدس سفربه يعني جشنواره اصلي بايدباموضوع آثارارسالي-2

.درارتباطاست،باشد)ع(رضا



قم استان هاي مشهداستان سمنان در مسير داشتن به دليل قرار:1تبصره كه در اين جشنواره، سفرنامه يا خاطره،و در اي

مينيز اتفاق افتاده استان سمنانيو در محدودهحرم مطهراين دو مسير زيارت هرچند اگر سفر منتهي به زيارت،شودپذيرفته

.نشود

و خاطره با موضوع زيارت بارگاه حضرت يحيي:2تبصره در)ع(برادر امام رضا)ع(الكاظمموسيبندر اين دوره از جشنواره، سفرنامه

ميدر شهر قم)س(فاطمه معصومهو حضرت شهر سمنان .شودنيز پذيرفته

Bبا فونت wordفايل آثار ارسالي بايد در قالب-3 nazanin گرددارسال14و سايز قلم.

و فراهم حق چاپ سفرنامه-4 و خاطرات ارسالي براي دبيرخانه جشنواره محفوظ خواهد بود كه در صورت كيفيت مناسب ها

.شدن شرايط، با درج اسامي نويسندگان، در قالب كتاب چاپ خواهد شد

و شمارهاي، نشاني كامل ذكر مشخصات شناسنامه-5 و خاطره، الزاميي تلفن در صفحهپستي اي جداگانه از متن سفرنامه

.است

.حضور برگزيدگان جشنواره در مراسم اختتاميه ضروري است-6

 متناسب پاياني درمرحله برگزيدگان وبه بوده جشنواره دبيرخانه عهدهبه جشنواره برگزاري درطول وپذيرايي اسكان هزينه-7

.خواهدشد پرداختييازمين سفرريلي هزينه كمكنسكونتشا محل باموقعيت

و تخصصي شركت در جشنواره  مقررات ويژه

.مجازاست زمان طورهمبه وخاطره سفرنامه درهردوبخش شركت-1

(شود جشنوارهارسال معياربراي فارسي زبان بايدبه آثارارسالي-2 گيومه، داخل وجمالت مستقيم قولهاي جزدرنقلبه.

.)پرهيزگردد نويسي ومحاوره نويسي ازشكسته

.موثرخواهدبود داوران آثاردرامتيازدهي زباني وويرايش...)و الخط رسم بندي،همساني پاراگراف( فني ويرايش رعايت-3

 درواژه وچه درصفحه آثارچه درحجم نويسي،محدوديتي وخاطره نويسي سفرنامه قواعدواصول رعايت شرطبه-4

مي.وجودندارد و ارسال سفرنامهشود پيش از پيشنهاد وها، سفرنامهنگارش  خارجي مانند سفرنامه هاي شاخص ايراني

وآرتور كريستين ناصرخسرو قبادياني، سفرنامه آرمينيوس وامبري، سفرنامه . مطالعه شود... سن، سفرنامه جيمز بيلي فريزر

.)برخي از اين آثار در پايگاه اطالع رساني جشنواره قرار گرفته استpdfفايل(

تج عيني ها بايد در قالب سفرنامهفرنامهس-5 و مشاهدات بيروني فرد ربهو حاصل ، لذا از ارسال سفرنامهباشد شخصي

و ذهني خودداري شود .هاي خيالي

و توصيفگزارش-6 .درعايت گردهاي ارسالي جزئيات در سفرنامه نويسي دقيق

و واقعهيعني نويسي سه اصل مهم در خاطره-7 اهميت در خاطره نويسي رخداد يا واقعه.توجه قرار گيردمورد زمان، مكان

.فراواني دارد

و مكان، حجم نوشتهنويسي در خاطره-8 اما در سفرنامه به دليل ذكر جزئيات.تواند مختصر باشدميها به شرط رعايت زمان

.و گزارش آنچه بر نويسنده رفته است، بايد حداقل با هزار واژه، باشد

.هم استفاده گرددخاطرات ديگراناز شرط ذكر راوي در متن، مي توان عالوه بر تجربيات شخصي،به نويسي در خاطره-9

و خاطره، استفاده از نثر-10 و نيز به كارگيري فاخرعالوه بر رعايت اصول نگارش سفرنامه و مناسبو شيوا هاي آرايه به جا

و هرگونه خالقيت زباني در داوري آثار اهميت خواهد داشت .ادبي



:جوايز

سال18گروه سني زير-1

:سفرنامه-

 ريال 15.000.000نفر اول

 ريال 12.000.000: نفر دوم

 ريال 10.000.000: نفر سوم

:خاطره-

 ريال 12.000.000نفراول

 ريال 10.000.000: نفردوم

 ريال 8.000.000: نفرسوم

سال18 باالي سني گروه-2

 سفرنامه-

 ريال 30.000.000نفر اول

 ريال 25.000.000: نفر دوم

 ريال 20.000.000: نفر سوم

:خاطره-

 ريال 20.000.000 نفراول

 ريال 15.000.000: نفردوم

 ريال 10.000.000: نفرسوم

شد:تبصره . در هر بخش با نظر هيئت داوران از آثار برتر تقدير خواهد



:برگزاري تقويم

تا: آثار ارسال مهلت. الف  1398مهر12از زمان انتشار فراخوان

 1398آبان9و8: اختتاميه.ب

:آثار ارسال شيوه

 portal.shamstoos.irوsemnan.shamstoos.irنشانيبه توس شمس تارنماي اثرازطريق وارسال نام ثبت-1

:بادبيرخانه ارتباط هاي هاوشماره نشاني

 رضوي جشنواره دائمي دبيرخانه-كومش هنري فرهنگي مجتمع-بلوارقدس- سمنان

 023-33340851 شمارهنمابر 023- 33340851 مستقيم شماره

 023- 33320112 كومش فرهنگي،هنري مجتمع

 30007546000567 شمارهبه جشنواره پيامكي سامانه


