
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 دهمین جشنواره کتابخوانی رضوي 
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  ن دهمین جشنواره کتاخبوانی رضویافراخو

 
2 

                                                                                 :ا�سالم ع��ه ��رت امام رضا
.ا�� ما را ا�یاء �ماید�دا ر��ت �ند ��ی � 

�ی با��ه �عا

  السالم علیهالمللی امام رضا ي بین جشنواره هجدهمینهاي  از سري برنامه

  

  

  

  

اب هاي نهاد کتابخانه هاي عمومی پس از برگزاري چهار دوره جشنواره کتابخوانی رضوي نقش موثري در شناسایی و معرفی کت

گیري از تجربیات  اکنون با بهره .داشته است دهه کرامت گرامیداشتایام مناسبت  بهدر اشاعه فرهنگ منور رضوي تاثیرگذار 

و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دهمین دوره را  السالم علیه المللی امام رضا بنیاد بینگذشته با همکاري 

نماید. برگزار میها  مهربانیامام با استعانت از 

 :اهداف 

  اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي. الف:

حضرت  ژهیو هبالسالم  علیهم ي معصومین ي پاك ائمه هاي مرتبط با سیره خوانی و مطالعه کتاب گسترش فرهنگ کتاب ب:

  السالم علیه امام رضا

ي این  از طریق تولید و انتشار گسترده السالم علیهم بیت اهلهاي فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره  شناسایی و معرفی کتابج: 

  آثار.

 :عناوین موضوعی مسابقه  

o السالم علیهامام رضا  حضرت 

o  اهللا علیها سالمحضرت معصومه 

o  السالم علیهشاهچراغ حضرت 

o  دهمین دوره ویژهموضوع ـ  السالم علیهامام هادي حضرت 

  

جشنواره دهمین در و شده هاي جشنواره افزوده  به کتاب السالم علیهم منابع مرتبط با سیره یکی از معصومین در دوسال گذشته،

  در نظر گرفته شده است. ویژه این دوره به عنوان بخش السالم حضرت امام هادي علیهبا موضوع  یهای کتابکتابخوانی رضوي، 
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 :منابع جشنواره 

 

  :زیربه تفکیک گروه سنی به شرح  کتابعنوان  12

  

 ) 12تا  4رده سنی کودك ( 

  السالم علیهبنیاد امام رضا :شرامعصومه مهري  / ن: گنبد خورشید/ نویسنده   

 شر: قدیانیا: جعفر ابراهیمی/ نها/ نویسنده براي بچه السالم علیهده قصه از امام هادي 

 کتابک :شرامهاجرانی/ ن سید محمد :/ نویسنده اهللا علیها سالم زندگی حضرت معصومه 

                   

 سال)17تا  13رده سنی نوجوان ( 

 

 نشر به: شران/ نادري ناصر :نویسنده/السالم علیهرضا امام زندگی از قصه چهل:  من ستاره 

 نشر به :شران /بیگی ابراهیم حسن :/ نویسنده السالم علیه هایی از زندگی امام رضا ها : قصه نشانه 

  کتاب جمکران :شران محمود پور وهاب/ :/ نویسنده السالم علیه گل: داستانهایی از زندگی امام هاديمژده 

 

  سال به باال) 18رده سنی جوان و بزرگسال ( 

     

  معارف : محمدباقر پورامینی / ناشر: ( تاریخ و سیره) /نویسنده  السالم علیهامام رضا 

 معارف: سید حسین حر/ ناشر: و ایران/  نویسنده  السالم علیهامام رضا 

 / معارف :شرامحمدحسین پورامینی / ن: نویسنده برمدار آفتاب: ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوي  

  ها بهار دل :شرامنش / ن ابوالفضل هادي :/ نویسندهالسالم علیهپژوهشی در زندگی و سیره امام هاديرهنماي: خورشید  

 نشر به :شراجواد محدثی / ن :نویسنده /السالم علیهترجمه و توضیح چهل حدیث از امام هاديهاي نقوي:  حکمت  

  دفتر پژوهشهاي فرهنگی :منش/ نشر جلیل عرفان :/ نویسندهسالملا علیهشاهچراغ
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 جشنواره:هاي  بخش 

  .گردد برگزار می بستر مکتوب و الکترونیک و در دو جشنواره در سه بخش فردي، گروهی، خانوادگی

  .براي شرکت بصورت مکتوب می توانید به تمامی کتابخانه هاي عمومی سراسر کشور مراجعه نمایید

و یا سایت جشنواره   www.samakpl.irبراي شرکت در بخش الکترونیک به سایت سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی 

 مراجعه نمایید.  www.razavi.iranpl.irرضوي 

  

 فردي:  

مختلف جشنواره از طریق یکی از دو شیوه  يها رشتهها در  مطالعه کتاب و رده سنی خودبا توانند متناسب  مند می فراد عالقها

  مکتوب و یا الکترونیکی شرکت نمایند.

 :گروهی 

و نوع  با انتخاب منابع معرفی شدهضمن انتخاب بخش گروهی  جشنواره،عه به سایت مراجیستی در هنگام مند با افراد عالقه

  الکترونیکی است.کت نمایند. شرکت در این بخش فقط به صورت در مسابقه شر فعالیت مورد نظر

  خانوادگی: 

با انتخاب منابع معرفی شده در مسابقه شرکت نمایند. بخش خانوادگی سایت جشنواره، توانند با مراجعه به  ها می اعضاي خانواده

  شرکت در این بخش فقط به صورت الکترونیکی است.

  

 تبصره:  

  خانوادگی را انتخاب کنند.هاي فردي و  ـ کاربران جهت شرکت در مسابقه باید یکی از قالب1

   توانند هم در بخش فردي و هم گروهی البته با دو کتاب متفاوت در مسابقه شرکت کنند. می مندان عالقهـ 2

  شرکت همزمان دربخش الکترونیک و مکتوب از یک کتاب امکانپذیر نمی باشد. -3

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.samakpl.ir/
http://www.razavi.iranpl.ir/
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 هاي جشنواره: قالب 

 

 مالحظات شیوه مسابقه قالب منابع رده سنی

ك
کود

  گنبد خورشیدـ  

  ها براي بچه السالم) لیه(عده قصه از امام هاديـ 

 اهللا علیها) (سالمهزندگی حضرت معصومـ 

 جذاب ترین بخش کتاب تصویر از کشیدن مکتوب نقاشی

خوان  پویش کتاب

 مجازي
 الکترونیک

  ارسال فیلم موبایلی بر اساس منابع 

 جمعیجشنواره بصورت فردي یا 

  فعالیت گروهی

خوانی، نامه  نمایش(

 )اجراي نمایش

 الکترونیک
  ارسال فیلم از فعالیت گروهی

 بر اساس منابع جشنواره 

  فعالیت گروهی

  (روزنامه کتاب)
  الکترونیک

ارسال فیلم از فرآیند طراحی و تولید 

  دیواري بر اساس منابع جشنواره  روزنامه

ن
نوجوا

  ـ ستاره من 

  السالم) (علیههایی از زندگی امام رضا قصهها:  ـ نشانه

 السالم) (علیهداستانهایی از زندگی امام هادي ـ مژده گل:

 تصویر از جذاب ترین بخش کتاب کشیدن مکتوب نقاشی

  فعالیت گروهی

نامه خوانی،  نمایش(

 )اجراي نمایش

 الکترونیک
  ارسال فیلم از فعالیت گروهی

 بر اساس منابع جشنواره 

  فعالیت گروهی

  (روزنامه کتاب)
  الکترونیک

ارسال فیلم از فرآیند طراحی و تولید 

  دیواري بر اساس منابع جشنواره  روزنامه

خوان  پویش کتاب

 مجازي
 الکترونیک

ارسال فیلم موبایلی از معرفی کتاب به 

 صورت فردي یا جمعی از منابع جشنواره

اي گزینه چهار  
 یا مکتوب 

 الکترونیک
جشنواره در شده معرفی منابع  

ل
سا

ن و بزرگ
جوا

 

  

  تاریخ و سیره: السالم) (علیهـ  امام رضا

  و ایران السالم) (علیهـ  امام رضا

  ترسیم زندگی بر مدار حیات رضوي ـ  برمدار آفتاب:

خورشید رهنماي:پژوهشی در زندگی و سیره امام ـ  

  السالم) (علیههادي

چهل حدیث  هاي نقوي: ترجمه و توضیح ـ حکمت

السالم) (علیهاز امام هادي
  

 (علیه السالم)ـ شاهچراغ

پویش نشست 

 خوان مجازي کتاب
 الکترونیک

ارسال فیلم موبایلی از معرفی کتاب به 

 صورت فردي یا جمعی از منابع جشنواره

 اي چهار گزینه
 یا مکتوب 

 الکترونیک
 منابع معرفی شده در جشنواره

  داستانک

  (داستان نویسی)
 الکترونیک

 500تا  حداکثرنگارش داستانی کوتاه (

 کلمه) با توجه به منابع جشنواره

 

 

 

 :شرایط و مقررات  
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  ):1394تا  1386 / متولدینسال 12تا  4( بخش کودكالف: 

  نمایند:توجه به شرایط زیر شرکت  توانند در سه قالب نقاشی، فعالیت گروهی، پویش کتابخوان با این بخش کودکان عزیز می در

 

 نقاشی: قالب  .1

 هاي  به یکی از کتابخانه هاي نقاشی را از طریق مراجعه توانند برگه کودکان عزیز براي شرکت در این بخش می

 دریافت و پس از تکمیل به کتابخانه تحویل دهند. عمومی

 در رده سنی کودك منوط به خواندن کتاب و ارائه تصویر متناسب با مفاهیم موجود در کتاب با ذکر  نقاشی ي مسابقه

 صفحه مورد نظر است.

  کرد.استفاده می توان  )، مداد شمعی و گواش(مدادرنگی، آبرنگنقاشی ابزاراز تمامی در ترسیم نقاشی 

 

 گروهی: فعالیت  .2

  می باشد. )8913تا  1386سال (متولدین 12تا  9این قالب از مسابقه ویژه کودکان 

 داستان (بازخوانی محتواي کتاب بر اساس شخصیت هاي خوانی  نامه شامل نمایش هاي گروهی مندان به فعالیت عالقه

(طراحی و روزنامه کتابو (اجراي نمایش یا تئاتر بر اساس محتواي کتاب) نمایش  اجراي، توسط افراد گروه)

توانند به صورت  ساخت روزنامه دیواري از محتواي کتاب و ارسال فیلم که بیانگر محتواي کار باشد) فقط می

 الکترونیک و با ضبط فیلم از فعالیت خود در مسابقه شرکت کنند.   

 حجم دقیقه و 7ر فعالیت هاي گروهی باید با معرفی کامل اعضاء در سایت و درج نوع فعالیت همراه باشد و حداکثر د 

 مگابایت ضبط و ارسال گردد (تمامی موضوعات بخش گروهی باید مرتبط با موضوع جشنواره باشد). 100

 نفر عضو داشته باشد. 5تا  2تواند بین  هر گروه می 

  

 :پویش کتابخوان .3

 قالب پویش توانند در  هاي جذاب کتاب را می یا خوانش بخش ، بازگوئی قصههاي معرفی کودکان گرامی فیلم

 بصورت فردي ارسال نمایند. وخوان کتاب

 د.مربوطه را ذکر نمایی هاي ویدئویی خود را معرفی کرده و نام کتاب و داستان یا صفحه هنگام ضبط فایل 

 مگابایت در سایت جشنواره  70حجمدقیقه و  5و حداکثر در  عمودي ضبطبه صورت قالب ترجیحاً این ها در  فیلم

 شود.بارگذاري و ارسال 
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 ):1385تا  1381/  متولدین سال 17تا  13( نوجوانبخش ب: 

 قالب نقاشی:  .1

 استفاده کنند. (مدادرنگی، آبرنگ، مداد شمعی و گواش) مندان به نقاشی، می توانند از تمامی وسایل نقاشی عالقه   

 به همراه ي نقاشی در رده نوجوان منوط به خواندن کتاب و ارائه تصویر متناسب با مفاهیم موجود در کتاب  مسابقه

 ذکر صفحه مورد نظر است.

  در سراسر  هاي عمومی به یکی از کتابخانه هاي نقاشی را از طریق مراجعه د برگهتوانی این بخش میبراي شرکت در

 د.کتابخانه تحویل دهی ترسیم بهدریافت و پس از کشور 

  نباشددر انتخاب آثار برتر در این بخش اولویت با تصاویري است که مشابه تصاویر کتاب. 

 

 اي:  گزینه قالب چهار .2

  در هریک از بخش هاي فردي یا خانوادگی مطابق ضوابط  با انتخاب یکی از منابع جشنوارهتوانند  می نوجوانان عزیز

 شرکت نمایند.

  در این بخش جهت دریافت پاسخنامه بصورت مکتوب بایستی به یکی از کتابخانه هاي عمومی سراسر کشور مراجعه

 و فرم مربوطه را دریافت نمایند و یا در صورت تمایل شرکت بصورت الکترونیک به سایت جشنواره رجوع کنند. 

 

 فعالیت گروهی:  .3

 بازخوانی محتواي کتاب بر اساس شخصیت هاي داستان خوانی  نامه شامل نمایش هاي گروهی مندان به فعالیت عالقه)

(طراحی و روزنامه کتاب)  و )، اجراي نمایش (اجراي نمایش یا تئاتر بر اساس محتواي کتابتوسط افراد گروه

توانند به صورت  فقط میساخت روزنامه دیواري از محتواي کتاب و ارسال فیلم که بیانگر محتواي کار باشد) 

 الکترونیک و با ضبط فیلم از فعالیت خود در مسابقه شرکت کنند.   

 ،توضیحاتی از  در آماده سازي روزنامه دیواري از مطالبی مانند خالصه و معرفی کتاب، نظر بزرگان در مورد کتاب

 کتاب، معرفی نویسنده، مشخصات کتاب و ... می توانید استفاده نمایید.

 مگابایت  100 حجم ودقیقه  7درج نوع فعالیت همراه باشد و حداکثر در  بامعرفی کامل اعضاء در سایت یست می با

 ضبط و ارسال گردد (تمامی موضوعات بخش گروهی باید مرتبط با موضوع جشنواره باشد).

 نفر عضو داشته باشد. 5تا  2تواند بین  هر گروه می 

 

  :خوان پویش کتاب .4

 این بخش می توانند معرفی کتاب را به دو صورت فردي و یا معرفی کتاب در قالب شرکت در  نوجوانان عزیز براي

 دقیقه و 5، خانوادگی، همکاري و ....) حداکثر در دوستانه( یک جمعو در  افقیترجیحاً به صورت خوان  نشست کتاب

 مگابایت در سایت جشنواره بارگذاري و ارسال نمایند. 70 حجم

  سنی نوجوان جشنواره مقدور می باشد.رده ارسال فیلم موبایلی فقط از منابع 

 هاي ویدئویی خود را معرفی کرده و نام کتاب و داستان یا صفحه مربوطه را ذکر نمایید. هنگام ضبط فایل 
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  :)به باال 1380/ متولدین سال 18باالي ( جوان و بزرگسالبخش ج: 

 

 اي:  گزینه قالب چهار .1

توانند با انتخاب یکی از منابع جشنواره در هریک از بخش هاي فردي یا خانوادگی مطابق  کنندگان میشرکت  .2

 ضوابط شرکت نمایند.

در این بخش جهت دریافت پاسخنامه بصورت مکتوب بایستی به یکی از کتابخانه هاي عمومی سراسر کشور  .3

شرکت بصورت الکترونیک به سایت جشنواره رجوع مراجعه و فرم مربوطه را دریافت نمایند و یا در صورت تمایل 

 کنند.

  :خوان پویش کتاب .4

 خانوادگی، دوستانه( یک جمعدر  کتاب راهاي معرفی  فیلم بایستیخوان  مندان شرکت در قالب پویش کتاب عالقه ،

 .شودضبط و ارسال  همکاري و ....)

 در و مگابایت ضبط  70حجم دقیقه و 5حداکثر  و افقی ضبطبه صورت ترجیحاً خوان  پویش کتابهاي قالب  فیلم

 سایت جشنواره بارگذاري و ارسال نمایند.

 نمایید.هاي ویدئویی خود را معرفی  هنگام ضبط فایل 

  باشد. سنی جوان و بزرگسال جشنواره مقدور میرده ارسال فیلم موبایلی فقط از منابع 

 :(داستانک)داستان نویسی .5

 ارش ها) به نگ با توجه به منابع جشنواره (احادیث، آیات و سایر محتواي کتابدر این بخش ندان شرکت م عالقه

کلمه) پرداخته و داستان خود را در قسمت مربوط به قالب داستان نویسی وارد  500 تاحداکثر داستانی کوتاه (داستانک 

 نمایید.

 باشدیا غیر اینترنتی داري شده از منابع اینترنتی هاي ارائه شده نباید الگوبر داستان. 

  

  آثار: باال بردن سطح کیفید: موارد مهم در 

  

  :نقاشی 

 تناسب اثر با محتواي کتاب، کیفیت رنگ آمیزي، هنر تصویرگري، خالقیت و کپی نبودن از آثار کتاب اشاره کرد. 

  (کتاب خوان و کتابخوان):پویشگروهی و هاي فعالیت 

  تصویر و صدانحوه معرفی، خالقیت، بیان و کیفیت 

 :داستانک 

 .(طرح)تاثیر گذار، جذاب و داراي یک اتفاق ،زبان ساده و دور از اغراق
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 :جوایز 

  شود: به برگزیدگان جشنواره در دو سطح ملی و شهرستانی هدایایی به شرح ذیل اهدا می 

o سطح ملی 

  نفر  8از شرکت در جلسه اختتامیه  جهتافراد برگزیده و اسکان  ضمن تقبل هزینه ایاب و ذهاب سطحدر این

 :شود جدول زیر تقدیر میبا لوح سپاس برابر نفر)  88(جمعاً  رشتهبرگزیده در هر 

گروه 

 سنی
 جوان و بزرگسال  نوجوان کودك

 نقاشی رشته
پویش 

 کتابخوان 

فعالیت 

 گروهی*

پویش 

 خوان  کتاب
 اي چهارگزینه

روزنامه 

 کتاب
  نقاشی

فعالیت 

  گروهی*

چهار 

 اي گزینه

پویش 

 خوان  کتاب
 داستانک

مبلغ 

به 

 ریال

 میلیون3,5 میلیون 3  میلیون7  میلیون3 میلیون3 میلیون 2,5 میلیون2,5 یلیونم6 میلیون 2,5

  جوایز بخش گروهی به تعداد اعضاي گروه ارتباطی ندارد. *

 

  برگزیدهدو  بخشبه همراه مبالغ زیر: (هر خانواده برتر با لوح سپاس  8از  تقدیرهمچنین(  

  

  مبلغ  خانواده  ردیف    مبلغ  خانواده  ردیف

  میلیون ریال 13  نفره 4  3  میلیون ریال 7  نفره 2  1

  میلیون ریال 16  نفره به باال 5  4  میلیون ریال 10  نفره 3  2

  

o  سطح شهرستانی 

 کننده هاي شهرستان با توجه به میزان شرکت  نفر برگزیده (به ازاي هر رشته یک نفر) به تعداد کتابخانه 11 تقدیر از

 :به شرح جدول زیریک جایزه)  15شرکت کننده داراي نمره باالي  100(به ازاي هر 

 
گروه 

 سنی
 بزرگسالجوان و   نوجوان کودك

 نقاشی رشته
پویش 

 کتابخوان 
 نقاشی اي چهارگزینه پویش مجازي  کارگروهی*

 روزنامه کتاب
کار 

 گروهی*
چهار 

 اي گزینه
 داستانک

پویش 

 مجازي 

مبلغ به 

 ریال
 میلیون1 هزار 500

 هزار 500

 
 میلیون 2 میلیون1  میلیون 1  هزار 750

1,5 

 میلیون

  گروه ارتباطی ندارد.جوایز بخش گروهی به تعداد اعضاي  *
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  به باال 15با نمره تعداد نفرات خانواده برتر در هر شهرستان (فارغ از  2تقدیر از:( 

 
  مبلغ  خانواده  ردیف    مبلغ  خانواده  ردیف

  میلیون ریال 4  نفره 4  3  میلیون ریال 2  نفره 2  1

  میلیون ریال 5  نفره به باال 5  4  میلیون ریال 3  نفره 3  2

  

 

  مهلت جشنواره:  

       99/ خرداد/ 09مهلت شرکت در مسابقه:  

 :توضیحات  

 شود میهاي برگزیده در سطح ملی براي شرکت در آیین پایانی جشنواره دعوت  از تمامی افراد و خانواده. 

  هاي به آدرسبا رفتن توانند  میعالقمندان www.samakpl.ir یا www.razavi.iranpl.ir دریافت فایل  براي

 نمایند. مراجعههاي عمومی سراسر کشور  به کتابخانه جشنوارههاي  و یا جهت دریافت امانی کتابها اقدام  کتاب

 

 :نشانی دبیرخانه  

(کامبیز)،  رفیعی، نبش کوچه شهید نوري خیابان شهید طباطبایی تهران، بلوار کشاورز، تقاطع فلسطین، خیابان شهید کبکانیان،

  ی و امور فرهنگی.کتابخوانکل ترویج  ی، ادارهکتابخوان ترویج ها و ونت توسعه کتابخانه، معا18پالك 

  .pl.irsamakwww      درگاه الکترونیکی:      razavi@iranpl.ir رایانامه:       88951493ي تلفن:  شماره

  

mailto:razavi@iranpl.ir

