بسمه تعالی

السالم عليك يا علي بن موسي الرضا (عليه السالم)
خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا کند .امام رضا (علیه السالم)

فراخوان دومین جشنواره ملی سرود رضوی
از سری برنامههای هفدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم

به مناسبت سالروز والدت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و خواهر گرانقدرش کریمه اهل بیت حضرت فاطمه
معصومه(س) همزمان با دهه کرامت ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم دومیین جشینواره ملیی سیرود رضیو از
مجموعه برنامهها هفدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را برگزار مینماید.
اهداف جشنواره:
 -1تولید و نشر آثار غنی در حوزه فرهنگ و کرامت رضو و توجیه بیه جایهیاه معنیو امیام رضیا(ع) و حضیرت فاطمیه
معصومه (س).
 -2اشاعه و گسترش فرهنگ غنی رضو با تاکید بر اصول و ارزشها خاندان عصمت و طهارت (ع).
 -3ایجاد رقابت سالم به منظور کشف و شناسایی استعدادها برتر فعاالن سرود در حوزه معارف اسالمی در کشور.
 -4ترغیب و تشویق مربیان و هنرمندان فعال این عرصه برا تولید آثار فاخر سرود با موضوعات جشنواره.
موضوعات و بخشهای جشنواره:
الف) بخش اصلی :کلیه گروهها باید آثار خود را فقط با موضوعات شخصیت و سیره الهی حضرت موسی بن جعفر(ع)،
حضرت امام رضا(ع) ،حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت احمد بن موسی(شاهچراغ) (ع) ارسال نمایند.
ب) بخش ویژه :شرکتکنندگان در این بخش میتوانند به صورت جداگانه براساس عناوین و موضوعات زیر آثار خود
را ارسال نمایند.
 -1نماز /

 -2گام دوم انقالب(با محوریت فرمایشات و پیام مقام معظم رهبر ) /

 -3فرهنگ ایثار و شهادت /

 -4رونق تولید(حمایت از کاال ایرانی و الهو مصرف ایرانی اسالمی)

توجه!
در هر کدام از چهار عنوان بخش ویژه یک گروه طبق نظر هیات محترم داوران برگزیده اعالم و از ایشیان تقیدیر بیه عمیل
خواهد آمد.
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مقررات جشنواره:
 -1هر گروه میتواند حداکثر  3اثر با محوریت موضوعات جشنواره ،آثار خود را که تا کنیون در هییج جشینواره دیهیر
حائز رتبه نشده است به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
 -2متقاضیان آثار خود را درقالب لوح فشرده  VCDو یا  DVDارسال و پیشنهاد میشود از فرمت  mp3و یا DVD. Player

استفاده شود تا هم در دستهاهها خیانهی و هیم در رایانیه قابیل مشیاهده باشید .ضیمنا همیراه آن میتن اشیعار سیرود ،فیرم
درخوست شرکت در جشنواره و فرم مشخصات اعضا گروه تا مورخ  1318/3/11به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
 -3تصاویر گرفته شده با موبایل به شرط دارا بودن کیفیت صوتی و تصویر الزم قابل قبول میباشد.
 -4آثار به صورت تصویر ضبط و بدون هیج گونه ویرایش صوتی و تصویر (به صورت خام) ارسیال گیردد و حیداکثر
زمان هر اثر  6دقیقه باشد ضمنا دبیرخانه جشنواره از پذیرش آثار پلی بک معذور خواهد بود.
 -1در صورت راهیابی اثر به مرحله نهایی افراد حاضر در فیلم ،مجاز به اجرا گروهیی در مرحلیه پاییانی مییباشیند( .البتیه
گروه اجازه تغییر حداکثر  2نفر را نیز دارد).
 -6از آنجا که تنها مالک داور در مرحله نخست ،فایل دریافت شده توسط دبیرخانه جشنواره میباشید ،هرگونیه اخیتالل
در کیفیت فیلم ضبط شده یا باز نشدن  CDیا  DVDمربوطه باعث حذف گروه خواهد شد .لذا الزم است در فیلم بردار و
یا رایت لوح فشرده دقت شده و از ارسال فیلم با فرمتها نامتعارف و یا به صورت نرم افزار خوددار شود.
 -7تعداد اعضا گروهها سرود حداقل  4نفر و حداکثر  12نفر و نیز محدوده سنی اعضا گروه باید  13سال به باال باشد.
ضمنا داور تمام گروهها شرکت کننده در جشنواره به صورت یکسان و بدون تفکیک رده سنی خواهد بود.
 -8حق تدوین و انتشار آثار برگزیده (به نام صاحب اثر) در مجموعها مستند برا دبیرخانه جشنواره محفوظ میباشد.
 -1در مرحله حضور  ،هر گروه ملزم به اجرا اثر پذیرفته شده در مرحله بازبینی اولیه میباشد و حضور یک نفر مربی بیه
عنوان سرپرست گروه الزامی است.
 -11اعضاء شرکت کننده صرفا آقایان میباشند و استفاده از آالت موسیقی به صورت زنده در جشنواره ممنوع میباشد.
 -11الزم است برگردان فارسی سرودها با گویش محلی همراه متن مکتوب آن ارائه شود.
 -12هیأت محترم داوران از اساتید پیشکسوت و صاحب نظر کشور خواهند بود که اسامی ایشان متعاقباً اعالم میگردد.
 -13اخذ تصمیم درباره موارد که در آئیننامه و فراخوان پیشبینی نشده به عهده دبیر جشنواره خواهد بود.
 -14آثار باید به صورت پست سفارشی به دبیرخانه جشنواره ارسیال گیردد .ضیمنا به کلیه آثار راه یافته به جشنواره گواهی
شرکت اهدا میشود.
 -11اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بیوده و بیه شرکتکنندگان در مرحله پایانی متناسب با
موقعیت مکانی استان تا سقف معین و بر اساس تصمیم ستاد جشنواره هزینه ایاب ذهاب ریلی یا زمینی پرداخت خواهد شد.
 -16تکمیل فرم تقاضا شرکت در جشنواره و الصاق بر رو آثار ارسیالی بیه منزلیب قبیولی شیرایط و مقیررات آئییننامیه
شرکت در جشنواره میباشد.
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 -17ثبت نام از طریق پرتال جشینواره بیه آدرس  portal.shamstoos.irو دریافیت کید رههییر صیورت پیذیرد .و
جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت  Ghom.shamstoos.irامکان پذیر است.
 -18در صورت ارسال آثار در قالب  DVDاز طریق پست( ،به علت حجم باال اثر و عدم بارگذار در سامانه) انضمام
«فرم شناسه اثر» مندرج در انتها فراخوان وکد رههیر پس از ثبت نام در سامانه الکترونیکی ضرور میباشید .اعیالم
وصول از طریق ارسال کدرههیر پستی انجام میگیرد.
جوایز جشنواره:
الف) جوایز بخش اصلی:
گروه اول :دیپلم افتخار ،تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر زیارتی تا سقف 11میلیون ریال
گروه دوم دیپلم افتخار ،تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر زیارتی تا سقف 41میلیون ریال
گروه سوم :دیپلم افتخار ،تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر زیارتی تا سقف 31میلیون ریال
ب) جوایز بخش ویژه:
از چهار گروه برگزیده در بخش ویژه با اهدا لوح سپاس به همراه هدیه نقد به ارزش  21میلیون ریال تجلیل خواهد شد.
توجه!
با نظر هیات محترم داوران در صورت کیفیت قابل قبول از بین گروهها شرکت کننده در مرحله حضور از یک نفیر بیه
عنوان تکخوان برگزیده با اهدا لوح سپاس و هدیه نقد تقدیر خواهد شد.
ﺗقویﻢ برﮔزاری:
 آخرین مهلت ارسال آثار 18 :خردادماه 1318 بازبینی آثار منتخب 21 :خرداد ماه تا  3تیر ماه 1318 اعالم آثار انتخاب شده برا شرکت در جشنواره 1 :تیر ماه 1318 زمان برگزار جشنواره :همزمان با دهه کرامت  18تا  21تیرماه 1318 زمان اختتامیه 21 :تیرماه 1318 مکان برگزار جشنواره :تاالر مرکز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم.نشانی دبیرخانه:
قم ،خیابان شهید لواسانی ،جنب اداره ثبت احوال ،ساختمان شهید کمیلیی اداره کیل فرهنیگ و ارشیاد اسیالمی اسیتان قیم،
دبیرخانه دومین جشنواره ملی سرود رضو  /شماره تماس121-37718181 :
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فرم ﺗقاضای شرکت در دومین جشنواره ملی سرود رضوی
(لطفاً در این قسمت چیزی نوشته نشود)

کد:

مشخصات هنرمند (سرپرست گروه):
نام..................................................:
نام خانوادگی..................................:

نیییییام پیییییدر ....................:کییییید ملیییییی .................... :تیییییاری تولییییید ................:محیییییل تولییییید...............:
تحصییییییییییییالت ...........................:نشیییییییییییانی...................................................................................................:
تلفن همراه..............................:

کدپستی..................................:تلفن ثابت.......................:
پست الکترونیک......................................................:

عنوان اثر

آهنهساز

تنظیمکننده

تک خوان

شاعر

اینجانب  ..........................با آگاهی کامل از مقررات و ضوابط اجرایی دومیین جشینواره ملیی سیرود رضیو متقاضیی
شرکت در این جشنواره هستم.
تاری ...................
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امضاء...................

مشخصات اعضای ﮔروه متقاضی شرکت در دومین جشنواره ملی سرود رضوی

ردیف نام و نام خانوادﮔی

نام پدر

کد ملی

ﺗاریخﺗولد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
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نشانی

شماره ﺗماس

