
  

  

 
 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جشنواره کتابخوانی رضوی  دوره يازدهمين

 ها و ترويج کتابخوانی انهمعاونت توسعه کتابخ
 دبيرخانه مرکزی 

 



  

  

 
 

 

 

 

2 
 

.امر ما را احياء نمايدخدا رحمت كند كسي هك                                                                                  :السالم علیه حضرت امام رضا

باسمه تعالي

 السالم عليهالمللي امام رضا ي بين جشنواره نوزدهمينهاي  از سري برنامه

 

 

ی، نقش موثری در شناسایی و معرفی عمومی کشور با برگزاری ساالنه جشنواره کتابخوانی رضوی در گستره ملّهای  نهاد کتابخانه

های گذشته با همکاری بنياد  گيری از تجربيات دوره های تاثيرگذار در اشاعه فرهنگ منوّر رضوی داشته است. اکنون با بهره کتاب

ور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، یازدهمين دوره این جشنواره را با استعانت از امام و معاونت ام السالم عليه المللی امام رضا بين

به برکت دو نيمه شعبان که سال را امام  ، عجل اهلل تعالی  فرجه الشریف و حضرت صاحب الزمان السالم عليه ها؛ حضرت علی بن موسی الرضا مهربانی

 نماید. برگزار می، و مهدوی رضویزمانی کرده، به منظور ترویج فرهنگ 

 :اهداف 

 به ویژه فرهنگ منوّر رضوی؛  السالم عليهمی معصومين  اشاعه و ترویج فرهنگ ائمه الف:

 ؛السالم عليهحضرت امام رضا  ژهیو هب السالم عليهم معصومين  ی پاك ائمه های مرتبط با سيره بخوانی و مطالعه کتا گسترش فرهنگ کتاب ب:

 این آثار؛  از طریق انتشار گسترده السالم عليهمبيت  های فاخر مرتبط با فرهنگ و سيره اهل شناسایی و معرفی کتابج: 

 اشاعه و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار. د:

 :عناوين موضوعی  

o  السالم عليهحضرت امام رضا 

o جشنواره رضويبخش ويژه يازدهمين دوره  -الشریففرجه  اهلل تعالی  لعج حضرت مهدی 

نيز  سال جاریدر شده، های جشنواره افزوده  به کتاب السالم عليهم منابع مرتبط با سيره یکی از معصومين*در طی سه سال گذشته همواره 

به  عجل اهلل تعالی  فرجه الشریفحضرت مهدی بخش ویژه  ،است فداه ت ارواحناحضرت حجّ ن به سالروز والدتمزیّ آن سرآغاز و سرانجامکه 
 جشنواره اضافه شده است.

 

 ها: بخش 

 گردد. برگزار می خانوادگی وفردي جشنواره در دو بخش 

)سامانه مسابقات  الكترونيكیازدهمين دوره جشنواره نيز مانند سال گذشته، در بستر  ،کرونا گير همهبا توجه به ادامه روند شيوع بيماری 

 شود. برگزار می  و اپليکيشن موبایلی( www.samakpl.irالکترونيک کتابخوانی 

 

 فردی:  

های جشنواره شرکت  ها و مراجعه به سایت در هر یک از رشته توانند متناسب با رده سنی خود ضمن مطالعه کتاب مند می افراد عالقه
 نمایند.

http://www.samakpl.ir/
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 خانوادگی: 

های مسابقه  ها با مراجعه به بخش خانوادگی سایت در هر یک از رشته توانند متناسب با رده سنی خود و مطالعه کتاب می  اعضای خانواده
 شرکت نمایند. 

 :تبصره

o های فردی و خانوادگی شرکت کنند.  توانند در یکی از قالب کنندگان در مسابقه تنها می شرکت 
o  کشی خواهند شد.   وارد مرحله قرعه دو بارخانوادگی شرکت کنندگان بخش 

 :منابع 

 عنوان کتاب به تفکيک گروه سنی به شرح زیر، منابع این دوره جشنواره معرفی شده است. 6
 

 شناختی منابع يازدهمين جشنواره کتابخوانی رضوي  فهرست مشخصات کتاب

 ناشر پديدآور عنوان رده سنی رديف
سال 

 نشر

حجم 

 )صفحه(

1 
 کودک

 24 99  کتابك سيد محمد مهاجرانی عليه السالم زندگی امام رضا

 24   98 جمكران زهرا عبدي عليه السالممعصوم: امام زمان  14مجموعه   2

3 
 نوجوان

ي امام  پرسش و پاسخ درباره 55براي ضامن آهو،   

 و زيارت ايشان عليه السالمرضا
 64 98  نشر به غالمرضا حيدري ابهري

 126  98 قديانی فريبا کلهر اهلل تعالی  فرجه الشريف لعجده قصه از امام زمان  4

5 
جوان و 

 بزرگسال

 اي بهشت: گزيده عيونچشمه ه 

 عليه السالماخبارالرضا  
 419 99 به نشر محمد هادي زاهدي

6 
پرسش ها وپاسخ هاي دانشجويی: مهدويت  

 )دوران ظهور(
 120 97 نشر معارف رحيم کارگر

 

 رده سنی 

 ( 1396تا  1388 / متولدينسال 12تا  4کودک:) 
 هر دو کتاب جشنواره مطابق ضوابط شرکت کنند. ءبه ازا دو رشته؛ نقاشی و پويش کتابخوانتوانند در  مند می کودکان عالقه     

 

 ( 1387تا  1383سال/  متولدين  17تا  13نوجوان:) 
 و براي امام زمانمپويش شعرسرايی، اي،  پويش کتابخوان، چهارگزينهقاشی، رشته؛ ن ششتوانند در  مند می نوجوانان عالقه

 هر دو کتاب جشنواره مطابق شرایط و مقررات شرکت نمایند. ءبه ازا  گويی قصه
 

  به باال(: 1382سال/ متولدين  18جوان و بزرگسال )باالی 
 ،داستان کوتاه)داستانكسرايی، اي، شعر چهارگزينهويش کتابخوان، رشته؛ پ ششدر توانند  مند می بزرگساالن عالقه .1

 مطابق شرایط و مقررات شرکت نمایند. قصه گويیتوليد آثار هنري، دل نوشته و متن ادبی(، 

 مطابق شرایط و مقررات شرکت نمایند.مروّجان فرهنگ رضوي  در بخشتوانند  عالقمند می کتابداران .2

 مطابق شرایط و مقررات شرکت نمایند. چاپ و انتشاردر بخشمند می توانند  عالقهنويسندگان و ناشران  .3
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 های جشنواره: رشته 
 شرایط و مقررات رشته منبع رده سني

ك )
ود

ك
تا 4

12) 

 متناسب با مفاهيم موجود در كتابكشيدن تصویر  نقاشي عليه السالمزندگي امام رضا       -1

 منابع ارسال فيلم موبایلي بر اساس  پویش كتابخوان عليه السالم معصوم:امام زمان 14مجموعه       -2

ن )
وا

وج
ن

13 
تا 

17 
ل(

سا
 

 براي ضامن آهو، -1

و  عليه السالم ي امام رضا پرسش و پاسخ درباره 55

 زیارت ایشان

 

 اهلل تعالي فرجه الشریف لعجده قصه از امام زمان  . 2

 كشيدن تصویر متناسب با مفاهيم موجود در كتاب نقاشي

 ارسال فيلم موبایلي بر اساس منابع كتابخوانپویش 

 در رده سني خود منابع جشنوارهاز  اي چهار گزینه

 از منابع جشنواره در رده سني خود شعر سرایي

 زمانم_امام_براي_پویش#
 گونه عمل كردم؛ من براي تعجيل در فرج امام زمانم این

 مهدویتاز منابع آزاد در موضوع 

 گویي قصه
براي گروه سني كودك  مناسب منابع آزاد در موضوعات جشنواره از

 و نوجوان

ل )
سا

رگ
بز

و 
ن 

وا
ج

18 
ال(

 با
به

ل 
سا

 

 :بهشت هاي چشمه -1

 عليه السالم اخبارالرضا عيون گزیده

 

: دانشجویي هاي وپاسخ ها پرسش -2

 ظهور( دوران) مهدویت

 ارسال فيلم موبایلي بر اساس منابع پویش كتابخوان

كوتاه)داستانك، دل داستان 

 نوشته و متن ادبي(
 از منابع جشنواره در رده سني خود

 از منابع جشنواره در رده سني خود شعرسرایي
 از منابع جشنواره در رده سني خود اي چهار گزینه

 توليد آثار هنري
توليد آثار هنري مانند : موشن گرافي، كليپ، فيلم كوتاه،  انيميشن، 

 از منابع آزاد در موضوعات جشنواره نوشته و...، خط پوستر

 گویي قصه
براي گروه سني كودك  مناسب از منابع آزاد در موضوعات جشنواره

 و نوجوان

 ناشران
حمایت از چاپ و انتشار 

 منابع برتر

 سالم اهلل عليه هو حضرت فاطمه معصوم عليه السالمدر موضوعات امام رضا 

 عليهما السالمحضرت احمد بن موسی و 

 رضوي_فرهنگ_مروّجان# كتابداران 
در  پيرامون جشنواره هاي تبليغي و ترویجي انتشار فعاليتتوليد و 

 فضاي مجازي

 

 :شرايط و مقررات 

 نقاشی:  .1

 نام کتاب و در کتاب با ذکر  مفاهيم موجوددر رده سنی کودك و نوجوان منوط به خواندن و ترسيم تصویر متناسب با  نقاشی  مسابقه
 مورد نظر است. عنوان داستان

 ارسال نماید.نقاشی  دوتواند به ازاء هر کتاب در رده سنی خود،  هر فرد می 

 توانند بر روی صفحه  مندان برای شرکت در این بخش می عالقهA4 های خود را کشيده و تصویر با کيفيت نقاشی را به صورت  نقاشی
 تمام صفحه در سایت جشنواره بارگذاری کنند.
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 باالی نتی متری ، در یک ساعنوان داستاننام و نام خانوادگی، سال تولد، نام کتاب و  :شرکت کنندگان بایستی مشخصاتی شامل
 صورت خوانا و دقيق ذکر کنند.صفحه )به طوری که به نقاشی خللی وارد نشود( به 

  .ترسيم نقاشی با هر سبک و تکنيکی و استفاده از تمامی ابزار نقاشی )مدادرنگی، آبرنگ، مداد شمعی، گواش و زغال و .... ( آزاد است 

  .نقاشی ارسالی بایستی به صورت فردی بدون دخالت افراد دیگر ترسيم شود 

 آثاری است که عيناً مشابه تصاویر کتاب نباشد.های برتر اولویت با  در انتخاب نقاشی 

 شوند. می و تقدیر به صورت مجزا داوری سال 12تا  8و   سال 7تا  4 کودك در دو بخش  گروه سنی  

 :یپويش کتابخوان .2

 در  های جذاب کتاب )از منابع جشنواره های معرفی و خوانش بخش فيلم کودك، نوجوان و بزرگسال(های سنی  گروه) شرکت کنندگان
 و بصورت فردی ارسال کنند.کتابخوانی توانند در قالب پویش  ( را میرده سنی خود

 ارسال نماید. پويشيك تواند به ازاء هر کتاب در رده سنی خود،  هر فرد می 

 های ویدئویی هر شرکت کننده بایستی ابتدا نام و نام خانوادگی خود و نام کتاب و داستان یا صفحه مربوطه را  در هنگام ضبط فایل
 ذکر کند.   

 مگابایت در سایت جشنواره بارگذاری شود. 100دقيقه و حجم 5های ارسالی به صورت افقی ضبط و حداکثر در  فيلم 

 برداری در اولویت داوری و امتياز دهی قرار دارند. خالقيت باال و بدون کپیهای ارائه شده با  معرفی 

  شوند.  سال به صورت مجزا داوری و تقدیر می 12تا  8سال و   7تا  4گروه سنی کودك در دو بخش 

 اي:  گزينه چهار .3

  جشنواره متناسب با رده سنی خود در این توانند با انتخاب و مطالعه منابع  میهای سنی نوجوان و بزرگسال(  گروه)شرکت کنندگان
 رشته شرکت نمایند.

 شرکت کند. اي يك مسابقه چهارگزينهدر ازاء هر کتاب در رده سنی خود، تواند به  هر فرد می 

 شعرسرايی: .4

 توانند پس از مطالعه منابع متناسب با رده  برای شرکت در این بخش می  های سنی نوجوان و بزرگسال( )گروهمندان خوش ذوق عالقه
 در سایت بارگذاری کنند.  از محتوای منابع(برگرفته )خود را  های سرودهسنی خود، 

 ارسال نماید. يك شعرتواند به ازاء هر کتاب در رده سنی خود،  هر فرد می 

 خود را ارسال نماید. سرودهتواند در سبک های مختلف  هر فرد می 

  شود. نيز پذیرفته می یمحل شیگو ایاشعار به زبان 

   :براي امام زمانمپويش  .5

 منابع دیگر مرتبط با )منابع جشنواره در گروه های سنی مختلف و  منابع آزاد از تموضوع مهدوي با کتابی مطالعه که در صورتی

به منظور شرکت در  توانند ایجاد کرده که منجر به صفت و یا عمل نيکو گردیده، مینوجوانان عزیز انگيزه و رویکردی جدید در ( موضوع
در صفحه اینستاگرام با گرفته و آن را  "گونه عمل کردم اینمن برای تعجيل در فرج امام زمانم "خود تحت عنوان از  یفيلم این پویش

 د.ندر سایت جشنواره بارگذاری نمای مورد نظر را زمانم منتشر سپس آدرس صفحه به همراه کليپ_امام_برای_پویش#هشتگ 

 مگابایت ضبط و در سایت جشنواره بارگذاری گردد . 100حجمدقيقه و  5حداکثر در های ارسالی به صورت افقی،  فيلم 
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 ص های ویدئویی ابتدا خود را معرفی کرده و نام کتاب و داستان یا صفحه مربوطه و همچنين توضيح در خصو هنگام ضبط فایل
  فعاليت مورد نظر ذکر نمایيد.

 ارسال نماید. يك فعاليتتواند،  هر فرد می 

 مربوطه)به ترتيب اولویت( لينک اثر به همراه  های با هشتگ صفحه اینستاگرامپویش در  توانند پس از بارگذاری کنندگان می شرکت
 کليپ را در سایت جشنواره بارگذاری کنند. 

 زمانم_امام_برای _پویش #

 رضوی_کتابخوانی_جشنواره#

 کشور_عمومی_های_کتابخانه_نهاد#         

 و منشن کردن صفحه نهاد خاص این پویش با هشتگ انتشار (@iranplir ).در اولویت داوری و امتيازدهی هستند 

 :، دل نوشته و متن ادبیداستان کوتاه)داستانك( .6

 ها،  توانند از محتوای کتاب با توجه به منابع جشنواره در رده سنی خود می )گروه سنی بزرگسال( شرکت در این بخش مندان عالقه
در صفحه کتاب و عنوان داستان شماره با ذکر پرداخته و آن را دل نوشته و یا متن ادبی ات و ... به نگارش داستانی کوتاه، احادیث، آی

 سایت بارگذاری نمایند.

 ارسال نماید. متنيك ی خود، تواند به ازاء هر کتاب در رده سن هر فرد می 

 توانند باشند. کلمه می 1000های کوتاه حداکثر تا  داستان 

 برداری در اولویت داوری و امتياز دهی هستند.  های ارائه شده با خالقيت باال و و بدون کپی داستان 

 قصه گويی: .7

 و  السالم عليه)حضرت امام رضا موضوعات جشنوارهتوانند در  می رده سنی نوجوان و بزرگسال()مندان شرکت در این بخش عالقه

با ارسال )منابع جشنواره در گروه های سنی مختلف و منابع دیگر مرتبط با موضوع( منابع آزاداز  و (اهلل تعالی فرجه الشریف لعج مهدیحضرت 

 و بارگذاری آن در سایت در این بخش شرکت کنند. متناسب با رده سنی کودك و نوجوان قصه

 ارسال نماید. يك قصه، تواند به ازاء هر موضوع فرد میر ه 

 .قصه گویی می توانند همراه با اجرای نمایش خالق باشد 

 مگابایت ضبط  100دقيقه و حجم 5حداکثر  به صورت افقی یخود را بصورت فيلم موبایلگویی  فيلم قصهبایست  شرکت کنندگان می
 را ارسال نمایند. کرده و آن

  و مشخصات کتاب را ذکر نمایيد. عنوانو  نمودهخود را معرفی  گویی فيلم قصهدر ابتدای ضبط 

 داوری و امتيازدهی هستند.در اولویت خالقانه گویی  قصه 

 توليد آثار هنري: .8

 اهلل تعالی فرجه الشریف لعج مهدیو حضرت  السالم عليه)حضرت امام رضا جشنوارهموضوعات توانند در  مندان شرکت در این بخش می عالقه 

ری خود )کتاب محور( مانند ( در قالب توليد آثار هنمرتبط با موضوعمنابع )منابع جشنواره در گروه های سنی مختلف و  منابع آزاد( از 

 .نماینددر این بخش شرکت  ،بارگذاری آن در سایت و  خط نوشته و...گرافی، کليپ، فيلم کوتاه، انيميشن، پوستر و  موشن

 ارسال نماید. اثر سه، تواند به ازاء هر موضوع یهر فرد م 

 باشد. ارسال فایل عکس و فيلم مقدور می شرکت در این قالب به دو صورت 
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 نمایند ارسال مگابایت 100حجم با فيلمو  های عکس فایلبصورت  را خود آثار بایست می کنندگان شرکت. 

 را با ذکر و...  یفرهنگ غاتيتبل فضاهای مجازی و  ،یو اطالع رسان یمکتوب و چاپ یها اره حق استفاده از آثار در رسانهجشنو رخانهيدب
 حق دخل تصرف را خواهد داشت. زينام هنرمند  و ن

 شده باشد گرید یها آثار جشنواره دهیتکراری و قبالً برگز دینبا یارسال آثار. 

 باشد. در جشنواره و ارسال آثار به منزله پذیرش ضوابط و قوانين می شرکت 

 های عمومی کشور است. حقوق مادی و معنوی آثار ارسالی مربوط به نهاد کتابخانه تمام 

 چاپ و انتشار منابع برتر ) ويژه ناشران(: حمايت از .9

  سالم همعصوم فاطمه حضرت و السالم عليه رضا امام موضوعاتناشرانی که منابع فاخر و جدید) چاپ نشده( در گروه های سنی مختلف در 

 در سایت بارگذاریمورد نظر را  کتاب و یا ماکت pdf فایلرا در اختيار دارند؛ می توانند  عليهما السالمو حضرت احمد بن موسی  اعليه اهلل
 نمایند. 

 ای خرید و یا استفاده در برهای عمومی کشور  کتابخانههای برتر پس از انجام داوری و تائيد کارگروه تخصصی نهاد  کتاب
 خوانی مورد حمایت قرار گيرند. های کتاب جشنواره

 جان فرهنگ رضوي:مروّ .10

 باشد. اين قالب ويژه کتابداران می 

  ترویج گونه اقدامات انجام شده در خصوص تبليغ و هر یبا بارگذارتوانند  جان فرهنگ رضوی میبه عنوان مروّکتابداران محترم
و لينک و ش شرکت نموده در این بخ ،)ایجاد صفحه مختص به جشنواره(صفحه اینستاگرامو  اعم از کانال در اختيار در فضاهای ،جشنواره

 آدرس مربوطه را در سامانه سماك بارگذاری کنند.

 معرفی جشنواره در فضای مجازی بيشتر مشارکت، انعکاسجلب های پيرامون تبليغ و ترویج جشنواره؛ اعم از  فعاليت همه این رشته ،
،  کتابخوان، نقاشی و .... پویش خوانی، نمایشنامه گویی، قصههایی نظير:  انجام فعاليتهای مختلف از کتاب،  وانش بخشخ و منابع

و شهرستان  نحوه اجرای جشنواره در کتابخانه بين عموم مردم، همراهی کتابداران در جشنواره شناساندنهای جمعی کتابداران در   فعاليت
 گيرد. و .... را در بر می و استان خود 

 مورد پسند قرار گرفتن از طرف بازدیدکنندگان و ... ارزیابی و دیده شدن و فعاليت، تنوع ، پست خالقيتکيفيت و بر اساس  صفحات
 داوری ميشوند.

 الزاماً نسبت به ویرایش در مرحله اوليه  همکاران محترم سهولت در انجام داوری بایستیهای هر کتابدار و  به منظور رصد بهتر فعاليت
 پروفایل خود و تکميل اطالعات فردی اقدام نمایند.تغييرات آخرین 

 زیر در فضاهای مجازی منتشر نمایند. های خود را به ترتيب اولویت با هشتگ ایست فعاليتشرکت کنندگان می ب 

 رضوی  _فرهنگ_مروجان#

 رضوی_کتابخوانی_جشنواره#
 رضوی_کتابدار#

 کشور_عمومی_های_کتابخانه_نهاد#
 

 ( انتشار این پویش با هشتگ خاص و منشن کردن صفحه نهاد@iranplir.در اولویت داوری و امتيازدهی هستند ) 
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o و اختتاميه: جوايز 

 متعاقباً اعالم خواهد شد.   

o : مهلت جشنواره 

    1400آبان  1خرداد تا  22 شرکت:مهلت 

 توضيحات:
 عالقمندان برای دریافت فایل منابع به آدرس  www.samakpl.ir   های  کتابفيزیکی  –مراجعه و یا به منظور دریافت امانی

 های عمومی سراسر کشور مراجعه نمایند. جشنواره به کتابخانه

 :نشانی دبيرخانه 

، 18رفيعی، نبش کوچه شهيد نوری )کامبيز(، پالك  فلسطين، خيابان شهيد کبکانيان، خيابان شهيد طباطباییتهران، بلوار کشاورز، تقاطع 
 کل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی. ها و ترویج کتابخوانی، اداره معاونت توسعه کتابخانه

 www.samakpl.ir    درگاه الکترونيکی:      samak@iranpl.ir رایانامه:       88951493ی تلفن:  شماره

 

mailto:samak@iranpl.ir

