


ازسریبرنامههای
بیستمینجشنوارهبینالمللیامامرضاعلیهالسالم

دوازدهمین جشنواره ملی سرود  رضوی

مقدمه
تاریخ گواه آن است که در همه وقت آنچه در هم آهنگی، 

هم فکری و هم سویی  یک امت پیشران بوده، هنر است و حضرت 
شمس الشموس علی بن موسی الرضا  علیه السالم، چشمه ای 

جوشان در ایران اسالمی است که آستانش همه دلدادگان به هنر 
را سیراب می کند.

جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم در ایران و جهان اسالم 
به عنوان یکی از بسترهای زالل و جاری آفرینش های فرهنگی و 

هنری، تمامی هنرمندان و فرهیختگان مشتاق آن آستان ملکوتی را 
به بیستمین»قرار عاشقی« فرا می خواند.

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم با مشارکت 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت پرورشی 
وزارت آموزش و پرورش، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره 

کل آموزش و پرورش استان گلستان به مناسبت دهه کرامت، 
دوازدهمینجشنوارهملیسرودرضوی را برگزار می نماید.

اهداف
•  ترویج اندیشه امامت و تحکیم نظام والیت با محوریت شخصیت، 
ســیره و معــارف امــام رضــا علیه الســالم و فرهنــگ رضــوی در ســطح 
جامعه از طریق گســترش فعالیت های فرهنگی، هنری و رســانه ای؛
•  شناسایی، معرفی و گرامی داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان 

برتر آثار فاخر فرهنگی، هنری و رسانه ای مرتبط با آن حضرت؛
•  فــرآوری محتــوای تولیــدی جشــنواره  جهــت انتشــار در رســانه های 

اجتماعــی و فضــای مجــازی؛
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• بسط و ترویج هنرهای آوایی با محوریت فرهنگ رضوی؛
• تعامل و تبادل هنری با اقوام ایرانی در نشر نواهای مذهبی؛

• شناسایی و حمایت از جوانان مستعد و خالق در حوزۀ شعر و سرود با تاکید بر 
موسیقی نواحی؛

• ترویج روحیۀ تالش و کار گروهی و ایجاد شور و نشاط دینی به  ویژه در میان جوانان 
و نوجوانان؛

موضوعات 
• مدح و منقبت امام رضا علیه السالم؛

• مدح و منقبت حضرت فاطمه معصومه سالم هللا علیها و حضرت احمد بن موسی 
»شاهچراغ« علیه السالم؛

• جلوه های فرهنگ رضوی همچون علم، شفاعت، مهربانی، زیارت و حرم امام رضا 
علیه السالم؛

بخش های جشنواره
بخش رقابتی 

دراینبخشاولویتباگروههایسرودیاستکهتولیداتآنهاازموسیقینواحی
مختلفایرانوموسیقیردیفدستگاهیایرانالهامگرفتهباشد.

نکته1: در این بخش تمامی مدارس، مساجد، کانون های فرهنگی و گروه های آزاد 
می توانند شرکت نمایند. 

نکته2: آثار در 2 رده سنی متوسطه اول و متوسطه دوم، به صورت مجزا داوری خواهد شد. 
نکته3: جشنواره در 2 بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد. 

نکته4:حداکثر تعداد نفرات هر گروه به همراه مربی و سرپرست می بایست 17 نفر باشد. 

بخش سرود همگانی )غیرحضوری(
اجرایگروهیدانشآموزاندرفضایمدرسه)باالی100نفر(

نکته1:در این بخش فیلم های ارسالی داوری و در نهایت گروه های برگزیده مشخص 
خواهد شد.

نکته2: آثار در 3 بخش ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به صورت مجزا داوری 
خواهد شد.

نکته3:آثار مدارس دخترانه و پسرانه به صورت مجزا داوری خواهد شد. 
نکته4:از مدیر و معاون پرورشی مدارس برگزیده در مراسم اختتامیه تقدیر به عمل 

خواهد آمد.
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بخش اجراهای پاتوقی 
اجرایمیدانیوخیابانیدرنقاطمختلفشهر

نکته1:تعداد اعضا گروه در این بخش می بایست بین 8 تا 10 نفر باشد. 
نکته2: قرار دادن استندهای جشنواره در تمامی اجراها الزامی است. 

نکته3:ثبت حداقل 5 فریم عکس و 2 فیلم 1 دقیقه ای از اجرا در هر مکان و ارســال 
آن به دبیرخانه جشــنواره در همان روز الزامی اســت. 

نکته4: فقط اجراهای زنده، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

برگزاری کارگاه توانمندسازی مربیان 
دبیرخانه جشنواره در راستای تقویت گروه ها و آثار ارسالی، اقدام به برگزاری کارگاه 

آموزشی با حضور اساتید مجرب می نماید. 

مقررات شرکت در جشنواره
• نوآوری در محتوای آثار ارسالی مورد توجه هیئت داوران جشنواره قرار خواهد گرفت.

•  حق تدوین و انتشار آثار برگزیده )به نام صاحب اثر( برای دبیرخانه جشنواره 
محفوظ است.

•  دبیرخانه جشنواره، ارسال کننده اثر را تولیدکننده و صاحب اثر تلقی می کند. 
بنابراین در صورت اثبات خالف این موضوع، اثر مورد نظر در هر مرحله ای که باشد از 

رقابت حذف گردیده و مسئولیت حقوقی آن نیز با ارسال کننده خواهد بود. 

جوایز جشنواره
بخش رقابتی:

رتبهاوّل:تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ  200 میلیون ریال جایزه نقدی؛
رتبهدوم: لوح تقدیر و مبلغ 150 میلیون ریال جایزه نقدی؛

رتبهسوم: لوح تقدیر و مبلغ 100 میلیون ریال جایزه نقدی؛ 

بخش سرود همگانی:
رتبهاوّل: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ  100 میلیون ریال جایزه نقدی؛

رتبهدوم: لوح تقدیر و مبلغ 70 میلیون ریال جایزه نقدی؛
رتبهسوم:لوح تقدیر و مبلغ 50 میلیون ریال جایزه نقدی؛ 
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بخش اجرای پاتوقی:
رتبهاوّل:تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ  150 میلیون ریال 

جایزه نقدی؛
رتبهدوم:لوح تقدیر و مبلغ 120 میلیون ریال جایزه نقدی؛

رتبهسوم:لوح تقدیر و مبلغ 100 میلیون ریال جایزه نقدی؛ 

جوایز بخش انفرادی:
لوح تقدیر و مبلغ 30 میلیون ریال جایزه نقدی به 8 نفر در 

بخش های )آهنگ سازی، رهبری و مربی گری گروه، تک خوان و 
شاعر برگزیده (؛ 

نکات مهم  
• به گروه های راه یافته به مرحله نهایی جشنواره کمک هزینه سفر 

پرداخت خواهد شد.
• هزینه های اسکان و پذیرایی در طول جشنواره به عهده دبیرخانه 

خواهد بود.
• تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده برعهده 

دبیرخانه جشنواره است.

ثبت نام
•  اطالع رسانی جشنواره از طریق تارنمای شمس توس به نشانی 

shamstoos.ir و فرایند ثبت نام و ارسال اثر از طریق پورتال 
portal.shamstoos.ir  انجام می شود.

• ضمن تاکید بر ارسال آثار از طریق پورتال جامع دبیرخانه ی 
جشنواره ها، در صورت بروز اشکال در فرایند بارگذاری فایل، 

می توانید آثار خود را پس از اخذ کد رهگیری از پورتال جشنواره، 
با فرمت MP4  حداکثر با حجم 500 مگابایت در قالب DVD  به 

آدرس پستی دبیرخانه ارسال نمائید.
نکته: به آثاری که )به صورت پستی( بعد از پایان مهلت ارسال اثر، 

دریافت می گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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تقویم برگزاری
•آخرینمهلتارسالآثار: 28 اسفند 1401

• اعالمنتایجهیئتانتخابآثار:10 فروردین 1402
• تاریخبرگزاریجشنواره: 6 الی 8 اردیبهشت ماه 1402

• اختتامیهجشنواره: نیمه اول اردیبهشت ماه 1402
• مکانبرگزاریجشنواره: مراکز فرهنگی هنری استان گلستان

دبیر جشنواره
• سید مجتبی ذبیحی

نشانی دبیرخانه
گرگان، شهرک بهارستان، سی متری رسالت، اداره کل آموزش و 

پرورش استان گلستان 

ارتباط با دبیرخانه
shamstoos.ir :سایت

razavifestival.soroud@gmail.com :رایانامه
شمارهتلفن: 01732621193 و 01732226060
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