باسمه تعالی

فراخوان اولین دوره جشنواره فرهنگی هنری اهلبیت(ع)

جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)

در دو رشته فیـلم کوتاه و تألیف کتاب به زبان انگلیسی
مقدمه
مجمع جهاني اهلبيت(ع) يك سازمان غيردولتي و جهاني است که صدها نفر از نخبگان پيرو اهلبيت(ع) از سراسر
جهان در آن عضویت دارند و رسالت خطير پشتيباني فکری ،فرهنگی و تبلیغی از دوستداران خاندان عصمت و
طهارت(ع) را بر عهده دارد.
اين سازمان بينالمللي ،به حول و قوه الهي تاكنون اقدامات شايست ه و بزرگی انجام داده است و در استمرار اين رسالت
خطير ،و با توجه به شدت گرفتن تبلیغات دشمنان اسالم و انسانیت و انتقال تهاجم آنان از حوزه جنگ سخت به
حوزه جنگ نرم ،بر آن است تا با ورود به عرصههای جدید فرهنگی ،تبلیغی و رسانهای و بهرهگیری از قالبهای هنری،
«جشنواره فرهنگی ـ هنری اهل بیت(ع)» را برگزار نماید.
اینک با توجه به هجوم تبلیغی به پیامبر اکرم(ص) و استفاده دشمنان از ابزارهای فرهنگی و هنری ،در اولین دوره این
جشنواره ،با همکاری سازمانهای دولتی و مردمنهاد “جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)” در دو زمینه «فیلم کوتاه» و
«تألیف کتاب» با موضوع «پیامبر رحمت و عدالت حضرت محمد مصطفی(ص)» برگزار میگردد.
اهداف
 .1توجه و تبلیغ جنبههای انسانی ،فردی و اجتماعی و نیز زیباییهای معنوی حیات پرنور پیامبر رحمت و عدالت
محمدمصطفی(ص).
 .2آگاهی بخشی به جامعه بشری ـ بویژه جوامع غربی ـ نسبت به واقعیات حیات و دستورات پیامبر رحمت و عدالت.
 .3تعمیم ارزشهای واالی فرهنگی و اجتماعی دین مبین اسالم و قرآن کریم ،از طریق ابزارهای فرهنگی و هنری.
 .4زمینهسازی برای نوآوری و تبادل اندیشهها و آموختههای هنرمندان.
 .5تشویق مؤلفان ،هنرمندان ،سینماگران ،نویسندگان و مترجمان برای پرداختن به موضوع پیامبر رحمت و عدالت.
 .6شناسایی و تشویق نویسندگان و هنرمندان متعهد دینی و کشف استعدادهای جدید.
 .7جایگزین سازی آثار مثبت به جای آثار موهن در رسانهها و شبکههای اجتماعی.

مجمع جهانی اهلبیت(ع)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنـا

مقررات بخش تألیف و ترجمه کتاب
به زبان انگلیسی

الف)شاخههای بخش تألیف و ترجمه کتاب
بخش تألیف و ترجمه کتاب جشنواره در دو شاخه زیر برگزار می شود:
 .1حیات و سیره پیامبر اکرم(ص) با تأکید بر جلوه های انسانی و رحمانی.
 .2پاسخ به شبهات و سؤاالت موجود در جوامع غربی درباره پیامبر اکرم(ص).
ب) جوایز
 .1به هر یک از نفرات اول در هر شاخه از جشنواره 14 ،سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.
 .2به هر یک از نفرات دوم در هر شاخه از جشنواره 12 ،سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.
 .3به هر یک از نفرات سوم در هر شاخه از جشنواره 10 ،سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.
 .4به  14نفر بعدی در هر شاخه ،هر کدام  2سکه بهار آزادی اهداء می گردد.
ج) قوانین
 .1کتابهای تألیف شده باید به زبان انگلیسی نوشته شوند یا به زبان انگلیسی ترجمه شوند.
 .2ترجمه آثار ارزشمند به زبان انگلیسی ،در هر دو شاخه (مذکور در بند الف) پذیرفته میشود.
 .3ادبیات ،نوشتار و ساختار آثار شرکتکننده باید مطابق استانداردهای روز یکی از کشورهای انگلیسی زبان باشد.
 .4تمامی آثار باید در فرمت  wordبه دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
 .5محدودیتی برای ارسال اثر در هر شاخه وجود ندارد؛ اما بر روی هر لوح فشرده ،باید فقط یک اثر ارائه گردد.
 .6شرکت همه نویسندگان ،مترجمان و متفکران ـ از همه ادیان و مذاهب ـ از همه کشورهای جهان در جشنواره
بالمانع است.
 .7تکمیل و امضاء فرم شرکت در جشنواره الزامی و به معنای پذیرش کامل مقررات جشنواره است.
 .8ثبت نام و تکمیل فرم به دو شکل اینترنتی و پستی امکانپذیر است.

حوزه هنـری
سازمان تبلیغات اسالمی

سایت هنـر اسالمی

مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی (ره)

بانک شهـر

 .9از نظر جشنواره ،امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره ،مالک اثر است و در صورت شرکت اشخاص حقوقی ،باید
یک شخص حقیقی به عنوان مالک اثر معرفی شود.
 .10در صورت شرکت کتاب ترجمه شده ،مترجم مالک اثر شناخته میشود اما الزم است که اجازه مکتوب مؤلف نیز
به همراه اثر به دبیرخانه ارسال گردد.
 .11کتابها باید در سال  2013تألیف یا ترجمه شده باشد و یا پیش از این به هیچ شکل منتشر نشده باشد.
 .12نسخههای دریافتی کتب توسط دبیرخانه ،بازگردانده نخواهد شد.
 .13مجمع مجاز است آثار شرکت کننده را ـ پس از پرداخت حق مؤلف یا مترجم ـ منتشر و توزیع نماید.
 .14مجمع برای استفاده از آثار در سطح بین المللی ،نسبت به ترجمه آثار به زبانهای غیر انگلیسی اقدام خواهد کرد.
د) گاهشمار
 .1زمان ارسال آثار :آثار حداکثر تا تاریخ  1بهمن  12( 1392ژانویه  )2014باید برای دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.
 .2بررسی ،داوری و اطالعرسانی به شرکت کنندگان تا  1اسفند  20( 1392فوریه  )2014انجام خواهد شد.
 .3زمان برگزاری مراسم اهدای جوایز در نیمه اول اسفندماه ( 1392مارس  )2014خواهد بود.
هـ) نحوه ارسال آثار
عالقه مندان به شرکت در مسابقه ،باید آثار خود را به همراه فرم شرکت ،با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمایند:
ایران ،قم ،بلوار جمهوری اسالمی ،نبش کوچه ششم ،مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،طبقه اول ،دبیرخانه
جایزه بزرگ اهل بیت(ع).

برای اطالع از قوانین و فرم شرکت در
بخش فیـلم کوتاه
به فراخوان مربوط به آن یا به سایت جشنواره جایزه بزرگ
پیامبر اعظم(ص) مراجعه فرمایید
www.islamicartz.com/festival
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درخواست شرکت در
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شرکت
ز) فرم فرم

جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)
مشخصات اثر:
کتاب درباره حیات و سیره پیامبر اکرم(ص)
کتاب درباره پاسخ به شبهات و سؤاالت موجود در جوامع غربی
نام کتاب:

□

در این قسمت
چیزیننویسید

کد شرکت کننده:

□

خالصه مطالب:
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مشخصات شرکت کننده:
جنسیت :زن مرد
تابعیت				 :
شماره شناسنامه /گذرنامه:
نام خانوادگی			 :
		
نام:
رشتهتحصیلی:
میزانتحصیالت			 :
تاریخ تولد		 :
شهرستان		 :
استان		 :
نشانی :کشور		 :
خیابان فرعی						 :
خیابان اصلی			 :
پالک:
کوچه			 :
تلفن همراه		 :
تلفن ثابت			 :
نشانیالکترونیک	 :
			
کدپستی ده رقمی:
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□ □

متقاضی شرکت در بخش /بخشهای:
			
اینجانب:
هستم و کلیه مقررات مندرج در آئیننامه جایزه بزرگ پیامبر اعظم را میپذیرم.
تاریخ تنظیم                                                    :امضاء صاحب اثر:



ارتباط با دبیرخانه جهت اطالعات بیشتر:

وب سایتwww.islamicartz.com/festival :

سامانه پیامکی30006954 :

پست الکترونیک      prophet.prize@yahoo.com :و

تلفکس025-32131250 :

prophet.prize@gmail.com

