نیایش قلم
فراخوان اولین جشنواره استانی دوساالنه تالیف کتاب نماز  -مهدویت

یادواره سردار

اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی با مشارکت کانون بسیج هنرمندان ناحیه سپاه ثاراهلل  ،بنیاد فرهنگی حضرت
مهدی موعود(عج) و ستاد اقامه نماز استان فارس در راستای ترویج وگسترش فرهنگ نماز و مهدویت
اولین جشنواره استانی دوساالنه ی کتاب را برگزار می کند .
مولفین و ناشرین فرصت دارند تا  20اسفند  1400آثار خود را با شرایط ذیل به دبیرخانه دائمی جشنواره
استانی دو ساالنه کتاب ارسال کنند.
دبیرخانه دائمی دوساالنه کتاب نماز و مهدویت با هدف شناسایی و معرفی کتاب های ارزشمند در دو حوزه
مطالعات اسالمی و مطالعات ایرانی ،در دو بخش تألیف ،ترجمه بر این اساس از تمام ناشران ،پدیدآورندگان
و صاحبنظران دعوت می شود ،یک نسخه از کتاب موردنظر خود را برای شرکت در این جشنواره به نشانی
دبیرخانه ارسال کنند
شرایط شرکت در جشنواره:
 دارا بودن مشخصات عمومی

 اثر منتشر شده ،انتشار کتاب از ابتدای سال  99تا پایان  1400ثبت نام اینترنتی فراخوان ارسال
دوجلد از کتاب به دبیرخانه ی جشنوار
 بر اساس این فراخوان مولفان و ناشران می توانند آثار خود را به تعداد نامحدود در موضوع نماز و
مهدویت به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
 کتاب های الكترونیک ارسال شده به دبیرخانه جشنواره نیز باید دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و هولوگرام باشند.
 یادآور می شود آثار دریافت شده بازگردانده نخواهند شد و به آثار برگزیده ای که توسط بیش از یک
نفر تألیف یا ترجمه شده اند ،صرفاً یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
ویژگیهای آثار ارسالی:
الف) برخوردار ی از ابتكار و خالقیت در ارائه بینش اسالمی و تحقیقات و مطالعات ایرانی؛
ب) بهره مندی از ارزش فرهنگی بسیار درخور توجه و منطبق با معیارهای تحقیقی و پژوهشی و استناد به
منابع معتبر و علمی؛
ج) تناسب حجم کتاب با محتوا ،فصلبندی موضوعها ،رعایت هماهنگی فصول و یکدستی مطالب ،ذکر
فهارس فنی ،اهتمام به ویراستاری ،آرایه مناسب کتاب و نداشتن اغالط چاپی؛
د) رعایت معیارهای اساسی ترجمه در کتابهای ترجمه شده؛
هـ) رعایت آداب و قواعد تصحیح انتقادی متون به همراه توضیحات و حواشی الزم ،و ارائه نسخ بدل به
حد کافی در کتابهای تصحیح شده.
اهداف:
این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی کتاب های ارزشمند در دو حوزه نماز و مهدویت ،ترویج و تعمیق
فرهنگ اقامه ماز و مهدویت /جهت دهی و استفاده ازظرفیت ها و استعداد های اهل قلم در نهادینه سازی
فرهنگ اقامه ننماز و مهدویت و شناسایی و تجلیل از نخبگان نویسنده فعال در حوزه نماز ومهدویت برگزار
می گردد
نحوه مشارکت ناشران:
براساس این فراخوان ،ناشران محترم نیز می توانند آثار خود را به همراه فرم ثبت نام اینترنتی ،به دبیرخانه
جشنواره کتاب سال ارسال کنند .در آیین اختتامیه جشنواره از ناشرانی که اهتمام جدی در نشر آثار داشته و
بر اساس مالک های دبیرخانه ،بهترین شكل مشارکت را در جشنواره داشته اند ،تقدیر خواهد شد.

خاطر نشان می شود ،این جشنواره هر سال با هدف ایجاد ترویج فرهنگ نماز و مهدویت شناسایی و حمایت
از مولفان نوقلم و صاحب اندیشه ،معرفی و تقدیر از ناشران فعال در زمینه آثار مذهبی و تقویت روحیه تتبع
و پژوهش در جامعه برگزار میشود.
تاریخ مراسم اختتامیه وتقدیر از آثار منتخب مولفان و ناشران متعاقبا اعالم می گردد.
گفتنی است عالقهمندان میتوانند پس از ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
به آدرس ،farhang.gov.ir.دو نسخه از اصل اثر را به همراه فرم ثبت نام اینترنتی به آدرس پستی دبیرخانه
جشنواره ،شیراز – بلوار مدرس  ،کوی زهرا (س) ،چهار راه ایثار  ،گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ
وارشاد اسالمی (کد پستی  )7153747935ارسال نمایند .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  07137259634تماس حاصل فرمائید .
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