بسمه تعالی
مدیریت حوزه علمیه استان فارس ،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان فارس و دبیرخانه دائمی
فعالیت های فرهنگی هنری طالب و روحانیون فارس برگزار می کنند:
فراخوان

دومین جشنواره ملی و بین المللی پرچمداران انقالب اسالمی
نقش روحانیت در انقالب اسالمی  ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت
«فراخوان ویژه استان فارس»
محورهای موضوعی
نقش حضرت امام خمینی ره و امام خامنه ای در انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت
نقش مراجع عظام تقلید ،علمای بالد وائمه جماعات در انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت
نقش حوزههای علمیه و طالب و روحانیت در انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت
نقش بین المللی علمای جهان اسالم در انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت
محورهای ویژه استان فارس:
نقش روحانیت فارس در نهضت های مبارزه با استعمار
نقش روحانیون جهادگر فارس در مبارزه با کرونا
مخاطبین فراخوان:
طالب و روحانیون استان ( به ویژه طالب رزمنده آزاده و جانباز  /پیشکسوتان روحانی دفاع مقدس)
هنرمندان و صاحب نظران غیر حوزوی
نهادها موسسات و مراکز ،علمی ،پژوهشی ،فرهنگی ،هنری و اجرایی فعال که پیرامون نقش و اهمیت حضور روحانیت در
برهه های مختلف فعال بوده یا خلق اثر داشته اند.

بخش های جشنواره :
تالیف و ترجمه
کتب خاطرات و تاریخ شفاهی شهدا و ایثارگران روحانی ،کتب مرتبط با دفاع مقدس و نقش علما کتب حوزوی با موضوعاتی از قالب
آیات و روایات جهاد  ،خاطرات شهدا و رزمندگان روحانی در کشور ،خاطرات خانواده معظم شهدای روحانی و رزمندگان روحانی
استان فارس،خاطرات بازدید از مناطق جنگی و عملیاتی از حضور روحانیت استان فارس در دفاع مقدس (انتشار با محوریت روحانیت
در دفاع مقدس و انقالب اسالمی و جبهه مقاومت و مبارزه با کرونا)
تحقیق و پژوهش
مقاالت علمی ،ترویجی و پژوهشی پیرامون ارتباط بیانیه گام دوم انقالب با دفاع مقدس ،انقالب اسالمی و جبهه مقاومت ،با ارائه
مقاالت و تولیدات مکتوب و با موضوعات مرتبط با دفاع مقدس ،انقالب اسالمی و جبهه مقاومت( ،مقاالت با موضوعات مرتبط با
روحانیت و حوزه علمیه)
فیلمنامه
فیلمنامه های بلند و کوتاه با موضوعات مرتبط با نقش روحانیت در انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت و جهاد مبارزه با
کرونا
چند رسانه ای و فضای مجازی
کلیپ ،موشن گرافیک ،اینفوگرافیک ،پادکست و ایجاد نهضت رسانهای با موضوعات مرتبط ایجاد صفحات و کانال های مرتبط و
انتشار محتوای مرتبط با موضوع نقش روحانیت در انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و جبهه مقاومت و جهاد مبارزه با کرونا در فضای
مجازی
فیلم و عکس
فیلمهای داستانی مرتبط مستند عکس گویا سازی اسناد مرتبط با نقش روحانیت در انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،جبهه مقاومت و
جهاد مبارزه با کرونا ،عکس فیلم و صوت از حضور روحانیان در مناطق راهیان نور نهضت جمع آوری اسناد و مدارک با موضوع
نقش روحانیت در انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،جبهه مقاومت و جهاد مبارزه با کرونا
جوایز:
تالیف و ترجمه (کتب)
نفر اول 80 :میلیون ریال /نفر دوم 60 :میلیون ریال /نفر سوم 40 :میلیون ریال /شایسته تقدیر  20میلیون ریال

تحقیق و پژوهش (مقاالت)
نفر اول 40 :میلیون ریال /نفر دوم 30 :میلیون ریال /نفر سوم 20 :میلیون ریال  /شایسته تقدیر  10میلیون ریال
فیلمنامه
نفر اول 60 :میلیون ریال /نفر دوم40 :میلیون ریال /نفر سوم 20 :میلیون ریال  /شایسته تقدیر 10میلیون ریال
چند رسانه ای و فضای مجازی
آثار هنری چند رسانه ای (موشن گرافی ،کلیپ) :نفر اول 30 :میلیون ریال /نفر دوم 20 :میلیون ریال /نفر سوم 10 :میلیون
ریال  /شایسته تقدیر  5میلیون ریال
آثار رسانه ای(پادکست ،نهضت رسانه ای ،اینفوگرافیک و :)...نفر اول 25 :میلیون ریال /نفر دوم 15 :میلیون ریال /نفر سوم:
 10میلیون ریال  /شایسته تقدیر  5میلیون ریال
فیلم و عکس
فیلم داستانی و مستند :اثر اول80 :میلیون ریال /اثر دوم 60 :میلیون ریال /اثر سوم40 :میلیون ریال  /شایسته تقدیر 30میلیون
ریال
عکس و اسناد :نفر اول :نفر اول 20 :میلیون ریال /نفر دوم 15 :میلیون ریال /نفر سوم 10 :میلیون ریال  /شایسته تقدیر 5
میلیون ریال
ارسال آثار:
«هر اثر بایستی در  3نسخه ارسال شود»
ارسال فردی :از طریق ارسال پستی به نشانی :شیراز ..........
ارسال گروهی :ارسال مجموعه آثار با نامه رسمی از سوی مدیریت مدارس علمیه یا مراکز و نهادها به صورت گروهی
نکات:
✓ کلیه آثار پس از ارزیابی و رقابت و کسب جوایز بخش استانی این رویداد فارغ از ارزیابی به مرحله کشوری ارسال خواهند
شد تا شانس رقابت در این سطح را نیز داشته باشند .لذا حتما از هر اثر دو نسخه ارسال شود
✓ کلیه آثار بایستی به صورت فیزیکی و روی یک عدد لوح فشرده  DVDبارگذاری و از طریق پست ارسال شوند.
✓ ذکر مشخصات کامل (نام و آدرس و شماره تماس ،کدملی ،محل تحصیل و پایه و سطح تحصیلی برای طالب و مدرک
تحصیلی برای غیر طالب ) به همراه اثر الزامی است.

✓ در بخش کتب بایستی  2جلد از کتاب ارسال شود.
✓ در بخش های تحقیق و پژوهش و فیلمنامه به همراه لوح فشرده یک نسخه پرینت شده از آن نیز ارسال شود.
✓ در بخش های چندرسانه ای و فیلم فایل آثار با کیفیت مطلوب ارسال شود( .کیفیت در ارزیابی آثار دخیل است)
✓ در بخش عکس فایل اصلی اثر بایستی در اختیار صاحب اثر باشد و در صورت نیاز ،مجددا ارسال گردد.
 -7مهلت ارسال آثار 20 :دی 1400
آدرس :شیراز – بلوار شهیدآیت اهلل دستغیب ره -خیابان 9دی – مدیریت حوزه علمیه استان فارس –
کدپستی71398-64875 :
اطالعات بیشتر:

تلفن 07132232281 :داخلی  – 148اتاق ارتباطات وبین الملل مدیریت حوزه علمیه استان فارس
سایتwww.fars.ismc.ir. :
ایمیلf.jashnvari@gmail.com :
a.fouladi@ismc.ir

ستاد برگزاری نخستین جشنواره
پرچمداران انقالب اسالمی استان فارس

