باسمه تعالی

شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصولشان عند ربهم یرزقونند.

امام خمینی (ره)

شیوه نامه جشنواره ملی نقش نماز و مهدویت در هشت سال دفاع مقدس
مقدمه:
بی شک یادآوری لحظه های ناب دعاهای ندبه و توسل به امام عصر (عج) و مناجات و نمازهای عارفانه و
عاشقانه شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس نگین درخشانی است که بر تارک این سرزمین الهی می
درخشد و هر آنچه که از زمان میگذرد لحظات عرفانی رزمندگان و شهدا بیشتر نیاز جامعه امروزی ما را
رقم می زند و با عنایت به کالم امام بزرگوارمان که فرمودند":شهدا در قهقهه مستانه شان و شادی وصولشان
عند ربهم یرزقونند" یقیناً در این مسیر نورانی هرآنچه می توانیم باید قدم برداریم زیرا شهدا در محفل
عاشقانه معبود خویش در روز قیامت شفاعت ما را هم خواهند نمود انشاءا. ...
از این رو با عنایت به چهلمین سالگرد هشت سال دفاع مقدس و به تاسی از کالم امام راحل و همچنین فرمایش
رهبر معظم انقالب در زنده نگه داشتن یاد و نام شهداء ،ستاد اقامه نماز استان چهارمحالوبختیاری اقدام به
برگزاری جشنواره ملی نقش نماز و مهدویت در هشت سال دفاع مقدس نموده است که امید است در
راستای ترویج فرهنگ نورانی و مقدس نماز و شناخت امام عصر(عج) و فرهنگ ایثار و شهادت بتوانیم از
اقامه کنندگان واقعی نماز و رهپویان راه والیت باشیم.
اهداف جشنواره:
 -1تبیین لحظات ناب دعا و نماز و توسل به امام زمان(عج) شهدا و رزمندگان
 -2زنده نگه داشتن سالهای حماسه و ایثار رزمندگان و شهدا
 -3بیان لحظات عرفانی و نورانی رزمندگان و شهدا پیرامون نماز و مهدویت
 -4جمع آوری آثار رزمندگان و شهدا پیرامون نمازو توسل
 -5لبیک به ندای رهبر معظم انقالب در خصوص گنجینه دفاع مقدس
 -6آشنایی نسل جوان انقالب شکوهمند اسالمی با آن سالهای حماسه و ایثار
 -7تبیین نقش معنویت در پیشبرد اهداف عالی هشت سال دفاع مقدس
 -8سوق دادن کارهای هنری و معارفی به تولید کارهای فاخر دفاع مقدس
 -9بهره گیری از ظرفیت ابزار هنر و رسانه (شبکه های اجتماعی و رسانه های برخط) در ترویج و توسعه
فرهنگ نورانی مهدویت و دفاع مقدس

 -10افزایش آگاهی نسل نو و پویایی انقالب نسبت به آثار ،معارف مهدوی در هشت سال دفاع مقدس
 -11تشویق و ترغیب فعالین عرضه هنر ( هنرمندان و مربیان) به تولید آثارباموضوع امام عصر و زمزمه های
عارفانه شدا و رزمندگان
 -12معرفی و ترویج معارف نمازمهدوی
 -13انتقال مفاهیم غنی دفاع مقدس و نماز ومهدویت به جامعه اسالمی
ساختار اجرایی:


مجری  :ستاد اقامه نماز و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)



دستگاه های همکار  :سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع) استان  /بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)
استان /استانداری  /شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان  /بنیاد حفظ آثار و نشر ازرشهای دفاع
مقدس /صدا و سیما  /اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  /سازمان تبلیغات اسالمی استان  /بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان ودستگاه های فرهنگی استان

اعضای شورای سیاستگذاری:


اعضای محترم شورای اقامه نماز و شورای سیاستگذاری بنیاد حضرت مهدی موعود(عج)
مخاطبین:
گروه سنی  10سال به باال
سطح اجرا:
کشوری
شیوه اجرا:
به صورت مجازی
مهلت ثبت نام و شرکت در جشنواره :
عالقه مندان می بایست از  99/04/20لغایت  99/06/20با مراجعه به کانال جشنواره ودبیرخانه اقدام به
ثبت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره نمایند.کلیه آثار در قالب فایل زیپ شده قابل دریافت می باشد
سامانه ثبت نام و ارسال آثار در کانال ایتا:
()eitaa.com/namazmahdaviat1399

 توجه :به آثاری که پس از پایان مهلت ارسال آثار به دبیرخانه برسد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 دبیرخانه اجازه پخش و استفاده از آثار ارسال شده در برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی را دارد.
شیوه های ارسال آثار :
 از طریق پست الکترونیک جشنواره به نشانی)setadnamaz.chb@chmail.ir( :
هیئت داوران:
 متشکل از  5داور خبره (سه داور در حوزه فنی ودو داور در حوزه محتوایی) می باشند که توسط دبیرخانه
معرفی که وظیفه امتیاز دهی و انتخاب آثار برتر را به عهده خواهند داشت.
 هیئت داوران از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره 40 ،اثر واجد شرایط و حائز باالترین امتیاز را
جهت حضور در مرحله نهایی انتخاب می نمایند.
 شاخص های ارزیابی و داوری براساس نمون برگ می باشد.
 هیئت داوران نسبت به انتخاب سه اثر فاخر دراختتامیه جهت تجلیل اقدام خواهند نمود.
کمیته های جشنواره:
 اطالع رسانی با مسئولیت صدا و سیمای مرکز استان
 علمی با مسئولیت سازمان تبلیغات اسالمی استان
 پشتیبانی با مسئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
 تبلیغات و فضای مجازی با مسئولیت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
 اجرایی با مسئولیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان
 هماهنگی با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان
موضوعات جشنواره:
*نرم افزار
*پادکست
*نشریه الکترونیکی
*خاطره و عکس
*کلیپ
*پاورپونت و البوم تصویری
*شعر و متن ادبی کوتاه
*طراحی و تصویرنگاشت

*کالوگرافی
محورهای جشنواره:
 مهدویت ،انتظار ،نماز ،دفاع مقدس( جایگاه  ،ضرورت  ،آثار)
 مهدویت  ،و لحظات ناب دعا و توسل به امام عصر(عج)
 ذکر  ،تسبیح و نمازهای عارفانه شهدا
 رمز عملیات و امام عصر (عج) و توفیقات عملیات ها
 نیایش و ستایش مهدوی در هشت سال دفاع مقدس
جوایز:
 40اثر برگزیده در موضوعات جشنواره
دبیرخانه جشنواره:
ستاد اقامه نماز و بنیاد حضرت مهدی موعود (عج) استان چهارمحال و بختیاری
شماره تماس 038-33330030 :و 038-32280073
شرایط شرکت و پذیرش آثار در جشنواره:
شرایط عمومی:
 -1آثار ارسالی صرفاً می بایست در موضوع جشنواره باشد 
 -2شرکت در چند بخش از بخش های جشنواره بالمانع است 
 -3آثار ارسالی صرفاً می بایست به زبان فارسی باشد 
 -4مستند بودن محتوا و شیوه استناد دهی 
 -5غنی بودن محتوای آثار از نظر تأثیر فکری و فرهنگی بر مخاطب 
شرایط اختصاصی:
کلیه آثار باید در قالب فضای مجازی ارائه گردد آن دسته از آثاری که باید در قالب فایل و یا مستند و حجمی
می باشند پس از آپلود آثار لینک آن ارسال و اصل اثر به آدرس دبیرخانه جشنواره واقع در شهرکرد میدان
قدس ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری ارسال گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر و اعالم نتایج به سایت ستاد اقامه نماز به آدرس  www.namaz.irمراجعه نمایید.
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ستاد اقامه نماز و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)
استان چهارمحال و بختیاری

