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کا�و�ھای �����ی و ��ری �سا�د ��ور        )���اب ق�م(��ریات ����ی �����ن  ���واره وبالگ �و��ی و  آ� ��                             
                                           

: مقدمه 
جوانان  امرنهادهاي فرهنگي در موثرترين يكي از  بدون شك امروزه كانونهاي فرهنگي و هنري  مساجد

توجه و افزايش ارتقاء سطح كيفي . فرهنگي و هنري كشور مي باشند فعاليتهاي عرصهمومن،متعهد و فعال در 
براي را بر آن داشت تا دبيرخانه دائمي جشنواره هاي فرهنگي و هنري جوانان مساجد  كانونهاي مساجد،

براي (منطقه اي و مرحله تجربي را با عنوان محراب قلم در د هفتمين بار جشنواره وبالگ نويسي و  نشريات
. و كشوري برگزار مي نمايد) اولين بار

 
: اهداف جشنواره 

توسعه فعاليتهاي فرهنگي و هنري در سطح مساجد كشور -1

ونهاي مساجد كان فعال درشناسايي ، جهت دهي و سازماندهي وبالگ ها و نشريات تجربي  -2

وبالگها و نشريات تجربي مساجدتوسعه كمي و كيفي  -3

فضاي مجازي و  مطبوعاتي كانونهاي  رقابت سالم و ارتقاء سطح علمي و تجربي فعاالنايجاد فضاي  -4
مساجد

تشويق به انجام فعاليتهاي  سازنده و اثر گذار در كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد    -5




: شرايط و ضوابط عمومي 
.بايست عضو كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد باشندهمه شركت كنندگان در جشنواره مي  -1
TUwww.javananemasajed.ir�تمامي شركت كنندگان مي بايست به سايت جوانان مساجد به نشاني  -2 U�T  و  مراجعه

.در بخش جشنواره نشريات تجربي ثبت نام نمايند
ستاد عالي   نشريات  بايست از درج نام نشريه خود در بانك اطالعاتمي  مديران مسئول تمامي نشريات -3

)از طريق تماس با كارشناسان فرهنگي و هنري دبيرخانه ي استان(.اطمينان حاصل نمايند
وبالگ ، سردبير و مدير مسئول نشريه و همچنين اعضاء محترم  مسئوليك برگ تصوير كارت ملي  -4

.نشريه تهيه و همراه با فرمهاي مربوطه ارسال شود
دبيرخانه دائمي جشنواره هاي فرهنگي و هنري جوانان مساجد مسئوليتي در خصوص ممانعت از حضور  -5

ت ناقص ارسال نموده اند، كه مدارك و مستندات خود را به صور ينشرياتوبالگ ها و در جشنواره براي 
.ندارد
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ويژه نشريات (دو ، تمامي شركت كنندگان در جشنواره متناسب با رشته خود مي بايست فرمهاي يك  -6
.آيين نامه را تكميل و ارسال نمايند )ويژه وبالگ نويسي(و سه) تجربي

.سال باشد 35تا  16سن تمامي شركت كنندگان در جشنواره مي بايست بين  -7
.خواهران در جشنواره بالمانع استحضور  -8
هاي شركت كننده در جشنواره مي بايست از طريق مدير كانون و به  تمامي نشريات و نشاني وبالگ -9

.صورت مكتوب به دبيرخانه استان ، اعالم شود
 

 

 شرح اجرا :


هفتمين جشنواره وبالگ نويسي و نشريات تجربي در دو مرحله منطقه اي و كشوري برگزار 
رعايت را شايسته است شركت كنندگان محترم و دبيرخانه هاي استاني موارد مطرح شده درهر مرحله .شودمي

. نمايند
 

: مرحله منطقه اي




دبيرخانه هاي استاني پس از دريافت فراخوان جشنواره ، آن را در اسرع وقت به تمامي كانونهاي استان  -1
. ارسال مي نمايند

2- U هفته  سهحداكثر نشريات متقاضي شركت در جشنواره را مي بايست  ياستانهاي دبيرخانه
بر اساس جدول زمان برگزاري مرحله منطقه اي در (قبل از زمان برگزاري مرحله منطقه اي 

الزم به ذكر است دبيرخانه .دنبه استان ميزبان مرحله منطقه اي ارسال نماي)همين آيين نامه
ست حداكثر ده روز قبل از زمان برگزاري جشنواره استان ميزبان مرحله منطقه اي، مي باي

.نسبت به  معرفي برگزيدگان جهت حضور در مرحله منطقه اي اقدام نمايد
هاي شركت كننده در جشنواره مي بايست توسط دبيرخانه استان به  تمامي نشريات و نشاني وبالگ -3

. صورت مكتوب به استان ميزبان مرحله منطقه اي معرفي شود
در اسرع را هاي دريافت شده  و نشاني وبالگنشريات مي بايست منطقه اي  مرحلهاستانهاي ميزبان  -4

.نمايند ارسال دائمي جشنواره هاي فرهنگي و هنري جوانان مساجدبه دبيرخانه  ،جهت داوري وقت 
هنري پس از داوري نشريات ارسال شده توسط هيات داوران دبيرخانه دائمي جشنواره هاي فرهنگي و  -5

ه دعوت بافراد زير در قالب  استان هاي ميزبان مرحله منطقه اي از برگزيدگان جشنواره، جوانان مساجد
:عمل خواهند آورد

نشريه برتر هر منطقه  10مدير مسئول يا سردبير : الف
دو نفر اول بخشهاي خبر،مقاله ، سرمقاله،گزارش،مصاحبه،عكس و صفحه آرايي  : ب     

شش نفر وبالگ نويس برتر هر منطقه   :  ج      
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: مرحله كشوري

 

، نفرات راهيافته به مرحله كشوري توسط استان از مجموع افراد و نشريات راه يافته به مرحله منطقه اي
:  شد خواهند دعوت، به شرح زير ) فارس(ميزبان

مديرمسئول و يا سردبير سه نشريه برتر هر منطقه   -1

برتر مرحله منطقه اي در بخشهاي خبر،مقاله ، سرمقاله،گزارش،مصاحبه،عكس و صفحه آرايي  نفر -2

دو نفر وبالگ نويس برترهر منطقه   -3

.خواهند شددعوت مرحله نهايي جشنواره جهت حضور در -4
 

: شرايط و ضوابط اختصاصي بخش نشريات تجربي 
 

به هر در قالب آئين نامه،  ، نشرياتشركت در جشنواره  انمتقاضي منظور رعايت عدالت در بررسي آثاربه  -1
. را دارنددر جشنواره ، امكان حضورچاپ مي شوند) رنگي و يا سياه و سفيد( كه نحوي و هر شرايطي 

شماره را  3يا ماه از فعاليت آنها گذشته و 2تنها نشرياتي مي توانند در جشنواره شركت نمايند كه حداقل  -2
.باشندتوليد و چاپ كرده 

مختلف و از  در ماههاي  93و  92شركت كنندگان در اين بخش مي بايست سه شماره از نشريات سالهاي   -3
.هرشماره سه نسخه را به دبيرخانه هاي استاني تحويل دهند

 اي ميزبان مرحله منطقه اي نشريات را به دبيرخانه استانهpdf مه دبيرخانه هاي استاني بايد فايله  -4
در صورت عدم ارسال لوح فشرده نشريه ،دبيرخانه جشنواره در برابر اعتراضات بعدي از . جشنواره ارسال نمايند

.سوي شركت كنندگان پاسخگو نخواهد بود
. هيأت تحريريه نشريات الزاماً بايد از اعضاي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد باشند -5

.نامه داوري، به بخش نمايشگاهي جشنواره راه پيدا مي كنند كليه نشريات  داراي حد نصاب  نمره در آيين -6
   ،) فارس(نشريه اي كه به مرحله كشوري راه مي يابند پس از اعالم نهائي توسط استان ميزبان 12تمامي  -7

ارسال ) فارس(، به دبيرخانه استان ميزبانرا نسخه و از هر شماره دو خر نشريهمي بايست سه شماره آ
.نمايند

: نشرياتي كه در جشنواره حضور مي يابند بر اساس شاخصهاي زير بررسي مي شوندتمامي  -8
منتسب بودن نشريه به كانون فرهنگي و هنري مسجد *

استمرار در انتشار منظم نشريه*

حفظ و تقويت شمارگان نشريه*

 

كيفيت مناسب چاپ و توزيع *
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كيفيت محتوايي و صفحه آرايي*

مخاطبانارتباط مستمر و موثر با *

درصد مطالب نشريه و مرتبط با كانون فرهنگي و هنري  60توليدي بودن بيش از *

: تذكر
كليه دبيرخانه هاي استاني كه نشريه داخلي دارند ، با رعايت موارد آئين نامه اي مي توانند در جشنواره  -1

)واهدشدبررسي و داوري اين نشريات به صورت جداگانه انجام خ.(نشريات تجربي شركت نمايند
 

هاي آموزشي جهت مديران مسئول و اعضاي هيئت شايان ذكر است در طول مدت برگزاري جشنواره، دوره* 
 . نشريات توسط اساتيد مجرب برگزار خواهد شد تحريريه

 

:  شرايط و ضوابط اختصاصي بخش وبالگ نويسي
 

دبيرخانه  ،نظر به ابراز عالقه اعضاي كانونهاي مساجد براي حضور با نشاط و فراگير در عرصه  وبالگ نويسي 
محراب جوانان مساجد براي دومين بار رشته وبالگ نويسي را در جشنواره هاي فرهنگي و هنري دائمي جشنواره 

ضمن تقدير از همه شركت كنندگان و عالقمندان به عرصه فرهنگ ديني، شركت كنندگان . برگزار مي نمايد قلم
: در بخش وبالگ نويسي بايد شرايط و ضوابط زير را رعايت نمايند

 

.پست ارسال نمايد 7هرشركت كننده ميتواند تنها يك وبالگ با حداقل  -1
  ،دل نوشته ها ، خاطرات رايج نوشته هاي وبالگي از قبيلشركت كنندگان ميتوانند از تمامي قالب هاي  -2

يادداشت روزانه ، مقاله ، قطعات ادبي ، شعر ،عكس و حديث را به طور مجزا استفاده نموده، تا براي هر 
.بخش امتياز جداگانه اي دريافت نمايند

حدود .(ه باشدكلم 520تا  110حجم هر يادداشت ارسالي جهت شركت در جشنواره مي بايست ميان  -3
)كاراكتر 2500تا  500

.برخوردار است  وليدي بودن اثر از امتياز ويژهدر بخش عكس ،ت -4
.حديث باشد 6وبالگ بايد حداقل شامل  -5
.چنانچه آثار ارسالي متعلق به نويسنده نيست ، منبع آن ذكر گردد -6



يازي دريافت نشده و امتمطالبي كه در بخشهاي غير مرتبط گنجانده شده اند، در زمان داوري بررسي  -7
.نخواهند كرد

 
 


ارسال اثر به دبيرخانه به منزله قبول شرايط و مقررات آن است و تصميم گيري در مورد مسائل پيش  -8
.مساجد مي باشد جوانانهاي فرهنگي و هنري بيني نشده به عهده دبيرخانه دائمي جشنواره 
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گذاري و ارتباط با مخاطب و خالقيت در نويسي ، تاثير ادبيات وبالگاتكا به منابع غني ، بهره گيري از -10
.دهي هيات داوران مي باشدگ نويس از جمله معيارهاي امتيازارائه محتوا توسط وبال

. مسئوليت مطالب و محتواي وبالگهاي شركت كننده در جشنواره،به عهده نويسنده وبالگ مي باشد-11
. و نگارش يادداشت، توسط خود وبالگ نويس ميباشدمهمترين معيار امتياز دهي ، توليد محتوا -12
نماز و جوان ، مهدويت ، انتظار، عفاف و حجاب، جوان : عبارتند از  وبالگ نويسي موضوعات بخش -13

، )عليه السالم(،حضرت شاه چراغي وي و رضوي،سبك زندگي ،فرهنگ دينسيره عل ،و بصيرت 
  عزم ملي و مديريت جهادي

روز قبل از زمان  15حداكثر تا دبيرخانه هاي استاني ميتوانند نشاني كليه وبالگهاي كانوني را  -14
بديهي است عالوه بر ارسال از طريق پست  .ارسال نمايندبه پست الكترونيك  برگزاري مرحله منطقه اي

 .الكترونيك، دبيرخانه هاي استاني مي بايست به صورت مكتوب نيز اعالم نمايند
 
 

جدول زمان و استانهاي شركت كننده در مرحله منطقه اي  جشنواره محراب قلم             

 
 
 






 
 

 8/12/93تا/6/12 1/12/93تا 30/11و29 3/11/93تا /1/11 26/10/93تا/24/10رديف 
سمنان گيالن يزد كهگيلويه و بوير احمد  1
تهران قزوين هرمزگان فارس  2
رضوي  خراساناردبيل خراسان جنوبي بوشهر  3
مازندران زنجان كرمان خوزستان  4
خراسان شمالي آذربايجان شرقي جنوب كرمان ايالم  5
مركزي آذربايجان غربي اصفهان كرمانشاه  6
گلستان كردستان سيستان و بلوچستان چهارمحال و بختياري  7
البرز همدان قم لرستان  8
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                1فرم شماره       

 

شناسنامه نشريات تجربي مساجد  
: ـ مشخصات عمومي نشريه 1

.......................................          : نام كانون : ....................................................  مدير مسئول: .................................  نام نشريه
 ..........................................  :روستا ..................................: شهرستان    .........................................................: استان
  :.............................نشاني پست الكترونيكي            ............................................:تلفن

ـ مشخصات اعضاي هيئت تحريريه  و كليه همكاران نشريه  2
 

شماره تماس مسئوليت  مدت همكاري با كانون نام خانوادگي نام رديف 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

   
: ـ مشخصات فني نشريه 3

ويژه نامه هاي  مناسبتي       گاهنامه  ماهنامه    هفته نامه      دو هفته نامه      :دوره انتشار ) الف
قيمت نشريه                  ) شمارگان                       د) هـ:             قطع نشريه)  ج:         تعداد صفحات ) ب
تاريخ  : اولين شماره ) ودو رنگ     سه رنگ      چهار رنگ        رنگ  تك: ه چاپ نشري) هـ 

../.................../.......13          
ادامه دارد  بله        خير       ) ز       13........./ ......./.........تاريخ :  آخرين شماره 

جشنواره ها   دارد                   ندارد          سابقه حضوردر) ح
......................... : ...........................................................................................................................توضيحات  

................................................................................................ ............................................................................................................
بله              خير          :   هاي آموزشي را  دارند كادر نشريه سابقه شركت در دوره) ط

......................................  : ...............................................توضيحات 
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 2فرم شماره       

 
                                   

 فرم انتخاب مطلب مورد نظر براي بخشهاي مختلف رشته نشريات تجربي                              
 
 

                                                                         
...................... نام كانون فرهنگي و هنري.......................... نام مدير مسئول .................... نام نشريه ...................   استان 

 
: شركت كننده در بخش

خبر      
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 3فرم شماره       
                         

 

اطالعات فردي شركت كنندگان در رشته وبالگ نويسي هفتمين جشنواره محراب قلم 
 

. لطفاً اطالعات خواسته شده را به طور كامل و با دقت پر نماييد                                
 

:                                   شماره شناسنامه:                         كدملي:                نام پدر:                   نام خانوادگي :          نام 
:                        محل تحصيل       :     رشته تحصيلي:                  تحصيالت :         مذهب   13: ........./ ......./.........تاريخ تولد

:                     تاريخ شروع همكاري :                      مدت همكاري با كانون :                      نام كانون و مسجد   
.........................................................................  : .........................................................................آدرس محل سكونت 

............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................   ...............................................................................
 : .........................كد.....................................تلفن ثابت ..    :..............تلفن همراه 

: ............................................ نشاني وبالگ.................................................................................... نشاني پست الكترونيكي 
: از فعاليت فرهنگي  خالصه اي

............................................................................................................................................................................................................
................................ ..................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....
 

: ايدهاي آموزشي كه تا كنون گذراندهدوره
............................................................................................................................................................................................................

..........  ........................................................................................................................
 
 

دبيرخانه دائمي جشنواره هاي فرهنگي و هنري جوانان مساجدكشور 
                                                 


