
  

  زمینالمللی مشرقادبی بین شنوارهنامه جآیین

  
 نامهآیین 12/03/1401مورخ  در زمینهیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنري هنرمندان مشرقبراساس مصوبه 

 :شودمی تصویب زیر شرح به زمینالمللی مشرقبین ادبی شنوارهج
  

  :ـ هدف 1ماده 
اسالمی و توجه به -فرد فرهنگ ایرانیهاي منحصر بهمعرفی ویژگی، زمینمشرقی لملالبینهدف از اهداي جایزه 

از  هاي مستحکم فرهنگیزمین به عنوان تمدنی کهن و داراي ریشهفرهنگ، ادب و تاریخ ایران و مشرق هايمؤلفه
 پدیدآورندگاناصحاب قلم و  بزرگداشتالمللی و شاخص ملی و بین ، محققان و گردشگرانر تشویق نویسندگانگذره

  .است ادبی آثار
و  ایرانی هنري ـ ادبی فکر	هاي مربوط به جایزه مزبور باید در راستاي تولیدتنظیم ضوابط و ارائه مشوق -تبصره

 دینی باشد.
  

  :ـ تعاریف2ماده 
  :آثاري که در حوزه بررسی و انتخاب هیأت علمی و هیأت داوران قرار خواهد گرفت شامل

   :هاي معاصر)بخش اصلی(سفرنامه -1
در قالب  گذشته در یک دههفارسی  ایران و سایر کشورهاي جهان به زبان نویسندگانر این بخش آثار د

رقابت  آثار ترجمهو  آثار تألیفیدر دو بخش اند براي کسب نشان جشنواره منتشر شده سفرنامه معاصر
همچنین در این بخش، آثار منتشر نشده نویسندگان ایران و جهان به زبان اصلی فارسی در خواهند کرد. 

کلمه نیز در رقابت خواهند کرد که عالوه بر اهداي نشان 20000حداقل  متشکل ازقالب سفرنامه معاصر 
شته باشند جشنواره، دو جایزه ویژه نیز به آثاري که توجه ویژه به موضوعات سفرهاي زیارتی و مهاجرت دا

  همچنین از آثار منتشر نشده برتر جهت چاپ حمایت ویژه صورت خواهد گرفت. اهدا خواهد شد.
  

  ):بخش جنبی(داستان -2
توسط ناشران داخلی در  با درونمایه سفر در این بخش آثار منتشر شده نویسندگان به زبان اصلی فارسی

در دو  کوتاه براي کسب نشان جشنوارهدر قالب داستان بلند(رمان) و مجموعه داستان گذشتهیک دهه 
از یک داستان بخش داستان بلند سال و مجموعه داستان کوتاه سال رقابت خواهند کرد. در این بخش 

  خواهد شد. تقدیر که به موضوع سفر و مهاجرت توجه ویژه نموده است،  کوتاه منتشر شده
 



  ):ره سالبخش ویژه(چه -3
کشورهاي عضو منطقه ایران و المللی مخصوصاً نویسندگان بینملی و هاي ادبی در این بخش از میان چهره

احیاي متون با موضوع شان توجه ویژه به ادبیپژوهشی و که در آثار اکو و همسایگان ایران با استناد به این
هاي فرهنگی، اند، و معرف ظرفیتاسالمی نموده-و عناصر فرهنگی و تاریخی ایرانی هامؤلفهسفرنامه و 

همچنین تالش  اند مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.ي ایران اسالمی بودهطلبانهتمدنی و صلح
هاي کارگاهها، برگزاري هایی نظیر سخنرانیهاي معتبر ادبی جهانی، ویژه برنامهخواهد شد با حضور چهره

هاي گردشگري (سفر به مناطق مختلف ایران) به منظور تهیه مستند تصویري و آموزشی و ویژه برنامه
هایی به قلم نویسندگان مدعو، برگزار گردد که در تمامی این رویدادهاي توجه کتبی به خصوص سفرنامه

   رگزارکنندگان خواهد بود.  زمین مدنظر ببه معرفی فرهنگ واالي ایرانی اسالمی و تمدن کهن ایران
  

  :ـ ارکان3ماده 
 : از عبارتند	ارکان اجرایی این طرح

 گذاريشوراي سیاست  
 و داوران هیأت علمی   
 دبیرخانه 

  
  گذاري:شوراي سیاست ـ4ماده 

زمین و اعضاي حقیقی هیأت مؤسس و مدیره مؤسسه فرهنگی هنري هنرمندان مشرق حقیقی عضايترکیبی از ا
دیگري که در زمینه ادبیات، فرهنگ، هنر، تاریخ، گردشگري و صنایع دستی فعال هستند که به تشخیص و حقوقی 

هاي جشنواره به مدت یک منظور کمک و اعتالي فعالیتزمین بهسه فرهنگی هنري هنرمندان مشرقمدیران مؤس
  دوره انتخاب خواهند شد. 

 ا(بعلمی جشنواره بوده و دبیري  مدیرعامل مؤسسهمدیر مسئول یا با  گذاريشوراي سیاست دبیري -تبصره
 مصوب خواهد شد. زمیندر هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنري هنرمندان مشرق) رأي	حق

  
  :گذاريشوراي سیاستـ وظایف 5ماده 
 .زمینمشرقادبی  جشنوارههاي کلی طرح ترسیم و تعیین خط مشی و سیاست -1
 .طرح علمی و هیأت داورانهاي هیأت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش -2
 بخش رقابتی و غیررقابتیو کمیته اصلی کل از دشتطرح که م هیأت داوران و هیأت علمی تعیین اعضاي -3

 .خواهد بود
طرح،  و داوران علمی هاي داخلی و اجرایی و نیز معیارهاي ارزیابی آثار که توسط هیأتنامهتصویب آیین -4

 .تدوین و تنظیم شده است



  
  و داوران: ـ هیأت علمی6ماده 

  عبارتند از: و داوران هیأت علمی
، مستندنگاري ، نقد ادبی،یداستاننویسی، ادبیات سفرنامه هاي:حوزهنظران در نویسندگان و صاحب از تعدادي

معرفی  گذاريشوراي سیاستو براي تأیید به  جشنواره تعیین دبیراست که توسط  شناسیو ایران نگاريتاریخ
  .شوندمی

نظران و مرکب از متخصصین، صاحبنفر  15و حداکثر  9هیأت داوران بخش رقابتی متشکل از حداقل  -1تبصره
  هاي مختلف خواهند پرداخت.هاي یاد شده است که به داوري آثار بخشدر حوزه دانشگاه استادان
 گردد.تعیین میرئیس هیأت داوران جشنواره توسط دبیر جشنواره معرفی و   -2تبصره

  
  و داوران: ـ وظایف هیأت علمی7ماده 

شوراي  به تصویب براي	هاي داخلی و اجرایی و نیز معیارهاي ارزیابی آثار و ارسال آننامهـ تدوین آیین7ـ1
  گذاري.سیاست

   .زمینتجلیل از چهره سال مشرقبخش هاي رقابتی و بخشداوري در هر یک از  ـ تعیین و نصب هیأت7ـ2
هاي سه نفره توسط هیأت داوران بخش رقابتی در گروه بندي آثار رسیده به دبیرخانهـ بررسی، تفکیک و طبقه7ـ3

بدین صورت که  شود.گذاري جشنواره به عنوان سرگروه تعیین میکه در هر گروه یک نفر از سوي شوراي سیاست
ی هیأت بهآثار  نهایی داوري سپس و گرفته انجام اولیه هايبررسی شده بینیپیش معیارهاي با آثار انطباق	در صورت

  .گرددمی ارجاع داوران هايمتشکل از سرگروه
  .شودمی تکلیف		نفر از اعضاء تعیین 3با رأي حداقل  داوران اختالف نظر میان اعضاي هیأت هرگونه -صرهتب
   .گیري در مورد جوایز ویژهـ تصمیم7ـ4
و با  المللی توسط گروهی سه نفره از هیأت علمی جشنوارهبین بخشصاحبان آثار واجد شرایط تقدیر در  -5-7

هاي ادبی نویسندگانی از میان چهره لذاگذاري جشنواره، صورت خواهد پذیرفت. تأیید و مصوبه شوراي سیاست
که در و و همسایگان ایران با استناد به اینزمین و کشورهاي عضو منطقه اکالمللی مخصوصاً نویسندگان مشرقبین
اسالمی -ایرانیهاي و عناصر فرهنگی و تاریخی مؤلفهاحیاي متون با درونمایه سفر و شان توجه ویژه به ادبی آثار

اند مورد تقدیر و تجلیل قرار ي ایران اسالمی بودهطلبانههاي فرهنگی، تمدنی و صلحو معرف ظرفیتاند، نموده
  گرفت. خواهند 

روي نویسندگان و هیأت علمی جشنواره با رصد کارشناسانه و شناسایی آثار برجسته، بدیع و پیش -تبصره
المللی، حداقل یک و حداکثر سه چهره معتبر ادبی را جهت تقدیر در هر دوره به شوراي بینملی و پدیدآورندگان 

   گذاري جشنواره معرفی خواهد کرد. سیاست
  

  :و مکان برگزاريـ زمان 8ماده 



شهریورماه روز بزرگداشت نویسنده و سیاح بزرگ ایرانی، ناصر خسرو قبادیانی 12زمان با فراخوان جشنواره هم
 زمینمشرق المللیبین نشاناهداي  اختتامیه و مراسممنتشر خواهد شد و پس از پایان مهلت ارسال و داوري آثار، 

در تهران پایتخت جمهوري اسالمی ماه  اردیبهشت هفته اولدر  سعديداشت روز بزرگمقارن با صورت دوساالنه به
 ایران برگزار خواهد شد.

  
  :ـ تشکیل دبیرخانه9ماده 

 و علمی هیأت با هماهنگی	منظور انجام کلیه امور اداري و اجرایی از قبیل مکاتبه، سفارش آگهی، دریافت آثار،هب
در  زمینمشرق ادبی جشنواره دبیرخانه... و جلسات	برگزاري براي هماهنگی مربوط، امور انجام براي داوران هیأت

  .شودمی تشکیل زمینمؤسسه فرهنگی هنري هنرمندان مشرق
هیأت مدیره و هیأت مؤسسین مؤسسه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی و  توسط دبیرانتخاب  -1تبصره

  پس از تأیید آغاز به فعالیت خواهد نمود.
   جشنواره تنفیذ نماید. ود را به دبیر اجراییدبیر جشنواره محق است برخی از وظایف خ -2تبصره

  
  :ـ وظایف دبیرخانه10ماده 

  .هاي جمعیدر رسانه آثار منتشر شده و نشدهـ تهیه و درج آگهی فراخوان 15ـ1
  و داوران. بندي آن زیر نظر هیأت علمیـ دریافت آثار ارسالی و طبقه15ـ2
  .نامه براي برگزاري جلساتـ ارسال دعوت15ـ3
  .ـ انجام امور تبلیغی مراسم و امور مربوط به مکان برگزاري آن15ـ4
  گذاري.شوراي سیاستهیه لوح و جوایز با نظر ـ ت15ـ5
 جشنواره.ـ انجام امور مالی مربوط به 15ـ6
  

  :نامهـ مجري آیین11ماده 
 مدیره مؤسسه فرهنگی هنري هنرمندان مشرق زمین، مدیرعامل مؤسسههیأت نامه براساس مصوبه مجري این آیین

  .بود خواهد
جایزه نقدي  عالوههب زمینمشرقهاي این طرح، نشان ادبی جوایز نفرات اول هر کدام از رشتهارزش  ـ12ماده 

 درصد بودجه کل جشنواره کمتر باشد.15که مقدار آن نباید از  خواهد بود
مؤسسه فرهنگی هنري 	اي در بودجه ساالنههاي الزم براي اجراي این طرح به صورت تبصرههزینه ـ13ماده 

 .گرددمی منظور زمینهنرمندان مشرق
 زمینهیأت مدیره مؤسسه فرهنگی هنري هنرمندان مشرقتبصره در جلسه  8ماده و  14نامه در این آیینـ 14ماده 

  .رسید تصویب به 12/03/1401مورخ 
 


