
 به نام خدا 

 

 ن ی زم مشرق   یادب   یالملل ن ی ب   یزه ی جا   ی دوره   ن ی اول   فراخوان 

 

  ترجمه و  فیتأل یحوزه دو در را نیزممشرق  یادب یالمللنیب یزهیجا یدوره نیاول ن،یزمهنرمندان مشرق  یهنر یفرهنگ یمؤسسه 

 . کندبرگزار می یسینوسفرنامه وضوعم با

  و   ادب  فرهنگ،  یهاو توجه به مؤلفه   یاسالم  ــ یرانیا  فرهنگ  فردبهمنحصر  یهایژگ یو  یمعرف ی ادبی  این جایزه  از برگزاریهدف  

  گردشگران  و   محققان  ،سندگانی نو  قیتشو  و نیز  یفرهنگ  مستحکم  ی هاشه یر  یکهن و دارا  ی تمدن  گاهیجا  در  ،نیزممشرق   و  رانیا  خیتار

 است. ی ادب آثار دآورندگانی پد بزرگداشت و  یالمللنیو ب  یشاخص مل

    www.mashreghartists.ir  ی در تارنما  نام با ثبت  شود یم  دعوت  جهان  سراسر  زبانیفارس  ناشران  و   مترجمان  ، مؤلفاناساس از    نیبر ا

 . ندکن ارسال رخانهیدب نیبه ا ارتیزو  سفر، مهاجرت اتخود را با موضوع  ینشدهمنتشرو  شدهمنتشر آثار

 

 زه ی جا   یها بخش 

 کتاب   بخش •

 به ترجمه(  ای فی)تالدر قالب سفرنامه  (یدیخورش 1400 تا 1391 سال از) گذشته یدهه کی در که یآثار ،بخش نیا در

 . شوند یم یابیارز ، اندمنتشر شده  یفارس زبان

 کتاب بخش    دگان یبرگز 

 یفیتأل یسفرنامه نیبهتر (1

 شدهترجمه  یسفرنامه نیبهتر (2

 

 منتشرنشده آثار   بخش •

  ی ابیارز  ،نوشته شده باشند  هزار کلمه  20و حداقل در    یفارس  زبان  به  سفرنامه  قالب  در  که  یانشدهمنتشر  آثار  بخش،  نیا  در

 . شوندیم

 . شد خواهد اهدا باشد  معطوفو مهاجرت  ارتیز بهآن  موضوعکه  یآثار به ژهیو  یزهیجا دو بخش  نیا در

 . شد خواهد تیحما انتشار یبرا  بخش نیا یدهیبرگزآثار  از ،دآوری پد لیتما صورت در

 منتشرنشده آثار  بخش    دگان یبرگز 

 نشدهمنتشر یفیتأل یسفرنامه نیبهتر (1

 ارت یزبا موضوع  نشدهمنتشر  ی فیتأل یسفرنامه یژهیو یزهیجا (2

 مهاجرت  موضوع  با نشدهمنتشر  ی فیتأل یسفرنامه یژهیو یزهیجا (3

 

 آثار   ارسال   ط ی شرا 

 است. پذیرامکان www.mashreghartists.ir تیسا در فقط نامثبت •

  یتارنما در را نامثبت  کاربرگ  کتاب، ناشر  ای  (مؤلف یا مترجم) دآورنده ی پد  که شوند یم ی اب یارز آثاری ، تنهاکتاببخش  در •

  برگردانده کنندگان  آثار ارسالی به شرکت   ارسال کند.  رخانهیدب  ینسخه از کتاب به نشان  دو  راههمو    لیتکم  یادب  یزهیجا

 . نخواهد شد

http://www.mashreghartists.ir/
http://www.mashreghartists.irو/


  و  یفرد مشخصاتبر روی تارنمای رسمی جایزه بارگذاری شوند.  Wordدر قالب فایل  ، آثار باید نتشرنشدهر مآثادر بخش  •

 .دشو نوشته باید آثار  ی انیپا یصفحه  در کنندگانشرکت تماس اطالعات

 . د شرکت کن جایزه  یهازمان در تمام بخشهم  تواندیهر فرد م  •

 از موعد مقرر معذور است. پسشده  آثار ارسال افتیاز در ایزهج یرخانهیدب •

 

 ه جایز   شمار گاه 

 (خسروناصر داشتبزرگ روز با  زمان)هم 1401 وریشهر 12نام: ثبت شروع

 1401 ید 17 :آثارارسال  مهلت

   1402 بهشتیارد 8: هیاختتام

 

 رخانه ی دب   ینشان 

 ی مؤسسه  د، ی جد  118، واحد  12  یطبقه  صدف،   برج،  2  کارخانه، پالک   یکوچه  از  قبل   ، ییبها  خیش   دانیم ی شمال  ضلع  ونک،   تهران،

 نیزمهنرمندان مشرق  یهنر  یفرهنگ

 1993883783: یکدپست

 09940392172 و  021-88066727: تلفن

 .rashreghartists.imwww: ارسال آثارو  یرساناطالع گاه یپا

 mashreghartists@: نستاگرامیا

http://www.mashreghartists.ir/

