
گذرد تا اين که طوس جايگاه آمد و رفت شيعيان و زائرانم روزها و شبها نمي حضرت امام رضا)علیه السالم(:

ي من خواهد شود؛ آگاه باشيد کسي که مرا در غربتم در طوس زيارت کند، روز قيامت با گناهان آمرزيده، هم درجهمي

 بود.

امام مهرباني ها حضرت علي بن موسي الرضا )عليه آالف التحيه و الثنا( و خواهر گرامي ايشان حضرت ميالد  دهه 

وجه به با تاست. شناخت هر چه بيشتر خاندان عصمت و طهارت فرصتي مغتنم براي فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( 

ف قرار داده است و سعي در کمرنگ کردن تهديدات روز افزون حاضر که جهان اسالم و سبک زندگي مسلمانان را هد

ي خاندان نبوت و امامت به عنوان تنها راه نجات گيري از سيرهو از بين بردن مفاهيم ناب اسالمي را دارد، لزوم بهره

 .نمايدبشريت بيش از پيش ضروري مي

راي سيدن دهه کرامت برا به مناسبت فرا ر "مسابقه ملی کتابخوانی مهمان امام"از اين رو، آستان قدس رضوي 

هدف از اين حرکت فرهنگي، زائرين و مجاورين امام مهرباني ها، حضرت امام رضا )عليه السالم( برگزار مي نمايد. 

اي از زندگاني سراسر خير و برکت ولي نعمتمان امام علي بن آشنايي مردم مومن و خداجوي ايران اسالمي با گوشه

و ترويج فرهنگ مطالعه و ر گرانقدر ايشان حضرت فاطمه معصومه )سالم ا... عليها( موسي الرضا )عليه السالم( و خواه
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 محور هاي شرکت در مسابقه

کتاب برگزيده شده(، پيامک، دلنوشته،  8آزمون تستي از  8) کتابخواني در دو بخش تستي و محتوايي شاملن مسابقه اي

 ، برگزار مي گردد.قاشي، خوانش کتاب و نداستان نويسي

 منابع مسابقه:-

 ه از زندگي امام رضا)عليه السالم(( اثر محمد هادي زاهديقصه و نکت 100الف(يک قمقمه دريا )

 برهه هاي زماني مختلف زندگي امام رضا )عليه السالم( به شکلي مختصر و جذاب در اين کتاب شرح داده شده است.

 ب(بر مدار آفتاب اثر محمد حسين پور اميني

 زندگي ايشان، در اين کتاب آمده است.ي حضرت رضا )عليه السالم( جهت الگوبرداري از سبک زندگي و سيره

 اعترافات غالمان اثر حميد رضا شاه آبادي ج(

هايي از زندگاني حضرت رضا )عليه السالم( با توجه به مشاهدات غالمان و فرستادگان مامون، که بيانگر فضائل برهه

 باشد، در اين کتاب گردآوري شده است.آن حضرت مي

 دانشمندد(آفتاب خراسان اثر مرتضي 

ها، در اين کتاب گردآوري شده است. )ويژه کودکان و قصه آموزنده براي کودکان جهت آشنايي با امام مهرباني 5

 نوجوانان(

 ه(مثل امام رضا )عليه السالم( باش اثر حسين ميرزايي

يژه دارد. )ومي مجموعه قصه هايي را از زندگاني حضرت رضا )عليه السالم( به شکلي زيبا از زبان يک کبوتر بيان

 کودکان و نوجوانان(

 ميهمان امام رضا )عليه السالم( اثر مرتضي دانشمندو(

 ي آموزنده و زيبا براي کودکان در اين کتاب به رشته تحرير در آمده است. )ويژه کودکان و نوجوانان(چند قصه

 يعليها( اثر غالمرضا حيدري ابهر به زندگي حضرت معصومه )سالم ا... نگاهي ز(

نکات مهم و برجسته زندگاني حضرت معصومه )سالم ا... عليها( به صورتي موجز و گيرا در اين کتاب به رشته تحرير در 

 آمده است.

 زندگي به سبک دخترانه اثر امير حسين بانکي پور ، فاطمه مالکيح(

ان دختران مسلمان براي رفتارهايش ي حضرت فاطمه معصومه )سالم ا... عليها(، نکاتي براي الگو گرفتنبا الهام از سيره

 درزندگي روزمره، به قلمي جذاب و گيرا، در اين کتاب بيان شده است.



 به شرح زير مي باشد: بخش تستي

کتاب مختلف بعنوان منابع مسابقه و  8: در اين بخش شرکت کنندگان مي توانند با مطالعه آزمون تستی -1

 در مسابقه شرکت نمايند. ketab.ir-www.m ن در سايت پاسخگويي به سواالت تستي مطرح شده از آ

 باشد:بخش محتوايي به شرح زير مي

ر ه السالم( و خواهامام رضا )علي يسيرهدر زمينه شرکت کنندگان مي توانند يک جمله ي تاثيرگذار  پیامک: -2

 3000802222، به شماره پيامک کاراکتر 80حداکثر در منبع مسابقه  8با توجه به بزرگوار ايشان، به انتخاب خود، 

 انتخابي در پايان پيامک ذکر شود( منبع)قابل ذکر است، نام و نام خانوادگي و عنوان  ارسال نمايند.

خود را با استفاده از مفاهيم بديع و ادبي، خطاب  دلنوشته يدر اين بخش مسابقه مي توانند  : عالقمندان دلنوشته -3

سه از منبع مسابقه،  8با توجه به  ،حضرت معصومه )سالم ا... عليها(، امام رضا )عليه السالم( و به امام مهرباني ها

ثار ارسالي بايد آ ارسال نمايند. به دبيرخانه مسابقه پایگاه اینترنتی و یا آدرس تلگرامیا  آدرس پستیطریق 

 )عنوان منبع انتخابي در پايان دلنوشته درج شود( کاراکتر باشد. 1000کاراکتر و حداکثر  250شامل حداقل 

 )عالقه مندان مي توانند فقط از يک طريق متن خود را راسال نمايند.(

ي که انتقال دهندهکاراکتر  5000مي بايست داستاني کوتاه در حداکثر  : شرکت کنندگان نویسی داستان -4

حضرت رضا )عليه السالم( و خواهر گرامي  صفات و ويژگي هاي اخالقي و رفتاري با توجه بهمفهومي زيبا و تاثير گذار، 

 ارسالارسال نمايند. یا آدرس تلگرامدبیرخانه پستی آدرس به منبع مسابقه،  8بر اساس  باشد؛، ميايشان

)عنوان منبع انتخابي در پايان داستان درج  باشد.داستان کوتاه مي 3حداکثر هر شرکت کننده مجاز به ارسال  نمايند.

 شود(.

محتوا و  به همراهبا استفاده از خالقيت خود، عکسي ترکيبي  تواننددر اين بخش مي عالقمندان: محتوایی عکس -5

درس آاز طریق و بوسيله ي گوشي تلفن همراه يا دوربين عکاسي تهيه کرده منبع مسابقه،  8براساس  ،يا جلد منابع

 )عنوان منبع انتخابي در زير عکس درج شود( به دبيرخانه مسابقه ارسال نمايند. تلگرام

 مسابقه و يا منابعت سال مي توانند با رسم يک نقاشي در زمينه موضوعا 15تا  5: کودکان و نوجوانان بين نقاشی -6

 رامتلگآدرس یا  ی دبیرخانهپستآدرس ریق از طرا اشد ي مفاهيم اسالمي بمنعکس کنندهکه رامت دهه ک

 ارسال نمايند.

اشد را ب که داراي مفهومي زيبا و مناسب مي بايست يک بخش جذاب از کتب مسابقه : عالقمندانکتاب نشخوا -7

د ارسال نمايند. فايل ارسالي باي تلگرام دبیرخانهآدرس بصورت دلخواه با صداي خود ضبط کرده و فايل آن را به 

)عنوان منبع انتخابي به همراه شماره صفحه در ابتداي خوانش  خط از کتاب را شامل شود. 10دقيقه و حداقل  5حداکثر 

 ذکر شود(
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  :تذکرات*

مي بايست نام، نام خانوادگي ، سال تولد ، شماره ملي ، تلفن  هر محور )غير از بخش پيامک( شرکت کنندگان در .1

ال قيد نمايند. مسئوليت ارس و کتاب منبع خود را با ذکر نام نويسنده،همراه و ثابت ، استان و شهر محل سکونت خود 

 اشتباه اطالعات برعهده ي شرکت کنندگان مي باشد.

 باشد.اثر مي 3ه ارسال .هر شرکت کننده در هر محور محتوايي تنها مجاز ب2

.عالقه مندان مي توانند با توجه به هر بخش مسابقه تنها از يک طريق )اينترنتي يا پيامکي يا تلگرام يا پستي( متن 3

 خود را ارسال نمايند.

ير غ.شرکت کنندگان محترم عنوان منبع انتخابي را به همراه آثار ارسالي با توجه به هر بخش حتما ذکر نمايند. ) در 4

 اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد (
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 آدرس مراکز تهيه منابع مسابقه:

 05132210500: خيابان امام خميني )رحمت اهلل عليه(: مقابل باغ ملي ، تلفن: 1فروشگاه شماره 

   05132252082: : حرم مطهر ، جنب کتابخانه ي مرکزي آستان قدس رضوي، تلفن2فروشگاه شماره 

 05138403116: خيابان دانشگاه، حدفاصل کفايي و ميدان شريعتي، تلفن: 3فروشگاه شماره 

 05132281222: حرم مطهر، ورودي خيابان شيرازي)باال خيابان(، تلفن: 4فروشگاه شماره 

 05137422728: خيابان خواجه ربيع، جنب آرامگاه خواجه ربيع، تلفن: 5فروشگاه شماره 
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 05132239767: حرم مطهر، ورودي باب الجواد)عليه السالم(، تلفن: 8فروشگاه شماره 

 05136082377، تلفن: 8ميدان آزادي، بلوار امامت، نبش امامت : 9فروشگاه شماره 

 05132234649: حرم مطهر، ورودي خيابان طبرسي، جنب باغ رضوان، تلفن: 10فروشگاه شماره 
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