
قال رسول اهلل�
انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی...

معرفی و آشنایی با اولین دوره

جــایـــزه ۱۱۴
ویژه انتخاب برترین فعالیت های
 قـــرآنــی پیــــروان اهــــل بیــــت�







   برای شروع...

همانگونــه کــه می دانیــد تبلیــغ و ترویــج معــارف دیــن مبیــن اســام 

و فرهنــگ اهــل بیت�بــا محوریــت  قــرآن کریــم از مهم تریــن 

زمینه ســاز  عنــوان  بــه  کــه  اســت  فعالیت هایــی  ضروری  تریــن  و 

هدایــت و تربیــت متوازن اســامی ضامن اســتحکام درونی جامعه 

می شــود و ایــن مهــم همــواره مــورد تأکیــد معصومیــن� بــوده 

اســت.
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ــب  ــان مکت ــان مخاطب ــزرگ در می ــدف ب ــن ه ــبرد ای ــه پیش ــا ک از آنج

ثقلیــن مبارکیــن بــه حمایــت جــدی و مســتمر نیــاز دارد، مجمــع 

از  برگرفتــه  کــه  راه انــدازی جایــزه ۱۱۴ -  بیــت�ا  اهــل  جهانــی 

تعــداد ســوره های قــرآن کریــم اســت - می کوشــد تــا بــا ایجــاد 

فضایــی معنــوی و رقابتــی ســالم، تبلیــغ و ترویــج معــارف قــرآن و 

عتــرت را تعمیــق و تســهیل نمــوده و ضمــن کشــف اســتعدادها و 

مبلغــان برتــر در حــوزه فعالیت هــای قرآنــی، فضایــی فراهــم کنــد تــا 

ــد. ــدا نماین ــاء پی ــد و ارتق ــاب، رش ــتعدادهای ن ــن اس ای



6
۱۱۴

زه 
یـــ

جــا

  گستره اجرا

  بستر اجرا

  مراسم اختتامیه

ایــن جایــزه بــه صــورت جهانی میــان مراکز، مبلغــان و 

فعــاالن قرآنــی غیــر ایرانــی پیــرو اهــل بیت�بــدون 

محدویــت در جنســیت و ســن در اقصــی نقــاط جهان 

برگــزار می شــود.

تمامی روند اجرایی جایزه شامل فراخوان، ثبت نام، 

دریافت آثار، ارائه خدمات مشاوره ای، داوری و... از 

طریق فضای مجازی انجام خواهد شد.

در صــورت نبــود مانــع قانونــی در خصــوص شــیوع 

بیماری کرونا مراسم اختتامیه در عید غدیر سال ۱۴۰۰ 

با حضور مسؤولین مربوطه و برگزیدگان در جمهوری 

اسامی ایران به صورت حضوری برگزار خواهد شد. 
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  بخش ها
جایــزه ۱۱۴ در ســه بخــش برگــزار می شــود و هــر مبلغ 

می تواند بدون محدودیــت در تعداد اثر در یک یا چند 

محور از محورهای ذیل شرکت نماید:

  عرصه های فعالیت

 بخش تولید محصوالت هنری - رسانه ای؛
در این بخش باتوجه به شرایط شیوع بیماری کرونا در اقصی 

نقاط جهان، مبلغانی که بتوانند با استفاده از هنر و رسانه، 

محتوای قرآنی تولید نمایند مورد تقدیر قرار می گیرند. مثا شما می توانید 

ویدیویی جذاب به صورت کوتاه از ســــخنرانی خود تولید کنید، یا اینکه با 

اســــتفاده از آیات قرآنی عکس نوشته جهت نشــــر در فضای مجازی تولید 

نمایید و یا حتی ممکن اســــت بتوانید کلیپ، انیمیشــــن، موشن گرافیک، 

ویژه نامه مکتوب، پادکست، تولیدات رادیویی و... داشته باشید. فقط دقت 

کنید محتوای محصوالت شما باید برگرفته از معارف قرآنی باشد.
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  بخش توزیع و پخش محصوالت
 هنری - رسانه ای؛

دراین بخش الزم اســــت شــــما محصوالت هنری - 

رسانه ای در میان مخاطبین خود توزیع و پخش نمایید. الزم نیست 

خود شما تولید کننده محصوالت باشید. می توانید از محصوالتی 

که ما معرفی کرده ایم و در سایت جشنواره بارگزاری شده است یا هر 

محصول دیگری که خودتان مناسب بدانید استفاده کنید و آن ها را 

در فضای کشور محل فعالیت خودتان پخش و توزیع نمایید. مثا 



9

۱۱۴
زه 

یـــ
جــا

ممکن است شما دارای یک سایت باشــــید و این محصوالت را در 

آن قرار دهید و تبلیغات کرده تا مخاطبین از آن ها استفاده کنند، یا 

اینکه ممکن است در فضای مجازی مثل فیس بوک و اینستاگرام یا 

هر فضای دیگر صفحه داشته باشید و محصوالت را در آن جا پخش 

نمایید و یا حتی ممکن است در خانه یا مسجد مردم را دعوت کرده 

و محتواها را در آنجا برایشان پخش نمایید و یا هر بستر دیگری که 

خودتان صاح می دانید. ماک در این بخش کیفیت انتخاب، تعداد 

مخاطبان، کیفیت پخش و اثرگذاری بر روی مخاطب است.
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 برگزاری فعالیت های تبلیغی - ترویجی

در این بخش فعالیت های شما در حوزه تبلیغ و ترویج 

معــــارف قرآن کریم مورد توجه اســــت. فعالیت هایی 

نظیر منبر و ســــخنرانی، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، برگزاری 

جلســــات خانگی قرآن کریم، برگزاری مراسم جزء خوانی، کاس های 

بیان تفســــیر و مفاهیم قرآنــــی، برگزاری مســــابقات قرآنی، برگزاری 

نمایشــــگاه قرآنی و به طور کلی هر فعالیتی کــــه در این حوزه قرار 

داشته باشد. کافی است یک یا چند مورد از این فعالیت ها را پیگیری 

و اجرا نمائید. در ایــــن بخش از بهترین ها باتوجه به کمیت، کیفیت 

اجرا و میزان اثرگذاری بر روی مخاطب تقدیر به عمل خواهد آمد.
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   مزایای کلی شرکت در بخش های مختلف جشنواره:     
اگر می خواهید از مزایای زیر بهره مند شــــوید الزم است تا ابتدای ماه 

مبارک رمضان در ســــایت ما ثبت نام کرده و درخواست ارائه خدمت را 

ثبت نمایید. مزایایی که برایتان در نظر گرفته ایم به این شرح است:

ݤ|  ۱ |  بهره مندی از مشاور به منظور اجرای بهتر فعالیت؛

|  ۲ |  شرکت  در کارگاه های آموزشی مجازی به منظور رشد و ارتقاء؛

|  ۳ |  خدمــــات محتوایی و دراختیار قــــراردادن محتواهای 

هنری - رسانه ای مختلف به منظور اجرای فعالیت.

۱۱۴
زه 

یـــ
جــا

  روش شرکت در جشنواره:
وارد ســایت جشنواره شوید و مستندات فعالیت خود 

را طبق شرایط خواسته شــده در سایت برای ما ارسال 

کنید. دقت کنید برای ارســال مســتندات فقط تا تاریخ 

۱۵ خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارید.



12
۱۱۴

زه 
یـــ

جــا

  داوران و مربیان

جمعی از افراد خبــــره در حوزه های تبلیغ بین الملل، فعالیت های 

قرآنی، هنر و رســــانه قرآنی و... مشــــاوران، مربیــــان و داوران این 

جشنواره خواهند بود که برای آشنایی بیشتر با آن ها می توانید به 

سایت جشنواره مراجعه نمائید.



13

۱۱۴
زه 

یـــ
جــا

هرچــه محصــول یــا فعالیــت شــما خاقانه تــر، متفاوت تــر، 

جذاب تــر و دارای نــوآوری باشــد، امتیــاز بیشــتری کســب 

خواهیــد کــرد. فضــای تبلیــغ قرآنــی بیــش از هــر زمــان دیگر 

  مالک های داوری

هر کدام از داوران برمنبای مستندات ارائه شده و باتوجه به ماک های 

ذیل به هر فعالیت امتیاز خواهند داد. هر داور می تواند از ۰ تا ۱۰۰ امتیاز 

به یک فعالیت بدهــــد. در نهایت فعالیت هایی که در مجموع باالترین 

امتیاز را از مجموعه داوران کسب نمایند به عنوان برگزیدگان جایزه ۱۱۴ 

معرفی می شوند. 

ماک ها داوری به شرح ذیل است:

   خالقیت و نوآوری:   35 امتیاز  

نیازمنــد خاقیــت و نــوآوری اســت و بــرای همین هم ما بیشــترین امتیــاز را 

در ایــن بخــش قــرار داده ایــم.
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الزم اســت محتواهــای قرآنــی اســتفاده شــده، برگرفتــه از 

منابــع تفســیری و معارفــی معتبــر و موثــق باشــد. هرچــه 

ــاز  ــد، امتی ــه نمایی ــری ارائ ــر و بهت ــر، موثق ت ــوای ناب ت محت

منظــور، کیفیــت محصول یــا ارائه با در نظر گرفتــن ماک های 

فعالیــت اســت. مثــا اثــر تولیــدی شــما یــا انتخــاب محصــول 

قرآنــی بــرای توزیــع، هرچــه کیفیت بهتری داشــته باشــد امتیاز 

منظــور از کمیــت، تعــداد مخاطبــان شــما باتوجــه بــه 

وضعیــت منطقــه فعالیــت اســت. هرچــه تعــداد مخاطــب 

ــد کــرد. ــاز بیشــتری کســب خواهی بیشــتر باشــد، امتی

   محتوای مناسب:   25 امتیاز  

   کیفیت:   15 امتیاز  

   کمیت:   15 امتیاز  

باالتــری کســب خواهیــد کــرد.

باالتــری کســب می کنیــد. یــا ســخنرانی و خطابــه قرآنــی شــما هرچــه بهتــر و 

مناســب تر و موثرتــر بیــان شــده باشــد، امتیــاز شــما بیشــتر خواهــد بــود.
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یـا محتـوای  باتوجـه بـه مخاطبتـان، هرچـه محصـول تولیـدی 
فعالیـت شـما موجزتـر و مناسـب تر باشـد امتیـاز بیشـتری کسـب 
خواهیـد کـرد. مثا ممکن اسـت شـما تفسـیرهای یـک دقیقه ای 

   ایجاز:   10 امتیاز  

   جمع:   100 امتیاز  

جذاب ارائه دهید که مخاطب در کوتاه ترین زمان بیشترین معنی را دریافت کند.

  جوایز
جوایز ترکیبی از جایزه مادی، معنوی خواهد بود:

  نمادی از مزار ائمه هدی�؛

  تندیس و لوح افتخار جایزه؛

  جایزه نقدی؛

  اعطــــای اولویت در پرداخت کمک هزینه بــــه منظور تولید و اجرای 

فعالیت های قرآنی در محل تبلیغ؛

  ســــفر به جمهوری اسامی ایران و شرکت در کارگاه¬های آموزشی 

ارتقایی همراه با گواهی معتبر؛

  سبد هدایای صنایع دستی ایرانی؛ عضویت در باشگاه رشد و تعالی ۱۱۴؛



مهلت ثبت نام برای   گاه شمار 
دریافت خدمات 
مشاوره ای و محصوالت:

 ابتدای ماه مبارک 
رمضان؛

پایان جمع بندی
 و داوری: ۱ تیر؛

مهلت ارسال 
مستندات فعالیت:

 ۱۵ خرداد؛

حضور در ایران و
شرکت در کارگاه ها:

برگزاری مراسم  ۱ مرداد؛ 
اختتامیه: 
۷ مرداد ۱۴۰۰ مصادف 
با عید سعید غدیر؛


