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 باسمه تعالی

 

 مهر ایران الحسنه هنری قرض-ملی فرهنگی فراخوان نخستین جشنواره

 

ای است. این سنت الهی با تأکید ایرانی، دارای وسعت تاریخی دیرینه -ی اسالمی، فرهنگِ پسندیدهالحسنهقرض

)ع(، نشان از ارزش واالی آن در زندگی اجتماعی انسان دارد. اهتمام مردم تیباهلی بسیار در قرآن کریم و سیره

 های اجتماعی.این سنت نیکو در رفاه، همدلی و کاهش آسیب مؤثرهای مختلف تاریخ، گواهی است از نقش در دوره

در ایران،  الحسنهقرضو اولین بانک تخصصی  نیتربزرگ عنوانبهمهر ایران  الحسنهقرضدر همین راستا بانک 

ای، هنری و های مختلف رسانهدر حوزه الحسنهقرضنری ه - اقدام به برگزاری اولین جشنواره ملی فرهنگی

ی و ادبی و فرهنگ راثیمپژوهشی نموده است. این بانک در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، تکریم و تجلیل از 

ی رقابت در راستای زمینه آوردنفراهمای و هنری، ی رسانههاافزایی ظرفیتهم ،دستاوردهای پژوهشگران و نوآوران

های نوین در و خلق ایده الحسنهقرضای و هنری در ترویج فرهنگ ارتقای سطح کیفی و محتوایی آثار رسانه

 .داندیمی به مردم را مأموریت خود رسانخدمتراستای 

وری برگزار خواهد شد. امید است که اصحاب نری، پژوهش و نوآه - این جشنواره در سه بخش رسانه، فرهنگی

رسانه، هنرمندان و پژوهشگران با ارسال آثار و دستاوردهای خود به این جشنواره، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ 

 بردارند. الحسنهقرضی ی خدمات نوین بانکی در عرضهو توسعه الحسنهقرضاصیل 
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 ــــ هاحوزهو  هابخشــــ 

 

 اصلی یهابخش

 :بخش رسانه 

 خبر .1

 عکس خبری .2

 گزارش .3

 یادداشت .4

 )مصاحبه( وگوگفت .5

 

  هنری -بخش فرهنگی 

 شعر و سرود .1

 داستانک .2

 یسینوخوش .3

 نقاشی و نگارگری .4

 

 بخش پژوهش و نوآوری 

 مستندات علمی .1

 ی پیشرانهادهیا .2

 کسب و کار نوپا .3
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 ــــ اهداف جشنواره ــــ

  و اصحاب فرهنگ و هنر هارسانهبا استفاده از ظرفیت  الحسنهقرضترویج فرهنگ 

 الحسنهقرضی مروّج فرهنگِ حمایت مادی و معنوی از هنرمندان و اصحاب رسانه 

  الحسنهقرضبسترسازی برای ایجاد شبکه فعاالن هنر و رسانه در ترویج فرهنگ 

  ومتی و شکوفایی اقتصادیاسالمی در تحقق اقتصاد مقا -ابزاری مالی  عنوانبه الحسنهقرضتبیین 

  الگوی بانکداری اسالمی یسازادهیپمهر ایران در راستای  الحسنهقرضشناسایی خدمات نوین بانک 

  تحصیلیعدالت  جیو ترو رفاه، سالمت گسترش مهر ایران در الحسنهقرضتقویت ایفای مسئولیت اجتماعی بانک 

 

 ــــ جشنواره یموضوعات و محورهاــــ 

 ی قرآن و عترتدر آیینه الحسنهقرض 

 یفرزندآورآسان و  الحسنه، ازدواجقرض 

 داریاشتغال پا تولید و الحسنه،قرض 

 انیبندانش اقتصادی علم و فناوری و توسعهالحسنه، قرض 

 درمانو  الحسنه، بهداشتقرض 

 آموزش و الحسنهقرض 

 یاجتماع یهابیآسی هاالحسنه و کاهشقرض 

 اسالمی -ایرانی ی الحسنه و سبک زندگقرض 

 .است« الحسنهقرض»و هرآنچه مرتبط با موضوع 
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 ــــرسانه بخش  یعموم طشرایــــ 

 .باشدیمشخص شده آزاد م یهادر بخش یاخبرنگاران حرفه یتمام یشرکت در جشنواره برا . 1

 یهاگاهیو پا هایخبرگزاردر مطبوعات،  1401آذرماه6 لغایت 1400آذر   22 یزمان یدر بازه دیبا یارسال آثار . 2

 .نخواهد بود رشیها( مورد پذ)بولتن یداخل اتیمنتشر شده در نشر آثار .کشور منتشر شده باشند یخبر

 (.در کنار اثر منتشر گردد. )اثر با نام باشد دیصاحب اثر الزاماً با نام . 3

 بیرخانه جشنواره است.د بهاثر  3مجاز به ارسال  حوزه و در هرحوزه  2تواند فقط در هر متقاضی می . 4

انتخاب  یصورت تصادفرا به یافتی، آثار دررخانهیاز حد مجاز توسط صاحب اثر، دب شتریصورت ارسال آثار ب در . 5

 .را حذف خواهد کرد هیو بق

 .د شدننخواه یصورت داور نیا ریدر غ؛ خوانا و شفاف باشد ستیبایم یارسال آثار . 6

 .درج  باشد (خیو تار URL هایانتشار، در خبرگزار خیتار ه،ینشر یگووشناسنامه )ل یدارا ستیبایم آثار . 7

و  یقیحق ییو پاسخگو یقانون تیو هرگونه مسئول داندیم آناثر را مالک  یکنندهارسال ،جشنواره یدبیرخانه . 8

 .باشدیکننده مبا شخص ارسال یحقوق

 .شود لیمیا mehriran.fest@gmail.com آدرسبه  رسانهدر بخش  مکتوب و عکس آثار . 9

 .دیآثار برتر را منتشر نما صالحدیددر صورت  تارا دارد  اریاخت نیا رخانهیدب و مسترد نخواهد شد یلیتحو آثار . 10

ای در آن ی تقدیر تشخیص ندهند، جایزهی برتر یا شایستهای، اثری را حائز رتبهداوران در حوزه چنانچه . 11

 حوزه اهدا نخواهد شد.

 .با دبیرخانه جشنواره خواهد بود نشدهینیبشیئل پدر مورد مسا یریگمیتصم . 12

 .ارسال شود رخانهیو مهر رسانه به دب رمسئولیمد دییپس از تأ دیبا یارسال آثار . 13

 

 ــــرسانه هر حوزه در بخش  یاختصاص طشرایــــ 

 ی خبر:حوزه 

 خبر در دو قالب Word و PDF  با فونتB Nazanin جشنواره  یهدبیرخان لیمی، به ا14فونت  یو اندازه

 ارسال شود.

 ی کشور منتشر شده باشند.هارسانهبایست در اخبار می 

 ( در عنوانSubjectا )درج شود.« الحسنهقرض یمل یجشنواره نینخست هب خبرارسال » عبارتِ ،یارسال لیمی 
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 ی عکس:حوزه 

 .عکس خبری و یا گزارش تصویری باشد 

  باشند. ی کشور منتشر شدههارسانهآثار در 

  300اندازه عکس باید dpi  و در قالبJPEG .باشد 

 ( در عنوانSubjectا )درج « الحسنهقرض یمل یجشنواره نینخست هب عکسارسال »عبارت  ،یارسال لیمی

 شود.

 

 ی گزارش:حوزه 

 های خبری، تحلیلی و یا تحقیقی باشند.ها باید در یکی از قالبگزارش 

  شده باشند. ی کشور منتشرهارسانهآثار در 

 لیفا کیدر قالب  شدهپیصورت تابه دیبا یآثار ارسال Word  با فونتB Nazanin به 14فونت  یو اندازه ،

 جشنواره ارسال شود. یدبیرخانه لیمیا

 ( در عنوانSubjectا )درج « الحسنهقرض یمل یجشنواره نینخست هب گزارشارسال »عبارت  ،یارسال لیمی

 شود.

 

 ادداشتی یحوزه: 

 لیفا کیدر قالب  شدهپیصورت تابه دیبا یارسال ادداشتی Word  با فونتB Nazanin 14فونت  یو اندازه ،

 جشنواره ارسال شوند. یدبیرخانه لیمیبه ا

  ی کشور منتشر شده باشند.هارسانهآثار در 

 ( در عنوانSubjectا )درج « الحسنهقرض یمل یجشنواره نینخست هب یادداشتارسال »عبارت  ،یارسال لیمی

 شود.

 

 مصاحبه(: وگوگفتی حوزه( 

 در قالب فرمت  ییویدیآثار وMP4 ینام و نام خانوادگ ل،یمیا ارسال شوند و در متنِ رخانهیبه دب لیمیا قیاز طر 

 درج شود. ویدیانتشار و نکیانتشار و ل خیصاحب اثر، تار

  لیفا کیدر قالب  شدهپیصورت تابه دیبا یارسالآثار مکتوب Word  با فونتB Nazanin فونت  یو اندازه

 دبیرخانه جشنواره ارسال شوند. لیمی، به ا14

  ی کشور منتشرشده باشد.هارسانهآثار در 
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 ( در عنوانSubjectا )الحسنهقرض یمل یجشنواره نینخست یوگو براارسال گفت»عبارت  ،یارسال لیمی »

 درج شود.

 

 ــــی هنر – یبخش فرهنگ یعموم طشرایــــ 

 یستهیشا ایعنوان اثر برتر به ،یگرید یدر جشنواره نیازاشیکه پ افتیراه خواهند  یبه مراحل داور یآثار. 1

 انتخاب نشده باشند. ریتقد

چاپ  غات،یتبل ،یمجاز یها، فضاهنرمندان، در رسانه یحق را داراست تا از آثار ارسال نیجشنواره ا یرخانهیدب. 2

 آثار در داخل و خارج از کشور با ذکر نام هنرمند، استفاده کند. شیکتاب و نما

افراد  یبه هرگونه ادعا از سو ییپاسخگو تیآثار باشند. مسئول یو معنو یمالک ماد دیکنندگان آثار، باارسال. 3

اثر است و دبیرخانه جشنواره،  یکنندهارسال یآثار ارائه شده بر عهده تیمالک ینهیدر زم یحقوق ای یقیحق

 .رفتی، نخواهد پذخصوصنیرا درا یتیمسئول گونهچیه

 .اثر را دارد 5 تاًیهر هنرمند در هر حوزه، امکان ارسال نها. 4

 تماس هنرمند درج شود. یو شماره یآدرس، کد پست ،یکد مل ،ینام، نام خانوادگ دیبا ،یارسال لیمیدر ا. 5

ای در آن حوزه ی برتر یا شایسته تقدیر تشخیص ندهند، جایزهای، اثری را حائز رتبهحوزهداوران در  چنانچه. 6

 اهدا نخواهد شد.

 

 ــــی هنر – یهر حوزه در بخش فرهنگ یاختصاص طشرایــــ 

 و سرود شعر یحوزه : 

 وجود ندارد نهیزم نیدر ا یتیآزاد است و محدود ،شعر یبرای حوزه قالب. 

 باشد و به عنوان سرودِ « الحسنه مهر ایرانبانک قرض»ی سرود، آثار ارسالی باید با موضوع در خصوص حوزه

 بانک ارسال شوند. 

 لیفا کیدر قالب  شدهپیصورت تابه دیبا یآثار ارسال Word  با فونتB Nazanin به 14فونت  یو اندازه ،

 دبیرخانه جشنواره ارسال شوند. لیمیا

 ( در عنوانSubjectا )درج شود.« الحسنهقرض یمل یجشنواره نینخست هارسال شعر ب»عبارت  ،یارسال لیمی 
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 داستانک: یحوزه 

 کلمه باشند. 500تا  300 نیب دیبا ،یارسال یهاداستانک 

 لیفا کیدر قالب  شدهپیصورت تابه دیبا یآثار ارسال Word  با فونتB Nazanin به 14فونت  یو اندازه ،

 دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.  لیمیا

 ( در عنوانSubjectا )درج « الحسنهقرض یمل یجشنواره نیارسال داستانک به نخست»عبارت  ،یارسال لیمی

 شود.

 

 یسینوخوش یحوزه: 

 مورداستفاده توسط هنرمندان وجود ندارد. کیتکن ایابعاد  یبرا یتیمحدود 

 ( در عنوانSubjectا )الحسنهقرض یمل یجشنواره نیبه نخست یسینوارسال خوش»عبارت  ،یارسال لیمی »

 درج شود.

 باال از  تیفیک اسکن با ایباال  تیفیک بلکه عکس با ست؛یآثار ن یکیزیبه ارسال ف یازین ،ییابتدا یدر مرحله

 نیداوران ا ئتیکه توسط ه یشوند. در ادامه، آثار وستیپ ،یارسال لیمیدر ا PDF ای JPEG لیآثار در قالب فا

 یاگونهبه یارسال یهاعکس تیفیارائه شوند. ک رخانهیبه دب یکیزیصورت فاست تا به ازیحوزه منتخب شوند، ن

 نخواهند  شد.  یوارد مراحل داور ت،یفیفاقد ک ریاست تصاو یهیکه با اصل اثر تطابق داشته باشد. بد باشد دیبا

 

 ی و نگارگری:نقاش یحوزه 

 تالیجید یصورت نقاشکه به یمورداستفاده توسط هنرمندان وجود ندارد. )آثار کیتکن ایابعاد  یبرا یتیمحدود 

 خواهند شد.( رفتهیپذ زیخلق شده باشند ن

 ( در عنوانSubjectا )درج « الحسنهقرض یمل یجشنواره نیبه نخست یارسال نقاش»عبارت  ،یارسال لیمی

 شود.

 باال از  تیفیاسکن با ک ایباال  تیفیبلکه عکس با ک ست؛یآثار ن یکیزیل فبه ارسا یازین ،ییابتدا یدر مرحله

 نیداوران ا ئتیکه توسط ه یشوند. در ادامه، آثار وستیپ ،یارسال لیمیدر ا PDF ای JPEG لیآثار در قالب فا

 یاگونهبه یارسال یهاعکس تیفیارائه شوند. ک رخانهیبه دب یکیزیصورت فاست تا به ازیحوزه منتخب شوند، ن

 نخواهند  شد یوارد مراحل داور ت،یفیفاقد ک ریاست تصاو یهیباشد که با اصل اثر تطابق داشته باشد. بد دیبا
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 -ــــپژوهش و نوآوری بخش  یعموم طشرایــــ 

کمک به  ،یاسالم یبرتر در حوزه بانکدار یو پژوهش یآثار علم یو معرف ییبخش جشنواره شناسا نیهدف ا . 1

در حوزه  ی و فناورانهعلم یها تیفعال قیسطح دانش و فرهنگ مکتوب فرهنگ قرض الحسنه، تشو یاعتال

حوزه  در جهت  نیو متخصصان ا اناز محقق ریو تقد تیبا تمرکز بر قرض الحسنه و حما یاسالم یبانکدار

 .  باشدیم یاسالم یدر حوزه بانکدار یسطح دانش و نوآور یارتقا

مطالعات  ،ی تحقیقاتیهاطرح ،ی علمیهاگزارش، نامهانی، پاشامل مقاله)مستندات علمیارسالی در قالب  یآثار . 2

 باشد.« الحسنهقرض با موضوعمرتبط »نوپا بایستی  وکارکسبی هامدلی پیشران وهادهیاتطبیقی و...(، 

ها، ، در رسانهنوآورانی پژوهشگران، محققان و هادهیادستاوردها و حق را داراست تا از  نیجشنواره ا یرخانهیدب . 3

 ، استفاده کند.آنانآثار در داخل و خارج از کشور با ذکر نام  شیچاپ کتاب و نما غات،یتبل ،یمجاز یفضا

افراد  یبه هرگونه ادعا از سو ییپاسخگو تیآثار باشند. مسئول یو معنو یمالک ماد دیکنندگان آثار، باارسال  . 4

اثر است و دبیرخانه جشنواره،  یکنندهارسال یارائه شده بر عهده آثار تیمالک ینهیدر زم یحقوق ای یقیحق

 .رفتی، نخواهد پذخصوصنیرا درا یتیمسئول گونهچیه

 اثر را دارد. 4 تاًیامکان ارسال نها پژوهشگر و ایده پردازهر   . 5

     آدرسبه « قرض الحسنه»های نوآورانه و مدل های کسب و کار نوپا با موضوع مستندات علمی، ایده  . 6

mehriran.fest@gmail.com    شود لیمیا . 

ویا  صاحب اثر یا ایده تماس یو شماره یآدرس، کد پست ،یکد مل ،ینام، نام خانوادگ دیبا ،یارسال لیمیدر ا . 7

 .درج شودکارآفرین 

در آن حوزه  ایی تقدیر تشخیص ندهند، جایزهی برتر یا شایستهای، اثری را حائز رتبهداوران در حوزه چنانچه . 8

 اهدا نخواهد شد.

 

 ــــپژوهش و نوآوری هر حوزه در بخش  یاختصاص طشرایــــ 

 مستندات علمی یحوزه : 

 مقاالت منتشر شده ،یقاتی(، طرح تحقفیو تصن فیدر جشنواره شامل کتاب )تأل یابیمورد ارز مستندات ،

در « قرض الحسنه»با موضوع یی دانشجو ینامه و رساله ها انیو پا مطالعات تطبیقی، گزارش های تحلیلی

 است.  بانکداری اسالمی

  هستند: ریبه شرح ز یاز مستندات علم کیمربوط به هر یهاآثار در قالب فرم یابیارز یارهایمع ازبرخی 

 در کشور؛ یاسالم یبانکدار یسطح علم یکمک به ارتقا -
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 کرد؛یسنه و رودر موضوع، ساختار، پرداختن به موضوع قرض الح یو نوآور یتازگ -

 ؛یو استنتاج منطق لیو قدرت تحل یروش شناس -

 ؛یاسالم یدر گسترش آموزش و پژوهش بانکدار یرگذاریتأث  -

 نگارش، دستور زبان و واژگان؛ ،یاستانداردها در ساخت، فصل بند تیرعا -

 استانداردها در ذکر منابع و مآخذ؛ تیرعا -

 ان؛یب ییبایاستحکام و ز  -

 ح؛یو تصح فیتأل یاستانداردها تیرعا  -

 و چاپ؛ یصفحه بند ،ینیحروف چ ثیاثر از ح یو آراستگ یزگیپاک -

 مستندات،  هیو ارا شنهادیبجز موارد فوق، در صورت پ ،یاسالم بانکداریانجام شده در حوزه  یها تیفعال ریسا

 است. یقابل بررس رخانهیدب صیبا تشخ

 ( در عنوانSubjectا )درج « الحسنهقرض یمل یجشنواره نیبه نخست علمیمستندات »عبارت  ،یارسال لیمی

 شود.

 

 ایده های پیشران یحوزه : 

 کارگیری دانش موجود به شیوه جدید، در (: هر نوع خلق یا کاربرد دانش جدید، یا بهپیشرانپردازی)های ایده

نه، بازارهای جدید، رابطه با ارائه یک یا چند بعد از کسب و کار )مانند ارائه محصول/ خدمات جدید و فناورا

 .باشدهای جدید تولید یا مدل کسب و کار جدید( میفناوری و روش

 شناخته  میو مسئول ت دهیجشنواره به عنوان صاحب ا دگاهیکه از د شودیاطالق م یمسئول: به فرد پردازدهیا

 یموارد اعالم باشدیموظف م یاصل پردازدهی. ارفتیصورت خواهد پذ یبا و رخانهیمکاتبات دب هیو کل شودیم

اعالم  رخانهیرا به دب میت یهاتیفعال زارشو گ یینها جیبه مشورت گذاشته و نتا میرا در ت رخانهیدب یاز سو

 .ندینما

 باشد یمد نظر مزیر  ژهیو کردیباشد و رو یم «قرض الحسنه»موضوع مرتبط با  دهیا افتیدر یها حوزه: 

 یو خدمات بانک ی(در بانکدارنتکی)فیمال یها یفناور -

 نیچبالک کیالکترون یبانکدار -

 ی، اینترنت اشیا و علم داده و..(هوش مصنوعفناوری های داده محور)  -

 (crowd funding) یجمع یمال نیتام -

 - الریو رمز  CBDC-ارز رمزها    -

 (Tokenization) یگذارنشان -
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 EMV,PCI پرداخت یاستانداردها -

 کوچک و متوسط یبنگاه ها یمال نیتام -

 ها تحت فرآیند مشخص جشنواره کنندگان امتیازی مازاد ندارد. تمامی ایدهمقطع و رشته تحصیلی شرکت

 .باشدشوند و کیفیت و امکان تجاری سازی ایده مالک داوری میداوری می

 نفر باشد  6تا  1تواند از  یم های پیشران دهیا حوزهدر  میتعداد افراد ت. 

 باشد ریز یاز مراحل توسعه ا یکیدر  دهیا: 

 هیاول دهیا -

 یشگاهیو آزما یعلم یابیارز -

 شده دییتا یشگاهیآزما نمونه -

 در عنوان (Subject) الحسنهقرض یمل یجشنواره نیبه نخست ایده های پیشران»عبارت  ،یارسال لیمیا »

 .درج شود

 

 کسب و کار نوپا یحوزه: 

 (، دیکسب و کار جد یهاها )مدلبانک دیجد یو ...( ساختار درآمد تکنی)ف دیجد گرانیحوزه شامل باز نیا

 یسازکپارچهی ،یشناخت یو بانکدار یاجتماع یبدون شعبه، بانکدار یبانکدار تال،یجید یباز، بانکدار یبانکدار

 یدر بانکدار دیتحوالت جد یابعاد اقتصاد یررسها و ببانک ییبر کارا یفناور ریتاث ،یمختلف مال یکسب و کارها

 تبط با موضوع و محورهای جشنواره می باشد .مر کیالکترون

 :شرایط زیر برای ارسال کسب و کار نوپا ضروری است 

« قرض الحسنه» موضوعبا  یاسالم یو بانکدار یهر نوع کسب و کار جدید رسمی یا غیر رسمی حوزه مال -

ماه  42( دارای سابقه فعالیت کمتر از دیکسب وکار جد کیمالک  -ریمد اینوظهور  نیکه )شامل کارآفر

 )سه و نیم سال( 

 (نفر 6تا  3)تیماستارتاپ ازیموردن یمنسجم و کارآمد شامل تخصص ها میت -

 ی(الزام)MVPای هیدارا بودن نمونه محصول اول -

  و کارآفرین نوظهور بایستی اطالعات ومدل کسب و کار نوپا مرتبط با قرض الحسنه را به همراه سوابق فعالیت

 مجوزهای دریافتی به ایمیل دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.

 در عنوان (Subject) درج « الحسنهقرض یمل یجشنواره نیبه نخست کسب و کار نوپا»عبارت  ،یارسال لیمیا

 .شود
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 ــــ جوایز جشنواره ــــ

 هنری، پژوهش و نوآوری –های رسانه، فرهنگی جوایز بخش

 نفرات برتر هر حوزه:  

 150  میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس 

 ه رلوح جشنوا 

 وام قرض الحسنه از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران 

  :نفرات شایسته تقدیر در هر حوزه 

 50  میلیون ریال جایزه نقدی 

  لوح جشنواره 

 وام قرض الحسنه از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران 

 شمارجشنواره ــــــــ گاه

 1401 ماهشهریور 7شروع روند دریافت آثار: 

 1401ماه  آذر  7آخرین مهلت دریافت آثار: 

 1401آذر ماه 8شروع فرآیند داوری: 

 1401 بهمن ماه 8پایان فرآیند داوری: 

 1401 اسفند 14برگزاری آئین اختتامیه جشنواره: 

 ــــ های ارتباطی جشنوارهراهــــ 

 mehriran.fest@gmail.comایمیل جشنواره: 

   https://qmb.ir/Festival سایت:وب

   mehriran.fest                                                                    ی اینستاگرام:صفحه

   10092داخلی 91006005-021 ی تماس دبیرخانه:شماره

https://qmb.ir/Festival

