
 

 هپروژمفهوم                                                    

 

توسعه همکاری های دوجانبه بین ایران و بالروس در زمینه فرهنگی از طریق  هدف:

و  بالروسجذب دانشجویان زبان روسی )و بالروسی( جهت ترجمه ادبیات کالسیک )شعر( 

. این مسابقه به مناسبت بیست و پنجمین بالروسافزایش عالقمندی به فرهنگ، تاریخ و سنتهای 

سالگرد ایجاد روابط دیپلماتیک بین جمهوری بالروس و جمهوری اسالمی ایران برگزار می 

 گردد.

 آشنایی باسفارت بالروس در زمینه فرهنگی،  یکارهمفعال سازی  مزیت های برنامه:

در  معنویایران، سنت های آن، ویژگی های گردشگری و میراث فرهنگی  دربالروس 

 مدیریت دانشگاه های ایرانی ، آشنایی با با و همکاری کشورمیزبان، ایجاد مشارکت

 .در ایران یزبان روس دانشجویانپتانسیل های  

 .2019 اول و دوم سال سه ماه زمان برگزاری:

در جمهوری اسالمی ایران )دریافت سفارت جمهوری بالروس برگزارکنندگان: 

اطالعات مربوط به برگزاری: وابسته سفارت آقای نیکیتا سمکوفسکی(، وزارت فرهنگ 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مساعدت و همکاری(، مشاوره، جمهوری بالروس )

موسسات آموزش عالی ایران )جستجو شرکت مدیریت و اساتید عضو   ، )مساعدت و همکاری(

، آژانس های مسافرتی ایران )مساعدت در زمینه ندگان، ارسال درخواست شرکت در مسابقه(کن

 .اسپانسری و حمایت مالی اجرایی(

ایرانی موسسات آموزش عالی که مسلط به دانشجویان/ فارق التحصیالن شرکت کنندگان: 

 و نیز سایر عالقمندان، که به یادگیری زبان روسی  هستندیا بالروسی( و زبان روسی )

 بالروسی( در ایران مشغول هستند.و یا )

سازماندهی و  به منظور لیغیر ماو  لیما جهت انجام حمایت :)اسپانسر( حمایت مالی

 کتاب اتدر زمینه انتشار فعالینجمله  من ایرانو حقوقی  فیزیکیافراد از برگزاری این رویداد، 

 .به عمل می آیددعوت  گردشگریو 
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از نمایندگان سفارت  متشکل مسابقه ته داورانترکیب کمی مسابقه:داوران  تهکمی

ایران  ترین موسسات آموزش عالیمعتبر اساتید ،ایران در جمهوری اسالمیبالروس جمهوری 

، کارشناسان مستقل به زبان روسی و فارسی، مسلط یک استاد از هر موسسه آموزش عالی)

 .(این رویداد اسپانسرهای طرفو سایر افراد دعوت شده از  دولتی ایران کارکنان

و گزیده ای  یآثار کالسیک ادبیات بالروس اصیل ترجمه های هنری موضوع مسابقه:

 .زبان فارسی از آنها از زبان اصلی به 

 شرایط شرکت در مسابقه:

جمهوری اسالمی ایران و در سفارت جمهوری بالروس  بابر اساس توافق انجام شده  .1

، لیستی از اسامی شاعران کالسیک ادبیات جمهوری بالروس به توصیه وزارت فرهنگ 

و در سایت رسمی تهیه ترجمه آنها برای شرکت در مسابقه پذیرفته می شود،  که بالروسی

  ؛می شود سفارت منتشر

ه تعداد ک، اشعاری پذیرفته می شوندجهت شرکت در مسابقه ترجمه های اصیل  .2

چنانچه اثر برگزیده شرکت  خطوط ترجمه شده آن برابر یا بیشتر از خطوط متن اصلی باشد.

خط باشد، در آن صورت مجاز به ترجمه گزیده ای از اثر می باشد. همچنین  28کننده بیشتر از 

خط باشد، در آن صورت با موافقت کمیته  8در صورتی که اثر برگزیده شرکت کننده کمتر از 

 ران، ترجمه دو اثر کوتاه از یک نویسنده مجاز شمرده می شود.داو

 هیچگونه محدودیتی در انتخاب نوع اشعار جهت ترجمه اصیل آثار وجود ندارد. .3

 معیارهای ارزیابی آثار ترجمه شده تا پیش از شروع مسابقه تعیین می گردند. .4

قواعد ترجمه اصیل آثار آثار ارائه شده توسط شرکت کنندگان می بایست منطبق با  .5

هنری ارائه شوند و در صورت بروز هرگونه اختالف یا شبه ای در اصالت ترجمه آثار، کمیته 

داوران مجاز به استفاده از ابزارهای الکترونیکی جهت بررسی عدم انجام سرقت ادبی توسط 

 شرکت کنندگان می باشند.

ار با وران ، برترین ترجمه های آثپس از برگزاری مسابقه، بر مبنای تصمیم کمیته دا .6

برای اعطای جایزه انتخاب می شوند. با موافقت  3و  1،2اختصاص بندی جایگاههای 

اسپانسرهای این رویداد به شخص برنده سفر توریستی به بالروس اختصاص داده می شود و به 

 سایر شرکت کنندگان جوایز دیگری تقدیم می گردد.

برگزاری مراسم اعطای جوایز برندگان مسابقه توسط  صالحدید، موقعیت و زمان .7

 و رای نهایی در مورد برندگان مسابقه،ن اشرکت کنندگ ارزیابی آثارکمیته داوران بر مبنای 

 عالم می گردد.ا

روسای موسسات  اسپانسرها، به عنوان جمع بندی برگزاری مراسم فوق و با همکاری .8

آموزش عالی دو کشور و ناشران آنها، مجموعه ای منتخب از آثار ترجمه شده توسط شرکت 

 کنندگان در این مسابقه به چاپ خواهد رسید.

 

 برنامه پیشنهادی مسابقه:

، برگزاری (1397دی ماه  12)برابر با  2019ژانویه سال  2تا  2018دسامبر سال  .1

 عالقمندان و تشکیل هیات داوران مسابقه؛مالقات ها و مشاوره با 
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زاری ،  پخش رسمی اعالمیه برگ(1397دی ماه  12)برابر با  2019ژانویه سال  2 .2

نامه رسانه ها(، انتشار شرایط شرکت در مسابقه و بر از طریق –مسابقه ) در صورت امکان 

شاعران بالروسی پیشنهادی که برای ترجمه مورد قبول می  برگزاری آن، همچنین لیست 

 ؛بر روی سایت رسمی سفارت جمهوری بالروس در جمهوری اسالمی ایران باشند،

)برابر  2019سال  مارس 31تا  (1397دی ماه  12)برابر با  2019ژانویه سال  2 .3

ق ایمیل دور )از طری ، پذیرش آثار ترجمه شده برای مسابقه از راه(1397ماه  فروردین 11با 

 سفارت جمهوری بالروس در جمهوری اسالمی ایران(؛ هیات داوران و 

، (1397ماه  اردیبهشت 10الی  فروردین 11)برابر با  2019سال  آوریل 30تا  1 .4

 برگزاری ؛توسط هیات داوران پذیرفته شده جهت شرکت در مسابقه بررسی و ارزیابی آثار

سم ، اختصاص ترتیب آثار برگزیده، آمادگی جهت اجرای مراجلسات مشاوره با هیات داوران

 اعطای جوایز به شرکت کنندگان در مسابقه؛

، برگزاری مراسم اعطای (1398ماه  اردیبهشت 11)برابر با  2019سال  می 1 .5

ری رگزاب نری ایرانی؛ه-کت کنندگان در مسابقه، هیات داوران،فعاالن ادبیجوایز با حضور شر

بقه، مسا سفر توریستی برندگان مسابقه به جمهوری بالروس )با موافقت اسپانسر(، انتشار آثار

روس جمهوری اسالمی ایران در جمهوری بالارسال منابع استفاده شده در مسابقه به سفارت 

 .ایرانی( 1399)برابر با سال  2020جهت برگزاری مراسم مشابه در سال 

 

 

 

 


