
 باسمه تعالی

 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)ع(

 فراخَاى 

 دّویي جشٌَارُ سراسری ادبیات کَدک ٍ ًَجَاى رضَی 

 از سری برًاهِ ّای سیسدّویي جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا)ع(

 4931هرداد هاُ -ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی استاى چْارهحال ٍ بختیاری
 

  برا  همسمرا   و( س) معصرومه  همر فاط حضررت  و( ع) الرضا موسي ابن علي حضرت سعادت با ميالد سالروز مناسبت به

 كرامت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استا  چهارمحال وبختياری برگسار مي نمایذ. دهه

 

 اّذاف جشٌَارُ:

 اشاعِ ٍ تشٍیج فشٌّگ هٌَس سضَی  *

 تا سیشُ ی ائوِ ی هعصَهیي تِ ٍیژُ اهام سضا)ع( گستشش فعالیت ّای فشٌّگی ٌّشی ٍ هزّثی ٍ هشتثط* 

* گشاهیذاشت تَلیذکٌٌذگاى ٍ پذیذآٍسًذگاى آثاس تشتش فشٌّگی ٍ ٌّشی دس صهیٌِ سیشُ، شخصیت، هعاسف اهام 

 سضا)ع( ٍ کوک تِ اًتشاس گستشدُ تش ایي آثاس

 هَضَع جشٌَارُ:

 ٍ  "داساتاى "، "شاعش "سضاا)ع( دس االاة ّاای    اتعاد هختلف صًذگی اهام سیشُ، هعاسف ، فشٌّگ ٍ پشداختي تِ 

 تِ الن شاعشاى ٍ ًَیسٌذگاى تشای کَدکاى ٍ ًَجَاًاى   "اطعِ ی ادتی " 

 تَضیحات:

 آثاس اسسالی هی تَاًذ تِ دٍ صَست پزیشفتِ شَد: -1

 آثاس چاج شذُ تِ صَست کتاب -الف

 آثاسی کِ خاسج اص االة کتاب تاشذ. -ب

کِ خاسج اص االة کتاب تِ صَست هجوَعِ ای چاج ٍ دس اختیاس صاحثاى تثصشُ: هجوَعِ آثاس تشگضیذُ ای 

 اثش اشاس خَاّذ گشفت.

 آثاس اسسالی دس جشٌَاسُ ّای پیشیي ششکت دادُ ًشذُ تاشٌذ. -2

عالاِ هٌذاى جْت ششکت دس جشٌَاسُ حتواً فشم ششکت سا تکویل ٍ تِ آدسس دتیشخاًِ یا پست  -3

 ًوایٌذ. اسسال هشخص شذُ دس فشاخَاىالکتشًٍیکی 

 تِ ٍ تَدُ جشٌَاسُ دتیشخاًِ عْذُ تِ جشٌَاسُ تشگضاسی طَل دس پزیشایی ٍ اسکاى رّاب، ٍ ایاب ّضیٌِ -4

 .شذ خَاّذ پشداخت سفش ّشیٌِ کوک استاى هَاعیت تا هتٌاسة پایاًی ی هشحلِ دس کٌٌذگاى ششکت

 



 جَایس جشٌَارُ:
 

 جوایز بخش داستان
 

 کتاب برگزیذه : -1

 000/000/30نفر اول مبلغ 

 000/000/25نفر دوم مبلغ 

 000/000/20نفر سوم مبلغ 

 

 تک اثر: -2

 000/000/6نفر اول مبلغ 

 000/000/5نفر دوم مبلغ 

 000/000/4نفر سوم مبلغ 

 

 جوایز بخش شعر

 کتاب برگزیذه : -1

 000/000/30نفر اول مبلغ 

 000/000/25نفر دوم مبلغ 

 000/000/20نفر سوم مبلغ 

 تک اثر: -2

 000/000/5مبلغ نفر اول 

 000/000/4نفر دوم مبلغ 

 000/000/3نفر سوم مبلغ 

 

 جوایز بخش ادبی

 000/000/4نفر اول مبلغ 

 000/000/3نفر دوم مبلغ 

 000/000/2نفر سوم مبلغ 
 

 

 تقَین جشٌَارُ:

  20/4/1334هْلت اسسال آثاس 

 10/5/1334اًتخاب آثاس تشگضیذُ 

 22/5/1334تاسیخ تشگضاسی جشٌَاسُ 

دتیشخاًِ: استاى چْاسهحال ٍ تختیاسی/ شْشکشد/ تقاطع تلَاس آیت اهلل کاشاًی ٍ فاساتی/ هجتوع فشٌّگی ٍ  آدسس

 ٌّشی غذیش/ هعاًٍت فشٌّگی ٍ ٌّشی اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی استاى

 chb@farhang.gov.irپست الکتشًٍیکی: 

 www.chb.farhang.gov.irسساًی: پایگاُ اطالع 

mailto:chb@farhang.gov.ir
http://www.chb.farhang.gov.ir/


 

 

 

 

 فرم شرکت در دّویي جشٌَارُ ادبیات کَدک ٍ ًَجَاى رضَی استاى چْارهحال ٍ بختیاری

 ًام پذس: تحصیالت: تاسیخ تَلذ: ًام ٍ ًام خاًَادگی:      

  تلفي تواس:شواسُ  اطعِ ادتی  شعش  سشتِ: داستاى

 ًشاًی:

 

 

 

 

 

 ًذاسم  ساتقِ ششکت دس جشٌَاسُ ادتیات کَدک ٍ ًَجَاى سضَی سا داسم

 شذُ ایذ عٌَاى کٌیذ: ًچِ حائض ستثِ دس جشٌَاسُ ّای اثلچٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت امىر فرهنگی استان چهارمحال وبختیاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 


