
 

 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)علیِ السالم(
 

 فراخَاى 

 شعر رضَی جشٌَارُ
 

 جشىًارٌ بیه المللی امام رضا )ع( سیسدَمیهاز سری بروامٍ َای 
 4931 مرداد ي شُريًر ماٌ –ادارٌ كل فرَىگ يارشاداسالمی استان كرمان

 

 

 كل كراهت ادارُ دِّ با ّوسهاى ٍ( س) هعصَهِ ِوفاط حضرت ٍ( ع) الرضا هَسی ابي علی حضرت سعادت با هیالد سالرٍز هٌاسبت بِ

 .ًواید هی برگسار ، كرهاى استاى اسالهی ارشاد ٍ فرٌّگ

 ّداف:ا

 الف: اضاػِ ٍ تشٍیج فشٌّگ هٌَس سضَی. 

 اّل تیت)ػلیْن السالم(هشتثظ تا سیشُ : گستشش فؼالیتْای فشٌّگی ٍ ادتی ب

 ٍ ووه تِ اًتطاس گستشدُ تش ایي آثاس ادتی حَصُ فشٌّگ سضَیج: گشاهیذاضت تَلیذوٌٌذگاى ٍ پذیذآٍسًذگاى آثاس تشتش 

 د: تشٍیج تایستِ ّای سثه صًذگی اسالهی

  :هَضَع

 ضشت اهام سضا)ع(حختش تاتٌان آسواى اهاهت ٍ ٍالیت ّطتویي ا ضخصیتصًذگی ٍ اتؼاد   -1

 اّل تیت ػلیْن السالم  -2

 ضؼش آصاد تا تاویذ تش هحَسّای اجتواػی، ػاعفی ٍ اخاللی ٍ ... -3

 ًحَُ برگساری :

 

  وطَس ٍ ادبتشگضاسی تخص ضؼش خَاًی تِ صَست سلاتتی تا حضَس ضاػشاى ٍ فؼاالى حَصُ ضؼش 

 هَضَػات فَق ٍ دس لالة ّای الف ( ضؼش والسیه ب( ضؼش ًَدس   اس تشگضیذُاًتخاب آث  

 تخصصی تا حضَس چْشُ ّای ضاخص ضؼش وطَساػلوی ٍ فشٌّگی ٍ واسگ تشپایی سخٌشاًی ّای ُ 

 تشگضاسی تشًاهِ ّای جٌثی تا سٍیىشد هشدهی دس ساستای اثش تخطی ٍ هؼشفت افضایی ّشچِ تیطتش 

 

 :حضَر شرایط

 .هحذٍدیت سٌی تشای ضشوت وٌٌذگاى ٍجَد ًذاسد 

  اثش تِ دتیشخاًِ اسسال وٌٌذ. 2 حذاللتایذ دس ّش لالة اًتخاتی والسیه، ضؼش ًَ ضشوت وٌٌذگاى 

 ثش دس تواهی هَضَػات تالهاًغ است ٍ الصم است ضشوت وٌٌذگاى آثاس خَد سا تا روش هَضَع ٍ اٍلَیت اسسال ًوایٌذ.اسسال ّوضهاى ا 

 

  جَایس:

 ّیات داٍساى تش هثٌای آثاس سسیذُ دس ّشیه اص هَضَػات جطٌَاسُ جَایضی تِ ضشح صیش اّذا هی ًوایذ.

 شعر كالسیکالف(      

 سیال  000/000/10. ًفش اٍل: لَح سپاس، تٌذیس جطٌَاسُ ٍ هثلغ  1

 سیال  000/000/8. ًفش دٍم: لَح سپاس، تٌذیس جطٌَاسُ ٍ هثلغ  2

      سیال  000/000/6. ًفش سَم: لَح سپاس، تٌذیس جطٌَاسُ ٍ هثلغ  3

 



 

 شعر ًَب(   

 سیال  000/000/10ٍ هثلغ   . ًفش اٍل: لَح سپاس، تٌذیس جطٌَاس1ُ

 سیال  000/000/8. ًفش دٍم: لَح سپاس، تٌذیس جطٌَاسُ ٍ هثلغ  2

      سیال  000/000/6. ًفش سَم: لَح سپاس، تٌذیس جطٌَاسُ ٍ هثلغ  3
 

  ِصاحة اثش تشتش جایضُ اّذا ًوایذ.ّیات داٍساى هی تَاًٌذ دس صَست اًتخاب یه اثش فاخش تا تاثیشگزاسی هٌحصش تِ فشد تا سمف سی هیلیَى سیال ت 

  تقَین برگساری:
 

 5/5/44الف: هْلت اسسال آثاس: 
 20/5/44اػالم ًتایج: 

 ایام دِّ وشاهت 1344هشدادهاُ  30ٍ  24ٍ  28صهاى تشگضاسی تخص هساتمِ: 
 1344هشدادهاُ  30جوؼِ اختتاهیِ: ایام  
 

 تَضیحات:

  ًِجْت حضَس ٍ لشائت تشتش س اٍ اص صاحثاى اث سا اًتخاب تا تَجِ تِ حجن ٍ ًَع آثاس سسیذُ اص عشیك ّیات داٍسی تؼذادی اص  اضؼاس  جطٌَاسُدتیشخا
 دػَت تِ ػول خَاّذ آٍسد. جطٌَاسُضؼش دس تخص سلاتتی 

 .اسسال آثاس اص عشیك ًواتش ٍ آدسس پستی ٍ ّوچٌیي ٍب سایت اًجام هی گیشد 

  تِ ػْذُ دتیشخاًِ است. جطٌَاسُضاػشاى تا ٍسیلِ ًملیِ ػوَهی )اتَتَس ٍ لغاس( جْت ضشوت دس ّضیٌِ سفت ٍ تشگطت 

  لشائت ضؼش اًتخاب ضذُ الضاهی است ٍ دس داٍسی ًْایی آثاس لحاػ خَاّذ ضذ  جطٌَاسُحضَس ضاػشاى دس ٍ 

   وٌٌذگاى تمذین خَاّذ ضذ. تذیْی است دتیشخاًِ دس  دس لالة هجوَػِ ای تصَست وتاب چاج ٍ هٌتطش ٍ تِ تواهی ضشوت جطٌَاسُگضیذُ آثاس
 اًتخاب ٍ چاج آثاس سسیذُ هختاس خَاّذ تَد.

 ّوشاُ ٍ ثاتت( ٍ یه  دس ریل ولیِ آثاس اسسالی، هطخصات واهل ضٌاسٌاهِ ای ، ًطاًی پستی، دس صَست اهىاى ًطاًی الىتشًٍیىی ٍ ضواسُ تواس(
 لیذ گشدد.  3*4لغؼِ ػىس 

 وٌگشُ ّای لثل دس ایي دٍسُ پزیشفتِ ًوی ضًَذ.اضؼاس اسسال ضذُ ت ِ 

 ًحَُ ثبت ًام ٍ ارسال آثار از طریق ٍب سایت 

 .پس اص تشلشاسی استثاط تا ایٌتشًت هشٍسگش خَد سا تاص وٌیذ 

  آدسس ٍب سایت وٌگشُ ساwww.kermanrazavi .ir .ٍاسد ًواییذ 

  ،دس صفحِ تاص ضذُ هَاسد خَاستِ ضذُ سا تىویل ًواییذ.دس صفحِ اٍل سٍی گضیٌِ ثثت ًام ٍ اسسال آثاس ولیه وٌیذ 

  دس لسوت آثاس اص پٌجشُ تاص ضذُ فایلBrowse  َد داسد، تشای اسسال ّشیه، دس ّشیه اص تخص ّا ٍجاثش  2ولیله ًواییذ ،اهىاى اسسالWord 
 یغام تاییذ تواًیذ.هشتَط تِ اثش سا اًتخاب ًواییذ ٍ تش سٍی دووِ اسسال ولیه ًوَدُ ٍ ، دس پایاى هٌتظش پ

دتیشخاًِ دائوی  خیاتاى ضْیذ واهیاب)اتَحاهذ( اتتذای خیاتاى ضْیذ سضَاًی ًژاد، ساختواى هشوضی اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاداسالهی ،: وشهاى، ًشاًی پستی

 ضؼش سضَی جطٌَاسُ

 034-32225048ٍ  034-32268513 شوارُ ًوابر :    034-312255200 شوارُ تواس :

 info@kermanrazavi.ir پست الکترًٍیک :ٍ   www.kermanrazavi.ir سایت:ًشاًی 

 ًطاًی ٍ پست الىتشًٍیه هحافظت ضذُ، تشای هطاّذُ آى جاٍا اسىشیپت سا فؼال ًواییذ.
 ّوچٌیي دسیافت آثاس اص عشیك پست ٍ ًواتش ّن پزیشفتِ هی ضَد.

          

 
اسالمی استان کرمان اداره کل فرهنگ و ارشاد  
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