
 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)علیِ السالم(

  فراخَاى

 ای بِ اهام رضا)ع( ًاهِ بیي الوللیجشٌَارُ 

 جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا )ع( سیسدّویياز سری برًاهِ ّای 

 9314شْریَرهاُ 

 

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

 برگسار هی ًوایذ. ادارُ كل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی استاى هازًذراى

 

 اّذاف:

 شاعِ ٍ تشٍیج فشٌّگ ًَساًی ٍ کوال آفشیي سضَی.ا 

 ُاهام سضا)ع( حضشت گستشش فعالیت ّای فشٌّگی، ٌّشی ٍ هزّثی ٍ هشتثط تا سیشُ ائوِ هعصَهیي تِ ٍیژ 

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

 .اهام سضا)ع( ٍ کوک تِ اًتشاس گستشدُ تش آى

 هَضَع: 

 ًاهِ ای تِ اهام سضا)ع( تیي الوللیجشٌَاسُ 

 :یشرایط بخش بیي الولل

  سٌی آصاد است.ششکت تشای عوَم عالقِ هٌذاى دس تواهی گشٍُ ّای 

 .آثاس اسسالی خَش خط ٍ خَاًا تاشذ 

 .آثاس اسسالی تِ دتیشخاًِ جشٌَاسُ، عَدت دادُ ًخَاّذ شذ 

  )ُقیذ هشخصات صاحة اثش ) هشخصات کاهل شٌاسٌاهِ ای  تحصیالت، ًشاًی کاهل پستی، شواسُ تواس ٍ ّوشا

 الضاهی است.

 ششکت تِ سایضًی فشٌّگی سفاست جوَْسی اسالهی ایشاى  ششکت کٌٌذگاى هی تَاًٌذ آثاس خَد سا تِ ّوشاُ تقاضای

 دس هحل صًذگی خَد تحَیل ًوَدُ ٍ یا تِ آدسس دتیشخاًِ اسسال ًوایٌذ.

 :بخش هلی شرایط

  د: ( 31-16سال( ج: جَاًاى )  15-11سال( ب: ًَجَاًاى )  10-7) الف: کَدکاىسدُ سٌی  چْاسجشٌَاسُ دس

 تضسگساالى 

 تشگضاس خَاّذ شذ.سال تِ تاال(  31) 

 س اسسالی خَش خط ٍ خَاًا تاشذ.آثا 

 .آثاس اسسالی تِ دتیشخاًِ جشٌَاسُ ، عَدت دادُ ًخَاّذ شذ 

  ٍ قیذ هشخصات صاحة اثش )ًام ، ًام خاًَادگی، سال تَلذ، تحصیالت ، ًشاًی، کذپستی، شواسُ تواس ثاتت

 (الضاهی است. 3*4ّوشاُ  ٍ یک قطعِ عکس 



 

 داٍری:

سالی دس دٍ هشحلِ اًجام خَاّذ شذ ٍ اساهی ّیأت داٍساى پس اص تاییذ هعاًٍت فشٌّگی ٍصاست فشٌّگ آثاس اسداٍسی کلیِ 

 ٍ اسشاد اسالهی هتعاقثاً اعالم هی شَد.

 

 جَائس بخش بیي الوللی:

 سیال  000/000/10ًفش اٍل: تٌذیس جشٌَاسُ + لَح تقذیش + جایضُ ًقذی  تِ هثلغ 

 سیال  000/000/8ًفش دٍم: تٌذیس جشٌَاسُ + لَح تقذیش + جایضُ ًقذی  تِ هثلغ 

 سیال  000/000/7تٌذیس جشٌَاسُ + لَح تقذیش + جایضُ ًقذی  تِ هثلغ  ًفشات سَم:

 جَائس: 

 :رده سنی کودکان

 سیال  000/000/3هثلغ  کوک ّضیٌِ صیاستی تِ تٌذیس جشٌَاسُ + لَح تقذیش +ًفش اٍل: 

 سیال 000/000/2+ کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ لَح تقذیش ًفش دٍم: 

 سیال 000/000/1لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ  ًفشات سَم تا پٌجن:

 رده سنی نوجوانان:

 سیال  000/000/4ًفش اٍل: تٌذیس جشٌَاسُ + لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ 

 سیال 000/000/3ٌِ صیاستی تِ هثلغ ًفش دٍم: لَح تقذیش + کوک ّضی

 سیال 000/000/2لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ  ًفشات سَم تا پٌجن:

 رده سنی جوانان:

 سیال  000/000/5ًفش اٍل: تٌذیس جشٌَاسُ + لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ 

 سیال 000/000/4ًفش دٍم: لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ 

 سیال 000/000/3لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ  ًفشات سَم تا پٌجن:

 رده سنی بزرگساالن:

 سیال  000/000/7ًفش اٍل: تٌذیس جشٌَاسُ + لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ 

 سیال 000/000/6ًفش دٍم: لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ 

 سیال 000/000/5کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ ًفش سَم: لَح تقذیش + 

 سیال 000/000/4ًفش چْاسم: لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ 

 سیال 000/000/3لَح تقذیش + کوک ّضیٌِ صیاستی تِ هثلغ  پٌجن: ًفش

 بخش ویژه )بومی( جشنواره:

 ًفش تشگضیذُ 3تِ  000/000/3هثلغ کوک ّضیٌِ صیاستثی تِ لَح تقذیش+



 تقَین:

 31/4/1394هْلت اسسال آثاس : 

 15/5/1394صهاى اًتخاب آثاس تشتش: 

 1/6/1394تاسیخ تشگضاسی جشٌَاسُ : 

 هجتوع فشٌّگی ٌّشی اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی استاى هاصًذساى –هکاى تشگضاسی جشٌَاسُ: ساسی 

 

 تَضیحات: 

  تاشذ.دل ًَشتِ آثاس اسسالی تِ ایي جشٌَاسُ تایذ تِ صَست 

  شواسُ تواس ٍ دس صَست اهکاى  –ًشاًی کاهل پستی  –دس ریل کلیِ آثاس اسسالی هشخصات کاهل شٌاسٌاهِ ای

 ًشاًی الکتشًٍیکی قیذ گشدد.

 .آثاس اسسالی دس دٍسُ ّای قثلی جشٌَاسُ ّای اهام سضا)ع( حائض ستثِ یا تشگضیذُ ًگشدیذُ تاشٌذ 

 گضیذگاى اسسال خَاّذ گشدیذ.آثاس تشگضیذُ دس قالة کتاب چاج ٍ تشای تش 

  ِّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب، اسکاى ٍ پزیشایی دس طَل تشگضاسی جشٌَاسُ تِ عْذُ دتیشخاًِ جشٌَاسُ تَدُ ٍ ت

 ششکت کٌٌذگاى دس هشحلِ ًْایی هتٌاسة تا هَقعیت هحل سکًَتشاى کوک ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ شذ.

 

 ًشاًی پستی:

 ًِ جشٌَاسُ ًاهِ ای تِ اهام سضا)ع(ادتیشخ –هیذاى اهام )سُ( اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی هاصًذساى  –ساسی 

 1551ص ج  – 4815838794کذ پستی 

 

 شوارُ تواس:

 01133364458ًواتش :  33362022-33362007-33360879-011

 ًشاًی سایت ٍ پست الکترًٍیک:

Del-neveshteha.ir 

Nameh.imamreza@gmail.com 
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