
 بِ ًام خذا

 السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(

 فــراخــَاى

 )ویژه دانشگاهیان(ادبیات داستانی رضوی  سفرنامه و جشنواره

 سدّويي جشٌَارُ  بيي الوللی اهام رضا)ع(سياز سري برًاهِ ّاي 

 94ْشت باردی دِّ آخر –داًشگاُ حکين سبسٍاري 

اضاعِ فزٌّگ رضَی ٍ اگاّی ّزچِ بْتز ٍ عویك تز اس هباًی فزٌّگی اسالم ٍ آهَسُ ّای دیٌی ٍ فزٌّگی اهاهاى   

هعصَم،باتَجِ بِ تاثیز ضگزف سباى ٌّز در اًتمال ایي هفاّین ٍ آهَسُ ّا ٍ بِ خصَظ ٌّز وِ با جذابیت ٍ سیبائی درًٍی، ًمص 

 یرضَ یداستاً اتیجطٌَارُ سفزًاهِ ٍ ادبت ٍافزی داضتِ  ٍ بزگشاری ولیذی در تبییي فزٌّگ داضتِ ٍ دارد، اّوی

. اس ایٌزٍ داًطگاُ حىین سبشٍاری جطٌَارُ هشبَر را در ّفتِ آخز تعزیف ضذُ است در ّویي راستا )ٍیژُ داًطگاّیاى(

اهام رضا)ع( ٍ هعاًٍت فزٌّگی ٍ اجتواعی ٍسارت علَم،  فزٌّگی ٍ ٌّزی بیي الوللی بٌیادبا هساعذت  4637اردیبْطت هاُ 

 تحمیمات ٍ فٌاٍری بزگشار خَاّذ ًوَد. 

 اّذاف: 

 ادبی ٍ ٌّزی  سباىبا بْزُ هٌذی اس  اضاعِ ٍ تزٍیج فزٌّگ هٌَر رضَی 

  ع(الحجج ثاهي حضزت ژُیبَ يیهعصَه ی ائوِ پان زُیس با هزتبط یهذّب یادب ، یفزٌّگ یتْایفعال گستزش( 

 (ع) الحجج ثاهي حضزت یآسواً ی زُیس ٌِیسه در یادب فاخز آثار ذآٍرًذگاىیپذ ذاضتیگزاه 

  ارائِ وارّای ادبی ٍ ٌّزی ارسضوٌذ ٍ بزجستِ ٍ تاثیزگذار با رٍیىزد دیٌی ٍهبتٌی بز فزٌّگ رضَی 

  ُعلیْن السالم اّل بیتفزٌّگی با تزٍیج آهَسُ ّای رضذ فضای هعٌَی در داًطگا 

 ٌِهعزفی  با رٍیىزد هذّبی در سهیٌة ّای ادبی در داًطگاُ ّا رلابت سالن ٍ ضىَفایی استعذادّای ًْفتِ ایجاد سهی ٍ

 آثار بزتز وطَر 

 ّای فزٌّگی ٍ ٌّزی با هحَریت فزٌّگ رضَی ٍ آهَسُ ّای دیٌی  هٌذی اّل ٌّز اس فعالیت ی بْزُ آٍری سهیٌِ فزاّن

 ی؛  ٍ ایجاد فضای تعاهل، گفتگَ ٍ ًمذ ٌّزی ٍ ادب

 ....... 

 

 : ي جشٌَارُهحَرّا

  :اصلیبخش 

 داستاى وَتاُ  -

 سفزًاهِ ًَیسی  -

 خاطزُ ًَیسی  -

 بخش جٌبی:

 (ضْزستاىداًطگاّْا ٍ هزاوش علوی ٍ فزٌّگی سطح  درداستاى خَاًی دراهاتیه ) بخص ٍیژُ  -

 



 : در جشٌَارُ شرایط شرکت

 الف : شرایط ٍ ضَابط عوَهی:

  ُبایذ داًطجَی یىی اس داًطگاّْا ٍ هزاوش آهَسش عالی بَدُ )حذالل تا پایاى ًیوسال دٍم هتماضی ضزوت در جطٌَار

الىتزًٍیىی : بِ آدرس تا تاریخ اعالم ضذُ ثبت ًام وزدُ  ( اس طزیك پست الىتزًٍیىی جطٌَار35ُ-36تحصیلی
razavis.irwww. 

  سِ اثز بِ جطٌَارُ ارسال ًوایذ.  تاّز هتماضی ضزوت در ّز یه اس بخص ّای جطٌَارُ، هی تَاًذ 

 بایستی خَد ضزوت وٌٌذُ باضذ. سفزًاهِ ٍ خاطزُ ًَیسی داستاى وَتاُ ٍ ًَیسٌذُ اصلی 

 .ارایِ وار هطتزن در صَرتی وِ ًَیسٌذُ اصلی داًطجَ باضذ، بالهاًع است 

 ل اثز خَد را ارسال ًوایٌذ. ى اس طزیك سایت جطٌَارُ هی تَاًٌذ حذاوثز تا تاریخ اعالم ضذُ، هتي واهضزوت وٌٌذگا 

 فزٌّگی جطٌَارُ هتماضی اثز ٍ ولیِ ضزوت وٌٌذگاى جطٌَارُ بایستی هتعْذ بِ ضَابط ٍ  -باتَجِ بِ رٍیىزد دیٌی

ضزایط جطٌَارُ بیي الوللی اهام رضا باضٌذ . بذیْی است سایز ضَابط جطٌَارُ ٍ اطالعات السم اس طزیك سایت 

 لابل هطاّذُ خَاّذ بَد.   www.razavis.irجطٌَارُ بِ ًطاًی 

 

 ب : هذارک الزم جْت هتقاضياى شرکت کٌٌذُ در جشٌَارُ

 ٍ اس طزیك پست الىتزًٍیىی  خالصِ اثزّوزاُ با  بْوي هاُ 63اعالم ضزوت در جطٌَارُ تا  ثبت ًام

 razavis@hsu.ac.irجطٌَارُ

  در داًطگاُ یا هَسسات آهَسش عالی ٍ عىس اسىي ضذُ ٍ پزسٌلی اس ضزوت ضذگاى اسىي تصَیز وارت داًطجَیی 

  اثز اس طزیك پست الىتزًٍیىی جطٌَارُ، ّوزاُ گَاّی اضتغال بِ تحصیل در داًطگاُ یا هَسسات هتي واهل ارسال

 36تا آخز اسفٌذ هاُ آهَسش عالی 
 

  :تَضيح 

بذیْی است طزح ٍ هتًَی وِ ضوي بزخَرداری اس ارسش ٌّزی، اس هحتَای بْتز دیٌی ٍ فزٌّگی بزخَردار باضٌذ،  -4

 در اٍلَیت خَاٌّذ بَد. 

 با تَجِ بِ هحذٍدیت سهاًی هْلت ارسال آثار توذیذ ًخَاّذ ضذ. -5

 : جشٌَارُ تقَین 

 36بْوي هاُ 63: ثبت ًام ٍ دریافت ایذُ ّا ٍ خالصِ طزح ّا بزای بخص اٍل 

 36اسفٌذ هاُ  58  :دریافت ولیِ آثار ضزوت وٌٌذگاى  

 37اردیبْطت  8  :اعالم ًتایج ًْایی 

 ُ37: دِّ آخز ادریبْطت  بزگشاری جطٌَار 

 : آدرس

هلی،  دبیزخاًِ جطٌَارُاهَر فزٌّگی ٍ فَق بزًاهِ  -داًطىذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی  داًطگاُ حىین سبشٍاری -سبشٍار 

  479 ات داستاًی رضَی اتاقادبیسفزًاهِ ٍ  داًطگاّی

 

 384 –77345853فاوس :                 384 – 77346343  تلفي :                                      

 razavis@hsu.ac.irایویل :                  www.razavis.irسایت :         

http://www.razavis.ir/
mailto:razavis@hsu.ac.ir
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