
 «ع»السالم علیک یا علی ابي هَسی الرضا

 فراخَاى

 جشٌَارُ هلی هشاعرُ رضَی یازدّویي

 «ع»جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضاچْاردّویي از سری برًاهِ ّای 

 ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی استاى بَشْر

 5931هاُ  هرداد

 خذا سحوت کٌذ کسی کِ اهش هب سا احیبء کٌذ.

 اهبم سضب)ع(

 احوذثي حضشت ثضسگذاضت ٍ( س) هؼصَهِ فبعوِ حضشت ٍ( ع) الشضب هَسی اثي ػلی حضشت سؼبدت ثب هیالد سبلشٍص هٌبسجت ثِ

      .  کٌذهی ، اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی استبى ثَضْش ثشگضاس  کشاهت، دِّ ثب ّوضهبى ٍ( ع()ضبّچشاؽ)هَسی

 اّداف جشٌَارُ

 سضَی هٌَسالف : اضبػِ ٍ تشٍیج فشٌّگ 

 اهبم سضب)ع(ی هؼصَهیي ثَیژُ حضشت  ة: گستشش فؼبلیتْبی فشٌّگی ، ادثی هزّجی هشتجظ ثب سیشُ پبک ائوِ

 ٍ( ع)سضب اهبم حضشت هؼبسف ٍ ضخصیت سیشُ، صهیٌِ دس ٌّشی فشٌّگی، ثشتش آثبس پذیذآٍسًذگبى ٍ تَلیذکٌٌذگبى گشاهیذاضتج: 

 . آى تش گستشدُ اًتطبس ثِ کوک

 هشاعرُ رضَی   هَضَع:

 شرایط ٍ ضَابط شرکت:

  ثشگضاس هی گشدد.گسبالى سشاسش کطَسضسژُ ث ٍیجطٌَاسُ هطبػشُ سضَی 

  ػالٍُ ثش خَاًذى اضؼبس سضَی هلضم ثِ ضشکت دس ثخص هطشٍط اػالهی اص سَی دثیشخبًِ هی ثبضٌذ.ضشکت کٌٌذگبى 

 حضشت ػلی ثي هَسی الشضب )ع ( « ٍ هٌبقت ٍ ثٌب هذحاحبدیث، »ضؼبس اسائِ ضذُ هی ثبیست اص هحتَای هٌبست پیشاهَى ا

 ثشخَسداس ثبضٌذ 

  ضَد ؛ ّنثخطی اص اهتیبصات هطبػشُ کٌٌذُ هحسَة هی ،صیجب خَاًی ٍ تسلظ ثش هؼٌبی اضؼبس ثش اسبس ًظش ّیأت داٍساى-

 ی ضؼش، هَجت کسش اهتیبص هی گشدد.چٌیي اضکبالت ٍصًی ٍ سبیش اضکبالت هشثَط ثِ حَصُ

  ثٌیبد ثیي الوللی فشٌّگی ٍ ٌّشی اهبم سضب)ع( ًوبیٌذگی ثَضْشػالقوٌذاى ثِ اضؼبس سضَی هی تَاًٌذ ثِ سبیت 

(boushehr.shamstoos.ir) هشاجؼِ فشهبیٌذداًلَد هٌبثغ  ثخص 

 اص ٍ صحیح خَاًی آًْب ثؼْذُ هطبػشُ کٌٌذُ هی ثبضذ ٍ هطبػشُ کٌٌذُ هی ثبیست اص ًظش ًگبسش  هسئَلیت صحت اضؼبس

 صحت اضؼبسی کِ ثِ خبعش هی سپبسد اعویٌبى حبصل ًوبیذ



  تبییذ دثیش جطٌَاسُ ّش سبلِ قبثل تغییش هی ثبضذثب پیطٌْبد دثیش تخصصی جطٌَاسُ ٍ ضیَُ داٍسی دسهطبػشُ سضَی ثب 

  ُی ثبضذًوهسئَلیت ػذم صحت اضؼبس چبح ضذُ دس کتبة خَسضیذ خشاسبى ٍ یب ّش هٌجؼی دیگشی ثؼْذُ دثیشخبًِ جطٌَاس   

 .ثجت ًبم دس جطٌَاسُ ثِ ّش عشیق ثِ هٌضلِ قجَل هفبد فشاخَاى هیجبضذ 

 :داٍری

 ّیئت داٍساى هتطکل اص حذاقل سِ ًفش هی ثبضذ کِ تَسظ دثیشخبًِ اًتخبة هی ضًَذ. 

  ِساُ هی یبثٌذ. ،کطَسی کِ دس استبى ثَضْش ثشگضاس هی گشددثجت ًبم ضذگبى پس اص اًتخبة تَسظ ّیئت داٍساى ثِ هشحل 

 جَایس:

 سیبل000/000/13 ًفش اٍل : تٌذیس جطٌَاسُ+ لَح تقذیش+ کوک ّضیٌِ حج ػوشُ هؼبدل

 سیبل000/000/12 تٌذیس جطٌَاسُ+ لَح تقذیش+ کوک ّضیٌِ ػتجبت ػبلیبت هؼبدل:ًفش دٍم 

   سیبل000/000/11 ًفش سَم:  تٌذیس جطٌَاسُ+ لَح تقذیش+ کوک ّضیٌِ سفش هطْذ هؼبدل 

 سیبل  000/000/10 هؼبدل صیبستیفشچْبسم: لَح تقذیش+ کوک ّضیٌِ سفشً

 سیبل   000/000/9 هؼبدلصیبستی ًفش پٌجن: لَح تقذیش+ کوک ّضیٌِ سفش 

 سیبل   000/000/8 هؼبدلصیبستی ًفش ضطن: لَح تقذیش+  کوک ّضیٌِ سفش

 سیبل   000/000/7 هؼبدل صیبستیًفش ّفتن : لَح تقذیش+  کوک ّضیٌِ سفش

 سیبل   000/000/6 هؼبدلصیبستی ًفش ّطتن : لَح تقذیش+  کوک ّضیٌِ سفش

  کلیِ ًفشات هٌتخت ثِ ػٌَاى هیْوبى دثیشخبًِ جطٌَاسُ هلی هطبػشُ سضَی پزیشش خَاٌّذ ضذ 

 ثِ کلیِ ًفشات ساُ یبفت ثِ ثخص اصلی جطٌَاسُ لَح ضشکت اّذا هیگشدد 

 س عَل دٍسُ ثشگضاسی جطٌَاسُ ثِ ػْذُ  دثیشخبًِ جطٌَاسُ ثَدُ ٍ ثِ ضشکت ّضیٌِ ایبة ٍ رّبة، اسکبى ٍ پزیشایی د

 کٌٌذگبى دس هشحلِ ًْبیی هتٌبست ثب هَقؼیت سکًَتطبى کوک ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ.

 :تقَین

 15/3/95 هْلت ثجت ًبم: الف:

  95 تیشهبُداٍسی هشحلِ اٍل : ة: تبسیخ 

 دِّ هجبسک کشاهت استبى:ج: تبسیخ ثشگضاسی هشاسن اختتبهیِ دس 

 تَضیحبت:

ًطبًی پستی ،دس صَست اهکبى ًطبًی الکتشًٍیکی ٍ ضوبسُ توبس قیذ ٍالصم است ثجت ًبم کٌٌذگبى هطخصبت کبهل ضٌبسٌبهِ ای  -

 گشدد.

  



 بوشهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 شیَُ  ثبت ًام:

ثققِ آدسس ًوبیٌققذگی اسققتبى ثَضققْش ثٌیققبد ثققیي الوللققی فشٌّگققی ٍ ٌّققشی اهققبم سضققب)ع(  اص عشیققق هشاجؼققِ ثققِ ٍة سققبیت 1-

(boushehr.shamstoos.ir ) سضَی  ثجت ًبم هطبػشُ "ٍ هٌَی"  

دس  19الی  17ٍ  14الی 30/7)دثیشخبًِ جطٌَاسُ اص سبػبت 07733320536  -09172663892:توبس تلفٌی ثب دثیشخبًِ جطٌَاسُ -2

 سٍصّبی غیش تؼغیل آهبدُ پبسخگَیی هی ثبضذ(

  

 

  

 

 

 

 فرهنگیمعاونت امور  


