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 سالم(لالسالم علیک یا علی به مًسی الرضا)علیٍ ا

 

 جشىًارٌ شعر رضًی اقًام ایراوی

 (جشىًارٌ بیه المللی امام رضا )ع ديرٌ چُاردَمیهاز سری بروامٍ َای 

 5931مردادماٌ  –فارسادارٌ كل فرَىگ يارشاداسالمی استان 

 

 

ِ  حضيزت  ٍ( ع) الزضيا  هَسيي  ابي ػلي حضزت سؼادت با هيالد سالزٍس هٌاسبت بِ ِ  فاطوي  ٍ( س) هؼصيَه

ادارُ كل فزٌّگ ٍارضاد اسيالهي   كزاهت، دِّ با ّوشهاى ٍ( ع()ضاّچزاؽ)هَسي احودبي حضزت بشرگداضت

 استاى فارس بزگشار هي كٌد.

 اَذاف:

 *  اضاػِ ٍ تزٍیج فزٌّگ هٌَر رضَی

 * گستزش فؼاليت ّای فزٌّگي ٌّزی ٍ هذّبي ٍ هزتبط با سيزُ ی ائوِ ی هؼصَهيي بِ ٍیژُ اهام رضا)ع(

 * گزاهيداضت تَليدكٌٌدگاى ٍ پدیدآٍرًدگاى آثار بزتز فزٌّگي ٍ ٌّيزی در سهيٌيِ سييزُ، ضتصييت، هؼيار       

 اهام رضا)ع( ٍ كوک بِ اًتطار گستزدُ تز ایي آثار

 َای جشىًارٌ بخش
 (،الرستاًيگيلکي،هاسًي،تزكوٌي،كزدی،لکيبلَچي،زی،ل) ایزاًياقَام بِ گَیطْای  ضؼز-

 تش هثتٌی جاهعِ سٍص هَسدًیاص هَضَعات تا السالم سضاعلیِ اهام حضشت اص حذیث یک اًتخاب :ٍیژُتخص 

 هقاٍهتی اقتصاد سٍیکشد تا اسالهی صًذگی سثک ساستای دس هعشفتی هحتَای عٌَاى تِ سضَی سیشُ

 محًرَا:
 )ع(سًدگي ٍ ابؼاد ضتصيت ّطتويي اختز تابٌاک آسواى اهاهت ٍ ٍالیت حضزت اهام رضا  -

 ابؼاد ضتصيت حضزت احودبي هَسي )ع( ٍ سًدگي  -

 )س( هؼصَهِ حضزتابؼاد ضتصيت ٍ سًدگي  -

 ارادت ٍ ًشدیکي اقَام ایزاًي بِ اّل بيت ػليْن السالم -

 هَضَػات هزتبط با فزٌّگ رضَی ٍ سایز -



 در جشىًارٌ حضًر شرایط
 اثز بِ دبيزخاًِ جطٌَارُ ارسال ًواید. سِتَاًد در ّز بتص حداكثز  هيضاػز ّز  -

 ارسال ضَد. 14 ٍ سایشNazaninفًَت با ٍ wordهتَى باید در قالب فایل  -

 ضدُ بؼد اس هَػد هقزر هؼذٍر است. دبيزخاًِ جطٌَارُ، اس دریافت آثار ارسال -

 تِ تَس ضوس تاسًوای جطٌَاسُ تخص طشیق اص ًام ثثت فشآیٌذ ٍ ّا سساًی اطالع کلیِ ًکتِ هْن:

 .ضَد  هی اًجام  fars.shamstoos.ir ًطاًی

 گيزد. بِ بزگشیدگاى ًْایي جطٌَارُ، ّدایای ًقدی تؼلق هي -

 ی جطٌَارُ چاپ خَاّد ضد. ًاهِ در صَرت صالحدید هدیزیت اجزایي جطٌَارُ، آثار در ٍیژُ -

 را در باالی اثز هطتص كٌٌد. ضؼز كٌٌدگاى باید هَضَع ضزكت -

 سٌي بزای ضزكت كٌٌدگاى ٍجَد ًدارد.هحدٍدیت  -

 حضَر بزگشیدُ جْت دریافت جایشُ در هزاسن الشاهي است. -

 بِ هٌظَر تْيِ باًک اطالػاتي اس ضزكت كٌٌدگاى الشاهي است. 3*4ارائِ ػکس  -

 شمار جشىًارٌ  گاٌ

 59تیشهاُ 02 حذاکثش تا تاسیخ: اسسال آثاس هْلت -

 59هشداد  :صهاى تشگضاسی اختتاهیِ -

 

 جًایس
 شعر گًیشی: الف

 سیال 02222222ًفش اٍل : لَح سپاس ،تٌذیس جطٌَاسُ ٍ هثلغ  -

 سیال 0222222ًفش دٍم لَح سپاس ،تٌذیس جطٌَاسُ ٍ هثلغ  -

 سیال 9222222ًفش سَم: لَح سپاس ،تٌذیس جطٌَاسُ ٍ هثلغ  -

 بخش يیژٌ ب:

 سیال 02222222کوک ّضیٌِ سفش تِ هطْذ هقذس تِ هثلغ  -

 

 تًضیحات:

 کوک ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب هتٌاسة تا هَقعیت استاى تَسط دتیشخاًِ جطٌَاسُ پشداخت خَاّذ ضذ. -

ذ دس صَست اًتخاب یک اثش فاخش تا تاثیشگزاسی هٌحصش تِ فرشد ترا سرق     ّیات داٍساى هی تَاً -

 سی هیلیَى سیال تِ صاحة اثش تشتش جایضُ اّذا ًوایذ.

 دتیشخاًِ جطٌَاسُ هی تاضذ.ّضیٌِ اسکاى ٍ پزیشایی تش عْذُ  -



تا تَجِ تِ ایٌکِ ضعش ضاعشاى تشک ٍ عشب صتاى دس جطٌَاسُ ّای هَضَعی هشتثط هرَسد داٍسی   -

 قشاس هی گیشًذ ایي دتیشخاًِ اص پزیشش ایي آثاس هعزٍس است.

تٌا تِ صالحذیذ ّیأت علوی جطٌَاسُ کتاتی اص تواهی آثاس تشگضیذُ جطٌَاسُ تِ  صیَسطثع آساستِ  -

 خَاّذ ضذ.

 دبیرخاوٍ جشىًارٌ

 
ٍ ارضاد اسالهي فارس :ًطًاي ٌّگ  ُ كل فز ِ، ادار ُ حافظي ْاررا ُ ضيزاس، چ ٌّگي  ، ادار ْای فز ٍ فؼاليت ْا  ِ ) هجاهغ،تطکل دبيزخًا

 ُ َار َام ایزًايجطٌ   11477 -14811كدپستي    (ضؼز رضَی اق

  32282274ًوابز:      32217227تلفي:    

 

ٍ اطالػات بيطتز  ارسالسیز تَاًٌد آثار خَد را بِ پست الکتزًٍيکي هي ضزكت در جطٌَارُهٌداى جْت  ػالقِ 

  ًوایٌد. را اس ٍبالگ جطٌَارُ دریافت

 Shererazaviaqvameirani@gmail.com 
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