
 ( عالسالم علیک یا علی بي هَسی الرضا )

 فراخَاى

 " رضَی  ٍ رباعی جشٌَارُ  شعر دٍبیتی"

 دّویي جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا )ع(چْاراز سری برًاهِ ّای 

 5931 –ادارُ کل فرٌّگ ٍارشاد اسالهی استاى ّوذاى 
 

 خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء کند.

 امام رضا)ع(

 احوذتي حضزت تشرگذاشت ٍ( س) هعصَهِ فاطوِ حضزت ٍ( ع) الزضا هَسي اتي علي حضزت سعادت تا هيالد سالزٍس هٌاسثت تِ

 ًوایذ.تزگشار هي  ادارُ كل فزٌّگ ٍ ارشاد اسالهي استاى ّوذاى كزاهت، دِّ تا ّوشهاى ٍ( ع()شاّچزاغ)يهَس
 

 اّذاف 4 
 اشاعِ ٍ تزٍیج فزٌّگ هٌَر رضَی  -1

 ٍ هذّثي هزتثط تا سيزُ ائوِ هعصَهيي تِ ٍیژُ اهام رضا )ع( گستزش فعاليتْای فزٌّگي  -2

گزاهي داشت تَليذ كٌٌذگاى ٍ خذیذآٍرًذگاى آثار تزتز فزٌّگي ٍ ٌّزی در سهيٌِ سيزُ شخصيت ٍ هعارف اهام  -3

 رضا )ع( ٍ كوک تِ اًتشار گستزدُ ایي آثار 

 4  هحَرّا

  احادیث رضَی  -

 فضایل حضزت اهام رضا )ع( هٌاقة ، صفات ٍ -

 ّا ٍ ... حضزت اهام رضا )ع(  كزاهات ٍ فضيلت  -

 جلَُ ّای فزٌّگ رضَی ) علن ، شفاعت، حلن ، شفا ، هْزتاًي ٍ ... حضزت اهام رضا )ع(  -

 4  بخش ٍیژُ
 

 عٌَاى هحتَای  اًتخاب یک حذیث اس حضزت اهام رضاعليِ السالم تا هَضَعات هَردًياس رٍس جاهعِ هثتٌي تز سيزُ رضَی تِ

 هعزفتي در راستای سثک سًذگي اسالهي تا رٍیکزد اقتصاد هقاٍهتي

 4  ٍ هقررات شرایط

 شزكت تزای ّوِ شاعزاى در تواهي گزٍُ ّای سٌي آساد است  -

 قالة شعز در ایي جشٌَارُ هٌحصز در دٍتيتي ٍ یا رتاعي است .  -

 شعز ) دٍتيتي ٍ یا رتاعي ( تِ جشٌَارُ ارسال ًوایذ.  20ٍ حذاكثز  10ّز شاعز تایذ حذاقل  -

 ارسال گزدد.     cdٍ ّوزاُ تا لَح فشزدُ   14آثار تایذ تِ صَرت تایح شذُ ٍ تا  قلن لَتَس ٍ فًَت  -

 آثار ارسالي ًثایذ تِ ّيچ یک اس جشٌَارُ ّای خيشيي ارائِ ٍ یا در جایي چاج شذُ تاشذ.  -

 ای تِ صَرت كتاب چاج ٍ هٌتشز هي گزدد.  آثار تزگشیذُ در قالة هجوَعِ -

 الشاهي هي تاشذ . در جشٌَارُ تَسط صاحة اثزتَسط ّيات داٍراى  ٍ قزائت آى   اشعار اًتخاب شذُ -

 دتيزخاًِ جشٌَارُ در اًتخاب ٍ چاج آثار ارسال شذُ تِ دتيزخاًِ جشٌَارُ آساد است .  -

 آثار ارسال شذُ تِ دتيزخاًِ جشٌَارُ هستزد ًوي گزدد.  -
 



 4 ارسال شیَُ 

 به توس شمس یتارنما جشنواره بخش قیطر از نام ثبت نذیفرآ و ها یرسان اطالع هیکل -

 . .شود  یم انجام  hamedan.shamstoos.ir ینشان
هذرک ٍ رشتِ تحصيلي ،  ًام خذر ، شوارُ شٌاسٌاهِ ، كذهلي ،: ًام ٍ ًام خاًَادگي ، اثزهشخصات كاهل صاحة  -

 الشاهي است .  اثزشوارُ تلفي )تزجيحا ّوزاُ ( ، آدرس هکاتثاتي ٍ خست الکتزًٍيکي صاحة 

 جَایس 

 ریال ٍجِ ًقذ 10/ 000/000ٍ هثلػ ، تٌذیس جشٌَارُ ًفز اٍل : لَح تقذیز  -

 ریال ٍجِ ًقذ  8 /000/000ٍ هثلػ تٌذیس جشٌَارُ  ،: لَح تقذیز دٍم ًفز -

 ریال ٍجِ ًقذ 000/000/6ٍ هثلػ  ، تٌذیس جشٌَارُ: لَح تقذیز سَمًفز  -

 ریال ٍجِ ًقذ  000/000/5ٍ هثلػ  ، تٌذیس جشٌَارُ: لَح تقذیز چْارمًفز  -

 ریال ٍجِ ًقذ  000/000/4ٍ هثلػ  ، تٌذیس جشٌَارُ: لَح تقذیز خٌجنًفز  -

 ال ٍجِ ًقذری 000/000/4ٍ هثلػ ، تٌذیس جشٌَارُ : لَح تقذیز  ششنًفز  -

 ریال ٍجِ ًقذ   000/000/4ٍ هثلػ  ، تٌذیس جشٌَارُلَح تقذیز ّفتن: ًفز  -

 ریال ٍجِ ًقذ 000/000/4ٍ هثلػ ، تٌذیس جشٌَارُ : لَح تقذیز  ّشتن ًفز  -

 جایسُ بخش ٍیژ4ُ

 لوح تقدیر + کمک هزینه مشهد مقدس   

 هي تاشذ .  )اتَتَس ، قطار(  تِ عْذُ دتيزخاًِ جشٌَارُوٌا ّشیٌِ رفت ٍ تزگشت شاعزاى  تزگشیذُ تا ٍسيلِ عوَهي ض

 گاّشوار4
 1/5/1315  مهلت ارسال آثار :

 15/5/1315سهاى اعالم ًتایج داٍری: 

  1315/ 20/5:   سهاى تزگشاری

 سيٌوایي شْيذ آٍیٌي هکاى تزگشاری : تلَار شْيذ هفتح / هجتوع فزٌّگي ٍ 
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