
 تاسوِ تعالی

 «السالم علیه یا علی تي هَسی الشضا )ع( » 

 
 رساًِ ّا جشٌَارُ جلَُ ّای فرٌّگ رضَی در  

 دّویي جشٌَارُ تیي الوللی اهام رضا )ع(چْار از سری ترًاهِ ّای
 اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی گیالى

 1395هاُهشداد 
 

 

 خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء کند.

 رضا)ع(امام 

تِ هٌاسثت سالشٍص هیالد تا سعادت حضشت علی اتي هَسی الشضا )ع( ٍ حضشت فاطوِ هعصَهِ )س( ٍ تضسگذاضت حضشت احوذتي 
 ذ.وٌهی تشگضاس  ، اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی استاى گیالىّچشاغ()ع( ٍ ّوضهاى تا دِّ وشاهت)ضایهَس

 :جشٌَارُ اّذاف
 یفشٌّگ هٌَس سضَ حیالف : اضاعِ ٍ تشٍ

 حضشت اهام سضا)ع( ژُیتَ يیهعصَه ی پان ائوِ شُیهشتثط تا س یهزّث ی، ادت یفشٌّگ یتْای: گستشش فعالب

ٍ هعاسف حضشت اهام سضا)ع( ٍ ووه  تیضخص شُ،یس ٌِیدس صه یٌّش ،یآثاس تشتش فشٌّگ ذآٍسًذگاىیٍ پذ ذوٌٌذگاىیتَل ذاضتی:گشاهج

 تِ اًتطاس گستشدُ تش آى .

 هحَرّای هَضَعی جشٌَارُ:

 

 سثه صًذگی سضَی .1

 ٍ سٍش هثاحثِ تا صاحثاى اًذیطِ  (ع)ٍ ًظشی اهام سضا  ولیالف (  سیشُ ع

 (ع )ب ( فشٌّگ ٍ اخالق اص هٌظش اهام سضا 

 اتعاد التصاد هماٍهتی دس سیشُ سضَیج ( 

 د ( ًواص اٍل ٍلت ، دعا ، لشآى ٍ صیاست دس آستاى والم سضَی

 ُ ( فشیضِ اهش تِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌىش 

 ٍ ( تٌیاى خاًَادُ ، هعاضشت تا ّوسش ٍ تشتیت فشصًذاى 

 )ع(ٍ تشسسی اٍضاع اختواعی سیاسی عصش اهام ّطتن (ع)ٍالیت عْذی حضشت سضا .2

 (ع)حذیث سلسلِ الزّة ٍ تثییي ساتطِ تَحیذ ٍ ٍالیت دس والم هعصَهیي .3

 (ع)سضاهطخصِ ّای ضیعِ ٍالعی اص هٌظش اهام  .4

 شاى ئٍ اهام صادگاى سضَی ٍ تىشین صا (س)، حضشت هعصَهِ  (ع)خایگاُ صیاست اهام سضا .5

ٍ  (ع)تضسگذاضت سضَی ) اًعىاس خطي ّای ٍالدت ، ایام صیاستی ٍ هشاسن سَگَاسی ضْادت اهام ّطتن  .6

 (ٍ تشًاهِ ّای هَضَعی خطٌَاسُ اهام سضا )ع(اهام صادگاى سضَی 

 
  



 تخش ّای جشٌَارُ:

سضتِ  ضصضشوت وٌٌذگاى هی تَاًٌذ آثاس خَد سا دس  :پایگاُ ّای خثریٍ  ،خثرگساریتخش هطثَعات اصلی: تخش

 تِ دتیشخاًِ خطٌَاسُ اسسال ًوایٌذ.« همالِ» ٍ  «هصاحثِ»،«گضاسش»، «خثش»،«سشهمالِ ٍ یادداضت»،«تیتش»

 بخش های ویژه 
 عىس سضَی .1

، خطي ّای ٍالدت ٍ ایام ضْادت شاىئخَد سا تا هَضَع صیاست ، پیادُ سٍی صا ٍ گضاسضْای تصَیشی  عىاساى هی تَاًٌذ عىس ّا

خَایض ایي تخص ).سا وِ دس سساًِ ّای وطَس هٌتطش ضذُ است اسسال وٌٌذ ( ٍ تشًاهِ ّای هَضَعی خطٌَاسُ اهام سضا)ع(ع)حضشت سضا

 (ّواًٌذ تخص الف تِ تشگضیذگاى پشداخت خَاّذ ضذ

 آثاس سادیَیی ٍ تلَیضیًَی .2

ِ دتیشخاًِ فعاالى عشصِ سادیَ ٍ تلَیضیَى هی تَاًٌذ آثاس تَلیذی خَد سا دس دٍ سضتِ خثش ٍ گضاسش خثشی دس هحَسّای روش ضذُ ت

 خطٌَاسُ اسسال ًوایٌذ. 

 ضعش سضَی .3

وطَس دسج  ت،خثشگضاسی ّا ٍ پایگاُ ّای خثشیضشوت وٌٌذگاى هی تَاًٌذ اضعاس خَد سا تا هَضَع اهام سضا)ع( وِ دس یىی اص ًطشیا

 ضذُ است تِ دتیشخاًِ خطٌَاسُ اسسال ًوایٌذ.

 شرایط شرکت در جشٌَارُ:
 الضاهی هی تاضذ. 3×4تىویل فشم ضشوت دس خطٌَاسُ تِ ّوشاُ یه لطعِ عىس: 1

 داسای هدَص) ٍ پایگاُ ّای خثشی خثشگضاسی ّا ،دس یىی اص ًطشیات  1395هاُ  تیش 10تا 1394هاُ  تیش 30آثاسی وِ دس فاصلِ صهاًی :2

 ذ.ًدس خطٌَاسُ ضشوت دادُ هی ضَ ( هٌتطش ٍ یا دس تخص ّای خثشی سشاسشی ٍ استاًی پخص ضذُ استوطَس

 اثش تِ دتیشخاًِ خطٌَاسُ اسسال ًوایٌذ. سِ ، حذاوثشسضتِآثاس هی تَاًٌذ دس ّش  پذیذآٍسًذگاى:3

 فشدی ٍ حشفِ ای اهىاى پزیش است.)هطخصات ٍ تىویل فشم الىتشًٍیه تِ ّوشاُ   gilan.shamstoos.ir اص طشیك سایت آثاس اسسال:4

 وساًی وِ اهىاى اسسال الىتشًٍیىی اثش  سا ًذاسًذ هی تَاًٌذ آثاس خَد سا تِ صَست پستی اسسال ًوایٌذ(

 ٍ داٍسی خَاّذ ضذ.لثَل  سساًِ ریشتط هَسدهىتَب دس صَست تاییذ   آثاسی وِ فالذ ًام صاحة اثش تاضٌذ:5

 دس تخص عىس اسسال اصل ثش ٍ ًسخِ هٌتطش ضذُ ضشٍسی است.: 6

 اسسال ضَد. DVDتش سٍی لَح فطشدُ یا  MPEG: آثاس تخص سادیَ ٍ تلَیضیَى دس لالة 7

 :آثار داٍری
ٍ ّوىاسی تٌیاد تیي  ت داٍساى تِ اًتخاب ٍ ًظاست هعاًٍت اهَس هطثَعات ٍ اطالع سساًی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهیأهعشفی ّی-الف

 صَست هی گیشد. الوللی فشٌّگی ٍ ٌّشی اهام سضا)ع(

 تَسط داٍساى استاى گیالى اسصیاتی خَاّذ ضذ. "شعر"آثاس هشتثط تا اهام سضا)ع( دس تخص -ب

 :جشٌَارُ جَایس
 : تِ ًفشات تشتش خطٌَاسُ خَایضی تِ ضشح صیش اّذا خَاّذ ضذ

 ، رادیَ، تلَیسیَى ٍ عکسپایگاُ ّای خثری،خثرگساری ّا،  هطثَعاتتخش -الف
 سیال000/000/15تٌذیس + لَح تمذیش + خایضُ ًمذی تِ هثلػ: ًفش اٍل ّش تخص

 سیال 000/000/10لَح تمذیش + خایضُ ًمذی تِ هثلػ : ًفش دٍم ّش تخص

 سیال 000/000/8یضُ ًمذی تِ هثلػ : لَح تمذیش+خاًفش سَم ّشتخص

  



 :اهام رضا)ع( جَایس تخش شعر-ب

 سیال 000/000/8لَح تمذیش + خایضُ ًمذی تِ هثلػ  اٍل:  ًفش 

 یالس  000/000/7لَح تمذیش+خایضُ ًمذی تِ هثلػ  :  ٍمًفش د

 سیال  000/000/6ًفشسَم:  لَح تمذیش+خایضُ ًمذی تِ هثلػ  

 تَضیحات:
 تاضذ. ّضیٌِ اسىاى ٍ پزیشایی دس طَل تشگضاسی خطٌَاسُ تِ عْذُ دتیشخاًِ هی-

 استاى پشداخت خَاّذ ضذ.ی هىاً هتٌاسة تا هَلعیت تشگضیذگاىّضیٌِ ایاب ٍ رّاب  ووه-

 ٍیژُ ترًاهِ ّای جشٌَارُ اهام رضا )ع( در استاى گیالى:

 تضسگذاضت حضشت سیذ خالل الذیي اضشف )ع( تشادس گشاهی اهام سضا )ع( دس ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ-

 :جشٌَارُ تقَین
 21/5/1395  :تشگضاسی اختتاهیِ خطٌَاسُ ٍ هعشفی تشگضیذگاى صهاى -13/4/1395:اسسال آثاسهْلت آخشیي 

 

 :دتیرخاًِ جشٌَارُ ًشاًی پستی
 سساًِ ّادتیشخاًِ خطٌَاسُ خلَُ ّای فشٌّگ سضَی دس -اهَس فشٌّگی – اداسُ ول فشٌّگ ٍاسضاد اسالهی - خیاتاى حافظ - سضت - گیالى

 

 100030131ساهاًِ پیام وَتاُ: -     01333323810ضواسُ ًواتش:  -              ضواسُ تواس: -      3655صٌذٍق پستی: 

 gilan@shamstoos.irپست الىتشًٍیىی:  -                      gilan.shamstoos.ir :صیشپشتال خطٌَاسُ ًطاًی 

 

 فرم شرکت در جشٌَارُ
 وذ هلی: .......................... ......................... ًام پذس: ...................ًام خاًَادگی : ..................................................................................... ًام : ..................

 .............................ضغل اصلی :................................................ .............................ضواسُ ضٌاسٌاهِ :............................. تاسیخ تَلذ : ......................  هحل تَلذ : ..

 .....................تلفي ّوشاُ :....................................... تلفي هٌضل ) تا روش وذ ضْش ( :............................................ .....................هحل اضتغال : ............................... 

 ..............................) تا روش وذ ضْش ( : ......................................................................... دٍس ًگاس ) تا روش وذ ضْش ( :...تلفي هحل واس

 ................................... وذپستی ............................................................پستی : ...........................ًطاًی یا صٌذٍق ........           ...............................................ًطاًی الىتشًٍیه 

 هطخصات اثش:

عٌَاى 

 اثش

عٌَاى 

 سساًِ

 ًام پذیذآٍسًذُ لالة اثش صفحِ تاسیخ ضواسُ

 سشهمالِ ٍ همالِ هصاحثِ گضاسش خثش تیتش

 یادداضت

  اثش ضعش عىس

 یتلَیضیًَ ییسادیَ

                

پایگاُ ّای ، خثرگساری ّا ، هطثَعاترساًِ ّا )ی در ایٌجاًة ................................................. تا قثَل هقررات، هایل ّستن تا آثار فَق در جشٌَارُ جلَُ ّای فرٌّگ رضَ

 شرکت کٌن. (رادیَ ٍ تلَیسیًَی، خثری 

 اهضاء:«                                                              ارسال ًواییذ.  3×4ایي فرم را پس از تکویل تِ ّوراُ آثار ٍ یک قطعِ عکس »

 
        

 

 

                                                                      ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی                 د اسالهی          ٍصاست فشٌّگ ٍاسضا                                               

                                         ضَسای فشٌّگ عوَهی گیالى                               یالىاداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی گ            هعاًٍت اهَس هطثَعات ٍ اطالع سساًی                                                 
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