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  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الم عليك يا علي بن موسي الرضاالس

 آياَا ي وًاَاي رضًيجشىًارٌ سراسري  فراخًان

 السالم علیٍ امام رضا بیه المللیجشىًارٌ  چُاردَمیهبروامٍ َاي  سرياز 

 اسالمی استان تُرانادارٌ کل فرَىگ ي ارشاد 

 5931مردادماٌ 

 

 خدا رحمت کند کسي که امر ما را احياء کند.

 امام رضا)ع(

ِ  فبعوِ حضشت ٍ( ع) الشضب هَسي اثي ػلي حضشت سؼبدت ثب هيالد سبلشٍص هٌبسجت ثِ  ٍ( س) هؼصوَه

 اسشوبد  ٍ فشٌّو   مو   اداسُ مشاهت، دِّ ثب ّوضهبى ٍ( ع()شبّچشاؽ)هَسي احوذثي حضشت ثضسگذاشت

 .ًوبيذ هي ثشگضاس تْشاى استبى اسالهي

 

 اَذاف جشىًارٌ:

 سضَي؛ فشٌّ  دس صهيٌِ ٌّشي آثبس آٍسًذگبى پذيذ اص تدلي  ٍ شٌبسبيي      -

 ؛هؼٌبگشا آٍاييٍِيح ٌّش تش ٍ تؼويق ثسظ،      -

 ًَاّبي هزّجي؛ سسَم ٍ آداة ًشش دس ايشاًي اقَام ٌّشي تجبدل ٍ تؼبه       -

 سضَي. فشٌّ تشٍيح  ثِ اسالهي اًقالة تبخذهخصَص  ٌّشي دس ّبيدستبٍسد تدويغ      -

 

 بخش َاي جشىًارٌ:

 :ي رضًيَابخش آياالف(

ثِ صَست )  علیه السالم اهبم سضب حضشتهحَسيت  ثبٍ خَاًٌذگبى حَصُ فشٌّ  ديٌي ايي ثخش شبه  رامشاى 

 هي ثبشذ. (َاًيخَاًي ٍ يب ّوختل
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 ثشًبهِ هتذاٍل سٌت ثش ثٌب ٍ اخشايي ًيبص صَست دس تَاًٌذ هي ثخش ايي دس مٌٌذُ ششمت : ٌّشهٌذاىتجصشُ 

 .ًوبيٌذ استفبدُ ثب هَضَع، اّذاف ٍ ششايظ خشٌَاسُ هتٌبست سبصّبي اص ،خَد اخشايي

 :ي رضًيَابخش وًاب(

 هَسيقي ًَاحي ٍ يب هَسيقي سٌتي ايشاًي  حَصُ يدس "  اخشاّبي گشٍّي ٍ يب اًفشادي"

دس ايي  ديٌيهؼبسف ٍ هتٌبست ثب  ٍصاست فشٌّ  ٍ اسشبد اسالهي هقشسات دفتش هَسيقيِدس چبسچَة 

  قبث  ثشسسي خَاّذ ثَد. ثخش

 خشٌَاسُ ثِ ششح ري  دس ايي ثخش ثالهبًغ است:ٍ ششايظ اّذاف  ، استفبدُ اص سبصّبي هتٌبست ثب هَضَع

 ( ... ًقبسُ ،تبس عج ، سٌح، دُهبم، دف،)  ايمَثِ سبصّبي -

 (...مشًب سشًب،  ،دٍ ًبي ثبالثبى، ، شوشبل،ي ) ًيسبصّبي ثبد-

 ( ... سٌتَس ،ػَد ،تٌجَس سِ تبس، تبس، ،ديَاى ،شاثي )دٍتبسهضصّي  سبصّبي -

 (... )موبًچِ، قيچلآسشِ اي سبصّبي صّي -

ثب هَضَع، اّذاف ٍ ششايظ  هتٌبست سبصّبي اصثبيذ  ثخش ايي دس مٌٌذُ ششمت ٌّشهٌذاى( 1تجصشُ

 .ًوبيٌذ استفبدُ خشٌَاسُ

ٌبست ثب هَاسد رمش شذُ ثِ صَست تنخَاًي يب ته آٍاّبياشؼبس ٍ اص ايي ثخش ثْشُ گيشي دس  (2تجصشُ

 شَد.هي  تَصيِگشٍُ خَاًي 

هٌَط ثِ حذ ًصبة موي  ،فٌي ٍ ثشسسي مٌٌذُ خشٌَاسُ  ثِ ًظش مبسشٌبسبى ثٌب اخشاّبي اًفشادي (3تجصشُ

 است. خشٌَاسُ ت اًتخبة آثبسِئدس ًظش گشفتِ خَاّذ شذ ٍ اسبس اػالم ًظش ّي ٍ هحتَايي ٍ ميفي اخشايي

 :بخش تك وماي فرَىگ رضًيج(

 تل آٌّ ،" دس قبلتخصَصبً فشٌّ  سضَي  ػليْن السالم، رامشاى اّ  ثيت ٌّشهٌذاى ٍ شبه  تَليذات

 هي ثبشذ. "، آلجَم ٍ...ًوب ٌّ 

 هختلف ٍخَد ًذاسد. سبصّب ٍ سجل ّبي: دس ايي ثخش هحذٍديتي دس استفبدُ اص 1تجصشُ

 دس خشٌَاسُ ًخَاٌّذ داشت. ي گشٍّي : ايي ثخش اخشاي صًذ2ُتجصشُ
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 :مرير آثاربخش د(

هَسد اسصيبثي قشاس  اسالهي اًقالة عَلرامشاى فشٌّ  سضَي دس  ٌّشهٌذاى ٍ دستبٍسدّبي ثخشايي دس 

  تدلي  خَاّذ شذ. داشتِ ثبشٌذ فبخشي گشفتِ ٍ اص ٌّشهٌذاى ثشخستِ اي مِ دس ايي صهيٌِ تَليذات ٌّشي

 ردٌ َاي سىی جشىًارٌ:

 :ثخش ّبي خشٌَاسُ دس سِ سدُ سٌي ثِ ششح ري  ثشگضاس هي گشدد

 ثِ ثؼذ 1378هتَلذيي سبل  (الفسدُ سٌي )

  1364-1377هتَلذيي سبل  سدُ سٌي)ة( 

 آى  ٍ قج  اص 1363( هتَلذيي سبلجسدُ سٌي) 
 

 شرايط ي مقررات شرکت در جشىًارٌ:

 .ششمت مٌٌذگبى فقظ هي تَاًٌذ دس يني اص ثخش ّبي خشٌَاسُ ششمت ًوبيٌذ -

  .ت اًتخبة ٍ داٍساى خشٌَاسُ خَاّذ ثَدئهحتَاي آثبس اسسبلي هَسد تَخِ ّيًَآٍسي دس   -

آدرس  بٍ خشٌَاسُپس اص ثجت ًبم دس پشتبل ششمت مٌٌذگبى هي ثبيست  -

Tehran.shamstoos.ir  ٍ هذاسك ري  سا ثِ ّوشاُ اثش خَيش دس قبلت  ، دسيبفت مذ سّگيشي

DVD ثِ دثيشخبًِ خشٌَاسُ اسسبل ًوبيٌذ.  

تصَيش صفحِ اٍل شٌبسٌبهِ هتقبضي  -اص ٌّشهٌذ هتقبضي يب سشپشست گشٍُ   3*4يل قغؼِ ػنس -

 تنوي  فشم دسخَاست ششمت دس خشٌَاسُ  -تصَيش مبست هلي هتقبضي  -

 .ذقِ اي ٍ هلي ششمت دادُ ًشذُ ثبشٌدس خشٌَاسُ ّبي هشبثِ هٌغ ذثبي آثبس ششمت مٌٌذگبى -

 حذ اق  تؼذاد اػضبي گشٍُ ّب دس ثخش ّبي گشٍّي سِ ًفش ٍ حذامثش دُ ًفش هي ثبشذ. -

 .دسثبسُ هَاسدي مِ دس ايي هقشسات پيش ثيٌي ًشذُ است ثِ ػْذُ دثيشخبًِ خشٌَاسُ استتصوين   -

  .ثِ صَست پست سفبسشي ثِ دثيشخبًِ خشٌَاسُ اسسبل گشدد يذآثبس ثب -

دثيشخبًِ حق تذٍيي ٍ اًتشبس آثبس ثشگضيذُ ) ثِ ًبم افشاد صبحت اثش( دس هدوَػِ اي هستٌذ ثشاي  -

 هحفَػ هي ثبشذ.خشٌَاسُ 
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 دايري جشىًارٌ: 

 :خشٌَاسُ دس دٍ هشحلِ داٍسي خَاّذ شذ

داٍسي اًتخبة آثبس تَسظ مبسشٌبسبى خجشُ صَست پزيشفتِ ٍ اص  ،پس اص اسسبل آثبس ثِ دثيشخبًِ خشٌَاسُ

دس هشحلِ  آثبس  .هشحلِ ًْبيي اًتخبة هي گشدًذ شايث ٍ هحتَايي ّشثخش ٍاخذاى ششايظ اص حيث فٌي

سظ ّيهَسد اسصيبثي ٍ  ،فشاخَس ظشفيت حذاقليدس ّش ثخش ِث ًْبيي ٍ  سي َت ذ ئدٍا َّا َاسُ قشاس خ ت داٍساى خشٌ

  .گشفت

 تأييذ هؼبًٍت اهَس ٌّشي ٍصاست فشٌّ  ٍ اسشبد اسالهي اػالم خَاّذ شذ .  اسبهي ّيأت داٍساى پس اص

 

 گاٌ شمار جشىًارٌ:

 95تيشهبُ  25 : خشٌَاسُ ثِ آثبس اسسبل هْلت آخشيي      -

 95هشدادهبُ  اٍلًيوِ  : آثبس اًتخبة ّيبت ًتيدِ اػالم      -

 ّوضهبى ثب دِّ مشاهت :خشٌَاسُ ثشگضاسي صهبى      -

 مض فشٌّگي ٍ ٌّشي شْش تْشاىا: هشهنبى ثشگضاسي خشٌَاسُ  -

 

 جًايس جشىًارٌ:

 :ثِ ششح ري  است ش ثِ تفنيل سدُ سٌيدس ّش ثخ خَايض

 هيليَى سيبل 11 تٌذيس خشٌَاسُ +لَح تقذيش ٍ  :ثخش ّبي اًفشادي اٍل اتًفش  -

 25)ػتجبت ػبليبت  ثِمول ّضيٌِ سفش +  تٌذيس خشٌَاسُلَح تقذيش ٍ ثخش ّبي گشٍّي:  اٍل اتًفش  -

 (هيليَى سيبل

 هيليَى سيبل 8  +لَح تقذيش  : ثخش ّبي اًفشادي دٍم اتًفش  -

 ( هيليَى سيبل 21ػتجبت ػبليبت )مول ّضيٌِ سفش ثِ   +لَح تقذيش دٍم ثخش ّبي گشٍّي:  اتًفش -

 هيليَى سيبل 6 +لَح تقذيش  : ثخش ّبي اًفشادي سَم اتًفش  -

 (هيليَى سيبل 15مول ّضيٌِ سفش ثِ هشْذ هقذس )  +لَح تقذيش سَم ثخش ّبي گشٍّي:  اتًفش -
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اًقالة اسالهي  دسمِ  ٍ ٌّشهٌذاًي رامشاى اص سنِ ثْبسآصادي ثِ سِ ًفش سِ تٌذيس خشٌَاسُ + -

 .)ثخش هشٍس آثبس(ًوَدُ اًذ اسائِ خذهبت شبيبًي سا ثِ تشٍيح فشٌّ  سضَي

 اص ثشگضيذگبى ثخش تل ًوبي فشٌّ  سضَي سنِ ثْبسآصادي ثِ سِ ًفش دٍ تٌذيس خشٌَاسُ + -

 ثخش ّبي گشٍّيآٌّگسبصاى ثشتش سنِ ثْبس آصادي ثِ سِ ًفش اص  يل تٌذيس خشٌَاسُ + -
 

 تًضیحات:

 َسي دػَت ثِ ػو  هي آيذ.يبفتِ ثِ خشٌَاسُ ثشاي اخشاي حض ٌّشهٌذاى ساُاص  -

ثش ػْذُ ) تب سقف هؼيي( ّضيٌِ ّبي ايبة ٍ رّبة، اسنبى ٍ پزيشايي دس عَل ثشگضاسي خشٌَاسُ  -

 دثيشخبًِ خَاّذ ثَد.

 شذ.ي چٌذ سسبًِ اي)هَلتي هذيب( تْيِ ٍ تذٍيي خَاّذ هدوَػِ اآثبس ساُ يبفتِ ثِ خشٌَاسُ دس  -

 ثشاي توبم ششمت مٌٌذگبى دس خشٌَاسُ گَاّي ششمت ٍ هدوَػِ هذٍى هستٌذ اسسبل هي گشدد. -

 پشداخت خَاّذ شذ. ) تب سقف هؼيي( ، مول ّضيٌِثِ هشحِ ًْبيي ثِ مليِ گشٍُ ّبي ساُ يبفتِ -

 

 وحًٌ ارسال آثار:

 .دس پشتبل خشٌَاسُ تنوي  فشم ششمت دس خشٌَاسُ -

 .حذاق  دس پبًضدُ دقيقِ ثب ميفيت صذا ٍ تصَيش هغلَة DVDاسسبل اثش ثش سٍي  -

 .ّبي گشٍّياسسبل تصَيش اص گشٍُ ثشاي هتقبضيبى ثخش  -

 

 

 وشاوی دبیرخاوٍ جشىًارٌ:

 .اداسُ م  فشٌّ  ٍ اسشبد اسالهي استبى تْشاى -خ هغْشي شوبلي -ثلَاس دسيب -سؼبدت آثبد – تْشاى 

 88891499-  88897415:  دثيشخبًِ شوبسُ ّبي توبس
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 آياَا ي وًاَاي رضًيًارٌ سراسري جشىفرم درخًاست شرکت در 

 مشخصات شركت كننذه

 :    تاريخ تَلذ                       ًام پذر:                                ًام خاًَادگي:                        ًام:

 شوارُ شٌاسٌاهِ:             شوارُ هلي:   

 مشخصات اثر ارسالي

 عٌَاى اثر:

 ○ بخش تك ًواي فرٌّگ رضَي                ○ي رضَيّابخش ًَا                ○ ي رضَيّاابخش آٍ :   عٌَاى بخش هتقاضي

      ○ بخش هرٍر آثار

  متقاضينشاني 

 آدرس:                 ًام شْرستاى:                  ًام استاى: 

  تلفي تواس:کذ پستي:                                                 

     هتقاضي شرکت در ايي جشٌَارُ آٍاّا ٍ ًَاّاي رضَي ايٌجاًب با آگاّي کاهل از هقررات ٍ ضَابط اجرايي جشٌَارُ سراسري 

 هي باشن.

 تاريخ ٍ اهضاء

 

 

 

 


