
 

 ثسوِ تعبلی

 السالم( علیک یا علی به مًسی الرضا)علیٍ السالم
 

 خًاوی در فرَىگ رضًی َای ومایشی ي پردٌ جشىًارٌ سراسری آییه پىجمیهفراخًان 

 رضا )ع( المللی امام جشىًارٌ بیه چُاردَمیهَای  از سری بروامٍ

 5931مرداد ماٌ  -یاسًجي بًیراحمد / استان کُگیلًیٍ 
 

 کسی کِ اهش هب سا احیبء کٌذ.خذا سحوت کٌذ 

 اهبم سضب)ع(

 

 ٍ حضشت هعصَهِ )س(، ّوضهبى ثب دِّ کشاهت، اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی  )ع( حضشت علی ثي هَسی الشضب سبلشٍص هیالد ثبسعبدت هٌبسجت ثِ
 کٌذ. کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ ثشگضاس هی استبى

 

 اَداف:

 فشٌّگ هٌَس سضَیالف: اضبعِ ٍ تشٍیج 
 ّبی ًوبیطی ٍ هزّجی هشتجط ثب سیشُ ائوِ هعصَهیي ثِ خصَظ اهبم سضب )ع( ّبی ٌّشی ثِ خصَظ آییي گستشش فعبلیت ة:

 ٍکوک ثِ اًتطبس گستشدُ ایي آثبس ضخصیت ٍ هعبسف اهبم سضب )ع( صًذگبًی ٍ اثعبد ،ج: گشاهیذاضت تَلیذکٌٌذگبى ٍ پذیذآٍسًذگبى آثبس ثشتش دس صهیٌِ سیشُ
 

 مًضًع:

 اقتصبد هقبٍهتیصًذگی اسالهی ثب سٍیکشد  سجک -
 ٍ آداة ٍ سسَم ٍ فشٌّگ عبهِ دس آییي ّب عبلیِ احبدیث ٍ سٍایبت هفبّینٍ  فشٌّگ سضَی -
 ّب( سسَم ٍ آییي، تَجِ ثِ ظشفیت فشٌّگ ّب ٍ اعتقبدات ثَهی ٍ هحلی ثب هحَسیت فشٌّگ سضَی )آداة  -
 

 شرایط ي مقررات:

ضَد. هتقبضیبى  ثشگضاس هی خَاًی ٍ پشدُ هٌقجت خَاًی، ثخطی خَاًی، ضجیِ خَاًی ٍ...( چبٍضی خَاًی، )تعضیِ خَاًی،  ّبی ًوبیطی آییيثخص دٍ جطٌَاسُ دس  -1
ٍ تکویل فشم ضشکت  ثجت ًبمًسجت ثِ  Kb.shamstoos.irاص طشیق سبیت  ٍ  دثیشخبًِ جطٌَاسُ اسسبل کٌٌذثِ لَح فطشدُ اجشای ًوبیص سا  عذد 4هی ثبیست 

 .اقذام ًوبیٌذ س جطٌَاسُ د
ت، کوک ّضیٌِ هیلیَى سیبل ثش اسبس تصَیت کویتِ تخصصی ثِ ًسجت کیفیت اثش دس اجشا ٍ ثعذ هسبف 60ّبی ًوبیطی ساُ یبفتِ ثِ جطٌَاسُ تب سقف  ثِ آییي - 2

 پشداخت خَاّذ ضذ.
 ت، ًسجت ثِ کیفیت آى اطویٌبى حبصل ضَد.ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثبصثیٌی آثبس دس قبلت لَح فطشدُ اسسبلی اًجبم خَاّذ گشف -3
  . پزیشفتِ ًیست ثشگضیذُ ضذُ ثبضٌذ،ّبی هلی سضَی ٍ سبیش جطٌَاسُ ّبی سشاسشی دیٌی  جطٌَاسُآثبسی کِ پیص اص ایي دس  -4
 ًوبیص ّبی ثشگشفتِ اص آییي ّب ثب رکش ًبم آییي ٍ ًوبیص ثخص ّبیی اص آییي ّب ثبیذ ّوشاُ ثبضذ. -5
هیلیَى سیبل ثش اسبس کیفیت اجشا ٍ ثعذ هسبفت،  20دس ثخص پشدُ خَاًی، ستبد جطٌَاسُ ثِ ّش کذام اص پشدُ خَاًبًی کِ ثِ جطٌَاسُ ساُ پیذا هی کٌٌذ، تب سقف  -6

 کوک ّضیٌِ پشداخت هی کٌذ.
 ضشایط ٍ هقشسات ثِ دثیشخبًِ اسسبل کٌٌذ. سِخَاًبى ثبیذ اثش خَد سا طجق ثٌذ  پشدُ -7

 

 رگاٌ آمًزشی:کا

 ّبی آهَصضی ثشگضاس هی کٌذ.ُ دثیشخبًِ جطٌَاسُ ثِ صَست سٍصاًِ دس طَل ایبم ثشگضاسی جطٌَاسُ کبسگب
 

  تًضیحات:

 ّب ٍ صهبى ثٌذی دثیشخبًِ جطٌَاسُ است. سُ ثِ هٌضلِ پزیشش قَاًیي ثشًبهِتکویل فشم ضشکت دس جطٌَا  -
 .ضذ ًخَاّذ هستشد اسسبلی ّبی فیلن ٍ هذاسک -
 .ًذاسد تجلیغبت ٍ ثشضَس چبح ٍ لجبس دٍخت دکَس، سبص ٍ سبخت قجبل دس هسئَلیتی ّیچ جطٌَاسُ ثشگضاسی ستبد -
 شخبًِ جطٌَاسُ قبثل استعالم است.شاخَاى رکش ًطذُ ثبضذ، اص طشیق دثیف دس هَاسدی چٌبًچِ -



 کهگیلىهی و بىریاحمد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 ضَد. یاستبى پشداخت ه هَقعیت هکبًی کوک ّضیٌِ ایبة ٍ رّبة ثشگضیذگبى ثب تَجِ ثِ -
 ضَد. هی اعالم هشکض ٌّشّبی ًوبیطی هتعبقجبٌ هعبًٍت ٌّشی ٍ اسبهی ّیئت اًتخبة ٍ داٍساى جطٌَاسُ ثعذ اص تبئیذ -
ٍ اص سَی عَاهل ٍ یب اعضبء دست اًذسکبس الضاهی ثَدُ ٍ دس صَست عذم سعبیت دس طَل جطٌَاسُ هَجت هحشٍهیت  پَضص اسالهیتَجِ ثِ سعبیت کبهل  -

  خَاّذ ضذ.  هوٌَعیت اجشا
 
 

 :جشىًارٌ شمار گاٌ 

 خَاّذ ثَد. 1/04/1335 تب ّب آییي طشح یب هتي ّوشاُ آثبس فطشدُ لَحآخشیي هْلت اسسبل  -
  خَاّذ ثَد.  1/05/1335تبسیخ اعالم ثبصثیٌی آثبس  -
 ثِ دثیشخبًِ جطٌَاسُ اسسبل کٌٌذ.کَس ثب کیفیت هطلَة تصَیش ٍ صذا دس تبسیخ هز لَح فطشدُ قبلت دس سا خَد آثبس ثبیذ ضذگبى پزیشفتِ -
 است. 1335دِّ کشاهت تبسیخ ثشگضاسی جطٌَاسُ  -

 

 وشاوی دبیرخاوٍ جشىًارٌ:

 سضَی جطٌَاسُ دثیشخبًِ اسالهی، اسضبد ٍ  اداسُ کل فشٌّگ هیذاى هعلن، استبى کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ، یبسَج،
 03177417721 074 -33227110 : تلفي
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 معاونت امىر  هنری 


