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 تسوِ تؼالی

 السالم علیک یا علی بي هَسی الزضا)علیِ السالم(

 فزاخَاى

 صٌایع دستی ٍ ٌّزّای سٌتی رضَیهلی  جشٌَارُ يیدّویاس

 (جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا )ع دٍرُچْاردّویي اس سزی بزًاهِ ّای 

 9315 هزداد هاُ –ارشاداسالهی استاى اصفْاى ادارُ كل فزٌّگ ٍ
 

 کِ اهش هب سا احیب کٌذ خذا سحوت کٌذ کصی
 اهبم سضب)ع(   

 

 ثِ هٌبشجت شبلشٍص هیالد ثب شعبدت حضشت علی اثني هَشنی الشضنب )ع( ٍ حضنشت هبمونِ هعؽنَهِ )ز( ٍ ثضسحذاظنت حضنشت         
 اداسُ کل هشٌّگ ٍ اسظبد اشالهی اشتبى اؼفْبى ثشحضاس هی ًوبيذ. )ظبّچشاغ()ع( ٍ ّوضهبى ثب دِّ کشاهت،یاحوذثي هَش

 

 ٌَارُ :اّذاف جش
 الف : اظبعِ ٍ تشٍيج هشٌّگ هٌَس سضَی

 اهبم سضب)ع(ی هعؽَهیي ثَيژُ حضشت  هزّجی هشتجط ثب شیشُ پبک ائوِ ٌّشی ٍة: حصتشض هعبلیتْبی هشٌّگی ، 

 کونن  ٍ( ع)سضننب اهنبم  حضننشت هعنبس   ٍ ظخؽننیت شنیشُ،  صهیٌننِ دس ٌّنشی  هشٌّگننی، ثشتنش  آثننبس پذيذآٍسًنذحبى  ٍ تَلیذکٌٌننذحبى حشاهیذاظنت ج: 
 . آى تش حصتشدُ اًتعبس ثِ

 

   :  جشٌَارُرشتِ ّای 
 ًگارگزی   .1

 طزاحی ًقَش سٌتی .2

 گل ٍهزؽ .3

 تشؼیز .4

 تذّیة .5

 طزاحی ًگارگزی .6

 هَضَع جشٌَارُ :

  :ُالسالم  ِیاس حضزت اهام رضاعل ثیحذ کیاًتخاب ) سبک سًذگی اسالهی با رٍیکزد اقتصاد هقاٍهتیعٌَاى ٍیژ

 یس بک سً ذگ   یدر راس تا  یهعزفت   یبِ عٌَاى هحتَا یرضَ زُیبز س یٌرٍس جاهعِ هبت اسیبا هَضَعات هَردً

 ی(اقتصاد هقاٍهت کزدیبا رٍ یاساله

 احادیث رضَی 

 ًواس طلة تاراى 

 هٌاظزُ تا پیزٍاى ادیاى تَحیذی ٍداًشوٌذاى 

 ًواس ػیذ فطز 

 حذیث سلسلِ الذّة 

  حزم رضَی 

  القاب حضزت 

 )شْادت حضزت اهام رضا )ع 

 زیة تَسکارٍاى ّا ٍ سائزاى غ 
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 جادُ ٍالیت اس شلوچِ تا تَس 

 حزم حضزت فاطوِ هؼصَهِ)س(، حضزت شاّچزاؽ)ع( ٍ اهاهشادگاى در ایزاى حضَر 

 

ًَ آٍری ٍ خالقیت ٍ ارائِ اثز تا هَضَػات هذکَر ٍ تلفیق آى تا رشتِ ّای جشٌَارُ تِ هٌظَر خلق آثار تذیغ تِ ػٌَاى  یکی اس  تذكز هْن:  

 هذ ًظز ّیات اًتخاب ٍ داٍراى جشٌَارُ هی تاشذ. ٍیژگی ّای هْن جشٌَارُ 

 

 عوَهی  شزایط ٍ هقزرات

 

 پبيگبُ امالع سشبًی اص مشيق ؼشهب سضَی ًگبسحشی جعٌَاسُ هلی دٍسُ دّویي يبص ثجت ًبم دسesfahan.shamstoos.ir   اًجبم
ٍ ّن چٌنیي اسشنب     پبيگبُ هزکَسذسج دس هی ظَد . هتقبضیبى ثشای ظشکت دس جعٌَاسُ هی ثبيصت ًصجت ثِ تکویل هشم ثجت ًبم هٌ

 02پیکصل ٍ حنذاکرش حجنن    022ثب ٍضَح تؽَيش )سصٍلَظي ( حذاقل تؽبٍيش آثبس اسشبلی  .يي مشيق اقذام ًوبيٌذاتؽَيش آثبس خَد اص 
ثِ ظشکت  پس اص ثجت ًبم ٍ دسج آثبس ظوبسُ پیگیشیالصم ثِ رکش اشت اسشب  حشدد .   TIFيب   JPG يب  PNG ٍ هشهت هگبثبيت 

تنب پبينبى   يٌذ ثجنت ًنبم   آسا جْت امالع اص هشثٌبثشايي الصم اشت تب ظشکت کٌٌذحبى ظوبسُ پیگیشی  .خَاّذ ظذکٌٌذُ اختؽبغ دادُ 
 ذاسی کٌٌذ.ًضد خَد ًگْجعٌَاسُ 

 ّ ِ3ب  ًجبيذ ثیط اص ّش ٌّشهٌذ هی تَاًذ دس ّشي  اص سظتِ ّبی ٌّشی جعٌَاسُ ظشکت ًوبيذ. حذاکرش تعذاد آثبس اسشبلی دس ّوِ سظت  
 اثش ثبظذ.

  شبًتی هتش ثبظذ. دثیشخبًِ اص پزيشض آثبس ثب اثعبد غیش هتعبس  هعزٍس اشت. 052ثضسحتشيي ضلع اثش اسشبلی حذاکرش هی تَاًذ تب 

   سضنَی   سُجعنٌَا پیعیي دٍسُ ّبی  ثذيْی اشت دثیشخبًِ اص پزيشض آثبسی کِ دس. ثِ ثعذ ثبظذ 49تبسيخ خلق آثبس ثبيذ اص اثتذای شب
  .هعزٍس اشت ذٌپزيشهتِ ظذُ ثبظ

  ِذ. ًاسشب  حشدٍ آهبدُ ًؽت  قبة ظذُ ثبيذآثبس کلی 

  ّشحًَِ هصئَلیت  الصم ثِ رکش اشتظشکت کٌٌذحبى هحتشم آثبس خَدسا ثب ثصتِ ثٌذی هٌبشت ثِ دثیشخبًِ اسشب  ًوبيٌذ. هقتضی اشت
اص پزيشهتي آثبس آشنیت دينذُ ًینض  هعنزٍس      دثیشخبًِ ٍ جعٌَاسُ ًوی ثبظذهتَجِ دثیشخبًِ ٍ يب پصت آثبس  حول ٍ ًقلاص خصبست ًبظی 

 اشت . 

   شوارُ تارًاهِ ٍ تاریخ ارساا  اثاز   ظشکت کٌٌذحبى هحتشم دس ؼَست اسشب  آثبس ثَشیلِ ظشکت ّبی ثبسثشی ؛ هی ثبيصنت ٍ

   ُ اثاز در افافْاى را   ًام ٍ شوارُ تلفي شزکت گیزًذدس هجنذا ٍ   کٌٌذُ ًام ٍ شوارُ تلفي شزکت ارسا ّوچٌیي 

اکرش تب ي  ّفتِ قجل اص هْلت ًْبيی دسيبهت آثبس ثِ دثیشخبًِ جعٌَاسُ اعالم ًوبيٌذ.ثذيْی اشنت دس غینش ايني ؼنَست دثیشخبًنِ      حذ
 جعٌَاسُ هصٍَلیتی دس خؽَغ تحَيل آثبس ثِ عْذُ ًوی حیشد.

 جعٌَاسُ هی ثبظٌذ هی ثبيصت ًصجت ثنِ اسشنب  پیعنیٌِ     کِ عالقوٌذ ثِ ثشحضاسی کبسحبُ ّبی آهَصظی دس مَ  ثشحضاسی ٌّشهٌذاًی
ّوبٌّگی ّبی الصم جْت ثشحنضاسی کبسحنبُ ّنب ، پنس اص     . ثذيْی اشت ًوبيٌذاقذام  0ظوبسُ )سصٍهِ( ٍ ّوچٌیي تکویل هشم  ٌّشی

 .ظذاًجبم خَاّذ  ثشسشی تَشط دثیشخبًِ جعٌَاسُ

 چٌیي اؼل آثبس توذيذ ًخَاّذ ظذ ٍ دثیشخبًِ اص پزيشض آثبس پنس اص   صهبى ّبی اعالهی دس تقَين جعٌَاسُ ثشای دسيبهت عکس ٍ ّن
 آى هعزٍس اشت. 

  ثِ عْذُ ظشکت کٌٌذُ هی ثبظذ. خلق اثشّش حًَِ خصبست ًبظی اص ثصتِ ثٌذی ٍ يب عذم سعبيت ًکبت هٌی ٌّگبم ، 

  دثیشخبًنِ جعنٌَاسُ خَاّنذ ثنَد تنب پنس اص اتونبم        کلیِ آثبس ٌّشی ساُ يبهتِ ثِ جعٌَاسُ تب پبيبى صهبى ثشحضاسی ًوبيعگبُ ، دس اختیبس
 ًوبيعگبُ ٍ اًجبم هشاحل عکصجشداسی ٍ ديگش اهَس دثیشخبًِ ای، ثِ ًحَ هقتضی عَدت دادُ ظَد.

  .دثیشخبًِ جعٌَاسُ هجبص اشت ثشای تْیِ کتبة جعٌَاسُ اص آثبس،  هیلن ٍ عکس تْیِ ًوبيذ 

  َثشحضاسی جعٌَاسُ ثِ عْذُ دثیشخبًِ جعٌَاسُ ثنَدُ ٍ ثنِ ظنشکت کٌٌنذحبى دس      ّضيٌِ ّبی ايبة ٍ رّبة، اشکبى ٍ پزيشايی دس م
 هشحلِ ًْبيی هتٌبشت ثب هَقعیت هحل شکًَتعبى کو  ّضيٌِ شفش پشداخت خَاّذ ظذ.

  ُتعذادی اثشخشيذاسی خَاّذ ظذ.  ، اصهیبى ثْتشيي آثبس اسائِ ظذُثب تعخیػ دثیشخبًِ هشکضی جعٌَاس ، 

 .تؽوین حیشی دس خؽَغ هَاسد پیط ثیٌی ًعذُ دس هشاخَاى ثشعْذُ دثیشخبًِ جعٌَاسُ هی ثبظذ 
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  :هذارک السم بزای ثبت ًام
 

   (0 )  هشم ظوبسُتکویل  .1

 k022ثب حجن کوتش اص  3*9هبيل اشکي ظذُ عکس پششٌلی  .2

 . k522هبيل اشکي ظذُ کبست هلی ثب حجن کوتش اص  .3

 
 

 :جَایش 

 

 ریال  +  لًح افتخار ي  تىـذیس جشىًارٌ   000/000/30وفرات ايل :  .1

 ریال  +  لًح افتخار ي  تىـذیس جشىًارٌ 000/000/20وفرات ديم :  .2

 ي  تىـذیس جشىًارٌریال +  لًح افتخار  000/000/15وفرات سًم :  .3

 
 

 شدد.ثِ کلیِ ٌّشهٌذاًی کِ آثبسظبى ثِ ثخط ًوبيعگبّی جعٌَاسُ ساُ يبثذ ، حَاّی ظشکت اعطب هی ح 

 
 

 :  جشٌَارُتقَین 

 
 0345هبُ  اديجْعت 02 : آخشيي هْلت اسشب  تؽَيش آثبس

  0345تیشهبُ  0  : دسيبهت آثبسآخشيي هْلت 

 0345هشدادهبُ  05 ًوبيعگبُ: جعٌَاسُ ٍ هشاشن اهتتبحیِ
 0345ظْشيَسهبُ  05اداهِ ًوبيعگبُ تب   

  0345هشدادهبُ  05هشاشن تجلیل اص ثشحضيذحبى جعٌَاسُ: 

 

 اًی دبیزخاًِ :شً

 اصفُان:  خیابان آبشار ديم ، بعذ از پل َای غذیر ، ابتذای خیابان شُیذ آيیىی ،

  ادارٌ امًر َىری  -ادارٌ کل فرَىگ ي ارشاد اسالمی استان اصفُان  

 031 –36302611  -(242تلفه : )

  36306061 -5 داخلی  (242)

 
     Esfahan.shamstoos.ir:   لکتشًٍیکیًعبًی ا

 

 

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان          
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 فرم ثبت وام ايلیٍ ي ارسال تصًیر آثار از طریق   –1فرم شمارٌ 

Esfahan.shamstoos.ir 
 

 

 ذرج در فرم َای باال السامی است.تًجٍ: تکمیل تمامی مًارد مى

 

 

 

                      وام ذاوًازگی :       وام  :                                                           

                

 وام پسض:

 شماضٌ ملی : شماضٌ شىاسىامٍ :

 

 تاضید تًلس :

 مسضک تحصیلی : محل تًلس :

 

 ضشتٍ تحصیلی :

 متقاشی شطکت زض ضشتٍ: 

 

 ططاحی وگاضگطی    -6        تشعیط  -5گل يمطغ          -4     تصَیب    -3     ططاحی وقًش سىتی   -2وگاضگطی        -1  

  

 وگاضگطی             ططاحی وقًش سىتی         ضشتٍ َىطی : « :1»وام اثط

 ططاحی وگاضگطی     تصَیب        گل ي مطغ           

 تشعیط  

 وًع تکىیک : 

 ابعاز اثط:...*.....

 

 ضیال  :                                   1قیمت پیشىُازی اثط شماضٌ 

 وگاضگطی            ططاحی وقًش سىتی         ضشتٍ َىطی :  « :2»وام اثط

 ططاحی وگاضگطی    تصَیب        گل ي مطغ           

 تشعیط  

 وًع تکىیک : 

 :                                    ضیال  2قیمت پیشىُازی اثط شماضٌ  ابعاز اثط:......*.....

 

 وگاضگطی             ططاحی وقًش سىتی         ضشتٍ َىطی : « : 3»وام اثط

 ططاحی وگاضگطی    تصَیب        گل ي مطغ           

 تشعیط   

 وًع تکىیک : 

 :                                   ضیال 3قیمت پیشىُازی اثط شماضٌ  ابعاز اثط:....*......

 

                                                        آزضس محل سکًوت:        

 فه َمطاٌ:کس پستی:                                                   تلفه ثابت:                                                      تل

                                                            @              آزضس الکتطيویک :                                                 

 ملی وگارگری با مطالعٍ فراخًان ، کلیٍ قًاویه ي مقررات مىدرج در آن را قبًل کردٌ ي درخًاست ثبت وام در یازدَمیه جشىًارٌ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    رضًی را دارم.                                                 
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 يیژٌ برگساری کارگاٌ آمًزشی  – 2فرم شمارٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 وام پسض: وام ذاوًازگی: وام :

 محل تًلس:                                             تاضخ تًلس:

 شماضٌ ملی: شماضٌ شىاسىامٍ:

 ضشتٍ  تحصیلی : مسضک تحصیلی:

 قبلی ضتبٍ ای کسب  کطزٌ ایس با شکطعىًان کسب شسٌ ي سال ، زض ایه قسمت زضج وماییس: زض صًضتی کٍ زض جشىًاضٌ َای

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 پیشیىٍ فعالیت َای َىطی:

 ططح پیشىُازی : )زضباضٌ شیًٌ ي چگًوگی اجطای کاضگاٌ ترصصی ، بٍ اذتصاض تًضیح زَیس.(

 

 

 

 

 

 مًاز ي يسایل مًضز ویاظ ياضظش تقطیبی آن :

 ابت:تلفه ث

 

 تلفه َمطاٌ:

 

 @آزضس الکتطيویک:                                                             

 آزضس محل سکًوت:

 

 کس پستی:


