
 (ع)الرضا مًسی به علی یا علیک السالم

 فراخًان 

 ديرٌ جشىًارٌ فیلمىامٍ وًیسی رضًی وُمیه 

 ( ع)  رضا امام المللی بیه جشىًارٌ چُاردَمیه َای بروامٍ سری از

 5931 ماٌ مرداد– خراسان رضًی
 

 خدا زحوت کٌد کسی کِ اهس هب زا احیب کٌد.

 اهبم زضب)ع(

 

ِ  حضيس   ٍ( ع) السضيب  هَسيی  اثيي  عليی  حضيس   سياب    ثيب  هيید   سبلسٍش هٌبسجت ثِ     ِ  فبعوي   حضيس   ثصزگداضيت  ٍ( س) هاصيَه

 ثسگصاز هی کٌد. ، ا ازُ کل فسٌّگ ٍ ازضب  اسدهی خساسبى زضَی کساهت  ِّ ثب ّوصهبى ٍ( ع()ضبّچساغ)هَسی احودثي

 

 اَذاف :

 اضبعِ ٍ تسٍیج فسٌّگ زضَی – 1

 گستسش فابلیتْبی فسٌّگی ٌّسی هستجظ ثب سیسُ ائوِ هاصَهیي ثَیژُ حضس  اهبم زضب)ع( – 2

 ٌّس  یٌی ثب الْبم اش آهَشُ ّبی سجک شًدگی اسدهی ضٌبسبیی تَلیدکٌٌدگبى ٍددیدآٍزًدگبى آثبز ثستس – 3

 

 مًضًعات جشىًارٌ :

 هَضَعب  ازشضی ،  یٌی ، اخدلی ٍسجک شًدگی اسدهی ثبضد.ّوِ آثبز تَلیدی  ز زاستبی اّداف جطٌَازُ ٍ  ز لبلت یکی اش 

 الف ( فسٌّگ زضَی :

احب یث ، حکوتْب، استبًْب ، دیبم ّبی آهَشضی ٍ تسثیتی  ز کدم ٍسیسُ زضَی ، یبزاى ٍخب هبى اهبم )ع(،جبیگبُ ٍیژُ علوی ٍاخدلی 

 ٍهٌبظسا  حضس  ٍ....

 ة ( سجک شًدگی اسدهی :

 ایجب  فضبی هاٌَی ، جلَُ ای اش هفبّین  یٌی ، اسدهی ،کساهت اًسبًی ٍفضبیل اخدلی زا ازائِ ًوبید.کلیِ آثبزی کِ ضوي 

 بخشُای جشىًارٌ :

 الف( ثخص هسبثمِ 

 )هتي ّبی ًگبزش ضدُ ثسای تَلید اًیویطي ًیص هی تَاًٌد هتمبضی ضسکت  ز ایي ثخص ثبضٌد.( استبًی ثلٌدفیلوٌبهِ  – 1

 ثلٌدعسح فیلوٌبهِ  – 2

 دژٍّص هستٌد –3

 ایدُ ّبی ًَ )  ز ایي ثخص صسفب ایدُ ّبیی کِ هی تَاًد هٌجس ثِ تَلید عسح یب فیلوٌبهِ ضَ  ، لبثلیت ضسکت  ازًد. ( – 4

  



 ة ( ثخص هسبثمِ کبزگبّی

ًَیسٌدُ آى ، ثب ثسگصازی عسح ثسگصیدُ زا اًتخبة ٍ ضوي  عَ  اش  10 ثیسخبًِ جطٌَازُ تادا   ،اش ثیي عسح ّبی ازسبلی ثِ ثخص هسبثمِ 

 زاّی زلبثت ًْبیی هی ضًَد.فیلوٌبهِ ثسگصیدُ  3زٍش ، ًسجت ثِ ًگبزش فیلوٌبهِ الدام ٍ ثب زأی ّیأ   اٍزاى  5ّبی ٍیژُ عی هد   کبزگبُ
 

 مقررات جشىًارٌ :

 توبهی آثبز  ز سِ ًسخِ دسیٌت گسفتِ ٍ ازسبل گس  . – 1

 فیلوٌبهِ زٍی لَح فطس ُ ثِ ّوساُ دسیٌت ازسبل ضَ .   word   ٍpdfفبیل  – 2

 سغس ًجبضد. 14تبیخ ضدُ ٍ ّس صفحِ ثیطتس اش  14ٍسبیص للن   B Nazanin، ثب فًَت  A4فیلوٌبهِ ّب حتوب ثصَز  یک زٍ  ز ثسگِ  – 3

 وٌبهِ ّب حتوب ثصَز  صحبفی ٍ یب فٌس آهب ُ ٍ ازسبل ضَ .دسیٌت فیل – 4

 عٌَاى اثس ٍ ًبم فیلوٌبهِ ًَیس فمظ زٍی جلد ًَضتِ ضَ . – 5

ٍ الصبق کد زّگیسی آى  www.cinema-khra.irثِ آ زس  تکویل فسم ثجت ًبم ثِ ّوساُ خدصِ اثس اش عسیك سبیت – 6

 زٍی لَح فطس ُ الصاهی است.

 ثع آى الصاهی است.بهستٌد ، ذکس هٌ ْبیژٍّطدثسای  – 7

 الصاهی است.هتَى استفب ُ اش ذکس هٌجع حدیث  ز صَز  استفب ُ آى  ز  – 8

 فیلوٌبهِ ّبی ازسبلی ًجبید تَلید ضدُ ثبضد ٍ  ز صَز  ازسبل اش هسبثمِ حرف هی ضًَد. – 9

 فیلوٌبهِ ّبی ازسبلی ًجبید  ز  ٍزُ ّبی لجلی جطٌَازُ فیلوٌبهِ ًَیسی زضَی ضسکت کس ُ ثبضٌد. – 10

 ضسکت آثبز  ز هسبثمِ ّیچ ّصیٌِ ای  ز ثس ًخَاّد  اضت. – 11

 صفحِ ثبضد. 2ٍ حدالل  ز ًحَُ ازائِ ایدُ ثصَز  ازسبل ًَضتبزی )تبیخ(  – 12

 صفحِ ثبضد. 10)تبیخ ( ٍ حدالل  ز  صَز  ًَضتبزی ًِحَُ ازائِ عسح ّب ث – 13

  ثیسخبًِ جطٌَازُ هی تَاًد ًسجت ثِ چبح آثبز ثِ ضکل هجوَعِ ٍ هطسٍط ثِ اخر زضبیت صبحجبى اثس الدام ًوبید. – 14

 هسئَلیت حمَلی آثبز ازائِ ضدُ ٍ التجبسی ثسعْدُ ی ازائِ کٌٌدُ است. – 15

   جًایس :   

 جَایص ًمدی – 1

 ثْبز آشا ی سکِ 4سکِ / ًفس سَم  6سکِ / ًفس  ٍم  8فیلوٌبهِ ، ًفس اٍل جبیصُ ثخص الف (  

 ثْبز آشا ی سکِ 3ًفس ٍ ّس کدام  4ة ( جبیصُ ثْتسیي عسح ّب ، ثِ 

 ثْبز آشا ی سکِ 5ج ( جبیصُ ثْتسیي دژٍّص ، ثِ یک ًفس ثِ عٌَاى ثستسیي دژٍّص 

 ثْبز آشا یسکِ  ثِ چْبز ًفس ٍ ّس کدام یک ، جبیصُ ثْتسیي ایدُ ّب  (  
 

 جبیصُ ٍیژُ حوبیتی  – 2

 حوبیت اش تَلید اثس ثسگصیدُ ٍ هٌتخت ّیأ   اٍزاى



 

 شمار جشىًارٌ :  گاٌ

 1395تیسهبُ  10هْلت  زیبفت آثبز : 

 1395تیسهبُ  25دبیبى  اٍزی : 

 1395اختتبهیِ :  ِّ ی کساهت 

 

 www.cinema-fakh.ir:  آدرس سایت

 

 آدرس دبیرخاوٍ :

هابًٍت ٌّسی ٍسیٌوبیی ا ازُ کل فسٌّگ ٍازضب   –هجتوع فسٌّگی ٌّسی اهبم زضب )ع(  –ثَستبى هلت  –هطْد  –خساسبى زضَی 

 051 - 36047211تلفي  –ا ازُ اهَز سیٌوبیی ٍسوای ٍثصسی  –اسدهی خساسبى زضَی 

 


