
 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)علیِ السالم(

 

 

  فراخَاى

 ّوایص از حرین فاطوی تا حرین رضَی

 جطٌَارُ بیي الوللی اهام رضا )ع( سیسدّویياز سری برًاهِ ّای 

 9314 آباى هاُ

 

 (س) هعصَهِ ِوفاط حضرت ٍ( ع) الرضا هَسی ابي علی حضرت سعادت با هیالد سالرٍز هٌاسبت بِ

 برگسار هی ًواید. صٌعتی قن داًطگاُ

 

 اّداف:

 ِسضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیح ٍ اضاػ  

 ع() سضا اهام  حضشت تَیژُ السالم ػلیْن هؼصَهیي ائوِ سیشُ تا هشتثط هزّثي ٍ ٌّشی ،فشٌّگي خژٍّطي  ػلوي فؼالیتْای گستشش 

 اهام حضشت هؼاسف ٍ ضخصیت ، سیشُ صهیٌِ دس ٌّشی ،فشٌّگي خژٍّطي ػلوي تشتش آثاس خذیذآٍسًذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى گشاهیذاضت 
 آثاس ایي تش گستشدُ اًتطاس تِ کوک ٍ( ع) سضا

 از حرین فاطوی تا حرین رضَی هقالِ تدٍیي راٌّوای

 صیش هَاسد ضاهل هْن ًکات تشخي .تاضٌذ چاسچَب داسای هماالت، تذٍیي ٍ ًگاسش دس اخاللي اصَل سػایت ضوي تایذ اسسالي هماالت
 :است

 .تاضذ ًَیسٌذگاى خژٍّص ٍ هطالؼات حاصل تایذ هماالت .1

 .تاضذ ًگشدیذُ هٌتطش ٍ چاج خایي دس لثالً هماالت .2

 .ًثاضذ سایشیي تحمیمي کاس ًتایح تشگشفتِ ٍ تکشاسی هماالت .3

 .تاضذ کاهل هماالت ّای سفشًس .4

 .است ًَیسٌذگاى خَد ػْذُ تش فَق اخاللي ًکات سػایت .5

 هي اسالهي آصاد داًطگاُ ٍ ًَس خیام کاستشدی، ػلوي خاهغ خضضکي، ػلَم اًتفاػي، غیش دٍلتي، ّای داًطگاُ داًطدَیاى تواهي .6

 (الضاهیست اثش ّوشاُ تِ داًطدَیي کاست تصَیش اسسال) .ًوایٌذ ضشکت تَاًٌذ

 

 ، (B Zar 14 pt, Bold) ...دوم نویسنذة ، اول نویسنذة

  (BZar 12 pt, Bold) اول نویسنذة -1

  (B Zar 12 pt, Bold) دوم نویسنذة -2

Email: (Times 10 pt) 

 
 . گشدد هي دسیافت ّوضهاى اصل ٍ چکیذُ خطٌَساُ ایي دس ضوا ٍلت دس خَیي صشفِ توٌظَس گشاهي داًطدَی

 فشهائیذ:  تَخِ دلت تا صیش ًکات تِ همالِ ّش اسسال ٍ ثثت اًدام اص لثل لطفاً



ِ  ػٌوَاى  ضاهل :همالِ اصل فایل) zipتا فشهت  word  ٍpdf تصَست سا خَد همالِ  .1  آدسس+ ًَیسوٌذُ  هطخصوات  + همالو

 ًواییذ اسسال farhanghi@qut.ac.ir ایویل تِ سا هٌاتغ( +گیشی + ًتیدِ اصلي هتي + همذهِ + چکیذُ + ایویل

 یهیلیوتش 30 حَاضي داسای گشدیذُ، تْیِ خاساگشاف یک دس کِ تاضذ ای کلوِ 100 تا 70 خالصِ یک داسای تایذ همالِ ّش .2

 دسوتاٍسدّای  ٍ تحمیك سٍش اّذاف، هَضَع، تیاًگش هستمل تصَست تایذ تخص ایي .تاضذ چح لثِ اص هیلیوتشی 20 ٍ ساست لثِ اص

 . ًویگشدد تلمي همذهِ یک ٍلي تاضذ همالِ

 .تاضذ هتش ساًتي  1.5 سطش فاصلِ تا صفحِ 8 دس حذاکثش همالِ ّش .3

 

 (B Zar 9pt Bold)باشنذ شذه جذا یکذیگر از گاها با که کلوه 5 حذاکثر  :کلیذي کلوات 

 
 هوقعیت استفاده نام قلن انذازه قلن

18 B titr  ػٌَاى همالِ خشسًگ 

14 B zar ًام ًَیسٌذگاى 

11 B zar  هتي چکیذُ ٍ کلوات کلیذی خشسًگ 

10 B zar صیشًَیس ٍ آخشًَیس 

10 B zar هشاخغ 

12 B zar ِهتي همال 

 

 :هحَرّای ّوایص
 

 :هعصوهه حضرت هذاري والیت هحور(الف

 )ع(سضا اهام صیٌة هؼٌَی ٍ ػلوي همام .1

 لن تِ )س(هؼصَهِ حضشت ّدشت تشسسي .2

 خزیشی ٍالیت هحَسیت تا صّشا)س( حضشت تِ )س( هؼصَهِ حصشت ضثاّت تشسسي .3

 ایشاى دس تطیغ گستشش دس )س(هؼصَهِ حضشت ٍ )ع(سضا اهام حضَس تاثیش .4

 :انحرافی فرق با )ع(رضا اهام هواجهه نحوه هحور(ب

 )ع(سضا اهام هٌظش دس خشٍسی ًخثِ ٍ هٌاظشُ .1

 اًحشافي فشق تا )ع(سضا اهام هٌاظشُ ًحَُ .2

 تکفیش خذیذُ اص سفت تشٍى تشای )ع(سضا اهام ّای کاس ساُ .3

 اهشٍص ٍ دسگزضتِ تطیغ تشای اًحشافي فشق تا )ع(سضا اهام هٌاظشات ّای دستاٍسد .4

 :فاطوی و رضوي اخالق هحور (ج

 ًثَی اخالق تشٍیح دس سضا اهام ًمص .1

 سضَی اخالق اص ای حشفِ اخالق خزیشی تاثیش .2

 داًطدَیي صًذگي دس هؼصَهي ٍ سضَی اخالق .3

 صًاى اختواػي ّای فؼالیت دس هؼصَهي اخالق ًمص .4

 خاهؼِ دس هؼصَهي ٍ سضَی اخالق سٍاج هَاًغ .5



 :رضوي حرین تا فاطوی حرین هحوریت با دلنوشته هحور (د

 هشٍ تا هذیٌِ اص سضا اهام ّدشت هَضَع تا دلٌَضتِ .1

 لن تا هذیٌِ اص )س(هؼصَهِ حضشت ّدشت هَضَع تا دلٌَضتِ .2
 

 کلیپ تْیِ راٌّوای
 

 :تاضذ ریل خیطٌْادی هَضَػات تا تَاًذ هي ٍ "سضَی حشین تا فاطوي حشین" هحَسیت تا تایذ کلیح *

 هشٍ تا هذیٌِ اص سضا اهام ّدشت .1

 لن تا هذیٌِ اص )س(هؼصَهِ حضشت ّدشت .2

 )س(سضا اهام ٍ )س(هؼصَهِ حضشت حشم صیاست .3

 

 تاضذ دلیمِ  8 حذاکثش ٍ 4 حذالل تایذ کلیح صهاى هذت. 

  کلیح دس فشهتAVI  یاMP4 .تاضذ 

 لالة  دس خذاگاًِ صَست تِ ضذُ آهادُ کلیحDVD  ِگشدد اسسال خطٌَاسُ خاًِ دتیش ت  

 

 دلٌَضتِ ًگارش راٌّوای

 .تاضذ "سضَی حشین تا فاطوي حشین " هحَسیت تا دلٌَضتِ هتي .1

 تاضذ. 14ٍ دس اًذاصُ «  IranNastalig» فًَت تا صفحِ 3 دس حذاکثش دلٌَضتِ هتي .2
 

 جَایس جدٍل

 هقاالت بخش

 سیال 000/000/6سِ ًفش اٍل هحَسّا هثلغ  .1

 سیال 000/000/5سِ ًفش اٍل هحَسّا هثلغ  .2

 سیال 000/000/4سِ ًفش اٍل هحَسّا هثلغ  .3

 بخش کلیپ

 سیال 000/000/3ًفش اٍل  .1

 سیال 000/500/2ًفش دٍم  .2

 سیال 000/000/2ًفش سَم  .3

 بخش دلنوشته

 سیال 000/500/2ًفش اٍل  .1

 سیال 000/000/2ًفش دٍم  .2

 سیال 000/500/1ًفش سَم  .3

 

 تَضیحات: 

  تِ ػْذُ دتیشخاًِ ّوایص تَدُ ٍ تِ ضشکت کٌٌذگاى دس  ّوایصّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب، اسکاى ٍ خزیشایي دس طَل تشگضاسی
 ِ ًْایي هتٌاسة تا هَلؼیت هحل سکًَتطاى کوک ّضیٌِ سفش خشداخت خَاّذ ضذ.هشحل



 :گاّطوار

 :هْلت اسسال هماالت 

 .تاضذ هي صیش ّای سایت طشیك اص هاُ آتاى دس تشگضیذگاى اساهي ٍ  هماالت داٍسی ًتایح اػالم

www. qut.ac.ir 

www. Quranmsrt.ir 

 ًطاًی دبیرخاًِ:

 37195-1519صٌذٍق خستي :  –( ضْیذ خذا کشم) خادُ لذین تْشاى تلَاس سشداس –لن   :آدسس

 025-36641604ًواتش:   025-36641601تلفي 


