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  فراخًان

 جشىًارٌ قرآن ي آمًزٌ َای دیىی رضًی

 جشىًارٌ بیه المللی امام رضا )ع( سیسدَمیهاز سری بروامٍ َای 

 9314 ماٌ اردیبُشت

 

 (س) معصًمٍ ٍمفاط حضرت ي( ع) الرضا مًسی ابه علی حضرت سعادت با میالد سالريز مىاسبت بٍ

 برگسار می ومایذ. بیه المللی امام خمیىی )رٌ( قسيیهداوشگاٌ 

 

 اَذاف:

 ِسضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیج ٍ اضاع  

 (ع) سضا اهام  حضشت تَیژُ السالم علیْن هعصَهیي ائوِ سیشُ تا هشتثط هزّثي ٍ ٌّشی ،فشٌّگي پژٍّطي  علوي فعالیتْای گستشش 

 اهام حضشت هعاسف ٍ ضخصیت ، سیشُ صهیٌِ دس ٌّشی ،فشٌّگي پژٍّطي علوي تشتش آثاس پذیذآٍسًذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى گشاهیذاضت 

  آثاس ایي تش گستشدُ اًتطاس تِ کوک ٍ( ع) سضا

 بخش َای جشىًارٌ:

 مقاله نویسی -1

 بزگشاری مسابقه سزود و تواشیح رضوی -2

 

 بخش ايل: مقالٍ وًیسی

 

 آموسه های رضوی همدلی و همگزایی پیزوان ادیان و مذاهب درمحًر اصلی َمایش: 

 

 

 :محًرَای مًضًعی

 آهَصُ ّای سضَی دس تعاهل تا پیشٍاى ادیاى یَْد، هسیحیت ٍ ... -1

 عشفاًي –تعاهل اهام سضا)علیِ السالم( تا پیشٍاى ًحلِ ّای کالهي  -2

 تعاهل اهام سضا)علیِ السالم( تا پیشٍاى هزاّة فقْي -3

 تکفیشی دس جْاى اسالمهقاتلِ اهام سضا)علیِ السالم( تا جشیاى ّای اًحشافي ٍ  -4

 :جًایس برگسیذگان آثار برتر



 تِ هقاالت تشتش دس ّش هحَس هطاتق جذٍل صیش جَایض تعلق هي گیشد:

 سیال ٍ سفش هطْذ هقذس 000/000/6تٌذیس ّوایص + لَح تقذیش + هثلغ  نفز اول:

 سیال ٍ سفش هطْذ هقذس 000/000/5تٌذیس ّوایص + لَح تقذیش + هثلغ  نفز دوم:

 سیال ٍ سفش هطْذ هقذس 000/000/4تٌذیس ّوایص + لَح تقذیش + هثلغ  سوم:نفز 

 سیال اعطا هي ضَد. 000/000/2تِ ّشیک اص ًفشات چْاسم تا ّطتن ًیض، لَح تقذیش ٍ هثلغ 

 کلیِ هقاالت تشگضیذُ دس یک هجلذ چاج خَاّذ ضذ. نکته:

 

 برگساری مسابقٍ سريد ي تًاشیح رضًی: ديمبخش 
 

 :وکات

 

 ًفشات ّش گشٍُ ضشکت کٌٌذُ دس هساتقِ ًثایذ کوتش اص پٌج ًفش تاضذ. تعذاد .1

 هساتقِ سشٍد ٍ تَاضیح دس دٍ سطح تشادساى ٍ خَاّشاى تشگضاس هي ضَد. .2

 اص ّش داًطگاُ یک گشٍُ خَاّشاى ٍ یک گشٍُ تشادساى هي تَاًٌذ دس هساتقِ ضشکت ًوایٌذ. .3

 ن(:جًایس َر یک از گريٌ َای برتر ) برادران ي خًاَرا

 سیال 000/000/15تٌذیس جطٌَاسُ + لَح تقذیش + هثلغ  گزوه اول:

 سیال 000/500/12تٌذیس جطٌَاسُ + لَح تقذیش + هثلغ  گزوه دوم:

 سیال 000/000/10تٌذیس جطٌَاسُ + لَح تقذیش + هثلغ  گزوه سوم:

 هي ضَد. سیال اعطا 000/000/5تِ ّشیک اص گشٍُ ّای چْاسم الي ضطن ًیض، لَح تقذیش ٍ هثلغ 

 

 

 

 تًضیحات: 

 .تشای دسیافت ضیَُ ًاهِ ًگاسش هقاالت ٍ هالحظات کلي تِ آدسس سایت دتیشخاًِ جطٌَاسُ هشاجعِ فشهاییذ 

  تَدُ ٍ تِ ضشکت کٌٌذگاى دس  جطٌَاسُتِ عْذُ دتیشخاًِ  جطٌَاسُّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب، اسکاى ٍ پزیشایي دس طَل تشگضاسی
 هشحلِ ًْایي هتٌاسة تا هَقعیت هحل سکًَتطاى کوک ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ.

 

 :گاَشمار

 1393ساُ اًذاصی سایت دتیشخاًِ هساتقِ: آرسهاُ 

 1394: پاًضدّن فشٍسدیي هاُ  آثاسهْلت اسسال آخشیي 

 1394داٍسی آثاس : دّن اسدیثْطت هاُ 



 1394ًیوِ دٍم اسدیثْطت هاُ تشگضاسی هشاسن : 

 وشاوی دبیرخاوٍ:

 سٍضي احوذی ضْیذ ساختواى ،(سُ)خویٌي اهام الوللي تیي داًطگاُ داًطگاُ، تلَاس قضٍیي،

 www.ikiu.ac.irآدسس سایت :

 02833901470 :فکس  02833901468: تلفي 


