
 السالم علیک یا علی به مًسی الرضا)علیٍ السالم(

 

  فراخًان

 «رضًی َای مىاظرٌ ي آزاداودیشی َای کرسی» َمایش

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

 9314 ماٌ اردیبُشت

 

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

  برگسار می وماید.گیالن  داوشگاٌ
 

 اَداف
 ِسضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیج ٍ اضاع  

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

 سضا اهام حضشت هعاسف ٍ ضخصیت ، سیشُ صهیٌِ دس ٌّشی ٌّگي،فش پژٍّطي علوي تشتش آثاس پذیذآٍسًذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى گشاهیذاضت 
 آثاس ایي تش گستشدُ اًتطاس تِ کوک ٍ( ع)

 مًضًع:
 کشسي ّای آصاداًذیطي ٍ هٌاظشُ ّای سضَی 

 

 قالب آثار:
 ، هٌاظشُ، پٌل ٍ هثاحثِهقالِ 

 

 راَىمای تديیه: 
  22/12/23هقالِ تا تاسیخ  اصلاسسال 

 ٍل اسدیثْطتاعالم پزیشش ًْایي ّفتِ ا
خز هستٌذ تاضٌذ ٍ قثالً دس ًطشیِ ّای داخلي تا هجوَعِ هقاالت سویٌاسّا ٍ هجاهع عوَهي آهٌاتع ٍ ه ، چکیذُ، فْشست ـ هقاالت الصم است داسای

 تاضٌذ. علوي ٍ تش اساس چاسچَب ٍ ضَاتط ًگاسش هقالِ چاج ًطذُ تاضٌذ
 کلوِ است. 300تعذاد کلوات چکیذُ هقالِ حذاکثش 

 

 محور اصلیپنج   : محًرَای َمایش

 
 ـ اخالق ٍ هٌاظشُ ّای سضَی 1 
 ـ اتعاد علوي ٍ هٌاظشُ ّای سضَی 2 
 ـ تشسسي هقایسِ ای  هٌاظشُ ّای سضَی تا سایش هتفکشاى 3 
 ـ فضای فکشی ٍ تاسیخ عصشحکَهت عثاسي ٍ هٌاظشُ ّای سضَی 4 
 ّوایص عٌَاى  ـ هَضَعات هشتثط تا  5 

 

 مىاظرات:ـ 
 خٌشاًي علوي سـ 
 ّوایصسٍص ـ صهاى: عصش  (دس حذٍد دٍ ساعتهیضگشد سِ ًفشُ )ـ 
 ّوایص اًجامـ صهاى: قثل اص  هساتقِ هٌاظشُ داًطجَیيـ 

 



 ٍ داًطجَیاى پژٍّطگشاى،اساتیذ، هحققاى  برگساری َمایش در سطح: 

 

 جًایس:
 داًطجَیيتشگضیذُ  هقالِ 15
 داًطجَیي هساتقِ هٌاظشُ  دس تخص ًفش 12
 هیضگشد اساتیذ هذعَ دس  ًفش 3
 

 گاَشمار:
 22/02/24صهاى تشگضاسی ّوایص :  دٍ ضٌثِ 

 تًضیحات: 
تَدُ ٍ تِ ضشکت کٌٌذگاى دس هشحلِ ًْایي هتٌاسة  ّوایصتِ عْذُ دتیشخاًِ  ّوایصّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب، اسکاى ٍ پزیشایي دس طَل تشگضاسی 

 اخت خَاّذ ضذ.تا هَقعیت هحل سکًَتطاى کوک ّضیٌِ سفش پشد
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