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 السالم علیک یا علی به مًسی الزضا)علیٍ السالم(

 

  فزاخًان

 رضًی جطىًارٌ ومایص

 جطىًارٌ بیه المللی امام رضا )ع( سیشدَمیهاس سزی بزوامٍ َای 

 9314 ماٌ اردیبُطت

 

 (س) معصًمٍ ٍمفاط حضزت ي( ع) الزضا مًسی ابه علی حضزت سعادت با میالد سالزيس مىاسبت بٍ

 بزگشار می ومایذ.ضُیذ چمزان اًَاس  داوطگاٌ

 

 اَذاف

 ٝسضٛی ٔٙٛس فشًٞٙ تشٚیح ٚ اضاع  

 ع() سضا أاْ ٚیژٜ تٝ ٔعصٛٔیٗ ائٕٝ سیشٜ تا ٔشتثظ ٔزٞثی ٚ فشٍٞٙی فعاِیتٟای ٌستشش 

 سضا أاْ ٔعاسف ٚ ضخصیت سیشٜ صٔیٙٝ دس ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی تشتش آثاس پذیذآٚس٘ذٌاٖ ٚ وٙٙذٌاٖ تِٛیذ داضت ٌشأی 

 آثاس ایٗ ٌستشدٜ ا٘تطاس تٝ وٕه ٚ( ع)

 
 َای جطىًارٌ بخص 

 ای  تخص صحٙٝ -اِف

 ٔیذا٘ی -تخص آییٙی -ب

 

 َای قابل پذیزش در جطىًارٌ ومایصمحًر 
 

 آثاسی  عالٜٚ تش  خصٛظ ٔشتثظ تا أاْ سضا ) ع ( تاضذ. دس ایٗ تایذٔٛضٛع آثاس ٔتماضی ضشوت دس خطٙٛاسٜ 

، آثاسی وٝ تاضذ ( ٔیٚ .... حضشت سضا )ع، ص٘ذٌی ٘أٝ، وشأات، ضٟادت وٝ ٔستمیٕا ٔشتٛط تٝ سیشٜ ٚ سّٛن

: فتٛت، ایٕاٖ، ٌزضت، ٕٞچٖٛی آٖ حضشت  ٞای  تشٌشفتٝ اص سیشٜ صٛست غیشٔستمیٓ تٝ ٔفاٞیٓ ٚ آٔٛصٜٝ ت

 ضٛ٘ذ. تاضٙذ، ٘یض  پزیشفتٝ ٔیپشداختٝ  ...ٚاخالق  سعایت ،سی، پشٞیضٌاپشٚسی عذاِتخٛاٞی،  عذاِت

 
 

 جًایش جطىًارٌ

 ای  صحنه جوایز بخش

 ی ٘مذی ٚ تیست ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ تٙذیس خطٙٛاسٜای: دیپّٓ افتخاس،  ی صحٙٝ ٕ٘ایص تشٌضیذٜ* 

 ی ٘مذی  دیپّٓ افتخاس، تٙذیس خطٙٛاسٜ ٚ پا٘ضدٜ ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜای:  ٞای صحٙٝ ٕ٘ایص ی واسٌشداٖ تشٌضیذٜ *

  ی ٘مذی ِٛح تمذیش ٚ پٙح ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ واسٌشداٖ تمذیش ضذٜ:
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 ی ٘مذی  دیپّٓ افتخاس، تٙذیس خطٙٛاسٜ ٚ دٜ ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ: ای ٞای صحٙٝ تشٌضیذٜ دس تخص ٕ٘ایص ی ٘ٛیسٙذٜ *

 ی ٘مذی ِٛح تمذیش ٚ سٝ ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ ی تمذیش ضذٜ: ٘ٛیسٙذٜ

 ی ٘مذی دیپّٓ افتخاس، تٙذیس خطٙٛاسٜ ٚ ٞطت ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ: ای ی صحٙٝٞا تٟتشیٗ تاصیٍش ٔشد ٕ٘ایص *

 ی ٘مذی ِٛح تمذیش ٚ چٟاس ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ تاصیٍش ٔشد تمذیش ضذٜ:

 ی ٘مذی دیپّٓ افتخاس، تٙذیس خطٙٛاسٜ ٚ ٞطت ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ: ای ٞای صحٙٝ تٟتشیٗ تاصیٍش صٖ ٕ٘ایص *

 ی ٘مذی تمذیش ٚ چٟاس ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜتاصیٍش صٖ تمذیش ضذٜ: ِٛح 

 ی ٘مذی  دیپّٓ افتخاس، تٙذیس خطٙٛاسٜ ٚ پٙح ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ: ای ٞای صحٙٝ تٟتشیٗ عشاح صحٙٝ ٕ٘ایص *

 ی ٘مذی  عشاح صحٙٝ تمذیش ضذٜ: ِٛح تمذیش ٚ سٝ ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ *

 ی ٘مذی  دیپّٓ افتخاس، تٙذیس خطٙٛاسٜ ٚ ضص ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ: ای ٞای صحٙٝ تٟتشیٗ آٍٞٙساص ٕ٘ایص *

 ی ٘مذی  ِٛح تمذیش ٚ سٝ ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜ: آٍٞٙساص تمذیش ضذٜ*

 

 ارسالینمایشی  ونتم ی ویژه جوایز

 ی ت ٚیژٜاٞی تٛسظ ٔتٖٛ اسساِی ی ، وّیٝ ٔٙظٛس حٕایت اص تِٛیذ ٕ٘ایطٙأٝ تا ٔٛضٛعات روش ضذٜ دس ایٗ فشاخٛاٖٝ ت

 خٛاٞذ ضذ:اٞذا ، داٚسی ضذٜ ٚ خٛایض صیش  ٖٛ عالٜٚ تش ا٘تخاب خٟت اخشا دس خطٙٛاسٜتتاصخٛا٘ی ٔ

 ی ٘مذی دیپّٓ افتخاس ٚ تیست ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜاصّی ٕ٘ایطٙأٝ:  ی * خایضٜ
 ی ٘مذی ِٛح تمذیش ٚ دٜ ٔیّیٖٛ سیاَ خایضٜٞای دْٚ تا چٟاسْ:  * ستثٝ

 تًضیحات : 

، ِزا اص اسساَ ٔتٗ صشفا  ذٙیی  اسساَ ضذٜ تاضٞای اخشا ضٛ٘ذ وٝ اص سٛی ٌشٜٚ صشفا ٔتٛ٘ی داٚسی ٔیدس ایٗ تخص  -1

 خٛدداسی ضٛد. خطٙٛاسٜخٟت ضشوت دس 

 ، دس آییٗ پایا٘ی خطٙٛاسٜ اعالْ خٛاٞذ ضذ. ایٗ تخص اص داٚسی ٘تایح ٚ خٛایض -2

 ای خٛاٞذ تٛد. خایضٜ تٟتشیٗ ٔتٗ تشٌضیذٜ دس تخص صحٙٝ اص ٕ٘ایطی خذایخٛایض ایٗ ٔتٖٛ  -3

  ٔٛسد پزیششٞای  تعذاد ٕ٘ایص -4

 ٕ٘ایص 12: ای دس تخص صحٙٝ -اِف

 ٕ٘ایص   6ٔیذا٘ی:   – آییٙی دس تخص  -ب

  أاْ سضای  ، تعضیٝ()ع  خٛا٘ی حضشت سضا ٞای آییٙی ٕٞچٖٛ: ٔٙالة صشفا ٕ٘ایص ، ٔیذا٘ی –دس تخص آییٙی :تٛضیح

ِزا ٔتماضیاٖ ضشوت دس ایٗ تخص  ؛( پزیشفتٝ خٛاٞذ ضذع)  خٛا٘ی حضشت سضا ٚ چاٚٚضی (ع)  ا خٛا٘ی أاْ سض ، پشدٜ()ع

 دسخٛاست خٛد سا تٝ دتیشخا٘ٝ اسساَ ٕ٘ایٙذ. ٘اْ، تا تىٕیُ واستشي ثثت ٘یض الصْ است

 ٞای ٕ٘ایطی تعذاد ٘فشات اعضای ٌشٜٚ – 6
 اص اعضای ٞش ٌشٜٚ ٕ٘ایطی خٛاٞذ تٛد.ستاد خطٙٛاسٜ پزیشای حذاوثش دٜ ٘فش 

 اسساِی تشای ضشوت دس خطٙٛاسٜٕ٘ایطی ضشایظ ٔتٖٛ  -7
 . خٛاٞٙذ تٛددس اِٚٛیت پزیشش  تاضٙذ وٖٙٛ چاج ٚ اخشا ٘طذٜ ٔتٛ٘ی وٝ تا -

 .اسساَ ٌشد٘ذ تشتیة اثش دادٜ ٘خٛاٞذ ضذ ،خطٙٛاسٜ ضٕاس اخشایی ٌاٜی وٝ پس اص ّٟٔت تعییٗ ضذٜ دس یٞا تٝ ٕ٘ایطٙأٝ -
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 :  ضٛد سعایت ٔٛاسد صیش الصْ است ٕٞشاٜ اسساَ ٞش ٔتٗ ٕ٘ایطی -

 ٘اْ ٚ ٔطخصات ٘ٛیسٙذٜ ٚ واسٌشداٖروش   -

 ٔتٗ  ی اسساَ ٔدٛص اص سٛی ٘ٛیسٙذٜ -

 واسٌشداٖپست اِىتشٚ٘یىی  ثاتت ٚ،  ی تّفٗ ٕٞشاٜ ضٕاسٜ ٘طا٘ی، -

 سایت ٚ ٘طا٘ی پستی دتیشخا٘ٝ خطٙٛاسٜ اسساَ ضٛد. تایذ صشفاً اص عشیك ٚبٚ ٔذاسن لیذ ضذٜ ٔتٖٛ  -

 

 َای ضزکت در جطىًارٌ  َشیىٍ

ٚ  استٌشٜٚ ٔتماضی ی  عٟذٜٝ ت ساخت دوٛس  ٚ سفت ٚ تشٌطت ٞای ضشوت دس خطٙٛاسٜ اعٓ اص تّیت ٞضیٙٝ ی ٕٞٝ

خٛاٞذ   عٟذٜٝ ٚ ٘مُ دسٖٚ ضٟشی ٔحُ تشٌضاسی خطٙٛاسٜ سا ت حُٕ، ٚ  ، پزیشایی اسىاٖ ٌشٜٚ ی خطٙٛاسٜ صشفا ٞضیٙٝ

ٞای ضشوت وٙٙذٜ دس خطٙٛاسٜ  تِٛیذ تٝ تٕأی ٌشٜٚ ی ٞضیٙٝ عٙٛاٖ وٕهٝ ضٕٙا اص سٛی ستاد خطٙٛاسٜ ٔثّغی ت ٌشفت.

تحٛیُ  ٛاسٜخطٙ ٕٞضٔاٖ تا آییٗ پایا٘ی وٝ استستاد خطٙٛاسٜ  ی عٟذٜٝ ٞضیٙٝ ت شداخت خٛاٞذ ضذ. تعییٗ ٔیضاٖ وٕهپ

 خٛاٞذ تٛد. سیاَ ٔیّیٖٛ  پٙداٜٞضیٙٝ،  وٝ حذاوثش ٔثّغ وٕه آٚسی است ٝ یاددادٜ خٛاٞذ ضذ. الصْ ت
 

 َای جىبی جطىًارٌ بزوامٍ
 

 ٚ ٔذسساٖ ٔدشب تٛسظ اساتیذ٘ٛیسی  ٚ ٕ٘ایطٙأٝ واسٌشدا٘ی ، واسٌاٜ آٔٛصضی تاصیٍشی 3،  ٕٞضٔاٖ تا تشٌضاسی خطٙٛاسٜ

 وٙٙذٜ دس خطٙٛاسٜ سایٍاٖ خٛاٞذ تٛد. ٞای ضشوت ٞا تشای اعضای ٌشٜٚ وٝ استفادٜ اص ایٗ واسٌاٜ ضٛد ٔیدا٘طٍاٜ تشٌضاس 

 وٙٙذٌاٖ فشاٞٓ ٌشدد. ٕٞچٙیٗ تالش خٛاٞذ ضذ ضشایظ تاصدیذ اص ٔٙاعك عّٕیاتی دفاع ٔمذس تشای ضشوت

تالفاصّٝ  ، خٛد یشفتٝ ضذٖ ٕ٘ایصصٛست پز دس الصْ است خطٙٛاسٜ، آٔٛصضیٞای  تٛضیح: ٔتماضیاٖ ضشوت دس واسٌاٜ

 خطٙٛاسٜ، ثثت ٘اْ ٕ٘ایٙذ. ی اص عشیك ایٕیُ دتیشخا٘ٝ ،پس اص اعالْ ٘تایح تاصتیٙی

 ضزط يیژٌ 

اعضای ضشوت دس خطٙٛاسٜ اص دا٘طٍاٞیاٖ )ٞای ٕ٘ایطی ٔتماضی  دسصذ اعضای ٌشٜٚ 77الُ  وٝ حذ الصْ است

 .( تاضٙذٚ دا٘طدٛیاٖ عّٕی، واسٔٙذاٖ ٞیات

اعضای  ضٙاسایی واست سٌٚشفتٞا،  تٛضیح: الصْ است پس اص اعالْ ٘تایح تاصتیٙی ٚ اعالْ پزیشفتٝ ضذٖ ٕ٘ایص

تٝ دتیشخا٘ٝ خطٙٛاسٜ اسساَ ٌشدد، دس غیش  عّٕی، حىٓ واسٌضیٙی واسٔٙذاٖ ٚ واست دا٘طدٛیی دا٘طدٛیاٖ ٞیات

 صٛست، پزیشش ٕ٘ایص ِغٛ خٛاٞذ ضذ. ایٗ
 

 ضمار اجزایی جطىًارٌ گاٌ

 33ٔاٜ  دی 17اعالْ فشاخٛاٖ عٕٛٔی:  -اِف

 33ٔاٜ تٟٕٗ 15اوثش تا  ّٟٔت اسساَ ٔتٖٛ ٕ٘ایطی: حذ -ب

 33ٔاٜ تٟٕٗ 27اعالْ ٘تایح تاصخٛا٘ی ٔتٖٛ )اعالْ پزیشش یا عذْ پزیشش ٔتٗ(  -ج

 34ٔاٜ  فشٚسدیٗ 15ٞا پزیشفتٝ ضذٜ است: حذ اوثش تا  ٞایی وٝ ٔتٖٛ آٖ ّٟٔت اسساَ فیّٓ ٕ٘ایص -د

 34ٔاٜ  فشٚسدیٗ 27ٞا(  ٞا )اعالْ پزیشش ٟ٘ایی ٕ٘ایص اعالْ ٘تایح ٞیات تاصتیٙی فیّٓ ٕ٘ایص -ٜ

 34ٔاٜ  اسدیثٟطت 17تا 17صٔاٖ تشٌضاسی خطٙٛاسٜ:  -ٚ
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 : ومایص رضًی جطىًارٌ ی دبیزخاوٍ وطاوی

ی سشاسشی ٕ٘ایص  خطٙٛاسٜی  خا٘ٝ دا٘طٍاٞی، دا٘طٍاٜ ضٟیذ چٕشاٖ، ٔعاٚ٘ت فشٍٞٙی ٚ اختٕاعی، دتیش اٞٛاص، ضٟش

 دا٘طدٛیی سضٛی

 76133737252ٕ٘اتش:     76133737252: تّفٗ دتیشخا٘ٝ

 143صٙذٚق پستی:      61355پستی:  وذ

ahvaztheater.ir    info@ahvaztheater.ir 

 

 

 


