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 باسوِ تعالی

 (ليِ السالمالسالم عليك يا علی بي هَسی الرضا)ع
 

 خدا رحوت کٌد کسی کِ اهر ها را احيا کٌد.
 (عليِ السالم)اهام رضا

 

 فراخَاى

 سفرًاهِ ٍ خاطرُ ًَيسی رضَی بيي الوللیی  جشٌَارُششويي 

 (عليِ السالم)ي الوللی اهام رضا ی بيجشٌَارُ  پاًسدّويي از سری برًاهِ ّای

 6931هرداد هاُ  – ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی استاى ايالم
 

 

ى حضهشت ااعههٌ مؼظهيمٌ  و  ى     ػليهٌ الالهال   تٌ مواسثت سالشىص ميالد تا سؼادت حضشت ػلي تن ميسي الشضا 

، اداسً كه  اشٍوهو ى اسشهاد اسهالمي اسهيام ا هال        ، ػليهٌ الالهال     شاٍچشاؽ  يتضسگذاشت حضشت احهذتن ميس

 .  هها ذمي  تشگضاس ياسً ی تين الهللي سفشهامٌ ىخاعشً هي الي سضيی ساششهين خشو

 : اهذاف

 الف: اشاػٌ ى تشى ح اشٍوو مويس سضيی.

 اٍ  تيت ػليَم الالال   ی ٍای اشٍوگي ى ادتي مشتثظ تا سيشً ب: گاليشش اؼاليت

 ی آم ٍاگاليشدً  اشٍوو سضيی ىكهک تٌ اهيشاسی  آىسهذگام آثاسحيصًتيليذكووذگام ى پذ ذتقذ شاص ج: 

 بخش های جشنواره:

 سفشهامٌ هي الي    الف

   شً هي اليخاع  ب

 گروه های سنی:

 سال 77گشىً سوي تضسگالال تاالی  –الف 

 سال 77ص ش  امگشىً سوي هيخياه -ب
 ز

 ( گي ش ٍای كلَشی ، ايلي ى لکي   ااسسي ، ػشتي ىكشدی  زبان :           

 : شرکت در جشنوارهمقررات 

 حائض ستثٌ هشذً تاشوذ. دىسً ٍای گزشيٌ ا ن خشوياسًدس مي تا الت لي آثاس اسسا .7

تهٌ   سهفش   ا ىالال   الػليٌ آثاس اسسالي تا ميضيع سفش تٌ مشَذ مقذو ى حش  مغَش حضشت ػلي تن ميسي الشضا  .2

ى " ػليٌ الالهال     حش  حضشت شاٍچشاؽ ص است  "ى سفش تٌ شيشاص حضشت مؼظيمٌ  سال  اهلل ػليَا   ص است   قم

 تاشوذ.   ص است امامضادگام

هيض ، پز شايهٌ مهي   اسيام ا ال   ص است تقاع ميثشكٌ ى امامضادگام دس دس خظيصسفشهامٌ هي الي ى خاعشً هي الي  تبصرُ:

 شيد .
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 اسسال شيد. 74ى سا ض   Bnazaninتا ايهت  ، A4قغغ  ، wordمواسة است آثاس اسسالي دس قالة اا    .3

ى هشا ش   سسم الخظ، سػا ت هشاهٌ ٍهای سهداىهذی ى...  ى   ،  ک دسييیاف توذسػا ت ى شا ش اوي   پاساگش .4

 .تاثيشمثثت داسد ، دساميياصدٍي ىداىسیصتاهي آثاس

 . خاعشً داشيٌ تاشوذ سفشهامٌ ى ساخياستا اليي اسسالي  آثاس .5

 .يي خاسج مي شيدتخش سقات اصميضيع مشتثظ تاشذ ،  تا ٍشچوذ .ى.. اسسال ايلم هامٌ ىداسيام كيتاً ىتلوذ تبصره:

 هقه  قهيل ٍهای مالهيقيم ىگفهت ىگيٍهای اشهخاص،         دس شکاليٌ هي الي   محاىسً هي الهي  خهض   اسيفادً اص .6

 ،اسهت   تهام مؼيهاس  ص سهال هيضتهشخيب تها    77 سدً سهوي ص هش   سدً ی سوي تضسگ سهال مدهاص هيالهت . دس    دس

 تالماهغ است.ً صتام محاىس سىا ت خاعشً تٌ ششط سػا ت اطيل اوي ،  اسيفادً اص ٍشچوذ كٌ دس 

    . مداص  استم تٌ عيس ٍهضماهي الي  تخش سفشهامٌ ىخاعشً دى ٍش ششكت دس .7

 ى خيالي هثاشذ .تيدً ػيوي ی حاط  مشاٍذً  ى فشهامٌ ٍا ى خاعشات اسسالي تا اليي ىاقؼي س .8

، اوهيم تالیهي   ادتهي ىطهيسخيال ى   موغقي اص آسا ٌ ٍهای   دً ی  ميؼادل ىداشين عشح ، اهالدا  مين ، اسيفا .9

 ميسد تيخٌ است   سىاهي هيشياس، پالوذ ذً ى شييا ي ى،  ٍشچوذ سادگي  است . قات  تيخٌ دساسص اتي آثاس اصمياسد

 .تاثيشمثثت داسد داىسی اسسالي دس تٌ ميضيع اثشمشتيط  تظاى شى اسخاػات  اسسال ماليوذات هظيش .71

 مي گشدد . لاسساتشگض ذگام ى تشای  شذًچاج  خشوياسً دسقالة كياب ی آثاس تشگض ذً  .77

 . تالماهغ استركش مشخظات ساىی  تاص شخض  ا اشخاص د گش ا ى سفشهامٌ  خاعشً سىا ت .72

  اات. تخش مالاتقٌ ساً هخياٍوذآثاس اسسالي ااقذ مشخظات قيذ شذً دس اشاخيام ، تٌ  .73

اسسهال  دتيشخاهٌ خشوياسً  دسا تٌ هشاهيدسطيست ػذ  دسيشسي تٌ ثثت ها  الکيشىهيکي ميقاضي مي تياهذاثشخي .74

هها ذ ىدسا ن طيست قيذمشخظات طاحة اثششام  مشخظات شواسهوامٌ ای ، ميهضام تحظهيالت ، هشهاهي     

 كام  پاليي ، شهاسً تهاو ىٍهشاً الضامي است .

آثاس خشوياسً دس قالة مدهيػٌ ای چاج ى مويشش خياٍذ شذ . تذ َي اسهت دتيشخاههٌ دس اهيخهاب ى    ی گض ذً  .75

 . چاج آثاس سسيذً مخياس خياٍذ تيد

   .مي داسد محفيػ خيد تشایسا  پذ ذآىسهذً اثش ركش ها  تا چاج تشای  اسسالي آثاس اص اسيفادً حق دتيشخاهٌ .76

 جوایس:

 (سال 61باالی  )گرٍُ سٌی بسرگسال

 بخش سفرنامه نویسی

 ریال 000/000/20مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  نفر اول : -

 ریال 000/000/11مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته پاس ، تندیس جشنواره و لوح س نفر دوم : -

 ریال 000/000/10مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  نفر سوم : -
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 بخش خاطره نویسی

 ریال 000/000/20مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  نفر اول : -

 ریال 000/000/11مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  ر دوم :نف -

 ریال 000/000/10مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  نفر سوم : -

 

 (سال 61زير  )گرٍُ سٌی ًَجَاى

 بخش خاطره نویسی

 ریال 000/000/10مثلغ فز سیارتی ته کمک هشینه سلوح سپاس ، تندیس جشنواره و  نفر اول : -

 ریال 000/000/8مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  نفر دوم : -

 ریال 000/000/1مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  نفر سوم : -

            ریال 000/000/1مثلغ ته کمک هشینه سفز سیارتی لوح سپاس ، تندیس جشنواره و :  نفر چهارم -

               ریال 000/000/1مثلغ  کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  :نفر پنجم  -

               ریال 000/000/1مثلغ کمک هشینه سفز سیارتی ته لوح سپاس ، تندیس جشنواره و  :نفر ششم -

 بخش ویژه :  
 حمو  محمور کراممن اهیماهی بما الاما  ا         خته می شود که محتوا و مضموو  آهاما  آثاری پردا در بخش ویژه به تولیذ

 به عنوا  مثا : و قرآ  کریم باشذ . (علیام الیال  ) آمو ه های رضوی، اهل بین

 خداوند می فرماید: ۰۷سوره اسراء آیه 

 «فضیالبٓحٕرِ ٍٓرٓزٓقٌَْأّنٕ هِيَ الطَّیِّبٓاتِ ٍٓفَضَّلٌَْأّنٕ عٓلَی کَثِیرٍ هِوَّيْ خَلَقٌَْا تٍَٓلَقَذٕ کَرَّهٌَٕا بٌِٓی آدٓمٓ ٍٓحٓوٓلٌَْأّنٕ فِی الْبٓرِّ ٍٓالْ» 

 ها فرزًذاى آدم را کراهت بخشیذين ٍ بر دريا ٍ خشكى سَار کرردين ٍ از يیسّراخ خرَ  ٍ يراکیسُ رٍزخ داديرن      

 .دادينٍ بر بسیارخ از هخلَقات خَيش برتريشاى 

 سی الرضا علیه السالمقال علی ابن مو

 1۷1ص 94بحار االنوار ج  - «بِالْأَعٕوٓالِ الْجٓسَاءٓ ٍٓ ٍٓاحِذٌ الْأَبٓ ٍٓ ٍٓاحِذٓةٌ الْأُمّٓ ٍٓ ٍٓاحِذٌ تَعٓالَى ٍٓ تَبٓارٓکٓ الرَّبّٓ إِىَّ»

اعورال   ٍ جسای ّرکس برابرر  ، ّوِ از يک يذر ٍ هادرين: خذای ّوِ ها يكی استًذفرهَد (علیِ السالم) رضا اهام

 .[اٍست

ماورد نراز را رکاز    ی روایی یاا رزننای نماوسه     ، مناتع حدیثی ، کزامت انسانی ضزورت دارد صاحة اثزی تزای تولید اثز در سمینه بصره : ت

 نماید .
 

  نـمـاز و آسیب های اجتماعی عالسالم تا هوضو هیاز حضرت اهام رضاعل ثیحذ کیانتخاب 

 

 از و آسیب های اجتماعی به یک نفردر هر بخش : جایسه بخش ویژه کرامت انسانی و نم
 

 لوح سپاس ، تنذیس جشنواره و جایسه نقذی که هتناسة تا کیفیت اثر تولیذ شذه از سوی اتاا  کرار ترناهاه ی هوضاوعی ت یای        –الف 

 و پرداخت خواهذ شذ .  

 هقذس تا هسینه سفر ریلی یا زهینیدر هشهذ  علیه السالمشرکت در هراسن اختتاهیه جشنواره تی  الوللی اهام رضا–ب 
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 ایالم ارشاد اسالمی استان  اداره کل رفهنگ و

 نکات مهم :  
 پایانی متناسة تاا  ی دتیزخانه جشنواره توده و ته شزکت کنندگان در مزحله  ی اسکان و پذیزایی میهمانان جشنواره تز عهده

 پزداخت خواهد شد .  ریلی یا سمینی مورعیت مکانی استان هشینه ایاب رهاب 

  سامانه نرام پیشنهادات تزروی سایت اس طزیق  هزگونه نرز و پیشنهادwww.shamstoos.ir .دریافت می شود 

        ٌ هشههاهي  اعههالع سسههاهي ى اشآ وههذ ثثههت ههها  ى اسسههال اثههش اص عش ههق تاسههههای شههه  تههيو تهه

ilam.shamstoos.ir    ىportal.shamstoos.ir  . اهدا  مي شيد 

 :تقویم برگساری

 7396تيشماً 21: ي هْلت ارسال آثارآخري
 7396مشدادماً 9تاريخ برگساری هراسن اختتاهيِ : 

   دبیرخانه: نشانی

 6937959349كذ پاليي  ،اداسً ك  اشٍوو ى اسشاد اسالمي اسيام ا ال  ،خياتام سسالت  ایالم :

 سفشهامٌ هي الي ى خاعشً هي الي سضيی تين الهلليی  خشوياسًششهين  دتيشخاهٌ دائهي 
  

 http://ilam.shamstoos.ir سايت  :

  ravabetilam@farhangmail.ir: راياى ًاهِ 

   18433334731- 18433331197 شوارُ تواس :

 1843345187 شوارُ ًوابر :
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