
 باسوِ تعالی 

 لسالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)علیِ السالم(ا

 (علیه السالمرضا) امام . کند احیا راام امر که کسی کند رحمت خدا

 

 فراخًان 

 ملی شعر رضًیجشىًارٌ ًمیه  سبیست ي 
 

 علیٍ السالمدَمیه جشىًارٌ بیه المللی امام رضا پاوساز سری بروامٍ َای 
 6931مردادماٌ  –اسالمی استان كرمان ادارٌ كل فرَىگ يارشاد

 
 

 

 ٍ حضرت فاطوِ هعصَهِ )س( ٍ بسرگذاشت حضرت  علیِ السالمبِ هٌاسبت سالرٍز هیالد با سعادت حضرت علی ابي هَسی الرضا 

 ذ.ادارُ كل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی استاى كرهاى برگسار هی كٌٍ ّوسهاى با دِّ كراهت،  علیِ السالماحوذبي هَسی)شاّچراغ(
 

 اّذاف:

 .سضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیح ٍ اضاػِالف: 

 تَیژُ حضشت  اهام سضا)ػلیِ السالم ( (السالم ػلیْن)تیت اّل سیشُ تا هشتثط ادتی ٍ فشٌّگی فؼالیتْای گستشش ب:

 هؼٌَی ػشغِ ایي تش گستشدُ اًتطاس تِ ووه ٍ سضَی فشٌّگ حَصُ آثاس پذیذآٍسًذگاى ٍ تَلیذوٌٌذگاى گشاهیذاضتج: 

  :ی فراخَاىَرّاهح

 ضاهل: ػلیِ السالمصًذگی ٍ اتؼاد ضخػیت ّطتویي اختش تاتٌان آسواى اهاهت ٍ ٍالیت خضشت اهام سضا 

   حذیث سلسلِ الزّة 

 تفسیش ٍ تشداضت ضاػشاًِ اص اضؼاس دػثل خشاػی 

 اص هذیٌِ تِ طَس ػلیِ السالمسفش اهام سضا 

 اّل تیت ػلیْن السالم 

 مػلیِ السال سثه صًذگی اّل تیت   

   ضٌاخت اتؼاد ػلوی ٍ ػولی صًذگی هؼػَهیي 

  ًمص آًاى دس سفغ هسائل ٍ هطىالت هشدم ػلیِ السالمهؼػَم  14تَخِ تِ فشاص ّایی اص صًذگی اختواػی ٍ 

  اختواػیخایگاُ ًواص دس آهَصُ ّای اّل تیت ػلیْن السالم ٍ تَیژُ حضشت سضا ػلیِ السالم ٍ ًمص آى دس واّص آسیة ّای اختواػی ٍ سالهت 

 ًحَُ برگساری :
 

 .خطٌَاسُ تِ غَست هساتمِ ٍ سلاتتی تشگضاس خَاّذ ضذ 

 .گستشُ فشاخَاى خطٌَاسُ تِ غَست هلی هی تاضذ 

 الف( ضؼش والسیه         ب( ضؼش ًَقالب ّای شعر  : 
 

 هقررات شركت در جشٌَارُ:

 ًطاًی ِت تَس ضوس تاسًوای طشیك اص اثش اسسال ٍ ًام ثثت فشآیٌذ ٍ سساًی اطالع kerman.shamstoos.ir   ٍ portal.shamstoos.ir ضَد هی اًدام  

 .هحذٍدیت سٌی تشای ضشوت وٌٌذگاى ٍخَد ًذاسد 

  اثش تِ دتیشخاًِ اسسال وٌٌذ. 3ضشوت وٌٌذگاى هی تَاًٌذ دس ّش لالة اًتخاتی )والسیه، ضؼش ًَ( حذاوثش 

 است ضشوت وٌٌذگاى آثاس خَد سا تا روش هَضَع اسسال ًوایٌذ. اسسال ّوضهاى اثش دس تواهی هَضَػات تالهاًغ است ٍ الصم 

 .هٌاتغ اص طشیك سایت هؼشفی ٍ دس دستشس ػاللوٌذاى لشاس هی گیشد 

 ّذ تَد.گضیذُ آثاس خطٌَاسُ دس لالة هدوَػِ ای تػَست وتاب چاج ٍ هٌتطش خَاّذ ضذ. تذیْی است دتیشخاًِ دس اًتخاب ٍ چاج آثاس سسیذُ هختاس خَا 

  اسسال ضذُ تِ دٍسُ ّای  لثل خطٌَاسُ  پزیشفتِ ًوی ضًَذ.اضؼاس 



  آًاى اص دتیشخاًِ خطٌَاسُ ػالٍُ تش ضاػشاى تشگضیذُ دس دٍ تخص ضؼش والسیه ٍ ضؼش ًَ اص ضاػشاى ضشوت وٌٌذُ دس خطٌَاسُ وِ اص ًظش داٍساى آثاس
دس تشًاهِ ّای ایي خطٌَاسُ ضؼشخَاًی داضتِ تاضٌذ ٍ دتیشخاًِ خطٌَاسُ ًفش تِ خطٌَاسُ دػَت تا  10ویفیت الصم تشخَسداس هی تاضٌذ حذاوثش تا سمف 

 سیال تِ ّوشاُ لَح سپاس ٍ گَاّی ضشوت دس حضَس دس خطٌَاسُ تمذیش تِ ػول هی آٍسًذ. 000/000/5تا تمذین ّذیِ ًمذی تِ هثلغ 
 

 

  جَایسبخش رقابتی:

 اسُ تِ تفىیه ضؼش والسیه ٍ ضؼش ًَ خَایضی تِ ضشح صیش اّذا هی ًوایذ.ّیات داٍساى تش هثٌای آثاس سسیذُ دس ّشیه اص هَضَػات خطٌَ

 سیال  000/000/30. ًفش اٍل: لَح سپاس، تٌذیس خطٌَاسُ ٍ هثلغ  1

 سیال  000/000/20. ًفش دٍم: لَح سپاس، تٌذیس خطٌَاسُ ٍ هثلغ  2

      سیال  000/000/10. ًفش سَم: لَح سپاس، تٌذیس خطٌَاسُ ٍ هثلغ  3

 تشاساس دٍم ًفش خایضُ دس تغییش اػوال تشای خطٌَاسُ دتیش تِ تاضذ ون دٍم ٍ اٍل ًفشات تیي سلاتت داٍسی اهتیاص ًظش اص سلاتت فاغلِ وِ غَستی دس تبصرُ:

 .است ضذُ دادُ اختیاس ضذُ اسائِ اثش خاظ ضشایط

 بخش ٍیژُ : 

 ى آثار حَل هحَر كراهت اًساًی با الْام از آهوَزُ ّوای رضوَی،    در بخش ٍیژُ بِ تَلیذ آثاری پرداختِ هی شَد كِ هحتَا ٍ هضوَ

 :هثال عٌَاى بِ اّل بیت علیْن السالم ٍ قرآى كرین باشذ .

 خداوند می فرماید: ۰۷در سوره اسراء آیه ]

 «فضیالبٓاتِ ٍٓفَضَّلٌَْأّنٕ عٓلَی کَثِیرٍ هِوَّيْ خَلَقٌَْا تٍَٓلَقَدٕ کَرَّهٌَٕا بٌِٓی آدٓمٓ ٍٓحٓوٓلٌَْأّنٕ فِی الْبٓرِّ ٍٓالْبٓحٕرِ ٍٓرٓزٓقٌَْأّنٕ هِيَ الطَّیِّ» 

 هااا فرزًااداى آدم را کراهااد ب واایددن ٍ باار دردااا ٍ خوااو  زااَار کاارددن ٍ از هیسّاااد خااَش ٍ  اااکیسُ رٍزد دادداان     

 .داددنٍ بر بسیارد از ه لَقات خَدص برتردواى 

 قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

 1۷1ص 94بحار االنوار ج  - «بِالْأَعٕوٓالِ الْجٓسَاءٓ ٍٓ ٍٓاحِدٌ الْأَبٓ ٍٓ ٍٓاحِدٓةٌ الْأُمّٓ ٍٓ ٍٓاحِدٌ تَعٓالَ  ٍٓ تَبٓارٓکٓ الرَّبّٓ إِىَّ»

 .[ٍ جسای ّرکس برابر اعوال اٍزد ، ّوِ از دک  در ٍ هادردن: خدای ّوِ ها دوی ازدًدفرهَدرضاعلیِ السالم  اهام

 صهیٌِ وشاهت اًساًی ضشٍست داسد غاحة اثش هستٌذ حذیثی یا سٍایی یا لشآًی آهَصُ هَسد ًظش سا روش ًوایذ . تشای تَلیذ اثش دستبصرُ : 
 

 

 جایسُ بخش ٍیژُ كراهت اًساًی بِ یک ًفر:
 

 .ٍ پشداخت خَاّذ ضذ هَضَػی تؼییي لَح سپاس ، تٌذیس خطٌَاسُ ٍ خایضُ ًمذی وِ هتٌاسة تا ویفیت اثش تَلیذ ضذُ اص سَی اتاق فىش تشًاهِ ی –الف 
 دس هطْذ همذس تا ّضیٌِ سفش سیلی یا صهیٌی ػلیِ السالمضشوت دس هشاسن اختتاهیِ خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضا–ب 

 

 ًکات هْن:

 ًِهی داسد هحفَظ خَد تشای پذیذآٍسًذُ اثش روش ًام تا چاج تشای سا اسسالی آثاس اص استفادُ حك دتیشخا 

  فشٌّگی ٍ واسگاُ تخػػی تا حضَس چْشُ ّای ضاخع ضؼش  فاسسی دس خْت ّن افضایی، تؼاهل ٍ حفظ لَت ٍ اغالت صتاى تشپایی سخٌشاًی ّای ػلوی ٍ

 فاسسی

  گزاضتِ ٍ ػوش خَد دتیش خاًِ خطٌَاسُ دس ساستای ادای دیي تِ ساحت اسخوٌذ ضاػشاى پیطىسَت وطَس وِ تیطتشیي تأثیش سا دس خشیاى ضؼش ٍالیی اص خَد تِ خای

شًاهِ  لشاس ا حضَس ٍ دس هحافل ٍ اًدوي ّای ادتی ٍ لف تشتیت ًسل خَاى ًوَدُ اًذ، ّوچَى سٌَات لثل تدلیل ٍ تضسگذاضت یىی اص ضاػشاى وطَس سا دس تسا ت

 هی دّذ.

  سىًَتطاى ٍسمف تؼیي اسىاى ٍ پزیشایی هیْواًاى هذػَ تش ػْذُ دتیشخاًِ خطٌَاسُ تَدُ ٍ تِ ضشوت وٌٌذگاى دس هشحلِ پایاًی هتٌاسة تا هَلؼیت
 ضذُ  ووه ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ. 

  هرگونه نظر و پیشنهاد را از طریق سامانه نظام پیشنهادات برروی سایتwww.shamstoos.ir .ارسال فرمایید 

 

http://www.shamstoos.ir/


 

  تقَین برگساری:
 

 1/4/66الف: هْلت اسسال آثاس:   
 (66تخص سلاتتی:  ایام دِّ وشاهت)هشدادهاُ صهاى تشگضاسی 

 8/5/66اختتاهیِ:    

 

ئوی : وشهاى، خیاتاى ضْیذ واهیاب)اتَحاهذ( اتتذای خیاتاى ضْیذ سضَاًی ًژاد، ساختواى هشوضی اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاداسالهی ، دتیشخاًِ داًشاًی پستی

 خطٌَاسُ  هلی ضؼش سضَی

 034-32225068ٍ  034-32268513ُ ًوابر :شوار    034-31225200شوارُ تواس :

 kerman.shamstoos.ir ًشاًی سایت: 

 


