
 تسوِ تعالی 
 

  علیِ السالمالسالم علیک یا علی اتي هَسی الطضا 

 (علیه السالمسضا) اهام . کنذ احیا سااه اهش که کسی کنذ سحوت خذا

 فراخوان  جشنواره نقا شی رضوی
 

 علیِ السالماز سری برًاهِ ّای پا ًسدّویي  دٍرُ جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا 
 

 اسالهی  استاى البرزادارُ کل فرٌّگ ٍارشاد 

 6931هرداد  
 

 

ٍحضالطت هعوالَهِ ( و ٍ تعضاساضالت     علیِ السالالم تِ هٌاسثت سالطٍظهیالز تا سعازت حضطت علی اتي هَسی الطضا 

 حضطت احوس اتي هَسی (ضاّچطاغو ٍّوعهالاى تالا زّالِ مطاهالت ا ازاضُ مالن  طٌّالا ٍاضضالاز اسالالهی اسال اى الثالطظ           

 تطاعاض هی ًوایس.

   اّذاف جشٌَارُ :

 الف: اضاعِ ٍ تطٍیح  طٌّا هٌَض ضضَی.

 تِ ٍیژُ حضطت اهام ضضاعلیِ السالم هطتثط تا سیطُ اّن تیت(علیْن السالمو ٌّطیب: اس طش  عالی ْای  طٌّگی ٍ 

 ج: اطاهیساضت تَلیسمٌٌسااى ٍ پسیسآٍضًسااى آثاض حَظُ  طٌّا ضضَی ٍ موک تِ اً طاض اس طزُ تط ایي عطصِ هعٌَی

 :فراخَاىبخش ّای 
 

 یک تصَیر از یک حذیث رضَی بخش اختصاصی:
زض ایي ترص ٌّطهٌساى تطاسا  یکی اظ احازیث اهام ضضاعلیِ السالم تِ اً راب ذَزضاى توَیطی ضا ذلك ٍ هس ٌس ضٍایی ٍ 

 حسیثی حسیث هٌ رة ضا تا شمط هأذص زض شین اثط تَلیسی زضج ذَاٌّس مطز.

 :   اختصاصیبخش  جَایس

 هیلیَى ضیال هعازل سِ هیلیَى تَهاى خایعُ ًمسی ا تعالٍُ تٌسیس ٍ  لَح سپا   000/000/30ًفط اٍل : هثلػ 

 هیلیَى ضیال هعازل زٍ هیلیَى تَهاى تعالٍُ تٌسیس ٍ  لَح سپا  000/000/20هثلػ   ًفط زٍم :

 هیلیَى تَهاى تعالٍُ تٌسیس ٍ لَح سپا  یک هیلیَى ضیال هعازل  000/000/10هثلػ   ًفط سَم :

  



 بخش عوَهی: 

زعالاا  ا اف گالَ ٍ هٌالااطات  ا عالن آل هحوسا ضأ ت ٍ سراٍتا زٍس ی تا هطزما سثک ظًسایا  الف: ضرویت ٍ اتعاز ظًسااًی

 اهام ضضاعلیِ السالم تَسنا ضفاعت

 علیِ السالم: ّطاًَِ تطزاضت هعٌَی هس مین ٍ ؼیطهس مین اظ سیطُ حضطت اهام ضضا ب

 : حطم هطْط اهام ضضاعلیِ السالم ٍ خٌثِ ّای ٌّطی ٍ ظیثاضٌاساًِج

 :   عوَهیبخش  جَایس

 هیلیَى تَهاى خایعُ ًمسی ا تعالٍُ تٌسیس ٍ  لَح سپا   زٍهیلیَى ضیال هعازل  000/000/20ًفط اٍل : هثلػ 

 هیلیَى تَهاى تعالٍُ تٌسیس ٍ  لَح سپا  یکهیلیَى ضیال هعازل  000/000/10ًفط زٍم :هثلػ  

 تَهاى تعالٍُ تٌسیس ٍ لَح سپا   ّط وس ّعاضهیلیَى ضیال هعازل  000/000/8ًفط سَم :هثلػ  

 

 :شرکت در جشٌَارُهقررات 

 . تکٌیک آثاض آظاز است 

  سال  تِ تاال هیثاضس .18ضطمت ٌّطهٌساى تطای هحسٍزُ سٌی 

  اثط تاضس . 3هی َاًس تا حسامثط تعساز آثاض اضسالی 

  .ّوِ ٌّطهٌساى تا ّطاطایص ٍسثک ٌّطی هی َاًٌس زضایي خطٌَاضُ ضطمت ًوایٌس 

    اً راب آثاض زض زٍ هطحلِ اًدام هیطَز ا مِ پصیطش آثاض زض هطحلِ اٍل تِ هعٌای اً راب زضهطحلِ ًْایی ًیسالت
 زاٍضی زض هطحلِ زٍم اًدام هیطَز.   ٍ

  تالطای ذالَز هحفالَ      ط آثاض ضا تا لیالس ًالام صالاحة اثالطا    ًوایص توَی اس فازُ  ٍ چاج ٍزتیطذاًِ خطٌَاضُ ا حك
 زاضز.   هی

  یکی اظ  طهت ّای زضdpi   تا حدن  حالسامثط زٍ    300تا 200ساً یو ط ٍ ضظٍلیطي 70زض  50 این آثاض زض اتعاز
  tiff   /   jpg  هگاتایت ا اضائِ ضَز

   تالالَ   ضالالوس  یتاضًوالالا  كیالال طط اظ اثالالط  اضسالالال  ٍ ًالالام  ثثالالت  ٌالالس ی طآ ٍ یضسالالاً  اطالالال  ِ  یًطالالاً  تالال
alborz.shamstoos.ir  ٍ portal.shamstoos.ir ضَز یه اًدام   . 

 .زض صَضت ضاُ یاتی آثاض تِ هطحلِ زٍم زاٍضی هی تایست اصن اثط تِ آزض  پس ی زتیطذاًِ اضسال اطزز 

 هٌسضج زض اً ْای  طاذَاى ٍ مس ضّگیالطی ثثالت ًالام    «  طم ضٌاسِ اثط»  اصن اثط زض هطحلِ زٍم زاٍضیاضسال  تا
 الک طًٍیکی ضطٍضی هی تاضس اعالم ٍصَل اظ ططیك اضسال مسضّگیطی پس ی اًدام هی ایطز .

  ضا زاضا تاضس.  اثط ٍ ذالك اثطپطت ّط اثط ا  تطچسة اطالعات  ٍ هطروات ماهن 



 ٍ تایست  یا پاسپاضتَ تسٍى لاب هعصٍضاست . ٍملیِ آثاض هی ِ ضسُ ٍزضیا ت آثاض توَضت لَل زتیطذاًِ اظ پصیطش
 تا لاب هٌاسة ٍآهازُ ًوة اضسال اطزز.  

  .تعضا طیي ضلع اثط اظ زٍه ط ًٍین تیط ط ًثاضس 
 

 بخش ٍیژُ : 

 در بخش ٍیژُ بِ تَلیذ آثاری پرداختِ هی شَد کِ هحتَا ٍ هضوَى آثار حَل هحَر کراهت اًساًی با الْاام از  

 :هثال عٌَاى بِ آهَزُ ّای رضَی، اّل بیت علیْن السالم ٍ قرآى کرین باشذ .

 خداوند می فرماید: ۰۷در سوره اسراء آیه ]

 «فضیاليْ خَلَقٌَْا تَعٓلَی کَثِیرٍ هِوٍَّٓلَقَذٕ کَرَّهٌَٕا بٌِٓی آدٓمٓ ٍٓحٓوٓلٌَْأّنٕ فِی الْبٓرِّ ٍٓالْبٓحٕرِ ٍٓرٓزٓقٌَْأّنٕ هِيَ الطَّیِّبٓاتِ ٍٓفَضَّلٌَْأّنٕ » 

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

 .دادينٍ بر بسیارخ از هخلَقات خَيش برتريشاى 

 قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

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

ٍ جرسای ّررکب برابرر اعورال      ، ّوِ از يک يذر ٍ هرادرين : خذای ّوِ ها يكی استًذفرهَدرضاعلیِ السالم  اهام

 .[اٍست

هس ٌس حسیثی یا ضٍایی یا لطآًی آهَظُ هَضز تطای تَلیس اثط زض ظهیٌِ مطاهت اًساًی ضطٍضت زاضز صاحة اثط تبصرُ :  

 ًظط ضا شمط ًوایس .
 

 

 جایسُ بخش ٍیژُ کراهت اًساًی بِ یک ًفر: 

 

لَح سپا  ا تٌسیس خطٌَاضُ ٍ خایعُ ًمسی مِ ه ٌاسة تا میفیت اثط تَلیس ضسُ اظ سَی اتاق  کط تطًاهالِ ی   –الف 
 هَضَعی تعییي ٍ پطزاذت ذَاّس ضس .  

زض هطْس همس  تا ّعیٌالِ سالفط ضیلالی یالا      علیِ السالماذ  اهیِ خطٌَاضُ تیي الوللی اهام ضضا ضطمت زض هطاسن–ب 
 ظهیٌی

 

 :ًکات هْن 

 .ته کلیه هنشهنذانی که آثاسشاى ته هشحله نهایی ساه یافته است گواهی ششکت تعلق خواهذ گشفت 

 نوود خواهنذ ششکت هیاختتاه هشاسن دس و دعوت استاى یسو اص جشنواسه شخانهیدت نهیهض تا ذهیتشگض نفشات. 

 تود خواهذ هیاختتاه هشاسن دس ذهیتشگض حضوس ته هنوط ضیجوا اهذاء. 



  چاج خواهذ شذ . تذیهی است دتیشخانه دس انتخاب و چاج آثاس سسیذه کتاتی قالة سسیذه ته جشنواسه  دس آثاس

 هختاس خواهذ تود . 

 هیلیوى سیال ،  هعادل 000/000/3که آثاسشاى ته هشحله نوایشگاه ساه یاتذ ته هش نفش هثلغ  ششکت کننذگانی 

 ء خواهذ شذ. و گواهی ششکت دس نوایشگاه اعطا سیصذ هضاس توهاى  تعالوه لوح سپاس

 هتناسة  اسکاى و پزیشایی هیهواناى جشنواسه تش عهذه دتیشخانه جشنواسه توده و ته ششکت کننذگاى دس هشحله پایانی

 تا هوقعیت هکانی استاى هضینه ایاب رهاب سیلی یا صهینی پشداخت خواهذ شذ . 

 : تقَین برگساری

  31/3/96آذطیي هْلت ثثت ًام ٍاضسال توَیط آثاض اظ تاضید  

  12/4/96هَضخ *اعالم ً یدِ هطحلِ اٍلیِ ٍاً راب آثاض ا اعالم اساهی ضاّیا  گاى تِ هطحلِ زٍم 

  25/4/96آذطیي هْلت تحَین اصن آثاض ضاُ یا  ِ تِ هطحلِ زاٍضی ًْایی 

  11/5/96اذ  اهیِ ٍتدلین اظ تطاعیسااى 

 96/ 11/5اطایص ًوایطگاُ 

 25/5/96پایاى ًوایطگاُ 

 ًشاًی ٍتلفي دبیرخاًِ : 

  طٌّالا  ازاضُ – زٍم تطتیالت  ضٍتالطٍی  – ضالطلی  تطتیالت  ذیاتالاى – تعاٍى تلَاض - طالماًی هیساى مطج –اس اى الثطظ 
   مطج ضْطس اى اسالهی ٍاضضاز

  02632525758   ٍ     02632525757   –تلفي  
 alborz.shamstoos.irپایگاُ ایٌ طً ی : 

 

 

 


