
 بسوِ تعالی 

 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)علیِ السالم(

 (علیِ السالمرضا) اهام. کٌد احیارا  اه اهر کِ کٌدکسی رحوت خدا

 فراخًان 

 جشىًارٌ سراسري عكس رضًي

 6931مرداد ماٌ -ادارٌ کل فرَىگ ي ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

 

 ٍ( س) هعصَهِ حضرت ٍ السالم علیِالرضا یهَس بي یعل حضرت باسعادت الدیه سالرٍز هٌاسبت بِ

 فرٌّگ کل کراهت،ادارُ بادِّ ّوسهاى ٍ (شاّچراغ) علیِ السالم یهَس بي احوذ حضرت بسرگذاشت

 . کٌذ یبرگساره استاى آرربایجاى شرقی یٍارشاداساله
 اهداف جشنواره:

 الف: اشاعِ ٍ ترٍیج فرٌّگ هٌَر رضَی.

 هرتثظ تا سیرُ اّل تیت)علیْن السالم( ٌّریب: گسترش فعالیتْای فرٌّگی ٍ 

ج: گراهیداشت تَلیدکٌٌدگاى ٍ پدیدآٍرًدگاى آثار حَزُ فرٌّگ رضَی ٍ کوک تِ اًتشار گستردُ تر ایي 

 عرصِ هعٌَی
 : جشىًارٌ مًضًعات

 سضٛی فشًٞٙ ٚ أبٔضادٌبٖ اَثٙيٝ، سضٛی، ٔغٟش حشْ یٞب ،خّٜٛ( صیبست فشًٞٙ ٚ آداة) بستیص

  خٟبٖ ٘مبط دستٕبْ
 :جشىًارٌ يَا بخش

 بستیص یٔؼٙٛ یٞب خّٜٛ: اِف

 (یبستیص ٚأبوٗ ٝياثٙ)یٔؼٕبس: ة

 یافضاس ٘شْ ٚ یافضاس  سخت یىٟبيتىٙ یشيثىبسٌ ثب بیٚ خٛد خالق ثبٍ٘بٜ تٛا٘ذئ ػىبس) خاللٝ: ج

 .(ثپشداصد بستیص یٔؼٙٛ یٞب خّٜٛ بٖيث ثٝ

 ژٜیٚ ثخص ٗیا) أبوٗ ٗیا یٚٔؼٕبس بستیص یٔؼٙٛ یٞب خّٜٛ ٔٛضٛع ثب استبٖ أبٔضادٌبٖ ثخص:د

 .(ثبضذ یٔ یضشل دبٖیآرسثب استبٖ ػىبسبٖ

 یسضٛ فشًٞٙ ٔٙظش اص یا٘سب٘ وشأت: ژٜیٚ ثخص:ـٞ

 : شرکت در جشىًارٌ مقررات

 ی٘طب٘ ثٝ تٛس ضٕس یتبسٕ٘ب كیعش اص اثش اسسبَ ٚ ٘بْ ثجت ٙذیفشآ ٚ یسسب٘ اعالع .1

azarsh.shamstoos.irٚ portal.shamstoos.irْضٛد یٔ ا٘دب  . 



ٔٙذاٖ آصاد ثٛدٜ ٚ تىٕيُ فشْ ضشوت ثٝ ٔٙضِٝ  ضشوت دس خطٙٛاسٜ ثشای وّيٝ ػىبسبٖ ٚ ػاللٝ .2

 پزیشش وّيٝ ضشایظ ٚ ٔمشسات خطٙٛاسٜ ٔی ثبضذ. 

 لغؼٝ ته ػىس ثٝ دثيش خب٘ٝ اسسبَ وٙذ. 8تٛا٘ذ دس ٞش ثخص حذاوثش  ػىبس ٔی  ٞش .3

 150dpiپيىسُ ٚ ثب دلت  1400دس ا٘ذاصٜ ضّغ ثضسي  Jpgٞب ٔی ثبیست ثب فشٔت  ػىس .4

ثشسٚی سبیت خطٙٛاسٜ  ثبسٌزاسی ضذٜ ٚدس صٛست ساٜ یبثی ثٝ ثخص ٔسبثمٝ فبیُ اصّی ثب 

 ويفيت ٔغّٛة خٟت چبح ٚ ثشٌضاسی ٕ٘بیطٍبٜ ثٝ دثيشخب٘ٝ اسسبَ ٌشدد.

 پبسپبستٛ، لبة، ٚاتش ٔبسن ٚ ٌِٛٛ ثبضٙذ.ػىس ٞبی اسسبِی، ٘جبیذ داسای أضب ػىبس،  .5

 وٙٙذٜ است. ٔسئِٛيت صذٔبت ٘بضی اص اسسبَ ٘بٔغّٛة آثبس ٔتٛخٝ اسسبَ  .6

اسىٗ ٚ ضشوت وٙٙذٜ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ دس صٛست استفبدٜ اص دٚسثيٗ ٞبی آ٘بِٛي ،آثبس خٛد سا  .7

 دیديتبَ آٟ٘ب سا ثٝ خطٙٛاسٜ اسسبَ وٙٙذ.  فبیُ

 آثبس اسسبِی ثشای صبحت اثش ٔحفٛػ است. ُ اصتٕبٔی حمٛق ٔبدی ٚ ٔؼٙٛی  .8

 استفبدٜ...( ٚ ّٓيف ٚ ػىس)  ٔختّف یٞب صٛست ثٝ یاسسبِ آثبس اص است ٔدبص خب٘ٝ شيدث .9

 .ذیٕ٘ب

دثيشخب٘ٝ خطٙٛاسٜ حك استفبدٜ ٚ چبح تصبٚیش آثبس سا ثب ليذ ٘بْ صبحت اثش ثشای خٛد  .10

 ٔحفٛػ ٔی داسد.

 ٞبی لجّی ثٝ ثؼذ ثبضذ. ٚ ٘جبیذ دس خطٙٛاسٜ 94ٞبی اسسبِی ثبیذ اص تِٛيذات اَٚ سبَ  ػىس .11

 ػىس سضٛی خضٚ آثبس ٔٙتخت ثبضٙذ.

٘بْ ػىبس ٚ ضٕبسٜ سدیف ثب حشٚف التيٗ  یذ ثب روش وذ ثخص ٔشثٛعٝ،فبیُ ػىس ٞب ثب .12

 ٘بٍٔزاسی ضٛ٘ذ.

 ٔثبَ:

 a.rezakarimi02،a.rezakarimi01  ثشای ثخص خّٜٛ ٞبی ٔؼٙٛی صیبست

 b.rezakarimi02،b.rezakarimi01 ٔؼٕبسیثشای ثخص 

 c.rezakarimi02،c.rezakarimi01 خاللٝثشای ثخص 

 d.rezakarimi02 ،d.rezakarimi01 أبٔضادٌبٖثشای ثخص 

 e.rezakarimi02 ،e.rezakarimi01 ثشای ثخص ٚیژٜ

 

  



 جًایس : 
 الف( جلًٌ َاي معىًي زیارت 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی  000/000/30/-ستجٝ اَٚ: تٙذیس خطٙٛاسٜ، ِٛح افتخبس ٚ  ٔجّغ 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/20/-ستجٝ دْٚ: ِٛح تمذیش ٚ  

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/10/-ستجٝ سْٛ: ِٛح تمذیش ٚ  
 ب(بخش معماري)ابىیٍ ي اماکه زیارتی( 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی  000/000/30/-غ ستجٝ اَٚ: تٙذیس خطٙٛاسٜ، ِٛح افتخبس ٚ  ٔجّ

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/20/-ستجٝ دْٚ: ِٛح تمذیش ٚ  

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/10/-ستجٝ سْٛ: ِٛح تمذیش ٚ  
 ج( بخش خالقٍ: 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی  000/000/30/-ستجٝ اَٚ: تٙذیس خطٙٛاسٜ، ِٛح افتخبس ٚ  ٔجّغ 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/20/-ستجٝ دْٚ: ِٛح تمذیش ٚ  

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/10/-ستجٝ سْٛ: ِٛح تمذیش ٚ  
 د(بخش امامسادگان استان:

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی  000/000/10/-ستجٝ اَٚ: تٙذیس خطٙٛاسٜ، ِٛح افتخبس ٚ  ٔجّغ 

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/8/-ستجٝ دْٚ: ِٛح تمذیش ٚ  

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/7/-ستجٝ سْٛ: ِٛح تمذیش ٚ  

 سیبَ خبیضٜ ٘مذی 000/000/5/-ستجٝ چٟبسْ تب ٞطتٓ: ِٛح تمذیش ٚ 
 

 ًفرات ترگسیدُ تا ّسیٌِ دتیرخاًِ جشٌَارُ از سَی استاى دعَت ٍ در هراسن اختتاهیِ شرکت خَاٌّد ًوَد. :1تبصره

 اّداء جَایس هٌَط تِ حضَر ترگسیدُ در هراسن اختتاهیِ خَاّد تَد.: 2تبصره

 بخش يیژٌ : 

 در بخش ویژه به تولیذ آثاری پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامت  اساتاسی بتا ال تا  ا      

 :مثال عنوان بهآمو ه های رضوی، اهل بی  علی م الاال  و قرآن کریم باشذ .

 خذاٚ٘ذ ٔی فشٔبیذ: 70دس سٛسٜ اسشاء آیٝ ]

 «فضیالعٓلَی کَثِیرٍ هِوَّيْ خَلَقٌَْا تٍَٓلَقَذٕ کَرَّهٌَٕا بٌِٓی آدٓمٓ ٍٓحٓوٓلٌَْأّنٕ فِی الْبٓرِّ ٍٓالْبٓحٕرِ ٍٓرٓزٓقٌَْأّنٕ هِيَ الطَّیِّبٓاتِ ٍٓفَضَّلٌَْأّنٕ » 

 و دادیون  ها فرزًذاى آدم را کراهت بخشیذین ٍ بر دریا ٍ خشكى سوَار کوردین ٍ از زیسّواو خوَپ ٍ زواکیسُ رٍز     

 دادین.ٍ بر بسیارو از هخلَقات خَیش برتریشاى 

 لبَ ػّی اثٗ ٔٛسی اِشضب ػّيٝ اِسالْ

 101ظ 49ثحبس اال٘ٛاس ج  -«إًَِّالرَّبّٓتَبٓارٓکََٓتَعٓالَوَٓاحِذٌٍٓالْأُهَّٓٓاحِذٓةٌٍٓالْأَبَٓٓاحِذٌٍٓالْجٓسَاءٓبِالْأَعٕوٓالِ»

یكی است، ّوِ از یک زوذر ٍ هوادرین ٍ اوسای ّورکا برابور اعووال       : خذای ّوِ ها ًذفرهَدرضاعلیِ السالم  اهام

 .[اٍست

 



 برای تَلیذ اثر در زهیٌِ کراهت اًساًی ضرٍرت دارد صاحب اثر هستٌذ حوذیثی یوا رٍایوی یوا قرآًوی آهوَزُ       تجصشٜ: 

 هَرد ًظر را رکر ًوایذ .

تٌذ حذیثی یا رٍایی یا برای تَلیذ اثر در زهیٌِ کراهت اًساًی ضرٍرت دارد صاحب اثر هستبصره : 

 قرآًی آهَزُ هَرد ًظر را رکر ًوایذ .

 جایسٌ بخش يیژٌ کرامت اوساوی بٍ یک وفر: 
  

لَح سپاس ، تٌدیس جشٌَارُ ٍ جایسُ ًقدی کِ هتٌاسة تا کیفیت اثر تَلید شدُ از سَی اتاا  فرار ترًاهاِ ی     –الف 

 هَضَعی تعییي ٍ پرداخت خَاّد شد .  

 در هشْد هقدس تا ّسیٌِ سفر ریلی یا زهیٌی علیِ السالماختتاهیِ جشٌَارُ تیي الوللی اهام رضاشرکت در هراسن –ب 
 

 وكات مُم: 

 .٘طست تخصصی ٚ وبسٌبٜ آٔٛصضی ثب حضٛس اسبتيذ ثشٌضاس خٛاٞذ ضذ 

 ثيٙی ٘طذٜ دس آیيٗ ٘بٔٝ ثشػٟذٜ دثيشخب٘ٝ خطٙٛاسٜ خٛاٞذ ثٛد. تصٕيٓ ٌيشی دسثبسٜ ٔٛاسد پيص 

  ٝٞبی ساٜ یبفتٝ ثٝ ثخص ٔسبثمٝ تٛسظ دثيشخب٘ٝ چبح ٚ ثٝ ٕ٘بیص ٌزاضتٝ ٔی ضٛد. ػىسوّي 

 ٜ000/000/1/-)ثٝ غيش اص ػىس ٞبی حبیض ستجٝ( ٔجّغ  ) ساٜ یبفتٝ ثٝ خطٙٛاسٜ(ثٝ اصای ٞش اثش پزیشفتٝ ضذ 

 سیبَ ثٝ ػٙٛاٖ حك اِتبِيف ثٝ صبحت اثش پشداخت خٛاٞذ ضذ.

 ٔدّذ چبح ٚ ثٝ صبحجبٖ آثبس ساٜ یبفتٝ ثٝ ثخص ٔسبثمٝ اٞذاء خٛاٞذ  اص آثبس ثشٌضیذٜ  ػىس، ثٝ صٛست

 ضذ. 

  وٝ آثبسضبٖ ثٝ ثخص ٔسبثمٝ ساٜ ٔی یبثذ ٌٛاٞی ضشوت اٞذاء خٛاٞذ ضذ. ثٝ وّيٝ ضشوت وٙٙذٌب٘ی 

  صبحجبٖ آثبس ثشٌضیذٜ دس ایبْ ثشٌضاسی آئيٗ اختتبْ خطٙٛاسٜ ٔيٟٕبٖ ستبد ثشٌضاسی ثٛدٜ ٚ وٕه ٞضیٙٝ ایبة

 رٞبة ٔتٙبست ثب ٔٛلؼيت استب٘ی ضشوت وٙٙذٌبٖ، پشداخت خٛاٞذ ضذ.ٚ 

 :تقًیم برگساري

 )ایٗ ّٟٔت ثٝ ٞيچ ػٙٛاٖ تٕذیذ ٘خٛاٞذ ضذ.(  15/3/96ّٟٔت دسیبفت آثبس ػىبسی: 

 1396تيش ٔبٜ دٞٝ سْٛ ا٘تخبة ٚ اسصیبثی آثبس ٚ اػالْ اسبٔی ساٜ یبفتٍبٖ : 

 1396ٕ٘بیطٍبٜ آثبس ثشٌضیذٜ : ٔشداد آئيٗ اختتبْ خطٙٛاسٜ ٚ ثشپبیی 

 وشاوی دبیرخاوٍ جشىًارٌ: 

ثٟٕٗ تجشیض، دثيشخب٘ٝ خطٙٛاسٜ  22آدسس دثيشخب٘ٝ: تجشیض، ثّٛاس استبد ضٟشیبس، اَٚ سش ثبالیی ِٚی ػصش، ٔدتٕغ فشٍٞٙی سيٕٙبیی 

 ضٕبسٜ تٕبس ثب دثيش خطٙٛاسٜ: 09378476523  -  33362355سشاسشی ػىس سضٛی تّفبوس: 

 Azarsh.shamstoos.irسبیت خطٙٛاسٜ: 

 ٔؼبٚ٘ت ٞٙشی ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسضبد اسالٔی                                   ضٛسای فشًٞٙ ػٕٛٔی استبٖ آرسثبیدبٖ ضشلی

 وبٖ٘ٛ فشًٞٙ، ٞٙش ٚ ادة آرسثبیدبٖ ضشلی                              اداسٜ وُ فشًٞٙ ٚ اسضبد اسالٔی آرسثبیدبٖ ضشلی

 ا٘دٕٗ ٞٙش ػىبسی استبٖ                                  ٖ پشٚسش فىشی وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ استبٖوب٘ٛ

 ا٘دٕٗ سيٕٙبی خٛاٖ دفتش تجشیض                           ٞبی فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ٔسبخذ استبٖ    دثيشخب٘ٝ وبٖ٘ٛ

                                  ٞٙشٔٙذاٖ استبٖ آرسثبیدبٖ ضشلیسبصٔبٖ ثسيح 
 

http://www.akserazavi.ir/

