
 

 باسوِ تعالی

 (لیِ السالمالسالم علیک یا علی بي هَسی الزضا)ع

 (لیِ السالماهام رضا )عحضرت  خذا رحوت کٌذ کسی کِ اهر ها را احیاء کٌذ  .
 

 فزاخَاى

 رضَیجشٌَارُ پَیاًوایی  ًْویي

 ( لیِ السالمجشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا ) عدّویي پاًشاس سزی بزًاهِ ّای  

 9316اُ ه هزداد–گلستاى 
 

الم ( ٍ حضرت فاطوِ هعصوَهِ )سو  ليِ السالمبِ هٌاسبت سالرٍز هيالد با سعادت حضرت علي ابي هَسي الرضا )ع

، ادارُ كو    ( ٍ ّوسهاى با دِّ كراهتليِ السالم)شاّچراغ()عي( ٍ بسرگذاشت حضرت احوذبي هَسا... عليْا

 گلستاى برگسار هي كٌذ. استاى فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهي
 

 اّذاف:
 

 رضَی*  اشاعِ ٍ ترٍیج فرٌّگ هٌَر 

 (لیِ السالمِب ٍیژُ اهام رضا)ععلیْن السالم ٌّری هرتبط با سیرُ ی ائوِ ی هعصَهیي ٍ گسترش فعالیت ّای فرٌّگی * 

رسَل تَلیذکٌٌذگاى ٍ پذیذآٍرًذگاى آثار برتر فرٌّگی ٍ ٌّری در زهیٌِ سیرُ، شخصیت، هعارف  تقذیر ٍ پاسذاشت از* 

 ایي آثارش گسترًشر ٍ( ٍ کوک بِ لیِ السالماهام رضا)ع( ٍ لیِ السالم( ، ائوِ هعصَهیي )عا...  لیخذا )ص

 

 هحَرّای فزاخَاى:
 ثبضذ .  طشح ضذُّوِ آثبس تَلیذی ثبیذ دس ساستبی اّذاف جطٌَاسُ دس لبلت یىی اص هَضَعبت 

اعظان )ظ  ٍ   پیابهجش ضی ٍ تشثیتی دس والم ٍ سیشُ پیبم ّبی آهَص /ضبهل )احبدیث/ حىوت ّب /داستبًْب  اسالهی فشٌّگ  -1

   ٍ ....  آى ثضسگَاس/ جبیگبُ ٍیژُ علوی ٍ اخاللی ٍ هٌبظشات ٍ خبدهبى  / یبساى  سضب )ع  اهبم حضشت ثَیژُ) اّل ثیت

 وشاهبت اًسبًی ٍ –اسالهی  –سجه صًذگی اسالهی )ولیِ آثبسی وِ ضوي ایجبد فضبی ٌّشی جلَُ ای اص هفبّین دیٌی  -2

 فضبیل اخاللی سا اسائِ ًوبیذ .

 لشآًی لصِ ّبی -3

 

 جشٌَارُ :  ّای بخص

 بخص اصلی :
  فیلن پَیبًوبیی وَتبُ حشفِ ای -1

 ًیوِ حشفِ ایفیلن پَیبًوبیی وَتبُ  -2

هسبثمِ فیلوٌبهِ پَیبًوبیی وَتبُ ) سبختبس فیلوٌبهِ ّبی ایي ثخص ثبیذ ٍیژگی ّبی تخیل پشداصی فبًتضی ٍ دس یاه واالم    -3

 بى اجشای صًذُ سا داسا ثبضٌذ عذم اهى

 

 

 



 

 :بخص جٌبی 

در بخش ٍیژُ بِ تَليذ آثاری پرداختِ هي شَد كِ هحتَا ٍ هضوَى آثار حَل هحَر كراهت اًساًي با الْام 

 بِ عٌَاى هثال: از آهَزُ ّای رضَی، اّ  بيت عليْن السالم ٍ قرآى كرین باشذ .

 خداوند می فرماید: ۰۷در سوره اسراء آیه ]

 «فضیاللَی کَثِیرٍ هِوَّيْ خَلَقٌَْا تَلَقَذٕ کَرَّهٌَٕا بٌِٓی آدٓمٓ ٍٓحٓوٓلٌَْأّنٕ فِی الْبٓرِّ ٍٓالْبٓحٕرِ ٍٓرٓزٓقٌَْأّنٕ هِيَ الطَّیِّبٓاتِ ٍٓفَضَّلٌَْأّنٕ عٍٓٓ» 

 اديمن  ها فرزًذاى آدم را کراهت بخشیذين ٍ بر دريا ٍ خشكى سَار کردين ٍ از چیسّاى خَش ٍ پاکیسُ رٍزى د

 .دادينٍ بر بسیارى از هخلَقات خَيص برتريشاى 

 

 قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم        

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

ٍ جسای ّرکس برابر اعومال   ، ّوِ از يک پذر ٍ هادرين: خذای ّوِ ها يكی استًذفرهَدرضاعلیِ السالم  اهام

 .[اٍست
  

ثشای تَلیذ اثش دس صهیٌِ وشاهت اًسبًی ضشٍست داسد صبحت اثش هستٌذ حذیثی یب سٍایی یب لشآًی آهَصُ هَسد ًظش سا روش تبصرُ : 

 ًوبیذ .

 :بخص فیلن -جشٌَارُ هقزرات 

یاب   AVI) یاه ًساخِ ثاب فشهات     وٌٌاذ اسساب   ثِ دثیشخبًاِ جطاٌَاسُ    DVDًسخِ  2دس لبلت سا فیلن ّب  هی ثبیستهتمبضیبى  -1

MP2 ٍیااابMP4   ًٍُساااخِ دیگاااش لبثااال پخاااص دس دساااتگبDVD     خااابًگی ثاااب فشهاااتvob   طشیاااك سااابیت ٍ اص

golestan.shamstoos.ir  ٍ portal.shamstoos.irلذام ًوبیٌذ.ًسجت ثِ ثجت ًبم ٍ تىویل فشم ضشوت دس جطٌَاسُ  ا 

فاشم ضٌبساِ   » دس صَست اسسب  آثبس اص طشیك پست ، )ثِ علت حجن ثبالی اثش ٍ عذم ثبسگزاسی دس سابهبًِ   اًضاوبم    -2

هٌذسج دس اًتْبی فشاخَاى ٍ وذ سّگیشی ثجت ًبم الىتشًٍیىی ضشٍسی های ثبضاذ اعاالم ٍصاَ  اص طشیاك اسساب        « اثش

 وذسّگیشی پستی اًجبم هی گیشد .

 ّب الضاهی است.  DVDثجت ًبم دس ثخص هسبثمِ جطٌَاسُ ثش سٍی  دسج وذ سّگیشی -3

 فمط یه فیلن ضجط ضذُ ثبضذ. DVDسٍی ّش  -4

 فیلوْبیی وِ استبًذاسدّبی فٌی ٍ ویفیت ًوبیطی هٌبسجی ًذاضتِ ثبضٌذ اص ثخص هسبثمِ حزف خَاٌّذ ضذ. -5

 دلیمِ هی ثبضذ. 15حذاوثش  حشفِ ای ًیوِدلیمِ ٍ صهبى فیلوْبی وَتبُ  45فیلوْبی وَتبُ حشفِ ای حذاوثش صهبى  -6

 آثبس اسسبلی ثِ دثیشخبًِ  جطٌَاسُ ، ًجبیذ دس سبلْبی گزضتِ ثِ ثخص هسبثمِ  جطٌَاسُ ساُ یبفتِ ثبضٌذ. -7

 فیلن ّبیی وِ تَسط ثیص اص  یه وبسگشداى سبختِ ضذُ ، فمط یه ًفش ثِ ًوبیٌذگی ثِ جطٌَاسُ دعَت خَاّذ ضذ.  -8

 ٍجَد ًذاسد. یهحذٍدیتاص ًظش تعذاد آثبس اسسبلی  -9

 ًذاسد.دثیشخبًِ جطٌَاسُ دس لجب  آسیت ّبی ًبضی اص اسسب  ًبهطلَة آثبس ، ّیچ گًَِ هسئَلیتی  -10

 ثِ توبم فیلن ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثخص هسبثمِ گَاّی ضشوت اّذا خَاّذ ضذ. -11

 خبسج وشدى ّیچ فیلوی اص ثشًبهِ ٍجَد ًذاسد.  جطٌَاسُ است ، پس اص دسیبفت آثبس اهىبى دثیشخبًِتٌظین ثشًبهِ ًوبیص آثبس ثِ عْذُ  -12

 اثش جْت اسسب  فیلن الضاهی است .دسصَستی وِ تْیِ وٌٌذُ ٍ وبسگشداى فیلن هطتشن ًجبضذ تأییذ اص تْیِ وٌٌذُ   -13

 ولیِ ّضیٌِ ّبی اسسب  ثِ عْذُ ضشوت وٌٌذگبى است.  -14



 

 آثبس اسسبلی ًضد آسضیَ جطٌَاسُ اهبًت خَاّذ هبًذ تب دس ثخص سَاثك ضشوت وٌٌذگبى ًگْذاسی ضَد. -15

 جطٌَاسُ ثشسذ پزیشفتِ ًخَاّذ ضذ. دثیشخبًِثِ  یلن ّبیی وِ ثعذ اص تبسیخ همشسف -16

 دثیش جطٌَاسُ خَاّذ ثَد. تصوین گیشی دسثبسُ اثْبم ّبی ًبضی اص هفبد همشسات ٍ یب هَاسد پیص ثیٌی ًطذُ دس ایي آییي ًبهِ ثب -17

، تْیِ ٍ تَلیذ ضذُ ثبضٌذ ، الصم ثِ روش است وِ آثبس تَلیذی لجال اص تابسیخ یابد ضاذُ دس     آثبس اسائِ ضذُ ثبیذ طی سِ سب  اخیش -18

 ثخص سلبثتی جطٌَاسُ پزیشفتِ ًخَاّذ ضذ . 

 

 

 زش کاهل هقزرات جشٌَارُ است.تأییذ هزاحل ثبت ًام ٍ دریافت کذ رّگیزی اس سایت جشٌَارُ بِ هٌشلِ پذی* 

 
 

 فیلوٌاهِ:بخص  –جشٌَارُ هقزرات 
 

  ثبیستی دس حذالل صفحبت اسائِ گشدد .ّش فیلوٌبهِ وٌبهِ اص سَی ّش فشد ًبهحذٍد است ٍ اسسب  تعذاد فیل -1

دس سابیت   14ذاصُ ٍ اًا    B zar   ٍB nazaninفًَت ّبی ثب ٍ  WORDفیلوٌبهِ ّب دس هشاحل ثجت ًبم ثبیذ ثِ صَست فبیل  -2

 . جطٌَاسُ ثبسگزاسی ضَد

 اص فیلوٌبهِ ًجبیذ فیلوی سبختِ ضذُ ثبضذ. -3

 دادُ ًخَاّذ ضذ. ٍ ثِ ّیچ ٍجِ عَدت فیلوٌبهِ ّبی اسسبلی دس ثبًه فیلوٌبهِ دثیشخبًِ جطٌَاسُ ثجت هی گشدد -4

  روش ًبم ًَیسٌذُ ٍ ًبم فیلوٌبهِ سٍی جلذ الضاهی است. -4

 

 ًام ٍ دریافت کذ رّگیزی اس سایت جشٌَارُ بِ هٌشلِ پذیزش کاهل هقزرات جشٌَارُ است.تأییذ هزاحل ثبت * 

 جَایش بخص هسابقِ فیلن 
 

 جَایش بخص کَتاُ حزفِ ای :

 سیب            80000000  ثِ هجلغجطٌَاسُ ٍ جبیضُ ًمذی  دیپلن افتخبستٌذیس ٍ  : برای احراز رتبِ اٍل

 سیب      60000000 ثِ هجلغ جطٌَاسُ ٍ جبیضُ ًمذی تخبسدیپلن اف برای احراز رتبِ دٍم :

 سیب       50000000 ٍ جبیضُ ًمذی ثِ هجلغ جطٌَاسُ  دیپلن افتخبس  برای احراز رتبِ سَم :

 سیب  10000000ثِ هجلغ  ّش یه جبیضُ ًمذیدٍدیپلن افتخبس جطٌَاسُ ثشای دست آٍسد فٌی ٍ دٍ

 

 :ًیوِ حزفِ ایجَایش بخص کَتاُ 

 

 سیب   30000000 ثِ هجلغ  جطٌَاسُ ٍ جبیضُ ًمذی دیپلن افتخبستٌذیس ٍ   ی احراز رتبِ اٍل :برا

 سیب  20000000 ثِ هجلغ جطٌَاسُ ٍ جبیضُ ًمذی دیپلن افتخبس برای احراز رتبِ دٍم :

 سیب  10000000 ثِ هجلغ  جطٌَاسُ ٍ جبیضُ ًمذی دیپلن افتخبس  برای احراز رتبِ سَم :

 سیب  5000000ثِ هجلغ ّش یه جبیضُ ًمذی دٍجطٌَاسُ ثشای دست آٍسد فٌی ٍ  بسدیپلن افتخدٍ

 

 



 گلستان اداره کل رفهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 

 جَایش بخص فیلوٌاهِ
 

 :حزفِ ایجَایش فیلوٌاهِ کَتاُ 
     سیب  50000000اٍ  ثِ هجلغ ثشای احشاص ستجِ جطٌَاسُ  دیپلن افتخبستٌذیس ٍ 

 

 سیب                                              30000000دٍم ثِ هجلغ ثشای احشاص ستجِ جطٌَاسُ  دیپلن افتخبس
 

 سیب      20000000سَم ثِ هجلغ ثشای احشاص ستجِ جطٌَاسُ  دیپلن افتخبس
 

 

 جایشُ بخص ٍیژُ کزاهت اًساًی بِ یک ًفز:
 

بهِ ی هَضَعی تعییي لَح سپبس ، تٌذیس جطٌَاسُ ٍ جبیضُ ًمذی وِ هتٌبست ثب ویفیت اثش تَلیذ ضذُ اص سَی اتبق فىش ثشً –الف 

 ٍ پشداخت خَاّذ ضذ.

 ضشوت دس هشاسن اختتبهیِ جطٌَاسُ ثیي الوللی اهبم سضب)ع  دس هطْذ همذس ثب ّضیٌِ سفش سیلی یب صهیٌی–ة 

 ًکات هْن:

ٍ ًوبیص ثاب لیاذ ًابم صابحت اثاش ،      چبح اعن اص ،  گضاسش ثخص ّبیی  اص آثبس اسسبلی دس لبلت اصهی تَاًذ دثیشخبًِ  -1

آثبس پَیبًوبیی ثشتش دٍسُ ّبی لجلی ٍ آثبس ثشتش ضٌبختِ ضذُ ایي دٍسُ ثب ًظاش تْیاِ وٌٌاذگبى ایاي دساتِ آثابس       . اسی ًوبیذثْشُ ثشد

 .ًوبیص دادُ خَاّذ ضذ

 ثشگضاس خَاّذ ضذ. ًطست ّبی تخصصی ٍ وبسگبّْبی آهَصضی ثب حضَس هْوبًبى ٍ اسبتیذ صبحجٌظش) ًمذ ٍ ًظش   -2

، اسىبى ٍ پزیشایی پزیشفتِ ضذگبى دس طَ  ثشگضاسی جطٌَاسُ ثاِ عْاذُ دثیشخبًاِ جطاٌَاسُ      ّضیٌِ ّبی ایبة ٍ رّبة صهیٌی -3

 ثَدُ ٍ ثِ ضشوت وٌٌذگبى دس هشحلِ ًْبیی هتٌبست ثب هَلعیت هحل سىًَتطبى ووه ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ .

     اسسب  فشهبییذ. www.shamstoos.irّشگًَِ ًظش ٍ پیطٌْبد سا اص طشیك سبهبًِ ًظبم پیطٌْبدات ثشسٍی سبیت  -4

 اطووالر رسوواًي ٍ فرآیٌووذ ثبووت ًووام ٍ ارسووال اثوور از طریووس تارًوووای شووو  تووَ  بووِ ً وواًي   

golestan.shamstoos.ir    ٍportal.shamstoos.ir اًجام هي شَد . 
                                                             

 

 تقَین بزگشاری:
 

                            10/4/1336    هْلت ارسال آثار :  

   24/4/1336   زهاى اًتخاب آثار برگسیذُ : 

 4/5/1336تاریخ برگساری هراسن اختتاهيِ: 

 هکاى برگساری ج ٌَارُ : تاالر فخرالذیي اسعذ گرگاًي
 

 ً اًي پستي

اهاَس سایٌوبیی ٍ ساوعی ثصاشی                                                                               –شگبًی / اداسُ ول فشٌّاگ ٍ اسضابد اساالهی اساتبى گلساتبى      گشگبى / هیذاى فخشالذیي  اسعذ گ

 49166 - 87565وذ پستی : 

 01732228171شوارُ ًوابر :                              01732226060شوارُ توا  : 

                                                                                                              

 
 

 
 

http://www.shamstoos.ir/

