
 تعالی تاسوِ

 (السالم علیِ)الشضا هَسی تي علی یا علیه السالم

 (السالم علیِ)سضا اهام.  وٌذ احیا هاسا اهش وِ وسی وٌذ سحوت خذا

 

 «فراخَاى»

 کراهت شعر هلّی کٌگرُ

 (علیْا اهلل سالم)  هعصَهِ فاطوِ حضرت شخصیت پاسذاشت ٍیژُ

 (السالم علیِ)  رضا هاما الوللی بیي جشٌَارُ پاًسدّویي ّای برًاهِ سری از

 6931هردادهاُ 

 

ِ  ، لمن  ّای وَچِ پس وَچِ. تاصًذ سٍیت، ضَق تِ ّا پٌدشُ ٍ ضَد هی ًَساًی حضَست یوي تِ ، لن  هعطّمش  اًگیمضت  دل عطمش  تم

ل تیمت  ، وشیوِ اّم ٍالیت اص است تثعیت تلٌذ تفسیش ، لسالما علیْا هعصَهِ .وٌٌذ هی لیام احتشاهت تِ آصاد، سشٍّای ٍ گشدًذ هی

 .دسخطذ هی لن دس وِ است ایشاى ًگیي ، علیْن السالم

ِ  حضمشت  ٍ( السمالم  علیِ) الشضا هَسی تي علی حضشت سعادت تا هیالد سالشٍص هٌاسثت تِ ِ  فاطوم  ( علیْما  اهلل سمالم ) هعصمَه

ِ  تا ّوضهاى ٍ السالم علیِ( ضاّچشاغ)  هَسی تي احوذ حضشت تضسگذاضت ٍ   اسمالهی  ضماد اس ٍ فشٌّم   ومل  وشاهمت اداسُ  دّم

 .وٌذ هی تشگضاس( علیْا اهلل سالم) هعصَهِ فاطوِ حضشت همذسِ آستاًِ هطاسوت تا لن استاى

 :اّذاف

 .سضَی هٌَس فشٌّ  تشٍیح ٍ اضاعِ: الف

 (لیْاسالم ا... ع)فاطوِ هعصَهِ   حضشت تَیژُ(السالم علیْن)تیت اّلائوِ اطْاس ٍ  سیشُ تا هشتثط ادتی ٍ فشٌّگی فعالیتْای گستشش: ب

ِ  وومه  ٍ (علیْا اهلل سالم) هعصَهِ فاطوِ حضشت ضخصیت ٍ سیشُ صهیٌِ دس آثاس پذیذآٍسًذگاى ٍ تَلیذوٌٌذگاى گشاهیذاضت: ج  اًتطماس  تم

 هعٌَی عشصِ ایي تش گستشدُ

  :فراخَاى هحَرّای

 فاطمه معصومه سالم ا... علیهاشخصیت و  ابعاد زنذگانی حضرت  -

 .. علیهاحضرت فاطمه معصومه سالم ا.هجرت  -

 فرهنگ رضوی  -

  سالم ا... علیهاحضرت فاطمه معصومه و مناقب  فضایل -
 

 ؼضل         ب( هثٌَیالف( قالب ّای شعر:  

 :جشٌَارُ در شرکت هقررات

ِ  تممَ  ضموس  تاسًوممای طشیمك  اص اثممش اسسمال  ٍ ًممام ثثمت  فشآیٌممذ ٍ سسماًی  اطممال ( المف      ghom.shamstoos.ir ًطمماًی تم

ٍ portal.shamstoos.ir ضَد هی اًدام  

 .ًوایذ اسسال خطٌَاسُ دتیشخاًِ تِ اثش  3  حذاوثش تخص ّش دس تَاًذ هی ضاعش ّش(  ب

  .ضَد اسسال 14 سایض ٍ ًاصًیي فَت تا ٍ ٍسد  لالة دس تایذ هتي(  ج

 .ًذاسد ٍخَد وٌٌذگاى ضشوت تشای سٌی هحذٍدیتد( 



  جَایس:

 بخش غسل:

 سیال  000/000/20  هثلػ ٍ سُخطٌَا تٌذیس سپا ، لَح: ًفش اٍل 

 سیال  000/000/15  هثلػ ٍ خطٌَاسُ تٌذیس سپا ، لَح:  ًفش دٍم 

 سیال  000/000/10  هثلػ ٍ خطٌَاسُ تٌذیس سپا ، لَح: ًفش سَم      

 بخش هثٌَی:

 سیال  000/000/20  هثلػ ٍ خطٌَاسُ تٌذیس سپا ، لَح: ًفش اٍل 

  سیال  000/000/15  ثلػه ٍ خطٌَاسُ تٌذیس سپا ، لَح: ًفش دٍم 
      سیال  000/000/10  هثلػ ٍ خطٌَاسُ تٌذیس سپا ، لَح: ًفش سَم

  : ٍیژُ بخش

  تیمت  اّمل   سضمَی،  ّمای  آهمَصُ  اص الْمام  تما  اًسماًی  وشاهمت  هحمَس  حمَل  آثماس  هضوَى ٍ هحتَا وِ ضَد هی پشداختِ آثاسی تَلیذ تِ ٍیژُ تخص دس

 :هثال عٌَاى تِ.  تاضذ وشین لشآى ٍ السالم علیْن

 :فشهایذ هی خذاًٍذ 70 آیِ اسشاء سَسُ دس]

 «تَفضیال خَلَمٌَْا هِوَّيْ وَثِیشٍ عٓلَی ٍٓفَضَّلٌَْأّنٕ الطَّیِّثٓاتِ هِيَ ٍٓسٓصٓلٌَْأّنٕ ٍٓالْثٓحٕشِ الْثٓشِّ فِی ٍٓحٓوٓلٌَْأّنٕ آدٓمٓ تٌِٓی وَشَّهٌَٕا ٍٓلَمَذٕ» 

  دادین سٍصى پاویضُ ٍ خَش چیضّاى اص ٍ وشدین سَاس خطىى ٍ دسیا تش ٍ تخطیذین وشاهت سا آدم فشصًذاى ها

 .دادین تشتشیطاى خَیص هخلَلات اص تسیاسى تش ٍ

 السالم علیِ الشضا هَسی اتي علی لال

 101ظ 44 ج االًَاس تحاس - «تِالْأَعٕوٓالِ الْدٓضَاءٓ ٍٓ ٍٓاحِذٌ الْأَبٓ ٍٓ ٍٓاحِذٌٓٓ الْأُمّٓ ٍٓ ٍٓاحِذٌ تَعٓالَى ٍٓ تَثٓاسٓنٓ الشَّبّٓ إِىَّ»

 [.اٍست اعوال تشاتش ّشوس خضای ٍ هادسین ٍ پذس یه اص ّوِ است، یىی ها ّوِ خذای: فشهَدًذ السالم سضاعلیِ اهام

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

 :ًفر یک بِ اًساًی کراهت ٍیژُ بخش جایسُ
 

ح – الف َلیذ اثش ویفیت تا هتٌاسة وِ ًمذی خایضُ ٍ خطٌَاسُ تٌذیس ، سپا  َل ذ پشداخت ٍ تعییي هَضَعی ی تشًاهِ فىش اتاق سَی اص ضذُ ت  .ضذ خَّا

 صهیٌی یا سیلی سفش ضیٌِّ تا همذ  هطْذ دس السالم سضاعلیِ اهام الوللی تیي خطٌَاسُ اختتاهیِ هشاسن دس ضشوت– ب
 

 :هْن ًکات

 . داسد سا اًتطاس ٍ سًٍوایی خْت وتاب لالة دس سا داٍساى ّیات سَی اص تشگضیذُ آثاس چاج اخاصُ دتیشخاًِ -

 سىًَتطماى  هَلعیمت  تما  هتٌاسمة  پایماًی  هشحلِ دس وٌٌذگاى ضشوت تِ ٍ تَدُ خطٌَاسُ دتیشخاًِ عْذُ تش هذعَ هیْواًاى پزیشایی ٍ اسىاى -

  .ضذ خَاّذ پشداخت سفش ّضیٌِ ووه  ضذُ تعیي ٍسمف

 تقَین برگساری:

   1346 اسدیثْطت 20هْلت اسسال آثاس حذاوثش تا 

 1346صهاى تشگضاسی اختتاهیِ هشداد هاُ 

  :(شعر کراهت) سالم اهلل علیْاحضرت فاطوِ هعصَهِ آدرس دبیرخاًِ اٍلیي کٌگرُ هلی 

 اسُ ول فشٌّ  ٍ اسضاد اسالهی استاى لن لن . تلَاس خوَْسی اسالهی . ًشسیذُ تِ تماطع عطاساى . اد

    02532114221   -    02532114252تلفي توا  : 

 WWW.shamstoos.irآدس  ایٌتشًتی :  ضوس تَ  لن 

 

ٍ ارشاد اسالهی ٌّگ  ًٍت فرٌّگی ٍزارت فر ٌیاد/ ادارُ کل فرٌّگٍ  ارشاداسالهی استاى قن/ هعا ِ حرم حضرت هعصَهِ / (ع)بیي الوللی اهام رضا ب  سالم ا... علیْاآستًا

http://www.shamstoos.ir/

