
 السالمعلیِالسالم علیک یا علی ایي هَسی الرضا 

 ّای شْری رضَیٍهیي جشٌَارُ هلی ًواددفراخَاى 

 سالم(الالوللی اهام رضا علیِ از سری برًاهِ ّای چْاردّویي دٍرُ جشٌَارُ بیي )

 5931هردادهاُ  -سازهاى فرٌّگی ٌّری ٍرزشی شْرداری قن

 ػلیْبٍ حضشت فبطوِ هؼصَهِ سالم اهلل سالم الػلیِ الشضب یالد ثب سؼبدت حضشت ػلی اثي هَسیثِ هٌبسجت سبلشٍص ه

 ، سبصهبى فشٌّگی ٌّشی ٍسصضیّوضهبى ثب دِّ کشاهت ٍ (ع()ضبّچشاؽ)هَسی احوذثي حضشت ثضسگذاضت ٍ ٍ

 .کٌذثشگضاس هیضْشداسی قن 

 :اهذاف

 الف: اضبػِ ٍ تشٍیح فشٌّگ هٌَس سضَی 

                       ثَیژُ حضشت  ) ػلیْن السالم(هؼصَهیية: گستشش فؼبلیت ّبی فشٌّگی ٌّشی ٍ هزّجی ٍ هشتجط ثب سیشُ ائوِ 

 ػلیِ السالماهبم سضب 

                            هؼبسفٍسًذگبى آثبس ثشتش فشٌّگی ٌّشی دس صهیٌِ سیشُ ، ضخصیت ٍ آج: گشاهیذاضت تَلیذ کٌٌذگبى ٍ پذیذ 

 اًتطبس گستشد تش ایي آثبس  ک ثِکو سالم اهلل ػلیْبحضشت هؼصَهِ ٍػلیِ السالم اهبم سضب 

 مقذمه: 

ّبی هبًذگبس ثشای فضبّب ٍاهبکي ٍ استقبی ٌّش سبخت ًوبدالسالم  ْنػلیایي خطٌَاسُ ثب ّذف تشٍیح فشٌّگ اّل ثیت 

دیٌی  بس ثذیغ )حدوی( ثب ًگشش ثِ فشٌّگتب اهکبى ثشٍص ٍ ظَْس خالقیت ٌّشهٌذاى دس خلق آث ،ضْشی ثشگضاس هی ضَد

               سا ػلیْن السالم ّبی سضَی ٍ اّل ثیت ًقالة اسالهی ٍ ثب الْبم اص آهَصضْذا ٍ ا تشٍیح فشٌّگ ٍ اسالهی خصَصب

 ٌّشهٌذاى یبسیگش ثشگضاسکٌٌذگبى ایي خطٌَاسُ ثبضذ . ٍ اسصضوٌذ سد. اهیذ است حضَس چطوگیشآٍفشاّن 

 ها : محور

 تَخِ ثِ تشٍیح فشٌّگ قشآى ٍ ػتشت ثشگشفتِ اص هحتَای آیبت ، سٍایبت ٍ احبدیث  -1

          سالم ا... ػلیْب، حضشت هؼصَهِ ػلیِ السالم ُ اهبم سضب ژتَخِ ثِ صًذگی پیبهجشاى ٍ اّل ثیت ػلیْن السالم ثِ ٍی -2

 السالمػلیٍِ حضشت احوذاثي هَسی ضبّچشاؽ 

 شٌّگ ایثبس ٍ ضْبدت تَخِ ثِ هَضَع اًقالة اسالهی ٍ ف -3

 ًَآٍسی ٍ خالقیت  دسایذُ پشداصی ٍ سٍش ّبی اخشایی ٍ کبسثشد هَاد ٍ هصبلح خذیذ -4



 بخش جشنواره :

 آثبس حدن

کلیِ ٌّشهٌذاى داٍطلت ضشکت دس خطٌَاسُ هی تَاًٌذ ثصَست آًالیي اص طشیق  -1ًحَُ ٍ هْلت ثجت ًبم 

 ثجت ًبم ًوبیٌذ. 1395هبُ  فشٍسدیي 31فشٍسدیي هبُ تب  20اص تبسیخ  WWW.FV-QOM.IRسبیت 

ٍ ثب  300DPIثبیست تصَیش آثبس پیطٌْبدی خَد سا ثب کیفیت ى ػالٍُ ثش تکویل فشم ثجت ًبم هیٌّشهٌذا

 ًوبیٌذ. ّش ٌّشهٌذ هی تَاًذ حذاکثش سِ اثش ثِ دثیشخبًِ اسائِ ًوبئیذ.شسٍی سبیت آپلَد ث    jpg فشهت 

 ب آثار : شرایط انتخا

تصَیش آثبس پیطٌْبدی ثبیذ اص صٍایبی هختلف ٍ ثب کیفیتی کبهال گَیب ٍ ًطبى دٌّذُ ٍیژگی ّبی حدوی  -1

 اثش ثبضذ) دس صَست ًیبص ثِ ثشسسی ثیطتش ، اسائِ هبکت اثبس الضاهی است.(

 اػالم گشدد.دس صَست اسائِ اثش ثِ صَست هدوَػِ یب چیذهبى، هی ثبیست دس صهبى ًبم هطخصبت دقیق اثش  -2

ثِ صَست ایٌتشًتی ثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ اسسبل ضذُ ثبضٌذ تَسط ّیئبت  هقشس کلیِ آثبسی کِ دس صهبى -3

 اًتخبة هَسد ثشسسی قشاس هی گیشًذ.

 هی ثبضذ. 1395هبُ تیش 10تب  5اًتخبة اٍلیِ آثبس اسائِ ضذُ ثِ دثیشخبًِ خطٌَاسُ دس  -4

 خَاّذضذ. هبُ اص طشیق سبیت اػالمتیش 15ًتبیح اٍلیِ  -5

 تحویل و  ارسال آثار: 

د هی تَاًٌذ هبکت آثبس خَد سا دس سبػت اداسی اص تبسیخ ضَسضبى دس هشحلِ ًخست پزیشفتِ هیٌّشهٌذاًی کِ آثب

 ثِ دثیشخبًِ تحَیل ًوبیٌذ. 1395 هشداد5تیش تب  25

آثبسی کِ اص اخشای هطلَثی آثبس اسائِ ضذُ ثبیذ اص کیفیت اخشایی قبثل قجَلی ثشخَسداس ثبضٌذ، ثذیْی است 

 بًٌذ.هًوبیطگبُ ثبص هی  ثِ ثشخَسداس ًجبضٌذاص ٍسٍد

 اثؼبد ٍ اًذاصُ آثبس:

 سبًتی هتش هکؼت ٍ حذاکثش یک هتش هکؼت ثبضٌذ. 35هبکت آثبس حدوی حذاقل 

 وایز:ج

 سیبل خبیضُ ًقذی  000/000/80دیپلن افتخبس ٍ تٌذیس خطٌَاسُ ثِ ّوشاُ    -ثشگضیذُ اٍل

 سیبل خبیضُ ًقذی  000/000/60دیپلن افتخبس ٍ تٌذیس خطٌَاسُ ثِ ّوشاُ  -یذُ دٍم ثشگض



 سیبل خَایض ًقذی  40دیپلن افتخبس ٍ تٌذیس خطٌَاسُ ثِ ّوشاُ .../.../ -ثشگضیذُ سَم

 سیبل چَایض ًقذی  000/20دیپلن افتخبس ٍ تٌذیس خطٌَاسُ ثِ ّوشاُ .../ -ثشگضیذُ چْبسم

 سیبل خبیضُ ًقذی  10افتخبس ٍ تٌذیس خطٌَاسُ ثِ ّوشاُ .../.../ دیپلن –ثشگضیذُ پٌدن 

  سیبل کوک ّضیٌِ  000/0000/5 ٍ حذاکثشتب هجلؾثِ ٌّشهٌذاًی کِ آثبسضبى ثِ ًوبیطگبُ ساُ یبثذ گَاّی ضشکت

 خَاّذ ضذ. تقذینسبخت ٍ اسسبل هبکت 

 ًخَاّذ ضذ. شدهبکت ّبی اسسبلی هست 

 ِضشکت کٌٌذُ دس ًوبیطگبُ یک ًسخِ  خطٌَاسُ چبح  ٍ ثِ ٌّشهٌذاى ثخص ًْبئی  ًوًَِ ای اص آثبس ساُ یبفتِ ث

  اصآى اّذاء هی گشدد.

 سایر موارد:

بة ، ثشٍضَس ، کبتبلَگ، پَستش تدثیشخبًِ خطٌَاسُ اخبصُ استفبدُ اص تصبٍیش آثبس هٌتخت ثشای استفبدُ دس ک -1

 سبیت ٍ سبیش هَاسد هطبثِ سا خَاّذ داضت.

 قطؼی ثَدُ ٍ ثِ ّیچ ٍخِ توذیذ ًخَاّذ ضذ.خطٌَاسُ  ثشگضاسی صهبى ثٌذی -2

آثبس هی ثبیست ثب هصبلح هقبٍم اخشا ضًَذ، دس ؿیش ایٌصَست دثیشخبًِ ّیچگًَِ هسئَلیتی دس قجبل ّشگًَِ  -3

 ٍ هسئَلیت آى ثب صبحت اثش خَاّذ ثَد. داضتآسیت احتوبلی ًخَاّذ 

 ٍ سسیذ دسیبفت ًوبیٌذ. ادُ تحَیل دثیشخبًِ د دس تبسیخ هقشس ساٌّشهٌذاى هی ثبیست آثبس خَد  -4

َلیتی دس هَسد آسیت ّبی احتوبلی ئدثیشخبًِ ّیچگًَِ هسآثبس اص طشیق ضشکت پست دس صَست اسسبل  -5

 ًخَاّذ داضت.

ٌّشهٌذاى احت اثش ثب تَافق  ٍ شداسی قندثیشخبًِ دس ًظش داسدآثبس ثشگضیذُ سا ثب ّوکبسی سبصهبى صیجب سبصی ضْ -6

 قشاس داد هطخص دس هحل ّبی هَسد ًظش ضْشداسی قن اخشا ٍ ًصت ًوبیذ.دس قبلت 

کوک ّضیٌِ ایبة ٍ رّبة ثشگضیذگبى ضشکت کٌٌذُ دس هشاسن پبیبًی خطٌَاسُ هتٌبست ثب هَقیؼت هکبًی   -7

 0استبى تَسط دثیشخبًِ خطٌَاسُ پشداخت خَاّذ ضذ.

 

  



 گاهشمار فراخوان :

 1395هبُ  اسدیجْطت 10 تب فشٍسدیي 20ثجت ًبم الکتشًٍیکی 

 WWW.FV-QOM.IRآدسس سبیت:

 1395هبُ تیش 15اػالم ًتبیح اٍلیِ : 

  1395هشداد هبُ  5تیش تب  25ثِ دثیشخبًِ تب تحَیل آثبس ساُ یبفتِ 

دس تبسیخ  "سالم اهلل ػلیْبهیالد حضشت فبطوِ هؼصَهِ  "هشاسن گطبیص ًوبیطگبُ ّوضهبى ثب دِّ کشاهت  

 1395هشدادهبُ 15

 خَایض ّوضهبى ثب ایبم دِّ کشاهت کِ صهبى دقیق آى هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ.هشاسن اّذاء 

 اداهِ خَاّذ داضت.)ػلیِ السالم( ًوبیطگبُ تب هیالد پشخیشٍ ثشکت اهبم سضبثشگضاسی 

 نشانی :

 سبصهبى فشٌّگی ٌّشی  ثَستبى ضْذای آرس، قن، خیبثبى دل ارس ، ثؼذ اص ثیوبسستبى ًکَیی ، سٍثشٍی هٌجغ آة ،

 025-37717889-90تلفي:دثیشخبًِ خطٌَاسُ هلی ًوبد ّبی ضْشی سضَی  ،ٍسصضی ضْشداسی قن 

 

 


