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 يبسمه تعال

 «داخل کشور يانتخاب خادمان فرهنگ رضونحوه وه نامه يش»

 مقدمه:

، يندگان آثار علمد آوريل از پديو تجل يج فرهنگ رضوي( که با هدف تروليه السالمامام رضا )ع ين الملليجشنواره ب

  ،تيامامت و والن اختر تابناک آسمان يام والدت با سعادت هشتميدر ا ينه معارف رضويزم در ي، هنريفرهنگ

 القعده در  يذ ازدهيعصومه )س( در فاصله اول تا و حضرت فاطمه م( ليه السالم)عحضرت علي بن موسي الرضا 

 ييرا شناسا ياز خادمان فرهنگ رضو ين جشنواره تعداديه ايگردد و همه ساله در مراسم اختتام يبرگزار مدهه کرامت 

 براي اجرا ابالغ مي شود. زير آن به شرح يارهايدهند که ضوابط و مع يمر قرار يو مورد تقد
 

 در  يل از خادمررران فرهنرررگ رضرررويرررتررره تجليکم ،يانتخررراا خادمررران فرهنرررگ رضرررو  يبررررا -1ماااا  

 مي شود.ل يتشک( ليه السالم)عبنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا
 

  اعضای کمیته انتخاب خا مان فرهنگ رضوی -2ما  

 (ليه السالم)عمدير عامل بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا -1-2

 و حوزه هاي ذيربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و دستگاه هاي عضو  ها معاونت نمايندگان -2-2

 دو نفر صاحب نظر در رشته هاي تخصصي ذيربط با نظر مسئول مربوطه -3-2

 رضويفرهنگ صاحبنظر آشنا به دو نفر  -4-2

 نماينده هيئت علمي جشنواره  -5-2

 .گردد يصادر م بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا)عليه السالم( رئيس هيئت مديرهاحکام اعضاء توسط  تبصر :
 

 يت برگرزار يو مسرئول مي شرود  منصوا با حکم مديرعامل بنياد  يته انتخاا خادمان فرهنگ رضوير کميدب -3 ما  

 دارد.عهده  هب ته رايجلسات کم
 

 باشد: ير ميز يگروه ها شيوه نامهن يا در يمنظور از خادمان فرهنگ رضو -4ما  

 يپژوهش يالف:محور علم

 ارائه  توجه کار در خور ي، آموزشيپژوهش ياا انجام طرح هيت يد حوزه و دانشگاه که در هداياسات الف: -1

 نموده باشند.

 يعلم يهاده و طرح ين و ارائه کنندگان ايتدو الف: -2

 يآثار فاخر علما نشري، ترجمه فيتال الف: -3

  یهنر يمحور فرهنگ ب:

  يمرتبط با فرهنگ رضو يه رشته هايکل در ي، هنر يکنندگان آثار و محصوالت فرهنگد يتول ا: -1
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 ه رشته ها يکل ي، هنريع کنندگان آثار و محصوالت فرهنگين و توزه کنندگايته ا: -2

 تيرياجرا و مدمحور :ج

و  ير دولتيو غ يت و موسسات دولت، سازمان ها، ادارايحقوق و يقيو روسا )اشخاص حقران يمد :ج -1

 ت داشته اند.يت و موفقيجد يق و گسترش فرهنگ رضوو تحق يريگي، پ(که در اجرايحقوق()اشخاص يمردم

ت يو موفق تيامام رضا )ع( جد ين الملليشرفت جشنواره بيو پ يريگي، پکه در اجرا يو حقوق يقياشخاص حق ج: -2

  .داشته اند

جاد يره ايو غ،  ي، آموزش يدرمان،  يمذهب،  يکز فرهنگامر( ليه السالم)ع نام امام هشتمه ر که بيخ افراد ج: -3

 نموده باشند.

  ict/itاطالعات یمحور فن آور  :

 ج يدر ترررو ت /وبرال// يجراد وا سرا  ياو  يد نررم افرزار دنرد رسررانه ا   ير کره بررا تول  يو حقروق  يقر ياشرخاص حق 

 ثر قرار گرفته باشند.ؤم يفرهنگ رضو

شاخص هاي انتخاا خادمان فرهنگ رضوي پس از تدوين از سوي بنياد و تأييد در کميته به تصويب  تبصر :

 هيئت مديره بنياد خواهد رسيد. 
 

  يمحورهررا يو حقرروق يقرريسررت افررراد حقيل ياز بررسررپررس  يترره انتخرراا خادمرران فرهنررگ رضررو يمک :5مااا  

 .د کردنخواه يرا انتخاا و معرف يفرهنگ رضوخادمان ي مصوا ابراساس شاخص هو ، د جالف، ا، 

 شتر نخواهد بود.ينفر ب 8ن افراد حداکثر از يتعداد ا تبصر  :
 

 يارذتگسر ايس يشرورا  سيرئر  و يفرهنرگ و ارشراد اسرالم    ريبه امضاء وز ير خادمان فرهنگ رضويلوح تقد :6ما  

 د.يخواهد رس( السالمليه )عامام رضا ين الملليجشنواره ب
 

 ه يررر خررود را برره همررراه جرروائز مربوطرره در مراسررم اختتام     يلرروح تقررد  يخادمرران فرهنررگ رضررو   :7مااا  

 افت خواهند کرد.يدر( ليه السالم)عامام رضا ين الملليجشنواره ب
 

 شرنهاد  يپ بره  يبرا موضروع فرهنرگ رضرو     يک اثرر هنرر  ير همرراه   بره  يزان جوائز خادمان فرهنرگ رضرو  يم :8ما  

 .ن خواهد شدييتع يته خادمان فرهنگ رضويب کميو تصو( ليه السالمامام رضا)ع فرهنگي و هنري ين الملليببنياد 

 ک از افراد منتخرب را کره بره عنروان     يهر  يکارنامه  يزندگ ،يرضو فرهنگ ته انتخاا خادمانيرخانه کميدب :9ما  

 شد.خواهد منتشر  مديرعامل بنيادد يياز تاه و پس ين شده اند تهييتع يهنگ رضوخادم فر

 بند خواهد بود.ن يبر اساس رزومه موضوع ا يرضو ن خادمان فرهنگاد نماهنگ از منتخبيتول تبصر :
 

 بط ورير ذ يمجرار  يد از سرو يير و تا يمراحرل قرانون   يمنوط به ط يرنامه خادمان فرهنگ رضويصدور تقد :10ما  

 خواهد بود. يفرهنگ و ارشاد اسالم ريموافقت وز
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 ياز آنها برا همراهنگ   ليوتجله يشرکت در مراسم اختتام يبرا يوو دعوت از خادمان فرهنگ رض يهماهنگ :11ما  

 خواهد بود. يته انتخاا خادمان فرهنگ رضوير کميعهده دب هب مديرعامل بنياد
 

ماه قبل دوباشد که حداکثر  يبه گونه ا يستيو انتخاا افراد با يته انتخاا خادمان فرهنگ رضويجلسات کم :12ما  

 د.نافراد مشخص شده باش يجشنواره اسام ياز برگزار

 ل خواهد بود:يبه شرح ذ يفرهنگ رضوخادمان  يمعرفشنهاد دهنده يپ يمجار :13ما   

  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمو سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري  يتخصص يمعاونت ها -1-13

 ، هنروارتباطاتپژوهشگاه فرهنگ  -2-13

 مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجيتال -3-13

 ستاد عالي کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد کشور -4-13

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان -5-13

 جشنواره  يأت علميه -6-13

 استانها يفرهنگ و ارشاد اسالمدارات کل ا-7-13

 جشنواره عضو يها و نهادهاسازمان  -8-13

 يته انتخاا خادمان فرهنگ رضويکم ياعضا-8-13

 (ليه السالمامام رضا)ع فرهنگي و هنري بين المللي بنياد-8-13
 

را از  يخادمان فرهنگ رضو يمعرف يند الزم برايآوه نامه مربوطه فريو با ارسال ش بنيادق يته از طرير کميدب :14ما  

 يزمران  مردت در  يه انتخاا خادمان فرهنرگ رضرو  خواهد کرد ک يريگيپ يبه گونه ا 13موضوع ماده  يق مجاريطر

 وه نامه انجام شده باشد.ين شيا 12ماده  درن شده ييتع

 در صورتيکه بنا به هرر علتري امکران تشرکيل جلسره کميتره فرراهم نگرردد و يرا کميتره انتخراا خادمران             :15ما  

ن شده به جمع بندي واحردي نرسرند انتخراا خرادم يرا      يافرادي در سقف تعيفرهنگ رضوي نسبت به پيشنهاد فرد يا 

 مديره بنياد صورت خواهد گرفت. به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئتخادمان فرهنگ رضوي 

ن و يتدو(ليه السالم)عبنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا يتبصره از سو 6ماده  16وه نامه در ين شيا :16ما  

  يرشررراد اسرررالمفرهنرررگ و ا ريرررب وزيبررره تصررروو د ييرررتاهيئرررت مرررديره   13/02/1393جلسررره مرررور در 

 ده است.يرس( ليه السالم)عامام رضا  ين الملليجشنواره ب يرذااستگيس يس شورايو رئ


