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 باسمه تعالی

 خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا کند.

 )علیه السالم(امام رضا                                                                                
 

 برگزاری هفته های فرهنگ رضوی شیوه نامه

 هشْس پبیترت فطٌّگ اسالهی – 2017ّوعهبى ثب سبل 
 

 

 مقدمه:

ٍ کویتِ ثطًبهِ ضیعی ٍ هظَثِ ی هوَضخ   شَضای هشَضتی 11/07/1395ٍ  03/06/1395اجطای تظویوبت هَضخ زض 

زض هجٌی ثط فطاگیطی ٍ تطٍیج فطٌّگ ضضَی  )علیِ السالم(شَضای سیبستگصاضی جشٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب  11/10/1395

بیی است کِ هی تَاًس ضاّجطزی کبضآهس زض ایوي  ثطگعاضی ّفتِ ّبی فطٌّگ ضضَی یکی اظ ثطًبهِ ّ عَل ایبم سبل،

 اسوت  فطٌّوگ اسوالهی ٍ زیٌوی    اهط ذساپسٌساًِ ثبشس. قغعب ّفتِ ّبی فطٌّگ ضضَی ثستطی هٌبسوت ثوطای گسوتط     

 ّبی فطٌّگ ضضَی ّبی هظَة ّفتِ ّب زض جبهعِ اسالهی تجلی یبثس. ثط اسبس سیبست تب زض توبم ظٍایبی ظًسگی اًسبى

 استبى ّوبٌّگ گطزز. زاضای اّساف ثبثت ٍ ضاّجطزی است کِ هی تَاًس هتٌبست ثب ٍضعیت ٍ ًیبظّبی ّط

 اهداف:( 1ماده 

 فطاّن کطزى ظهیٌِ ّبی گستط  فطٌّگ هٌَّض ضضَی زض عَل سبل .1

ة تجلیغ ٍ اشبعِ ی ثبیستِ ّبی سجک ظًسگی اسالهی ثب الْبم اظ آهَظُ ّبی ضضَی ثوب شویَُ ّوبی ًوَیي ٍ جوصا       .2

 ثطای آحبز جبهعِ  

 تطٍیج ٍ تعویق آهَظُ ّب ٍ هعبضف ٍاالی اسالهی  .3

 برگزاری: ( مجری2ماده 

ٍ  ، حَظُ ّبی علویِ، هطاکوع علووی  ٍ ٌّطی قجیل هَسسبت فطٌّگی ایي ثطًبهِ ثب ّوکبضی ًْبزّب ّبی هطزهی اظ .1

 زاًشگبّی، ثسیج هستضعفیي، هسبجس، ًْبزّوبی عووَهی ریطزٍلتوی ً یوط شوْطزاضی ّوب ٍ.... ثوب حوبیوت         

 ازاضُ کل فطٌّگ ٍ اضشبز اسالهی استبى ثطگعاض هی شَز.

س ثَز کِ اعضبء آى تَسظ هسیطکل فطٌّگ ٍ اضشبز اسالهی استبى .2 َّا  ثطگعاضی عطح ثط عْسُ ی کویتِ ثطًبهِ ضیعی ذ

 اًتربة ذَاٌّس شس.

 یک ًفط اظ اعضبء کویتِ ثطًبهِ ضیعی العاهب هسئَل زثیط ذبًِ ی ًوبیٌسگی ثٌیبز زض استبى ذَاّس ثَز.  تبصره:
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 ( کمیته برنامه ریزی: 3ماده 

اطٌبف، تشکل ّبی هطزهی، زاًشگبّیبى، ًْبزّب ٍ سبظهبى ّب، اظ )هتشکل اظ طبحت ً طاًی  کویتِ ثطًبهِ ضیعیالف( 

َلیت ثطًبهوِ ضیوعی ایوي عوطح ضا      ( ثسیج ٍ ....  ،هسبجسّبی کبًَى   کِ زض حَظُ ّبی فطٌّگی طبحت ً ط ثَزُ ٍ هسوئ

ٌس گطفت. َّا  ثط عْسُ ذ

ٍ     زثیطذبًِ کویتِ ثطًبهِ ضیعی هحل استقطاض ( ة  ثب پیشٌْبز کویتِ ثطًبهوِ ضیوعی ٍ تظوَیت هوسیطکل فطٌّوگ 

 اضشبز اسالهی استبى ذَاّس ثَز. 

اًتربة زثیط ترظظی ثطگعاضی ّفتِ فطٌّگ ضضَی ثب پیشٌْبز کویتِ ی ثطًبهِ ضیوعی ٍ تظوَیت ٍ حکون     ج(

 هسیطکل فطٌّگ ٍ اضشبز اسالهی استبى ذَاّس ثَز.
 

 ( وظایف کمیته برنامه ریزی:4ماده

عطح هحتَای ّفتِ فطٌّگ ضضَی زض شَضای فطٌّگ عوَهی ٍ شَضای ازاضی ثطای جلت هشبضکت زستگبُ ّوبی   .1

 طٌّگی ٍ اجطاییف

 اضائِ هشَضت ّبی الظم زض ذظَص کیفیت ٍکویت ٍ ًحَُ ی اجطای ثطًبهِ ّب .2

 ضضَی زض استبى فطٌّگ تجلیغ ٍ اعالع ضسبًی هٌبست ثطًبهِ ّبی ّفتِ  .3

 تکطین شبیستِ ی هْوبًبى ٍ ًرجگبى   .4

بی علووی،  تشکیل کویسیَى تعییي هحتَا زض استبى ثطگعاض کٌٌسُ ّفتِ فطٌّگ ضضوَی ثوب حضوَض شرظویت ّو      .5

 فطٌّگی ٍ ثطجستِ استبى.

کویتوِ ی  عطح هَضَع ٍ هحتَای ّفتِ فطٌّگ ضضَی زض شَضای فطٌّگ عوَهی استبى ثوب حضوَض ًوبیٌوسُ ی     .6

 ثطای تجییي ٍ زفبع اظ هحتَای ثطًبهِ ّب ثطًبهِ ضیعی

ثطگوعاضی  عطح هَضَع ّفتِ فطٌّگ ضضَی زض شَضای ازاضی استبى ثوٌ َض ثْطُ هٌسی اظ ّوِ ظطفیت استبى زض  .7

 ایي ّفتِ 

 ثطًبهِ ضیعی ثطای تجییي سجک ظًسگی ضضَی ثب حضَض سرٌطاًبى ثطجستِ ٍ هترظض زض ظهیٌِ فطٌّوگ ضضوَی   .8

  کویتِ ی ثطًبهِ ضیعیزض زاًشگبُ، هساضس ٍ هطاکع فطٌّگی ثِ تشریض 

اععام هجلغبى ٍ ... ثِ هطاکع عوَهی ثِ ٍیژُ ثیوبضستبى ّب، ذبًِ سوبلوٌساى، ظًوساى ّوب ٍ ... ثبهشوَضت ٍ ّووبٌّگی       .9

 سبظهبى تجلیغبت اسالهی استبى ٍ ًْبزّبی هطثَعِ  

ّوبٌّگی الظم ثطای اجطای ثطًبهِ قطائت طلَات ذبطِ ٍ ظًگ اًشوبء ثبهَضوَع فطٌّوگ ضضوَی زض هوساضس ثوب        .10

 پطٍض  هطکع استبى. ّوبٌّگی آهَظ  ٍ

 کویتِ ثطًبهِ ضیعیًوبیشگبّی اضسبلی اظ سَی  ایجبز ًوبیشگبُ زض هساضس ٍ زاًشگبُ ّب ثب استفبزُ اظ فبیل آثبض .11

شوگبّی،         .12 تربة هکبى ّبی ثطگعاضی ّفتِ ّبی فطٌّگ ضضَی ً یوط حوَظُ ّوبی علویوِ، هطاکوع علووی ٍ زًا  ًا

 یس کویتِ. ثِ طالحسهسبجس ٍ.. پبیگبُ ّبی ثسیج هستضعفیي،
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 ( کلیات اجرا5ماده 

ضضَی  ّبی فطٌّگ ی هقسس ضضَی زض عَل سبل، ظهبى ثطگعاضی ّفتِ تَجِ ثِ اّویت جبضی شسى سیطُ الف( ثب

 ثب اٍلَیت هٌبسجت ّبی زیٌی ثَیژُ ضضَی ٍ ثب لحبػ شطایظ آة ٍ َّایی استبى ذَاّس ثَز.

)سالم اهلل علیْوب(  ٍ ضحلت حضطت فبعوِ هعظَهِ  )علیِ السالم(ایبم سبلطٍظ شْبزت حضطت اهبم ضضب  :تبصره

 زاضای اٍلَیت ذَاّس ثَز.

 ة( تعییي ظهبى ٍ هکبى ثطگعاضی ثط عْسُ کویتِ ثطًبهِ ضیعی عطح ذَاّس ثَز.

 هستٌسات ثطگعاضی ایي هطاسن اعن اظ عکس، فویلن ، هوتي ... جْوت اسوتفبزُ زض اذتیوبض ثٌیوبز ثویي الوللوی         ( ج

 قطاض ذَاّس گطفت. )علیِ السالم(اهبم ضضب  فطٌّگی ٌّطی

 ( شیوه برگزاری:6ماده 

 هی تَاًس ثِ ًسجت ًیبظ زض هطکع ٍ سبیط شْطّبی استبى ثطگعاض گطزز . ّفتِ ّبی فطٌّگ ضضَیالف( 

 هطاسن هطثَط ثِ ّفتِ ّبی فطٌّگ ضضَی اظ هیْوبًوبى ثطجسوتِ   یک اظ  زض ّطزض طَضت اهکبى ة( شبیستِ است 

 استبًی( حضَض یبثٌس.)زض سغح کشَضی ٍ یب 

 ( منابع مالی 7ماده 

کویتِ ثطًبهِ ضیعی عالٍُ ثط حوبیت ازاضُ کل فطٌّگ ٍ اضشبز اسالهی استبى تال  ذَاّس کطز تب زض جْوت اضتقوبء   

 استفبزُ ًوبیس.  ّفتِ ّبی فطٌّگ ضضَیسغح کیفی ثطًبهِ اظ هشبضکت ّطچِ ثیشتط ًْبزّبی هطزهی زض ثطپبیی 

 ضضوَی ثوِ عوَض هشورض زض سوقف قوطاضزاز ثطگوعاضی         ّفتوِ ّوبی فطٌّوگ   کوک ثٌیبز ثوطای اجوطای    تبصره:

 ثیش ثیٌی ذَاّس شس. )علیِ السالم(ثطًبهِ هَضَعی جشٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب 

 ً بضت ثط حسي اجطای هطاسن ثطعْسُ ی کویتِ ثطًبهِ ضیعی عطح ذَاّس ثَز. (8ماده 

 شیَُ ًبهِ شکط ًشسُ ٍ هَضز اذتالف ثبشس ایي اهط ثب تظَیت کویتِ ثطًبهوِ ضیوعی    چٌبًچِ هَاضزی زض ایي (9ماده 

 ثِ سطاًجبم ذَاّس ضسیس.

زض ستبز هطکوعی تَسوعِ ظهوبًی    20/10/1395تسٍیي ٍ زض تبضید تجظطُ  3ٍ  هبزُ  10ایي شیَُ ًبهِ زض  (11ماده 

 ییس قطاض گطفت.هَضز تب )علیِ السالم(ثطًبهِ ّبی جشٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب 

 

 بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم( 

 


