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 ثبسوِ تعبلی
 

 

 اجرای نمایش های برگزیده رضوی شيوه نامه
 هطْس پبیترت فطٌّگ اسالهی – 2012ّوعهبى ثب سبل 

 

 هر اندیشه ای که در قالب هنر نگنجد هاندنی نیست.
 هعظن رهبریهقام                                                                                                       

 

 مقدمه 

تحهت  ثهِ ذطاسهبى   ( لیِ السالم)عاهبم ضضب ثب ّجطتضا كِ ثبیس ثب ٌّط عظین ضجیِ ذَاًی ضٌبذت، زض ایطاى ًوبیص ٌّط 
اظ هیهبى   ذلق ضس. ضجیِ ذَاًی( زض ٌّط لیِ السالمتبثیط قطاض گطفت ٍ هتَى ًوبیطی ثسیبضی ثطاسبس ظًسگی اهبم ضضب)ع

 ثیطهتطیي زاسهتبى ّهبی تععیهِ ضا     ( لیهِ السهالم  )ع ( ، اهبم ضضهب لیِ السالم، ثعس اظ اهبم حسیي)ع( لیْن السالماهبهبى هعػَم)ع

  ِ   .هٌهساى قهطاض گطفهت    ثِ ذَز اذتػبظ زازُ كِ پس اظ ضْبزت ایطبى ثِ غَضت هتَى ًوبیطی تععیِ زض اذتیهبض عالقه

ًبهِ ضیهعی ٍ هػهَثِ ی ههَضخ    ٍ كویتِ ثط ضَضای هطَضتی 11/02/1331ٍ  03/00/1331تػویوبت هَضخ زض ضاستبی 
 ثسه  ٍ تَسهعِ ثطًبههِ ّهبی     ثهط  )علیِ السالم( هجٌی اضی جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضبضَضای سیبستگص 11/10/1331

 .ثطگعاض ذَاّس ضسثِ ضطح ایي ضیَُ ًبهِ  حَظُ فطٌّگ ضضَی زض طَل سبل، ططح اجطای ًوبیص ّبی ثطگعیسُ ضضَی

 ( اهداف1هاده 

 فطٌّگ ضضَی ثِ ظثبى فبذط ٌّط ًوبیص زض طَل سبل تطٍیج  -

 السالم( ضضب )علیِ )علیْن السالم( ِث ٍیژُ حضطت اهبم ّبی زیٌی ٍ هطتج  ثب سیطُ ائوِ هعػَهیي ثس  ٍ گستطش فعبلیت  -

 اضبعِ اضظش ّبی زیٌی هطتج  ثب آهَظُ ّبی ضضَی   -

 هعبغطسبظی هفبّین زیٌی -

 ی فطٌّگ ضضَیآضٌبیی ثب تَلیسات ثطگعیسُ ی عطغِ  -

 برگزاری: هجری( 2هاده 

 اًجوي ّبی ًوبیص، هطاكع زاًطهگبّی،  ،ّبی هطزهی اظقجیل هَسسبت فطٌّگی ایي ثطًبهِ ثب ّوکبضی ًْبزّب .1

ٍلتهی ًظیهط ضهْطزاضی ّهب ٍ....       هسبجس،، هستضعفیي ثسیج بزّهبی عوهَهی ریطز  ازاضُ كهل فطٌّهگ    حوبیهت ثهب   ًْ

 ٍ اضضبز اسالهی استبى ثطگعاض هی ضَز.

 ثطگهعاضی طهطح ثهط عْهسُ ی كویتهِ ثطًبههِ ضیههعی ذَاّهس ثهَز كهِ اعضهبی آى تَسه  ههسیطكل فطٌّههگ              .2

 ٍ اضضبز اسالهی استبى اًتربة ذَاٌّس ضس.

س ثَزئیک ًفط اظ اعضبی كویتِ ثطًبهِ ضیعی العاهب هس تبصره: َّا یبز زض استبى ذ    .َل زثیط ذبًِ ی ًوبیٌسگی ٌث

 ( کویته برناهه ریزی: 3هاده 

 ًوبیص زیٌهی  ی ُ ثَیژُ زض حَظٌّط ٍ ًوبیص هتطکل اظ غبحت ًظطاًی ذَاّس ثَز كِ زض حَظُ   كویتِ ثطًبهِ ضیعیالف( 

 ًظط ثَزُ ٍ هسئَلیت ثطًبهِ ضیعی ایي ططح ضا ثط عْسُ ذَاٌّس گطفت. ٍ هصّجی غبحت

 هطكع استبى تطکیل ذَاّس ضس ًوبیص( زثیطذبًِ كویتِ ثطًبهِ ضیعی زض اًجوي ة

ی  هطكعی  ثهط عْهسُ   ًوبیصهتٌَع ثبضس اًتربة اًجوي  ًوبیصزض غَضتیکِ زض هطكع استبى تعساز اًجوي ّبی  تبصره:

 هسیطكل فطٌّگ ٍ اضضبز استبى ذَاّس ثَز.
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 ضضَی ذَاّس ثَز كِ ثهب حکهن ههسیطكل فطٌّهگ      اجطای ًوبیص ّبیزثیطترػػی ثطگعاضی  ًوبیص( ضئیس اًجوي ج

 ایي هسئَلیت هی گطزز.ٍ اضضبز اسالهی استبى عْسُ زاض 
 

 ( وظایف کویته برناهه ریزی: 4هاده

 ثطًبهِ ضیعی  غالحسیس كویتِاجطای ًوبیص ثِ اًتربة هکبى ّبی الف( 

 ة( اضائِ هطَضت ّبی الظم زض ذػَظ كیفیت ٍكویت هربطجیي ثطًبهِ

 ج( تجبزل ًظط زض ذػَظ ًحَُ ی اجطای ثطًبهِ  

 هحتَایی ٍ اجطایی( ًظبضت كبهل ثط اجطای هطاسن اعن اظ ز

 ( کلیات اجرا5هاده 

ّهبی   ٍ ثب اٍلَیت هٌبسجت _ثجع زِّ كطاهت  _ثِ غَضت هتَالی یب ریط هتَالی زض طَل ایبم سبل  ّب اجطای ًوبیص( الف

 زیٌی ثَیژُ ضضَی ٍ ثب لحبظ ضطای  آة ٍ َّایی استبى ذَاّس ثَز.

 ططح ذَاّس ثَز. ة( تعییي ظهبى ٍ هکبى ثطگعاضی ثط عْسُ كویتِ ثطًبهِ ضیعی

حساقل زٍضُ اجطا پٌج ضٍظ هی ثبضس كِ ثِ غَضت هتَالی اًجبم ذَاّس ضس ٍ زض غَضت استقجبل هربطجهبى ظههبى اجهطا    ج( 

 هی تَاًس توسیس گطزز.

ثٌیبز ثِ استبى ایي  بی ًوبیطی تعییي ٍ هعطفی، ٍ اظ ططف ز( آثبض ثطگعیسُ جطٌَاضُ ّبی تئبتط ضضَی اظ سَی هطكع ٌّطّ

 ذَاّس ضس.اعالم 

 جْت استفبزُ زض اذتیبض ثٌیهبز ثهیي الوللهی فطٌّگهی ٌّهطی      .... ( هستٌسات ثطگعاضی ایي هطاسن اعن اظ عکس، فیلن ٍ هّ

 قطاض ذَاّس گطفت.اهبم ضضب )علیِ السالم( 
 

 ( شیوه برگزاری:6هاده 

 هی تَاًس ثِ ًسجت ًیبظ زض هطكع ٍ سبیط ضْطّبی استبى ثطگعاض گطزز . اجطای ًوبیص ّبالف( 

ِ اسبتیس في  یب كبضضٌبسبى  ًفط اظ 1حساقل  اجطاّبّطیک اظ غَضت اهکبى زض ضبیستِ است زض ( ة   تئهبتط ی ٌّهط   زض ظهیٌه

 حضَض یبثٌس. ) زض سطح كطَضی ٍ یب استبًی(

  ( هنابع هالی7هاده 

 كویتِ ثطًبهِ ضیعی عالٍُ ثط حوبیت ازاضُ كل فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى تهالش ذَاّهس كهطز تهب زض جْهت اضتقهبی       

 استفبزُ ًوبیس.  ًوبیص زیٌیسطح كیفی ثطًبهِ اظ هطبضكت ّطچِ ثیطتط ًْبزّبی هطزهی زض ثطپبیی 

 ضهَی ثهِ طهَض هطهرع زض سهقف قهطاضزاز ثطگهعاضی        ًوهبیص ّهبی ثطگعیهسُ ی ض   كوک ثٌیبز ثطای اجهطای  : تبصره

 .ثطًبهِ هَضَعی جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب )علیِ السالم( ثیص ثیٌی ذَاّس ضس

 .ثَزذَاّس  ططح كویتِ ثطًبهِ ضیعی ثطعْسُ یًظبضت ثط حسي اجطای هطاسن ( 8هاده 

ثهِ  كویتِ ثطًبههِ ضیهعی   ایي اهط ثب تػَیت  چٌبًچِ هَاضزی زض ایي ضیَُ ًبهِ شكط ًطسُ ٍ هَضز اذتالف ثبضس (9هاده 

 سطاًجبم ذَاّس ضسیس.

 زض ستبز هطكعی تَسعِ ظهبًی ثطًبهِ ّبی 20/10/1331تسٍیي ٍ زض تبضید تجػطُ  3ٍ  هبزُ  10ایي ضیَُ ًبهِ زض  (11هاده 

 جطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب )علیِ السالم( هَضز تبییس قطاض گطفت.
 

 فرهنگی هنری اهام رضا )علیه السالم(بنیاد بین الوللی 


