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 باسمه تعالی

 

 «اگر مردم محاسن کالم ما را دریابند به حقیقت که از ما پیروی می کنند. »

 اهبم ضضب )علیِ السالم(                                                                                                                               
 

 فرهنگ و معارف رضویشیوه نامه برگزاری نمایشگاه 

 هطْس پبیترت فطٌّگ اسالهی  - 2017ّوعهبى ثب سبل 

 

 مقدمه:

َِث ی هَضخٍ کوی ضَضای هطَضتی 11/07/1335ٍ  03/06/1335زض اجطای تػویوبت هَضخ   10/1335/ 11 تِ ثطًبهِ ضیعی ٍ هػ

َاضُ ثیي الوللی اهبم ضضب    )علیِ السالم( هجٌی ثط فطاگیطی ٍ تطٍیج فطٌّگ ضضَی زض عوَل ایوبم سوبل    ضَضای سیبستگصاضی جطٌ

 فطغوت هتتٌووی ثوطای ضٌبسوبًسى فطٌّوگ ٍ هروبض  ضضوَی        هطْس پبیترت فطٌّگ اسالهی  – 2017 ٍ ّوعهبى ثب سبل

ط جْوبى ثوِ   ثطگعاضی ًوبیطگبّی اظ زستبٍضزّبی ایي حَظُ هرٌَی کِ هرط  اضازتوٌسی هطزم ایوطاى اسوالهی ٍ سوبیط ً وب     ٍ

 ضویَُ ًبهوِ     اظ ایوي ضٍ   احسوبس گطزیوس  هوی ثبضوس   ثرص ّبی هرتلف هلی ٍ ثویي الولو     زضسبحت ه سس آى اهبم ّوبم 

 هٌظَض تسٍیي هی گطزز . ثسیيثطگعاضی ًوبیطگبُ فطٌّگ ٍ هربض  ضضَی 

 ( اهداف1ماده 

 ه سس فطٌّگ ضضَی آضٌبیی ثب اعت بزات  ثبٍضّب  سٌت ّب ٍ آییي ّبی هٌبعق هرتلف کطَض زض سبحت .1

 زض توبهی ظهیٌِ ّب حَظُ فطٌّگ ضضَی تَلیسی هرطفی آثبض  .2

 اضائِ زستبٍضزّبی ثرص ّبی هرتلف اعن اظ زٍلتی ٍ غیطزٍلتی  ذػَغی ٍ هطزهی زض ظهیٌِ ی فطٌّگ ضضَی .3

گفتگَ ٍ ثطًبهِ ّبی ایجبز فضبی گفتوبى ضضَی زض ثستط ًوبیطگبُ ثب ثطگعاضی ًطست ّب ٍ هحبف  ٍ هجبلس  .4

 فطٌّگی ٍ ٌّطی

  :مجری برگساری( 2ماده 

 هَسسوبت فطٌّگوی  حوَظُ ّوبی علویوِ         ّبی هطزهوی سبظهبى ّب ٍ ًْبزّب  تطک  ایي ثطًبهِ ثب ّوکبضی  (الف

 هطاکع علوی ٍ زاًطگبّی  ثسیج هستضرفیي  هسبجس  ًْبزّبی عوَهی غیطزٍلتی ًظیط ضْطزاضی ّب ٍ.... ثب حوبیت 

 اسالهی استبى ثطگعاض هی ضَز.ازاضُ ک  فطٌّگ ٍ اضضبز 

ثطگعاضی عطح ثط عْسُ ی کویتِ ثطًبهِ ضیعی ذَاّس ثَز کِ اعضبء آى تَسظ هسیطک  فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی  ة(

 استبى اًتربة ذَاٌّس ضس.

 .ًوبیٌسگی ثٌیبز زض استبى ذَاّس ثَزی  َل زثیطذبًِئهس ضیعی العاهبً ضبء کویتِ ثطًبهِیک ًفط اظ اع تبصره:

 کمیته برنامه ریسی : (3ماده

 عطغوِ ی ًوبیطوگبّی  فطٌّگوی  ٌّوطی     کویتِ ثطًبهِ ضیعی هتطک  اظ غبحت ًظطاًی ذَاّس ثوَز کوِ زض   الف( 

 غبحت ًظط ثَزُ ٍ هسئَلیت ثطًبهِ ضیعی ایي عطح ضا ثط عْسُ ذَاٌّس گطفت.ٍ عطغِ ی فطٌّگ ضضَی 

 ثب پیطوٌْبز کویتوِ ی ثطًبهوِ ضیوعی ٍ تػوَیت ٍ حکون       زثیطذبًِ کویتِ ثطًبهِ ضیعی است طاض هکبى ٍ هسئَل  (ة

 هسیطک  فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى ذَاّس ثَز.
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 : وظایف کمیته برنامه ریسی (4ماده

 ثطًبهِ ضیعی  . ثِ غالحسیس کویتًِوبیطگبُالف( اًتربة هکبى ّبی ثطگعاضی 
 ًوبیطگبُثطپبیی ًحَُ ی ٍ ة( اضائِ هطَضت ّبی الظم زض ذػَظ کیفیت ٍکویت 

 هَضَع ٍ اقالم ًوبیطگبُ ٍ ...( تجبزل ًظط زض ذػَظ هریبضّبی اًتربة ج

 :( کلیات اجرا5ماده 

 ت ّوبی زیٌوی ثوَیرُ ضضوَی     ٍ ثب اٍلَیت هٌبسوج  -ثجع زِّ کطاهت  -زض عَل ایبم سبلًوبیطگبُ ثطگعاضی  (الف
 ضطایظ آة ٍ َّایی استبى ذَاّس ثَز.ٍ ثب لحبػ 

  ترییي ظهبى ٍ هکبى ثطگعاضی ثط عْسُ کویتِ ثطًبهِ ضیعی عطح ذَاّس ثَز. (ة
 زٍضُ ی ثطگعاضی ًوبیطگبُ کوتط اظ یک ّفتِ ًرَاّس ثَزج( 
کِ ثطای ثبظزیس کٌٌسگبى عوَهی قبثو  زستطسوی ثوَزُ ٍ ّونٌویي اظ     ثطگعاضی ًوبیطگبُ زض هکبًی ذَاّس ثَز ز( 

 اهکبًبت ثطذَضزاض ثبضس.فضبی هٌبست ضْطی ثطای استفبزُ اظ 
 جْت استفبزُ زض اذتیبض ثٌیبز ثیي الوللی فطٌّگی ٌّطی ٍ .....اعن اظ عکس  فیلن  ًوبیطگبُهستٌسات ثطگعاضی ّو( 
  قطاض ذَاّس گطفت. )علیِ السالم(اهبم ضضب  
زم ثوطای تح وق   تجلیتبت ًوبیطگبُ ثبیستی ثِ گًَِ ای فطاگیط ثبضس تب فضبی ًوبیطگبُ ثْطُ هٌوس اظ حضوَض هوط   ٍ( 

 اّسا  ًوبیطگبُ گطزز.

 :شیوه های برگساری (6ماده 

ًوبیطگبُ هی ثبیست زض هکبًی ثطگعاض ضَز کِ ثطای ثبظزیس کٌٌسگبى عوَهی قبث  زستطسی ثَزُ ٍ ّونٌیي اظ  (الف

 فضبی هٌبست ضْطی ثطای استفبزُ اظ اهکبًبت ثطذَضزاض ثبضس.

کوبًَى ّوبی    اعن اظ ًْبزّب ٍ سبظهبى ّب  تطک  ّبی هطزهوی   ی ًوبیطگبّی زض ظهیٌِ ّبی هرتلفّبغطفِ  (ة

ثبیستی ثِ گًَِ ای ثبضوس توب هطوبضکت ّووِ ی فروبالى       ...  ث بع هتجطکِ ٍ اهبهعازگبىغٌفی ٍ هَسسبت فطٌّگی

 عطغِ ی فطًگ ضضَی زض ایي ًوبیطگبُ جلت ضَز تب ثْطُ هٌسی هطزم اظ ایي ًوبیطگبُ جبهریت زاضتِ ثبضس.

ٍ هسوئَالى زض   غبحجبى غطفِ ّبی ًوبیطوگبّی  بیطگبُ ثبیس ّوطاُ ثب افتتبحیِ ای جصاة ٍ ثب حضَض ثطپبیی ًو (ج

 هلی غَضت گیطز.استبًی ٍ سغح 

 :( منابع مالی 7ماده 

کویتِ ثطًبهِ ضیعی عالٍُ ثط حوبیت ازاضُ ک  فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى تالش ذَاّس کطز تب زض جْت اضت بء 

 استفبزُ ًوبیس.  آى اظ هطبضکت ّطچِ ثیطتط ًْبزّبی هطزهی زض ثطپبیی ّبًوبیطگبُ سغح کیفی 

ثِ عَض هطرع زض سو ف قوطاضزاز ثطگوعاضی     ثطپبیی ًوبیطگبُ فطٌّگ ٍ هربض  ضضَی: کوک ثٌیبز ثطای تبصره

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

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

چٌبًنِ هَاضزی زض ایي ضیَُ ًبهِ شکط ًطسُ ٍ هَضز اذتال  ثبضس ایي اهط ثب تػَیت کویتوِ ثطًبهوِ ضیوعی ثوِ     ( 9ماده 

 سطاًجبم ذَاّس ضسیس.

زض ستبز هطکعی تَسرِ ظهبًی ثطًبهوِ ّوبی   20/10/1335تسٍیي ٍ زض تبضید تجػطُ   2ٍ  هبزُ  10ایي ضیَُ ًبهِ زض (11ماده 

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

 بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )علیه السالم(


