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 بسمه تعالی

 «انتخاب خادمان فرهنگ رضوی خارج از کشورنحوه ی  شیوه نامه»

 مقدمه:

، تجلیو  ا  ددیدووردودناآ وروار علموی    و که با هدف ترویج فرهنگ رضوو   ( لیه السالم)عجشنواره بین المللی امام رضا 

 در ایوام ودد  بوا اوعاد  هشو مین ات ور تابنوان واوماآ امامو  و ودیو           در  مینه معارف رضوو    هنر فرهنگی، 

( و حضر  فاطمه معصومه )س( در فاصله اول تا یا دهم ذ  القعوده در دهوه   لیه السالمحضر  علی بن موای الرضا )ع

تارج ا  کشوور   در مراام ات  امیه این جشنواره تعداد  ا  تادماآ و فعادآ فرهنگ رضو  درو کرام  برنزار می نردد 

  یر برا  اجرا ابالغ می شود.که ضوابط و معیارها  وآ به شرح  تواهند نرف شنااایی و مورد تقدیر قرار 
 

 کمی وه شنااوایی و تجلیو  ا  تادمواآ و فعوادآ فرهنوگ رضوو          ،برا  اد خوا  تادمواآ فرهنوگ رضوو      :1ماده 

 تشکی  تواهد شد.( لیه السالم)عامام رضا فرهنگی و هنر  بین المللی بنیاد تارج ا  کشور در در
 

 خارج از کشورب خادمان و فعاالن فرهنگ رضوی در کمیته انتخااعضای :2ماده 

 (رئیس)اا ماآ فرهنگ وارتباطا  ااالمی دماینده ویژه ریاا  - 1-2

 مدیر امور بین المل  وا اآ قدس رضو  – 2-2

 (لیه السالم)عبین المل  مجمع جهادی اه  البی  معاوآ امور – 3-2

 معاوآ امور بین المل  جامعه المصطفی العالمیه - 4-2

 (دبیر)همکاریها  فرهنگی و هنر  اا ماآ فرهنگ و ارتباطا  ااالمی دف ر مدیرک   - 5-2

 (لیه السالمامام رضا)ع فرهنگی و هنر  بین المللی مدیر عام  بنیاد - 6-2

 (لیه السالمعلمی جشنواره بین المللی امام رضا)ع یئ ه دماینده -7-2

 بنیاد دو دفر صاحب دظر به دیشنهاد مدیرعام  و تصویب هیئ  مدیره -8-2

با اطالع قبلی  جلسا  حضور یابند می توادند درشخصاً د وادند  عضو کمی هموارد  که هریک ا  مقاما   در :تبصره 

 اعزام دمایند.  جلسه به تام ادت یار دماینده
 

اا ماآ فرهنگ و ارتباطا  یس رئ احکام اعضا  کمی ه اد خا  تادماآ فرهنگ رضو  در تارج ا  کشور تواط :3ماده 

 صادر تواهد شد.( لیه السالم)عامام رضا جشنواره بین المللی اموربین المل شورا   ااالمی و رییس 
 

ک  همکاریها  فرهنگوی و هنور  اوا ماآ    در اداره دبیرتاده کمی ه تادماآ فرهنگ رضو  در تارج ا  کشور  :4ماده 

 تواهد بود.فرهنگ و ارتباطا  ااالمی 

 بود. تواهد گی و هنر  امام رضا)علیه السالم(مسئولی  برنزار  و دیگیر  جلسا  کمی ه بر عهده بنیاد بین المللی فرهن تبصره:
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 می شود: اطالقه ها  ذی  به نروتادماآ فرهنگ رضو  در تارج ا  کشور  :5ماده 

 الف: علمی پژوهشی:

کار  در تور و همایش ها  علمی  ، ومو شیدژوهشی هدای  یا ادجام طرح ها که در حو ه و دادشگاه  اااتید الف:-ا

 ارائه دموده باشند.

 تدوین و ارائه کنندناآ ایده و طرح ها  علمی الف: -2

 ورار فاتر علمی، ترجمه یا دشر تألیف الف: -3

 فرهنگی و هنری: ب: 

 تلق کرده باشند.معارف رضو   فرهنگ و در حو هارر ماددنار  را  شایس ه ا  کهفرهیخ گاآ کلیه 

 :ینج: خیّر

 ا مواسووه ا  بووه  ، درمادگوواه یوو ک ابخادووه ،کووز فرهنگووی ای کووه در تووارج ا  کشووور مر یشخصووی هاو کلیووه افووراد   

 باشند. کردهایجاد ( لیه السالم)عامام رضا دام

 ICT , ITد: فن آوری اطالعات 

ایجاد و  اای ، وبالگ و ... در ترویج  ،تولید درم افزار چند رااده ا با کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در تارج ا  کشور 

 مورر بوده ادد.فرهنگ رضو  

 هـ: مدیریتی و اجرا

 نس رش فرهنگ رضو  در تارج ا  کشور مورر بوده ادد. در ایجاد جریاآ فرهنگی، مدیری ی با ا مواساتی کهی کلیه افراد

)علیه السالم( بنیاد بین المللی فرهنگی و هنر  امام رضاا  او   فرهنگ رضو تادماآ  اد خا  شاتص ها  : 1تبصره 

 به تصویب هیئ  مدیره بنیاد تواهد راید. اد خا  تادماآ فرهنگ رضو  تارج ا  کشور کمی هتدوین و دس ا  طرح و تأیید در 

 ن ها وشاتص ها دس ا  تدوین به رایزدی ها اعالم می شود. مال : 2تبصره 
 

فعالی ها  ادجام شده به  و  ددنی دامهرضو  دس ا  دریاف  ااامی به همراه کمی ه اد خا  تادماآ فرهنگ : 6ماده 

 د کرد.نکمی ه، تادماآ فرهنگ رضو  در تارج ا  کشور را اد خا  و معرفی تواه در مصو  تعداد افراد

 دفر بیش ر دخواهد بود. 8تعداد این افراد حداکثر ا   تبصره:
 

 شاد ااالمی و یر مح رم فرهنگ و ارهنگ رضو  در تارج ا  کشور به امضا  لوح تقدیر تادماآ فر :7ماده 

 تواهد راید.( لیه السالم)عبین المللی امام رضاار  جشنواره ذشورا  ایاا گو رییس 

 و تایید ا  او  مجار   قادودی صدور تقدیردامه تادماآ فرهنگ رضو  در تارج ا  کشور منوط به طی مراح  تبصره:

 فرهنگ و ارشاد ااالمی تواهد بود.مح رم ذ  ربط و موافق  و یر 
 

 ( لیه السالم)عامام رضا  فرهنگی و هنر  بین المللی بنیادمیزاآ هدایا  تادماآ فرهنگ رضو  به دیشنهاد  :8ماده

 و تصویب کمی ه اد خا  تادماآ فرهنگ رضو  در تارج ا  کشور تعیین تواهد شد.
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 ( لیه السالم)عا  تادماآ فرهنگ رضو  تارج ا  کشور در مراام ات  امیه جشنواره بین المللی امام رضا تقدیر  :9ماده 

 تواهد شد.ادجام 

 اراالی تواهد بود. ددنی دامه تولید دماهنگ ا  تادماآ فرهنگ رضو  براااس  :10ماده 

 اا ماآ فرهنگ و ارتباطا  ااالمی  ا  طریقهماهنگی و دعو  ا  تادماآ فرهنگ رضو  تارج ا  کشور  :11ماده 

 بود.تواهد ( لیه السالم)عامام رضا  فرهنگی و هنر  بین المللی بنیادو با دیگیر  

ه دو مابرنزار شود که حداکثر  جلسا  کمی ه اد خا  تادماآ فرهنگ رضو  در تارج ا  کشور باید به نوده ا  :12ماده 

 شده باشند. تادماآ مورد دظر شنااایی قب  ا  برنزار  مراام ات  امیه

 بشرح ذی  تواهد بود. رتارج ا  کشو فرهنگ رضو  رفی تادماآعم مراکز دیشنهاد دهنده:13ماده 

 رایزدی ها  فرهنگی جمهور  ااالمی ایراآ -اا ماآ فرهنگ و ارتباطا  ااالمی الف:

 (لیه السالم)عمجمع جهادی اه  البی  ب:

 جامعه المصطفی العالمیهج:

 (لیه السالم)عامام رضا  فرهنگی و هنر  بین المللی بنیادد: 

  فرهنگووی و هنوور  بووین المللووی بنیووادبووا هموواهنگی  همووه اوواله اووا ماآ فرهنووگ و ارتباطووا  ااووالمی :14مــاده 

و  فرهنگی جمهور  ااوالمی ایوراآ   را به رایزدی ها  فرهنگ رضو  شیوه دامه اد خا  تادماآ( لیه السالم)عامام رضا 

دیشونهاد    ااامی افراد دریاف برا   را اراال و دیگیر  د مو جامعه المصطفی ( لیه السالم)عمجمع جهادی اه  البی  

 ادجام تواهد داد. 12در موضوع ماده به همراه  ددنی دامه و شرح فعالی  ها در مد   مادی تعیین شده 

در صورتیکه بنا به هر عل ی امکاآ تشکی  جلسه کمی ه فراهم دگردد و یوا کمی وه اد خوا  تادمواآ فرهنوگ       :15ماده 

ه جمع بند  واحد  دراند دیشنهاد اد خا  تادم یا تادماآ رضو  دسب  به دیشنهاد فرد یا افراد  در اقف تعین شده ب

  مدیره بنیاد دیشونهاد  ئبه هی 13فرهنگ رضو  تارج ا  کشور ا  طریق رایزدی مدیر عام  بنیاد با مجار  موضوع ماده 

 تواهد شد.

 تدوین )علیه السالم( بنیاد بین المللی فرهنگی و هنر  امام رضا تبصره ا  او   6 ماده و 16این شیوه دامه در  :16ماده 

به  هیئ  مدیره بنیاد 13/02/1393در جلسه مورخ و تأیید  تارج ا  کشور خا  تادماآ فرهنگ رضو  دکمی ه اطرح در با و 

 رایده اا .)علیه السالم( ر  جشنواره بین المللی امام رضا ذاایاا گ رشاد ااالمی و رئیس شورا فرهنگ و ا  تصویب و یر

  

  

 

                                                      

 

                                                       


