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 باسمه تعالی 

 نامه تشکیل مجمع بین المللی خادمان فرهنگ رضوی شیوه

  مقدمه:

در ذیل توجهات حضرت حق و عنایات حضرت ولی عصر )عج( و الطاف خاصهه ششهیمین    )علیه السالم(جشنواره بین المللی امام رضا 

و  مسهووالن و بها ووشهخ خالصهاوه و بهی دریه        )علیهه السهالم(  امامت و والیت، حضرت علی ابن موسهی الرضها   آسمان اخیر تابناک 

 اودرواران مخلص آن، بویژه اعضای محیرم شورای بین الملل جهای خهود را در عرصهه بهین الملهل بها  وهرده و در ومیهر ا           دست

 وقطه ا  جهان  200چهار سال دامنه پوششی آن 

ضوی در سراسر این وره خاوی فراشم سهاخیه اسهتب بها    را فراگرفیه و  مینه را جهت ترویج شرچه بهیر و بیشیر فرشنگ و معارف ر

و ابعاد اجرایی وسیع آن و ویز با در وظر گهرفین شهرایک ونهووی     )علیه السالم(شای جشنواره بین المللی امام رضا  توجه به گسیره بروامه

جشنواره در خهار  ا  وشهور بها    شای فرشنگی، ضرورت توجه به ویروشای بومی و پیگیری بروامه شای  جهان در  مینه اوجام فعالیت

وفر در ادوار مخیلف جشنواره بهه   150رویکرد مردمی و بومی بیخ ا  پیخ احساس می گرددب با توجه به اینکه تا ونون وزدیک به 

گیری ا   اود، بهره عنوان خادم یا فعال فرشنگ رضوی شناسایی و با حضور در مراسم اخییامیه جشنواره در مشهد مقدس تجلیل شده

در خهار  ا   )علیه السهالم(  شای جشنواره بین المللی امام رضا  شا در  مینه طراحی و اجرای بروامه ظرفیت و تواومندی فکری و عملی آن

، )علیهه السهالم(  در اجرای پیشنهاد شورای بین الملل جشنواره بین المللهی امهام رضها    و رسدب در شمین راسیا  وشور ضروری به وظر می

 وامه تشکیل مجمع بین المللی خادمان فرشنگ رضوی به شرح ذیل خواشد بود:  شیوه

  (  اهداف 1ماده 

 الملل عرصه بین در شا فعالیت سا ی وهادینه و بومی شای ظرفیت ا  بهره مندی 

 جریان و تشکل به فرد ا  شا بروامه تمروزدشی و شای بومی تشکل و به وارگیری شا فعالیت ماواسا ی

  بهره گیری ا  ظرفیت خادمان فرشنگ رضوی ادوار جشنواره به عنوان با وان مشورتی در راسیای ترویج و توسعه

فرشنگ رضوی در خار  ا  وشور

 شای آوان  و پشییباوی مادی و معنوی ا  بروامه ایجاد، تداوم و توسعه ارتباط با خادمان فرشنگ رضوی ادوار جشنواره

 (  ساختار سازمانی2ماده 

و  شسهیه مروهزی سیاسهیگیاری   ایهن شهورا   : )علیهه الاله(م(  جشنواره بین المللی امام رضا  سیاستگذاریشورای    1-2

 شای جشنواره در خار  ا  وشور است  ریزی در  مینه بروامه بروامه

 ایههن شههورا وظیفههه اجههرای مصههوبات  :)علیههه الالهه(م(شههورای بههین الملههل جشههنواره بههین المللههی امههام رضهها   2-2

 شای جشنواره در خار  ا  وشور را بر عهده خواشد داشتب   ریزی در  مینه فعالیت و بروامه سیاسیگیاریشورای 
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این ومییه وه امور اجرایی مربوط به اویخها  خادمهان فرشنهگ رضهوی در      کمیته اجرایی خادمان فرهنگ رضوی:    2-3

 خار  ا  وشور را بر عهده خواشد داشت میشکل ا  اعضای ذیل است:

  علیه السالم(بنیاد بین المللی فرشنگی شنری امام رضا( 

 سا مان فرشنگ و ارتباطات اسالمی 

 جامعه المصطفی العالمیه 

  السالم()علیهم مجمع جهاوی اشل بیت 

  رت امور خارجهاو 

 مروز امور بین الملل و مدارس خار  ا  وشور و ارت آمو ش و پرورش 

شای برگزاری  شای بین المللی منیخب وه طی سال : ولیه شخصیتمجمع بین المللی خادمان فرهنگ رضوی   -2-4

اود و وساوی وهه در    یه جشنواره تقدیر شدهجشنواره به عنوان خادمان ومووه یا فعال فرشنگ رضوی برگزیده و در مراسم اخییام

 آینده به این عنوان وایل آیندب 

 باشدب شای مشمول بند فوق به عهده ومییه اویخا  خادمان فرشنگ رضوی می : احرا  صالحیت و اویخا  شخصیتتبصره

شهای  مهاوی ذیهل     گردشمایی خادمان فرشنگ رضوی خار  ا  وشور طی با ه(  دوره زمانی تشکیل مجمع عمومی: 3ماده 

 اوجام خواشد شد: 

 سال یکبار برگزار و موارد ذیل در آن مطرح خواشد شد:  4وه شر  گردهمایی سراسری -الف

 شای اوجام شده گزارش عملکرد اعضای مجمع عمومی ا  بروامه 

 در خار  ا  وشور تحوالت و رویدادشای مطرح در  مینه فرشنگ رضوی 

 شای اوجام شده و پیشنهادشای اصالحی ار یابی ویفی و آسیب شناسی بروامه 

 شا شا و چگووگی افزایخ سطح بومی سا ی بروامه شم اودیشی و تبادل تجربیات در  مینه ارتقای بروامه 

 

مکان برگزاری گردشمایی سراسری مجمع بین المللی خادمان فرشنگ رضوی با پیشنهاد شورای بین الملل جشنواره و  : 1تبصره 

 تصویب شیوت مدیره بنیاد بین المللی فرشنگی و شنری امام رضا )علیه السالم(  تعیین خواشد شدب  

سمی مجمع بین المللی خادمان فرشنگ رضهوی  اولین اجالس سراسری خادمان فرشنگ رضوی وه به منزله تشکیل ر :2تبصره 

  شود با پیشنهاد شورای امور بین الملل و تصویب شیوت مدیره بنیاد بین المللی فرشنگی و شنری امام رضا )علیه السالم( خواشد بودب تلقی می

ون مباحه  و  ای تشهکیل و پیرامه   شهای منطقهه   در گردشمایی سراسری خادمان و فعاالن فرشنهگ رضهوی ومیسهیون    :3تبصره 

 شای مربوط به شر منطقه بح  و تبادل صورت خواشد گرفتب  بروامه
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بر عهده شورای )علیه السهالم(  امام رضا  شای خار  ا  وشور جشنواره بین المللی ویفیت پشییباوی ا  بروامه ( نحوه پشتیبانی:4ماده 

 بین الملل جشنواره خواشد بودب 

 

 ( نهادهای پشتیبان:5ماده 

 : ()علیه الال(مبنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا  1-5

شهای میزبهاوی ا  خادمهان     شای جشنواره در خار  ا  وشور ا  جملهه تهامین شزینهه    و معنوی ا  بروامه مادی پشییباوی

مشههد،  در  )علیهه السهالم(  فرشنگ رضوی خار  ا  وشور در ایام حضور در مراسم اخییامیه جشنواره بین المللی امام رضا 

 ومک به برگزاری جشنواره در خار  ا  وشور توسهک ویروشها و مبلنهین بهومی، تهامین ویا شهای اعضهای مجمهع در         

 تأمین اقالم فرشنگی و میبرک ، حد توان

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اس(می: 2-5

اقالم فرشنگی و میبهرک  شای  شای جشنواره در خار  ا  وشور ا  جمله ارسال بسیه پشییباوی مادی و معنوی ا  بروامه 

شای جشنواره در خار  ا  وشور، اعزام مبل   شای فرشنگی در اجرای بروامه به خار  ا  وشور، به وارگیری توان رایزوی

شای در وظرگرفیه شهده در وشهورشای مجهری، شناسهایی و معرفهی       و شنرمند به خار  ا  وشور جهت اجرای بروامه

 ردخادمان ومووه فرشنگ رضوی، سایر موا

 جامعه المصطفی العالمیه:  3-5

شای اقالم فرشنگی و میبهرک   شای جشنواره در خار  ا  وشور ا  جمله ارسال بسیه پشییباوی مادی و معنوی ا  بروامه

شای جشنواره در خار  ا  وشور، شناسایی و معرفی  توان مبلنین بومی در اجرای بروامه به وارگیری، به خار  ا  وشور

 سایر موارد، رضوی خادمان ومووه فرشنگ

 )علیهم الال(م(: مجمع جهانی اهل بیت   4-5

شای جشنواره در خار  ا  وشور ا  جمله مشاروت در ترجمه ویب مرتبک با فرشنگ  پشییباوی مادی و معنوی ا  بروامه

به شای مخیلف دویا، شناسایی و معرفی خادمان ومووه فرشنگ رضوی، اعزام سخنران و مبل   و معارف رضوی به  بان

، ار  ا  وشور ا  طریق مبلنین بومیشای جشنواره در خ خار  ا  وشور در ایام دشه ورامت، مشاروت در برگزاری بروامه

 سایر موارد

 وزارت امور خارجه: 5-5

شمکاری و ارایه تسهیالت صهدور ویهزای    شای جشنواره در خار  ا  وشور ا  جمله پشییباوی مادی و معنوی ا  بروامه 

در مشههد و  )علیهه السهالم(   شنگ رضوی جهت حضور در مراسم اخییامیه جشنواره بین المللی امام رضا خادمان ومووه فر

شای جشنواره در خار  ا  وشور، بهه وهارگیری    حضور احیمالی آوها در ایران در سایر اوقات سال جهت پیگیری بروامه

 یر مواردشای جشنواره در خار  ا  وشور، سا شا در اجرای بروامه توان سفارتخاوه
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 مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش:  6-5

 طراحهی و اجهرای بروامهه شهای جشهنواره      شای جشنواره در خار  ا  وشور ا  جمله پشییباوی مادی و معنوی ا  بروامه

در خار  ا  وشور میناسب  شای آمو شی جمهوری اسالمی ایران در مدارس و مجیمع )علیه السهالم( بین المللی امام رضا  

شهای   شا، در اخییار گیاشین فضای فیزیکی مهدارس و مجیمهع   آمو ان و اسیعداد شر یک ا  ومایندگی با ویا شای داوخ

شای  شای جشنواره در صورت اعالم ویا  رایزوی جهت اجرای بروامه جمهوری اسالمی ایران در خار  ا  وشور آمو شی

 سایر موارد)علیهم السالم(، المصطفی العالمیه و مجمع جهاوی اشل بیت فرشنگی و یا ومایندگان جامعه 

شای اعضای مجمع در جلسه  سایر مواردی وه در ذیل فصل پشییباوی ذور وشده است میناسب با شرایک  مان و درخواستتبصره: 

 ومییه خادمان فرشنگ رضوی تعیین تکلیف خواشد شدب 

 شای جشنواره در خار  ا  وشور در دو حو ه رسمی و غیر رسمی اجرا خواشد شد: بروامه ( 6ماده 

دار آن  شای مدارس خار  ا  وشور عهده شای فرشنگی جمهوری اسالمی ایران و ومایندگی وه رایزوی حوزه رسمی -الف

 خواشند بودب 

 طفی العالمیههه و مجمههع جهههاویشهها و مبلنههین بههومی جامعههه المصهه  وههه وماینههدگیحههوزه بههومی و مردمههی  -ب   

 عهده دار آن خواشند بودب )علیهم السالم( اشل بیت  

 

جلسهه مهور    در تبصهره بها تهدوین در شهورای امهور بهین الملهل و تأییهد          5مهاده و   6این شیوه وامه در یک مقدمه و   (7ماده 

شهورای   22/02/1393 در جلسهه مهور    (السهالم شیوت مدیره بنیاد بین المللی فرشنگی و شنری امهام رضها )علیهه     05/11/1392

 به تصویب رسید و ا  شمین تاریخ قابل اجرا خواشد بودب   امام رضا )علیه السالم(  سیاسیگیاری جشنواره بین المللی

 

 


