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 سوِ تعبلی بب

 

 ( لیِ السالمالسالم علیک یب علی ابي هَسی الزضب )ع

 

 خدا رحوت کند کسی که اهر هرا احیا کند.  اهام رضا)علیه السالم(

 تئبتر رضًیسراسری جشىًارٌ ديازدَمیه ديرٌ  فراخًان
 

 علیٍ السالموسدَمیه  ديرٌ جشىًارٌ بیه المللی امام رضا بروامٍ َای پا مجمًعٍاز 
 

 6931مرداد   -خراسان شمالیادارٌ کل فرَىگ يارشاد اسالمی  استان 
 

 

ٍحضزت هعصَهِ )س( ٍ بشرگداضت حضزت احود ابي هَسیی   )ع(هیالد بب سعبدت حضزت علی ابي هَسی الزضب  بِ هٌبسبت سبلزٍس
 ار هی ًوبید.بزگش خزاسبى ضوبلی)ضبّچزاغ( ٍّوشهبى بب دِّ کزاهت ، ادارُ کل فزٌّگ ٍارضبد اسالهی استبى 

 :ٍمقذم 
ی آهَسُ ّباًدیطِ ّب ٍ هبٌی بز بْزُ هٌدی اس قبلب ٌّز بزای هبًدگبر ًوَدى  )هد ظلِ العبلی(بب الْبم اس فزهبیطبت هقبم هعظن رّبزی

جطٌَارُ هلی  بزگشاری ،هٌبسب در جْت اضبعِ ٌّزّبی آییٌی ٍ دیٌیبستز اثزگذاری ًوبیص ٍ ایجبد ظزفیت اّل بیت )ع( ٍ ًظز بِ 
طزاحی ٍ بِ  آییٌی ٍ کطف استعدادّبی ًَ ٍ تبسُ ای در ایي حَسُ ،فبخز دیٌیٍ آثبر ًوبیطی ى َتَلید هتبِ هٌظَر رضَی تئبتز 

 فزٌّگ اسالهی ٍ هعٌَیت گزدد. ارتقبء ٍ گستزش رٍسافشٍىطبءا... بتَاًٌد هٌطأ تأثیزگذاری در در خَاّد آهد کِ اًهزحلِ اجزا 

 اَذاف: 

 ٍ تشٍیح فشٌّگ هٌَس سضَی. اضبػِ -

 ثَیژُ حضشت اهبم سضب)ػلیِ السالم( هشتجط ثب سیشُ اّل ثیت)ػلیْن السالم(ٍ ٌّشی گستشش فؼبلیتْبی فشٌّگی  -

 گشاهیذاضت تَلیذوٌٌذگبى ٍ دذیذآٍسًذگبى آثبس حَصُ فشٌّگ سضَی ٍ ووه ثِ اًتطبس گستشدُ تش ایي ػشصِ هؼٌَی -

 محًرَبی فراخًان: 

 احبدیث سضَی هجتٌی ثش سأفت ٍ هْشثبًی  -

 ثشاسبس آهَصُ ّبی حضشت اهبم سضب)ػلیِ السالم(اٍلَیت ػلن ٍداًص ٍ تبثیش آى دس صًذگی  -

 دس سیشُ سضَیصجش ٍهمبٍهت دس ثشاثش هطىالت ٍ ًبهالیوبت  -

 تأویذ ثشخبیگبُ خبًَادُ ٍ اصدٍاج دس هفبّین سضَی -

 ) طت الشضب( تَخِ ثِ سالهتی ثش اسبس طت اسالهی -

 سیشُ سضَیدشّیض اص اسشاف ٍ تجزیش دس  -

 دس سیشُ سضَیاّوت ػجبدت ٍ ًوبص اٍل ٍلت  -

 (لیِ السالم)ػ بهجحث هْن تَول : ثشاسبس تؼبلین اهبم سض -

 ثب هشدم ٍ خبهؼِ لیِ السالم(سفتبس اختوبػی اهبم سضب )ػ -

 تَصیِ ٍ تبویذ ثش اخالق سضَی، ادة ٍ احتشام ثِ دیگشاى -
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  جشىًارٌ:بخش َبی 
 الف( ومبیشىبمٍ وًیسی 

 صحىٍ ای َبی اجرای ومبیشة( 

  :ومبیشىبمٍ وًیسی بخش ايل 

 :شرکت در ایه بخش  مقررات

 آثبس اسسبلی ًجبیذ حبئض ستجِ یب همبم ثشگضیذُ دس خطٌَاسُ ّبی دیطیي سضَی ثبضذ. -

 هی تَاًذ ثب اسائِ یه اثش دس خطٌَاسُ ضشوت ًوبیذ. ًَیسی ّش ًَیسٌذُ دس ثخص ًوبیطٌبهِ -

 ثِ آثبس ثشگضیذُ ای وِ ثیص اص یه ًَیسٌذُ داضتِ ثبضذ تٌْب یه خبیضُ اّذا خَاّذ ضذ. -

 آثبس التجبسی الضاهبً هی ثبیستی ثب روش هٌبثغ ٍ خالصِ آى صَست گیشد. -

 یتَس ثِ ًطبًضوس  یتبسًوب كیاص طش ثجت ًبم ٍ اسسبل اثش ٌذیٍ فشآ یاطالع سسبً -

khorasanshomali.shamstoos.ir  ٍ portal.shamstoos.ir ضَد یاًدبم ه .  

 دثیشخبًِ خطٌَاسُ دس لجبل خسبست ٍ یب هفمَد ضذى آثبس اسسبلی هسئَلیتی ًذاسد.،  دس صَست اسسبل اص طشیك دست -

 ایي خطٌَاسُ دس اًتخبة ٍ چبح آثبس سسیذُ هختبس است. -

 ثیٌی ًطذُ ثشػْذُ دثیشخبًِ خطٌَاسُ هی ثبضذ. تصوین گیشی دس هَاسد دیص -

 آثبس اسسبلی ثبیذ ثِ صَست تبیخ ضذُ ٍ اص طشیك ثجت ًبم سبهبًِ اسسبل گشدد. -

 جًایس بخش ومبیشىبمٍ وًیسی: 

 سیبل ثِ ػٌَاى حك التألیف 000/000/70ًوبیطٌبهِ اٍل : تٌذیس خطٌَاسُ + لَح تمذیش +  -

 سیبل ثِ ػٌَاى حك التألیف 000/000/50ح تمذیش + ًوبیطٌبهِ دٍم : تٌذیس خطٌَاسُ + لَ -

 سیبل ثِ ػٌَاى حك التألیف 000/000/30ًوبیطٌبهِ سَم : تٌذیس خطٌَاسُ + لَح تمذیش +  -

 

 :یصحىٍ ا یَب شیومب یاجرا بخش ديم: 

 :کت در ایه بخش مقررات شر

ثِ  wordگشٍُ ّبی هتمبضی هی ثبیست طشح یب ًوبیطٌبهِ خَد سا دس سِ ًسخِ تبیخ ضذُ ثِ ّوشاُ فبیل دس هحیط  -

ضشوت دس خطٌَاسُ ّب، احشاص ستجِ ٍ ...  ،فؼبلیت ّبی آهَصضی ،ّوشاُ سَاثك ٌّشی وبسگشداى ٍ گشٍُ ًوبیطی ٍ تَلیذات

 اسسبل ًوبیٌذ. ٍ فشم تىویل ضذُ تمبضبی حضَس دس خطٌَاسُ ثِ دثیشخبًِ

یي دس ّیچ وذام اص خطٌَاسُ ّبی اآثبسی وِ اسسبل هی ضَد ثبیستی ثشای ًخستیي ثبس تَلیذ ضذُ ثبضٌذ ٍ دیص اص  -

آثبس هتمبضی دس  ایي ثخص ًجبیذ تَسط ّوبى گشٍُ دس خطٌَاسُ ّبی دیطیي ضشوت  ).سضَی ضشوت دادُ ًطذُ ثبضٌذ

 وشدُ ثبضذ(.

ًوبیص ثشای  10اًتخبة ثشاسبس اسصیبثی ّیبت اًتخبة ٍ تبویذ ثش ویفیت آثبس حذاوثش اص هیبى آثبس حبضش دس هشحلِ  -

 ثخص هسبثمِ ثشگضیذُ خَاّذ ضذ.

سا ثشای حوبیت اص اخشای اثش ثبویفیت  3دس صَست تطخیص ٍخَد لبثلیت ّبی ویفی الصم دس آثبس، اًتخبة ّیبت  -

 هؼشفی خَاّذ وشد. ّبی ًوبیطی وطَسٍ هشوض ٌّش ػوَهی دس ضْشّبی هحل تَلیذ ثِ ستبد ثشگضاسی
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سیبل ووه ّضیٌِ تَلیذ تؼلك  000/000/100حذاوثش تب سمف ثب ًظش ّیبت اًتخبة ثِ آثبس ساُ یبفتِ ثِ ثخص هسبثمِ  -

 خَاّذ گشفت.

ّیأت اًتخبة وِ الضاهبً یه ًفش اص آًبى وبسضٌبس هزّجی آضٌب ثِ فشٌّگ ٍ هؼبسف سضَی خَاّذ ثَد دس هشحلِ اسصیبثی  -

َى ٍ طشح ّب ٍ ّوچٌیي هشحلِ اًتخبة آثبس تَخِ ٍیژُ ٍ خذی ثِ دشداخت ػویك ًوبیص ثِ هفبّین سضَی خَاّذ هت

 داضت.

لجل اص ثشگضاسی خطٌَاسُ ًوبیص خَد سا دس ضْش هحل سىًَت حذالل ثِ هذت دزیشفتِ ضذگبى هتؼْذ هی ضًَذ تب  -

 ضت اخشا ًوبیٌذ.7

 یضوس تَس ثِ ًطبً یتبسًوب كیثجت ًبم ٍ اسسبل اثش اص طش ٌذیٍ فشآ یاطالع سسبً -

khorasanshomali.shamstoos.ir  ٍ portal.shamstoos.ir ضَد یاًدبم ه .  

       اص طشیك دست ، )ثِ ػلت حدن ثبالی اثش ٍ ػذم ثبسگذزاسی دس سذبهبًِ ( اًضذوبم     DVDدس لبلت دس صَست اسسبل آثبس  -

 ) دذس اص ثجذت ًذبم دس سذبهبًِ(     هٌذسج دس اًتْبی فشاخَاى ٍ وذذ سّگیذشی ثجذت ًذبم الىتشًٍیىذی      « فشم ضٌبسِ اثش» 

 ضشٍسی هی ثبضذ اػالم ٍصَل اص طشیك اسسبل وذسّگیشی دستی اًدبم هی گیشد .

استفبدُ ٍ ًوذبیص تصذَیش   دثیشخبًِ هدبص است اص آثبس اسسبلی ثِ صَست ّبی هختلف دس گضاسضبت استفبدُ ًوبیذ ٍ حك  -

 آثبس سا ثب لیذ ًبم صبحت اثش ، ثشای خَد هحفَظ هی داسد .

 بخش يیژٌ :  -
 در بخش ویژه به تولیذ آثاری پرداخته می  ویود  یه ماتیوا و م یثور آثیار ویوک مایور  رامیب االیاا  بیا ال یا  ا              

 :کبه عنوار مثا. آمو ه های رضوی، اهل بیب علی م اللال  و قرآر  ریم باوذ 

 خداوند می فرماید: ۰۷در سوره اسراء آیه ]

 «فضیالعٓلَی کَثِیرٍ هِوَّيْ خَلَقٌَْا تٍَٓلَقَدٕ کَرَّهٌَٕا بٌِٓی آدٓمٓ ٍٓحٓوٓلٌَْأّنٕ فِی الْبٓرِّ ٍٓالْبٓحٕرِ ٍٓرٓزٓقٌَْأّنٕ هِيَ الطَّیِّبٓاتِ ٍٓفَضَّلٌَْأّنٕ » 

 هااا فرزًااداى آدم را کراهااد ب واایددن ٍ باار دردااا ٍ خوااو  زااَار کاارددن ٍ از هیسّاااد خااَش ٍ  اااکیسُ رٍزد دادداان        

 .داددنٍ بر بسیارد از ه لَقات خَدص برتردواى 

 قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

 1۷1ص 94بحار االنوار ج  - «بِالْأَعٕوٓالِ الْجٓسَاءٓ ٍٓ ٍٓاحِدٌ الْأَبٓ ٍٓ ٍٓاحِدٓةٌ الْأُمّٓ ٍٓ ٍٓاحِدٌ تَعٓالَ  ٍٓ تَبٓارٓکٓ الرَّبّٓ إِىَّ»

 .[ٍ جسای ّرکس برابر اعوال اٍزد ، ّوِ از دک  در ٍ هادردن: خدای ّوِ ها دوی ازدًدفرهَدرضاعلیِ السالم  اهام

 قرآنی آهوزه هورد نظر را ذکر نواید . ترای تولید اثر در زهینه کراهت انسانی ضرورت دارد صاحة اثر هستند حدیثی یا روایی یاتبصره :  
 

 

 :  به یک نفر کرامت انسانی جایزه بخش ویژه
 

لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایسه نقدی که هتناسة تا کیفیت اثر تولید شده از سوی اتاا  کرار ترناهاه ی هوضاوعی ت یایر و ترداخات        –الف 

 خواهد شد .  

 در هشهد هقدس تا هسینه سفر ریلی یا زهینی علیه السالملوللی اهام رضاشرکت در هراسن اختتاهیه جشنواره تیر ا–ب 

 مُم: تٍوک -

 اسسبل فشهبییذ. www.shamstoos.irّشگًَِ ًظش ٍ دیطٌْبد سا اص طشیك سبهبًِ ًظبم دیطٌْبدات ثشسٍی سبیت  -    

 

http://www.shamstoos.ir/


4 

 

 

 

 

 تقًیم برگساری:

طرح، تبریخ ارائٍ،  بخش

 ایذٌ بب مته

 زمبن جشىًارٌ اعالم وتیجٍ ارزیببی ي مشبَذٌ اعالم وتیجٍ

 1396ًیوِ اٍل هشداد  --- --- 1396اٍل تیشهبُ  1396خشداد  20 ومبیشىبمٍ وًیسی 

فشٍسدیي هبُ 20 صحىٍ ای َبی ومبیش

1396 

اسدیجْطت هبُ  10

1396 

 1396ًیوِ هشداد  1396تیشهبُ 20 1396تیشهبُ 5اص 

 

 

 وشبوی دبیرخبوٍ)ارسبل آثبر(: -

 تئبتش سضَی  دثیشخبًِ دائوی خطٌَاسُ -ثدٌَسد هدوَػِ تئبتش ضْش -ثلَاس تشثیت -ثدٌَسد -خشاسبى ضوبلی 

 114داخلی  05832247392ٍ  05832244115تلفىس: 
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 6931در ديازدَمیه جشىًارٌ تئبتر رضًی بجىًرد ي شىبسٍ اثر فرم تقبضبی حضًر  

  

 ایٌدبًت:

 

 ضْش:         تبسیخ تَلذ:                                   ًبم گشٍُ:                             هحل سىًَت استبى:                         

 

 وذدستی:                                      ًطبًی:

 

 تلفي ثبثت:                                  تلفي ّوشاُ:

 

 الىتشًٍیه:                                                                     سبیت گشٍُ:دست 

 

         سضتِ تحصیلی) وبسگشداى/ ًوبیطٌبهِ ًَیس(                                 هیضاى تحصیالت) وبسگشداى/ ًوبیطٌبهِ ًَیس(

 

                                  

 ثخص:هتمبضی 

            صحٌِ ای ّبی ًوبیص                   ًوبیطٌبهِ ًَیسی 

 

 هذاسن اسسبلی:

 

 سَاثك ٌّشی گشٍُ                                        سَاثك ٌّشی وبسگشداى                           سَاثك ٌّشی ًَیسٌذُ

 

 اص هتي یب طشح ًوبیطی  WORDسِ ًسخِ تبیخ ضذُ اص هتي یب طشح ًوبیطی                             سِ ػذد لَح فطشدُ 

 ًبم اثش ......................................................................

 هی داسم. یب اسسبل هذاسن فَق ٍ اطالع اص هفبد فشاخَاى تمبضبی حضَس خَد سا اػالم

 

 اهضبی هتمبضی
 

 


