
 

 ثسوِ تعبلی

 )علیِ السالم( السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا

 (علیه السالمرضا) امام . کند احیا مرا امر که کسی کند رحمت خدا
 

 فراخَاى 

 ّای ًوایشی رضَی جشٌَارُ سراسری آییي ّفتویي

 علیِ السالمالوللی اهام رضا  جشٌَارُ بیي شاًسدّویيّای  از سری برًاهِ

 7931هرداد هاُ -استاى کْگیلَیِ ٍ بَیراحود / یاسَج

 
 علیِ السالم هَسی احوذثي حضشت ثضسگذاضت ٍ( س) هعصَهِ حضشت ٍ علیِ السالم الشضب هَسی ثي علی حضشت سعبدت ثب هیالد سبلشٍص هٌبسجت ثِ
 کٌذ. ثَیشاحوذ ثشگضاس هیکْگیلَیِ ٍ  ، اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی استبى کشاهت، دِّ ثب ّوضهبى ٍ(ضبّچشاغ)

 

 اّداف:

 الف: اضبعِ ٍ تشٍیج فشٌّگ هٌَس سضَی.
 هشتجط ثب سیشُ اّل ثیت)علیْن السالم( ٌّشیة: گستشش فعبلیتْبی فشٌّگی ٍ 

 عشصِ هعٌَیحَصُ فشٌّگ سضَی ٍ کوک ثِ اًتطبس گستشدُ تش ایي آثبس ج: گشاهیذاضت تَلیذکٌٌذگبى ٍ پذیذآٍسًذگبى 

 هحَرّای جشٌَارُ:
 ٍ ائوِ ی هعصَهیي )علیْن السالم( علیِ السالم الف: اثعبد صًذگبًی ٍ ضخصیت اهبم سضب

 ة: ّجشت حضشت اهبم سضبعلیِ السالم
 ج: هقبم علوی گفتگَ ٍ هٌبظشات حضشت اهبم سضبعلیِ السالم

 قالب ّای جشٌَارُ:

 آییي ّبی ًوبیطی -1

 ٍ ًقبلی پشدُ خَاًی -2
 :هقررات شرکت در جشٌَارُ

ٍ  اص طشیق  دثیشخبًِ جطٌَاسُ اسسبل کٌٌذثِ لَح فطشدُ  عذد 4خَد سا دس قبلت  ٍ ًقبلی پشدُ خَاًی آییي ًوبیطی، ًسخِ اص اجشای 4ثبیست  هیهتقبضیبى  -1

 ًسجت ثِ ثجت ًبم ٍ تکویل فشم ضشکت دس جطٌَاسُ  اقذام ًوبیٌذ.Kb.shamstoos.ir  ٍ portal.shamstoos.irسبیت 

ثش اسبس تصَیت کویتِ تخصصی ثِ ًسجت ثَد کِ ایي هجلػ خَاّذ هیلیَى سیبل  100ساُ یبفتِ ثِ جطٌَاسُ تب سقف آییي ًوبیطی  هٌتخت ّبی گشٍُ ٍسٍدی  -2

 .پشداخت خَاّذ ضذ عذ هسبفتاجشا ٍ ثُکیفیت اثش دس 

 پشداخت خَاّذ ضذ. هیلیَى سیبل 30تب سقف  ًیض ثِ پشدُ خَاًبى ٍ ًقبالى هٌتخت -3

 ت ثِ کیفیت آى اطویٌبى حبصل ضَد.ثبصثیٌی آثبس دس قبلت لَح فطشدُ اسسبلی اًجبم خَاّذ گشفت، ًسجثب تَجِ ثِ ایٌکِ  -4

  . ًخَاٌّذ ضذثشگضیذُ ضذُ ثبضٌذ، پزیشفتِ ّبی هلی سضَی  جطٌَاسُآثبسی کِ پیص اص ایي دس  -5

 هٌتخت ثبیستی هجتٌی ثش یکی اص هحَسّبی تعییي ضذُ جطٌَاسُ ثبضذ. آثبس  -6
 

 ًکات هْن:

 ّب ٍ صهبى ثٌذی دثیشخبًِ جطٌَاسُ است. سُ ثِ هٌضلِ پزیشش قَاًیي ثشًبهِتکویل فشم ضشکت دس جطٌَا  -

 .ضذ ًخَاّذ هستشد اسسبلی ّبی فیلن ٍ هذاسک -

 .ًذاسدگشٍُ ّب  تجلیغبت ٍ ثشضَس چبح ٍ لجبس دٍخت دکَس، سبص ٍ سبخت قجبل دس هسئَلیتی ّیچ جطٌَاسُ ثشگضاسی ستبد -

 شاخَاى رکش ًطذُ ثبضذ، اص طشیق دثیشخبًِ جطٌَاسُ قبثل استعالم است.ف دس هَاسدی چٌبًچِ -

 .خَاّذ ضذ اعالم هشکض ٌّشّبی ًوبیطی هتعبقجبٌ هعبًٍت ٌّشی ٍ یذأیتخبة ٍ داٍساى جطٌَاسُ ثعذ اص تت اًأاسبهی ّی -



 کهگیلىهی و بىریاحمد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 جَایس:
 خَاٌّذ ضذ.اص هیبى آثبس ساُ یبفتِ ثِ جطٌَاسُ سِ اثش ثِ عٌَاى آثبس ثشتش اًتخبة 

 سیبل 000/000/50 لَح تقذیش+تٌذیس جطٌَاسُ+ :  اثش اٍل  -
 سیبل 000/000/30لَح تقذیش+ +  تٌذیس جطٌَاسُ:  اثش دٍم -
 سیبل 000/000/20 لَح تقذیش++  تٌذیس جطٌَاسُ:  اثش سَم -

 

 :برگساریتقَین 

 خَاّذ ثَد. 20/03/1337 تب ّب آییي طشح یب هتي ّوشاُ آثبس فطشدُ لَح  آخشیي هْلت اسسبل -
  خَاّذ ثَد.  10/04/1337تبسیخ اعالم ثبصثیٌی آثبس  -
 است. 1337دِّ کشاهت تبسیخ ثشگضاسی جطٌَاسُ -

 

 

 ًشاًی دبیرخاًِ:

 سضَی جطٌَاسُ دثیشخبًِ اسالهی، اسضبد ٍ  اداسُ کل فشٌّگ هیذاى هعلن، استبى کْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ، یبسَج،
 هوجیٌیعبلوِ  03177417721   074 -33227110: تلفي

                    Kb.farhang.gov.ir               Kb.shamstoos.ir   ًطبًی پبیگبُ اطالع سسبًی:
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

 

 معاونت امىر  هنری 

 

 

 نمایشی کهگیلویه و بویراحمدانجمن هنرهای 

 

 

 


