السالم علیک یا علی ابه موسی الرضا(علیه السالم)

فراخَاى
جشٌَارُ کتابخَاًی حکوت ّای رضَی
از سری برًاهِ ّای سیسدّویي دٍرُ جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا

(علیِ السالم)

هرداد هاُ 4931
هقدهه:

تِ هٌاسثت سالشٍص هیالد حضشت علی تي هَسی الشضا(ع) ٍ حضشت فاطوِ هعصَهِ (س) ٍ ّوضهاى تا دِّ كشاهت اداسُ كل فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی استاى الثشص
تشگضاس هی ًوایذ .اص عوَم عاشقاى آى حضشت دعَت هی شَد پاسخ ًاهِ ّای خَد سا جْت ششكت دس جشٌَاسُ اسسال ًوایٌذ.
اهداف:
الف :اشاعِ ٍ تشٍیج فشٌّگ هٌَس سضَی.
(ع)
ب :گستشش فعالیتْای فشٌّگی ٌّشی ٍ هزّثی هشتثط تا سیشُ ائوِ هعصَهیي تِ ٍیژُ اهام سضا .
ج :شٌاسایی ،هعشفی ٍ گشاهیذاشت تَلیذكٌٌذگاى ٍ پذیذآٍسًذگاى آثاس تشتش فشٌّگی ،هشتثط تا فشٌّگ سضَی ٍ كوک تِ تَلیذ ٍ ااًتشاس گستشدُ ایي آثاس.
د :تشٍیج فشٌّگ كتاب ٍ كتاتخَاًی

عٌَاى کتاب :
كتاب حکوت ّای سضَی اثش هحوذ جَاد طثسی تشجوِ عثاس پَسعثادی

هَضَع:
سثک صًذگی تش اساس تعالین اهام سضا (علیِ السالم)
شرایط شرکت در جشنواره:

 -1افراد باالی  11سال مجاز بٍ شرکت در ایه جشىًارٌ می باشىد.
 -2تمامی شرکت کىىدگان می بایست پاسخ مسابقٍ مىدرج در اوتُای کتاب را در جديل بٍ َمراٌ وام ي وام خاوًادگی ،شمارٌ ملی سال تًلد ي وام استان بٍ
صًرت پستی یا ایمیل ارسال ومایىد.
توضیح:

ّضیٌِ ّای ایاب ٍ رّاب ،اسکاى ٍ پزیشایی دس طَل تشگضاسی جشٌَاسُ تِ عْذُ دتیشخاًِ جشٌَاسُ تَدُ ٍ تِ ششكت كٌٌذگاى دس هشحلِ ًْایی هتٌاسة تا هَقعیت هحل
سکًَتشاى كوک ّضیٌِ سفش تش اساس ٍسیلِ ًقلیِ عوَهی پشداخت خَاّذ شذ.
جوایز :
-4

 8سکِ بْار آزادی بِ ً 8فر اٍل

-2

ً 8ین سکِ بْار آزادی بِ ً 8فر دٍم

-9

 8ربع سکِ بْار آزادی بِ ً 8فر سَم

آخرین ههلت ارسال پاسخ ناهه 49/20/ 02 :
هراسن قرعه کشی و اعالم اساهی برندگان

49/0/00 :

مصادف با میالد حضرت معصومه

(س)

هراسن اختتاهیه و اهدای جوایز :همزمان با دهه کرامت (حد فاصل میالد حضرت معصومه(س) تا والدت امام رضا(علیه السالم) )

عالقمىدان می تًاوىد برای دریافت مته کتاب ي پرسشىامٍ بٍ وشاوی ایىتروتی www.alborz.farhang.gov.ir :مراجعٍ فرمایىد.
وشاوی دبیرخاوٍ جشىًارٌ  :کرج – پل آزادگان-ابتدای خیابان شُید مطُری -وبش شاَد  - 2ادارٌ کل فرَىگ ي ارشاد اسالمی استان البرز

تلفکس دبیرخانه جشنواره 12232523120 :

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز

: razavi_alborz@yahoo.comسایاًاهِ (ایویل)

معاونت فرهنگی

