
 

 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)علیِ السالم(
 

 فراخَاى 

 شعر رضَیهلی  جشٌَارُ
 

 از سری بروامٍ َای چُاردَمیه جشىًارٌ بیه المللی امام رضا )ع(
 5931مردادماٌ  – ادارٌ كل فرَىگ يارشاداسالمی استان كرمان

 

 خذا سحوت وٌذ وسی وِ اهش ها سا احیاء وٌذ.
 اهام سضا)ع(

 
 

  حضرت بسرگذاشت ٍ( س) هعصَهِ فاطوِ حضرت ٍ( ع) الرضا هَسی ابي علی حضرت سعادت با هیالد سالرٍز هٌاسبت بِ

 .ًوایذ برگسارهیفرٌّگ ٍارشاداسالهی استاى كرهاى ادارُ كل  كراهت، دِّ با ّوسهاى ٍ( ع()شاّچراغ)هَسی احوذبي

 
 

 اّذاف:

 الف: اضاػِ ٍ تشٍیح فشٌّگ هٌَس سضَی.

 فؼالیتْای فشٌّگی ٍ ادتی هشتثط تا سیشُ اّل تیت)ػلیْن السالم(ب: گستشش 

 ج: گشاهیذاضت تَلیذوٌٌذگاى ٍ پذیذآٍسًذگاى آثاس تشتش ادتی حَصُ فشٌّگ سضَی ٍ ووه تِ اًتطاس گستشدُ تش ایي آثاس

  :هحَرّا

 صًذگی ٍ اتؼاد ضخصیت ّطتویي اختش تاتٌان آسواى اهاهت ٍ ٍالیت خضشت اهام سضا)ع( -1

 اّل تیت ػلیْن السالم  -2

 

 بخش ٍیژُ:

  ساستای دس هؼشفتی هحتَای ػٌَاى تِ سضَی سیشُ تش هثتٌی خاهؼِ سٍص هَسدًیاص هَضَػات تا السالم سضاػلیِ اهام حضشت اص حذیث یه اًتخاب

 هماٍهتی التصاد سٍیىشد تا اسالهی صًذگی سثه

 

 ًحَُ برگساری :

 

دس هَضَػات  اًتخاب آثاس تشگضیذٍُ  حَصُ ضؼش ٍ ادب وطَسػاللِ هٌذ تشگضاسی تخص ضؼش خَاًی تِ صَست سلاتتی تا حضَس ضاػشاى ٍ فؼاالى  -1

 فَق ٍ دس لالة ّای  الف( ضؼش والسیه  ب( ضؼش ًَ

 ضاػش تشخستِ 3دػَت اص ٍ  سال گزضتِ ٍ اًتخاب  8تشگضاسی تخص ٍیژُ تا تشسسی ًاب تشیي سشٍدُ ّای سضَی ضاػشاى وطَس طی  -2

 ًطاى ٍیژُصلِ ٍ ٍ اّذای  

 دس خْت ّن افضایی، تؼاهل ٍ حفظ لَت فاسسی  ُ تخصصی تا حضَس چْشُ ّای ضاخص ضؼش ٌشاًی ّای ػلوی ٍ فشٌّگی ٍ واسگاتشپایی سخ -3

 ٍ اصالت صتاى فاسسی

 افضایی ّشچِ تیطتشتشگضاسی تشًاهِ ّای خٌثی تا سٍیىشد هشدهی دس ساستای اثش تخطی ٍ هؼشفت  -4



 

 :ٍ هقرراتشرایط 

 .هحذٍدیت سٌی تشای ضشوت وٌٌذگاى ٍخَد ًذاسد 

  اثش تِ دتیشخاًِ اسسال وٌٌذ. 2 وثشحذا (والسیه، ضؼش ًَ)دس ّش لالة اًتخاتی هی تَاًٌذ ضشوت وٌٌذگاى 

  تا روش هَضَع ٍ اٍلَیت اسسال ًوایٌذ.اسسال ّوضهاى اثش دس تواهی هَضَػات تالهاًغ است ٍ الصم است ضشوت وٌٌذگاى آثاس خَد سا 

 توْیذات علوی ٍ هحتَایی:

 ٍ ضَاسی هطَستی  دتیش خاًۀ دائوی خطٌَاسُ توٌظَس تحَل، ًَآٍسی ٍ ویفیت افضایی ایي سٍیذاد فشٌّگی ٍ هؼٌَی ، هالحظات صیش سا تش هثٌای ًظش اتاق فىش 

 خطٌَاسُ اػالم هی ًوایذ.

 :پیشاهَى هحَسّای صیش طثغ آصهایی ًوَدُ ٍ آثاس خَد سا اسسال ًوایٌذ تَاًٌذهی ضاػشاى دس هَضَع ضؼش سضَی  -1

 ج( سفش اهام سضا )ع( اص هذیٌِ تِ طَس ب( تفسیش ٍ تشداضت ضاػشاًِ اص اضؼاس دػثل خضاػی   الف( حذیث سلسلِ الزّة

 :سا هَسد تَخِ لشاس دٌّذهحَسّای صیش  هی تَاًٌذهی پشداصًذ  شضاػشاًی وِ دس هَضَع اّل تیت )ع( تِ خلك اث -2

هؼصَم )ع( ٍ ًمص  14ضٌاخت اتؼاد ػلوی ٍ ػولی صًذگی هؼصَهیي  ج( تَخِ تِ فشاص ّایی اص صًذگی اختواػی  الف( سثه صًذگی اّل تیت)ع(  ب(        

 آًاى دس سفغ هسائل ٍ هطىالت هشدم

 هٌاتغ اص طشیك سایت هؼشفی ٍ دس دستشس ػاللوٌذاى لشاس هی گیشد. -3

ٍ  اًِ خطٌَاسُ دس ساستای ادای دیي تِ ساحت اسخوٌذ ضاػشاى پیطىسَت وطَس وِ تیطتشیي تأثیش سا دس خشیاى ضؼش ٍالیی اص خَد تِ خای گزاضتِدتیش خ -4

دلیل ٍ تضسگذاضت یىی اص ضاػشاى تّوچَى سٌَات لثل  ،ػوش خَد سا تا حضَس ٍ دس هحافل ٍ اًدوي ّای ادتی ٍ لف تشتیت ًسل خَاى ًوَدُ اًذ

 .وطَس سا دس تشًاهِ  لشاس هی دّذ

  بخش رقابتی:جَایس

 خَایضی تِ ضشح صیش اّذا هی ًوایذ.تِ تفىیه ضؼش والسیه ٍ ضؼش ًَ  ّیات داٍساى تش هثٌای آثاس سسیذُ دس ّشیه اص هَضَػات خطٌَاسُ

 سیال  000/000/10. ًفش اٍل: لَح سپاس، تٌذیس خطٌَاسُ ٍ هثلغ  1

 سیال  000/000/8ذیس خطٌَاسُ ٍ هثلغ  . ًفش دٍم: لَح سپاس، ت2ٌ

      سیال  000/000/6. ًفش سَم: لَح سپاس، تٌذیس خطٌَاسُ ٍ هثلغ  3

 جایسُ بخش ٍیژُ:

 لَح تمذیش + ووه ّضیٌِ هطْذ همذس
 

  تقَین برگساری:

 

 5/4/55  الف: هْلت اسسال آثاس: 

 (55)هشدادهاُ ایام دِّ وشاهت : صهاى تشگضاسی تخص سلاتتی

 15/5/55   اختتاهیِ: 

 

 



 تَضیحات:

س ٍ دتیشخاًِ خطٌَاسُ تا تَخِ تِ حدن ٍ ًَع آثاس سسیذُ اص طشیك ّیات داٍسی تؼذادی اص  اضؼاس سا اًتخاب  ٍ اص صاحثاى اثاس تشتش خْت حضَ -1

 لشائت ضؼش دس تخص سلاتتی خطٌَاسُ دػَت تِ ػول خَاّذ آٍسد.

 ًشههاًی بههِ تههَس شههو  تارًوههای جشههٌَارُ بخههش طریهه  از ًههام ثبههت فرآیٌههذ ٍ ّهها رسههاًی اطههالع كلیههِ -2

kerman.shamstoos.ir  شَد  هی اًجام. 

گضیذُ آثاس خطٌَاسُ دس لالة هدوَػِ ای تصَست وتاب چاج ٍ هٌتطش خَاّذ ضذ. تذیْی است دتیشخاًِ دس اًتخاب ٍ چاج آثاس سسیذُ هختاس  -3

 خَاّذ تَد.

 دس صَست اهىاى ًطاًی الىتشًٍیىی  ٍ  ًطاًی پستیضواسُ تواس)ّوشاُ ٍ ثاتت(،   ای ، دس ریل ولیِ آثاس اسسالی، هطخصات واهل ضٌاسٌاهِ -4

 لیذ گشدد.

 پزیشفتِ ًوی ضًَذ. خطٌَاسُ لثل  دٍسُ ّای اضؼاس اسسال ضذُ تِ  -5

اسىاى ٍ پزیشایی هیْواًاى هذػَ تش ػْذُ دتیشخاًِ خطٌَاسُ تَدُ ٍ تِ ضشوت وٌٌذگاى دس هشحلِ پایاًی هتٌاسة تا هَلؼیت سىًَتطاى ووه  -6

 پشداخت خَاّذ ضذ. سفش ّضیٌِ 

 

: وشهاى، خیاتاى ضْیذ واهیاب)اتَحاهذ( اتتذای خیاتاى ضْیذ سضَاًی ًژاد، ساختواى هشوضی اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسضاداسالهی ، دتیشخاًِ ًشاًی پستی

 ضؼش سضَیهلی  دائوی خطٌَاسُ 

 034-32225058ٍ  034-32268513شوارُ ًوابر :    034-312255200شوارُ تواس :

 kerman.shamstoos.ir ًشاًی سایت: 

 

 


