
 باسوِ تعالی

علیِ السالمالسالم علیک یا علی بي هَسی الرضا  

(علیِ السالماحیا کٌذ. ) اهام رضا اخذا رحوت کٌذ کسی کِ اهر ها ر  

 فراخوان

 جشٌَارُ ی هلی تَلیذ کتاب رضَی برای کَدک ٍ ًَجَاى  سَهیي

عليه السالمجشىواره بيه المللي امام رضا  دهميهاوسش از سري بروامه هاي  

 (7931 مرداد/ شهرکرد)

 

تِ هٌاسثت سالشٍص هیالد تاسعادت حضشت علی تي هَسی الشضا )ع( ٍ حضشت هعصَهِ )س( ٍ تضسگذاضت حضشت احوذتي هَسی 

 استاى چْاسهحال ٍ تختیاسی تشگضاس هی کٌذ.ضاّچشاغ )ع( ٍ ّوضهاى تا دِّ کشاهت، اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی 

 اّذاف جشٌَارُ:

 اضاعِ ٍ تشٍیج فشٌّگ هٌَس سضَی -

 گستشش فعالیت ّای فشٌّگی ٍ ادتی هشتثط تا سیشُ اّل تیت )ع( -

  گشاهیذاضت تَلیذ کٌٌذگاى ٍ پذیذ آٍسًذگاى آثاس حَصُ فشٌّگ سضَی  -

 هحَرّای فراخَاى:

 ا )ع(ضخصیت ٍ اتعاد صًذگاًی حضشت اهام سض -

 احادیث اهام سضا )ع( -

 ّجشت اهام سضا )ع( -

 سیشُ ٍ فشٌّگ سضَی -

 ضخصیت ٍاتعاد صًذگاًی حضشت اهام هَسی کاظن )ع( -

 بخش ّای جشٌَارُ:

 کتاب ّای تَلیذ شذُ  -1

  تَلیذ کتاب سال گزضتِ تِ چاج سسیذُ ٍ پیص تش دس جطٌَاسُ  3آثاسی دس ایي تخص هَسد داٍسی قشاس هی گیشًذ کِ طی

 ضشکت ًکشدُ تاضٌذ.سضَی 

 .آثاس سسیذُ تِ ایي تخص تایذ داسای ضواسُ ضاتک، ضٌاسٌاهِ ًاضش ٍ هجلذ تاضٌذ 

 

 

 



 :کتاب ّای آهادُ چاپ -2

 ایي تخص دس دٍ قالة

 الف( ضعش سضَی

 ب( داستاى سضَی

 تشگضاس هی ضَد.

  ٍ ( داضتِ تاضٌذ.آثاس سسیذُ تِ ایي تخص تایذ ضشایط الصم سا تشای چاج )اعن اص ٍیشاستاسی، تصَیشگشی... 

  تثصشُ : ًَسیٌذگاى جْت تصَیشگشی هیتَاًٌذ تا دتیشخاًِ ّواٌّگی ًوایٌذ 

 جوایس :

 کتاب ّای چاپ شذُ:الف( 

+ یک سفش صیاصتی تِ هیلیَى سیال  20جطٌَاسُ ٍ هثلػ  سکَدک ٍ ًَجَاى لَح تقذیش، تٌذیضعش  حَصُ هٌتخة دس کتاب تِ  -

 هطْذهقذس 

+ یک سفش  هیلیَى سیال 20جطٌَاسُ ٍ هثلػ  سکَدک ٍ ًَجَاى لَح تقذیش، تٌذیداستاى   حَصُ  هٌتخة دس کتابتِ  -

 صیاستی تِ هطْذ هقذس 

 :کتاب ّای آهادُ چاپب( 

 + یک سفشصیاستی تِ هطْذ هقذس  هیلیَى سیال 20جطٌَاسُ ٍ هثلػ  س: لَح تقذیش، تٌذیشعر  ستثِ اٍل -

     هیلیَى سیال 15ٍ هثلػ : لَح تقذیش، ضعش ستثِ دٍم -       

      هیلیَى سیال 8: لَح تقذیش، ٍ هثلػ ضعش ستثِ سَم -        

 + یک سفشصیاستی تِ هطْذ هقذسهیلیَى سیال 20جطٌَاسُ ٍ هثلػ  س: لَح تقذیش، تٌذیداستاى  ستثِ اٍل -

 هیلیَى سیال 15: لَح تقذیش، ٍ هثلػ داستاى ستثِ دٍم -           

  هیلیَى سیال 8: لَح تقذیش، ٍ هثلػ داستاى ستثِ سَم -           

  هیلیَى سیال تاتت حق تألیف پشداخت هی ضَد. 5هثلع  ًفشتشای چاج کتاب ّا تِ ّش  تِ  کتاتْایی کِ ضایستِ چاج ضًَذ 

  ًاضش هحفَظ ٍ ایي حق تشای دتیشخاًِ جطٌَاسُ چاج هیطًَذآثاس تشگضیذُ آهادُ چاج دس صَست داضتي ضشایط الصم تَسط

 خَاّذ هاًذ.

 ًاشر برگسیذُ: -3

فعالیت داسًذ هی تَاًٌذ کاسًاهِ ًطش  علیْن السالم (اّل تیت )  تا هَضَع ّای کَدک ًٍَجَاى ًاضشاًی کِ دس حَصُ چاج کتاب 

 خَد سا تِ ّوشاُ ًوًَِ کتاب ّای چاج ضذُ تِ دتیشخاًِ جطٌَاسُ اسسال ًوایٌذ.

) دُ هیلیَى تَهاى( کتاب خشیذاسی خَاّذ  سیال  000/000/100هثلػ  اّذاء ٍٍتٌذیس جطٌَاسُ تِ ًاضشتشگضیذُ لَح تقذیش  -

 ضذ 

 فشاّن هیٌوایذ ًوایطگاُ کتاب سا تشای ًاضش تشگضیذُ دسضْشکشد  تثصشُ : دتیشخاًِ جطٌَاسُ اهکاًات الصم جْت تشگضاسی یک -

 دس سٍص اختتاهیِ دسهحل تشگضاسی هشاسن ( ")تشجیحا          



 هقررات شرکت در جشٌَارُ:

سال گزضتِ تَلیذ ضذُ تاضٌذ ٍ کتاب ّایی کِ دس دٍ دٍسُ گزضتِ جطٌَاسُ ضشکت  3کتاب ّای چاج ضذُ تایذ طی  -

 داضتِ اًذ هَسد اسصیاتی ٍ داٍسی قشاس ًوی گیشًذ.

هشتثط تا فشٌّگ سضَی تَدُ ٍ تشای سدُ  دس تخص کتاب ّای آهادُ چاج فقط کتاب ّایی هَسد اسصیاتی قشاس هی گیشًذ کِ -

  سٌی کَدک ًٍَجَاى ًَضتِ ضذُ تاضذ 

 دس قطع خطتی تاضٌذ. ٍیشاستاسی ٍ کتاب ّای اهادُ چاج دس تخص کَدک تایذ -

 دس قطع سقعی تاضٌذ.ٍکتاب ّای اهادُ چاج دس تخص ًَجَاى تایذ ٍیشاستاسی  -

 گی آى تِ ّوشاُ لَح فطشدُ اثش تِ دتیشخاًِ جطٌَاسُ اسسال ضَد.سِ ًسخِ پشیٌت سًدسآثاس آهادُ چاج تایذ ٍیشاستاسی ٍ  -

 کتاب ّای ضعش هی تَاًذ دس توام قالة ّای ضعشی تاضذ. -

 کتاب ّای داستاى هی تَاًذ دس قالة داستاى کَتاُ، داستاى تلٌذ ٍ سهاى تاضذ. -

 ًوایذ اص ّش اثش چاج ضذُ سِ ًسخِ تِ دتیشخاًِ جطٌَاسُ اسسال صاحة اثش هی تایست  -

 حضَس صاحثاى آثاس تشگضیذُ دس آییي اختتاهیِ جطٌَاسُ الضاهی است. -

 تکویل ٍ اسائِ فشم ثثت ًام ّوشاُ تا آثاس الضاهی است. -

ٍ   chb.shamstoos.irرساًی ّا ٍ فرآیٌذ ثبت ًام از طریق تارًوای شوس تَس بِ ًشاًی  اطالعتواهی ا -

portal.shamstoos.ir .اًجام هی شَد 

 ًکات هْن:

اسکاى ٍ پزیشایی هیْواًاى جطٌَاسُ تش عْذُ ی دتیشخاًِ جطٌَاسُ تَدُ ٍ تِ ضشکت کٌٌذگاى دس هشحلِ پایاًی هتٌاسة تا  -

 هَقعیت هکاًی استاى ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب سیلی یا صهیٌی پشداخت خَاّذ ضذ.

 تقَین جشٌَارُ:

 1/4/1331آخشیي هْلت اسسال آثاس: 

 3/5/1331تشگضاسی آییي اختتاهیِ: 

 ًشاًی دبیرخاًِ جشٌَارُ:

 دتیشخاًِ جطٌَاسُ چْاسهحال ٍ تختیاسی، ضْشکشد، خیاتاى آیت اهلل کاضاًی، اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی استاى، 

 1-038333334830تلفي 

 

 


