باسوِ تعالی

السالم علیک یا علی ابي هَسی الرضا«ع»

خدا رحمت کند کسی که امر مارا احیا کند .امام رضا(علیه السالم)
فراخَاى
سیسدّویي جشٌَارُ هلی هشاعرُ رضَی
از سری برًاهِ ّای شاًسدّویي جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضاعلیِ السالم
ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی استاى بَشْر -هْر هاُ 7931

اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی استبى ثَضْش ثشگضاس هی کٌذ .
اّذاف جشٌَارُ
الف :اضبػِ ٍ تشٍیج فشٌّگ هٌَس سضَی.
ة :گستشش فؼبلیتْبی فشٌّگی ٍ ادثی هشتجط ثب سیشُ اّل ثیت(ػلیْن السالم)
ج :گشاهیذاضت تَلیذکٌٌذگبى ٍ پذیذآٍسًذگبى آثبس حَصُ فشٌّگ سضَی

هقررات شرکت در جشٌَارُ:
 جطٌَاسُ هطبػشُ سضَی ٍیژُ ثضسگسبالى دس سشاسش کطَس هی ثبضذ .
 اضؼبس اسائِ ضذُ هی ثبیست اص هحتَای هٌبست پیشاهَى «احبدیث ،هذح ٍ ثٌب ٍ هٌبقت» حضشت ػلی ثي هَسی الشضب (ع )
حضشت هؼصَهِ (س) ٍ احوذ ثي هَسی (ع) ٍ اهبم هَسی کبظن (ع)ثشخَسداس ثبضٌذ
 ثش اسبس ًظش ّیأت داٍساى صیجب خَاًی ٍ تسلط ثش هؼٌبی اضؼبس ،ثخطی اص اهتیبصات هطبػشُ کٌٌذُ هحسَة هیضَد ؛
ّوچٌیي اًتخبة اثیبت داسای اضکبل ٍصًی یب ضؼف تبلیف ثشای هطبػشُ کٌٌذُ ًوشُ هٌفی دس پی خَاّذ داضت..
 ػالقوٌذاى ثِ اضؼبس سضَی هی تَاًٌذ ثِ سبیت ثٌیبد ثیي الوللی فشٌّگی ٍ ٌّشی اهبم سضبػلیِ السالم ًوبیٌذگی ثَضْش
( )boushehr.shamstoos.irثخص داًلَد هٌبثغ هشاجؼِ فشهبیٌذ.
 هسئَلیت صحت اضؼبس اص ًظش ًگبسش ٍ صحیح خَاًی آًْب ثؼْذُ هطبػشُ کٌٌذُ هی ثبضذ ٍ هطبػشُ کٌٌذُ هی ثبیست اص
صحت اضؼبسی کِ ثِ خبطش هی سپبسد اطویٌبى داضتِ ثبضذ.
 ضیَُ داٍسی دسهطبػشُ سضَی ثب پیطٌْبد دثیش تخصصی جطٌَاسُ ٍ تبییذ دثیش جطٌَاسُ ّش سبلِ قبثل تغییش هی ثبضذ
 هسئَلیت صحت اضؼبس چبح ضذُ اص ّش هٌجؼی کِ استفبدُ هی ضَد ثؼْذُ دثیشخبًِ جطٌَاسُ ًوی ثبضذ.
 ثب ّذف اّویت ًقص خبًَادُ دس اضبػِ فشٌّگ سضَی اص توبهی افشادی کِ ثِ صَست خبًَادُ دس سقبثت ثشًبهِ هطبػشُ
سضَی حضَس هی یبثٌذ تقذیش ثِ ػول هی آیذ.
 اّذا جَائض دس ثخص جٌجی دس صَست حضَس ثیص اص 6خبًَادُ اهکبى پزیش هی ثبضذ ٍ فقط یک ًفش اص افشاد یک خبًَادُ
جبیضُ سا دسیبفت خَاّذ کشد.
 اسصیبثی ٍ اًتخبة خبًَادُ ثشتش اص طشیق ثبالتشیي هیبًگیي ًوشات افشاد خبًَادُ کِ دس ثخص اًفشادی کست ًوَدُ اًذ صَست
هی گیشد  .ثذیْی است تؼذاد افشاد خبًَادُ دس کست اهتیبص ثیطتش هَثش هی ثبضذ
 چٌبًچِ تؼذاد خبًَادُ سضَی کِ ثبالتشیي هیبًگیي ًوشات سا داسًذ ثیطتش اص دٍ خبًَادُ ثبضٌذ اص طشیق هطبػشُ ،خبًَادُ ثشتش
اًتخبة خَاّذ ضذ
 در بخش ٍیژُ در راستای تقذیر از اشاعِ دٌّذگاى فرٌّگ رضَی از ّوِ ی کساًی کِ بتَاًٌذ ضوي آشٌایی دٍستاى
ٍ بستگاى خَد با جشٌَارُ هشاعرُ رضَی کِ هٌجر بِ راُ یابی آًْا در بخش اصلی شًَذ تقذیر بِ عول اهذُ ٍ ّذیِ
ًقذی اّذا هی شَد

 ثجت ًبم دس جطٌَاسُ ثِ ّش طشیق ثِ هٌضلِ قجَل هفبد فشاخَاى هی ثبضذ.
 اطالع رسانی رآینداث ت اا یانا ارسان اتاآ ا طآناا نری انس با ن ای
 portal.shamstoos.irایجنا م بید .

ا ی انی

boushehr.shamstoos.ir

 ثجت ًبم ضذگبى پس اص اًتخبة تَسط ّیئت داٍساى ثِ هشحلِ کطَسی کِ دس استبى ثَضْش ثشگضاس هی گشدد ،ساُ هی یبثٌذ.

جَایس:
بخش اصلی

ًفش اٍل  :تٌذیس جطٌَاسُ +لَح تقذیش +کوک ّضیٌِ حج ػوشُ هؼبدل
ًفش دٍم :تٌذیس جطٌَاسُ +لَح تقذیش +کوک ّضیٌِ ػتجبت ػبلیبت هؼبدل
ًفش سَم :تٌذیس جطٌَاسُ +لَح تقذیش +کوک ّضیٌِ سفش هطْذ هؼبدل

 15/000/000سیبل
12/000/000سیبل
11/000/000سیبل

شایسته تقذیر:

10/000/000سیبل
ًفشچْبسم :لَح تقذیش +کوک ّضیٌِ سفشصیبستی هؼبدل
 9/000/000سیبل
ًفش پٌجن :لَح تقذیش +کوک ّضیٌِ سفش صیبستی هؼبدل
 8/000/000سیبل
ًفش ضطن :لَح تقذیش +کوک ّضیٌِ سفشصیبستی هؼبدل
 7/000/000سیبل
ًفش ّفتن  :لَح تقذیش +کوک ّضیٌِ سفشصیبستی هؼبدل
 6/000/000سیبل
ًفش ّطتن  :لَح تقذیش +کوک ّضیٌِ سفشصیبستی هؼبدل
 1/500/000سیبل
ثِ ً 8فش ضشکت کٌٌذُ کِ دس گشٍُ ّبی هطبػشُ ًفش دٍم ضذُ اًذ
ثِ توبهی ضشکت کٌٌذگبى یب ساُ یبفتگبى ثِ هشحلِ کطَسی لَح تقذیش ٍ ّذیِ ًقذی اّذا هی گشدد
بخش مشاعره خانوادگی:

 4/000/000سیبل
 3/000/000سیبل

خبًَادُ سضَی اٍل  :لَح تقذیش  +هجلغ
خبًَادُ سضَی دٍم  :لَح تقذیش +هجلغ
نکات مهم:

 توبهی ًفشات هٌتخت ثِ ػٌَاى هیْوبى دثیشخبًِ جطٌَاسُ هلی هطبػشُ سضَی پزیشش خَاٌّذ ضذ
ّ ضیٌِ ایبة ٍ رّبة ،اسکبى ٍ پزیشایی دس طَل دٍسُ ثشگضاسی جطٌَاسُ ثِ ػْذُ دثیشخبًِ جطٌَاسُ ثَدُ ٍ ثِ ضشکت
کٌٌذگبى دس هشحلِ ًْبیی هتٌبست ثب هحل سکًَتطبى کوک ّضیٌِ سفش پشداخت خَاّذ ضذ.
تقَین برگساری:
الف :هْلت ثجت ًبم97/4/15 :
ة :تبسیخ داٍسی هشحلِ اٍل  :هشداد هبُ 1397
ج :تبسیخ ثشگضاسی هشاسن اختتبهیِ دس استبى :هْشهبُ 97
تواس با دبیرخاًِ:
توبس تلفٌی ثب دثیشخبًِ جطٌَاسُ ( 07733320536 -09172663892:دثیشخبًِ جطٌَاسُ اص سبػبت7/30الی  17 ٍ 14الی  19دس
سٍصّبی غیش تؼطیل آهبدُ پبسخگَیی هی ثبضذ)

معاونت امور فرهنگی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر

