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 بسوِ تعالی

 السالم عليك يا علي بن موسي الرضا)عليه السالم(

 خذا رحمت کىذ کسی کٍ امر ما را احیا کىذ. امام رضا)علیٍ السالم(
 

 فراخَاى ًخستیي جشٌَارُ هلی سرٍد رضَی 

 از سری برًاهِ ّای شاًسدّویي جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضاعلیِ السالم 

 ناستاى ق ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی
 

 

 الشضا هَسی اتي علی حضشت ٍالیت ٍ اهاهت  آسواى خَسضیذ ّطتویي فشخٌذُ هیالد کشاهت، دِّ ّای خطي تا ّوضهاى

ِ ( ضراّچشا  )هَسری  اتري  احورذ  حضرشت  تضسگذاضت ّوچٌیي ٍ علیْا اهلل سالم هعصَهِ فاعوِ حضشت ٍ السالم علیِ  علیر

 تا ّوکاسی تٌیاد تیي الوللری فشٌّیری ٌّرشی اهرام سضرا علیرِ السرالم        قن ، اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی استاى السالم

 ٌوایذ.ّای ضاًضدّویي خطٌَاسُ تیي الوللی اهام سضا)ع( سا تشگضاس هیتشًاهِاص هدوَعِ  سشٍد سضَی هلی ًخستیي خطٌَاسُ
 

 اّذاف جشٌَارُ:
اضاعِ ٍ تشٍیح فشٌّگ هٌَس کشاهت ٍ گستشش فشٌّگ غٌی سضَی تا تاکیذ تش اصَل ٍ اسصضْای خاًذاى عصروت ٍ   -1

 .عْاست )ع(

 .آثاس غٌی دس حَصُ فشٌّگ کشاهت ٍ تَخِ تِ خاییاُ هعٌَی حضشت فاعوِ هعصَهِ )س(تَلیذ ٍ ًطش  -2

 دس کطَس.دس حَصُ هعاسف اسالهی ایداد سقاتت سالن تِ هٌظَس کطف ٍ ضٌاسایی استعذادّای تشتش فعاالى سشٍد  -3

 .خطٌَاسُعات َتا هَض سشٍدتشای تَلیذ آثاس فاخش  عشصِایي تشغیة ٍ تطَیق هشتیاى ٍ ٌّشهٌذاى فعال  -4
 

 هَضَعات جشٌَارُ:
حضرشت اهرام   حضرشت هَسری تري خععرش)ع(،     )ع( ترِ ٍیر ُ   اعْراس ائورِ  ّا تایذ آثاس خَد سا فقظ تا هَضَعات کلیِ گشٍُ

 .اسسال ًوایٌذ )ع( (ضاّچشا احوذ تي هَسی)سضا)ع(، حضشت فاعوِ هعصَهِ)س( ٍ حضشت 
 

  :بخشْای جشٌَارُ

. ضاهل: تاصتیٌی ٍ اًتخاب آثاس ٍ ّای سشٍد دس دٍ هشحلِ داٍسی خَاّذ ضذدس ایي تخص آثاس گشٍُ بخش سريد:الف( 

 دعَت اص ایطاى خْت حضَس دس خطٌَاسُ ٍ هشحلِ تعذی داٍسی ًْایی ٍ تعییي تشگضیذگاى.

سرال ًوایٌرذ.   تَاًٌذ تِ صَست خذاگاًِ یک اثش سا تا هَضَع ًواص اسضشکت کٌٌذگاى دس ایي تخص هی بخش يیژٌ:( ب

 پس اص تشسسی ٍ اًتخاب تَسظ ّیات هحتشم داٍسی اص اثش تشتش دس ایي تخص تقذیش تِ عول خَاّذ آهذ.
 

 هقررات جشٌَارُ:
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ترِ   اًذ،کِ تا کٌَى دس ّیچ خطٌَاسُ دییشی اسائِ ًکشدُ تَاًذ تذٍى هحذٍدیت دس تعذاد اثش، آثاس خَد ساّش گشٍُ هی -1

 دتیشخاًِ خطٌَاسُ اسسال ًوایٌذ. 

( هدراص ٍ ترا کیعیرت    Formatٍ دس قالرة تٌرذی )   DVD( ٍ یا VCDهتقاضیاى تایذ آثاس خَد سا دس قالة لَح فطشدُ ) -2

 تِ دتیشخاًِ خطٌَاسُ اسسال ًوایذ. 20/3/1397سشٍد، تایپ ضذُ تا تاسیخ اضعاس هٌاسة تِ ّوشاُ هتي 

  تَاًٌذ دس یکی اص تخطْای خطٌَاسُ ضشکت ًوایٌذ.ضشکت کٌٌذگاى فقظ هی -3

 تاضٌذ.اعضا ضشکت کٌٌذُ اعن اص فشدی ٍ گشٍّی صشفا آقایاى هی -4

 تاضذ.تصاٍیش گشفتِ ضذُ تا هَتایل قاتل قثَل هی -5

 ّیات اًتخاب ٍ داٍساى خطٌَاسُ خَاّذ تَد.ٍ اًتخاب قالة سشٍد هَسد تَخِ  ًَآٍسی دس هحتَا -6

 ضثظ ٍ تذٍى ّیچ گًَِ ٍیشایص صَتی ٍ تصَیشی )تِ صَست خام( اسسال گشدد. تِ صَست تصَیشی آثاس -7

 دقیقِ اسسال گشدد. 10دس  حذاکثش -8

تاضرٌذ. )الثترِ   دس صَست ساّیاتی اثش تِ هشحلِ ًْایی افشاد حاضش دس فیلن، هداص تِ اخشای گشٍّی دس هشحلِ پایاًی هری  -9

  .ًعش سا ًیض داسد( 2گشٍُ اخاصُ تغییش حذاکثش 

ُ      اص آًدا کِ تٌْا هالک داٍسی دس هشحلِ -10 تاضرذ، ّشگًَرِ   هری  ًخست، فایل دسیافرت ضرذُ تَسرظ دتیشخاًرِ خطرٌَاس

هشتَعِ تاعث حزف گشٍُ خَاّذ ضذ. لزا الصم است دس فیلن  DVDیا  CDاختالل دس کیعیت فیلن ضثظ ضذُ یا تاص ًطذى 

 .سایت لَح فطشدُ دقت ضذُ ٍ اص اسسال فیلن تا فشهتْای ًاهتعاسف ٍ یا تِ صَست ًشم افضاسی خَدداسی ضَد یا تشداسی ٍ

ٍ سال  20تا 14دس دٍ سًح سي اعضای گشٍُ تایذ  ًعش ٍ ًیض 10ًعش ٍ حذاکثش  3حذاقل  ی سشٍدّاتعذاد اعضای گشٍُ -11

 .سال تِ تاال تاضذ 20

 تاضذ.ای هستٌذ تشای دتیشخاًِ خطٌَاسُ هحعَظ هییذُ )تِ ًام صاحة اثش( دس هدوَعِحق تذٍیي ٍ اًتطاس آثاس تشگض -12

هشتی تِ عٌَاى سشپشست گرشٍُ   حضَس یک ًعشٍ  اخشا ًوایذتَاًذ سا هیاثش  2 حذاکثش دس هشحلِ حضَسی، ّش گشٍُ -13

 ت.الضاهی اس

اسرتعادُ اص آالت هَسریقی    ت.داسای اهتیاص اس داٍسیحیي اخشای اثش دس آساستیی ٍ لثاس هتحذالطکل ٍ هٌاسة دس  -14

 ذ.تاض تِ صَست صًذُ دس خطٌَاسُ هوٌَع هی

 .فاسسی سشٍدّای تا گَیص هحلی ّوشاُ هتي هکتَب آى اسائِ ضَد تشگشداىالصم است  -15

گرشدد.   هری ّیأت هحتشم داٍساى اص اساتیذ پیطکسَت ٍ صاحة ًظش کطَس خَاٌّذ تَد کِ اساهی ایطاى هتعاقثاً اعالم  -16

 تاضذ. داٍسی دس ّش تخص هٌَط تِ حذ ًصاب سسیذى تعذاد آثاس هی

 .خَاّذ تَدتیٌی ًطذُ تِ عْذُ دتیش خطٌَاسُ  پیص فشاخَاىًاهِ ٍ  اخز تصوین دستاسُ هَاسدی کِ دس آئیي -17

 ّیاگَ اسُخطٌَ تِ یافتِساُ  سثاآ کلیِ تِ ضروٌا  آثاس تایذ تِ صَست پست سعاسضی تِ دتیشخاًِ خطٌَاسُ اسسال گشدد. -18

 .دضَهی اّذا ضشکت
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 هتٌاسة پایاًی هشحلِ دس ىضشکتکٌٌذگا ِرر تٍ  دَُرت اسُخطٌَ تیشخاًِد ُعْذ تش اسُخطٌَى هیْواًا ییاپزیشٍ  ىسکاا -19

 .ضذ دّاخَ ختداپش هیٌیص یا یلیس بّار بیاا ّضیٌِ ىستاا هکاًی هَقعیت تا

ًاهرِ   ٍ الصاق تش سٍی آثاس اسسالی تِ هٌضلر  قثرَلی ضرشایظ ٍ هقرشسات آئریي     تکویل فشم تقاضای ضشکت دس خطٌَاسُ  -20

 .تاضذ ضشکت دس خطٌَاسُ هی

 کرذ  دسیافت ٍ Ghom.shamstoos.ir  ٍportal.shamstoos.irآدسس  خطٌَاسُ تِ پشتال عشیق اص ًام ثثت -21

 .پزیشد صَست سّییشی

ِ ) پست، عشیق اص DVDقالة  دس آثاس اسسال صَست دس -22 دس سراهاًِ(   تاسگرزاسی  عرذم  ٍ اثرش  تراالی  حدرن  علرت  تر

-هری   ضشٍسی ساهاًِ الکتشًٍیکی دس ًام ثثت اص پس سّییشیکذ  ٍ فشاخَاى اًتْای دس هٌذسج «اثش ضٌاسِ فشم»اًضوام 

  . گیشدهی اًدام پستی کذسّییشی اسسال عشیق اص ٍصَل اعالم. تاضذ
 

 جَایز جشٌَارُ:
 : ستا یلر حشر بٍ ارٌجشىً بیرخاوٍدايران ي د َیئت وظر سساا بر سريد بخش یزاجً

 هیلیَى سیال 50تا سقف تیسیاس صسع ّضیٌِ کوک ٍ اسُخطٌَ تٌذیس+ تقذیش حلَ :اٍل ٍُگش

 هیلیَى سیال 40تا سقف تیسیاس صسع ّضیٌِ کوک+ تقذیش حلَ :دٍم ٍُگش 

 هیلیَى سیال 30تا سقف تیسیاس صسع ّضیٌِ کوک+ تقذیش حلَ :سَم ٍُگش

 جًایز بخش يیژٌ:

لَح سپاس، تٌذیس خطٌَاسُ ٍ خایضُ ًقذی کِ هتٌاسة تا کیعیت اثش تَلیذ ضذُ است. دتیشخاًِ خطٌَاسُ تا هطَست ّیات 

 داٍساى تعییي ٍ پشداخت خَاّذ کشد. 
 

 : اریبرگز تقَین
  1397خشدادهاُ  20: سثاآ لسااس هْلت خشیيآ -

 1397تیش هاُ  8خشداد هاُ تا  25تاصتیٌی آثاس هٌتخة:  -

 1397تیش هاُ  9آثاس اًتخاب ضذُ تشای ضشکت دس خطٌَاسُ:  معالا -

 1397تیشهاُ  26تا   24 هتاکش ِّدآغاص  تا ىّوضها :اسُخطٌَ اسیتشگض ىهاص -

  1397تیشهاُ  26صهاى اختتاهیِ:  -

 تاالس هشکضی اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی استاى قن.: اسُخطٌَ اسیتشگض ىهکا -
 

 ًشاًی دبیرخاًِ:
اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسرالهی اسرتاى قرن، اداسُ     2قن، خیاتاى ضْیذ لَاساًی، خٌة اداسُ ثثت احَال، ساختواى ضواسُ 

  025-37712828ٌّشی / ضواسُ تواس: 
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 هلی سرٍد رضَیفرم تقاضای شرکت در ًخستیي جشٌَارُ 
 

 کذ:        :)سشپشست گشٍُ( ٌّشهٌذهطخصات 

 صى هشد

 ًام:..................................................

 ًام خاًَادگی:..................................

 .........تحصیالت:......................... حل تَلذ:................ه  ..تَلذ:..............تاسیخ    ....................کذ هلی:   .....ًام پذس:...............

 .................کذپستی:.................  .............ًطاًی:.......................................................................................................................

 ................پست الکتشًٍیک:......................................                تلعي ّوشاُ:.............................. تلعي ثاتت:.......................
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هتقاضی ضرشکت  هلی سشٍد سضَی خطٌَاسُ  ت ٍ ضَاتظ اخشایی ًخستیياهقشس ایٌداًة .......................... تا آگاّی کاهل اص

                                                                                          ّستن. دس ایي خطٌَاسُ

 

 ء...................اهضا  تاسیخ...................                                                                                                            

(لطفاً در ایه قسمت چیزی وًشتٍ وشًد)  
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  اعضای گرٍُ هتقاضی شرکت در ًخستیي جشٌَارُ هلی سرٍد رضَی هشخصات

 

ًام ٍ ًام  ردیف

 خاًَادگی

-تاریخ کذ هلی ًام پذر

 تَلذ

 شوارُ تواس ًشاًی

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


