
 بسمو تعالی

 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا الورتضی

 ذسا ضحوت کٌس کسی کِ اهط هطا احیب کٌس.  اهبم ضضب)علیِ السالم(

 فراخَاى

 رضَی خَشٌَیسی هلی جشٌَارُ 

 علیِ السالمجشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا شاًسدّویياز سری برًاهِ ّای 

 9317 )دِّ هبارک کراهت( سالهاُ ٍ هرداد رتی – ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی لرستاى
 

ٍ حضیطت ابمویِ هعمیَهِ)و( ٍ ثعضشساضیت      علیِ السیالم ثِ هٌبسجت سبلطٍظ هیالز ثب سعبزت حضطت علی ثي هَسیی الطضیب  

ثیب   زّیِ کطاهیت ا ازاضُ کیر اطٌّیا ٍ اضضیبز اسیالهی لطسی بى         ّوعهبى ثیب ٍ  علیِ السالمحضطت احوس ثي هَسی )ضبّچطاغ(

 .ثطشعاض هی ًوبیس ّوکبضی ثٌیبز ثیي الوللی اطٌّگی ٌّطی اهبم ضضب علیِ السالم

 اىداف جشنواره:

 الف: اضبعِ ٍ تطٍیج اطٌّا هٌَض ضضَی.

 ا اهبم ضضب )ع( ٍ پسض ثعضشَاضضبى حضطت اهبم هَسی کبظن )ع(هطتجط ثب سیطُ اّر ثیت)علیْن السالم( ٌّطیة: شس طش اعبلی ْبی اطٌّگی ٍ 

 کوک ثِ اً طبض شس طزُ تط ایي عطصِ هعٌَی ج: شطاهیساضت تَلیسکٌٌسشبى ٍ پسیسآٍضًسشبى آثبض حَظُ اطٌّا ضضَی ٍ

 :محورىای فراخوان

 سیطُ علوی ٍ عولی ظًسشی اهبم ضضب)ع(سجک ظًسشی اسالهی ایطاًی ثب الْبم اظ آهَظُ ّبی  -1

 ٍ حضطت اهبم هَسی کبظن )ع( علیِ السالماحبزیث ٍ ضٍایبت حضطت اهبم ضضب  -2

 حَظُ اطٌّا ضضَی اضعبض ٍ زل ًَض ِ ّبی ضبعطاى ٍ ٌّطهٌساى زض -3

 ٍ حضطت اهبم هَسی کبظن)ع( علیِ السالمزض هَضز حضطت اهبم ضضب  علیِ السالم ضٍایبت هٌقَل اظ هعمَهیي -4

 

  قالب های جشنواره: 

  ًس علیق 

  ِ ًس علیق ضکس 

  ثلث 

 ًسد 

 

 

 



 هقررات شرکت در جشٌَارُ:

ِ  تیَو  ضیو   تبضًویبی  مطییق  اظ اثیط  اضسبل ٍ ًبم ثجت اطآیٌس ٍ ضسبًی امالع (1  ٍ  lorestan.shamstoos.ir ًطیبًی  ثی

portal.shamstoos.ir ضَز هی اًجبم  . 

ٍ   portal.shamstoos.ir   ثیِ آزضو    ثریص ییب ثیطای ّیط ثریص      4زض  اثیط  3حیساکرط  اضسبل  ثبضطکت زض جطٌَاضُ  (2

lorestan.shamstoos.ir  ا ابیر آثبض هی ثبیست ثب اطهتjpg  هگبثبیت ثبضس. 1ثب حجن تقطیجی 

 ثبضٌس زض هطحلِ اً ربة ثطضسی ًرَاٌّس ضس. ابیلْبی زیجی بلی کِ ابقس کیفیت (3

ثِ صبحجبى آثبض هٌ رت هطحلِ ًرست زاٍضی ثطای اضسبل اصیر آثیبض ٍ  شیعیٌص ًْیبیی آثیبض ثیطای حضیَض زض ًوبیطیگبُ          (4

 امالع ضسبًی ذَاّس ضس .

 ثِ ّوطاُ اطم تکویر ضسُ ثِ ًطبًی زثیطذبًِ اضسبل شطزز. ثسٍى قبة زض صَضت ضاُ یبثی اثط ثِ ثرص هسبثقِا اصر اثط (5

 آثبض قبة ضسُ ثِ ّیچ عٌَاى پصیطا ِ ًرَاٌّس ضس. (6

 آثبض اضسبلی ثِ زثیطذبًِ جطٌَاضُ ًجبیس زاضای اهضبی صبحت اثط )زض ضٍی اثط( ثبضٌس.   (7

تیصّیت ٍ پبسیربضتَی   زض ضطایط هسبٍی آثبضی زض اٍلَیت زاٍضی قطاض هی شیطًس کِ  اضائِ ثْ طی ضبهر)کبؼص زست سبظا  (8

 ثْ ط( زاض ِ ثبضٌس.

 زثیطذبًِ اظ پصیطش ٍ زضیبات آثبض ثِ صَضت لَلِ ضسُ هعصٍض است. (9

 ًجبضس.سبً ی ه ط  100ثیص اظ پبسربضتَ)حبضیِ(  ثب )مَل(گ آثبضحساکرط اًساظُ ٍ ضلع ثعض (10

پی  اظ   ٍ هَکیسا  صیطاب زثیطذبًِ جطٌَاضُ زض قجبل ذسبضات ٍاضزُ ثِ  آثبض اظ ًبحیِ پستا هسئَلی ی ًساضز ٍ هسئَلیت آثیبض   (11

 زضیبات ٍ ثجت ا ثط عْسُ زثیطذبًِ هی ثبضس. 

 ثبضس. 97ٍ  96تبضید ذلق آثبض هی ثبیست سبل   (12

 ضس. سًٌرَاّثبضٌس پصیطا ِ  ضطکت کطزُ یسی ضضَیذَضٌَجطٌَاضُ ّبی آثبضی کِ پیص اظ ایي زض  (13
 اس فبزُ ًوبیس. ا حست هَضزاجطٌَاضٍُ سبیط ثرص ّبی  زض اهَض اطٌّگی ٍ تجلیؽیاضسبلی  آثبضزثیطذبًِ هجبظ است اظ  (14

اعییالم ٍصیییَل تمیییَیط ٍ ّوچٌییییي اصیییر آثیییبض ضاُ یبا یییِ ثییِ ثریییص ًْیییبیی ا اظ مطییییق پبیگیییبُ ایٌ طً یییی جطیییٌَاضُ    (15

portal.shamstoos.ir   ٍlorestan.shamstoos.ir . هی ثبضس 

 س ضس.ًٌرَاّ ثطضسیزض جلسِ زاٍضی  اآثبض ضسیسُ ثِ زثیط ذبًِ پ  اظ پبیبى هْلت اعالم ضسُ (16

 آثبض زض زٍ هطحلِ اً ربة اٍلیِ آثبض ٍ زاٍضی ًْبیی هَضز ثطضسی قطاض ذَاّس شطات. (17

 هسئلِ پیص ثیٌی ًطسُ جطٌَاضُا ثطای زثیطذبًِ جطٌَاضُ هحفَظ است.تموین شیطی زضذمَظ ّط ضٍیسازا هَضَع ٍ  (18

 جَایس:

 ٍ ًقبضی ذط جَایع ثِ ضطح شیر ذَاّس ثَز: ثلث ّطیک اظ ضض ِ ّبی ًس علیقا ضکس ِا ًسد ازض 

 ضیبل   000/000/40هجلػ   ٍ جبیعُ ًقسی ًفط اٍل: تٌسی  جطٌَاضُ + لَح تقسیط

 ضیبل     000/000/30هجلػ   ًقسیجبیعُ و  ًفط زٍم: لَح تقسیط

 ضیبل  000/000/20هجلػ  ٍ جبیعُ ًقسی ًفط سَم: لَح تقسیط

 ًفطات ثطشعیسُ ثب ّعیٌِ زثیطذبًِ جطٌَاضُ اظ سَی اس بى زعَت ٍ زض هطاسن اذ  بهیِ ضطکت ذَاٌّس ًوَز. :1تبصره
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 ًکات هْن : 

 است شَاّی ضطکت تعلق ذَاّس شطات.ثِ کلیِ ٌّطهٌساًی کِ آثبضضبى ثِ هطحلِ ًْبیی ضاُ یبا ِ  (1

چبح ذَاّس ضس . ثسیْی است زثیطذبًِ زض اً ربة ٍ چبح آثبض ک بثی قبلت  ا زضضاُ یبا ِ ثِ ثرص ًوبیطگبّیآثبض  (2

 ضسیسُ هر بض ذَاّس ثَز . 

ه ٌبست اسکبى ٍ پصیطایی هیْوبًبى جطٌَاضُ ثط عْسُ زثیطذبًِ جطٌَاضُ ثَزُ ٍ ثِ ضطکت کٌٌسشبى زض هطحلِ پبیبًی  (3

 پطزاذت ذَاّس ضس. ریلی یا زمینی  ثب هَقعیت هکبًی اس بى ّعیٌِ ایبة شّبة

 :تقَین برگساری

  31/3/97تبضید  تب آذطیي هْلت ثجت ًبم ٍاضسبل تمَیط آثبض 

  5/4/97اعالم اسبهی ضاّیبا گبى ثِ هطحلِ زٍم هَضخ ٍ  یجِ هطحلِ اٍلیِ ٍاً ربة آثبض *اعالم ً

 10/4/97آذطیي هْلت تحَیر اصر آثبض ضاُ یبا ِ ثِ هطحلِ زاٍضی ًْبیی 

  27/4/97اذ  بهیِ ٍتجلیر اظ ثطشعیسشبى 

 27/4/97شطبیص ًوبیطگبُ 

 7/5/97پبیبى ًوبیطگبُ 

 ًشاًی پستی دبیرخاًِ:

  066-33201794: تلفي   -  ازاضُ کر اطٌّا ٍ اضضبز اسالهی اس بى لطس بى –ثْوي  22هیساى  –ذطم آثبز 

 کی:ًشاًی الکترًٍی

www.lorestan.farhang.gov.ir 

 Email:info@lorestan.farhang.gov.ir   

 

 برگسار کٌٌدگاى:

 اس بًساضی لطس بى

 هعبًٍت ٌّطی ٍظاضت اطٌّا ٍ اضضبز اسالهی )ازاضُ کر ٌّطّبی تجسوی(

 علیِ السالمثٌیبز ثیي الوللی اطٌّگی ٌّطی اهبم ضضب 

 ازاضُ کر اطٌّا ٍ اضضبز اسالهی لطس بى

 ضْطزاضی ذطم آثبز

 سطظهیي کبسیتهَسسِ اطٌّگی ٌّطی 

 اًجوي ذَضٌَیسبى اس بى لطس بى

 حَظُ ٌّطی لطس بى
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 رضَی استاى لرستاىهلی خَشٌَیسی  جشٌَارُ شاًسدّویي فرم شرکت در 
 اًَادگی:ًام ٍ ًام خ

 ًام پدر:
 ضوارُ هلی:

 ضوارُ ضٌاسٌاهِ:
 هحل تَلد:
 تاریخ تَلد:

 هدرک تحصیلی: 
 رضتِ تحصیلی:

 استاى:
 ضْرستاى:

 ًطاًی دقیق پستی:
 کدپستی:

 تلفي ثابت با کد:
 تلفي ّوراُ:

 پست الکترًٍیک:
 ًَع اثر ارسالی:

 ًستعلیق 

 ضکستِ ًستعلیق 

 ًسخ 

  ثلت 
 تعداد آثار ارسالی:   

 شناسو اثر:فرم 

 استاى لرستاى خَشٌَیسی رضَیهلی جشٌَارُ 
 کد اثر: ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 عٌَاى اثر: ًام پدر:
 تاریخ آفریٌص اثر: ضوارُ هلی:

 آیا حاضرید اثرتاى را بِ جطٌَارُ اّدا ًوایید؟  ضوارُ ضٌاسٌاهِ:
 دبیرخاًِ جطٌَارُ بواًد؟ آیا بِ رسن اهاًت در طَل برگساری ًوایطگاُ ّای هرتبط رضَ در هحل تَلد:
 آیا توایل بِ فرٍش اثر خَد دارید؟ تاریخ تَلد:

 قیوت پیطٌْادی: هدرک تحصیلی: 
 تَضیحات الزم: رضتِ تحصیلی:

 استاى:
 ضْرستاى:

 ًطاًی دقیق پستی:
 کدپستی:

 تلفي ثابت با کد:
 تلفي ّوراُ:

 پست الکترًٍیک:
 ًَع اثر ارسالی:

 ًستعلیق 

 ضکستِ ًستعلیق 

 ًسخ 

  ثلت 

 


