بسوِ تعالی
السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا الورتضی

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

فراخَاى پاًسدّویي جشٌَارُ هلی خَشٌَیسی رضَی
استاى لرستاى

از سری برًاهِ ّای پاًسدّویي جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا علیِ السالم
ادارُ کل فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی لرستاى
هرداد هاُ 1396

ثِ هٌبسجت سبلطٍظ هیالز ثب سؼبزت حضطت ػلی ثي هَسی الطضب ػلیِ السالم ٍ حضطت فبعوِ هؼصَهِ (س) ٍ ثعضگساضت
حضطت احوس ثي هَسی (ضبّچطاؽ)ػلیِ السالم ٍ ّوعهبى ثب زِّ کطاهت  ،ازاضُ کل فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی لطستبى ثطگعاض
هی ًوبیس.
اّداف جشٌَارُ:

الف :اضبػِ ٍ تطٍیح فطٌّگ هٌَض ضضَی.
ة :گستطش فؼبلیتْبی فطٌّگی ٍ ٌّطی هطتجظ ثب سیطُ اّل ثیت(ػلیْن السالم)
ج :گطاهیساضت تَلیسکٌٌسگبى ٍ پسیسآٍضًسگبى آثبض حَظُ فطٌّگ ضضَی ٍ کوک ثِ اًتطبض گستطزُ تط ایي ػطصِ هؼٌَی
هحَرّای فراخَاى:

 -1سجک ظًسگی اسالهی ایطاًی ثب ضٍیکطز ضؼبض سبل همبم هؼظن ضّجطی ٍ ثب الْبم اظ آهَظُ ّبی ضضَی
 -2احبزیث ٍ ضٍایبت حضطت اهبم ضضب ػلیِ السالم
 -3اضؼبض ٍ زل ًَضتِ ّبی ضبػطاى ٍ ٌّطهٌساى زض حَظُ فطٌّگ ضضَی
 -4ضٍایبت هٌمَل اظ هؼصَهیيػلیِ السالم زض هَضز حضطت اهبم ضضب ػلیِ السالم
ًحَُ برگساری:

 - 1ثرص هسبثمِ ( ضلبثتی) ثطاسبس هحَضّبی تؼییي ضسُ ثطای خطٌَاضُ کِ ٌّطهٌساى ذَضٌَیس هی تَاًٌس ثب اضسبل آثبض کِ
اظ سَی زاٍضاى هَضز ثطضسی لطاض ذَاّس گطفت زض ایي ثرص ضطکت ًوبیٌس.
 - 2ثرص ًوبیطگبّی ( ؿیطضلبثتی) کِ ثطاسبس هحَضّبی تؼییي ضسُ ثطای خطٌَاضُ هی ثبضس کِ ثب زػَت اظ اسبتیس ثطخستِ
ذَضٌَیسی خْت اضسبل آثبض ثِ هٌظَض ضطکت زض ًوبیطگبُ صَضت ذَاّس گطفت.

 - 3قالب های جشنواره :ضبهل ضضتِ ّبی :
ً ستؼلیك
 ضکستِ ًستؼلیك
 ثلث
ً سد
 ذظ تحطیطی
هقررات شرکت در جشٌَارُ:

 اعالع ضسبًی ٍ فطآیٌس ثجت ًبم ٍ اضسبل اثط اظ عطیك تبضًوبی ضوس تَس ثِ ًطبًیٍ lorestan.shamstoos.ir
 portal.shamstoos.irاًدبم هی ضَز .
 ضطکت زض خطٌَاضُ ثب اضسبل حساکثط  3اثط ثِ آزضس lorestan.shamstoos.ir ٍ portal.shamstoos.ir
 ،فبیل آثبض هی ثبیست ثب فطهت  jpgثب حدن تمطیجی  1هگبثبیت ثبضس.
 آثبضی کِ فبلس کیفیت زیدیتبل فَق ثبضٌس زض هطحلِ اًتربة ثطضسی ًرَاٌّس ضس.
 زض صَضت ضاُ یبثی اثط ثِ ثرص هسبثمِ ،اصل اثط ثِ ّوطاُ فطم تکویل ضسُ ثِ ًطبًی زثیطذبًِ اضسبل گطزز.
 آثبض لبة ضسُ ثِ ّیچ ػٌَاى پصیطفتِ ًرَاٌّس ضس.
 زثیطذبًِ اظ پصیطش ٍ زضیبفت آثبض ثِ صَضت لَلِ ضسُ هؼصٍض است.
 حساکثط اًساظُ ٍ ضلغ ثطگ آثبض ثب پبسپبضتَ(حبضیِ)  100سبًتی هتط ثبضس.
 زثیطذبًِ خطٌَاضُ زض لجبل ذسبضات ٍاضزُ ثِ آثبض اظ ًبحیِ پست ،هسئَلیتی ًساضز ٍ هسئَلیت آثبض پس اظ زضیبفت ٍ
ثجت  ،ثط ػْسُ زثیطذبًِ هی ثبضس.
 تبضید ذلك آثبض هی ثبیست سبل  96 ٍ 95ثبضس.
 آثبضی کِ پیص اظ ایي زض خطٌَاضُ ّبی ضضَی ثطگعیسُ ضسُ ثبضٌس پصیطفتِ ًیست.
 زثیطذبًِ هدبظ است اظ آثبض اضسبلی ثِ صَضت ّبی هرتلف (ػکس ٍ فیلن ٍ )...استفبزُ ًوبیس.
 زثیطذبًِ خطٌَاضُ حك استفبزُ ٍ ًوبیص تصَیط آثبض ضا ثب لیس ًبم صبحت اثط ثطای ذَز هحفَػ هی زاضز.
 اػالم ٍصَل تصَیط ٍ ّوچٌیي اصل آثبض ضاُ یبفتِ ثِ ثرص ًْبیی  ،اظ عطیك پبیگبُ ایٌتطًتی خطٌَاضُ
 lorestan.shamstoos.ir ٍ portal.shamstoos.irهی ثبضس .
 ایي زثیطذبًِ تؼْس ثطضسی آثبض ی کِ پس اظ پبیبى هْلت ًْبیی ثِ زثیطذبًِ ٍصَل هی ضَز ضا ًساضز.
 ثطضسی تصَیطآثبض ٍ ضاُ یبثی آثبض هٌترت زض هطحلِ اٍل زاٍضی اًدبم ذَاّس گطفت ٍ ثؼس آثبض ثِ هطحلِ زٍم
زاٍضی ضاُ پیسا ذَاّس کطز .
 ثِ صبحجبى آثبض هٌترت هطحلِ ًرست زاٍضی ثطای اضسبل اصل آثبض ٍ گعیٌص ًْبیی آثبض ثطای حضَض زض ًوبیطگبُ
اعالع ضسبًی ذَاّس ضس .

جَایس:

زض ّطیک اظ ضضتِ ّبی ًستؼلیك ،ضکستًِ ،سد ٍ ثلث خَایع ثِ ضطح شیل ذَاّس ثَز:
ًفط اٍل :تٌسیس خطٌَاضُ  +لَح تمسیط ٍ هجلؾ  30/000/000ضیبل
ًفط زٍم :تٌسیس خطٌَاضُ  +لَح تمسیط ٍ هجلؾ  20/000/000ضیبل
ًفط سٍم  :تٌسیس خطٌَاضُ  +لَح تمسیط ٍ هجلؾ  10/000/000ضیبل
تبصره :1خَایع ذظ تحطیطی ضبهل:
ًفط اٍل :تٌسیس خطٌَاضُ  +لَح تمسیط ٍ هجلؾ  10/000/000ضیبل
ًفط زٍم :تٌسیس خطٌَاضُ  +لَح تمسیط ٍ هجلؾ  7/000/000ضیبل
ًفط سَم :تٌسیس خطٌَاضُ  +لَح تمسیط ٍ هجلؾ  5/000/000ضیبل
تبصرهً :2فطات ثطگعیسُ ثب ّعیٌِ زثیطذبًِ خطٌَاضُ اظ سَی استبى زػَت ٍ زض هطاسن اذتتبهیِ ضطکت ذَاٌّس ًوَز.
تبصره :3اّساء خَایع هٌَط ثِ حضَض ثطگعیسُ زض هطاسن اذتتبهیِ ذَاّس ثَز.
بخش ویژه :
در بخش ویژه به تولیذ آثاری پرداخته هی شود که هحتوا و هضووى آثار حول هحور کراهت انسانی با الهام از
آهوزه های رضوی ،اهل بیت علیهن السالم و قرآى کرین باشذ .

[در سوره اسراء آیه  ۷۰خداوند می فرماید:
فضیال »
«ٍٓلَقَذٕ کَرَّهٌَٕا بٌِٓی آدٓمٓ ٍٓحٓوٓلٌَْأّنٕ فِی الْبٓرِّ ٍٓالْبٓحٕرِ ٍٓرٓزٓقٌَْأّنٕ هِيَ الطَّیِّبٓاتِ ٍٓفَضَّلٌَْأّنٕ عٓلَی کَثِیرٍ هِوَّيْ خَلَقٌَْا تٓ
ها فرزًذاى آدم را کراهت بخشیذين ٍ بر دريا ٍ خشكى سَار کردين ٍ از چیسّاى خَش ٍ پاکیسُ رٍزى دادين
ٍ بر بسیارى از هخلَقات خَيص برتريشاى دادين.
قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم
«إِىَّ الرَّبّٓ تَبٓارٓکٓ ٍٓ تَعٓالَى ٍٓاحِذٌ ٍٓ الْأُمّٓ ٍٓاحِذٓةٌ ٍٓ الْأَبٓ ٍٓاحِذٌ ٍٓ الْجٓسَاءٓ بِالْأَعٕوٓالِ»  -بحار االنوار ج  49ص1۰1

اهام رضاعلیِ السالم فرهَدًذ :خذای ّوِ ها يكی است ّ ،وِ از يک پذر ٍ هادرين ٍ جسای ّرکس برابر اعوال
اٍست.
تبصره  :ثطای تَلیس اثط زض ظهیٌِ کطاهت اًسبًی ضطٍضت زاضز صبحت اثط هستٌس حسیثی یب ضٍایی یب لطآًی آهَظُ هَضز ًظط ضا شکط
ًوبیس .
جایزه بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر:
الف – لَح سپبس  ،تٌسیس خطٌَاضُ ٍ خبیعُ ًمسی کِ هتٌبست ثب کیفیت اثط تَلیس ضسُ اظ سَی اتبق فکط ثطًبهِ ی هَضَػی تؼییي ٍ
پطزاذت ذَاّس ضس .
ة –ضطکت زض هطاسن اذتتبهیِ خطٌَاضُ ثیي الوللی اهبم ضضبػلیِ السالم زض هطْس همسس ثب ّعیٌِ سفط ضیلی یب ظهیٌی

ًکات هْن :

 ثِ کلیِ ٌّطهٌساًی کِ آثبضضبى ثِ هطحلِ ًْبیی ضاُ یبفتِ است گَاّی ضطکت تؼلك ذَاّس گطفت.
 آثبض ضسیسُ ثِ خطٌَاضُ زض لبلت کتبثی چبح ذَاّس ضس  .ثسیْی است زثیطذبًِ زض اًتربة ٍ چبح آثبض ضسیسُ
هرتبض ذَاّس ثَز .
 ضطکت کٌٌسگبًی کِ آثبضضبى ثِ هطحلِ ًوبیطگبُ ضاُ یبثس ثِ ّط ًفط هجلؾ 3/000/000هیلیَى ضیبل  ،هؼبزل
سیصس ّعاض تَهبى ثؼالٍُ لَح سپبس ٍ گَاّی ضطکت زض ًوبیطگبُ اػغبء ذَاّس ضس.
 اسکبى ٍ پصیطایی هیْوبًبى خطٌَاضُ ثط ػْسُ زثیطذبًِ خطٌَاضُ ثَزُ ٍ ثِ ضطکت کٌٌسگبى زض هطحلِ پبیبًی هتٌبست
ثب هَلؼیت هکبًی استبى ّعیٌِ ایبة شّبة ضیلی یب ظهیٌی پطزاذت ذَاّس ضس .
تقَین برگساری:

آذطیي هْلت ثجت ًبم ٍاضسبل تصَیط آثبض اظ تبضید 96/3/31
* اػالم ًتیدِ هطحلِ اٍلیِ ٍاًتربة آثبض  ،اػالم اسبهی ضاّیبفتگبى ثِ هطحلِ زٍم هَضخ 96/4/12
آذطیي هْلت تحَیل اصل آثبض ضاُ یبفتِ ثِ هطحلِ زاٍضی ًْبیی 96/4/25
اذتتبهیِ ٍتدلیل اظ ثطگعیسگبى 96/5/11
گطبیص ًوبیطگبُ 96 /5/11
پبیبى ًوبیطگبُ 96/5/11
ًشاًی پستی دبیرخاًِ:

ذطم آثبز – هیساى  22ثْوي – ازاضُ کل فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی استبى لطستبى  -تلفي 066-33229484 :
ًشاًی الکترًٍیکی:
www.lorestan.farhang.gov.ir
Email:info@lorestan.farhang.gov.ir
برگسار کٌٌدگاى:

استبًساضی لطستبى
هؼبًٍت ٌّطی ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی (ازاضُ کل ٌّطّبی تدسوی)
ثٌیبز ثیي الوللی فطٌّگی ٌّطی اهبم ضضب ػلیِ السالم
ازاضُ کل فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی لطستبى
هَسسِ فطٌّگی ٌّطی زضیي هْط کیب
اًدوي ذَضٌَیسبى استبى لطستبى

فرم شرکت در ًْویي جشٌَارُ رضَی استاى لرستاى
جشٌَارُ خَشٌَیسی رضَی
ًام ٍ ًام خاًَادگی:
ً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
 خط تحریری
تعداد آثار ارسالی:

فرم شٌاسِ اثر:
جشٌَارُ خَشٌَیسی رضَی
ًام ٍ ًام خاًَادگی:
ً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

خط تحریری


کد اثر:
عٌَاى اثر:
تاریخ آفریٌص اثر:
آیا حاضرید اثرتاى را بِ جطٌَارُ اّدا ًوایید؟
آیا بِ رسن اهاًت در طَل برگساری ًوایطگاُ ّای هرتبط رضَ در دبیرخاًِ جطٌَارُ بواًد؟

آیا توایل بِ فرٍش اثر خَد دارید؟
قیوت پیطٌْادی:
تَضیحات الزم:

