بسمه تعالی

هجوَعِ تاریخی فزٌّگی هذّبی تخت فَالد ٍ هزکش ٌّزّای آییٌی سٌتی اصفْاى بزگشار هی کٌٌذ:
"آییه به آییه"

فزاخَاى اجزای ٌّزّای آییٌی سٌتی اصفْاى

فصل ايل :
آییي ّای ضبیِ خَاًی ٍ پزدُ خَاًی

اهداف:
ضٌاسایی ًوًَِ ّای هَسُ ای در حَسُ آییي ّای ضبیِ خَاًی ٍ پزدُ خَاًی
تزغیب باسهاًذگاى ٌّزهٌذاى ایي دٍ گًَِ آئیي_ًوایص بِ تکثیز ٍ آهَسش ایي آثار
جوع آٍری باًک اعالعاتی هحتَایی ایي ٌّزّا
آضٌایی عوَم ضْزًٍذاى با ایي بخص اس هیزاث هعٌَی

مًضًعات :
هجالس ٍ داستاى ّای غزیب ٍ کوتز خَاًذُ ضذُ هزتبظ با ٍاقعِ عاضَرا،حضزت رسَل (ظ) ،اهام حسي هجتبی(ع)  ،اهام
رضا (ع) ٍ حضزت فاعوِ (س)ٍ اهام علی(ع)

شرایط شرکت :
 .1در بخص ضبیِ خَاًی:
هجالس بایذ یک دست ٍ هزبَط بِ یک هکتب باضذ
کلیِ اعضاء گزٍُ بایذ اس یک جغزافیا باضٌذ
ارسال لیست کاهل ضبیِ خَاًاى ٍ هطخصات هعیي البکاء ٍ سزپزست گزٍُ
ارسال هتي کاهل هجلس ضبیِ خَاًی ّوزاُ با فیلن تکِ ای اس اجزای هجلس ضبیِ خَاًی
 .2در بخص پزدُ خَاًی:
ارسال داستاى بِ دبیزخاًِ سَگَارُ
ارسال قغعِ ای اس اجزای پزدُ خَاًی

جديل زماوی:
هْلت ارسال آثار تا  30هْزهاُ  97هی باضذ
زمان برگساری:
اس  7آباى هاُ تا  29اسفٌذ هاُ در تخت فَالد اصفْاى خَاّذ بَد.

ضًابط:
*دبیز خاًِ ًسبت بِ پذیزش یا رد ّز کذام اس آثار هختار خَاّذ بَد.
*هتَى ارسالی در ّز دٍ حَسُ ضبیِ خَاًی ٍ پزدُ خَاًی هزجَع ًخَاّذ ضذ ٍ دبیزخاًِ سَگَارُ حق بْزُ بزداری اس اًْا
را خَاّذ داضت.
*بِ کلیِ آثار راُ یافتِ بِ بز اساس پاراهتزّای ًَع اجزا،بعذ هسافت گزٍُ پذیزفتِ ضذُ،تعذاد ضبیِ خَاًاى ٍ هلشٍهات
اجزا ،هبلغی بِ عٌَاى کوک ّشیٌِ پزداخت خَاّذ ضذ.
*ایي رٍیذاد غیز رقابتی خَاّذ بَد

*بٌا بِ صالحذیذ ضَرای داٍری اس تعذادی اس ضزکت کٌٌذگاى تجلیل خَاّذ ضذ.

برگسار کىىدگان:
هجوَعِ تاریخی فزٌّگی ٍ هذّبی تخت فَالد ٍ هزکش ٌّزّای آییٌی سٌتی اصفْاى (ٍابستِ بِ ساسهاى فزٌّگی اجتواعی
ٍرسضی ضْزداری اصفْاى)

هحل دبیزخاًِ:
اصفْاى  /رٌّاى  /هَسُ گزهابِ رٌّاى
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