
 

 

 

 

 

 

 

 

 )ظ(رسًل وذای فرَىگی َىری جطىًارٌ وامٍ ضیًٌ

 

 اتحادیٍ اوجمه َای اسالمی داوص آمًزان استان کردستان

 تا َمکاری

 ش ي پريرش استان کردستانزادارٌ کل آمً

 



 

 

 مقدهم:

 اسالٔی وطٛسٞای اص تسیاسی ٚ ایشاٖ دس االَٚ ستیغ 1۱ تا 12 فاصّٝ دس( ظ) اسالْ پیأثش ٔیالد ٔٙاسثت تٝ االَٚ ستیغ ٔاٜ دس ساَ ٞش

 پیأثش ٔیالد سٚص االَٚ ستیغ 1۱ تطیغ اُٞ اوثشیت ٘ظش تٝ ٚ االَٚ ستیغ 12 سٙت اُٞ اوثشیت اػتماد تٝ. ضٛد ٔی تشٌضاس ٚحذت ٞفتٝ

 ٚحذت ِضْٚ تش ٚحذت ٞفتٝ ٘اْ تٝ ایاْ ایٗ ٌزاسی ٘اْ تا( سٜ)خٕیٙی أاْحضشت  تا ضذ سثة ٔا٘یص اختالف ایٗ. است( ظ) اسالْ

 تشای خٛسدٜ لسٓ دضٕٙاٖ تالش ضاٞذ تاسٞا اسالْ، ٘طیة ٚ فشاص پش تاسیخ دس ٔسّٕا٘اٖ .ذٌ٘زاس صحٝ اسالْ خٟاٖ پیص اص تیص

 ٘اب ٞای ا٘ذیطٝ ٚ اسالْ تشدٖ تیٗ اص دس سؼی ٌٛ٘اٌٖٛ ٞای حشتٝ تا تاسٞا دضٕٙاٖ.ا٘ذ تٛدٜ ٔسّٕا٘اٖ اسالٔی ٚحذت صدٖ تشٞٓ

 ٞشٌاٜ سٚ ایٗ اص. ٘أیذ ٔسّٕا٘اٖ تصیشت ٚ ٚحذت سا آٟ٘ا ٘اوأی دِیُ تٛاٖ ٔی. ا٘ذ داضتٝ ٞستی خٟاٖ پٟٙٝ اص( ظ) ٔحٕذی

 تاصداس٘ذ حمیمت فٟٓ ٚ أٛس تش تصیشت اص سا ٔسّٕیٗ اص عیفی اٍ٘یضی فتٙٝ تا یا ٚ وشدٜ ٚاسد خّّی ٚحذت ایٗ دس ا٘ذ تٛا٘ستٝ دضٕٙاٖ

 تٝ ٕٞٛاسٜ ایشاٖ اسالٔی ا٘مالب تٙیاٍ٘زاس. است ضذٜ تسیاسی ٘أالیٕات دستخٛش ٔسّٕا٘اٖ فشٍٞٙی ٚ سیاسی اختٕاػی، ص٘ذٌی

 وٝ است ایشاٖ اسالٔی ا٘مالب پیشٚصی اسالٔی ٚحذت تشوات ٚ آثاس اص یىی. است ٕ٘ٛدٜ تالش خأؼٝ دس اسالٔی ٚحذت تحمك ٔٙظٛس

 وٛتاٜ ػضیضٔاٖ وطٛس اص سا ٌش سّغٝ وطٛسٞای ٚ عاغٛتیاٖ دست تٛا٘ستٙذ یىذیٍش دست دس دست ٚ خٛاستٗ فؼُ صشف تا ٔشدْ

 تا آٟ٘ا ٚحذت ٚ ٔختّف وطٛسٞای ٔشدْ حشوت ٚ ٔا ا٘مالب ٌشفتٗ لشاس اٍِٛ دس سا ٕٞذِی ٚ ٚحذت ایٗ ٘تیدٝ ٘یض اوٖٙٛ ٞٓ. وٙٙذ

 ٔختّف الطاس تیٗ ٚحذت إٞیت تٝ وٝ تیٙی خٟاٖ ٘ٛع ٞش تا وُ دس .ٞستیٓ ٔستىثشاٖ ستٓ ٚ سغّٝ تشاتش دس ٔزٞة ٚ دیٗ ٘ٛع ٞش

 ٕ٘ی ٘یشٍ٘ی ٚ حشتٝ ٞیچ تا دضٕٙاٖ داسد، ٚخٛد ٔشدْ ٔختّف آحاد تیٗ یىپاسچٍی ٚ ٚحذت تا ٌیشیٓ ٔی ٘تیدٝ وٙیٓ، ٍ٘اٜ خأؼٝ

 تغییش تٝ ٘ظشٞا اختالف ٔشدْ تیٗ ضٛد، ٌزاضتٝ خأؼٝ دسٖٚ اص خذایی ٚ ٘فاق تخٓ ٞشٌاٜ ٚ تشسٙذ خٛد ضْٛ ٞای خٛاستٝ تٝ تٛا٘ٙذ

داسد تا  ٘ظش دس اتحادیٝ ا٘دٕٗ ٞای اسالٔی دا٘ص آٔٛصاٖ .ضٛد ٔی تاص دضٕٙاٖ ٘فٛر تشای ساٜ وٝ ایٙداست ٚ ضذٜ تذَ دیذٞا

 تا آضٙایی ٚ پیأثش)ظ(ٕٞىاسی اداسٜ وُ آٔٛصش ٚ پشٚسش استاٖ وشدستاٖ تا ٞذف آضٙایی ٞشچٝ تیطتش دا٘ص آٔٛصاٖ تا سیشٜ 

 ٚ ػٛأُ ،اسالٔی حذتٚ ٔٛضٛػات پیشأٖٛ تشتیتی ٞای فؼاِیت اخشای ٚ عشاحی تاص اخشای دس ایطاٖ ٚ ٚاالی ٔؼاسف تیىشاٖ دسیای

پاسخٍٛیی تٝ ٘یاصٞای دا٘ص آٔٛصاٖ ٚ تشٌضاسی  تشای ٚ ٞٙشی فشٍٞٙی ٞای فؼاِیت عشاحی تاص ٕٞچٙیٗٚحذت ٚ ... ٚ  ٔحٛسٞای

 ایٗ پیص اص تیص داضتٗ ٌشأی تا است أیذ س ٕ٘ایذ.اسا تشٌض "وذای رسًل "جطىًارٌ فرَىگی َىریخطٙٛاسٜ ٞای ٔٛضٛػی، 

 تحشوات سشآٔذ ٕٞیطٝ ایشاٖ وطٛس ٚحذت، ٘مص تثییٗ دس تیطتش تالش تا ٚ( ظ) اوشْ سسَٛ ٔیالد ٔثاسن ػیذ ٚ فشخٙذٜ ٞفتٝ

 .تاضذ خٟاٖ تٕاْ دس فشٍٞٙی ٚ ػّٕی

 ضٕٗ خٛد ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی آثاس اسائٝ ٚ تِٛیذ تاوشدستاٖ  استاٖ سشاسش دس ساص آیٙذٜٞٙشٔٙذ، تصیشٚ  آٔٛصاٖ دا٘ص سٚد ٔی ا٘تظاس

 .ٕ٘ایٙذ اػالْ ٚالدت تا سؼادت پیأثش اوشْ)ظ( ٌشأیذاضت دس ٞٙش ٍ٘اٜ تا سا خٛد سساِت ٚ اسادت خطٙٛاسٜ، ایٗ دس ٔطاسوت

 



 

 

ف  اهدا

 ایطاٖ ٔؼاسف ٚاالی تیىشاٖ دسیای ٚ( ظ)پیأثش سیشٜ آضٙایی تا -

 ٚحذت ٔحٛسٞای ٚ ػٛأُ اسالٔی، آضٙایی تا ٚحذت -

 ٞٙش صتاٖ اص استفادٜ تا خأؼٝ سغح پیأثش)ظ( دس ٞای آٔٛصٜ ٚ فشًٞٙ تشٚیح -

 افضایی افىٙا٘ٝ  خٟت تصیشت تفشلٝ تشفٙذٞای ٚ دضٕٗ ضٙاخت -

 ٚحذت ٚ اسالٔی ضؼائش تؼظیٓ -

 : رهجشنوا   کنندگان شرکت/  مخاطبیه

 دٚسٜ ٔتٛسغٝ اَٚ ٚ دْٚ ٚ دٚسٜ دْٚ اتتذایی اٖ دختش ٚ پسش صدا٘ص آٔٛ

 نحوه ثبت انم و ردیافت ارث:

خطٙٛاسٜ فشٍٞٙی "عشیك ضثىٝ ّٔی ضاد وا٘اَ  صآثاس ٚ اػالْ ٘تایح ا دسیافت ٚ اسساَ ،سسا٘ی اعالع أٛس وّیٝ -

 آی دیجُت ارسال آثار از طریق  يخٛاٞذ تٛد   festivalvahdat   سسدتٝ آ "سسَٛٞٙشی ٘ذای 

 rasul-nedaye  اقذام ضًددر پیام رسان ضاد. 

٘اْ پذس،  ،وذّٔی،خا٘ٛادٌی ٘اْ ٚ ٘اْ: ضأُ صدا٘ص آٔٛ ٔطخصات حتٕا سضتٝ ٞش تشای ٔساتمٝ دس ضشوت تشای -

 تٝ ٕٞشاٜ اثش اسساَ ضٛد.  تّفٗ ثاتت تّفٗ ٕٞشاٜ،ضٟشستاٖ، ٘احیٝ، ٔٙغمٝ، ٔذسسٝ، پایٝ تحصیّی، 

 تاضذ. ص سضتٝ ٞای خطٙٛاسٜ ٔییىی اپٛیص ٚ فمظ ضشوت دس  تٝ ٔداص فشد ٞش -

 .ٔٛسد تمذیش لشاس ٔی ٌیش٘ذ "٘ذای سسَٛ "یذٌاٖ دس ٞش سضتٝ، تٛسظ دتیشخا٘ٝ خطٙٛاسٜ ضتشٌ -

 تٕاس حاصُ ٌشدد. 08۱-33224۱31ضٕاسٜ دتیشخا٘ٝ خطٙٛاسٜ تٝ خٟت وسة اعالػات تیطتش تا  -

اتحادیٝ ا٘دٕٗ ٞای اسالٔی  -81پالن  -وٛچٝ ػذاِت -ٔیذاٖ آصادی -سٙٙذج -آدسس دتیشخا٘ٝ: وشدستاٖ -

 دا٘ص آٔٛصاٖ استاٖ وشدستاٖ



 

 

 موضوع جشنواره:

 .... ، زیرادارم -ديست -را -محمذ)ظ( -مه#

 زمانبندی اجرای جشنواره:

 30/۱/1333چٟاسضٙثٝ  اسساَ ضیٜٛ ٘أٝ تٝ ضٟشستاٖ ٞا

 13/8/1333 ضٙثٝسٝ  ّٟٔت اسساَ آثاس تٝ دتیشخا٘ٝ

 1333آتاٖ ٔاٜ 13ِغایت  15 داٚسی آثاس

  21/8/1333چٟاسضٙثٝ  خٕغ تٙذی ٚ اػالْ ٘تایح

  

 پویش جشنواره:

 ،زیرا... دارم-ديست-را-)ظ(محمذ-مه#خّٕٝ تا سّیمٝ ٚ ٘ظش خٛد، ٔی تٛا٘ذ دا٘ص آٔٛصدس ایٗ لسٕت 

 تشای دتیشخا٘ٝ خطٙٛاسٜ اسساَ ٕ٘ایذ.یش، صٔغاتك ضٛاتظ سا ادأٝ دٞذ ٚ فیّٓ ٔشتٛط تٝ آٖ سا 

 ضوابط مربط هب پویش جشنواره:

 تاضذ.  ثا٘یٝ 30 حذاوثش ٔاٖ فیّٓ اسساِیصٔذت  -

 ٔاٖ تصٛیشتشداسی، دٚستیٗ دس حاِت افمی لشاس دادٜ ضٛد.صدس  -

 ٔحذٚدیتی ٚخٛد ٘ذاسد. ،اٖ حدٓ اثش اسساِیضدس ٔی -

 تاضذ. ٔی فیّٓ تشای پٛیص یه اسساَ تٝ ٔداص فشد ٞش -

ٚ تا ٘ظش ٚ سّیمٝ دا٘ص  آغاصدارم،زیرا... -ديست-را-)ظ(محمذ-مه#خّٕٝ  تا ٔحتٛای فیّٓ -

 ادأٝ یاتذ. صآٔٛ



 

 

 جشنواره: اهی رشتو

 رضتٍ مخاطة
 

 داوص آمًزان مقطع اتتذایی

 ديرٌ ديم

 )ص(نامه ای به پیامبر

 نقاشی خط

 (آبرنگ -روغن و رنگ)نقاشی

 

 

 متًسطٍ ايل ي ديم مقطع آمًزان داوص

 طراحی پوستر

 عکاسی

 خوشنویسی

 تحریری خط

 شعرخوانی

 اینفوگرافی

 مولودی خوانی

 

 تاضذ.( ضشوت دس یىی اص سضتٝ ٞای خطٙٛاسٜ ٔی تٝ ٔداص فشد ) ٞش:ضًاتط رضتٍ َا

 )ظ(وامٍ ای تٍ پیامثر

 .تاضذ داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜ ٔٛضٛع تا٘أٝ اسساِی  ٔٛضٛع -

 ٚ ضٛد ٘ٛضتٝ خٛا٘اٚ  خظ خٛش، خٛسدٌی خظ تذٖٚ، سٚیه A4 تشي   یه  دس حذاوثش ٘أٝ -

 .ٌشدد اسساَ دتیشخا٘ٝ تٝ ضاد ضثىٝ عشیك اص تصٛیش آٖ

 تؼّك أتیاصی ٞیچ ،تاضذ ضذٜ ٌشفتٝ ٔختّف ٞای سایت اص یا ضذٜ وپی وٝ آثاسی تٝ -

 .٘خٛاٞذٌشفت

 .است اِضأی فاسسی صتاٖ دستٛس ٚ ٍ٘اسش اصَٛ سػایت  -

 لاتُ پزیشش ٔی تاضذ.  jpgتا فشٔت  dpi 300ٚضٛح حذالُ  تا اثشصشفا تصٛیش فایُ -



 

 

 داٚسی دس ٔحتٛایی ٞٓ ٚ ادتی ٘ظش اص ٞٓ ضذٜ ٘ٛضتٝ ٔتٗ وٝ است إٞیت حائض ٘ىتٝ ایٗ  -

 .ضذ خٛاٞذ تشسسی

 خط وقاضی

 تاضذ. داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜ ٔٛضٛع تا اثش خّك ضذٜ ٔٛضٛع -

 لاتُ پزیشش ٔی تاضذ.  jpgتا فشٔت  dpi 300ٚضٛح حذالُ  تا اثشصشفا تصٛیش فایُ -

  الصْ.تاضذ ٔی ٞٙشٔٙذ تٛسظ اثش اخشای ٍٞٙاْ فیّٓ داضتٗ ٟ٘ایی أتیاص وسة ٞای الصٔٝ اص یىی -

 خٛد ٘ضد ٚ ٕ٘ٛدٜ فیّٕثشداسی ٌشفتٝ صٛست فؼاِیت اص اثش خّك حیٗ دس آٔٛص دا٘ص است،

 اسساَ دتیشخا٘ٝ تٝ ٘ظش ٔٛسد فیّٓ  ،ِضْٚ صٛست دس ٚ ستثٝ وسة صٛست دس تا ٕ٘ایذ ٍٟ٘ذاسی

 .ضٛد

 (آتروگ -ريغه ي روگ) وقاضی

 تاضذ. داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜ ٔٛضٛع تا اثش خّك ضذٜ ٔٛضٛع -

 لاتُ پزیشش ٔی تاضذ.  jpgتا فشٔت  dpi 300ٚضٛح حذالُ  تا اثشصشفا تصٛیش فایُ -

  الصْ.تاضذ ٔی ٞٙشٔٙذ تٛسظ اثش اخشای ٍٞٙاْ فیّٓ داضتٗ ٟ٘ایی أتیاص وسة ٞای الصٔٝ اص یىی -

 خٛد ٘ضد ٚ ٕ٘ٛدٜ فیّٕثشداسی ٌشفتٝ صٛست فؼاِیت اص اثش خّك حیٗ دس آٔٛص دا٘ص است،

 اسساَ دتیشخا٘ٝ تٝ ٘ظش ٔٛسد فیّٓ  ،ِضْٚ صٛست دس ٚ ستثٝ وسة صٛست دس تا ٕ٘ایذ ٍٟ٘ذاسی

 .ضٛد

 عکاسی

 تاضذ. داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜ ٔٛضٛع تا اثش خّك ضذٜ ٔٛضٛع -

 تاضذ. سا٘تی ٔتش 35×50 اتؼاد اثش حذاوثش -

 لاتُ پزیشش ٔی تاضذ.  jpgتا فشٔت  dpi 300ٚضٛح حذالُ  تا صشفا اصُ ػىس ٞا فایُ -

 



 

 

 پًستر طراحی

 تاضذ. داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜ ٔٛضٛع تا پٛستش ٔٛضٛع -

 تاضذ. سا٘تی ٔتش 50 ×۱0اتؼاد پٛستش -

 لاتُ پزیشش ٔی تاضذ.  jpgتا فشٔت  dpi 300ٚضٛح حذالُ  تا اثشصشفا تصٛیش فایُ -

 خًضىًیسی

 .تاضذ داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜٔٛضٛع  تا  ضذٜ خّك آثاس ٔٛضٛػی استثاط  -

 (٘ثاضذ داس فشْ ٚ تزٞیة. )ضٛد استفادٜ  ٔطىی ٔشوة اص ٚ سادٜ ٌالسٝ واغز دس اثش خّك  -

 لاتُ پزیشش ٔی تاضذ.  jpgتا فشٔت  dpi 300ٚضٛح حذالُ  تا اثشصشفا تصٛیش فایُ  -

 ٔی( ٘ستؼّیك ضىستٝ ٘ستؼّیك،) ٞای سضتٝ اص یىی دس تىشاس تاس 2 تا اثش یه اسساَ تٝ ٔداص فشد ٞش  -

 .تاضذ

 است،  الصْ.تاضذ ٔی ٞٙشٔٙذ تٛسظ اثش اخشای ٍٞٙاْ فیّٓ داضتٗ ٟ٘ایی أتیاص وسة ٞای الصٔٝ اص یىی  -

 تا ٕ٘ایذ ٍٟ٘ذاسی خٛد ٘ضد ٚ ٕ٘ٛدٜ فیّٕثشداسی ٌشفتٝ صٛست فؼاِیت اص اثش خّك حیٗ دس آٔٛص دا٘ص

 .ضٛد اسساَ دتیشخا٘ٝ تٝ ٘ظش ٔٛسد فیّٓ  ،ِضْٚ صٛست دس ٚ ستثٝ وسة صٛست دس

 خط تحریری

 تاضذ. داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜ ٔٛضٛع تا اثش خّك ضذٜ ٔٛضٛع -

 (٘ثاضذ داس فشْ ٚ تزٞیة.)ضٛد استفادٜ ٔؼِٕٛی ٔطىی ٔذاد اص ٚ سادٜ واغز دس اثش خّك -

 لاتُ پزیشش ٔی تاضذ.  jpgتا فشٔت  dpi 300ٚضٛح حذالُ  تا اثشصشفا تصٛیش فایُ -

 تاس تىشاس ٔی تاضذ. 2ا ت اثش یه اسساَ تٝ ٔداص فشد ٞش -



 

 

  الصْ.تاضذ ٔی ٞٙشٔٙذ تٛسظ اثش اخشای ٍٞٙاْ فیّٓ داضتٗ ٟ٘ایی أتیاص وسة ٞای الصٔٝ اص یىی -

 خٛد ٘ضد ٚ ٕ٘ٛدٜ فیّٕثشداسی ٌشفتٝ صٛست فؼاِیت اص اثش خّك حیٗ دس آٔٛص دا٘ص است،

 اسساَ دتیشخا٘ٝ تٝ ٘ظش ٔٛسد فیّٓ  ،ِضْٚ صٛست دس ٚ ستثٝ وسة صٛست دس تا ٕ٘ایذ ٍٟ٘ذاسی

 .ضٛد

 ضعرخًاوی

 دلیمٝ تاضذ. ٔاٖ اثش اسساِی حذاوثش دٚصٔذت  -

 تصٛیشتشداسی، دٚستیٗ دس حاِت افمی لشاس دادٜ ضٛد.ٔاٖ صدس  -

 اٖ حدٓ اثش اسساِی ٔحذٚدیتی ٚخٛد ٘ذاسد.ضدس ٔی -

 تایذ از میان یک از اضعار زیر اوتخاب ضذٌ ي تا پایان ضعر ادامٍ پیذا کىذ. مًضًع ضعر اوتخاتی -

 ( حافظضذ ٔٛ٘س ٚ ا٘یس سا ٔا سٔیذٜ دَضذ *  ٔدّس ٔاٜ ٚ تذسخطیذ ای ستاسٜ)

 ( سؼذیٔحٕذ اػتذاَ تٝ ٘ثاضذ سشٚ*  ٔحٕذ خٕاَ اص ٔا٘ذ فشٚ ٔاٜ)

 ایىفًگرافی

 تاضذ. داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜ ٔٛضٛع تا اثش خّك ضذٜ ٔٛضٛع -

 لاتُ پزیشش ٔی تاضذ.  jpgتا فشٔت  dpi 300ٚضٛح حذالُ  تا اثشصشفا تصٛیش فایُ -

 اثش ٔحذٚدیتی ٚخٛد ٘ذاسد. دس اتؼاد -

 مًلًدی خًاوی

 تاضذ. داضتٝ ٔغاتمت خطٙٛاسٜ ٔٛضٛع تا ضذٜاثش خّك  ٔٛضٛع -

 ٔاٖ اثش اسساِی حذاوثش پٙح دلیمٝ تاضذ.صٔذت  -

 اٖ حدٓ اثش اسساِی ٔحذٚدیتی ٚخٛد ٘ذاسد.ضدس ٔی -

 ٔاٖ تصٛیشتشداسی، دٚستیٗ دس حاِت افمی لشاس دادٜ ضٛد.صدس  -


