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مقذمه:
خذاي سا سذبس و ٝسٛفيمٕبٖ داد سب ضبٞذاٖ ثشٌضاسي ٞفشٕيٗ خطٛٙاس ٜحىٕز ٔغٟش
دا٘طٍبٞيبٖ ثبضيٓ  .خطٛٙاس ٜاي و ٝدس آٖ آٔٛصٞ ٜبي ٘بة ديٗ ٔجيٗ دس ثيب٘ي ٘غض  ٚخٛش
سقشيف اص افىبس  ٚا٘ذيطٞ ٝبي ضٟيذ ٔغٟشي  ،غيمُ سٚح  ٚر ٗٞسٕبٔي دا٘ص دژٞٚبٖ
آصاد ٜاسز  .خطٛٙاس ٜاي و ٝدس آٖ دا٘طٍبٞيبٖ فشٞيخش ٝث ٝدبس  ٚلذسدا٘ي  ٚث ٝسسٓ ادة ،
صا٘ٛي سّٕز سا ثش صٔيٗ اسادر ٔىشجي ٟ٘بد ٜا٘ذ و ٝصايٙذ ٜحىٕشي اسز سب خبٚداٖ ٔغٟش .
خٕبفشي فبضك و ٝث ٝوسٛر ٔشيذي  ،سداي فبخش ضبٌشدي اص اسشبد ٔغٟشي سا ثش لبٔز
خٛيص ٔٛص ٖٚسبخش ، ٝسب ث ٝسبٖ وفچ ٝديٕبيبٖ دسيبي ثي وشاٖ دا٘ص ٔ ٚقشفز  ،خشفٝ
٘ٛضبٖ سشچطٕ ٝدبِٛد ٜاي ثبضٙذ و ٝسيط ٝدس خبٖ ٚحي داسد  ٚآثطخٛس اص والْ ٔقػ.ْٛ
خطٛٙاس ٜحىٕز ٔغٟش ثشخٛد ٔي ثبِذ و ٝدس ٔسيشي ضبيسش ، ٝسشخٕبٖ آثبس ضٟيذ ٔغٟشي
اص صثبٖ حك ٌٛي دا٘طٍبٞيبٖ آصاد ا٘ذيص ايشاٖ اسالٔيسز.
حبَ و ٝخطٛٙاس ٜحىٕز ٔغٟش دس اص سذشي ٕ٘ٛدٖ ضص دٚس ٜديطيٗ  ،دٚساٖ ٌزاس ٚ
سثجيز خٛيص سا دس خبٔق ٝدا٘طٍبٞي دطز سش ٟ٘بدٌ ، ٜسشش ٜاي اص ٞذف ٌزاسي سبص ٜاي
سا ديص سٚي خٛيص ٔي ثيٙذ ثٚ ٝسقز اٚساق ٕٞيطٔ ٝب٘بي آثبس ضٟيذ ٔغٟشي .
خطٛٙاس ٜاي و ٝسأ ٜي ٕ٘بيب٘ذ  ٚسأ ٜي ضٙبسب٘ذ  .خطٛٙاس ٜاي و ٝدسز سفىش دا٘طٍبٞيبٖ
سا دس دأٗ اساد ٜآ٘بٖ ٔي آٚيضد  .خطٛٙاس ٜاي و ٝا٘ذيط ٝسا دس صالَ ديٗ ٔي ضٛيذ سب
حىٕز ٔ ،غٟش ٌشدد .
خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش دسيچ ٝسبص ٜايسز ثش آثبس ٌشا٘س ًٙضٟيذ ٔغٟشي سب
ثب سبسي اص والْ سٚح افضاي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي  ٚثب اسشفبد ٜاص اثضاس ٘ ٛآييٗ سسب٘ ، ٝوشسي
ٞبي آصاد ا٘ذيطي ٘ ٚؾشي ٝدشداصي سا آريٙي دٚثبس ٜثشثٙذد.
ثبضذ و ٝث ٝلذس ٚسقٕبٖ  ،سٞذٛيبٖ ساٞي ثبضيٓ و ٝسإٙٞبيص حىٕشي اسز ٔغٟش .
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اهذاف:
 -1ايدبد ٔٛج فشٍٙٞي دس دا٘طٍبٞ ٜب اص عشيك آثبس ضٟيذ ٔغٟشي ثب ثٟشٌ ٜيشي اص
فضبي ٔدبصي
 -2ثسشش سبصي خٟز اسالٔي ضذٖ ثٙيبديٗ دا٘طٍبٞ ٜب اص عشيك ٌسششش ا٘ذيطٞ ٝبي
٘بة اسالٔي ٔجشٙي ثش آساء  ٚا٘ذيطٞ ٝبي ضٟيذ ٔغٟشي
 -3لٛافذ  ٚاغ«َٛا٘ذيطيذٖ ٔٙغمي» دس دشس ٛآصاد ا٘ذيطي  ٚسئٛسي دشداصي دس
دا٘طٍبٞ ٜب
 -4سشثيز  ٚسمٛيز ٘يشٞٚبي ٔشقٟذ ٔ ٚشخػع ثب لبثّيز ثشسش خٟز سضذ خالليشٟب ٚ
خٟز دٞي ٔٙسدٓ ثب سىي ٝثش آساء ضٟيذ ٔغٟشي
 -5صٔي ٝٙسبصي خٟز ا٘دبْ دژٞٚص ٞبي ٔغبِقبسي ديشأ ٖٛا٘ذيطٞ ٝبي اسشبد ٔغٟشي
 -6ضٙبسبيي ٔ ٚقشفي اٍِٞٛب دس ثيٗ دا٘طٍبٞيبٖ ٚثالي ٘ٛيس  ٚحٕبيز اص ايذٞ ٜب ٚ
اسشقذادٞبي خالق  ٚسبثيشٌزاس دس حٛص ٜآثبس  ،آساء  ،ا٘ذيط ٚ ٝضخػيز ضٟيذ
ٔغٟشي دس فضبي سبيجشي
 -7سمٛيز ثبٚسٞبي فميذسي دا٘طٍبٞيبٖ ثب اسشفبد ٜاص فٗ ثيبٖ ٙٞ ٚش دس سسب٘ٚ ٚ ٝثالي
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 اركان جشنواره
الف)شورايسياستگذاري
ايٗ ضٛسا ٔشوت اص ٕ٘بيٙذٌبٖ سبْاالخشيبس دسشٍبٟٞب ٟ٘ ٚبدٞبي ريُ ٔيثبضذ:
ٟ٘ .1بد ٕ٘بيٙذٌي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي دس دا٘طٍبٟٞب
ٚ .2صاسر فّ ،ْٛسحميمبر  ٚفٙبٚسي
ٚ .3صاسر ثٟذاضز ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصش دضضىي
ٚ .4صاسر ٚسصش  ٚخٛا٘بٖ
ٟ٘ .5بد ٕ٘بيٙذٌي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي دس أٛس دا٘طدٛيبٖ خبسج اصوطٛس
 .6سبصٔبٖ غذا  ٚسيٕب
 .7خٟبد دا٘طٍبٞي
 .8دا٘طٍب ٜديبْ ٘ٛس
 .9دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔي
 .10دا٘طٍب ٜخبٔـ فّٕي وبسثشدي
 .11سبصٔبٖ ثسيح دا٘طدٛيي
 .12سبصٔبٖ ثسيح اسبسيذ
 .13سبصٔبٖ فشٍٙٞي ٙٞشي ضٟشداسي سٟشاٖ
 .14سبصٔبٖ فش ٚ ًٙٞاسسجبعبر اسالٔي
 .15ثٙيبد فّٕي فشٍٙٞي فالٔ ٝضٟيذ اسشبد ٔغٟشي
 .16دثيش خطٛٙاسٜ
 وظايف شوراي سياستگذاري

 .1سقييٗ خظٔطي وّي ،اٞذاف  ٚسيبسشٟبي خطٛٙاسٜ
 .2سػٛيت آئيٗ٘بٔ ٝاخشايي  ٚدسشٛساِقُٕٞبي خطٛٙاسٜ
 .3سػٛيت  ٚسأٔيٗ ثٛدخٝ
 .4دطشيجب٘ي فٛأُ خطٛٙاس ٜاص عشيك ٟ٘بدٞبي ريشثظ دسخػٛظ اخشاي خطٛٙاسٜ
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 .5ايدبد ٕٞبٍٙٞيٞبي الصْ ثيٗ سبيش دسشٍبٟٞب  ٚفٛأُ خطٛٙاسٜ
سجػش :ٜدس غٛسر ٔطبسوز سبيش دسشٍبٟٞب  ٚسػٛيت ضٛساي سيبسشٍزاسيٕ٘ ،بيٙذٜ
سبْ االخشيبس دسشٍبٔ ٜضثٛس فض ٛضٛساي سيبسشٍزاسي خطٛٙاس ٜخٛاٞذ ضذ.


ب)دبيزجشنواره
دثيش خطٛٙاس ٜثب حىٓ ٔقب٘ٚز فشٍٙٞي سيبسي ٟ٘بد ٕ٘بيٙذٌي ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي دس
دا٘طٍبٟٞب ٔٙػٛة ٔيٌشدد.
وظايف دبيز جشنواره:

 .1اخشايي ٕ٘ٛدٖ سيبسزٞب  ٚدسشٛساِقُٕٞبي ضٛساي سيبسشٍزاسي خطٛٙاسٜ
٘ .2ؾبسر ثش س٘ٚذ وّي  ٚاخشايي ٕ٘ٛدٖ آييٗ ٘بٔ ٝخطٛٙاسٜ
 .3سقييٗ دثيش اخشايي  ٚدثيش فّٕي خطٛٙاس ٚ ٜغذٚس احىبْ ٘ٚؾبسر ثش وبس ايطبٖ
 .4سطىيُ خّسبر ضٛساي سيبسشٍزاسي
 .5ايدبد ٕٞبٍٙٞيٞبي الصْ ٔب ثيٗ دثيشخب٘ ٚ ٝدسشٍبٟٞبي ريشثظ
 .6ريحسبثي خطٛٙاسٜ
سجػش : ٜدثيش خطٛٙاسٔ ٜي سٛا٘ذ ثب سقييٗ ٘ٚػت لبئٓ ٔمبْ خٛيص ،وّيٚ ٝؽبيف
خٛد ثدض ٚؽيف ٝريحسبثي سا ث ٝايطبٖ سٙفيز ٕ٘بيذ.

 دبيزخانهجشنواره
/1ج دبيز اجزايی
دثيش اخشايي سٛسظ دثيش خطٛٙاس ٜسقييٗ  ٚثب حىٓ ايطبٖ ٔٙػٛة ٔيٌشدد.
ٚؽبيف دثيش اخشايي:
 .1سطىيُ ٚاحذ ٞبي اخشايي
 .2سقييٗ ٔسئٛالٖ ٚاحذٞبي اخشايي ٔ ٚقشفي ايطبٖ ث ٝدثيش خطٛٙاس٘ ٚ ٜؾبسر ثش ٘حٜٛ
فّٕىشد ٚاحذٞب
٘ .3ؾبسر  ٚديطجشد س٘ٚذ اخشايي خطٛٙاسٜ
 .4سذٚيٗ  ٚسطشيح ٚؽبيف ٚاحذٞبي اخشايي ٘ ٚؾبسر ثش وبس ايطبٖ
 .5اخشايي ٕ٘ٛدٖ ٔػٛثبر ضٛساي سيبسشٍزاسي  ٚآئيٗ٘بٔ ٝخطٛٙاس ٜصيش٘ؾش دثيش ٚ
لبئٓ ٔمبْ خطٛٙاسٜ
 .6اخشايي ٕ٘ٛدٖ ٔػٛثبر  ٚسػٕيٕبر وٕيش ٝفّٕي خطٛٙاسٜ
 .7ضشوز دس خّسبر ضٛساي سيبسشٍزاسي
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٘ .8ؾبسر ثش س٘ٚذ وبس دثيشخب٘ ٝخطٛٙاسٜ
 .9ايدبد ٕٞبٍٙٞي ثيٗ ٚاحذٞبي اخشايي  ٚثشٌضاسي خّسبر داخّي خطٛٙاسٜ
 .10ثشٌضاسي ٔشاسٓ دبيب٘ي خطٛٙاسٜ

2ـ ج) دبيز علمی
دثيش فّٕي سٛسظ دثيش خطٛٙاس ٜسقييٗ  ٚثب حىٓ ايطبٖ ٔٙػٛة ٔيٌشدد.
وظايف دبيز علمی جشنواره

 .1سطىيُ وٕيش ٝفّٕي خطٛٙاس٘ ٚ ٜؾبسر ثش وبس ايٗ وٕيشٝ
 .2سطىيُ ٞيأرٞبي ا٘شخبة  ٚداٚسي آثبس ٘ ٚؾبسر ثش وبس ايطبٖ
 .3سأٔيٗ لبِتٞبي ٔحشٛايي ٔػٛة وٕيش ٝفّٕي ث ٝدثيش اخشايي ،خٟز ث ٝا٘دبْ
سسب٘ذٖ ٚاخشايي ٕ٘ٛدٖ ايٗ لبِجٟب
 .4سقييٗ ٔحٛسٞبي فشاخٛاٖ خطٛٙاسٜ
 .5ا٘شخبة آثبس ثشٌضيذ ٜث ٝخٟز اسائ ٝدس ٔشاسٓ دبيب٘ي خطٛٙاسٜ
 .6ا٘شخبة  ٚدفٛر اص سخٙشا٘بٖ ٔ ٚذفٛيٗ ٚيژ ٜدس ٔشاسٓ دبيب٘ي خطٛٙاسٜ
 .7سٟي ٚ ٝسأٔيٗ ٔحشٛاي الالْ خشٚخي خطٛٙاسِٛٔ(ٜشئذيب ،وشبة٘ ،طشي)...ٚ ٝ
 .8ضشوز دس خّسبر ضٛساي سيبسشٍزاسي خطٛٙاسٜ
3ـ ج) دبيزخانه

دثيشخب٘ ٝث ٝفٛٙاٖ سوٗ اغّي خطٛٙاسٚ ٜؽيف ٝسبٔب٘ذٞي أىب٘بر  ٚحفؼ سٚاَ اداسي
ثش٘بٔٞ ٝبي خطٛٙاس ٜسا ثشفٟذ ٜداسد.
دثيشخب٘ ٝخطٛٙاس ٜصيش٘ؾش دثيش اخشايي فقبِيز ٔيٕ٘بيذ.
وظايف دبيزخانه جشنواره

 .1دسيبفز ،عجمٝثٙذي  ٚحفؼ آثبس سسيذ ٜث ٝخطٛٙاسٜ
 .2ا٘دبْ وّي ٝأٛس اسسبَ ٔ ٚشاسالر خطٛٙاسٜ
 .3ثبيٍب٘ي سٕبْ اسٙبد٘ ،بٔٞٝب  ٚسٛاثك خطٛٙاسٜ
 .4ث ٝسٚص سسب٘ي ٘ٚؾبسر ثش وبس سبيز ايٙشش٘شي خطٛٙاسٜ
 .5سٟي ٝخذا َٚسٛصيـ فشاٚا٘ي ٕٛ٘ ٚداسٞبي آٔبسي ٔٛسد٘يبص خطٛٙاس ٜاص ٚضقيز آثبس
اسسبِي  ٚضشوزوٙٙذٌبٖ
 .6سٟي ٝفشْٞبي اسصيبثي  ٚضبخعٞبي ٔٛسد٘ؾش وٕيش ٝفّٕي
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بخشهايجشنواره


خطٛٙاسٚ ٜثالي٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش دس  2ثخص اسبسيذ  ٚدا٘طدٛيبٖ ثشٌضاس ٔيٌشدد.

الف  -بخش دانشجويان
افشاد ٔشمبضي اسسبَ آثبس ث ٝثخص دا٘طدٛيي خطٛٙاسٔ ٜيثبيسز دس يىي اص ٔمبعـ
وبسدا٘ي ،وبسضٙبسي  ٚيب وبسضٙبسي اسضذ دا٘طٍبٟٞب ٛٔ ٚسسبر آٔٛصش فبِي داخُ يب
خبسج اص وطٛس ٔطغ َٛث ٝسحػيُ ثبضٙذ  ٚسب دبيبٖ ثٔ ٕٟٗب ٜسبَ  1390فبسك اِشحػيُ ٘طذٜ
ثبضٙذ .
تبصره :وبسٔٙذاٖ ٔحششْ دا٘طٍبٟٞب ٔ ٚؤسسبر آٔٛصش فبِي وطٛس دس غٛسر داسا
ثٛدٖ ٔذسن سحػيّي وبسدا٘ي ،وبسضٙبسي  ٚيب وبسضٙبسي اسضذ ٔيسٛا٘ٙذ آثبس خٛيص سا
خٟز ضشوز دس ثخص دا٘طدٛيي ث ٝدثيشخب٘ ٝخطٛٙاس ٜاسسبَ ٕ٘بيٙذ.
ب-بخش اساتيذ
سٕبٔي افضبي ٞيأرٞبي فّٕئ ،ذسسبٖ  ٚيب وسب٘ي و ٝث ٝغٛسر حكاِشذسيسي دس
يىي اص دا٘طٍبٟٞب ٔ ٚشاوض آٔٛصش فبِي داخُ  ٚيب خبسج از وطٛس ٔطغ َٛث ٝسذسيس
ٔيثبضٙذٔ ،يسٛا٘ٙذ آثبس خٛيص سا خٟز ضشوز دس ثخص اسبسيذ ث ٝدثيشخب٘ ٝخطٛٙاسٜ
حىٕز ٔغٟش اسسبَ ٕ٘بيٙذ.
تبصره :دا٘طدٛيبٖ ٔمغـ دوششي ) (PHDدس صٔش ٜاسبسيذ ٔحسٛة ٔيٌشد٘ذ.

 شزايطآثار
الف -شزايط عمومی:
 سٕبٔي آثبس اسسبِي ثبيذ دس لبِت سبيز  ٚيب ٚثالي ثبضٙذ. سٕبٔي آثبس ٔيثبيسز دس اسسجبط ٔسشميٓ  ٚيب غيشٔسشميٓ ثب ضخػيز،آثبس ،افىبس  ٚا٘ذيطٞٝبي اسشبد ضٟيذ ٔغٟشي ثبضذ.
 سبيشٟب يب ٚثالي ٞبي ٔشمبضي ضشوز دس خطٛٙاس ٜاٌش ث ٝغٛسراخشػبغي دس ٔٛسد ضٟيذ ٔغٟشي عشاحي ٍ٘شديذ ٜا٘ذ ٔي ثبيسز داساي
حذالُ دٙح دسز حٔ َٛحٛسٔٛضٛفبر خطٛٙاس ٜثبضٙذ.
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 فشْ سىٕيُ ضذٔ ٜطخػبر غبحت اثش ثٕٞ ٝشا ٜآدسس سبيز ٚيبٚثالي ث ٝدسز اِىشش٘ٚيه Info@HekmatMotahar.net

اسسبَ ٌشدد.
تبصره :1دثيشخب٘ ٝخطٛٙاس ، ٜغبحت حمٛق ٔقٛٙي آثبسي اسز و ٝاسسبَ ٌشديذٜا٘ذ.
(اص ِحبػ اسشفبد ٜدس الالْ خشٚخي خطٛٙاسٔ ،ٜب٘ٙذ چبح وشبة  ،سبخز ِٔٛشي ٔذيب ٘،طشيٝ
)...ٚ
تبصره :2ضشوز وٙٙذٌبٖ ٔدبص٘ذ سٟٙب آدسس يه ٚثالي  ٚيب سبيز سا خٟز ضشوز
دس خطٛٙاس ٜث ٝدسز اِىشش٘ٚيىي  Info@HekmatMotahar.netاسسبَ ٕ٘بيذ.
ب  -شزايط اختصاصی:
 روش ٔٙبثـ ٔٚأخز دس سٟئ ٝمبالر دسج ضذ ٜدس سبيز ٞب ٚ ٚثالي ٞبياسسبِي اِضأي اسز .
سجػش :1 ٜدس داٚسي آثبس سفبيز ضبخػٞ ٝبي فٙي ريُ ٔٛسد ٘ؾش خٛاٞذ ثٛد.
 ٔيضاٖ خذٔبر ث ٝوبسثشاٖ أىبٖ ٘ٚح ٜٛاسسجبط ثب ثبصديذ وٙٙذٌبٖ ث ٝسٚص سسب٘ي دائٓ سبيز  ٚيبٚثالي اسشفبد ٜاص ٘ؾش سٙدي دس دبسخ ثٙٔ ٝشمذاٖ ٚثبصديذ وٙٙذٌبٖ ثبس ٌزاسي سشيـ ٚثالي اسشفبد ٜاص ِيٙه ٞبي ٔٙبست ٚاسائٔ ٝشاخـ ٚثجز ٚايدبد أىب٘بر ٔٙبستخٟز ثٟش ٜثشداسي وبسثشاٖ
 وبسثشد غذا ٚاثضاس اسشفبد ٜاص آٖ ٘ٛآٚسي ٔشحشن سبصي ٌٚشافيه ٔٙبست ٚلبة ثٙذي ٔٛضٛفبر عشاحي ٔٞٛٙبي ٔشثٛعٝسجػش : 2 ٜاسبسيذ ٚدا٘طدٛيبٖ ٔشمبضي ضشوز دس خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي
حىٕز ٔغٟش و ٝخٛد ث ٝسٟٙبيي لبدس ث ٝعشاحي  ٚسا ٜا٘ذاصي سبيز ٚ ٚثالي
٘يسشٙذٔ ،ي سٛا٘ٙذ ثب ٔشاخق ٝث ٝسبيز خطٛٙاس ٜث٘ ٝطب٘ي
 WWW.HekmatMotahar.netاص لبِت ٞبي آٔبدٚ ٜثالي اسشفبدٕٛ٘ ٜدٜ
ٔٚغبِت خٛيص سا دس ايٗ لبِت ٞب خبٕ٘بيي  ٚثبس ٌزاسي ٕ٘بيٙذ.
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سزوش :سإٙٞبي اسشفبد ٜاص لبِجٟبي آٔبدٚ ٜثالي دس سبيز خطٛٙاسٛٔ ٜخٛد ٔي
ثبضذ.

 مهلتارسالآثار:
 ّٟٔز اسسبَ آدسس سبيز  ٚيب ٚثالي ث ٝدسز اِىشش٘ٚيىيInfo@HekmatMotahar.net

سب دبيبٖ سٚص ٔ 1391/1/20ي ثبضذ.

رشتههايپذيزشآثار


الف -بخش دانشجويی:
دا٘طدٛيبٖ ٔشمبضي ضشوز دس خطٛٙاسٚ ٜثالي٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش دس يىي اص سٝ
سضش ٝصيش ٔيسٛا٘ٙذ ٔحشٛاي ٚثالي  ٚيب سبيز خٛيص سا سٟيٚ ٝسأٔيٗ ٕ٘بيٙذ.
اِف :فّٕي( ضبُٔ ٔمبِ ، ٝدژٞٚص ،دبيبٖ ٘بٔ٘ ، ٝمذ ٘ ٚؾش  ،خالغٛ٘ ٝيسي  ٚسّخيع
ٔمبِٚ ، ٝيژ٘ ٜبٔ٘ ، ٝطشئ ، ٝدٕٛفٌ ٝفشبس  ... ٚحٔ َٛحٛسٞبي آثبس ،افىبس ٚفمبيذ اسشبد
ضٟيذ ٔغٟشي)
ة :ادثي( ضبُٔ داسشبٖ ،داسشبٖ وٛسب ،ٜداسشب٘ه ،ضقش ٚلغق ٝادثي حٔ َٛحٛس ضخػيز
 ٚآثبس ضٟيذ ٔغٟشي)
جٙٞ :شي(ضبُٔ وبسٞب  ٚآثبس ٙٞشي ٔشسجظ ٔب٘ٙذ خٛضٛٙيسي٘ ،مبضيٌ ،شافيه ،فىس،
ٕ٘ب ،ًٙٞفشٛوّيخ  ...ٚحٔ َٛحٛس ضخػيز  ٚآثبس ضٟيذ ٔغٟشي)
ب -بخش اساتيذ:
اسبسيذ ٔشمبضي ضشوز دس خطٛٙاسٚ ٜثالي٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش سٟٙب ٔي سٛا٘ٙذ دس
ثخص فّٕي ( ضبُٔ ٔمبِ ، ٝدژٞٚص ،دبيبٖ ٘بٔ٘ ، ٝمذ ٘ ٚؾش  ،خالغٛ٘ ٝيسي  ٚسّخيع ٔمبِٝ
ٚ ،يژ٘ ٜبٔ٘ ، ٝطشئ ، ٝدٕٛفٌ ٝفشبس  ... ٚحٔ َٛحٛسٞبي آثبس ،افىبس ٚفمبيذ اسشبد ضٟيذ
ٔغٟشي) ضشوز ٕ٘بيٙذ.
ج -بخش ويژه(بيذاري اسالمی)
سٕبٔي اسبسيذ  ٚدا٘طدٛيبٖ ٔشمبضي ضشوز دس خطٛٙاسٔ ٜيسٛا٘ٙذ دس ثخص ٚيژٜ
ثيذاسي اسالٔي ضشوز ٕ٘بيٙذ  .ايٗ ثخص دس ثشٌيش٘ذ ٜآيٙذٍ٘ ٜشي  ٚچطٓ ا٘ذاص غبيي
د٘يبي اسالْ اص ٘مغ٘ ٝؾش ضٟيذ ٔغٟشي اسز ،و ٝثب اٚضبؿ سيبسي سٚص دس وطٛسٞبي
اسالٔي و ٝث ٝسقجيشي ٕٞبٖ ثيذاسي اسالٔي اسز ٔٙغجك ٔي ثبضذ .
تبصره :ضشوز وٙٙذٌبٖ دس ثخص ثيذاسي اسالٔي ٔيسٛا٘ٙذ فال ٜٚثش ايٗ ثخص دس
يىي اص سضشٞٝبي دزيشش آثبس ٘يض ضشوز ٕ٘بيٙذ.

8


د -مسابقه اينتزنتی "سنذگی مطهز"
ث ٝخٟز سبثيش ٌزاسي ثٟئ ٚ ٝٙخبعت دزيشي ديطي ٝٙخطٛٙاس ٜحىٕز ٔغٟش ثش خٛأـ
ٞذف ٔ ٚخبعجبٖ دا٘طٍبٞي ،دثيشخب٘ ٝخطٛٙاس ٜچٙذ ثش٘بٔ ٝخٙجي سا عشاحي  ٚاخشا ٔي
ٕ٘بيذ.
يىي اص ٌشٟٞٚبي ٞذف ٔ ٚخبعت و ٝغبحت ثب٘ه اعالفبر خبٔـ دس ٟ٘بد ٕ٘بيٙذٌي
ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي دس دا٘طٍبٟٞب ٔي ثبضٙذ ،صٚج ٞبي ضشوز وٙٙذ ٜدس خطٗ ٞبي اصدٚاج
دا٘طدٛيي ا٘ذ.
دثيشخب٘ ٝخطٛٙاس ٜثٙٔ ٝؾٛس آضٙبيي  ٚثٟش ٜثشداسي صٚج ٞبي دا٘طد ٛثب آثبس اسشبد
ٔغٟشي ،عشحي ثب فٛٙاٖ (( ص٘ذٌي ٔغٟش)) سا دس ثغٗ خطٛٙاس ٜي ٚثالي ٘ٛيسي حىٕز
ٔغٟش ،سقجي ٚ ٝاخشا ٔي ٕ٘بيذ.
دس ايٗ عشح ضبوّ ٝاي اص آثبس ضٟيذ ٔغٟشي ؤ ٝشسجظ ٔ ٚشٙبست ثب آٔٛصٞ ٜبي الصْ
ص٘ذٌي فشدي  ٚاخشٕبفي اسز دس لبِجي خزاة (دشسص  ٚدبسخ فشضي اص ضٟيذ ٔغٟشي)
سٛسظ وٕيش ٝفّٕي احػبء ،اسشخشاج  ٚآٔبدٔ ٜي ٌشدد.
ٔشٗ اسشخشاج ضذ ٜثٕٞ ٝشا ٜدشسص ٘بٔٔ ٝشسجظ دس سبيز ايٙشش٘شي خطٛٙاس ٜلشاس ٔي ٌيشد.
ثب سٛخ ٝث ٝدسششسي ث ٝثب٘ه اعالفبر صٚج ٞبي دا٘طد ٛو ٝدس ٟ٘بد ٕ٘بيٙذٌي ٔمبْ
ٔقؾٓ سٞجشي ٔٛخٛد اسز ٘ ٚيض اثضاس سبٔب٘ ٝديبٔىي خطٛٙاس ٜث ٝسٕبٔي ضشوز وٙٙذٌبٖ دس
خطٗ اصدٚاج دا٘طدٛيي سبَ  91-90ديبٔىي ثب ٔضٕ ٖٛاعالؿ سسب٘ي  ٚدفٛر خٟز
سٚيز سبيز  ٚضشوز دس ٔسبثم ٝص٘ذٌي ٔغٟش اسسبَ ٔي ٌشدد.
صٚج ٞبي دا٘طد ٛثب ٔشاخق ٝث ٝسبيز خطٛٙاس ٜحىٕز ٔغٟش ،فال ٜٚثش آضٙبيي ثب
خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش ٘ ٚح ٜٛضشوز دس ايٗ خطٛٙاس ،ٜأىبٖ ضشوز دس
ٔسبثم ٝص٘ذٌي ٔغٟش سا ديذا ٔي وٙٙذ.
دشسطٙبٔٚ ٝيژٔ ٜسبثم ٝص٘ذٌي ٔغٟش دس اص سىٕيُ سٛسظ صٚج ٞبي دا٘طد ٛث٘ ٝطب٘ي
دسز اِىشش٘ٚيىي Info@HekmatMotahar.net

اسسبَ ٔي ٌشدد.

دس اص سدٕيـ دشسص ٘بٔٞ ٝبي اسسبِي سٛسظ دثيشخب٘ ،ٝصيش ٘ؾش وٕيش ٝفّٕي وبس أشيبص
ثٙذي  ٚخٕـ ثٙذي ٟ٘بيي سا ثش فٟذٔ ٜي ٌيشد.
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دس خبسٕ٘ ٝفشار حبئض ثيطششيٗ ٕ٘ش ٜدس ثخص ص٘ذٌي ٔغٟش دس ٔشاسٓ دبيب٘ي خطٛٙاسٜ
ٚثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش  ٚدس خٛاس ثشٌضيذٌبٖ سبيش سضشٞ ٝب ٔٛسد سدّيُ  ٚسطٛيك
لشاس ٔي ٌيش٘ذ.
هـ -مسابقه اينتزنتی "راه مطهز"
ضىُ  ٚس٘ٚذ اخشايي ٔسبثم ٝسأ ٜغٟش ٔغبثك  ٚضجئ ٝسبثم" ٝص٘ذٌي ٔغٟش" اسز.
دس ٔسبثم ٝسأ ٜغٟشٌ ،شٔ ٜٚخبعت ،دا٘طٍبٞيبٖ فبصْ ث ٝسفش ٔقٛٙي فٕش ٜدا٘طدٛيي
سبَ ٔ 91-90ي ثبضٙذ ٔ ٚحشٛاي ٔسبثم ،ٝضٕ ٝاي اص آثبس ضٟيذ ٔغٟشي اسز و ٝثب ٔجحث
حح ٔ ٚشقّمبر آٖ اسسجبط ٔقٙبيي ٔسشميٓ داسد.

 بيانمطهز:
ضىُ  ٚس٘ٚذ اخشايي ايٗ ثخص غشفب ث ٝخٟز دا٘طٍبٞيبٖ  ٚدا٘طدٛيبٖ خبسخي و ٝدس
دا٘طٍبٞ ٜبي ايشاٖ ٔطغ َٛث ٝسحػيُ ٕ٘ي ثبضٙذ عشاحي ٌشديذ ٜاسز.دس ايٗ ثخص
دا٘طدٛيبٖ فاللٙٔ ٝذ ث ٝضشوز دس خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش اص سشاسش د٘يب ٔي
سٛا٘ٙذ آدسس سبيز  ٚيب ٚثالي خٛيص سا ث ٝدسز اِىشش٘ٚيه خطٛٙاس ٜايٕيُ ٕ٘بيٙذ.
خٟز اعالؿ سسب٘ي خطٛٙاس ٜث ٝدا٘طدٛيبٖ خبسخي دس سشاسش د٘يب سيضس خطٛٙاس ٜث ٝصثبٖ
اٍّ٘يسي دس ضجىٞ ٝبي ٔبٛٞاس ٜاي اِقبِٓ ،دشس سيٛي ،اِىٛثش  ... ٚدخص خٛاٞذ ٌشديذ.
سايض٘بٖ ٔحششْ فشٍٙٞي خٕٟٛسي اسالٔي ايشاٖ دس سشاسش د٘يب ٚؽيف ٝاعالؿ سسب٘ي خطٛٙاسٜ
دس لبِت ،خبٕ٘بيي ثٙش خطٛٙاس ٜدس سبيز ضخػي خٛيص  ٚاسسبَ دٛسشش خطٛٙاس ٜثٔ ٝشاوض
فّٕي ،دژٞٚطي ث ٝوطٛسٞبي ٔٛسد ٘ؾش سا ثش فٟذ ٜخٛاٙٞذ داضز.
ثشٌضيذٌبٖ خبسخي خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش ،ثب خٛايض اٞذايي و ٝاص عشف
سبصٔبٖ فش ٚ ًٙٞاسسجبعبر اسالٔي سبٔيٗ ٔي ٌشدد ٔٛسد سدّيُ  ٚسطٛيك لشاس خٛاٙٞذ
ٌشفز .

 جوايش:

خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش ث ٝخٟز سمذيش ٚسدّيُ اص ضشوز وٙٙذٌبٖ ،
خٛايضي سا ث ٝضشح ريُ ث ٝثش٘ذٌبٖ سضشٞ ٝبي ٔخشّف اٞذا خٛاٞذ ٕ٘ٛد.
تبصره  :ث ٝسٕبٔي ضشوز وٙٙذٌبٖ دس خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش ِٛح ٌٛاٞي
ضشوز اٞذا خٛاٞذ ٌشديذ .
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بخش اساتیذ
رشته علمی :
٘ -1فش ا : َٚوٕه ٞضي ٝٙسفش فٕش )8/000/000( ٜسيبَ ِٛ +ح سمذيش +
سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -2فش د : ْٚوٕه ٞضي ٝٙسفش فشجبر فبِيبر ( )6/000/000سيبَ ِٛ +ح
سمذيش  +سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -3فش س : ْٛوٕه ٞضي ٝٙخشيذ ِخ سبح ( )5/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش +
سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -4فش چٟبسْ  :وٕه ٞضي ٝٙسفش سٛسي )4/000/000( ٝسيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -5فش دٙدٓ  :وٕه ٞضي ٝٙخشيذ سجّز ( )3/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
بخش دانشجویان
 -1رشته علمی :
٘ -1فش ا : َٚوٕه ٞضي ٝٙسفش فٕش )8/000/000( ٜسيبَ ِٛ +ح سمذيش +
سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -2فش د : ْٚوٕه ٞضي ٝٙسفش فشجبر فبِيبر ( )6/000/000سيبَ ِٛ +ح
سمذيش  +سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -3فش س : ْٛوٕه ٞضي ٝٙخشيذ ِخ سبح ( )5/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش +
سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -4فش چٟبسْ  :وٕه ٞضي ٝٙسفش سٛسي )4/000/000( ٝسيبَ ِٛ +ح سمذيش
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٘ -5فش دٙدٓ  :وٕه ٞضي ٝٙخشيذ سجّز ( )3/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -6فش ضطٓ  :وٕه ٞضي ٝٙسفش ٔطٟذ ٔمذس ( )2/000/000سيبَ ِٛ +ح
سمذيش
٘ -7فش ٞفشٓ  :وٕه ٞضي ٝٙخشيذ آي دبد ( )1/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
 -2رشته ادبی
٘ -1فش ا : َٚوٕه ٞضي ٝٙخشيذ ِخ سبح ( )5/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش +
سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -2فش د : ْٚوٕه ٞضي ٝٙسفش سٛسي )4/000/000( ٝسيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -3فش س : ْٛوٕه ٞضي ٝٙخشيذ سجّز ( )3/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -4فش چٟبسْ  :وٕه ٞضي ٝٙسفش ٔطٟذ ٔمذس ( )2/000/000سيبَ ِٛ +ح
سمذيش
٘ -5فش دٙدٓ  :وٕه ٞضي ٝٙخشيذ آي دبد ( )1/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
 -3رشته هنری
٘ -1فش ا : َٚوٕه ٞضي ٝٙخشيذ ِخ سبح ( )5/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش +
سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -2فش د : ْٚوٕه ٞضي ٝٙسفش سٛسي )4/000/000( ٝسيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -3فش س : ْٛوٕه ٞضي ٝٙخشيذ سجّز ( )3/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -4فش چٟبسْ  :وٕه ٞضي ٝٙسفش ٔطٟذ ٔمذس ( )2/000/000سيبَ ِٛ +ح
سمذيش
٘ -5فش دٙدٓ  :وٕه ٞضي ٝٙخشيذ آي دبد ( )1/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
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بخش ویژه بیذاری اسالمی
٘ -1فش ا : َٚوٕه ٞضي ٝٙسفش فٕش )8/000/000( ٜسيبَ ِٛ +ح سمذيش +
سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -2فش د : ْٚوٕه ٞضي ٝٙسفش فشجبر فبِيبر ( )6/000/000سيبَ ِٛ +ح
سمذيش  +سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -3فش س : ْٛوٕه ٞضي ٝٙخشيذ ِخ سبح ( )5/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش +
سٙذيس خطٛٙاسٜ
٘ -4فش چٟبسْ  :وٕه ٞضي ٝٙسفش سٛسي )4/000/000( ٝسيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -5فش دٙدٓ  :وٕه ٞضي ٝٙخشيذ سجّز ( )3/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
بخش زنذگی مطهر
٘ -1فش ا : َٚوٕه ٞضي ٝٙخشيذ سجّز ( )3/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -2فش د : ْٚوٕه ٞضي ٝٙسفش ٔطٟذ ٔمذس ( )2/000/000سيبَ ِٛ +ح
سمذيش
٘ -3فش س : ْٛوٕه ٞضي ٝٙخشيذ آي دبد ( )1/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
بخش راه مطهر
٘ -1فش ا : َٚوٕه ٞضي ٝٙخشيذ سجّز ( )3/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
٘ -2فش د : ْٚوٕه ٞضي ٝٙسفش ٔطٟذ ٔمذس ( )2/000/000سيبَ ِٛ +ح
سمذيش
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٘ -3فش س : ْٛوٕه ٞضي ٝٙخشيذ آي دبد ( )1/000/000سيبَ ِٛ +ح سمذيش
خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش فال ٜٚثش خٛايض ثش٘ذٌبٖ سقذاد ٔحذٚدي أشيبص سفش
فٕش ٜسا ث ٝليذ لشف ٝث ٝثشٌضيذٌبٖ (وسب٘ي و ٝآثبسضبٖ لجُ اص داٚسي ٟ٘بيي سٛسظ ٞيئز
ا٘شخبة ثشٌضيذ ٜضذ ٜاسز) اٞذا خٛاٞذ ٕ٘ٛد .

شكلاجزاييجشنواره:
دس اص سطىيُ اِٚيٗ خّس ٝضٛساي سيبسشٍزاسي خطٛٙاس ٚ ٜسػٛيت ٔفبد آئيٗ٘بٔٝ
اخشايي ،فبيُ دٛسشش خطٛٙاس ٜدس اخشيبس ٕ٘بيٙذٌبٖ سبْاالخشيبس دسشٍبٟٞب ٟ٘ ٚبدٞب ث ٝخٟز
اعالؿسسب٘ي ثٚ ٝاحذٞبي سبثق ٝلشاس ٔيٌيشد.
ٕٞضٔبٖ ثب اسسبَ فبيُ دٛسشش ،سيضس سّٛيضي٘ٛي خطٛٙاس ،ٜدس ضجىٞٝبي ّٔي  ٚاسشب٘ي
خٟز اعالؿ سسب٘ي حذاوثشي دخص خٛاٞذ ٌشديذ.
ثب ٚغ َٛآثبس ث ٝدثيشخب٘ ٝخطٛٙاس ،ٜسيٓٞبي ا٘شخبة صيش٘ؾش وٕيش ٝفّٕي ،وبس ا٘شخبة
آثبس سا سب سبسيخ  1391/1/20ا٘دبْ خٛاٙٞذ داد .دس اص اسٕبْ ّٟٔز اسسبَ آثبس ،سيٓٞبي
داٚسي ٔأٔٛسٌضيٙص آثبس ثشسش اص ٔيبٖ آثبس ا٘شخبة ضذٔ ٜيٌشد٘ذ ٘ ٚفشار  ٚآثبس حبئض
سسجٞٝبي ثشسش سا ث ٝدثيشخب٘ ٝخطٛٙاسٔ ٜقشفي ٔيٕ٘بيٙذ.
دس ٔشاسٓ دبيب٘ي خطٛٙاس ٜو ٝثب حضٛس ثشٌضيذٌبٖ  ٚغبحجبٖ آثبس حبئض سسجٞٝبي ثشسش،
اسبسيذ ٚفشٞيخشٍبٖ ٔ ٚسئٛالٖ ٔ ٚخبعجبٖ فبْ ثشٌضاس خٛاٞذ ٌشديذ .فال ٜٚثش سدّيُ اص
ثش٘ذٌبٖ  ٚاٞذاء خٛايض ايطبٖ ثٔ ٝقشفي  ٚاسائ ٝآثبس ثشسش دشداخش ٝخٛاٞذ ضذ .دس ٟ٘بيز
وشبة ٘ ٚطشيِٛٔ ٚ ٝشي ٔذيبي خطٛٙاس ٜو ٝحبٚي آثبس دس خٛس ضأٖ  ٚثشٌضيذ ٜخطٛٙاسٜ
ٔيثبضذ .خٟز اسشفبد ٚ ٜثٟشٜثشداسي ٔؤسسبر دژٞٚطي ،آٔٛصضي ٟ٘ ٚبدٞبي اخشايي سٟيٝ
 ٚسِٛيذ خٛاٞذ ٌطز.

سمانبنذيجشنواره:
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ردیف

تاریخ

برنامه

.1

90/10/28

اِٚيٗ خّس ٝضٛساي سيبسشٍزاسي

.2

90/10/28

اسسبَ دٛسشش  ٚفشاخٛاٖ ٔغجٛفبسي

.3

90/10/28

سٕ٘ٚبيي اص سبيز خطٛٙاسٜ

.4

90/11/5

سبخز سيضسخطٛٙاسٜ

.5

90/11/12

دخص سيضس دس ضجىٞ ٝبي ّٔي ٚاسشب٘ي

.6

91/11/20اِي 91/1/20

ا٘شخبة آثبس سٛسظ ٞيأر ٞبي ا٘شخبة

.7

91/1/20

دبيبٖ ّٟٔز اسسبَ آثبس

.8

 91/1/21اِي 91/2/2

داٚسي آثبس

.9

 91/2/2سب91/2/11

اعالؿ سسب٘ي ٚديص سِٛيذ ٔشاسٓ دبيب٘ي

.10

91/2/12

خطٛٙاسٜ
ٔشاسٓ دبيب٘ي

دثيش خب٘ ٝثٙٔ ٝؾٛس ٚحذر سٚيٛٔ ٝضٛفي  ٚايدبد ا٘ضجبط دس سِٛيذ آثبس ٔ،حٛس ٞبي
ريُ سا ث ٝخٟز اسشفبدٔ ٜشمبضيبٖ ضشوز وٙٙذ ٜدس خطٛٙاسٚ ٜثالي ٘ٛيسي حىٕز ٔغٟش
ديطٟٙبد ٔي دٞذ .

محورهايپيشنهاديخلقآثار:








 .1اصول عقایذ
٘مص ٚحي دس ضٙبخز ثب سٛخ ٝث ٝآثبس ضٟيذ ٔغٟشي
ثشسسي سيش ٜديبٔجش (ظ) دس آثبس ضٟيذ ٔغٟشي
حٕبس ٝحسيٙي دس ا٘ذيطٔ ٝغٟشي
حك  ٚفذاِز دس ا٘ذيطٔ ٝغٟشي
دضٕٗ ضٙبسي اص ٔٙؾش لشآٖ ٟ٘ ٚح اِجالغ ٝدس آثبس ضٟيذٔغٟشي
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 .2حقوق زن در اسالم





٘مص صٖ دس سالٔز خبٔق ٝاص ديذٌب ٜضٟيذ ٔغٟشي
سسب٘ ٚ ٝخب٘ٛاد ٜاص ديذٌب ٜضٟيذ ٔغٟشي
ثذ حدبثي ،سيطٞ ٝب،آثبس ،ديبٔذ ٞب  ٚساٞىبسٞبي وٙششَ آٖ دس ا٘ذيطٝ
ضٟيذ ٔغٟشي



ٚؽبيف اخاللي صٖ دس ٘ؾبْ خب٘ٛاد ٜاص ديذٌب ٜضٟيذ ٔغٟشي



ٔمبيس ٝضخػيز صٖ دس اسالْ ٔ ٚىبست ديٍش دس آثبس ضٟيذ ٔغٟشي

 .3تکامل اجتماعی و سیاسی







ٚحذر خٟب٘ي دس سبي ٝا٘مالة اسالٔي دس آثبس اسشبد ٔغٟشي
ا٘ذيط ٚ ٝسيش ٜاخشٕبفي  ٚسيبسي اسشبد ٔغٟشي ٚ ٚؽبيف ٔب ٘سجز ثٝ
آٖ
ثشسسي ٔيضاٖ سبثيش دزيشي ا٘مالة اسالٔي اص ٟ٘ضز وشثال دس ا٘ذيطٝ
ٔغٟشي
ٟ٘ضز ٞبي اسالٔي ٔشدْ ايشاٖ اص ديذٌب ٜضٟيذ ٔغٟشي
آصادي فميذ ٚ ٜسفىش  ٚثيبٖ اص ديذٌب ٜضٟيذ ٔغٟشي

 .4اصول عرفان  ،اخالق و تربیت




سبثيش فجبدر  ٚسمٛا دس ص٘ذٌي ثطش دس آثبس اسشبد ٔغٟشي



ٚؽبيف اخاللي ٔشداٖ دس خب٘ٛاد ٜاص ٔٙؾش ضٟيذ ٔغٟشي



.8

ثشسسي ٔجب٘ي  ٚاغ َٛسشثيز دس اسالْ اص ديذٌب ٜضٟيذ ٔغٟشي

ديذٌبٟٞبي اخاللي فشفب٘ي ضٟيذ ٔغٟشي ثب سبويذ ثش ا٘سبٖ ضٙبسي
٘مص فشفبي اسالٔي دس احيبي ٔقبسف اسالٔي

بیذاری اسالمی

 اسالْ  ٚسىٛالسيسٓ
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ٟ٘ ضز ٞبي ثيذاسي اسالٔي اص ديذٌب ٜاسشبد ٔغٟشي
 فبضٛساي حسيٙي  ،اٍِٛي ثيذاسي اسالٔي
 سا٘ ٜدبر وطٛسٞبي اسالٔي

 ا٘مالة اسالٔي  ،اٍِٛي ثيذاسي اسالٔي

 ثيذاسي اسالٔي ٔ ٚجبسص ٜثب فش ًٙٞغشة اص ديذٌب ٜضٟيذ ٔغٟشي
 خٟبٖ اسالْ ٔ ٚمشضيبر صٔبٖ اص ديذٌب ٜاسشبد ضٟيذ ٔغٟشي
 اسشبد ٔغٟشي  ٚاحيبٌشي سفىشار ديٙي
 غشة  ٚخٟبٖ اسالْ
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