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 سالم بزتَ

 سالم بزتَ کِ پیص چطن ساکٌاى آسواى آبزٍی سهیٌی

 هالئک ٍحلقِ اتصال ًفسْای هزدهی  با سجادُ ی پْي

 خیوِ ٍالیتت هی گذرد رسالم بز تَ کِ پلکاى بْطت اس کٌا

 رٍضٌای چطن آفزیٌص،تزبت هعطز کزبالی تَست ٍ

 دستْایواى را بِ سَی آسواًی ًشدیک هی کٌین 

 دعا هی کٌین کِ  کِ خَى ضص هاِّ ات را پس اًذاس ضفاعت کزدُ است ٍ

 ذر ًذّین ّوِ سزضار اس تَ باضذ ًٍفسی را بی تَ ّ ّایواى لحظِ

 حسزت ًخَاًین :ِ تا فزدا رٍس ب

 اٍقات خَش آى بَد کِ با دٍست بسز ضذ           "

 "باقی ّوِ بی حاصلی ٍبی خبزی بَد

 اللْن الزسقٌا ضفاعِ الحسیي فی الذًیا ٍاالخزُ            

                                                                                                                  

حتشتي یضیتذ    ـ قرار بر مدار "هٌضل خَد سػیذُ اػتر    ًضدّویيشا ػَگَاسُ عاشَسایی فاسع، اهؼال تِ

عاشَسایی اػر وِ لشاس اػر تِ ٍاػطِ آى صیثایی ّتا سا تثیٌتین ،    عٌَاى ایي هحفل " صّیشتي غیي ، سیاحی

 تشٌَین ٍ ػیشاب شَین 

 

 :سوگواره موضوع

 ینقربن یسید ریاحی ـ زهیر بن ح

 

 

 : مخاطبان
 اعضای وَدن ٍ ًَخَاى 

 هشتیاى هشاوض اعن اص زوام ٍلر ٍ خاسُ ٍلر 

  ّوىاساى دفسش اػساى 

 

 9011شهریور  03آثار: آخریه مهلت دریافت 



 در دفتر استان: زمان برگساری سوگواره 
 

 9011 ههرهاه دهنپنج شنبه ، 

 :مقررات عمومی

 الصم اػر : 

  تتِ ًوتای     فضای هدتاصی صل فعالیر ّای اًدام شذُ ٍ آثاس خلك شذُ زَػط اعضاء دس هاُ هحشم دس حها

ٍ دس  ی هشوتضی گزاشسِ شَد  دس ایي هشحلِ هشاوض هی زَاًٌذ تا ّواٌّگی واسشٌاع حَصُ، ػَگَاسُ عاشَسا

 ،ٌّتشی  -فشٌّگتی  تشًاهِ ّتای هتشزثط    تا اخشای ،تشگضاس وٌٌذ زا ضوي تِ ًوای  گزاشسي آثاسفضای هداصی 

 هخاطثاى سا تا هحَسّای زعییي شذُ آشٌا ًوایٌذ 

 

      تا زَخِ تِ ایٌىِ هشتی ساٌّوا، ّذایر اعضاء سا تِ عْذُ داسد ٍ اص ًظشاذ ػایش هشتیاى خْتر اساهتِ وتاس تْستش

 الصم اػر صشفاً ًام یه هشتی تِ عٌَاى هشتی ساٌّوا دسج گشدد اػسفادُ هی ًوایذ؛ 

 

 ُاسػال گشدد تِ زفىیه فعالیر ّای عٌَاى شذُ تِ شواسُ ٍازغ آج اعالم شذُ هشوض  آثاس تشزش ًوایشگا 

 

        اصی هٌسشتش  دت ًؼخِ ای اص آثاس تشزش اعضاء ٍ هشتیاى شتشور وٌٌتذُ دس ػتطس اػتساى زْیتِ ٍ دس فضتای ه

 خَاّذ شذ   

 

 َاٌّتذ شتذ وتِ    شتشور دادُ خ « ػتساسگاى تتِ هتذاس تشگشتسِ     » ٍ هشتیاى تشگضیذُ دس ٍتیٌاسی تا عٌَاى  اعضا

 خضهیاذ آى دس هَعذ همشس اعالم خَاّذ شذ  

 

  سوگواره عاشورا باشد. شانسدهوین هرتبط با هوضوع  کلیه آثارالزم است 

  ّوشاُ تا اسػال آثاس، هشخصاذ صاحثاى آثاس اسػالی تِ ّوشاُ یه عىغ اص ایشاى تِ شواسُ ّای الصم اػر

 اعالم شذُ اسػال شَد   

 

  ِتؼیاس هْن هی تاشذیا گشٍّی تَدى فعالیر ّا تِ خٌثِ ی فشدی زَخ  

 
 

 :محورهای سوگواره

 :مجازی معرفی ضخصیت



 هی تاشذ  اعضای ًَخَاىٍیظُ  ایي فعالیر 

  تاشذ   ولیح ٍ یا تِ صَسذ خَػسشلالة اخشای فعالیر 

   حذاوثش صهاى اخشا ٍ خخ  یه دلیمِ هی تاشذ 

     0گًَتِ تشًاهتِ ٍ ًتشم افتضاس وتاستشدی      تا زَخِ تِ ظشفیر ّای دًیتای هدتاصی هتی زتَاى اص ّش 

 زصَیشی ، صَزی ٍ     ( دس اخشای ایي تخ  اػسفادُ ًوَد  

  لاتل اًدام اػر (  ًفش ػِ حذاوثش) ایي فعالیر تِ صَسذ فشدی ٍگشٍّی 

 : معرفی کتاب مجازی

  هی تاشذ ایي فعالیر ٍیظُ اعضای ًَخَاى 

   حذاوثش صهاى اخشای فعالیر یه دلیمِ هی تاشذ 

 اػر اًدام لاتل(  ًفش ػِ حذاوثش)  ٍگشٍّی فشدی صَسذ تِ فعالیر يای  

 

 :کتاب الکتريویکی 
 هی تاشذ  ٍهشتیاى  ایي فعالیر ٍیظُ اعضاء ًَخَاى 

    دس ایي تخ  اعضاء ٍ هشتیاى هی زَاًٌذ  تخشی اص یه وساب هشزثط تا هَضتَ  سا تتشای

 هخاطثاى  تخَاًٌذ 

 تاشذ   حذاوثش صهاى اخشای اثش دٍ دلیمِ هی 

  ُروش شَد دس ایي هٌاتع هَسد اػسفاد 

 ( خزیشفسِ هی شَد 3اثش تِ شىل فشدی ٍ گشٍّی )ًفش 

 

 

 قصٍ گًیی :

 هشتیاى هی تاشذ  اعضا ٍ  ایي فعالیر ٍیظُ ی 

  اًسخاب لصِ هشزثط تا هَضَ  ػَگَاسُ اهؼال تاشذ 

  اػسفادُ اص هٌاتع هؼسٌذ ٍهٌاػة دس تخ  لصِ گَیی الضاهی اػر 

 ٍ دس فضای هشوض وِ ٍیظُ ایي ایام فضاػاصی شذُ  اػر؛ تِ تیتاى لصتِ   هشتیاى   اعضاء

 تدشداصًذ  

 

 

 

 ي پژيَص :تحقیق 

  ایي فعالیر ٍیظُ هشتیاى ٍاعضای ًَخَاى هی تاشذ 



  اػالیذ ( اسػال شَد   51ًسایح خظٍّ  اًدام شذُ دس لالة خاٍس خَیٌر ) حذاوثش 

  ُفًَر هَسد اػسفادB Nazanin  تشای هسي اصلی خظٍّ  ٍ  51ُ صٍ اًذاB Nazanin  صٍ اًذا ُ

 تشای روش هٌاتع خیشٌْاد هی گشدد  51

  ُروش شَد واهل س دس خظٍّ  تِ طَهٌاتع اػسفادُ شذ 

  اساهِ شَد  ُفش3ًّای  گشٍُیا  فشدیایي فعالیر هی زَاًذ تِ صَسذ 

هٌتاتع   لتشاس ًخَاٌّتذ گشفتر    اص اسػال زحمیماذ ایٌسشًسی خَدداسی شَد  آثتاس ایٌسشًستی هتَسد تشسػتی     

 ایٌسشًسی صشفاً تِ عٌَاى یىی اص هٌاتع خظٍّ  لاتل لثَل خَاّذ تَد 
 

 : فضاسازی محرمی

  ایي فعالیر ٍیظُ ی هشتیاى هی تاشذ 

 .فضاسازی محرمی "می بایست حاصل کارگروهی مربیان مرکس باشذ" 

 ی اًدام شتذُ دس  اص فضا ػاصواضح  جهت شرکت در این بخش می بایست تصاویری گىیا و

فایلی اص هدوَعتِ زصتاٍیش    ایام هحشم سا تِ ّوشاُ زصاٍیشی اص سًٍذ اخشای واس دس لالة

 شَد تِ دتیشخاًِ ی ػَگَاسُ اسػال تِ شواسُ ٍازغ آج اعالم شذُ 

 اػر  یي ّاّذفوٌذی ًٍگاُ خالق دسآثاس اص اٍلَیر ّای اًسخاب تشزش 

 
 

 ضعر*  ی ادتیقالة َا

 کًتاٌ داستان *

 ته ادتیم *

 خاطرٌ وًیسی *

 ومایطىامٍ وًیسی*

 
  اعضای ًَخَاى ٍ ّوىاساى هی زَاًٌذ دس زواهی لالة ّای روش شذُ ششور ًوایٌذ 

 ُدس لالة   ولیِ ی آثاس تایؼسی تِ صَسذ زایح شذ ٍword  گشدد ( اسػال 51)فًَر ًاصًیي  

  ال ًوایذ اثش اسػ 1حذاوثش دس ّش لالة اعالم شذُ،  ّش ششور وٌٌذُ هی زَاًذ 

           آثاسی وِ دس ػَگَاسُ ّای خیشیي اساهتِ شتذُ ٍ یتا تتِ ّتش شتىلی ختی  اص ایتي دس هؼتاتمِ یتا       

 خَاّذ شذ تاشٌذ وٌاس گزاشسِ  ادُ شذُ د تشًاهِ ای ششور

 



 : وقاضی 

  ایي تخ  ٍیظُ اعضا هی تاشذ 

  آصاد هی تاشذ لطع آثاس 

  زىٌیه آثاس آصاد هی تاشذ 

 ًماشی خَدداسی شَد  اص تشخؼسِ واسی دس آثاس 

  ِشَد آثاس تِ صَسذ فشدی اساه 

     آثاس لاتلیر اساهِ دس فضای هداصی داشسِ تاشٌذ) هشاحل اًدام واس زَػط عضتَ دس لالتة ولیتح

 زْیِ شَد(

 

 : خًضىًیسی

  هی تاشذ ایي تخ  ٍیظُ اعضای ًَخَاى ٍ ّوىاساى 

 آصاد هی تاشذ  آثاس لطع 

 هؼال تاشذ اخ  هشزثط تا هَضَ  ػَگَاسُ هسَى هٌسخة خْر اخشای ششور دس ایي ت 

  ِشَد آثاس تِ صَسذ فشدی اساه 

 
 

 پًیاومایی :

 تاشذ هی ٍ اعضای عاللِ هٌذ هشتیاى  ی ٍیظُ تخ  ایي  

  اػسفادُ اص ّش شیَُ ٍ زىٌیه تالهاًع اػر 

 هشخصاذ گشٍُ ٍ هشخصاذ هشوض تِ صَسذ زیسشاط دس اتسذا ٍ اًسْتای فتیلن گٌداًتذُ     -ًام فیلن

  شَد

   هذذ صهاى اثش تیشسش اص یه دلیمِ ًثاشذ 

  شَد ًفش ( خلك  1آثاس هی زَاًٌذ تِ صَسذ فشدی ٍ یا گشٍّی ) حذاوثش 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1فــــــــرم شمـــــــاره 
 

 )ویژه آثار فردی (

 9911ػَگَاسُ ی عاشَسایی اػساى فاسع ت   اًضدّویيشفشم ششور دس 
 

                                                                      نام مرکز :                                                         نام و نام خانوادگی : 

  مقطع تحصیلی     .................. :   .................... گروه سنی    عضو    هربی

 نام مربی راهنما : ............................................  .....                                   .......................   : اثر قالب

 



 

 

 

 

 

 

 2فــــــــرم شمـــــــاره 
 

 ثار گروهی(آ  )ویژه

 9911ػَگَاسُ ی عاشَسایی اػساى فاسع ت   شاًضدّویيفشم ششور دس 
 

                                                                                                      نام و نام خانوادگی اعضای گروه : 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     

     عضو    هربی                                                                          نام مرکز : 

  گروه سنی اعضاء :   ....................

 نام مربی راهنما : ............................................

 ............................      : اثر قالب


