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 به نام خدا

 

  

 مقدمه

  اش  یاگاوامدد ر حاج قاسم سودماتی موکاتی شتیدد ستوااوا    صتواا  ب  در  بودد ر  با اهدای ستم  ر  با استعاات  ا  روردگااد ر 

م حاج قامیادواه  شنیید سمنمانی مبی د    «علمداه»هوری  وفرهوگی  جشنوااه   اولین مقا ،خاطوه شتیدای را   ر

 ادگرها ر کل اوهدگی هدوی،ابعکاد اگادهب   9211سال های ابمغی ا  بوتام   22ذیل بوتام  شماده  8-2استعداگ اااید   ب   منلیمانی 

آما ان گاتش اوهدگدان اوهدخع  ر هدو ر اداگ   احساس، مبادکی اس  ک  ذرق،روردش اتفاق  اضاهای روردشی ر اد  آما ش ر

 روردشی ر حمای  ماارت  ای  اقدا  اوهدگی عظدم ب  رشعدباتی ر تمایش گدآردگ. ب  آن ستوبا  اداکاد رط  دا بواتگدااتد ر عاشت   

ی بعواان دبیرخانه کشاه کرمانامتان پروهش  کل سمازش وهمکاهی اداه  با واوهدگی  ر اد  آما ش رروردش 

  با ر اس  همدشت   ا  بدشتعو روردش  رظدف  ما گد آما ش ر ،تادیخی اکدان گد ای  مقطع حستاس ر  ر شتاگ  میاااد بو  جشنوااه  

 یااع وردشر  العالیمدظلهاتقمب ماظم دهبو تابدو ب  ک  سودماتی قاسم حاج سوگاد همچان تستوی  روردش ر اتگداه امدد، ایجاگهدف 

، تیران 8931ما    دی ۷۲های میم و تاهیخی نماز جمعه خط هده  . ماظم ی  دیای گاشتتع  باشتتدمبوتام  ،باگ مقارم  ر اما  مکعب

یاد  مبی د ش»خاد قراه دادند و بر این امنا،،   ها یکی از محاههای کلیدی و مضنامین فراییر ده بیانا  « اهللأیّام»به « تذکّر»

مقام ها این شییدان واال« ترین بدهقه جیانبزهگ»و تشییع و « حاج قامنم ملیمانی و ابامیدی المیود، و یاهان و همراهانشان 

 .اهلل خااندنددو مصداق بزهگ از ایّام

ان ب  آیدداآن دا بوای   تدد ردا دقم می تسعاه یک مو سوااوا ی  ر ک  حماست  عش  هایی ب  قوم گاگن بیا   ل ر  هایتشتو اتدیشت     

یایی هدومدداتی را ر صاگقات  ردشاردش تمش یذا خایصات  ر ،ایماذادتد اقدامی است  ک  هماده با باردی تما  ب  آن تگویسع  یاگااد می

یدد ش خاگاذشتعگی ستوگاد   ا  عایاان گد اگام  آن هم  ایثاد رباشتدک  هم  ای    ،تیدمادج میاتد دا ک  با ای  بارد قوم ب  گست  اواع  

 ادائ  تمایدد.  بیعو شکاااتو هوچهدومددات  ر دا خاگ  اوهدگی سودماتی بعااتدد دسای  تادیخی ر

  :اهداف بریزاهی جشوااه 

 شیاگ  مقارم  ر ،ایثاد اسعوش رتامد  اوهدگ 

 رتاجاان کشادعمل بوای تسل جاان  اخمص ر ،ماوای اساه ایثاد 

 مکعب گدس آما  صدات  ا  مدواث اد شمدد شیدد حاج قاسم سودماتی باداان مددس  ر 

   دیی آحاگ جاما  ایواتی رام  اسممی با هوهم اب  تماگی ا  هم رداسعگی ربا تمایی حقدقی ا  تصتایو آن شتیدد آسماتی ب  مث 

 سودق  راوایشی

 تقدیو ا آتیا ر عمقمدد اوهدگدان مسعاد ر هدوی گاتش آما ان ر ماوای آثاد اوهدگی ر 

 اهمد  کاد اوهدگی گد آن اس  ک  باید هاشمددات ،اایده ر گادای اتعظا  باشد.            مقام معظم هه ری مدظلهالعالی

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44692
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 :شرکت کوودیان خاط ان /م

 آما ان مدادس ایواتی خادج ا  کشادهای تحصدوی  اعم ا  گاتشگاتش آما ان تمامی گرده 

  اگادی رآما شی همکادان اوهدگی 

 :ماضاعا  جشوااه  محاهها و

 یادان خایش  تاجااتان ر آمدا با کاگکان ربوخادگ ممطف  سبک توبدعی ر داعاد ر :شیدد سودماتی -1

 خدم  ب  موگ  گرسعی رموگ  ،،کادآمدیعمل اخمص گد  یسعی،ساگه: شیدد سودماتی -2

 های اتقمب اسممیرااگادی ب  دهبوی رآدمان :شیدد سودماتی -2

 شیدد سودماتی ر او تدان شیدا -4

 ماگد احعوا  ب  ردد ر سودماتی رشیدد  -5

 موی اتحاگ حاج قاسم سودماتی ر شیدد سوگادشیاگ   -6

 مقارم  شجاع  ر ،سودماتی شیدد -7

 آما مکعب گدس شیدد سودماتی مددس   ر -8

 جیان )باداعوی  تشددع جدا ه جیان( گدشیدد سودماتی آن  تادیخی با جیاتی رگاع باشکاه ر ابااگ -1

د  بوای ایجاگ امد های توردیسعی رگاعش راوره اوماتدهان ادشد رماا  مقابو  باابامیدی ایمیددس باداان  تقش شیدد سودماتی ر -91

 سادی   موگ  عواق ر

 دا  محبابد  شیدد سودماتی -99

 تگاه شیدد سودماتی ب  حجاب رعفاف-92

 

 

 

 



 اولین جشنواره فرهنگی و هنری علمدار| شیوه نامه         

3 

 

 

 :زمان ودی جشوااه 

 

 :های جشوااه هشته

 

 دگیف عداان  مان

 9 دبیرخانه جشوااه  تشکیل کاهیرو  و 95/15/9211

 2 ها اهمال شیا  نامه به امتان 96/16/9211

 2 هونمایی از پامتر افتتاحیه و اواادشیدای کومان موقدمطیو سوگاد شیدد حاج قاسم سودماتی 98/16/9211

 4 میلت اهمال سثاه به دبیرخانه   91/11/9211یغای                        98/16/11

 5   داوهی سثاهبرهمی و   25/11/9211           یغای            99/11/11

 6 اعالم نتایج اختتامیه و 9211گی ماه 

 شرکت کوودیان اوین هشته هاعو تاضیحا 

 تا کمسدک ر

 گاسعان کاتاه

 A4  صفح 91حداکثو ر 7حداقل

 A4  صفح  2حداکثو

های اوایش) تقاشی خط  شکسع  تسعاود ،  تسعاود ،کمست  ساگه   گدکاغذ

 های گیگوسبک ثوث، تای (

 شاو:

 گاسعان کاتاه:

 مقای :

 بدان خاطوه:

 :/ تقاشی خطخاشدایسی

 اوهدگدان

  A2   مقاای تکددک های آ اگ

 A4  صفح  2حداکثو

 گقدق  صاتی 5-2

 تقاشی:

 تام  ای ب  سوگاد سودماتی:

 گکوم  خااتی:

 ابعدایی

 گر  گرده ارل ر

 های آ اگ  تکددک  A2  ر..(آب دتگ  مداگدتگی، مداگ شمای،آ اگ :  )  

 A4  صفح  2حداکثو 

 A4  صفح  2حداکثو 

 A4  صفح  2حداکثو

 تقاشی :

 گل تاشع : خاطوه تایسی ر

 تام  ای ب  سوگاد سودماتی:

 گاسعاتک: /کاتاهگاسعان 

 معاسط 

 گر  گرده ارل ر
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  8933 لغایت اول سذهما  ما  شیریاه نازدهماز  زمان اهمال سثاه :

دوی ه رکاتال اخعصاصی جشدااده اوهدگی ر آما ان )شتاگ( کددداان با مواجا  ب  شتبک  آما شتی گاتش  شتوک    : ارسال  ثالر نحوه 

تحاه شوک  گد ای  جشدااده آثاد تایددی خاگ دا ادسال  جائدا  ر تام ،رکستب اطمع ا  شتداه   Alamdar@ 11  آگدسب عومداد

 خااهدد کوگ.

 «جشوااه   سئین نامه کلی» 

-اگ آما ان شدا ا  طوی  شتبک  آما شی گاتش  بایست  آثاد خاگ های تحصتدوی می گرده هم  مقاطع ر کددداان گدکود  شتوک   .9

 ادسال تمایدد. Alamdar@11 آگدس ب  هدوی عومداد کاتال جشدااده اوهدگی ر

اما اقط ب  یک اثو اتعخاب شده های جشتدااده اخعصتاصتی خاگ شوک  تماید    تااتد گد تمامی  بخشآما  میگاتش همکاد ر هو .2

 ادوگ.تاسط گاردان جایاه تاو  می

ای ب  تا  گستتتعاردگهای جشتتتدااده عومداد مداک   گبدوختات  مجا  خااهد باگ بخش یا تما  آثاد بواایده دا مجود رگد مجماع   .2

 .تماید

   ماوای راتد جداااتبدشعوی  مشادک  دا گد ای  جشدااده گاشع  ،اوهدگدان آما ی رهایی ک  ب  تداستب جماد  گاتش  ا  استعان  .4

 تقدیو بامل خااهد آمد.

 ا  طوی  گبدوخات  گدیاا  خااهد شد. ،کاتال جشداادهگاردی اصل آثاد ادسال شده ب   ر  ا  اد یابی ر .5

اگه گ اد خادج ا  ماضاعا  توتدب اثوب  آث ماضتاعا  گرا گه اات  جشدااده باشد ر  تمامی آثاد باید موتبط با یکی ا  محادها ر .6

 تخااهد شد.

 باشد.مدادس ایواتی خادج ا  کشاد می اوهدگدان سواسو کشاد ر آما ان رای  اواخاان صوااً جی  گاتش .7

 گر ( معاسط  ارل ر گاتش آما ان گرده ابعدایی، اوهدگدان، ) .آثاد ب  صاد  مجاا گاردی خااهد شد ،گد هو بخش .8

 .بطاد قطع آثاد گدیااعی ر  ا  میو  اعم  شده دا تخااهد رذیوا گبدوخات  جشدااده  .1

 .ل شاگادسا شماده تماس( تادیخ تایدد رکدموی،  تا  مددس ، تا  مدطق ، ،تا  اسعان ،تا  خاتااگای تا ، مشخصا  کامل آثاد ) .91

  .باشدها رآثاد جشدااده اادسی می بان هم  تاشع  .99

اد  مداسب ص اوگگ ر گدب  تفکدک جدسد  ر گرده تحصدوی  یا  تقدیو ر هدایا تقدیم میب  تفوا  ارل تا سا  گد هو دشع   .92

  .باگن شوایط شداع بدمادی کورتا گد مواسم اخععامد  ماوای ر تجودل خااهدد شد
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 ها :شرایط تخصصی هشته

 

 

 شعر -8

 اات  جشدااده باشدهگرا گمطاب  با ماضاعا   محعاای شاو معداسب ر ماضاع ر. 

 اثو گد قایب کمسدک یا تا ادائ  تمایدد. همکادان اوهدگی مجا  هسعدد تا گر 

 ادسایی بصاد  تایپ شده با قوم  اشاادB باشد94اات  تا تد  ر. 

 دامتان -۷

 اات  جشدااده مطابق  گاشع  باشد92ماضاع گاسعان با ماضاعا   محعاا ر. 

 گاسعاتک رذیواع  می شاگ تایسی اقط قایب گاسعان کاتاه رهای گاسعانا  مدان قایب. 

  اثو ادسایی بصاد  تایپ شده با قومB باشد94تا تد  راات. 

 مقاله -9

   اات  جشدااده92ادتباط رتداسب ماضاعی مقای  با ماضاعا 

  صتفح   91حداکثو  ر 7حداقل گد مقای  مع  کاملA4 گد قومB   غدوا  صفحا  عداان، ایوس  مطایب، مدابع  94تا تد  اات(

 ادسال شاگ. pdfگد قایب اایل ردگ رر ...( 

  :دشتتع   مددک ر شتتماده روستتدوی،  تا  رتا  خاتااگای، عداان مقای ، گدج مشتتخصتتا  کامل اوگی بودری جود مقای  شتتامل

 وف  ثاب  رت تشاتی گقد  رسعی، ،تاحد  محل خدم  شیوسعان ر اسعان، سم  ااوی، سابق  خدم ، گرده تحصتدوی،  تحصتدوی، 

 همواه 

   چادچاب تادد  شده باشد گاردی تخااهد شد. ماضاعا   رآثادی ک  خادج ا 

  تگادشی گد گاردی بودسی خااهد شد تایسی ری اجاای مقای اددعای  اصال. 

   مایدتایسدده مدعشو تگبدوخات  مجا  اس  بخشی یا تمامی مقا   بواایده دا گد مجود یا اضای مجا ی با ذکو مشخصا.  

 بیان خاطر   -4

 اات  جشدااده  92تداسب ماضاعی با ماضاعا   ادتباط ر 

 صفح   2 حداکثو تاشعاد خاطوه گدA4  قومB   94تا تد  اات 

 .گبدوخات  مجا اس  خاطوا  مدعخب دا مجود یا گد اضای مجا ی با ذکو مشخصا  تایسدده خاطوه مدعشو تماید 

 تاضیحا  بخش فرهوگیان
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 خاشوایسی-5

  اات  جشدااده مطابق  گاشع  باشد92آثاد ادسایی با ماضاعا   ،ماضاعیادتباط. 

 گاد تباشد(او  )تذهدب ر ا  موکب مشکی اسعفاگه شاگ خو  اثو گد کاغذ امس  ساگه ر 

 های گیگوسبک تسخ ر ،ثوث های تای (،تقاشی خط )اوایش شکسع  تسعاود ، های مسابق  تسعاود ،بخش 

  اایل گیجدعایی آن با اوم  باگه راثو خاشدایسی باید اصل JPG ب  آگدس کاتال جشدااده ادسال شاگ. 

 صاحب آن.ادائ  مشخصا  کامل اثو ر 

 

 

 نقاشی-8

 ادتباط ماضاعی با محاد ها رعداری  جشدااده گاشع  باشدد. 

  تقاشی( ا  تکددک های آ اگA2) 

 خاطر  نایسی ودل ناشته  -۷

   اات  جشدااده  92ادتباط رتداسب ماضاعی با ماضاعا 

 صفح   2حداکثو تاشعاد خاطوه گدA4  قومB   94تا تد  اات 

  اس  خاطوا  مدعخب دا مجود یا گد اضای مجا ی با ذکو مشخصا  تایسدده خاطوه مدعشو تماید. گبدوخات  مجا 

  صفح  2حداکثو گدA4 قوم گد B  94اات   تا تد 

 به مرداه ملیمانی اینامه-9

 عداری  جشدااده گاشع  باشدد. ادتباط ماضاعی با محادها ر 

  صفح   2حداکثو گدA4 قوم گد B   94تا تد  اات 

 دامتان -4

 اات  جشدااده مطابق  گاشع  باشد92ماضاع گاسعان با ماضاعا   محعاا ر. 

  شاگگاسعاتک رذیواع  می کاتاه را  مدان قایب های گاسعان تایسی اقط قایب گاسعان. 

  اثو ادسایی بصاد  تایپ شده با قومB باشد94تا تد  راات. 

 تاضیحا  بخش دانش سمازی  متامطه اول ودوم

 



 اولین جشنواره فرهنگی و هنری علمدار| شیوه نامه         

7 

 

 

 

 

 نقاشی -8

 عداری  جشدااده گاشع  باشدد ادتباط ماضاعی با محاد ها ر.  

 تقاشی ا  تکددک( های آ اگA2) 

 ای به مرداه ملیمانینامه -۷

  عداری  جشدااده گاشع  باشدد . ماضاعی با محادها رادتباط 

  صفح   2حداکثو گدA4 قوم گد  B  94تا تد  اات 

 دکلمه خاانی  -9

  اات  جشدااده92ادتباط ماضاعی با عداری  رمحادهای 

  شبک  شاگ ل صاتی ب  کاتال جشدااده ا  طوی ادسال اای گقدق  ر  5 تا 2گکوم  خااتی 

 

 

و  معاونت پروهشی زش و پروهش امنتان کرمان، ، خیابان معلم، اداه  کل سماکرمان سده، دبیرخانه کشناهی: 

 دبیرخانه کشاهی اولین جشوااه  فرهوگی و هوری علمداه  فرهوگی،

 0949۷۷9904۲فکس   – 0949۷۷99030 :شماه  تما، دبیرخانه کشاهی

 

 هدیه به روح بلند و ملکوتی شهدای واالمقلم صلوات

 

 سمازی ابتداییتاضیحا  بخش دانش

 


