بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

هیچوقت نباید امت اسالمم و اامه ی اسالمم ماارای ااوالا ا ا ب اناان یک د س،
ب اناان یک ابرت ،ب اناان یک پرچم هدایت ازنظر دو بدا د)1391/9/1( .

عالقهمندان به شررر د ر همین س گرررهرارا م اشی اشرررا میترانند ر یک یا چند بخش اش
بخشهررای شر رررش هررانرره (گرافیالالک ،ا

 ،کلی ال  ،منان اد ، ،ایالالد هالالای نا ،کنشال ال ال ران

ااوا ای) گرهرارا آثار و فعال د خر را ثبد ننایند.
مرضر رررری ترل رد اثر ر همین س گر ررررهراری م راشی اشر ررررا هرهرنره عرض ارا ت بره گررررررا رد
گ دالشهدا؟س؟ اگد ه ر ایس راگیا مرضرعات شیر ن ز پیشنها می هر :
• محرم وآما هی ر عصر انیظار
• فرهنگ عاشررایی و هام وم انقالب اگالمی ایران

• رواید عقلهای عاشق (اخال و عقالن د ه ئد و شندهی س نی)
• محرم و مدافعان گالمد
• پرترا مدافعان رم و خانرا ا های شینبی
• محرم  ،خانرا ا  ،ر ک و نرجران

• هنزیسیی با ویروس منحرس رونا و ش راهای نریس عزا اری

1

آییننام بخش کنش ران هفنمین ساگاا مجازی اوراق
گرررهرارا اشرررا

ر بخش نشررجران م اشی اش تنامی فعال د های اربران فضررای م اشی ر

باشا شمانی محرم و صررررمر ،با و محرر پاگرر ر به شرررربهات ینی و رواییجری عقل های عاشررررق
(باشننایی گربک شندهی امام سر نیها ؟س؟) اگریقبا

ر ا و آنها را مرر ارشیابی قرار خراهد

ا
ر انیهای گرررهرارا ،با ترجه به مع ار های اعالمی اش گررری بیران جشررنرارا ،نش های برتر

مرر ارشیابی قرار خراهند هرفد و عالوا بر تقدیر اش نشررجران برهزیدا ،گررر ا و نش مرر نظر
اش طریق رگرانه ها بصرررت گراخد مسریند ،مصرا به ،گراخد برنامه با ضررر رواییجران برتر،
پاگخجرهای برتر ،هزارش خبری و ...ناید و پرومرت خراهد شد.

واخص های ماضاا :
اش آن ایی ه نشهای مهارتی بصررت پیرگیی اش گایر بخشهای گرهرارا به بخش نشجری
خراهد بر  ،لذا به جهد مشار د عنرمی هنه اربران؛ مشار د ر ایس بخش با و محرر :
 .1پاگ به شبهات و طرح مبا ث ینی (اندیشه ینی -رشا نظر)
 .2رواید هری عقل های عاشق ( گبک شندهی -رشا عنل)
ان ام خراهد هرفد.
لذا اربرانی ه ر پاگرررخجریی به شررربهات و طرح مبا ث ینی و یا ر رواید هری اش فضرررای
محرم و عزا اری هرا ،خراصر ررره برا رویکر مسر رررالره رونرا اقردام بره فعرال رد اشر ر ریره براشر ر رنرد؛ مرر
ارشیابی و ناید رگانه ای قرار خراهند هرفد.
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واخص های کنش ری:
واخص های اام کنش ری
• رعاید اخیصار
• روان نریسی

• تعامل مناگب با مخاطب و ن ز گایر نشجران
• باشنشر مناگب محیراهای یجران
• اگیما ا اش ابزارهای مخیلف انیقا محیرا (عکس ،ف لم ،و)..
واخص های خاص ماضاع کنش ری
• تناگب نش با مسائل روش و مبیال به ( رونا و عزا اری ،رونا و یس ،شبهات
عزا اری ،رواید عزا اری و روضه های های خانجی ،رواید عقل های عاشق و)...
• رواید رگد و منصمانه اش ایام و شرایط عزا اری
• رعاید منطق و ا ب و اخال

هی شبهات

ر پاگ

• خالق د و ابداع ر ارائه محیرا
• تعامل با منیقدان پرگشجر
مهرف هیئت داو ان:
داو اال نخست :حجت االسمم ال سرلک
داو اال دوم :فض سادات حسین
داو کا وناس اول :مصطف اسماایل
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د،یر اارای بخش کنش ری  :خانم فاطم داداو
شرنا می تران د ر تنامی مرا ل ایس گررهرارا گررا ت و مطالبات خر را اش طریق ایشران پی
ه ری ننایید.

ااایز:
پنج برهزیدا نشهای برتر :لرح تقدیر ،قاب گرهرارا 25.000.000 ،ریا جایزا نقدی

برا ترجره بره مع رار هرای اعالمی اش گر رررری بیران جشر رررنرارا ،نش هرای برتر مرر ارشیرابی قرار
خراهند هرفد و عالوا بر تقدیر اش نشرجران برهزیدا ،گرر ا و نش مرر نظر اش طریق رگرانه ها
بصرررت گراخد مسریند ،مصرا به ،گراخد برنامه با ضررر رواییجران برتر ،پاگرخجرهای برتر،
هزارش خبری و ...ناید و پرومرت خراهد شد.

نحا ثبتنام و ا سال آثا
عالقهمندان برای شررر د ر بخش هراف ک همین س گرررهرارا م اشی بال تا  28صررمر -1442
 25مهرمراا  1399اش طریق گررررررایرد گر ررررهرارا بره نشررررررانی  /http://soogvareh.eshragh.irبرا
انیخاب هزینه ارگا آثار پس اش ثبدنام ،اثر خر را ارگا ننایید.
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