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 :اهداف 

در سزاسز  لطز ًَجَاى ٍ جَاى ضاعز ٍ هذاح اٍلیي ّذف اس بزگشاری ایي سَگَارُ کطف استعذاد ّای ًْفتِ -1

کطَر هی باضذ کِ بِ لغف خذاًٍذ هتعال در سال ّای گذضتِ حتی در هٌاعك هحزٍم ٍ رٍستاّا ّن ضزکت 

 .ًاسایی ضذُ اًذکٌٌذگاًی با استعذادّای بزتزضزکت کزدُ ٍ ش

استفادُ اس ایي استعذاد ّا کِ در هسابمات سالیاًِ حائش رتبِ ضذُ اًذ در هزاسوات پز جوعیت ّیات  -2

رسهٌذگاى اسالم ٍهعزفی بِ صذا ٍ سیوای جوَْری اسالهی ایزاى تا در کٌار ضاعزاى ٍ هذاحاى پیطکسَت، 

 .بزای کسب تجزبِ ایطاى فزاّن ضَد ضزایظ خَبی

 هبٌی بز تزبیت ٍ رضذاستعذاد ّای ًَضکفتِ ٍ جَاى ( داهت بزکاتِ)همام هعظن رّبزی  تَجِ بِ تَصیِ -3

پس اس استعذاد یابی ٍ هعزفی، بایذ ضزایظ بزای آهَسش ٍ ّذایت جَاًاى فزاّن آیذ کِ در ایي راستابزگشاری  -4

د بزگشیذُ در کارگزٍُ ّای ضعز آییٌی ٍ هذاحی ٍ ایجاد ضزایظ هٌاسب بزای رضذ ٍ تمَیت ٍ پیطزفت افزا

بَدُ است ٍ چٌذ دٍرُ اس آى با حضَر بزگشیذگاى ٍ ساسهاى بسیج هذاحاى بزًاهِ ّای ّیات رسهٌذگاى اسالم 

 .دٍرُ اس هسابمات بزگشار ضذُ است 9

افشایص تَلیذات هزبَط بِ سبک ٍ ساختي سبک ّای اًمالبی ٍ اسالهی با تَجِ بِ دیذگاُ ّای همام هعظن  -5

 در ایي سهیٌِ( هذظلِ العالی)رّبزی

 : مسابقه

 .رضتِ هذاحی، دعاخَاًی، ضعز بزگشار هی ضَد 3هسابمِ در  -1

ردُ سٌی   چْاردر ) .سال هیتَاًٌذ در تواهی رضتِ ّای فَق در هسابمِ ضزکت ًوایٌذ 30تا  12بزادراى سٌیي  -2

 (30تا  26  -25تا  20  -19تا  16  -15تا  12

 .ضزکت ًوایٌذخَاّزاى هی تَاًٌذ تٌْا در هسابمِ ضعز  -3

 .حضَر گَیص ّای هختلف در هسابمِ بالهاًع است -4

 هذاحی در خصَظ هذافعاى حزم ٍ هماٍهت اسالهی: بخص ٍیژُ  -5
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 :جوایس نهایی فراخوان در مرحله کشوری 

هیلیَى ریالی، دُ هیلیَى ریالی ٍ  پاًشدُبِ بزگشیذگاى اٍل تا سَم ّز رضتِ ٍ ّز همغع سٌی بِ تزتیب کارت ّذیِ 

در صَرت ایٌکِ جش سِ ًفز بزگشیذُ باضذ هبلغ  ّوچٌیي بخص ٍیژُ سَگَارُ .پٌج هیلیَى ریالی اّذا خَاّذ ضذ

 .ّشار تَهاى  بیطتز بِ ٍی تعلك هی گیزد 500

 . هیلیَى ریالی اّذا خَاّذ ضذ پاًشدًُفز اس بزگشیذگاى کارت ّذیِ  7در بخص ضعز بِ 

 :مدارک الزم 

 تصَیز کارت هلی یا ضٌاسٌاهِ -1

 3*4دٍ لغعِ عکس  -2

 :شرایط آثار 

دلیمِ ٍ بِ صَرت صَتی ٍ حتی الومذٍر  15ٍ حذالل ( CD)آثار هذاحی ٍ دعاخَاًی بایذ در لَح فطزدُ -1

 .تصَیزی باضذ

ى جوعیت خَاًذُ آثار هذاحی بایذ بِ صَرت ًَحِ خَاًی ٍ یا ضعزخَاًی باضذ ٍ حتی الومذٍر در هزاسن ٍ در بی -2

 .ضذُ باضذ

 .آثار ضعز بِ صَرت تایپ ضذُ بایذ با پست ،ایویل ٍ یا بصَرت حضَری ارسال ضَد -3

 .باضذ... آثار دعا اس ادعیِ هطَْر اس جولِ کویل، ًذبِ، تَسل، سیارت جاهعِ کبیزُ ٍ عاضَرا ٍ -4

ٍ سَم ضذُ اًذ اس ضزکت در بزگشیذگاى ًفز اٍل سالْای گذضتِ ٍ بزگشیذگاًی کِ دٍ هزتبِ حائش رتبِ دٍم  -5

 .هسابمِ هحزٍم هی باضٌذ

، ایي افزاد فمظ هی تَاًٌذ در یک رضتِ دیگز ضزکت ًوایٌذ ٍ دارًذگاى دٍبار رتبِ دٍم ٍ 5عبك بٌذ : تبصزُ

 .سال هحزٍم هیباضٌذ 5سَم تا 

 

 


