باسمه تعالی
السالم علیک یا ابا عبدا ..الحسین (ع)
دٍازدّویي سَگَارُ هلی « هْرهحـرم»

پٌجویي هسابقِ بیي الوللی رساًِ ّای دیجیتال « هْرهحـرم»
ّوضهاى با فشا سسیذى هاُ هحشم الحشام ّ 4444جشی لوشی  ،هشوض فٌاٍسی اطالػات ٍ سساًِ ّای دیجیتال ٍصاست فشٌّگ ٍ
اسضاد اسالهی ،اداسُ ول فشّـٌگ ٍ اسضاد اسالهی استاى سـوٌاى ٍ هَسسِ ٍ هجتوغ دیجیتال هَج فـشٌّگ با ّوىاسی
ساصهاى ّای هلی ٍ بیي الوللی  ،الذام بِ بشگضاسی دٍاصدّویي سَگَاسُ هلی ٍ پٌجویي هسابمِ بیي الوللی سساًِ ّای
دیجیتال «هْشهحـشم» هی ًوایٌذ.

اهدا ف:
 -4سضذ ٍ اػتالی فشٌّگ ػاضَسایی دس فضای هجاصی ٍ استفادُ اص ظشفیت ّای بالمَُ هطتالاى ٍ ػاللوٌذاى بِ
فشٌّگ ٌّ ،ش ٍ سساًِ ػاضَسایی
 -2هطاسوت دس ایجاد ٍحذت ٍ بشادسی دس هیاى هسلواًاى بَیژُ ضیؼیاى جْاى اسالم با بْشُ گیشی اص پیام ّای
لیام ػاضَسا
ّ -3وگشایی ٍ ّن افضایی هلی ٍ بیي الوللی دس حَصُ تَلیذ ٍ ًطش هحتَای فشٌّگی ػاضَسایی دیجیتال بَیژُ دس
ساّپیوایی ػظین اسبؼیي حسیٌی
 -4تحىین پیًَذ بیي دیيٌّ ،ش ٍ سساًِ ٍ گستشش ٍ تشٍیج فشٌّگ ًَساًی لشآى ٍ ًواص بَیژُ ًواص پشصالبت ظْش
ػاضَسا
 -5فشٌّگ ساصی استفادُ بْیٌِ اص ابضاس سساًِ ّای دیجیتال با تطَیك بِ تَلیذ هحتَای پان ٍ اصیل .
 -6گشاهیذاضت تَلیذوٌٌذگاى ٍ پذیذآٍسًذگاى آثاس حَصُ فشٌّگ ػاضَسایی ٍ ووه بِ اًتطاس گستشدُ تش آثاس
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موضوعات و محوراه :
 آییيّا ٍ ًوادّای عاشَرایی:آئیي ّای عساداری هحرم ،راّپیوایی عظین اربعیيً ،واز ظْر عاشَرا ٍ ...
 حسیي (ع ) ٍ اًساًیت حسیي (ع) ٍ اهت اسالهی هَدت ٍ هحبت اّل بیت (ع) هقاٍهت ٍ صبر عاشَرایی -اهر بِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر

بخش اهی مسابقه:
الف ) ٌّرّای دیجیتال
ب) رساًِ ّای برخط
ج) ًرم افسارّا

ب) رساًِ ّای برخط :
با ضىستِ ضذى هشصّای جغشافیایی ٍ پیذایص فضای هجاصی؛ اهشٍصُ ضبىِ جْاًی ایٌتشًت با ایجاد بستش ” “OnLineاهىاى
لشاس دادى هحتَای دیجیتال جْت استفادُ ػوَم هشدم سا اص طشیك سساًِ ّای بشخط فشاّن ًوَدُ است.
دس هسابمِ سساًِ ّای دیجیتال «هْشهحشم»  ،سساًِ ّای بشخط ضاهل بخص ّای صیش هی باضذ:
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ٍ )1ب سایت ّا :

پایگاّْای ایٌتشًتی حمیمی ٍ حمَلی
 )2پیاهرساًْا ٍ شبکِ ّای اجتواعی:

واًالْا ٍ پیاهشساًْا ،صفحات ضبىِ ّای اجتواػی
هقررات :
 .4 .4ولیِ ضشوت وٌٌذگاى هی بایست ًسبت بِ ثبت سساًِ بشخط خَد دس پایگاُ ساهاًذّی بِ ًطاًی
 ٍ www.samandehi.irدسیافت وذ ضاهذ (ضٌاسٌاهِ الىتشًٍیىی ثبت هلی هحتَا) الذام ًوَدُ باضٌذ .بذیْی است
دبیشخاًِ هسابمِ اص پزیشش آثاس فالذ وذ ضاهذ هؼزٍس هی باضذ.
 .2اثش ٍ اجضاء بِ واس سفتِ دس سایت یا سساًِی بشخط هغایش لَاًیي ٍ همشسات جاسی وطَس ،فشٌّگ ٍ اسصشّای دیٌی ٍ
هلی ٍ اهٌیت هلی جوَْسی اسالهی ایشاى ًباضذ.
 .3حمَق هادی ٍ هؼٌَی پذیذآٍسًذگاى آثاس بِ واس سفتِ دس سایت یا سساًِی بشخط طبك لَاًیي ٍ همشسات جاسی جوَْسی
اسالهی ایشاى سػایت ضذُ باضذ.
 .4فمط صاحب حمَق اثش اجاصُ ثبت ًام دس جطٌَاسُ سا داسد .صاحب اثش دس ایي بخص هی تَاًذ ضخص حمیمی ٍ یا
حمَلی باضذ وِ آدسس داهٌِ دس ساهاًِ ساهاًذّی بِ ًام ٍی ثبت ضذُ باضذ.
 .5اخز تصوین ًْایی دسباسُ ّش ًىتِ ای وِ دس همشسات حاضش پیص بیٌی ًطذُ ٍ یا ابْاهات ًاضی اص هفاد آى دس اختیاس دبیش
هسابمِ است ٍ ّش گًَِ تغییش دس ضشایط فٌی هسابمِ طی صهاى فشاخَاى باطالع ػوَم خَاّذ سسیذ.
جَایس:
ٍ )1ب سایت ّا :

بِ  3اثش بشگضیذُ دس ایي بخص جَایض ریل تؼلك هی گیشد:
ًفش اٍل  :لَح سپاس+تٌذیس هْشهحـشم  22 +هیلیَى سیال ّذیِ ًمذی
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ًفش دٍم :لَح سپاس+یادبَد هْشهحشم  45 +هیلیَى سیال ّذیِ ًمذی
ًفش سَم  :لَح سپاس+یادبَد هْشهحشم  42 +هیلیَى سیال ّذیِ ًمذی
 )2پیاهرساًْا ٍ شبکِ ّای اجتواعی:

بِ  3اثش بشگضیذُ دس ایي بخص جَایض ریل تؼلك هی گیشد:
ًفش اٍل  :لَح سپاس+تٌذیس هْشهحـشم  22 +هیلیَى سیال ّذیِ ًمذی
ًفش دٍم :لَح سپاس +یادبَد هْشهحشم  45 +هیلیَى سیال ّذیِ ًمذی
ًفش سَم  :لَح سپاس+یادبَد هْشهحشم  42 +هیلیَى سیال ّذیِ ًمذی

گاُ شوار :
آخریي هْلت ارسال آثار 33 :آباى 98
اختتاهیِ ٍ تقدیر از برگسیدگاى  :بْوي  - 98سوٌاى

آدرس دبیرخاًِ :
ضواسُ  : 4سوٌاى ،بلَاس لذس  ،فشٌّگسشای وَهص ،هجتوغ دیجیتال وَهص ،دبیشخاًِ دائوی سَگَاسُ بیي الوللی
«هْشهحـشم»  ،تلفي ، 22333332544 :وذپستی 3543698794 :
ضواسُ  : 2سـوٌاى  ،بلَاس  47ضْشیَس ،خاًِ جـَاًاى استاى سـوٌاى ،طبمِ اٍل ،دفتش هَسسـِ ٍ هجـتوغ دیجیتال
هَج فشٌّگ  ،تلفي  ، 22333345494 :وذپستی 3549667444 :
پست الىتشًٍیىیٍ MehreMoharram@gmail.com :بسایت www.MehreMoharram.ir :

دبیش تخصصی بخص سساًِ ّای بشخط :آلای هحوذػلی طاّشیاى 29392343274

4

