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

پٌجویي هسابقِ بیي الوللی رساًِ ّای دیجیتال « هْرهحـرم»
ّوضهبى ثب فشا سسیذى هبُ هحشم الحشام ّ 4444جشی لوشی  ،هشوض فٌبٍسی اعالػبت ٍ سسبًِ ّبی دیجیتبل ٍصاست فشٌّگ ٍ
اسضبد اسالهی ،اداسُ ول فشّـٌگ ٍ اسضبد اسالهی استبى سـوٌبى ٍ هَسسِ ٍ هجتوغ دیجیتبل هَج فـشٌّگ ثب ّوىبسی
سبصهبى ّبی هلی ٍ ثیي الوللی  ،الذام ثِ ثشگضاسی دٍاصدّویي سَگَاسُ هلی ٍ پٌجویي هسبثمِ ثیي الوللی سسبًِ ّبی
دیجیتبل «هْشهحـشم» هی ًوبیٌذ.

اهدا ف:
 -4سضذ ٍ اػتالی فشٌّگ ػبضَسایی دس فضبی هجبصی ٍ استفبدُ اص ظشفیت ّبی ثبلمَُ هطتبلبى ٍ ػاللوٌذاى ثِ
فشٌّگ ٌّ ،ش ٍ سسبًِ ػبضَسایی
 -2هطبسوت دس ایجبد ٍحذت ٍ ثشادسی دس هیبى هسلوبًبى ثَیژُ ضیؼیبى جْبى اسالم ثب ثْشُ گیشی اص پیبم ّبی
لیبم ػبضَسا
ّ -3وگشایی ٍ ّن افضایی هلی ٍ ثیي الوللی دس حَصُ تَلیذ ٍ ًطش هحتَای فشٌّگی ػبضَسایی دیجیتبل ثَیژُ دس
ساّپیوبیی ػظین اسثؼیي حسیٌی
 -4تحىین پیًَذ ثیي دیيٌّ ،ش ٍ سسبًِ ٍ گستشش ٍ تشٍیج فشٌّگ ًَساًی لشآى ٍ ًوبص ثَیژُ ًوبص پشصالثت ظْش
ػبضَسا
 -5فشٌّگ سبصی استفبدُ ثْیٌِ اص اثضاس سسبًِ ّبی دیجیتبل ثب تطَیك ثِ تَلیذ هحتَای پبن ٍ اصیل .
 -6گشاهیذاضت تَلیذوٌٌذگبى ٍ پذیذآٍسًذگبى آثبس حَصُ فشٌّگ ػبضَسایی ٍ ووه ثِ اًتطبس گستشدُ تش آثبس
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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

ج) ًرم افسارّا :
آثبس هَسد سلبثت دس ایي ثخص ضبهل ًشم افضاسّبی چٌذسسبًِ ایً ،شم افضاسّبی ّوشاُ ٍ َّضوٌذ ٍ ثبصی ّب هی ثبضذ.
ً )1رم افسارّای چٌدرساًِ ای :

ًشم افضاسّبی چٌذسسبًِ ای ،ثستِ ّبی ًشم افضاسی سایبًِ ای ّستٌذ وِ ثشای دستشسیً،وبیص،پخص ٍ جستجَی
هحتَای دیجیتبل ّوچَى هتي،صذا ،تصَیش  ،فیلن ٍ پَیبًوبیی هَسد استفبدُ لشاس هی گیشًذ.
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ً )2رم افسارّای َّشوٌد ٍ ّوراُ :

ًشم افضاسّبی َّضوٌذ ٍ ّوشاُ سٍی گَضی ّبی تلفي ّوشاُ ٍ یب تجلت ّب لبثل اجشا ّستٌذ ٍ هی تَاًٌذ ثصَست هستمل
ٍ یب ثب ثْشُ گیشی اص سیستن ّبی هخبثشاتی ثب هخبعت استجبط ثشلشاس وٌٌذ ٍ اسائِ خذهبت ٍ هحتَا ًوبیٌذ .دس ایي ثخص
سٍثبت ّبی ضجىِ ّبی اجتوبػی ًیض پزیشفتِ هی ضًَذ.
 )3بازی ّا :

اًَاع ثبصی ّب اص لجیل ثبصی ّبی هخصَظ  ٍ PCوٌسَل ّوچٌیي ثبصی ّبی تلفي ّوشاُ ٍ تجلت ٍ ثبصی ّبی
آًالیي ًیض دس ایي ثخص هَسد داٍسی لشاس خَاٌّذ گشفت.
هقررات :
 .4ولیِ ضشوت وٌٌذگبى هی ثبیست ًسجت ثِ ثجت ًشم افضاس  ،ثبصی ٍ ثشًبهِ وبسثشدی تلفي ّوشاُ دس پبیگبُ سبهبًذّی
ثِ ًطبًی  ٍ www.samandehi.irدسیبفت وذ ضبهذ (ضٌبسٌبهِ الىتشًٍیىی ثجت هلی هحتَا) الذام ًوَدُ ثبضٌذ.
ثذیْی است دثیشخبًِ هسبثمِ اص پزیشش آثبس فبلذ وذ ضبهذ هؼزٍس هی ثبضذ.
ٍ .2یشایص جذیذ ًشم افضاسّبیی وِ ٍیشایصّبی لجلی آًْب دس ایي هسبثمِ ضشوت دادُ ضذُ اًذ ،تٌْب دس صَستی هجبص
است وِ تَسظ ّیئت داٍساى اص لحبظ سبختبس ٍ هحتَا ثِ ػٌَاى ًسخِ جذیذ ضٌبختِ ضًَذ.
ّ .3ش ضشوت وٌٌذُ ثبیذ اص عشیك سبیت هسبثمِ وِ آدسس آى دس پبیبى فشاخَاى هَجَد است ًسجت ثِ ثجت ًبم ٍ ٍاسد
وشدى اعالػبت اثش خَد الذام ًوبیذ ٍ ّوچٌیي ً 2سخِ اص اثش سا ثب توبم تجْیضات جبًجی ٍ ًیبصّبی آى – هبًٌذ تجْیضات
هىول سختافضاسی ،لفلّبی سختافضاسی ٍ ًشمافضاسی ،وذّبی فؼبلسبصی ٍ سشیبلّبی الصم ،وتبةّبی جبًجی ٍ لبة
ثِ ّوشاُ وذ سّگیشی تب پبیبى هْلت ثجت ًبم ثِ دثیشخبًِ هسبثمِ اسسبل ًوبیذ( .الصم ثِ روش است آثبس اسسبل ضذُ پس اص
اتوبم هشاحل داٍسی دس آسضیَ دثیشخبًِ ثبیگبًی خَاٌّذ ضذ ٍ ػَدت دادُ ًویضًَذ)
.4اثش اسسبلی هیثبیست ثب استفبدُ اص اثضاسّب ٍ فٌبٍسیّبی دیجیتبل تَلیذ ضذُ ثبضذ ٍ هشاحل عشاحی ٍ تَلیذ ًشم افضاس
دس آى عی ضذُ ثبضذ ،ثِ ًحَی وِ اص هجوَػِ آثبس هحتَایی ثِ وبس سفتِ دس آى هتوبیض ثبضذ ٍ ثتَاى آى سا اثشی هتوبیض
اص هجوَػِ آثبس ثِ وبس سفتِ دس آى داًست.
.5اثش ٍ اجضای ثِ وبس سفتِ دس آى هغبیش لَاًیي ٍ همشسات جبسی ،فشٌّگ ٍ اسصشّبی هلّی ٍ دیٌی ٍ اهٌیت
هلّیجوَْسی اسالهی ایشاى ًجبضذ.
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.6اثش وبهل ثبضذ ٍ دس پلتفشم ّبی هتؼبسف لبثل اجشا ثبضذ.
.7حمَق هبدی ٍ هؼٌَی پذیذآٍسًذگبى سبیش آثبس فشٌّگی ٍ ٌّشی ٍ ثستِّبی ًشمافضاسی ثِ وبس سفتِ دس اثش عجك لَاًیي ٍ
همشسات جبسی جوَْسی اسالهی ایشاى سػبیت ضذُ ثبضذ.
 .8اخز تصوین ًْبیی دسثبسُ ّش ًىتِ ای وِ دس همشسات حبضش پیص ثیٌی ًطذُ ٍ یب اثْبهبت ًبضی اص هفبد آى دس اختیبس
دثیش هسبثمِ است ٍ ّش گًَِ تغییش دس ضشایظ فٌی هسبثمِ عی صهبى فشاخَاى ثبعالع ػوَم خَاّذ سسیذ.
جَایس:
ً )1رم افسارّای چٌدرساًِ ای :

ثِ  3اثش ثشگضیذُ دس ایي ثخص جَایض ریل تؼلك هی گیشد:
ًفش اٍل  :لَح سپبس  +تٌذیس هْشهحـشم  22 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش دٍم :لَح سپبس  +یبدثَد هْشهحشم  45 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش سَم  :لَح سپبس  +یبدثَد هْشهحشم  42 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی

ً )2رم افسارّای َّشوٌد ٍ ّوراُ :

ثِ  3اثش ثشگضیذُ دس ایي ثخص جَایض ریل تؼلك هی گیشد:
ًفش اٍل  :لَح سپبس  +تٌذیس هْشهحـشم  22 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش دٍم :لَح سپبس  +یبدثَد هْشهحشم  45 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش سَم  :لَح سپبس  +یبدثَد هْشهحشم  42 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
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 )3بازی ّا :

ثِ  3اثش ثشگضیذُ دس ایي ثخص جَایض ریل تؼلك هی گیشد:
ًفش اٍل  :لَح سپبس  +تٌذیس هْشهحـشم  22 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش دٍم :لَح سپبس  +یبدثَد هْشهحشم  45 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش سَم  :لَح سپبس  +یبدثَد هْشهحشم  42 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی

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

آدرس دبیرخاًِ :
ضوبسُ  : 4سوٌبى ،ثلَاس لذس  ،فشٌّگسشای وَهص ،هجتوغ دیجیتبل وَهص ،دثیشخبًِ دائوی سَگَاسُ ثیي الوللی
«هْشهحـشم»  ،تلفي ، 22333332544 :وذپستی 3543698794 :
ضوبسُ  : 2سـوٌبى  ،ثلَاس  47ضْشیَس ،خبًِ جـَاًبى استبى سـوٌبى ،عجمِ اٍل ،دفتش هَسسـِ ٍ هجـتوغ دیجیتبل
هَج فشٌّگ  ،تلفي  ، 22333345494 :وذپستی 3549667444 :
پست الىتشًٍیىیٍ MehreMoharram@gmail.com :ثسبیت www.MehreMoharram.ir :

دثیش تخصصی ثخص ًشم افضاسّب :آلبی سجحبى داسایی 29244774448
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