آئیین نامه استانی جشنواره حضرت علی اکبر (ع)

در پي انتشار فراخوان جشنواره حضرت علي اكبر(ع) در سال  9318دبیرخانه جشنواره حضرت علي
اكبر(ع) استان آذربایجان شرقي مالک های انتخاب جوان نمونه و برتر را اعالم كرد.
هالمّاياًتخاب:

برراساسررييس وسىينررًسورر ش وسصرر سيسباوسرريسننَوٌرري ساىيدرريخسيسو رر سصرري طسٌي سنَضررَ يسشس
اوزصگذاو سٌاسصي طسبرًسقترمسنرَوقسبنرتسشسو ريق سىاراسترااوسدا رمسشسقوسىٍي رمسن سٌري ساىيدريخس
بًس2سبدشسبيس يَانسننَوسكليس( هَني)سشسننَوٌي سنَضَ يسوقس مسبي

سص .

هحَسكلي ـعوَهي :دسايـيهحـَسدٌـذضـاشعهطـتشممٍعوـَهيضـاهي ٍ ـ



دتشسسيٍسٌجصكشاسهيگ شد .

تأّيمجٌس متحػ التمهحيسكًَ هَس
هحَسّايهَ َعي:هحَسّايهَ َعيكاتل ـ ّـاٍتَاًـاييّـايارـشادداٍبلـةساهـَسد
تشسسيكشاسهيدّذكِدسرييهَسداضاسُكشاسگشرتِاس

ضشايطاًتخـاب :تـِاسـتٌادغَستجلسـِجطـٌَاسُ عـشتعلـياكثـشابلمكاتل ـ ّـاي
دساييجطٌَاسُهَسداسصياتيكشاسهيگ شد .

گشٍُسٌي88تا53سالتوام
سٍشاًتخــاب:برريسوَ ررًسبررًسوا ر اقسصرري طسٌي ساىيدرريخسشدسررياسساسررييىيس ضرريَاوسسكرريوداشسسو ر ش وس
وىينررًسا اا رريسنعررَخسكرراقسوششساىيدرريخسبرراساسررييسباوسرريساسررييق سبيص ر سشسازسباوسرريسشسشوشقسبررًس
س
ن يحررتسك رريسشسننيررَا يس درريوس ررَققاو سصررَق  .بيرريباا وسقوسننَوٌرري سنَضررَ يسن ر

سسرري شس

صرري طسٌييسكسررمسنقرري سقوسنسرريبقينسشس ضرريَاوسسٌي سنَضررَ يسشسودععرريساسررم  .ىنررَسساىيدرريخس
ى رراانسباورراس(نقي سٌرري ساش سورريسسررَ )سٌرراسصرري طسازسحيظرراس هرررساني رريزانسننررَوسكلرريسشسننَوٌرري س
نَضررَ يسنضرردطسنيسصررَقسكررًسقوسىٍي ررمس ر سورريس3سى رراسقوسٌرراسصرري طسبررًس ضرريَاوسسحضررانس لرريس
اك ا(سع ) ناا يسنيسصَى .

دٍسُصهاًي:تِهٌظَسضـٌاش ٍه شرـيدْـشُّـايتشتـشٍهَرـقهلـشسضـذكسـة
هلامّاٍاهت اصات2سالاش شدسهسـاتلاتٍجطـٌَاسُّـاياسـتاًيمهٌهلـِايمهلـي
ٍت يالولليهثٌايتشسسيٍاسصياتيتاضذ .س
س
س
س

مدارک و مستندات مورد نیاز ثبت نام
تخصهحَسّايكلي :
عك ـ

 4×5ـــك ــيضٌاســٌاهِ ـك ــيكــاستهلــي ـكــاسته لَل ـ ســاصهاى

تْضيستيتشايجَاًـاىه لـَل ٍكـاستهـذدجَتـشايهـذدجَياىكو تـِاهـذاداهـام
اسُلـآششييهذاسمتحػ لي

تخصضاشعّايهَ َعي :س
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حوزه علمی و پژوهشی :

ضاشععلويٍپژٍّطـي نسريي انس(درَاٌييسحرَاسٌري سوقر اسشسککک)سكسرمسنقري س ريس يرَانس
ظرريح ينسورر،شٌشيسورريح یيسورر و ،يسوا هررًيسدرراق شو سشسنقرريونسودععرريس رريس هررَنيسقوس
ضرريَاوسسٌرري س لهرريسقا لرريس رريسب ر وساحهللررييسى رراانساش سورريسسررَ س زنررَنسٌرري س لهرريسصرريناس
كيکَويساحهپ يقسش  ...س
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حوزه ابتکارات و اختراعات :

ضـاشعاتتكـاساتٍاشتشاعــات :سدرَاٌيسشسنسريي انسا ياا ررينسسد رمسصر سسقا لريسشسبر وس
احهلليس يسسي اسا ياا ينس ضَسبي يقسىد گينسشسقاوا سقو ًسىد گي س
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حوزه ورزشی :

ضــاشعٍسصضــي :سدررَاٌيسشسنسرريي انسكسررمسنقرري سيس يررَانسشسوكررَوقسصررکييسقوسنسرريبقينس
س ي ي-س ٍيىيسشساحهپ
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سس

فعالیتهای اجتماعی شامل :

-4-8ضاشعر ال

ّـايسـاصهاًْايهـشدمًْـاد :سدرَاٌيسشسنسريي انس ايح رمسوسرهيس

قوسسرريزنيىٍي سنرراق سىٍرريقس(سررهو)يس ايح ررمسٌرري سى کَكرريو سشس نررَزشسقوسحررَزسسٌرري سا يهرري يس
شسنذٌ يسبًسظَونسغ ااىي ي ييس
-4-2ضـاشعجـَاىتـاتَاًـاييّـايشـاظ :درَاٌيسشسنسريي انسوسرهيسنَ ق رمسٌريسشس
اب ر ا ينسشسا ياا ررينسشسسرري اس ايح يٍرري س اٌيگرريسشسٌيررا سشسسرري اسحررَزسسٌرريسبرريسوي ر سسىٍرري يس
سيزنينسبٍز سيي

ضاشعّايسشتاصجَاى سازسسَ سنااكزسىاينيسصييسي يسشسناا يس َاٌي سص ک س
-4-5ضاشعّاير ـالدساهـذادًٍجـاتقاصريوسنقري سشس يرَانسشسوو رًسشسناا ريسصر سس
ازسسَ س ها مسٌ

ساحهاسسصي طسشستيباسو ل اسقوس ضيَاوس س

-4-4تس جير ـالجـَاىسقاصريوسكريونسبسر يس اري س-قاصريوس ايح رمسدسرياقسسقوسبسر س
شسناا يسص سسازسسَ سسپيسس يصَواسصي طسشستيباسو ل اسقوس ضيَاوسس س
-4-3ضــاشعّــايبلثــِجــَاى سصرري طسٌرري سس ر نييسسرريييس ايح ررمسٌرري سدهرراسبدررشس
اٌيگييسو ل غييس نَزصيسش ...س

-4-6داًــصآهــَصاىًوًَــٍِهوتــاص ه شرــيضــذُاصســَيآهــَصشٍپــشٍسشر ــالدس
ر ال تْايدسسيٍاجتواعيضاشعٍكاتيتجل يدسجطٌَاسُ 
-4-7هذجَياىًوًَـٍِر ـالععـَي دسكو تـِاهـذاداهاماسُل–داضـتيهلـامٍعٌـَاى
–ضاشعٍكاتيتجل يدسجطٌَاسُ 
-4-8جــَاىتشتــشدسعشغــِصيســ هح هــي داسايهلــامٍستثــِدسشػــَظصيســ 
هح هيٍداسايتاي ذُاصساصهاىهح طصس -ضاشعٍكاتيتجل يدسجطٌَاسُ 
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حوزه قرآنی :

ضاشعّايكشآًي  

-3-8ضاهي ـار كـشآى:سقاصريوسنقري سٌري ساسرييىيسيسكضرَو سشسبر وساحهلريسشسقاوا س ايح رمس
دسياقسستا ىي 
-3-2هــشٍقكــشآى :سقاصرريوسنقرري سٌرري ساسررييىيسيسكضررَو سشسبرر وساحهلرريسشسقاوا س ايح ررمس
دسياقسستا ىيس س
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حوزه فرهنگی  ،هنری  ،رسانه ای  ،صنایع دستی و گردشگردی :

ضاشعٌّشيضاهي  
-6-8هَس ـ لي-سدررَاٌيسشسنسرريي انسكسررمسنقرري سشس يررَانسقوس ضرريَاوسسٌرري سقا لرريسشسب ر وس
احهللرريسيسن ر او سٌيررا سشزاونس اٌيرردسشساوصرريقساس ر نيسقوسوصرريًسٌرري سنررَاوقسنررَوقساصرريوسسشس
ٌهچي وسكسمسنقي سقوسا وسحَزسسٌي 

ٌّ-6-2شّــايتجســويًٍوايطــيدررَاٌيسشسنسرريي انسكسررمسنقرري سشس يررَانسقوس ضرريَاوسس
ٌرري سقا لرريسشسبرر وساحهللرريسيسنرر او سٌيررا سشزاونس اٌيرردسشساوصرريقساسرر نيسقوسوصرريًسٌرري س
نَاوقسنَوقساصيوسسشسٌهچي وسكسمسنقي سقوسا وسحَزسسٌي 
-6-5شثشًگــاسيٍههثَعــاتسدررَاٌيسشسنسرريي انسكسررمسنقرري سشس يررَانسقوس ضرريَاوسسٌرري س
قا لرريسشسب ر وساحهللرريسيسن ر او سٌيررا سشزاونس اٌيرردسشساوصرريقساس ر نيسقوسوصرريًسٌرري سنررَاوقس
نَوقساصيوسسشسٌهچي وسكسمسنقي سقوسا وسحَزسسٌي 
ًَ-6-4يسـٌذگيسدررَاٌيسشسنسرريي انسكسرمسنقرري سشس يرَانسقوس ضرريَاوسسٌري سقا لرريسشسبر وس
احهللرريسيسن ر او سٌيررا سشزاونس اٌيرردسشساوصرريقساس ر نيسقوسوصرريًسٌرري سنررَاوقسنررَوقساصرريوسسشس
ٌهچي وسكسمسنقي سقوسا وسحَزسسٌي 
-6-3ر ـ لنٍس ـ ٌواسدررَاٌيسشسنسرريي انسكسررمسنقرري سشس يررَانسقوس ضرريَاوسسٌرري سقا لرريسشس
ب وساحهللريسيسنر او سٌيرا سشزاونس اٌيردسشساوصريقساسر نيسقوسوصريًسٌري سنرَاوقسنرَوقساصريوسس
شسٌهچي وسكسمسنقي سقوسا وسحَزسسٌي 
-6-6هجــاصيٍديج تــال-دررَاٌيسشسنسرريي انسكسررمسنقرري سشس يررَانسقوس ضرريَاوسسٌرري س
قا لرريسشسب ر وساحهللرريسيسن ر او سٌيررا سشزاونس اٌيرردسشساوصرريقساس ر نيسقوسوصرريًسٌرري سنررَاوقس
نَوقساصيوسسشسٌهچي وسكسمسنقي سقوسا وسحَزسسٌي 
-6-7ضاشعّايغٌايعدستيٍگشدضگشديضاهي 

ارري سقوسزن يررًساصرريغي سيسناب گررا سيسوَح ر سشس رريس اضررًسظرريي رسقسررييسشس ارري سقوسحررَزسسبررَ س
درراق سشسداقصررگا سشسوررَوسح ر وٌيسسقاوا سنقرري سشسحررَاسقوسسر ساسررييىيسشسنلرريسشسبر وساحهللرريسشس
قاوا سوي سسازسن ااثس اٌيگيسيسظيي رسقسييسشسداقصگاق س
-6-8جَاىتشتـشدسعشغـِسسـاًِهلـي قاوا سنقري سشسوو رًسقوسزن يرًسٌري سنديلریسشسوي ر
ص سسازسسَ سظ اسشسس هي سساسيينس-سصي طسشستيباسو ل اسقوس ضيَاوس س
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حوزه کسب و کار:

-7-8جــَاىتشتــشدسعشغــِكســةٍكــاس داسايهلــامٍستثــِدسشػــَظكســةٍكــاس
داسايكسةٍكـاسهَرـقٍه شرـيضـذُاصسـَيغـٌذٍفكـاسآرشيٌيٍاه ـذٍاداسُكـي
غٌ

مه ذىٍتجاست-ضاشعٍكاتيتجل يدسجطٌَاسُ 

-7-2كــاسآرشيٌي :سدررَاٌيسشسنسرريي انسا رريقسصررغاس رريس َقاصرريغيحيسيسقاصرريوسنضرريغاس
ن ا ييسشسنَ ق مسقوس ضيَاوسسٌي سكيو ا يي س
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حوزه روستایی  ،کشاورزی و عشایری :

ضـاشعّــايكطـاٍسصيٍسٍســتاييٍعطـايشي سنَ ق رمسقوس اظررًسوَح ر انسكضرريشوز سيس
قان او سشسبيغ او سنيسبيصر کسضرهوسا يکرًسوَ رًسبرًس ي رًسٌري ساتيعريق سشسن رزانسنَ ق رمسقوس
ا وسزن يًسى رزسازسق گراسنر سٌري ساوزصر يبيس ضريَاوسسس َاٌر سبرَقکسقوسحرَزسسوشسريي يسصريناس
ايح ررمسٌرري سا يهرري يسشسنرر ا ييسوشسررييسشسقوسحررَزسس ضرري ا سقاوا س يح يٍرري س ضرري ا سشس
قاوا سنقي سقوسا وسحَزسس س
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فنی  ،مهندسی و مهارتی :

جَاىتشتشدسعشغِرٌـيٍهْـاستي داسايهلـامٍستثـِدسشػـَظهْـاستيٍهوٌتخثـ ي
الو ادرٌيٍهْاستي-ضاشعٍكاتيتجل يدسجطٌَاسُ 
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حوزه سالمت :

جَاىتشتشدسعشغِسـاله

داسايهلـامٍستثـِدسشػـَظسـاله ٍداضـتير ال تْـاي

ضاشعدس َصُساله ّوگـاًيداسايتاي ـذُاصهشكـضتْذاضـ اسـتاى-ضـاشعٍكاتـي
تجل يدسجطٌَاسُ 
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حوزه ایثار و شجاعت :

جَاىتشتشدسعشغِايثاسٍضجاع
ضاشعٍكاتيتجل يدسجطٌَاسُ 






ى-
 ه شرـيضـذُاصسـَيتٌ ـادضـْ ذٍاهـَسايثـاسگشا 

تزكشات  :س
 و شسازسصاشعسد مسىي سبًسنَاوقسذ اسقتمس اني :س س
 كل ررًسنااحرراسد ررمسىرري سشسقاشو سازسطا رر سقسرريگيسسٌرري سنضرريوكمسكييرر سسشسقب ا يىررًس
َاٌ سبَق س
 صرراسسسررييس:س َاىررينسب ر وسسرروس81سورريس35سسرري سنرريسوَاىي ر سقوسا رروس ضرريَاوسسصرراكمس
ىهي ي کس س
 وعه مسد ا سقوس عَصسنَاوقسو شسب ييسسىض سسباس ٍ سسقب ا يىًس ضيَاوسساسمک س

سقوسظَونسقاصيوسٌاسدَىرًسسراَا سقوس ا ير سد رمسىري سيسبريسقب ا يىرًس ضريَاوسسبريسصرهيوسسول روسسس
4483218644س يسس44832124448سوهييسحيظاس اني ک س
قويسسي مس ضيَاوسس:س س
سٌادَىررًساط عسوسرريىيسوکه لرريسقوس عررَصس ضرريَاوسسازسطا رر سسرري مسوسررهيس ضرريَاوسس لرريس
اك ررا(ع)سسظررَونسنرريسوررذ اقسشسنسرراَح مسو گ ررا سا رريوسشساط ررينسا رروسسرري مسبرراس ٍرر سس
صاكمكيي دينسنيسبيص .
س

