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 «نام خدابه »

 

 مقدمه:

های نوجوانی و یادگیری گروهی و  همنشینی اعضای برگزیده کانون است. فرصتی برای تبادل تجربه« مهرواره»       

در اند،  ی متنوع ادبی و هنری برخاستهها مشاهده مشارکتی. اعضای برگزیده نوجوان و ارشد کانون که از دل کارگاه

  دهند. خود را ارائه می بهترین آثار ویند آ این رویداد غیررقابتی گرد هم می

 برگزار شد. 89 در سالی انجمن های ادبی سراسر کشور  آفرینش با حضور اعضای برگزیدهداستان مهرواره نخستین 

 ،نوجوان کانون نویسندگانانجمن  و معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  ،یاری خداوند اکنون با

 کند.  برگزار می 0011سال آفرینش را در  داستانمهرواره  دومین

 : مهروارهشعار   

 ست ساختنیآینده                               

 آزادموضوع: 

 طنز داستان   بخش ویژه:

 (کلمه 0022داستان کوتاه )حداکثر  قالب آثار:

 قطعه ادبی یا نثر ادبی پذیرفته نخواهد شد. :ی مهم نکته 

 :مهرواره اجرایی و های ساختاری ویژگی، شرایط 

 کننده: اعضای شرکتشرایط 

 حداقل یک سال( عضویت پایدار و فعال در انجمن ادبی استان( 

  0011و  0988  انجمن در سال جلساتحضور و مشارکت مستمر در 

  که مورد تأیید مربی ادبی و کارشناس  0011و  0988در سال  قابل قبول داستانیاثر  9آفرینش حداقل

 ادبی استان باشد. 

 



 

3 
 

 آثار: انتخاب   

 نفر است. 9هیأت انتخاب در مرحله استانی 

با مشورت و  کهادبی باشد  مربیانو  کارشناساناز مرحله استانی ترکیبی  ت انتخاب درهیئاست  ضروری: 0تبصره

 .شود تعیین میفرهنگی استان  معاون صالحدید

 کل استان اقدام به بررسی آثار نمایند.می مدیرابالغ رسهماهنگی ستاد و با با  ت انتخابأهی: الزم است 2تبصره

  انتخاب نهایی آثار:

 ترکیبیکه  شوند تعیین می ،انجمن نویسندگان نوجوان کشوراری گذ هیأت انتخاب نهایی آثار با نظر شورای سیاست

 ادبی کشور خواهند بود.های شاخص  چهرهکارشناسان ستاد و  از

 :ارسال آثار و شیوه شرایط

 : شرایط سنی

   نونگاه(02اعضای( + 

 نوجوان(01اعضای ( + 

 09  سال )اعضای ارشد( 22تا 

 باشد. 0/0/0918 تاریخ از قبل نباید ی ارشداعضا تاریخ تولدی مهم:  نکته

  از فرستادن  اثر به دبیرخانه مهرواره ارسال کند. 2 حداکثر یا 0کننده  از هر شرکتتواند  میاستان(

 .(شودبه ازای هر عضو جداً خودداری  اثر  2تعداد بیش از 

 شده باشد و تاکنون در هیچ جشنواره یا مسابقه داخل و خارج  خلق 0011یا  0988 آثار باید در سال

 .شرکت نکرده باشداز کانون 

شده باشد، چنانچه از آثار آرشیوی ارسال  نوشتهشایان ذکر است آثار اعضا باید برای شرکت در مهرواره 

 و کارشناس و مربی مربوطه باید پاسخگو باشد. خواهد شد حذفانتخاب ، از چرخه شود
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 دریافت آثار اعضا در استان: نحوه

  انجمن استان و گروه های مجازی یا سایت کانون پس از اعالم فراخوان در جلسات کارگاه ها، نشست های

رسان داخلی کانون، مربیان باید آثار اعضا را دریافت و در اختیار کارشناس ادبی استان قرار  یا پیام استان

 دهند.

 شده با قلم  آثار باید به صورت حروفچینیNazanin41 B.  .باشد 

 ها خودداری نمایند.  نویس و یا سایر روش به اعضا تاکید شود که از ارسال پستی آثار به شکل دست 

 

 ی برای ستاد:استان نحوه ارسال آثار

 های ادبی و هنری )دبیرخانه مهرواره( ارسال  تمامی آثار باید از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت آفرینش

 شود.

 ی مدیرکل استان ارسال شود: رد ذیل به همراه نامهعالوه بر آثار، ضروری است موا

  فایلword   رسیده به مهرواره  کلیه آثاراستانی و  شرکت کنندگانگزارش آمار کل 

  فایل word مرحله استانی برگزیدگان لیست اسامی و مشخصات 

 توجه:

 باشد عضوی اسم حتما فایل، اسم و شود ذخیره word فایل یک در جداگانه صورت به اثر هر است الزم

 فایل 0 باید بنابراین دارد اثر 0 عضوی اگر مثال برای. )است شده حروفچینی فایل همان در اثرش که

به آثاری که فاقد مشخصات کامل باشند، ترتیب  (شود ارسال کامل مشخصات با همراه کدام هر و جداگانه

 اثر داده نخواهد شد.

 توجه!

ها به صورت  ه اتوماسیون شود و از ارسال فایلفایل آثار هر استان در یک فایل زیپ شده یا فشردتمامی 

 داری شود.و جداگانه خود تکی

 ارسال نشود. PDFبه هیچ عنوان آثار در قالب لطفا 
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 تقویم مهرواره:

 0022 اول مهرهفته ها:  ارسال فراخوان کشوری به استان 

  :0022 آبان 0آخرین مهلت دریافت آثار در مرحله استانی  

  :0022 آبان 02آخرین مهلت ارسال آثار برگزیده و گزارش استانی به ستاد 

 0022 آذر 02های ادبی و هنری:  انتخاب آثار برگزیده در مدیریت آفرینش 

 با شب یلدا همزمان 0022 آذر  02ها:  رسانی به استان معرفی اعضای برگزیده و اطالع 

 

 مراسم پایانی مهرواره:

یه به نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا، اختتام این مهرواره مهرواره سراسری شعر آفرینشسومین همانند 

به داستان های تخصصی نقد و بررسی  ارگاهبرای برگزیدگان، ک اما داشتنخواهد شکل حضوری برگزار 

به  شکل مجازی از سوی داوران مرحله پایانی مهرواره برگزار و لوح تقدیر و هدایای برگزیدگان نیز

 .ها ارسال خواهد شد استان

 نشانی و تلفن دبیرخانه دومین مهرواره شعر آفرینش:

های  مدیریت آفرینش -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -خیابان حجاب -خیابان فاطمی -تهران

 88200888 -88210088ادبی و هنری  

 ( تماس حاصل فرمایید. 000 -002لطفاً در صورت وجود هرگونه ابهام یا پرسش آقای توالئی ) داخلی 

 


