
 

  

  

  به نام خدا

  "هاپرواز الالیی  ي مهروارهدومین "فراخوان 
 سینه به سینه که هستند اي معصومانه هاي نیایش و ها گالیه آرزوها، از رنگارنگی طیف هاالالیی 

 خود تازگی و طراوت هم هنوز با گذشت سالیان، و است رسیده ما به امروز به تا گذشته هاي نسل از
گذشت زمان قادر نیست غباري بر  ،چرا که از دل برآمده اند و آنچه از دل برآید اند کرده حفظ را

  آن بنشاند.

این آرامش به کودك منتقل می شود  آن، زمزمه با که است بخش آرامش و آهنگیننظمی  الالیی
 وها   فرهنگ چرا که الالیی  در همه ي  ،کمتر کسی ست که  این تجربه ي شیرین را نداشته باشد

   داشته است. وجود باستانیدوره هاي 

تالش   نوجوانان و کودکان فکري پرورش کانون هاي رسالت ترین مهم از یکی که این به توجه با
ي اولین مهرواره  همچنین  اجراي موفق وست  الالیی مانند ،بومی اصیل یهای فرهنگ احیايبراي 

با هدف گردآوري  گلستان کانون کنندگان،استقبال چشمگیر شرکت به همراه  پرواز الالیی ها
مجموعه اي با ارزش از الالیی ها در سایه ي رقابتی شورآفرین و فرهنگی در سطح کشور، دومین 

 .کند می منتشر را الالیی پروازي  مهرواره فراخوان

 

   :کلی هدف
  هاالالیی  پرواز ي  مهرواره برگزاري

  :جزئی اهداف
  الالیی معنوي میراث ترویج -1

  اقوام هاي الالیی احیاي -2

  جدید الالیی آثار خلق -3



 

  

  : مخاطبین
 سال  12الی  5: گروه سنی نوباوه، نوخوان، نونهال  
  سال  18الی  12: گروه سنی  نونگاه، نوجوان  
  سال  60الی  18بزرگسال : گروه سنی ارشد و  
  سال به باال  60پدربزرگ و مادربزرگ : گروه سنی 

  

  ملی     :اجرا سطح

  :موضوع
  الالیی براي عروسک ها  
  الالیی اقوام  
  آزاد 

   

  بخش هاي مهرواره:
  تصویري  
  صوتی  
  بزرگسالارشد و پادکست  
  نوباوه ، نوخوان ، نونگاه و نوجوان کلیپ 

  

  :بخش هاي مهرواره شرایط عمومی
 دقیقه 5اجرا  زمان حداکثر  
 کند ارسال اثر 3 در هر بخش  حداکثر تواند می نفر هر.  
 است آزاد محلی گویش و زبان به الالیی.  
 اي گروهی از داوري حذف می شوند کاره .باشد انفرادي صورت به باید اجرا.  



 

  

  

 گردد ارسال نیز اثر متن است روريض.  
 قی، فضا سازي و تدوین آزاد استدر ساخت کلیپ و پادکست موسی. 

 :مهروارهشرایط اختصاصی بخش هاي 

  تصویري بخش
  ضبط شود و بدون موسیقی  تدویندر یک نما و بدون تصویر بخش این در.  
 تصویري فرمت فایل   mp4 باشد .  

  بخش صوتی
  بدون موسیقی ضبط شوددر این بخش صوت، بدون تدوین و.   
 فرمت فایل صوتی mp3 باشد. 

  :سال 18الی  5 کلیپ ویژه ي  بخش
  .تدوین و استفاده از موسیقی آزاد استدر این بخش فضاسازي، 

  :سال  به باال 18سنین  ي پادکست ویژهساخت  
 در این بخش تدوین و استفاده از موسیقی آزاد است.  
 در نظر گرفته شود.  دقیقه 10 پادکست زمان حداکثر 

  :آثار ارسال ي نحوه 
                 golestan.kpf.ir سایت طریق از

  golestan_kanoon@ مجازي فضاي شناسه 

  09333843931: شماره اپ واتس 

  kanoonparvarersh_golestan آدرس به اینستاگرام خصوصی پیام بخش

  01733559425: دبیرخانه تماس شماره



 

  

  

کانون  ،بلوار دانشجو پارك شهید فهمیده ،آدرس دبیرخانه : استان گلستان شهرستان گنبد کاووس
  2ي شماره پرورش فکري کودکان ونوجوانان 

  4979136357کد پستی: 

  

    :شمارگاه
  آذر  20پوستر به استان ها :  فراخوان و  ارسال
   بهمن  25:  آثار ارسال مهلت

  اسفند 10ا اسفند تا داوري آثار : 
   اسفند  15 :و مراسم اختتامیه  نتایج اعالم

  

  :جوایز

  برگزیده  3در هر بخش : نوباوه ، نوخوان ، نونهال  بخش
  برگزیده 3 بخش هر در:  نوجواننونگاه و  بخش
  برگزیده 3 بخش هر در: بزرگسال ارشد و  بخش
  برگزیده 3 بخش هر در: ها پدربزرگ مادربزرگ ها و بخش

  .گردد می اهدا نفیس جوایز مراهه به یادمان لوح برگزیدگان به
  

  نکته مهم : 
  شرکت نکرده باشد .  در هیچ جشنواره ايآثار ارسالی 

  . هر گونه نشر و چاپ اثر در اختیار دبیرخانه است 

  الزامی است :  کنندگان شرکت مشخصات فرمتکمیل  

  :   خانوادگی نام و نام 

  :  سن/تولد تاریخ

  روستا            شهرستان       : استان  سکونت محل

  : اثر نام


