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 آفرین به نام خداوند جان

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل برگزارمی کند:

 «یک وعده لبخند» طنز ملی مهروارهدومین  

موجب  چراکه هنری است.« بیان» یها قالب نیمؤثرتریکی از  به علت شیرینی و جاذبه خاصطنز 

و  گیرد میاحساسات و عواطفش را در اختیار ، شود می مخاطبانبساط روحی در ایجاد    نشاط و

 .گذارد میاثر  شیباورهابر عمق  مفاهیم جدی و عمیقمستقیم  غیر با انتقال

 کانون پرورش فکرری کودکران و نوجوانران    با توجه به مقبولیت طنز در بین کودکان و نوجوانان  

 ضمن ایجاد فضایی  «لبخندیک وعده »با برگزاری دومین مهرواره طنز  مصمم استاستان اردبیل 

و  مایدخالق فراهم نبرای آفرینش آثار  فرصتی ،پیرامونمحیط شناخت  و ترغیب مخاطبان به شاد

 گام بردارد. و هنرمندانه نقد سازندهرونق و بالندگی جامعه مسیر در 

  

 اهداف مهرواره -

 ترویج و توسعه روحیه شادی و نشاط

 طنزهای مختلف  شنایی کودکان و نوجوانان با گونهآ

 پرورش تفکر انتقادی

 اتفاقات محیط پیرامون تشویق کودکان و نوجوانان به دقت در

 

 شعار مهرواره:  -

 ستا  آینده ساختنی 
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 :ادبی بخش -

 شعر

 کوتاهداستان 

 

 آزادموضوع: 

 :ضوابطشرایط و 

 شرایط سنی: -1

   نونگاه(11اعضای( + 

 نوجوان()+ 11 یاعضا 

 11  سال )اعضای ارشد( 11تا 

 .شود یمکالسیک و آزاد پذیرفته  یها قالبارسال شعر در تمام  -1

 .باشد کلمه 1100 داستان حداکثر -3

 ارسال شوند. B Nazanin با قلم wordباید در قالب  داستان کوتاه ،شعرها -4

 اثر در هر بخش ارسال کند. دوتواند  می کننده شرکتهر  -5
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 بخش هنری -

 عکاسی

 

 آزادموضوع: 

 :و ضوابط شرایط

 شرایط سنی: ـ 1

   نونگاه(11اعضای( + 

 نوجوان()+ 11 یاعضا 

 11  سال )اعضای ارشد( 11تا 

 اثر ارسال نماید. سهتواند؛ حداکثر  می کننده شرکتهر ـ  2

 کمتر باشد.حجم آثار ارسالی نباید از یک مگابایت  ـ 3

 .قاب، تاریخ و ... باشد، دارای امضای عکاس ستیبا ینم ها عکسفایل  ـ 4
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 :آثار نحوه ارسال -

 بارگذاری خواهد شد. ardabil.kpf.irآثار در سایت 

 :ندینما مراجعه لیذ نکیل به خود آثار ثبت جهت توانند یم کنندگان شرکت

 https://ardabil.kpf.ir/لبخند-وعده-کی-

 225ـ  234داخلی  64533233550شماره تماس دبیرخانه: 

 :آثار مهلت ارسال

 3043 اردیبهشت 13

 :تقویم اجرایی

 1/11/1400: انتشار فراخوان

 31/01/1401 خرین مهلت ارسال آثار:آ

 11/3/1401  :داوری آثار

 14/4/1401اعالم نتایج: 


