
 

 

 

 «الحمدهلل الذي خلق لنا الخبز»

 «سپاس خدايي را كه نان را براي ما آفريد»

 

 تا تو ناني بدست آري و به غفلت نخوري         ابر و باد ومه و خورشيد و فلك در كارند

 

ها و بركاتي است كه خداوند عزيز و رزاق به بندگان خود، عطا نموده بزرگترين موهبتبه يقين، نان يكي از        

 است.

دست قدرتمند الهي، بي هيچ نقصان و قصوري تمام شرايط را براي ايجاد و پرورش اين نعمت بزرگ فراهم نموده 

ترويج به منظور كرده است.است و زبان ستايش و شكر انسان را با هر ذوق و سليقه و ميزان دركي، باز و گويا 

به همين بركت » مهرواره تحت عنوان برنامه اي ،الهي ت هايي بهينه از نان به عنوان يكي از بزرگترين نعماستفاده

 .هنري،ادبي و آموزش و پژوهش برگزار مي شوددر بخش هاي  «

 

 :اهداف کیفی

 و فوايد آني بهينه از نان ترويج استفاده 

  نان جلب توجه افكاركودكان و نوجوانان نسبت به موضوع 

 در بيان ارزش و اهميت نان اتياستفاده از ابزار هنر و ادب 

 

 سطح اجرا: استانی

 

 

 



 

 

نان مهرواره عکاسی)موبایل گرافی( بخش هنري:  

 سال( 22تا  12عضو ارشد ) نوجوان ، ونگاه،مخاطب : ن

 :اختصاصیشرایط 

  کند شرکت حداکثر سه عکس می تواند در فراخوانهر شرکت کننده با. 

 بود خواهد داوری مرحله در حضور اولیه عکاسی، شرط اصلی اصول رعایت. 

  عکس ها با فرمتارسال jpg وبه صورت zipشماره  مراه مشخصات کامل بهه شده به

 09368490031واتساپ.

 جوایز

 اثر خالق لوح تقدیر وجایزه نقدی اهدا خواهد شد.5به 

  تومان 600.000: لوح تقدیرومبلغ اولنفر 

  تومان 500.000نفر دوم: لوح تقدیرومبلغ 

 تومان 400.000نفر سوم: لوح تقدیرومبلغ 

  تومان 300.000: لوح تقدیرومبلغ چهارمنفر 

  تومان 200.000ومبلغ لوح تقدی: پنجمنفر 

 

  کو داستان کوتاهشعر ادبی : بخش

  سال(17تا7،نوجوان )نونگاه  ،نونهال مخاطب : نوخوان،

 :یاختصاص طیشرا

 وجود ندارد ارسالی محدودیتی در تعداد آثار 

  آثار به صورت تایپ شده و با فونتBnazanin   14 .ارسال شود 

 

 



 

 

 

 جوایز

 لوح تقدیر وجایزه نقدی اهدا خواهد شد. به تفکیک به سه اثر برگزیده کو داستان کوتاه در هر دو بخش شعر

  تومان 500.000: لوح تقدیرومبلغ  اولنفر 

  تومان  300.000نفر دوم: لوح تقدیرومبلغ 

 تومان 200.000  نفر سوم: لوح تقدیرومبلغ 

 

 پژوهش : از کشت تا پخت  تحقیق و  بخش

 موضوعات :

  کلیه مباحث تحقیقی و پژوهشی اعم از مراحل کشت گندم تا پخت نان از لحاظ کیفی و کمی د رمناطق

 مختلف استان 

  مقایسه انواع نانها 

  اهمیت نان از ابعاد مختلف 

  نان از دیدگاه قرآن و احادیث 

  تاریخچه نان در ایران 

  نان در فرهنگ های مختلف 

 مخاطب: 

 (17ا ت10نونهال، نونگاه، نوجوان)سال 

 شرایط اختصاصی:

  ارسال آثار در قالبPDF  و بافونتBnazanin   14 

 جوایز

 تومان 500.000  مبلغ روینفر اول: لوح تقد 

 تومان  300.000 مبلغ رویدوم: لوح تقد نفر 

 تومان 200.000  مبلغ رویسوم: لوح تقد نفر 

 . 



 

 

 

 تقویم اجرایی:

 ماه خرداد3ارسال شيوه نامه به مراكز استان: 

 تيرماه 15آخرين مهلت ارسال آثار: 

 تيرماه20تا 16داوري آثار: 

 

 

 


