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 جمهوری اسالمی ایرانانتظامی اجتماعی فرماندهی  و معاونت فرهنگی
 

 

 با همکاری 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 کند: برگزار می
 

 

  و نوجوان ملی شعر کودکجشنواره 
 

 بر بال امنیت
 

 

                                           

 

 

 

                                         

 معاونت فرهنگی و اجتماعی
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و ادبیات قوی یک به همه  از بیش انقالب این دارد... نیاز شعر به اسالم و است... انقالب ادبیات اصلی عنصر حقیقت در شعر
  احترام، اظهار  اند، گذاشته انقالب خدمت در را هنرشان که کسانی همه آن به نسبت بنده است... نیازمند غنی فرهنگ

 که آن است فقط انقالب شعر که نکنید کنند...خیال می انقالب این به را خدمت بزرگترین ها این  کنم. می ستایش و ادب
 شعرتان در اخالق را شما بسا لزوما... ای نه  رزمندگان، یا امام شخص به راجع یا جنگ به راجع یا بزند حرف انقالب به راجع

 شجاعت انقالبی...  و انقالبی حلم انقالبی، تعلّم انقالبی، صبر انقالبی، انقالبی، قناعت گیری جهت با اما آورید  می

 
در سومین کنگره شعر و ادب دانشجویان کشور  العالی( ای )مدظله مقام معظم فرماندهی کل قوا، حضرت امام خامنهاز بیانات 

72/9/5631 

 مقدمه:
ایران، با مشارکت و همکاری کانون پرورش فکری کودکان  اسالمی جمهوری معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی

مناسب برای مخاطب  «تبلیغی و پیشگیرانه ،شعرهای آموزشی» با موضوع  را "امنیت بال بر" ی شعرو نوجوانان جشنواره

 برگزار می کند. کودک

 منظور فراهم به انقالبی یحرکت مسیر در دیگر گامی برداشتن ،"امنیت بال بر"تبلیغی آموزشی شعر ملّی جشنواره برگزاری

 آسیبهای مترتّب و جرایم از اجتماعی پیشگیری ی توسعه برای هدفمند تالشی و تبلیغی و یآموزش دستمایه های آوردن

 است. امیدبخشی و آگاهسازی طریق از آن بر

 

 :اهداف 
 هدف کلی:

 و قوانین از تبعیّت ،تن از مراقبت برای آنان از غیرمستقیم دعوت و کودکان اجتماعی های مهارت و پیشگیرانهدانش  ارتقاء
 ییفرهنگ قانون گرا جیترو

 اهداف جزئی:

 متعهد کشور یشعرا یغیو تبل یو خلق آثار آموزش ینندگیآفر یحهیها و قر تیها، ظرف یاز توانمند یبهره مند 

 ی و هنر داتیدر تول یو قابل بهره بردار یغیو تبل یماندگار آموزش ،یاشعار ارزنده، خوش آهنگ، مفهوم تولید

 ای چندرسانه

 رانهیشگیپ کردیکودکانه با رو یاشعار حرفه ا قیاز طر و رعایت قانون یریپذ سوق دادن کودکان به فرهنگ نظم 

 یمتنوّع سلب یها تیبه موازات مأمور سیو مهربان از پل یاجتماع یچهره ا میترس 

 تیارتقاء سطح امن یتوسط هنرمندان شاعر، برا یاجتماع رانهیشگیپ یها هیبخش و توص یآگاه میانتقال مفاه 

 شعر  قیدر سطح جامعه از طر یکاهش بزهکارو آن  یها نهیو زم یاجتماع یها بیاز وقوع جرم، آس یریشگیپ

  یآموزش
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 رانهیشگیبازدارنده و پ ،یآموزش ،یجابیا ،یتیترب یعال میبه مفاه دنیشیاند یبرا یفرصت جادیا 

 

 محورهای موضوعی پیشنهادی: 

 

 پیشگیری از سرقت جواهرات کودکان 

 پیشگیری از اغفال 

 مضرّات دروغگویی 

 مضرّات خیانت در امانت 

  پیشنهاد دهندگان موضوعات غیر منطقیمهارت نه گفتن به 

 مراقبت از تن 

 ها احترام به قوانین و رعایت آن 

 مزایای نظم در زندگی 

 ترویج فرهنگ ترافیک 

 های اینترنتی پیشگیری از جرائم و آسیب 

 در خانواده و اجتماع  پیشگیری از رفتار خشونت آمیز 

 ای نامناسب های رایانه نه گفتن به بازی 

 خانواده ضرورت اعتماد به 

 شغل آقا پلیسه 

 پلیس چه مهربونه 

    ... و 

 

 کنندگان: شرایط سنی شرکت 

 سال 61افراد باالی 

 شعر ارسال کند. 1تواند حداکثر  کننده می هر شرکت
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 :آثار قالب

 .های شعری آزاد است ارسال شعر در تمامی قالب 

 مخاطب آثار:

 ) اشعار باید برای مخاطب کودک و نوجوان سروده شود.( کودک و نوجوان 

 

 تقویم اجرایی جشنواره 
 

 :تیر ) روز ملی ادبیات کودک و نوجوان( 51 انتشار فراخوان 

 

 روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد  6046شهریور  72  :آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره(

 شهریار(

 

 :اسامی برگزیدگان تا روز اختتامیه اعالم عمومی نخواهد شد.(    5045مهر   داوری و اعالم نتایج( 

 

 :انتظامی(فرماندهی  )همزمان با هفته6046مهر  72  آیین پایانی جشنواره 

 

 :شیوه ارسال آثار 

 
تکمیل فرم مربوطه و و    kpf.irکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی:  از طریق مراجعه به سایت

 بارگذاری فایل اثر
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 نکات قابل توجه:
 شرکت کننده محترم در این جشنواره تا زمان اعالم نتایج، مجاز به ارسال این آثار به هیچ جشنواره دیگری نیست. -1

هیچ فضای مجازی و حقیقی  محترم در این جشنواره تا پایان اعالم نتایج مجاز به انتشار آثار خود، در شرکت کننده -2

ی تخلف از مجازی نیست و وجود اثر در فضای مجازی و یا دیگر رسانه ها پیش از اعالم نتایج، به منزلهی  یا شبکه

 رقابتی جشنواره، خواهد شد.  از چرخه این بند از شرایط و مقررات جشنواره بوده و منجر به حذف اثر،

تتامیه و شعر خوانی دعوت به عمل در صورت برگزیده شدن هریک از آثار، از صاحب اثر برای شرکت در مراسم اخ -3

خواهد آمد و دریافت جایزه، منوط به حضور در مراسم و خوانش شعر در حضور رسانه ها و مدعوین می باشد )در 

 همخوان خواهد بود( "مبارزه با کروناملی ستاد "صورت تداوم بیماری کرونا، هرگونه تصمیم، با سیاست های 

شان به بخش رقابتی راه می یابد و یا در جشنواره، حائز شاعرانی را که اشعاری جشنواره مجاز است، آثار  دبیرخانه -4

 رتبه و یا منتخب می شوند در قالب کتاب جشنواره منتشر کند.

برای تولید نماهنگ، "ی جشنواره بر اساس اهداف جشنواره، در استفاده از آثار برگزیده و منتخب، دبیرخانه -5

 ها مجاز خواهد بود.  از طریق تمامی رسانه "امور آموزشی، فرهنگی و ترویجی و سایر  و تیتراژ فیلم پویانمایی

 پذیرفته نمی شود.( نویس  )عکس از متن شعر یا نسخه دست .ارسال شوند  wordو در قالب  به صورت متنباید  آثار  -6

 

 :جوایز 
  :اوّل تا سوم برگزیده نفرات یایهدا

 تومان  ونیلیمو نیم  یکو  و نیم دو ،و نیمسه  مبلغ  بیبه ترت

 .تومان خواهد بودمیلیون  یک   به مبلغ کیهر ،شایسته تقدیرفرد  8  زیجوا 

 

 :راه های ارتباطی جشنواره  

در روزهای اداری و در طول  ) پاسخگوییدبیرخانه جشنواره شعر بر بال امنیت   47515176249شماره تماس: 

 (پذیر است. امکان 67تا  9برگزاری جشنواره، از ساعت 

 


