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 فراخوان

 ققنوس آواز ادبی دومین مسابقه

 

 )ادبیات کهن فارسی های منظومه و ها داستان بازآفرینی(

 

 

 ویژه همکاران اهل قلم کانون
 

 

 

 

 

 

 فرهنگی معاونت

 هنری و ادبی های آفرینش مدیریت

 1041تابستان 
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 «به نام خداوند جان آفرین»

 :مقدمه
 آذر مهادی  "نوجودناان  و کودکاان  آشانای ددبیاا    ناا   ی نویسنده درگذشت با مقارن تیرماه 81 ، روزکشور تقویم رسمی در

 رد خود ددبی فعالیت های سال تما  که دی نویسنده دست. شده گذدری نا  «روز ملی ددبیا  کودک و نوجودن»به عنودن "یزدی

ی دجردی دین مساابقه در ساال    تجربه .کرد سرزمین دین نوجودنان و کودکان بردی کهن های قصه آفرینی باز و بازنویسی صرف

ی آن مصامم   رد بردی دجردی دومین دوره دز دین مسابقه ددشتند ماآزدد  دستقبال زیادی که شرکت کنندگان کانونی و و 8011

 تر ساخت.  

دری بیشتر آن در خلق آثار درزشمند بردی کودکان و نوجودنان تغییردتی تاثیرگذ در ردستای بهبود فرآیند مسابقه و بدیهی دست

  آمده دست.ی دجرد به عمل  در شیوه

 

 :کلی اهداف
 بردی مخاطب کودک و نوجودن خالقانه و درزشمند ددستانی آثار تولید و نوشتاری تودن رورشپ .8

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجودنان دهل قلم بین همکاردنو نشاط در  دیجاد پویایی .2

 دهمیت آنبیشتر و درک  فارسی کهن ددبیا  ی گنجینه با شرکت کنندگان و مخاطبان بیشتر آشنایی .3

 های آن و شیوه موفقباز آفرینی های یک  شناخت ویژگی .0

 

 :کنندگانشرکت 

رگازدر  ب (  فرهنگای  و هناری  ددبای،  کانون پرورش فکاری   قلم دهل همکاردن ی کلیه بردی صرفاً ،در دومین دوره فردخودن دین

 شود. می

 

 :آثار قالب

 (کلمه 3111دکثر حد ( کوتاه ددستان

 

 پیشنهادی: منابع
 مرزبان نامه 

 مثنوی معنوی 

 قابوسنامه 

 کلیله دمنه 

 گلستان و بوستان سعدی 

 منطق دلطیر 
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 :آثار ارسال ی شیوه

در دختیاار کارشاناا ددبای      B. Nazanin  80  با قلام  شده حروفچینی صور  به رد خود آثار فایلبایست  می منددن عالقه

 های ددبی و هنری درسال شود. بردی مدیریت آفرینش دز طریق دتوماسیون دددریدهند تا  دستان قردر

 

 :توجه قابل نکات

  مربیان و کارشناسان هر دستان به شکل تجمیع شده و با مشخصا  کامل به ستاد درسال شود. آثارالز  دست  

 بود نخودهد قبول مورد و ... سازی ساده، تلخیص، بازنویسی و شود می پذیرفته بازآفرینی آثار صرفاً فردخودن دین در.

 د نا دز دمتیااز ویاژه دی برخاورددر خوده    باشد« و همدلی ، دمیددوستی مهربانی،»  ها آن مضمون آثاری که درونمایه و

 بود.

 خودهند ددشت. در ددوری دما دین آثار نیز دمتیاز ویژه دی ؛در نظر گرفته نشده دست دی بردی آثار طنز بخش جددگانه

 باشد شده نوشته  (کانون مصوب سنی های گروه   نوجودن و کودک مخاطب بردی باید درسالی آثار.

 هی و عامیانه پذیرفته نخودهد شد.باز آفرینی قصه های شفا باید بردساا متون مکتوب دعال  شده باشد و بازآفرینی 

 دست ضروری و تکمیل دقیق فر  شرکت در مسابقه ددستان منبع مشخصا  و نا  ذکر.

 دثر درسال کند. 3تودند حددکثر  هر شرکت کننده می

 نویس، دسکن شده،   ر دستآثاPDF .و ... پذیرفته نخودهد شد

 

   :آثار ارسال مهلت آخرین

 5045 شهریور 51

 

 :نتایج اعالم

 )موالنا بزرگداشت روزمهر ماه ) 8

 

 *دز صاحبان آثار برگزیده با درسال لوح و هدیه، تقدیر و آثار برگزیده در صور  دمکان چاپ و منتشر خودهد شد.

 

 :دبیرخانه تلفن و نشانی

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

 هنری و ادبی

 همما  ) 504داخلمی  -88054480-88004888-88054488 همای  شمماره  با ابهام هرگونه وجود صورت در لطفاً 

 ( تماس حاصل فرمایید. دباغیان هاشم شراره ) یا ( اجتهادی

 

 


