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 «مهربان هستی بخشبه نام »

 به تماشا سوگند

 و به آغاز کالم

 و به پرواز کبوتر از ذهن

 واژه ای در قفس است...

 «سهراب سپهری»

 مقدمه

انتقاا  انیدشاو و   هاای دیدایی بارای    زه و قابلیات های بیانی تاا همنشینی هنرهای مختلف، ظرفیت در دنیای امروز،

بو ودود آورده و کالم در ترکیب با ددگر هنرها از دملاو هنرهاای بیاری معاا ی،اقای، قایرف و ظرفیات        احساس 

از ی،س و تیودر باو   کانون پرورش ف،ری کودکان و نودوانان نیز گاهیهای ادبی در کارگاه .مضایفی پییا کرده اقت

ه نخساتین دشانوار   های ادبای و هناری،  میدردت آفردنشدن اقاس شود. بر اهای نوشتاری اقتفاده میینوان محرک

 کنی.را برگزار میادبی و هنری ی،س نگار 

گزاری هار بخاش در   ی برشیوهشود؛ برگزار می و برای دو گروه از مخاطبان )کانونی و آزاد( بخش قوادن دشنواره در 

 .ادامو ذکر شیه اقت

 

 :کلی اهداف
  های محیط پیرامونو تودو بو پیدیه نگاهتقودت و پرورش 

 نودوانان ادبی و هنری ف و پرورش اقتعیادهایکش 

  های گروهیقتی، همبستگی و مشارکت در فعالیتدو مخاطبان بوتودو دادن 

  
  

 اهداف جزئی:
 

  ی،اقی و ادبیاف  برقراری ارتباط متقاباادجاد بستری مناقب برای 

  بو بهره گیری از هنر ی،اقی برای خلق آثار ادبیمخاطبان تودو دادن 

  هابو مطالعو و پرورش نگاه خالق و دستجوگر آن انمخاطبتشودق 

  

 :موضوعات
 

 های قیدمیخانو 

 محیط زدست 

   قهرمان من 

 ی منخانواده 

 فضای مجازی  
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 )کانونی( مخاطبان:
 

 :های سنیگروه

 

 21نو نگاه + 

 21نودوان + 

 21  کانون ایضای ارشی یودژهقا   11تا 

  (مربیان و کارشناقان کانون یودژه) زرگسا ببخش 

 

 جشنواره بخش اول

 
 است. ادبی مربیان و کارشناسانو  ی انجمن شاعران و نویسندگان نوجواناعضااین بخش ویژه 

از با تودو بو موضاویاف دشانواره،    ،های گذشتوی،اقی قا های برگزدیه مهروارههای تعیادی از ی،س در ادن بخش

تواننی ضمن انتخاب دک دا چنای  میمنیان یالقو. شودها ارقا  میبو اقتان انتخاب شیه و ی دشنوارهدبیرخانو قوی

نتخاابی در گاایری مجاازی    های افایل عکس) .با الهام از آن بنودسنی شعری کوتاههای ارقالی، ی،س از میان ی،س

 قابل دسترسی است.( kpfسایت 
 

 : مشخصات شعر ارسالی

 ماورد نرار    ی،س یشرکت کننیه و در ارتباط با مضمون دا قوژه شعر بادی براقاس درک و دردافت شخیی

 باشی.

 ِباشی. ، نیمادی دا قپییبیتتک های دوبیتی، ربایی،د،ی از در قالبکوتاه و در  شعر بادی کوتاه 

 تواند برای یا  عکاس   شعر می 5این ) .شعر در دشنواره شرکت کنای  1قا  حیاکعر با ار توانیمی فرد هر

 عکس( 5شعر برای  5سروده شود یا 

 .شعرها بادی دیدی باشنی و لزوما برای ی،س موردنرر قروده شیه باشنی 

 باشنی. ای ارقا  شیهشعرهای ارقالی نبادی پیش از ادن برای هیچ دشنواره دا مسابقو 

 

 :اول جشنواره بخش مراحل شرکت در

 
 های ارقالیانتخاب دک دا چنی ی،س از میان ی،س .2

 )شعرها حتما بادی ینوان داشتو باشنی.( های انتخاب شیهقرودن شعر کوتاه بر اقاس ی،س دا ی،س .1

 : wordفرمت کاما زدر در دک فادا با مشخیافنوشتن  .3

، مشخصاات عکاس   هماراه  ثابات و  تلفان  شماره پستی، دقیق نشانی تحصیالت، سن، خانوادگی، نام و نام 

  انتخابی، متن شعر
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 جشنواره بخش دوم
 

 است. هنریو مربیان و کارشناسان  اعضای انجمن عکاسان نوجوانی این بخش ویژه

ارائاو   باا توداو باو موضاویاف     انی وگرفتو هادی کو خودشانی،س ا الهام ازتواننی بمی در ادن بخش شرکت کننیگان

 بنودسنی.  کلمه( 55)حداکثر در ادبی دا نعر کوتاه ی قطعو ،شیه

 

 ارسالی: عکسمشخصات 

 گیرد. صورف موبادا دا دوربین ی،اقی توانی بای،اقی می 

 دار شین تیااودر  ها تا دادی کو مودب خیشوی،س باشنی. ودرادش قیاه و قفیی رنگی دا تواننیها میی،س

 نشود بالمانع اقت.

 باشی مگاپی،سا ۸ از کمتر نبادی ارقالی با موبادا تیاودر. 

 فرمت با و( ی،س ثبت یفن اطالیاف) فداگز یدار ستدبایم های،س jpg  مگابادت  2و حیاکعر حجم فادا

 .شی خواهنی حذف داوری از نامناقب کیفیت با هایباشی. ی،س

 ینشانو هرگونو دا و لوگو واترمارک، تاردخ، قاب، پاقپارتو، ی،اس، امضای دارای بادستها نمیفادا ی،س 

 ی. تیودری ددگری باش

 ی ی ادبی بادی براقاس درک و دردافت شخیی شرکت کننیه و در ارتباط با مضمون داا قاوژه  متن دا قطعو

 .نوشتو شودی،س مورد نرر 

 در دشنواره شرکت کنی. در دک دا چنی موضوع() ی،س و متن ادبی 1حیاکعر با ارقا   توانیمی فرد هر  

 ای ارقا  شیه باشنی.آثار ارقالی نبادی پیش از ادن برای هیچ دشنواره دا مسابقو 

 اقت. ی اقتانی دشنوارهها با دبیرخانومسئولیت صحت ی،س  

ها راستی ، عکسی استانیها به اعضا، در مرحلهبه منظور اطمینان از صحت تعلق عکس* ضروری است 

 د.آزمایی شون

 

 

 :دوم جشنواره بخش مراحل شرکت در
 

 انتخاب دک دا چنی موضوع از میان موضویاف ایالم شیه .2

 ،اقی دا گوشی تلفن همراه(ی)با دوربین  گرفتن ی،س با موضوع انتخاب شیه .1

 ی ادبی با الهام از ی،س )متن ادبی حتما بادی ینوان داشتو باشی.(ا قطعونوشتن متن د .3

  ی زدر:نمونو هماننی wordدر دک فادا با فرمت نوشتن مشخیاف هر ی،س  .4

 Taheri reza:1 مثال برای شماره عکس، .خانوادگی عکاس نام

شااما:  word  ادر دک فاد شرکت کننیه مشخیافی،س مورد نرر و ی ادبی بو همراه متن دا قطعو ارقا  .1

 همراه ثابت و تلفن شماره پستی، دقیق نشانی تحصیالت، ،تاریخ توید خانوادگی، نام و نام

 (درج شونی wordفادا ها بادی دارای ینوان بوده و اطالیاف مربوط بو م،ان و زمان ی،سبرداری در ی،س)
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 هامراحل اجرایی جشنواره در استان
 

های ی،اقان مسئوالن انجمن) تش،یا دبیرخانو اقتانی دشنواره متش،ا از کارشناقان ادبی و هنری اقتان .2

 با نظارت معاون فرهنگی استانو شایران و نودسنیگان( 

 های ی،اقان، شایران و نودسنیگان نودوانرقانی بو انجمنطح مراکز و اطالعانتشار فراخوان و پوقتر در ق .1

 ی اقتانی دشنوارهار توقط دبیرخانوی آثدردافت کلیو .3

 اقتانی()ی او  داوری مرحلو .4

شود آثار در این مرحله توسط گروهی متشکل از کارشناس هنری و کارشناس ادبی استان توجه: پیشنهاد می

)ادن فرد توقط دبیرخانو دشنواره و با مشورف معاون و ی  فرد متخصص کانونی یا غیر کانونی انجام شود. 

 اقتان انتخاب خواهی شی.( فرهنگی
 ها بو دبیرخانو کشوری دشنواره در مویی مقررتجمیع آثار برگزدیه مرحلو اقتانی و ارقا  آن .1

 

 ی کشوری: ی استانی برای دبیرخانهی ارسال آثار برگزیدهشیوه

 

 فاداهای دیاگانو بو همراه ی اقتانی، بادی در پوشوآثار منتخب در مرحلوword  گروه قنی اقامی و

های از دفتر اقتان بو میدردت آفردنش FTPی( بو شیوهکا آثار رقییه شرکت کننیگان )گزارش آماری

 ادبی و هنری ارقا  شونی. بو آثاری کو بو روشی غیر از ادن ارقا  شونی، ترتیب اثر داده نخواهی شی.

 آثار، از طردق اتوماقیون اداری ی میدرکا اقتان مبنی بر ارقاناموی فوق، ضروری اقت همزمان با مرحلو  

 های ادبی و هنری ارقا  شود.بو میدردت آفردنش

 آثار از طردق  برای ارقا  فاداFTP هماهنگی الزم با کارشناس فناوری اطالیاف اقتان صورف بادست می

 پذدرد.

  ،لطفا از ارقا  آثار از طردق ادمیا، اتوماقیون اداریCD  نمادیی.و دا هر ش،ا ددگری، پرهیز 

 توجه:

. از ارسال فایل عکس و متن به دذخیره شویکجا باید به صورت  (شعر )عکس + ( یامتن ادبی اثر )عکس +هر 

 صورت جداگانه جداً خودداری کنید.

 همزمان و یکجا به ستاد ارسال شود. باید مجموع آثار جشنواره )بخش اول و دوم(
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 کشوری: یمرحله

 ها داوری مرحلو نهادی انجام خواهی شی.اقتان پس از دردافت آثار از 

 شادستو تقیدر انتخاب  5برگزدیه و  3های دشنواره، از هر گروه قنی در ادن مرحلو در هر دک از بخش

 خواهی شی.

 .از برگزدیگان و شادستگان تقیدر، با ارقا  هیادا و لوح قپاس، قیردانی خواهی شی 

  نمادشگاه مجازی قادت آثار برگزدیه و شادستو تقیدر در بخشkpf .بو نمادش در خواهی آمی 

 منیان در صورف مسایی بودن شرادط، آثار برگزدیه در نمادشگاهی بو ش،ا حضوری در معرض ددی یالقو

 قرار خواهی گرفت.

 ها بو مشارکت فعا  در ادن دشنواره، دبیرخانو کشوری و تشودق آن بو منرور آشنادی بیشتر ایضا و مربیان

 بینی کرده اقت:منیان پیشه دو کارگاه آموزشی با موضویاف زدر را برای یالقودشنوار

 یابی براساس عکس و تصویردازی و سوژهپرشگردهای ایده 

 نویسی در عکاسیهای کپشنشیوه 

زماان دقیاق کارگااه و     شاود. ه بو صورف مجازی برگازار مای  پس از انتشار فراخوان، در شهردور ما ادن دو کارگاه

 منیان آزاد اقت.ها برای تمام یالقوشرکت در ادن کارگاه ی شرکت در آن متعاقباً ایالم خواهی شی.شیوه

 

 شمارجشنوارهگاه

 

o همزمان با روز جهانی عکاسی( 1041مرداد  82 انتشار فراخوان( 

o 1041مهر  84 آثار در استان دریافت مهلت آخرین 

o 1041مهر  04تا  84 مرحله داوری استانی 

o  آخرین مهلت ارسال آثار برگزیده استانی به

 دبیرخانه کشوری جشنواره 

 1041مهر  04

o نهایی داوری در دبیرخانه کشوری  یمرحله

 جشنواره

 1041آبان  82اول تا 

o 1041آبان  04 اعالم نتایج 

o 1041دی و بهمن  برگزاری نمایشگاه آثار 
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  جشنواره بخش سوم

 )غیرکانونی( ویژه مخاطبان آزاد

 

 مراحل شرکت در بخش سوم جشنواره:

 

 .آزاد )غیر کانونی( استان ه مخاطباین بخش ویژ

 

ی ایاالم  د،ای از دو شایوه   باو خاود   یدا یالقو توانمنییتواننی بر اقاس در ادن بخش شرکت کننیگان می .2

  :دشنواره ارقا  کننیمستقیما در مهلت مقرر بو دبیرخانو کشوری آثار خود را شیه، 

  هاا در  فاداا ی،اس  ) دبیرخانه و نوشتن شعر کوتاه با ایهام از آن های انتخابیعکس از میان عکسانتخاب

 قابا دقترقی اقت.( kpfگالری مجازی قادت 

 دبی یا شعر کوتاه با ایهام از آنبر اساس موضوعات جشنواره و نوشتن متن ا گرفتن عکس 

 اقت. سال 11تا  11غیرکانونی( ) گروه قنی مخاطبان بخش آزاد .2

پاذدر  ام،ان jashnvare@kpf.ir از طردق نشانی ادمیاصرفا غیرکانونی( ) ارقا  آثار در بخش آزاد .1

 اقت.

 خواهی شی. داوری و انتخاب آثار در ابن بخش، بو صورف دیاگانو از قادر بخش انجام .3

ی فراخوان ضمیمه ،فرماین )ت،میا و ارقا  فرم شرکت در دشنواره برای مخاطبان آزاد الزامی اقات.   .4

 است.(

 

 ارسالی: مشخصات عکس

 گیرد. صورف موبادا دا دوربین ی،اقی توانی بای،اقی می 

  دار شین تیااودر  خیشو ها تا دادی کو مودبی،س باشنی. ودرادش قیاه و قفیی رنگی دا تواننیها میی،س

 نشود بالمانع اقت.

 باشی مگاپی،سا ۸ از کمتر نبادی ارقالی با موبادا تیاودر. 

 فرمت با و( ی،س ثبت یفن اطالیاف) فداگز یدار ستدبایم های،س jpg بادت مگا 2اکعر حجم فادا یو ح

 .شی خواهنی حذف داوری از نامناقب کیفیت با هایباشی. ی،س

  ینشانو هرگونو دا و لوگو واترمارک، تاردخ، قاب، پاقپارتو، ی،اس، امضای دارای بادستها نمیفادا ی،س 

 تیودری ددگری باشی. 

 ی ی ادبی بادی براقاس درک و دردافت شخیی شرکت کننیه و در ارتباط با مضمون داا قاوژه  شعر دا قطعو

 ی،س مورد نرر نوشتو شود.

 در دشنواره شرکت کنی.در دک دا چنی موضوع( )ی،س و شعر  1حیاکعر با ارقا   توانیمی فرد هر 

 ای ارقا  شیه باشنی.آثار ارقالی نبادی پیش از ادن برای هیچ دشنواره دا مسابقو 

mailto:jashnvare@kpf.ir
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  اقت. 1051مهرماه  35آخردن مهلت ارقا  آثار در ادن بخش 

 شودمی شناختو اثر معنوی و مادی مالک ،ی،س یکننیه ارقا  ،نگار ی،س ی دشنواره یدبیرخانو نرر از .

 .بود خواهی اثر یکننیه ارقا  با حقوقی، پیامیهای بو پاقخگودی و آن از ناشی مسئولیت هرگونو

 

 مطرح نمایید: با دبیرخانه کشوری جشنواره زیر هایتلفنسوال یا ابهام را از طریق شماره  هرگونهیطفا 

 

 های ادبی و هنریمدیریت آفرینش – 11250188- 11211111-11211112

 111داخلی  -پوریحییمام  خانم  :در بخش عکاسی

 115داخلی  -یآقای حسین توالئ و 115 داخلی -اجتهادیهما خانم : در بخش ادبی 

 


