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 یا هو

 فراخوان استانی گل واژه های نور

 هنگامى كه به نماز ايستادى بدان كه در پيشگاه خداوند هستى و اگر او را نمى بينى، او تو را مى بيند. پس به نمازت توجه كن.

 )امام صادق عليه السالم(

 مقدمه :

رای ب به آنان كمک می كند تا انجام فرامين مذهبی دينی و سوق دادن كودكان و نوجوانان به تفکرپرورش        

به وبا توكل به خدای متعال دارند ی برتر قدم های محکم ، الهی و احساس آرامش در زندگی معرفترسيدن به 

همچون  وانسان را به خدا نزديک می كند  ،رين و زيباترين فريضه الهیيکی از مهمت نماز .نهند سوی موفقيت گام 

را برای بشريت و خوشبختی راه سعادت و  روشنايی می بخشدانسان  جسم و جانبه  ،وسيله ای برای پرواز روح

با خالقيت و اعضا و مربيان احی گرديد تا طراين رو فراخوان گل واژه های نور باموضوع نماز  ازمهيا می سازد 

 انجام فرايض دينی خواندن نماز وبه نسل امروز را  ،و پرهيز از رفتارهای سخت گيرانهتشويق  از طريق ،هنرنمايی

 .دشايی برای رسيدن به معرفت الهی باشراه گ تاد و تجربيات خود را مورد استفاده عموم قرار دهن راهنمايی نمايند

.  

 ساخت كليپ فراخوان :قالب 

  : ها موضوع

 شيوه های دعوت به نماز 

 نمازو بركات ثرات ا 

 شکوه لحظه های نماز 

 سخن بزرگان درباره نماز 

 معرفی كتابهای كودک ونوجوان با موضوع نماز 

 :فراخوان  اهداف

 اهداف اصلی



فرهنگ نماز بهخشی به شناخت كودكان و نوجوانان ب عمق *            

  نماز خواندنتشويق اعضا به  يافتن راههای خالقانه و نو برای*            

  در ميان كودكان ونوجواناندينی  تفکر*تقويت            

 اهداف فرعی

 باالبردن اعتماد به نفس وتشويق اعضا برای ارائه توانمنديها*           

 به فعاليت های كانون هنرمندكودكان ونوجوانان غيب تر* 

            * تقويت و پرورش استعدادهای هنری دركودكان و نوجوانان   

 : گروه های سنی

 سال 11تا9 نونهال*           

 سال 11تا 11نو نگاه:*           

 سال 11تا 11نوجوان:*           

 سال به باال 18بزرگسال:*           

 : فراخوان مسابقه ساخت کلیپدرنکات قابل توجه 

  باشد. دقيقه 1حداكثر و 3مدت زمان فيلم های ارسالی حداقل 

 زم ولی ال شركت كنندگان در انتخاب دوربين حرفه ای يا گوشی موبايل محدوديتی ندارند

 است از كيفيت مطلوبی برخوردار باشد و بصورت افقی پخش گردد.

 فايلدر قالب  آثار بايد MP4  واحد هنریاز طريق ايميل (ir.honari.gilan@kpf) يا

، رشتنشانی: به   1141/.../...تاريخ حداكثر تا Video و ياData بصورت لوح فشرده بروی

ميدان انتظام ،كوچه نظام پزشکی، روبروی ثبت احوال، كانون پرورش فکری كودكان 

 .سال شودارهنری آفرينش های ، استان گيالن ونوجوانان



  مشخصات صاحب و توسط شركت كننده تکميل شودفرم تقاضای شركت در فراخوان بايد 

 .ذكر گردد لوح فشرده اثر ويا نام مركز روی،عنوان كليپ ،اثر

 بصورت وعنوان اثر  مشخصات شركت كننده و اثرمی باشد 1هرفرد مجاز به ارسال حداكثر

  روی هر اثر ذكر شود.جداگانه 

  بگيرد ولی صاحب اثر يک نفر هر شركت كننده می تواند جهت تکميل اثر از ديگران كمک

 محسوب می شود.

 استفاده از موسيقی و يا كالم بر روی آثار، بالمانع است. 

 كسب اجازه از صاحبان  در ساخت كليپ های ديگراندر صورت استفاده از فيلم و عکس،

 آثار، الزامی است.اصلی

 درهنگام تهيه آثار، به رعايت شئونات اسالمی، توجه شود. 

 تعلق آثار به فرد، با شركت كننده است. مسئوليت صحت 

 صاحبان آثار برگزيده به نحو شايسته ای تقدير می شود. از 

 ای نورهخوان گل واژه افرم ثبت مشخصات شرکت کنندگان در فر
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 شركت كننده آزاد       . سن...................عضوكانون ............................................نام و نام خانوادگی 

....................نام شهرستان ...................................  نام مركز .....................................نام مربی......................   

و...(..................................                 نام منبع ) كتاب ، فيلم    ............................................. نام اثر   

:..........................) در صورت نياز(مکان و زمان اثر  

 

 شماره تماس.........................................

 آدرس.....................................................

     

 


