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 مقدمه:

نامه منعقد شده بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سفارت بر اساس تفاهم

با  0011در سال  نمایشگاهی از آثار نقاشیی موفق برگزاری هجمهوری خلق چین و با توجه به تجرب

گسترش هدف با نیز  0010در سال بهانه المپیک زمستانی در شهر پکن، به « پرواز رویاها»موضوع 

و  روابط فرهنگی و هنری میان کودکان آسیایی و ایجاد بستری مناسب برای ترویج دوستی

 «هاافسانه نیسرزم»با عنوان  کودکان و نوجوانان ینقاش یجشنواره ملهاد برگزاری پیشنهمدلی، 

که  را های کشوریتا کودکان و نوجوانان ایرانی با زبان مشترک نقاشی، زیباییشده است  مطرح

 به تصویر بکشند.  ها دورتر از ایران استدر فرسنگ
 

 

 هداف اصلی:ا

 ودکان و نوجوانان ای برای شناسایی و شکوفایی خالقیت هنری کفراهم آوردن زمینه 

 نیو چ رانیا نیب یو همدل یروابط، ارتقاء دوست میحکت 

 

 :اهداف فرعی

 ایجاد فضای رقابت سالم بین مخاطبان 

 آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان ایرانی با فرهنگ کشور چین 

 کمک به ایجاد صلح، دوستی و همدلی میان کودکان و نوجوانان دو کشور 

 داد هنری کودکان و نوجوانان ایرانی از طریق برگزاری انعکاس توانمندی و استع

 های نقاشینمایشگاه

 برندسازی فراخوان بین المللی نقاشی چین به عنوان یک رویداد هنری ارزشمند و مهم 

 

 هاافسانهسرزمین :  عنوان جشنواره

 محورهای موضوعی:

o ی چینهاو خیابان هاخانه 

o های چینطبیعت و زیبایی 
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o  های گردشگری چینو جاذبهآثار باستانی 

o مردم چین 

o های چینیافسانه 

o آداب و رسوم و فرهنگ چین 

o چین کودکان 

o  چینهنر و ادبیات 

o ایران و چین اشتراکات فرهنگی و تاریخی 

 : شرایط شرکت در مسابقه

 :شرکت کنندگان های سنیگروه

 7  کودک( سال 00تا( 

 01  نوجوان( سال 01تا( 

 متر انتیس  01×71حداکثر اندازه اثر: 

 آزاد تکنیک : 
 

 : عمومی شرایط و مقررات

 

 .ارسال اصل اثر الزامی است 

 .کار گروهی پذیرفته نمی شود 

 ًباید به صورت انفرادی باشد خلق و اجرای اثر صرفا. 

 .از کالژ برجسته پرهیز شود 

 شود.از هر شرکت کننده تنها یک اثر پذیرفته می 

 آثار متعلق به گذشته و یا آرشیوی و کپی پذیرفته ). باشد 0010 تاریخ اجرای اثر در سال

 نخواهد شد.(
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 .فرم مربوط به شناسنامه اثر تکمیل و در قسمت وسط پشت اثر چسبانده شود 

  

 :نشانی دبیرخانه
 

کودکان و  فکری پرورش کانون –جنب هتل ورزش  -حجاب ابانیخ -یدکتر فاطم ابانخی –تهران 

 یهنر کارشناسی واحد – یو هنر یباد هاینشیآفر تیریمد -نوجوانان

 فاضلی مقدس خانم   –009  یداخل 88970188و  9:   رخانهیتلفن تماس دب        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جشنواره شمارگاه

ملی  هفتهمهر ) 11تا  00 اعالم و انتشار فراخوان مسابقه

 (کودک

 نوامبر( 11) آذر 0 آخرین مهلت ارسال آثار 

 دسامبر( 1)آذر 00 بیرخانهبندی و ثبت آثار در ددریافت، جمع

 دسامبر( 00)آذر 11 داوری آثار

 دسامبر( 00)آذر 10 اعالم نتیجه و اسامی برگزیدگان

 دسامبر( 10) دی 01 نمایشگاهبرگزاری مراسم افتتاحیه 

 بهمن 01دی تا  01 برگزاری نمایشگاه از آثار برگزیده

 (ژانویه 11تا  دسامبر 10)

 دسامبر( 10دی ) 01 رگزیدگانارسال جوایز و تقدیر از ب

 دسامبر( 10دی )  01تا  چاپ کتاب آثار برگزیدگان
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 فرم شرکت در مسابقه

 

 

 

 

 

                    «هاسرزمین افسانه»  کودکان و نوجوانانجشنواره ملی نقاشی              

 سفارت جمهوری خلق چین 

 و

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 

          نام خانوادگی:                                                              :                           نام

                       :                       یتجنس                                  تاریخ تولد:                                            

 موضوع:                                                                   عنوان اثر:         

                                                                       شهر:              استان:                                                                       

 پستی:  :                                                                         نشانیشماره تماس

 

 

 


