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 )ص( خاتمجهان  

 جهان ما

 بخش کودک و نوجوان

 

 

 

 معاونت فرهنگی

 مدیریت آفرینش های ادبی و هنری

 1041  زمستان
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 آفرینبه نام خداوند جان

 :مقدمه 

را به عنوان اسوه عصرها و  یشانا قرآن کریمخداوند متعال در  .اعظم داراى ابعاد وسیع و واالیى استشخصیت پیامبر 

در  خود ( هم چنین ایشانلقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه) ه است.معرفى نمود و رحمت برای عالمیان ها نسل

 حدیثی می فرمایند: انّی بُعثتُ لمکارم االخالق

بار ی خشونتا کوشند چهره الم هراسی هستند و میدر پی اسهای تکفیری و ...  تفکرات افراطی و فرقهر کنونی که در عص

اسالم و معرفی  سانی و رحمانی دین مبینهای ان جلوهاز دین محمدی)ص( نشان دهند، ضروری است برای نشان دادن 

، بهترین الگو برای زیستن است، پربار ایشان ی زندگی مت و مهربانی و رأفت بوده و سیرهمصداق رحپیامبری که همواره 

 بیش از پیش بکوشیم.

ر و ارزشمند، با تکیه بر آثار ادبی فاخ با تشویق و حمایت پدیدآورندگانکوشد تا  می جشنواره ادبی خاتماین راستا  در

 رت، رسالت خود را به انجام رساند.زندگی آن حض دنارجم های نیکو و آموزه

ی این جشنواره در  با دبیرخانه ی منعقد شده توجه به تفاهم نامه پرورش فکری کودکان و نوجوان، با بر این اساس، کانون

 کند. بخش کودک و نوجوان همکاری می

 :قالب و موضوع 

سالم اهلل علیه در رفتار انسان امروز با توجه بینش، روش، کنش و منش پیامبر اکرم الهام از با  روایت داستانیو  داستان

  .ند به اسناد و روایات معتبرهای مخاطب و شرایط امروز جهان و مستازبه نی

 :گروه سنی شرکت کنندگان 

 (اعضای کانون و مخاطبان آزاد+( )11) گروه سنی نونگاه .1

 (اعضای کانون و مخاطبان آزاد( )+11) گروه سنی نوجوان .1

آزاد )شرکت کنندگان غیرکانونی( را نیز  نوجوان در بخش نونگاه وها آثار ضروری است کارشناسان ادبی استان)

 (به ستاد ارسال نمایند. جداگانه و در فایل دریافت

صرفاً آثاری که برای مخاطب کودک و در این بخش ) مربیان و کارشناسان کانون() بزرگسال گروه سنی .3

 (شود. ، پذیرفته مینوجوان تولید شده باشد
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های ادبی ارسال مدیریت آفرینش بهدر صورتی  ،کانونی بزرگسال کنندگان تشرکآثار تولید شده توسط )

خانه جشنواره خاتم دبیربه آدرس  مستقیماً آثاری مخاطب نوجوان باشد در غیر این صورت ویژهشود که 

 (.ارسال شود

 :شیوه مشارکت 

مجازی، های  مراکز، گروه، و شهرها استان سطحی فراخوان جشنواره در  گسترده رسانی و تبلیغ اطالع .1

 استان های نویسندگان نوجوان انجمن های ادبی و کارگاه های استانی و سایت

تان، به مناسب هر اس یو با توجه به فراخوان اصلی، فراخوان حاضر دستورالعملالزم است مطابق  1) برای بند  

 ... آماده شود.( ، مهلت دریافت در استان وهمراه نشانی ارسال آثار

ها با موضوع )سیره ی موضوع فراخوان و ایجاد فضاسازی الزم برای آشنایی آن ر زمینهگو با اعضا دوگفت .1

 .ها به خلق اثرو هدایت غیرمستقیم آن توسط مربیان زندگی پیامبر اکرم(

های کوتاه یا روایات مربوط به زندگی  گذاری برخی از داستان و اشتراکرتبط با موضوع های م معرفی کتاب .3

 .آشنایی بیشتر اعضابرای  پیامبر

های ادبی و  به مدیریت آفرینش هاو ارسال آن ده در هر استانکنن نوجوان شرکتدریافت آثار کودکان و  .4

  .هنری

 بدون هرگونه گزینش و انتخاب به ستاد ارسال شود.(در استان کلیه آثار دریافتی ضروری است )

ی و هنری( بررسی و های ادب کارشناسان مدیریت آفرینشاولیه )ها توسط هیئت انتخاب  رسیده از استانآثار  .1

 استانداردهای الزم را دارا باشند برای داوری نهایی به دبیرخانه جشنواره ارسال خواهند شد. آثاری که

 کانون مراکز عضویت به نیستند، کانون عضو که فراخوان این در کننده شرکت نوجوانان و کودکان از دسته آن .6

 خواهند شد. پذیرفته فکری پرورش

 خواهد شد. منتشر و چاپ ،قالب کتاب از سوی انتشارات کانون پرورش فکری در جشنواره ی برگزیده آثار .7

  15/12/1041  :مهلت ارسال آثار به ستادآخرین  

 ی انتخاب حذف خواهد شد.آثاری که پس از این تاریخ دریافت شود از چرخه

  .شوندجشنواره انتخاب میداوران نهایی از سوی دبیرخانه 

 برگزار خواهد شد. 1441جوایز در اردیبهشت  اهداء آیین اختتامیه و
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  :نحوه ارسال آثار 

ل کنندگان و مشخصات کام فهرست شرکت جدول تان تجمیع و به همراهتوسط کارشناس ادبی اس ،آثار پس از دریافت

مدیریت آفرینش های ادبی و هنری ارسال  به اتوماسیون اداریی اداری با امضای مدیرکل استان،  نامه  ها از طریق آن

 شود.

ذخیره و مجموع آثار استان در یک   10Bnazaninو فونت    word با فرمت  تأکید می شود هر اثر در فایل جداگانه

 تجمیع و ارسال شود. فایل

شرح حال تولد، تلفن ثابت و همراه/ کد ملی/نام و نام خانوادگی/ تاریخ ) هر اثر مشخصات کامل درج شود: باالی حتماً

 .(یالکترونیک و نشانی پستی، اثر کوتاهی از نویسنده

 ًاسم داشته باشند. داستان ها باید حتما 

 .آثار باید مستند به اسناد و روایات معتبر باشد 

 کلمه 1444 نباید بیشتر از حجم آثار ارسالیوجود ندارد اما توسط هر شرکت کننده ودیتی برای تعداد اثر محد 

  باشد.

 باشند. نشده منتشرقبال  و یا در سایر مسابقات ارائهکه یابند  به مسابقه راه می آثاری 

 .آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد 

های رایج در  ضروری است مربیان گرامی اعضا را به خلق آثاری با نگاه تازه و به دور از کلیشه :مهم ی *نکته

  موضوعات دینی ترغیب نمایند.

 جوایز: 

خواهد به ترتیب ذیل « کودک و نوجوان»برای مخاطبآثار تولید شده ) بزرگسال در بخش برترسه اثر  ایزوج

 :بود

 به همراه دیپلم افتخار میلیون ریال 144 نفر اول -

 به همراه دیپلم افتخار میلیون ریال 144نفر دوم  -

 به همراه دیپلم افتخارمیلیون ریال   74نفر سوم -
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 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر 14تا ششم چهارم  اتنفربه  جوایز سه اثرشایسته تقدیر

 

 :خواهد شدبه شرح ذیل  نونگاه و نوجواندو گروه سنی نویسندگان برگزیده  جوایز

 

 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر 34نفر اول معادل  -

 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر 14نفر دوم معادل  -

 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر 14نفر سوم معادل  -

 

و نوجوان مسئول دبیرخانه بخش کودک  ،سرکار خانم هما اجتهادیدر صورت وجود هر گونه سوال یا ابهام، با *

تماس   42121142140همراه:و شماره   124 داخلی:   88250888 -88211284:  های جشنواره خاتم با شماره

  حاصل فرمایید.

 


