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 برنامه بهار در بهار فراخوان

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران عید نوروز و ماه مبارک رمضانهای برنامهویژه 

 1402سال 

را ویژه اعضا و مربیان و  "بهار در بهار  "ویژه برنامه  ضمن تبریک سال جدید و آغاز ماه مبارک رمضان اداره کل استان تهران

 سایر عالقمندان به شرح زیر منتشر می کند:

 :اهداف

مذهبی -ملی های تشویق و تقویت اعضا به خواندن کتاب و شناخت شخصیت  

 جذب و پایدارسازی اعضا 

  از گذشته تا امروزتقویت فضای همدلی و دوستی ناشی از حضور اعضا و مربیان و والدین در کتابخانه های کانون 

  :مخاطب

، والدیننمربیا،  سال 17تا  7ی اعضا  

 محورهای موضوعی:

 عید باستانی نوروز -

 ماه مبارک رمضان -

 خاطره گوییبخش اول: 

، موضوع اولین روزی که روزه گرفتمثانیه ای از خاطرات اعضا، مربیان و والدین با  90در این بخش الزم است فیلم های 

 تهیه شده و به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

 ارسال آثار: ینحوه

یا  Afarinesh.kanoon.tehran@gmail.comاز طریق ایمیل به نشانی :  خود را  تصویریهای فایل توانندعالقمندان می

خیابان انقالب، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، اداره کل کانون استان تهران، واحد  نشانی : تهران، صورت لوح فشرده به به

 پاسخگو خواهند بود. همکاران این واحد ،های احتمالیپرسشدر صورت بروز فرهنگی ارسال نمایند.  کارشناسی 

 نکات ضروری:

 .االمکان گوشی را هنگام فیلمبرداری در جایی ثابت کنیدکادر ویدئو حتما افقی باشد و حتی -

 لنز دوربین خود را کامال تمیز نمایید. -

منبع نور شدید نباشد تا تصویر شما سر شما پنجره یا ویدئو را در فضای روشن و با نور مناسب ضبط کنید و پشت -

 ضدنور)تیره( نشود.
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 عمل آورید.درخصوص پوشش افراد حاضر در تصویر و همچنین عناصر بصری موجود در کادر، دقت کافی به -

 نباشد.ثانیه  90از مدت زمان ویدئوی شما بیشتر  -

 بخش دوم : پژوهه

)با بیان سوال علمی، جمع بندی داده ها، تحلیل و نتیجه گیری و ذکر  مراکز فرهنگی هنری استان تهران و مربیان در این بخش اعضا

 دقیق منابع مورد استفاده پرداخته وتحقیق خود را در قالب پژوهه های  دو صفحه ای  ارسال می نمایند.

 نحوه ارسال آثار :

 ابتدای آثار الزامیست.، نام مرکز و عنوان کار در ی اعضاو مربی راهنماصاحب اثر ذکر نام و نام خانوادگی  -

ورد و پی دی اف و همچنین به صورت پرینت شده با جلد زیبا و خالق جهت شرکت  فایل و در قالب B Zarآثار با فونت  -

 در نمایشگاه، ارسال گردد.

و نسخه پرینت شده آثار به واحد   amoozeshpajooheshtehran@gmail.comفایل آثار به آدرس ایمیل  -

 آموزش و پژوهش ارسال گردد .  

 

 بخش سوم: دلنوشته و قطعه ادبی

عید سعید نوروز و ماه مبارک در این  بخش اعضا و مربیان عالقمند می توانند با ارسال دلنوشته ها و قطعه های ادبی ، با موضوع 

 رمضان، آثار خود را ارسال نمایند.

 ارسال آثار:نحوه 

 الزامیست. کاردر ابتدای  نام اثرذکر نام و نام خانوادگی صاحب اثر و مربی راهنمای اعضا، نام مرکز و  -

کارشناسان واحد ادبی ی برا  از طریق اتوماسیون اداریو در قالب فایل ورد و پی دی اف و  B Zarآثار با فونت  -

 ارسال شود.

 

 بخش چهارم : عکاسی 

 مسابقه عکاسی معاونت تولیدفراخوان  ،«در آئینه نوروز»

ها، آداب و رسوم عید نوروز، حضور کودکان ها، جشنمسابقه در دو بخش برگزار شود، بخش اصلی شامل آیینه نوروز )فعالیتاین 

های نوروز( و بخش ویژه شامل بهار در بهار )همزمانی عید نوروز امسال با بهار قرآن، این فرصت را فراهم کرده و نوجوانان در آئین

ها را در بر داشته باشد، این دو آیین در کنار هم ثبت کنیم. آثار ارسالی در این بخش باید هر دوی این مناسبتتا آثاری از همنشینی 

 صورت به مسابقه راه نخواهد یافت.(در غیر این

mailto:amoozeshpajooheshtehran@gmail.com


3 
 

 

. 

 سال به باال( 1۸سال( و بزرگساالن ) 1۸تا  9سال(، نوجوانان ) ۸گروه سنی کودکان )تا مخاطب: 

 قررات:م

 است. گانی.شرکت در مسابقه را 1

 کنند. یآثار خود را در وبگاه مسابقه بارگذار دیشرکت در جشنواره با انی.متقاض 2

 شود. یبارگذار ینشان وبگاه جشنواره به یرو تیمگابا 1با حجم کمتر از  دی.آثار با 3

 .دیارسال نما رخانهیعکس به دب 6تک عکس در هر بخش کالً  3حداکثر  تواند یم ی.هر متقاض 0

 کردن مشخصات و اطالعات اثر به و پس از کامل دیکن افتی.فرم مشخصات را از وبگاه در 5

 .دیینما یر در همان وبگاه بارگذارآثا همراه

 .دیینما رهیو با نام خود ذخ یذارگ شماره بی.عکسها را به ترت 6

 .دییاستفاده نما» بدون عنوان« ی از کلمه نصورتیا ریانتخاب نموده و در غ یعکسها عنوان یبرا دیتوان ی.م 7

 .دیسیعکسها بنو ی ت با ذکر شمارهمورد استفاده را در فرم مشخصا یگوش ای نیثبت عکس و نام دورب خی.تار ۸

 تیفیدر صورت نداشتن ک دیرا مد نظر داشته باش یگوش نیدورب تیفیهمراه ک یبا گوش ی.در صورت عکاس 9

 حذف خواهد شد. یگروه انتخاب، عکسها از داور صیبنا به تشخ مناسب

 یرو دیبا راتییتغ نیعکسها در حد اصالح رنگ و اصالح کادر، کم کردن حجم عکس بالمانع است. ا شیرای.و 11

 انجام شود. یاصل لیفا

 دیجد ومنتیاز بازکردن داک دیکنیمانند فتوشاپ استفاده م ییاز نرمافزارها شیرایو یکه برا ی: در صورتحیتوض

 لیتا به اطالعات نهفته در فا دیانجام ده یاصل لیاف یرا رو ریکراپ تصاو ایو اصالح رنگ  دیکن یخوددار

 نرسد. یبی( ) آس عکس

 و هیعکسها را بدون حاش د،یکن یعکسها خوددار یرو یامضا، نام، آرم و هر نوشته و عالمت خ،ی.از ثبت تار 11

 .دیینما یبارگذار پاسپارتو

 اثر ی صورت فرستنده نیرایکننده خالق و صاحب اثر است و در غ آن است که ارسال ی.ارسال هر اثر به معن 12

 در قبال آن نخواهد داشت. یتیتبعات آن خواهد بود و جشنواره مسئول یپاسخگو

 کودکان و یوبگاه کانون پرورش فکر اتیرا در نشر شده رفتهیپذ ی.برگزارکننده حق استفاده از عکسها 13



4 
 

 .داردیخود محفوظ م یبرا گرید یدر مکانها شگاهیر آوردن آنها را به صورت نماد شیو به نما نوجوانان

 جشنواره است. یبرگزارکننده یبه عهده نشدهینیشبیدر مورد مسائل پ یریگ می.تصم 10

 

توانند برای دریافت اطالعات بیشتر به وبگاه مندان به شرکت در این مسابقه میشود عالقهیادآوری می

 .شرکت کنند« ینه نوروزدر آئ»مراجعه و در مسابقه  kpf.ir/photofest های عکس کانون به نشانیجشنواره

 اردیبهشت10مهلت ارسال آثار 
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