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...اهلل اوثش...
خذایا ،اوثش آٍسدم ،اصغش آٍسدم ،تشادس آٍسدم ،تاسگاُ سفیغ تَ ،وذام لشتاًی سا
خَاّذ پزیشفت؟ اصغش هي ،اهضای وَچه پای صحیفِ ی هي اػت ،گَاُ شَق ٍ
شؼف ٍ شیفتگی ،تشجواىّ ،ش چِ داسم فذای تَ ،اصغش هي ،یؼٌی آخشیي دفتش ػشك
سا تِ ًام تَ هی ًَیؼن ،تِ ًام تَ ایي «ػاشماًِ وَچه ػاشَسا» سا ػشٍدُ ام... .
ً ...واص ظْش ػاشَسا هتَلذ شذی  .تَ ًواصت سا پغ اص اراى پذس خَاًذُ ای

 .لثَل

تاشذ ػثذاهلل! لثَل تاشذ وَچه تشیي ًواصگضاس ػاشَسا!
تَ شْیذ اراى ٍ هؤرى ػاشَسایی .شْیذ ساُ اراى ،شْیذ دفاع اص اراى.
تَلذت هثاسن ،شْادتت هثاسن.
تَلذ ٍ شْادتت هثاسن»...
"دوتش هحوذسضا ػٌگشی"
ػَگَاسُ ػاشَسایی فاسع ،اهؼال تِ پاًضدّویي هٌضل خَد سػیذُ اػت  " .سوره های صغیر
عاشورا ـ ػلی اصغش علیه السالم  ،ػثذاهلل سضیغ علیه السالم " ػٌَاى ایي هحفل ػاشَسایی اػت وِ لشاس
اػت تِ ٍاػغِ آى صیثایی ّا سا تثیٌین  ،تشٌَین ٍ ػیشاب شَین.

موضوع سوگواره :
حضرت علی اصغر علیِ السالم ،عبذاهلل رضیع علیِ السالم

مخاطبان :


اػضای وَدن هشاوض(دسػغح وتاتخاًِ)



اػضای ًَجَاى (دسػغح اػتاى)



هشتیاى هشاوض اػن اص توام ٍلت ٍ پاسُ ٍلت



ّوىاساى دفتش اػتاى

آخریي هْلت دریافت آثار 4 :هْرهاُ 98
زهاى برگساری سَگَارُ در دفتر استاى  :پٌج شٌبِ ّ ،جذّن هْرهاُ98

مقررات عمومی :
الصم اػت :


ها حصل فؼالیت ّای اًجام شذُ ٍ آثاس خلك شذُ تَػظ اػضاء دس هاُ هحشم دس هشوض تِ ًوایش
ی

گزاشتِ شَد .دس ایي هشحلِ هشاوض هی تَاًٌذ تا ّواٌّگی واسشٌاع حَصُ ،ػَگَاسُ ػاشَسا

هشوضی تشگضاس وٌٌذ تا ضوي تِ ًوایش گزاشتي آثاس ،تا اجشای تشًاهِ ّای هشتثظ فشٌّگیٌّ -شی ،
هخاعثاى سا تا هحَسّای تؼییي شذُ آشٌا ًوایٌذ.


تا تَجِ تِ ایٌىِ هشتی ساٌّواّ ،ذایت اػضاء سا تِ ػْذُ داسد ٍ اص ًظشات ػایش هشتیاى جْت اسائِ واس
تْتش اػتفادُ هی ًوایذ؛ الصم اػت صشفاً ًام یه هشتی تِ ػٌَاى هشتی ساٌّوا دسج گشدد.



آثاس تشتش ًوایشگاُ هشوض تِ اًضوام

 CDػىغ ٍ فیلن ًوایشگاُ ٍ تشًاهِ ی اجشا شذُ حذاوثش

تا  4هْشهاُ تِ دفتش اػتاى اسػال گشدد.


دس صهاى تشگضاسی ػَگَاسًُ ،وایشگاّی اص آثاس تشتش اػضاء ٍ هشتیاى ششوت وٌٌذُ دس هحل دفتش
اػتاى تشپا هی گشدد.



دػَت شذگاى تِ ػَگَاسُ ی اػتاًی تا تَجِ تِ ویفیت ٍ وویت فؼالیت ّای اًجام شذُ ٍ هیضاى
حضَس اػضاء  ،تش اػاع ػْویِ اػالم شذُ اص دفتش اػتاى تَػظ هؼؤٍل ٍ هشتیاى هحتشم هشوض
هؼشفی هی گشدًذ.



الزم است کلیِ آثار هرتبط با هَضَع پاًسدّویي سَگَارُ عاشَرا باشذ.



جْت اسػال آثاس هتٌاػة تا تشپایی ًوایشگاُ ػَگَاسُ دس اػتاى ،حتواً تِ ًوایشگاّی تَدى

آثاس

دلت شَد دس ایي صهیٌِ الصم اػت ولیِ ی آثاس اسػالی تذٍى حاشیِ ٍ لاب ٍ تِ گًَِ ای تؼتِ تٌذی
ٍ اسػال گشدد وِ لاتلیت ًوایشگاّی شذى داشتِ تاشذ.


الصم اػت فشم هشخصات پشت ّش اثش تِ صَست تایپ شذُ ًصة شذُ تاشذ.



تکویل فرم هشخصات اثر(فرم شوارُ )3بِ صَرت تایپ شذُ ( فًَت  ٍ B Nazaninاًذارُ ) 12
ٍالصاق آى پشت ّر اثر ( ًصب با چسب شیشِ ای ) جْت ًوایشگاّی کردى کارّا الساهی است.



تَجِ تِ جٌثِ ی فشدی یا گشٍّی تَدى فؼالیت ّا تؼیاس هْن هی تاشذ.

محورهای سوگواره
معزفی شخصیت :


ایي فؼالیت ّا ٍیظُ اػضای ًَجَاى هی تاشذ.



لالة اجشای فؼالیت آصاد هی تاشذ.



دسصَست دیَاسی تَدى عشح ،دس لغغ 50*70ٍ100*70تْیِ شَد.



دس صَست اجشای حضَسی ،الصم اػت یه ًؼخِ  CDاص فیلن اج سای فؼالیت دس هشوض تِ
اًضوام ششح هختصشی اص شیَُ ی اجشا تِ دتیشخاًِ ػَگَاسُ اسػال گشدد.



ایي فؼالیت تِ صَست فشدی ٍگشٍّی ( حذاوثش ػِ ًفش ) لاتل اًجام اػت.

وشزیٍ دیًاری (کاغذی) :


ایي فؼالیت ٍیظُ اػضای ًَجَاى هی تاشذ.



لغغ آثاسواغزی  100*70تاشذ.



هٌاتغ هَسد اػتفادُ دس ًششیِ روش شَد.



تؼذاد هجاص اػضای گشٍُ ًششیِ ًگاسی ً 3فش هی تاشذ.

کتابساسی:


ایي فؼالیت ٍیظُ اػضاء ًَجَاى هی تاشذ.



لغغ اثش حذاوثش  A 4تاشذ.



هٌاتغ هَسد اػتفادُ دس وتاب ػاصی روش شَد.



اثش تِ شىل فشدی ٍ گشٍّی (ً3فش) پزیشفتِ هی شَد.

قصٍ گًیی :


ایي فؼالیت ٍیظُ ی هشتیاى هی تاشذ.



اًتخاب لصِ هشتثظ تا مٍضَع ػَگَاسُ اهؼال تاشذ.



اػتفادُ اص هٌاتغ هؼتٌذ ٍهٌاػة دس تخش لصِ گَیی الضاهی اػت.



اثش لصِ گَیی هشتیاى دس لالة لَح فششدُ (  ) CDتِ دتیش خاًِ اسػال شَد.

تحقیق ي پژيَش :


ایي فؼالیت ٍیظُ هشتیاى ٍاػضای ًَجَاى هی تاشذ.



تحمیك اسػال شذُ حذالل  15صفحِ تاشذ.



فَىت هَسد اػتفادُ  ٍ B Nazaninاًذاسُ  14تشای هتي اصلی پظٍّش ٍ

B Nazanin

ٍ اًذاسُ  12تشای روش هٌاتغ پیشٌْاد هی گشدد.


هٌاتغ اػتفادُ شذُ دس پظٍّش تِ عَس واهل روش شَد.



ایي فؼالیت هی تَاًذ تِ صَست فشدی یا گشٍُ ّای 3ىفشی اسائِ شَد.

اص اسػال تحمیمات ایٌتشًتی خَدداسی شَد .آثاس ایٌتشًتی هَسد تشسػی لشاس ًخَاٌّذ گشفت .هٌاتغ
ایٌتشًتی صشفاً تِ ػٌَاى یىی اص هٌاتغ پظٍّش لاتل لثَل خَاّذ تَد.

فضاساسی محزمی :


ایي فؼالیت ٍیظُ ی هشتیاى هی تاشذ.



"فضاسازی محرمی "می بایست حاصل کارگروهی مربیان مرکس باشذ.
جهت شرکت در این بخش می با یست تصاویری گىیا وواضح اص فضا ػاصی اًجام



شذُ دس ایام هحشم سا تِ ّوشاُ تصاٍیشی اص سًٍذ اجشای واس دس لالة لَح فششدُ
()CDتِ دتیشخاًِ ی ػَگَاسُ اسػال گشدد.


ّذفوٌذی ًٍگاُ خالق دسآثاس اص اٍلَیت ّای اًتخاب تشتشیي ّا اػت.

قالب َای ادبی * شعز
* داستان
* مته ادبی
* خاطزٌ وًیسی


اػضای ًَجَاى ٍ ّوىاساى هی تَاًٌذ دس تواهی لالة ّای روش شذُ ششوت ًوایٌذ.



ولیِ ی آثاس تایؼتی تِ صَست تایپ شذُ (فًَت ًاصًیي )14تِ سٍی یه عشف
گشدد.

A4

دسج



ّش ششوت وٌٌذُ هی تَاًذ حذاوثش  2اثش دس یه لالة اسػال ًوایذ.



آثاسی وِ دس ػَگَاسُ ّای پیشیي ا سائِ شذُ ٍ یا تِ ّش شىلی پیش اص ایي دس هؼاتمِ یا
تشًاهِ ای ششوت ًوَدُ تاشٌذ وٌاس گزاشتِ خَاّذ شذ.

وقاشی :


ایي تخش ٍیظُ اػضا هی تاشذ.



لغغ آثاس  30*40تاشذ.



تىٌیه آثاس آصاد هی تاشذ.



اص تشجؼتِ واسی دس آثاس ًماشی خَدداسی شَد.



آثاس تِ صَست فشدی اسائِ گشدد.

خًشىًیسی :


ایي تخش ٍیظُ اػضای ًَجَاى ٍ ّوىاساى هی تاشذ.



لغغ آثاس الضاهاً  A4تاشذ.



هتَى هٌتخة جْت اجشای ششوت دس ایي تخش هشتثظ تا هَضَع ػَگَاسُ اهؼال تاشذ.



آثاس تِ صَست فشدی اسائِ گشدد.

سفال ( کتیبٍ ) :


ایي تخش ٍیظُ اػضای ًَجَاى ٍ ّوىاساى هی تاشذ.



لغغ آثاس وتیثِ حذالل دس اتؼاد  15*15تاشذ.



استثاط آثاس اسػالی دس ایي تخش تا هَضَع ػَگَاسُ اهؼال هَسد تأویذ هی تاشذ.



آثاس خلك شذُ ًثایذ سًگ آهیضی شًَذ.



هؼشفی هشخصات صاحة اثش دس پشت وتیثِ هَسد تأویذ هی تاشذ.



الصم تِ یادآٍسی اػت آثاس تِ گًَِ ای تؼتِ تٌذی شًَذ تا ٌّگام ا سػال تِ دتیشخاًِ
آػیة ًذیذُ تاشٌذ.

ومایش عزيسکی :


ایي تخش ٍیظُ هشتیاى هی تاشذ.



استثاط اثش ًوایشی تا هَضَع ػَگَاسُ اهؼال هَسد تأویذ هی تاشذ.



شیَُ ی ًوایش ػشٍػىی آصاد هی تاشذ  (.ػایِ ای ،تي ساوَ ٍ ) ...

پًیاومایی :


ایي تخش ٍیظُ ی هشتیاى ٍ اػضای ػاللِ هٌذ هی تاشذ.



اػتفادُ اص ّش شیَُ ٍ تىٌیه تالهاًغ اػت.



ًام فیلن -هشخصات گشٍُ ٍ هشخصات هشوض تِ صَست تیتشاط دس اتتذا ٍ اًتْای فیلن
گٌجاًذُ شَد.



آثاس هی تَاًٌذ تِ صَست فشدی ٍ یا گشٍّی ( حذاوثش ً 5فش ) خلك گشدد.

فــــــــرم شمـــــــاره 1
(ویژه آثار فردی )

فشم ششوت دس پاًضدّویي ػَگَاسُ ی ػاشَسایی اػتاى فاسع ـ 1398
نام و نام خانوادگی ................................................ :
هربی



عضَ



قالب اثر ............................ :

نام مرکز ..................................................................... :

گروه سنی  .................... :مقطع تحصیلی

..................

نام مربی راهنما ............................................ :

فــــــــرم شمـــــــاره 2
(ویژه آثار گروه ی)

فشم ششوت دس پاًضدّویي ػَگَاسُ ی ػاشَسایی اػتاى فاسع ـ 1398
نام و نام خانوادگی اعضای گروه .....................................................................................................:
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
نام مرکز ..................................................................... :
گروه سنی اعضاء .................... :
نام مربی راهنما ............................................ :
قالب اثر ........ .................... :

هربی



عضَ



فــــــــرم شمـــــــاره 3

وام ي وام خاوًادگی :

وام ي وام خاوًادگی:

گريٌ سىی:

گريٌ سىی:

عىًان اثر:

عىًان اثر:

وام مرکز :

وام مرکز :

وام مربی راهىما :

وام مربی راهىما :

پاوزدهمیه سوگواره عاشورایی کاوون پرورش فکری کودکان و ووجواوان فارس

پاوزدهمیه سوگواره عاشورایی کاوون پرورش فکری کودکان و ووجواوان فارس

وام ي وام خاوًادگی :

وام ي وام خاوًادگی :

گريٌ سىی:

گريٌ سىی:

عىًان اثر:

عىًان اثر:

وام مرکز :

وام مرکز :

وام مربی راهىما :

وام مربی راهىما :
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وام ي وام خاوًادگی :

وام ي وام خاوًادگی :

گريٌ سىی:

گريٌ سىی:

عىًان اثر:

عىًان اثر:

وام مرکز :

وام مرکز :

وام مربی راههما :

وام مربی راهىما :
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وام ي وام خاوًادگی :

وام ي وام خاوًادگی :

گريٌ سىی:

گريٌ سىی:

عىًان اثر:

عىًان اثر:

وام مرکز :

وام مرکز :

وام مربی راهىما :

وام مربی راهىما :
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