
1 

 

 «به نام خدا»

 

 انجمن سرود فراخوان شعر و ترانه

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
 

 

 شب و بوی سیب موسیقی سکوتِ

 یک قطعه شعر ناب و کمی پنجره
 «قیصر امین پور»

 

گونه ای از شعر است که برای اجرا به همراه موسیقی و آهنگ سروده می شود. به عبارت « ترانه»

 ده ای است که با هدف هماهنگ شدن و تلفیق با موسیقی، سروده می شود. بهتر، ترانه، سرو

 ل و غنی سازی بانک اطالعاتی به منظور تکمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجمن سرود

 . دعوت به همکاری می کندشاعران کانونی ی  کلیهترانه، از 

 

  موضوع:

 تمرین زندگی 

 خوب زندگی کردن 

 حال خوش زندگی 

  آینده ساختنی است 

 موضوع آزاد  

 

 :آثار مخاطب

 انو نوجوان انکودک 

  

  قالب آثار:

 تمامی قالب های شعر 

 

 51/8/88 : به ستاد مهلت ارسال آثار
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 شرکت کنندگان : 

کارشناسان و کارکنان شرکت در این فراخوان برای تمامی کارکنان کانون اعم از مدیران، مربیان، 

 آزاد است.اداری 

 اثر ارسال نماید. چندیا  یکر شرکت کننده می تواند ه

 

 مشخصات آثار ارسالی:

 

  شعری برخوردار باشند. الزم از استانداردهایترانه ها باید 

 .به لحاظ زبان و بیان مناسب گروه سنی کودک و نوجوان باشند 

 و سایر  ی مضامینی چون: دوستی، همبستگی، مهربانی، تعامل، امید به آینده  در برگیرنده

 موضوعات دنیای پیرامون کودک و نوجوان باشند.

 به شکل غیرمستقیم و هنرمندانه بیان شده باشد. پیام و مضمون ترانه 

  داشته باشند.  به همراه آهنگ توسط گروه سرود قابلیت اجرا 

 .به دور از کلیشه ها و شعار زدگی بوده و خالقانه و بدیع باشند 

 

 

 شیوه ی ارسال آثار: 

مهلت مقرر به واحد آفرینش  اتمامآثار خود را  پیش از  ضروری است شرکت کنندگان هر استان

برگزیده آثار های ادبی استان تحویل دهند. کارشناس ادبی استان پس از بررسی و انتخاب اولیه، 

کشور  را از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت آفرینش های ادبی و هنریی هر استان 

 ند کرد.ارسال خواه

 تحصیالت، ، تاریخ تولد،خانوادگی نام و نام شامل:  شرکت کننده هر ضروری است مشخصات

 همراه، نشانی ایمیل روی هر اثر درج گردد. ثابت و تلفن شماره پستی، دقیق نشانی

ارسال  B. nazanin 14با فونت  wordکلیه ی آثار باید به صورت حروفچینی شده در قالب فایل 

 .شود

رود کشور، انجمن س گذاری ید در شورای سیاستو تأی پس از بررسی ذکر است آثار دریافتی شایان

ی گروه های سرود استان های کل کشور، به اشتراک گذاشته  تفادهبرای اس، ترانه در بانک اطالعاتی

  خواهد شد.

 

علق پس از بررسی های کارشناسی، هدیه نقدی ت از سوی انجمن سرود کشور، منتخببه آثار 

 خواهد گرفت.

 


