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 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 معاونت فرهنگی

 های ادبی و هنری مدیریت آفرینش

 

 

 

 

 آفرینش دومین مهرواره شعرفراخوان 

 های ادبی آفرینش سراسر کشور ویژه اعضای برگزیده انجمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 8931زمستان 
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 «به نام خدا»

 

 خوشا هر باغ را بارانی از سبز

 از سبزخوشا هر دشت را دامانی 

 برای هر دریچه سهمی از نور

 لب هر پنجره گلدانی از سبز

 «پور قیصر امین»                                                                                                                           

 مقدمه:

های نوجوانی و یادگیری  فرصتی برای تبادل تجربههمنشینی اعضای برگزیده کانون است. « مهرواره»       

ی متنوع ادبی و هنری ها گروهی و مشاهده مشارکتی. اعضای برگزیده نوجوان و ارشد کانون که از دل کارگاه

  دهند. و آثار خالق خود را ارائه میآیند  در این رویداد غیررقابتی گرد هم میاند،  برخاسته

ی انجمن های ادبی سراسر  با حضور اعضای برگزیده 7931فندماه سال نخستین مهرواره شعر آفرینش اس

معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همت  ،یاری خداوند اکنون با کشور برگزار شد.

 کند.  برگزار می 7931سال زمستان دومین مهرواره شعر آفرینش را در  ،های ادبی و هنری مدیریت آفرینش

 : مهروارهشعار   

 را باید ساختآینده                               
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 موضوع آثار:

 تر های زندگی بهتر و سالم راه .1

 تمرین زندگی .2

 حال خوش زندگی .3

 از نگاه نوجوانان  آینده .4

 آزادموضوع  .5

 شعر طنز   بخش ویژه:

 .های شعر فارسی آزاد است ارسال آثار در تمامی قالب قالب آثار:

 قطعه ادبی یا نثر ادبی پذیرفته نخواهد شد. :ی مهم نکته 

 :مهرواره تقویم

  89آبان ها:  به استانکشوری ارسال فراخوان 

 89آذر  29: مهروارهکشوری زمان دریافت آثار در دبیرخانه  آخرین 

  89: دی های ادبی و هنری آفرینشدر مدیریت آثار برگزیده انتخاب 

 89بهمن ها و دعوت از اعضای برگزیده:  رسانی به استان اطالع 

  اول اسفندهفته : مهروارهبرگزاری 

 :مهرواره اجرایی و های ساختاری ویژگی، شرایط       

 کننده: اعضای شرکتشرایط الف(        

  استانادبی عضویت پایدار و فعال در انجمن 

  های ادبی دارای  )ویژه انجمن 31و  31های   انجمن در سال جلساتحضور و مشارکت مستمر در

 سابقه فعالیت بیش از یک سال(

 مربی ادبی و  که مورد تأیید 31شهریور  تا 31شعر از ابتدای سال فاخر اثر  71حداقل  آفرینش

های ادبی دارای سابقه  منانج)ویژه  کارشناس ادبی استان و کارشناس مهمان انجمن ادبی باشد.

 فعالیت بیش از یک سال(
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  کارشناس ادبی استان و کارشناس مربی ادبی و  که مورد تأییداثر فاخر شعر  5آفرینش حداقل

 از یک سال( کمترهای ادبی دارای سابقه فعالیت  انجمن)ویژه  مهمان انجمن ادبی باشد.

 

 آثار: انتخابب(        

 نفر است. 9استانی هیأت انتخاب در مرحله 

ادبی باشد  مربیانو  کارشناساناز مرحله استانی ترکیبی  هیأت انتخاب در: شایسته است 7تبصره

 .شود تعیین میاستان  شورای فرهنگیبه صالحدید  که

می مدیر کل استان اقدام به ابالغ رسهماهنگی ستاد و با با  هیئت انتخاب: الزم است 2تبصره

 بررسی آثار نمایند.

 

  انتخاب نهایی آثار: 

ترکیبی از شوند که  تعیین می ،اری مهرواره شعرگذ هیأت انتخاب نهایی آثار با نظر شورای سیاست 

 های شاخص ادبی کشور خواهند بود. کارشناسان ستاد و چهره

 

 :شرایط ارسال آثارج(        

 : شرایط سنی

  :سال 71تا  71اعضای نوجوان 

  :سال 27تا  71اعضای ارشد 

 باشد. 7/7/7911 تاریخ از قبل نبایداعضا  تاریخ تولدی مهم:  نکته

 از فرستادن تعداد  اثر به دبیرخانه مهرواره ارسال کند. 9 کننده حداکثر استان می تواند از هر شرکت(

 .(شودشعر به ازای هر عضو جداً خودداری  9بیش از 

  شده باشد.  خلق 31یا  31آثار باید در سال 

چنانچه از  ،برای شرکت در مهرواره تولید شده باشد است آثار اعضا باید صرفاًشایان ذکر 

مربوطه باید پاسخگو  کارشناس و مربیاز چرخه حذف و  آثار آرشیوی ارسال گردد، قطعاً

 باشد.
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  شده با قلم  حروفچینی به صورتباید آثارNazanin14 B.  ارسال  مهرواره ایمیل به نشانی فقطو

از طریق اتوماسیون اداری  نویس و یا ارسال پستی آثار به شکل دستشود. خواهشمند است از 

 خودداری فرمایید.

  های ادبی و  آفرینش مدیریتشده در  هایی که انجمن ادبی آفرینش )ثبت آثار ارسالی از استانبه

 .ترتیب اثر داده نخواهد شدهنری( نداشته باشند، 

  در یک فایل  به صورت جداگانهالزم است هر اثرword اسم فایل حتما اسم عضوی  ذخیره شود و

 باشد که آثارش در همان فایل حروفچینی شده است.

ارسال آثار برای هر اثر الزامی است. آثاری که با فرم پیوست ارسال نشده باشند ثبت و تکمیل دقیق فرم 

 شود. ارسال میفرم ثبت آثار مهرواره به پیوست  قابل پذیرش نیستند.

 

 :مهروارهط اجرایی شرای د(

 همراهان و ....( متعاقباً اعالم خواهد شد.تعداد اسکان، شرایط ، مهرواره) زمان حضور در  

 

  mehrvareh.adabi@kpf.ir برای ارسال آثار: نشانی ایمیل مهرواره

 نشانی و تلفن دبیرخانه دومین مهرواره شعر آفرینش:

های  مدیریت آفرینش -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -خیابان حجاب -خیابان فاطمی -تهران 

 11351188 -11317211ادبی و هنری       

 (771داخلی  ( یا آقای توالئی )717داخلی  فر ) ، با خانم جاناندر صورت هرگونه ابهام یا پرسش لطفاً

  .تماس حاصل فرمایید

 


