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 09127473185    88971365تلفکس: 

 

 نیروی مقاومت بسیج

 کودکان و نوجوانان بسیج کانون پرورش فکری 

 

   "ربانـدر مهـچون، پـهم"با عنوان  خوشنویسی، نقاشی مـلیمسابقه  فراخوان

 ویژه کـودکان و نوجـوانان

 قاسی  سیلیمانی و دیگر شیهدای مقاومت  شیهید سیههددبسییج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با توجه به شیهادغ ورور آفریو و مولومانه  

االقمندان برای شیرکت در ایو  از نموده اسیت و "همچون پدر، مهربان"نقاشیی و خوشینویسیی با انوان    بخشاقدام به برگزاری فراخوانی در دو 
 رویداد فرهنگی هنری داوغ بعمل می آورد.

   مسابقه خوشنویسی

 ( می تواند شامل :متمقاو)شهید حاج قاس  سلیمانی و سایر شهدای  فراخوان محور موضوعیبا 

 و شهادغ در راه خدا  اریثیوع ای)ع( با موض ویومیمعص ثیادیاح  ،یقرآن کر اغیآ -1

 وده شده مقاومت سر یشهدا گریواالمقام و د دیکه در رابطه با آن شه  یاشعار و جمالغ بزرگان -2

 خطاطی اس  و شهرغ شهید حاج قاس  سلیمانی و یا هر یک از شهدای مدافع حرم  -3

 دلیری ها و ابعاد مختلف شخصیتی ایو شهید واالمقام باشد ،هر جمله یا ادارتی که بیانگر رشادغ ها -4

 (  و... قیو شکسته نستعل قیو خط درشت  ) نستعل یریخط تحر : کیتکن

 مشق      اهی، س یسیسطر نو ها،یکتابت ،چل اجرا : ی وهیش

 70در  50یا حداکثر  و  A3و  A4 اثر : ابعاد

 قابل توجه: آثار بدون قاب و پاسهارتو ارسال شود .

 می توانند شرکت نمایند.سال  12-18و  8-12 دو گروه سنی بخش مسابقه در ایو گروه های سنی مجاز جهت شرکت:

 اثر را به دبیرخانه مسابقه با نام خود و درج فرم شرکت در مسابقه ارسال نماید. 5حداکثر  مجاز استهر شرکت کننده  تعداد آثار:

  



                                                                                               
          بسمه تعالی 

 1415613144تهران، خیابان شهید فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دفتر بسیج کدپستی ادرس دبیرخانه:

 09127473185    88971365تلفکس: 

 

 نیروی مقاومت بسیج

 کودکان و نوجوانان بسیج کانون پرورش فکری 
 

 مسابقه نقاشی

 می تواند شامل : مقاومت(فراخوان )شهید حاج قاس  سلیمانی و سایر شهدای  محور موضوعیبا 

 تصاویری از شهید حاج قاس  سلیمانی به صورغ پرتره یا پرتره های محیطی   -1

 تصاویری از شهدای مدافع حرم در کنار فرزندانشان  -2

 ی و سایر شهدای مدافع حرم تصاویری از مراس  تشییع و تدفیو شهید واالمقام حاج قاس  سلیمان -3

 هر تصویری که گویایی رشادغ ها،دلیری ها و ابعاد مختلف شخصیتی ایو شهید واال مقام باشد. -4

 ،مهربانی،ایثارو...دکانواجهه با کوی در مناز شهید سلیماخیال پردازی شرکت کنندگان  -5

 سال 17الی  10و  10الی  6در دو رده  گروه سنی مجاز برای شرکتت کننده ها :

 ازاد :تکنیک

 )کارهای برجسته قابل قدول نیست( و... رنگی،پاستل،مداد شمعی،مداد کالژ،آبرنگ،گواش ابزار ارائه:

 70در  50و یا حداکثر در ابعاد  A3و  A4 ابعاد:

به دبیرخانه جشیینواره  و پیوسییت اثر ثارآتکمیل فرم اثر را با  3بخش نقاشییی می توانند حداکثر ایو کنندگان در  تشییرک تعداد اثار قابل قبول :

 ارسال نمایند.

خود تحویل  آثار هر یک از   که پیوسیت ایو شییوه نامه می باشید تکمیل نموده و همراهخود را  باید فرم شیناسینامه اثر  در ایو مسیابقه شیرکت کنندگان
 دبیرخانه دهند. 

ورش اسیتانی کانون پر کل  اداراغ در تهران ارسیال نمایند یا به دفاتردبیرخانه   آثار را به آدرسشیرکت کنندگان در اسیتانهای مختلف کشیور می توانند  
 فکری کودکان و نوجوانان مراجعه نموده و اثار خود را تحویل کارشناسان هنری استان دهند.

وه بر اهدا شایان ذکر است کلیه آثار توسط داوران مورد بررسی و انتخاب نهایی قرار می گیرد و آثار برگزیده به انوان برنده معرفی خواهند شد و اال
مه ی که به همیو مناسیدت برگزار خواهد شید، داوغ می شیوند. همچنیو در پایان نمایشیگاهی از آثار برگزیده، جوائزنفیس برای شیرکت در ویهه برنا

تر، برپاخواهد شید. هد  ایو نمایشیگاه آن اسیت که با اسیتفاده از ذوه و هنر کودکان و نوجوانان االوه بر تقویت نیروی خالقیت، زمینه درش بیشی 
 هدا برای کودکان و نوجوانان بعنوان راهدران فردای ایو مرز و بوم فراه  آورد.امیق تر و متنوع تری از شخصیت ش

 اشد.  در پایان الزم به ذکر است دبیرخانه ایو فراخوان ملی برای هر گونه بهره برداری فرهنگی از ایو آثار با حفظ هویت خالق اثر، آزاد می ب

 یکه برا  یانیجداگانه منوور شده و از مرب یا هی( سهمههیو یازهای)نریکمک به شرکت کودکان کار و کودکان فراگ  یبرا ویالزم به ذکر است همچن
 شود. یم ریتقد ند،ینما یتالش و اقدام م ،یزیکودکان برنامه ر ویخلق اثر با ا

 5/12/98آثار: مهلت ارسال 

 یان هنرجویان کانونی که آثار آنها در مرحله ی نهایی پذیرفته شود و وارد نمایشگاه شود لوح تقدیر و هدایای نفیس اهدا می گردد.به مرب
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 فرم ثبت اثر در مسابقه سراسری نقاشی و خوشنویسی همچون پدر،مهربان 

 

 

 برای هر اثر یک فرم مجزا پر شود  ضمیمه اثر شود

 کد ملی  نام پدر  نام و نام خانوادگی

   

 )نقاشی/خوشنویسی(مورد نظربخش شرکت  نام مربی  استان محل اقامت

   

 عنوان اثر  شماره تماس  سال/ماه/روز تولد

   

 ادرس محل سکونت

 


