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 «به نام مهربان هستی بخش» 

 ن مهرواره فصلی شعرنخستی فراخوان

 9911تابستان 

 ان نوجوانانجمن شاعر                                                           

 معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ب زا بودن برنامه های های کلی کانون مبنی بر آسی در راستای سیاست نون پرورش فکریکا نوجوان انجمن شاعران

از ، تشویق نماید. بر این اساسها  در فعالیتدوستی، همبستگی و مشارکت  کوشد تا نوجوانان را به تعامل، رقابتی، می

برای  ، متناسب با تقویم ادبی و رویدادهای ملی و مذهبی های فصلی ادبی با موضوعات گوناگون این پس مهرواره

 مند و مستعد، طراحی و برگزار خواهد شد. تشویق نوجوانان عالقه

 و شاعر اعضای به بخشی  انگیزه و تشویق راستای در، این روزها که مصادف با ایام عزاداری حضرت سیدالشهداست

 با« اشک ماه»عنوان  با شعر فصلی مهرواره نخستین عاشورایی،تازه در حوزه ادبیات  آثار سرودن برای قلم اهل

 برگزار می شود. محرم، ماه با مرتبط موضوعات دیگر و عاشورا واقعه ،(ع) حسین امام حضرت شخصیت محوریت

شاعران شیعی پرداختن به  و ادبیات عاشورایی، از غنی ترین و حماسی ترین ذخایر فکری و احساسی شیعی است

دانند و این جدای از محبت حضرت سید الشهدا یقینا ریشه در تایید و تشویق و  واقعه عاشورا را بر خود فرض می

 .دارد )ع( سفارش ائمه معصومین

 ماه اشک: مهرواره عنوان

 اهداف:

 عاشورا ارزشمند فرهنگ پاسداشت  

 هویت دینی و مذهبیو تقویت  آشنایی اعضا با فرهنگ غنی عاشورا 

 ،عاشورا با مرتبط آثار زمینه در شاعر نوجوانان از تقدیر و استعدادیابی شناسایی 

 (سپید نیمایی،) آزاد و کالسیک : آثار قالب

 مهرواره: در شرکت مقررات عمومی

 کشور سراسر نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون نوجوان شاعران های انجمن از یکی در عضویت

  :سنی شرایط

 ساله ۴۱ تا ۴۱ نوجوانان 

 ساله ۲۲ تا ۴۱ ارشد اعضای  
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 باشد.  ۴/۴/۴73۱قبل از تاریخ  نباید ارشد اعضای تولد تاریخ: توجه*

 اثر ارسال نماید. 7هر شرکت کننده می تواند حداکثر 

  معیارها و فراخوان در قالب مهرواره است و رتبه بندی ندارد. بنابراین تمام آثاری که یادآوری می شود

 م را دارا باشند، انتخاب و از صاحبان آثار منتخب با ارسال هدیه فرهنگی تقدیر خواهد شد.های الزددارناستا

 .چنانچه تعداد آثار منتخب، به حد نصاب انتشار یک کتاب برسد، در مجموعه ای منتشر و چاپ خواهد شد 

 :وارهمهر  تقویم

 13/6/99: آخرین مهلت ارسال آثار

 مهرماه مصادف با اربعین حسینی 31اعالم نتایج نهایی: تاریخ 

 شیوه ارسال آثار:

 باید در قالب فایل  هر اثرword  با فونتB. nazanin14 ارسال گردد.  مهرواره  به نشانی ایمیل

mehrvareh.adabi@kpf.ir   
 نشانی تحصیالت، تاریخ تولد، خانوادگی، نام و نام شامل:  شرکت کننده روی هر اثر می بایست مشخصات 

 نوشته شود. و نام انجمن همراه ثابت و تلفن شماره پستی، دقیق

آقای  339-331داخلی     88945866- 88913989_88913988تلفن: لطفاً هر گونه سوال یا ابهام را با 

 .در میان بگذارید حسین توالئی
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