
 
«سَبو  » یدست سازه هااستانی مهرواره اولین  فراخوان  

 به مناسبت هفته ملی کودک

1399پاییز   

استعداد و و پرورش با هدف شکوفایی به منظور حفظ و گسترش فرهنگ و آموزه های حسینی، «  سَبو »دست سازه های  استانی مهروارهاولین 

 در هفته ملی کودک آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندرانتوسط واحد خالقیت کودکان و نوجوانان،  بروز

 د:شوبرگزار می 

:موضوع  

کودکان عاشورا -  

خیمه های سوخته -  

سبوهای تشنه -  

ماه محرم و آنچه یادآور وقایع و رویدادهای آن دوره تاریخی است. -  

آزاد -  

 شرایط و نحوه شرکت در مسابقه:

آثار:قالب   

، کاغذ و تا، صنایع دستی، ظریفبری با چوب، کاردستی و کالژگریسفال  

 مخاطب: 

  )نونگاه و نوجوان( سال 81-21*  )نوخوان و نونهال( سال 11-7گروه سنی:  اعضا:

سانتیمتر 40طول و عرض اثر حد اکثر اندازه آثار تخت )کاغذ و تا، ظریفبری با چوب و کالژ( :  -  

سانتیمتر 30ارتفاع اثر حد اکثر  -سانتیمتر 40اکثر  طول و عرض اثر حد :اندازه آثار حجمی )صنایع دستی،کاردستی و سفالگری(  -  

د.ماینارسال و  تولیدیک اثر  در یک رشته و  فقط هر شرکت کننده می تواند -  

اثر الزامی است. به همراهآن  ارسالتکمیل شناسنامه و  -  

در اختیار  بسته بندی وآثار مناسب، با دقت پس از داوری اولیه می شود و  در سایت بارگزاری فقط عکس آثار این مهرواره  اول گامدر  نکته:

 مگابایت تهیه و ارسال شود. 1پیکسل و حداکثر  1800و با حجم حداقل   GPGست با فرمتیعکس آثار می با د.استان قرار می گیر

)ارسال تصاویر( :در گام اول  مهلت ارسال آثار  

ماهآبان  5دوشنبه   

)جهت ارسال اصل اثر( :وبسایت آدرس   

مراجعه کنید. از روی نوار باال گزینه خدمات را انتخاب و در بخش مهرواره ها گزینه مهرواره  Mazandaran.kpf.irبرای ارسال اثر به سایت 

 را انتخاب کنید.  سَبو

33608565: تماس تلفن  

عالم نتایج:ا  

زمان با هفته کتاب و کتابخوانیهم   

 

 

 

 



 

 

 

 

«سَبو»  دست سازه هایاستانی مهرواره فراخوان اولین   

1399پاییز   

 

   نام و نام خانوادگی :  

:                                    نام مربی :سنجنس:                                                                                                

کالژکاردستی                     ظریفبری با چوب             صنایع دستی            کاغذ و تا         سفالگری         قالب اثر:  

شماره تماس:                                                               :  اثر عنوان                                                                                

آدرس :   

 


