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 «نام مهربان هستی بخشه ب»

 ،برای قدردانی از زحمات مدافعان سالمت و کادر درمان، ون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکان

 برگزار می کند:را  "ستاره های بی نشان" هنری و ادبی مهرواره

 

م که همچون دوران دفاع هستیزنانی  مردان و بزرگ ثار بزرگشاهد از خودگذشتگی و ای ،در این روزهای سخت و دشوار

 .عرصه نبرد گذاشتند و از جان و سالمت هموطنان دفاع کردند مقدس پا به

اند تا جان پدر،  ، جان خود را کف دستشان گرفتهسفید پوشان عرصه سالمت کشور در بحران کرونا، پرستاران و پزشکان 

خاطره و » روزهای  ادعای مردان بیخون امروز  را نجات دهند. مامادر، برادر، خواهر، فرزند، فامیل، دوست و آشنای 

به یاری خلوص،  چراغ راه خواهد بود تاشان چلست و تصویر حماسه ا جاری سالمت مجاهدان اینهای  در رگ« مخاطره

 ده و شکست دهیم.کرگیر  اهریمن کرونا را زمین دانش و ایثار این عزیزان، با همدلی و مهربانی و رعایت موازین بهداشتی،

دافعان هشت سال دفاع مقدس و جان برکفان سالمت کشور چه در زمان جنگ تحمیلی و های م ایثارگری بازتاببی شک 

 .و جاودان خواهد ماندنقش بسته  ی ما همهدر ذهن  بیماری کرونا چه در بحران

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برای قدردانی از زحمات مدافعان سالمت و کادر درمان، مهرواره بر این اساس 

 کند. را برگزار می «ستاره های بی نشان»هنری و ادبی 

خستگی را از چهره های ، غبار اندکیبتواند  نوجوانان این سرزمینکودکان و  تصاویر نگارها و نقشها،  امید که واژه

 وار آن عزیزان بزداید. فرشته

 : قالب آثار

 داستانک /  شعر / عکس / نقاشی 

 :موضوعات

 دوستت دارم قهرمان 

 این روزهای من  قهرمان 

 لبخند یک فرشته 

 های سپید پروانه 

 های بیدار فرشته 

 خط مقدم مهربانی 

 ها را باید شست دست 

 ماسک من، لبخند تو 
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 بخش اول : نقاشی

 گروه سنی شرکت کنندگان: 

 باوه+ نو4

 + نوخوان7

 + نونهال9

 +نو نگاه11

 سال( 11+ نوجوان )تا 11

 آزاد: و اندازه نقاشی تکنیک

  برای ما ارسال کنید. تصویر آن را بگیرید وخوب و با کیفیت کس ع مراه،تلفن هاز نقاشی خود با گوشی 

 عکس  بخش دوم:

 :گروه سنی شرکت کنندگان

 + نوخوان7 

 + نونهال9

 +نو نگاه11

 سال( 11+ نوجوان ) تا 11

 یا تلفن گوشی همراه عکاسی کنید. عکاسی با دوربین 

 باشند سفید و سیاه یا رنگی توانند می ها عکس . 

 است بالمانع نشود تصاویر شدن دار خدشه موجب که جایی تا ها عکس ویرایش. 

 باشد مگاپیکسل 1 از کمتر نباید موبایل ارسالی با تصاویر. 

 فرمت با بایست یم عکس ها jpg مگابایت باشد. 1 فایل حجم و حداکثر  

 است: الزامی کامل مشخصات ذکر 

 (همراه گوشی نوع/ مرکز/ شهر/ استان نام/ اثر عنوان/ تولد تاریخ/ خانوداگی نام و نام)

  دیکن گذاری نام زیر به شکل را ها عکس: 

 Taheri reza:1  مثال برای : ی عکس هشمار ، نام خانوادگی، نام 
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 : بخش سوم

   شعر  

 ( Flash Fiction) کداستان  

 گروه سنی شرکت کنندگان:

 +نو نگاه11

 سال( 11+ نوجوان )تا 11

 .ارسال شعر در تمام قالب های کالسیک و آزاد پذیرفته می شود 

 012باید کوتاه و حداکثر  ها کداستان ( یک صفحه کلمهA4) د.نباش 

 ها باید صرفاً در قالب فایل  کشعرها و داستانword  با فونتBnazanin 14 د.نارسال شو 

 

 ارسال آثار:شیوه 

و بارگذاری  «بی نشان  یها مهرواره ستاره»و تکمیل فرم  www.kpf.ir به نشانی مجازی کانون اجعه به سایتمر*

 آثار

 0911 بهمن 01آخرین مهلت ارسال آثار : 

 توجه!

          استان /اثر عنوان/ تولد تاریخ/ گیادخانو نام و نام) :نوشته شودمشخصات کامل  ،تمام آثاری باالاست ضروری *

 (مرکز/ شهر/ 

 در هر بخش ارسال نماید. یک اثرهر شرکت کننده تنها می تواند *

 

های ادبی و  آفرینش مدیریت ، کارشناس مسئول هنرهای تجسمی درخانم معصومه فاضلی مقدسشایان ذکر است *

رگونه ابهام یا سوال را با هلطفا مسئول اجرای این فراخوان هستند.  ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هنری

 میان بگذارید. در 18029998410شماره همراه یا و  008داخلی   120-99810925و  120-99845988های  شماره


