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 کانون( 99 زمستان) نوجوان و کودک سال و ماه کتاب یجایزه فراخوان

 را خوود  جووایز  و برگزار را( 99 زمستان) فصل ویژه سال و ماه کتاب جایزه مچهار دور نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون

 .کندمی اهدا نوجوان و کودک هایکتاب پدیدآورندگان و تصویرگران مترجمان، مولفان، به

 از حمایو   و نوجووان  و کوودک  مناسو   هوای کتواب  معرفوی  و آثوار  کیفیو   ارتقوای  بوه  کمو   هوا جوایزه  این اهدای از هدف

 .اس  شده منتشر کانون فرهنگی معاون  سوی از رویداد این در شرک  فراخوان و اعالم حوزه این پدیدآورندگان

 مرغو   نشوان : شوامل  مواه  کتواب  یجوایزه  مترجم، یا شاعر ه،نویسند ی  به ماه هر رویداد این داوران اس  قرار اساس این بر

 .شد خواهد اهدا ماه هر برگزیدگان به فصل هر پایان در جایزه این البته که کنند اهدا نقدی یجایزه و لوح تندیس، سیمین،

 بوه  داوران هیوت   انتخواب  بوا  نقودی  یجوایزه  و تقدیر لوح تندیس، زرین، مرغ  نشان شامل سال یبرگزیده هایکتاب جایزه

 .شودمی اهدا ناشران و پدیدآورندگان

 مراکوز  خریود  فهرسو   در شووند  زرین مرغ  و سیمین مرغ  دریاف  به موفق که هاییکتاب همچنین فراخوان این اساس بر

 .شد خواهد اعالم مناس  هایکتاب عنوان به نیز فصل هر در و گیرندمی قرار کانون هنری فرهنگی

 

 ل جایزه:ی مشموهابخش

 خالقی   -4؛ تصویرگری -3؛ ی شعرهای حوزهخواندنی -2؛ ی داستانهای حوزهخواندنی -1

 ی کتاب سال:های ویژهجایزه

 ی استاد مهدی آذریزدیجایزه -3؛ ی مداد پرندهجایزه -2؛ ی فرص  طالییجایزه -1

 

 :ماه کتابی شرایط ارسال کتاب برای شرکت در جایزه

 منتشر شده باشند. 99و یا  99هایی که برای نخستین بار در سال کتاب -1

 ی کتاب ماه و سال شرک  داده شده باشند.ها برای اولین بار در جایزهکتاب -2

 آثار دریاف  شده باز گردانده نخواهند شد. -3

   بیرخانه ارسال شوند.نسخه به د 3تایپ شده و در  (B Nazanin)ی فرص  طالیی، با فون  آثار مربوط به جایزه-4

 99 اسفند 52مهلت ارسال آثار: 

 0011بهار : فصل زمستان ماه کتابی زمان برگزاری مراسم جایزه

هوای کوانون پورورش فکوری کودکوان و      ی نقدی و امتیاز خریود کتواب بورای کتابخانوه    نشان مرغ ، لوح تقدیر، جایزهجایزه: 

 نوجوانان

، معاونو  فرهنگوی  نوجوانان، سواختمان   ز، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان وتهران: بلوار کشاور نشانی دبیرخانه:

 .کودک و نوجوان کتاب ماه و سالی ی جایزهدبیرخانهطبقه دوم، 

   89398913914 تلفن همراه: 99931389دورنگار:  99999993تلفن:  1413113144 کد پستی:

  Talaeiforsat@gmail.com :)برای ارسال جایزه فرص  طالیی( پس  الکترونی 


