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 نام خدای مهربانبه

  فراخوان بخش رقابتی

 بازیششمین جشنواره ملی اسباب

 (های ایرانیویژه عروسک)

 

 . رودیشمار مبه تیفعال نیتراما مهممان؛ . در کودکانآدمیان است یاساس یازهایاز ن یکی یباز

 ها درسازد و دست در دست آنیشان را میایو دن کندیشان مسرگرمها بازیاسباب

 .دنیگشایم بالشان خود ساخته داکرانهیآسمان ناپ 

 

. اسرت  یگرر ید ایر از خرود و   یهمره نمراد   یبررا  دی. عروسک که شاها، عروسک استیبازاسباب نیاز ا یکی

  .شودیآغاز م یپردازالیو خ یواسطه آن، بازکه به یتیشخص

کره بتوانرد    یقصره و داسرتان   ایر فرراوان اسرت و    اریبسر  یو باسرتان  ینیآئ یهاو فرهنگ ما عروسک خیتار در

دست در صرندقهه   ،یامروز پر از عروسک یایشود که در دنیتازه باشد. چه خوب م یخلق عروسک هیمادست

البته برا   م؛یکن یمعرف ایدناست به  ستهیگونه که شاعروسک ها را آن نیو ا میمان برفرهنگ نیریو ش یمیقد

برا اسرتابال    هرا بخش عروسرک  یبازاسباب یسال گذشته در جشنواره مل طراح و هنرمند انزیکمک شما عز

نمونه عروسک برود و مرا    233طراح و  23 یطراحان عروسک در سطح کشور مواجه شد و دستاورد آن، معرف

بره   یشرتر یتوجره ب باترر و  جشرنواره امسرال را گسرترده    ،مخاطبان ازیبه ن ییگوپاسخ یرا بر آن داشت تا برا

 .برگزار کنیماقوام و دست ساخته  یهاعروسک و عروسک موضوع

. ایرن  شرود یبرگرزار مر   یامسال با توجه به شرایط موجود به شرکل ماراز   یبازاسباب یجشنواره مل نیششم

است تا طراحران عروسرک از سرطح     یفرصتجشنواره با هدف توسعه و ترویج طراحی و تولید عروسک ایرانی 

 .ثبت نام کنند یبازباسبا یدر سامانه جشنواره مل یشرکت در بخش داور یخود را برا یهاکشور، عروسک

کند تا دعوت می و طراحان عروسک ایرانیبازی از تولیدکنندگان جشنواره ملی اسباب ششمین

 خود را برای داوری به دبیرخانه این جشنواره معرفی کنند. تولیدات تازه

بازی شرکت نکرده باشند، ابهای پیشین ملی اسبجشنوارهکه درساس محصوالت تولیدشده ا امسال داوری بر

 خواهد شد.برگزارتولید شده باشند،  7022تا دیماه  7022و در بازه مهرماه 
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 است: زیر شرح به جشنواره ایرانی عروسک رقابتی بخش درت شرکشرایط  

 :است ریجشنواره به شرح ز یرانیعروسک ا یشرکت در بخش رقابت طیشرا

 باال باشد. راژیدر ت دیقابل تول دیبا یارسال یهاعروسک .１

 باال راژیامکان دوخت و ساخت در ت :الف

 هیمواد اول هیسهولت در ته :ب

 هیاول به صرفه بودن مواد :ج

بوده و  یبازنظارت بر اسباب یو ماررات شورا نیاساس قوانبر دیبا یعروسک یهاتیشخص یطراح .２

 مناسب کودکان باشد.

و درصورت  ردیگیمقرار یجشنواره مورد بررس یصورت ارسال عکس در تارنماها در مرحله اول بهعروسک

 .شودیاناام م یینها یو داورسازان از سوی عروسکها در مرحله دوم، ارسال عروسک هیاول دأییت

 .های ارسال شده عودت داده نخواهند شد()عروسک

 بارگزاری تصاویر و تکمیل پروفایل 

 بازی به نشانیسازان گرامی با مراجعه به تارنمای ششمین جشنواره ملی اسبابعروسک

irantoyfestival.ir  بارگزاری تصاویر آثار خود اقدام کنند.در بخش رقابتی به تکمیل پروفایل و  

 

 م نتایج مهلت ارسال، زمان داورى و اعال 

 43 ها توسط طراحان و تولیدکنندگان تااری مشخصات عروسکذتکمیل پروفایل و بارگ مهلت 

 ماه دی

  دیماه  42تا  43داوری اولیه هیئت انتخاب 

  تا آخر دیماهبه دبیرخانه ارسال آثار پذیرفته شده 

  7022داوری نهایی اول بهمن 

 
 بازیدبیرخانه ششمین جشنواره ملی اسباب 


