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 فراخوان کتابسازی 

 کارگروه کودک و نوجوان

 المللی امام رضا علیه السالمی بینپانزدهمین جشنواره

 

 محورهای موضوعی:  

  رضا علیه السالمامام 

 ض ا متانت ،حکمت س یره اخالقی امامر س خاوت )از   ،

 و معارف رضوی( السالمعلیه

 :شرکت کنندگان

 سال 55تا  8اول:  گروه 

  :سال 51تا  50گروه دوم 

  :سال 51تا  51گروه سوم 

 :شرایط عمومی

 تواند به ص  ورت فردی یا گروهی تهیه و ارا ه آثار می

 شود.

  .اعضای گروه از یک جنسیت انتخاب شوند 

   آثار    ،بدلیل برگزاری نمایش    اه و مس   تند س   ازی

 شود.برگردانده نمی

 شده به دب اعال خیکه بعد از تار یآثار سال  رخانهیم   ار

 قرار نخواهد گرفت. یداور ندیشود، در فرآ

 .فرم مشخصات تکمیل و به همراه اثر ارسال شود  

  خودداری مشخصات گروه و نام استان روی اثر  ازدرج

 شود.

     گروه س  نی اثر مش  خص و محتوا متناس  ب با گروه

 سنی مخاطب باشد.

 آزاد است.ی اثر، ها در تهیهی تکنیکاستفاده از همه 

 سنی مخاطب      تکنیک ضوع و گروه  سب با مو ها متنا

 باشد.

 ( است.01*12*12حداکثر ابعاد اثر ) 

        یدگی اثر یب د تدابیر الزم جهت جلوگیری از آس   

   .لحاظ شود

 ها و اهداف جشنواره )کم ی و کیفی(  در خلق اثر، ارزش

 مد نظر باشد.

     صات )محتوایی و فنی( یک کتاب شخ اثر باید تمام م

   اشته باشد.را د

 .منابع و مأخذ استفاده شده ذکر شود 

 ( های تصویری با اصول کتابارسال کتاب بدون متن

 هدف مورد نظر( بالمانع است. و

  ند کتاب می ند:        در فرم توا مان باش   د ) های مختلف 

 ایمقوایی، یارچه  ای،دریچه شو، باز های تاشو، کتاب

 و...(

 وایز برگزیدگان:ج

 به کارت هدیه لوح تقدیر +  واره +نشان رضوی جشن

 بسته فرهن ی+  ریال 222/122/5به مبلغهر اثر

  ی به         انمرب یه  هد کارت  قدیر +   مبلغهر اثر: لوح ت

 ریال 222/122/5

   :تقویم اجرایی

 :[5931ماه  بانآ] زمان اعالم فراخوان 

 [5/9/5931]دبیرخانه استانیارسال به  تاریخ 

 کرامت مرداد ماه سال ی ]همزمان با دهه: اعالم نتایج

5931] 

 

 

 

 

 

 

 مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  :ارسال آثارنشانی 
 سراسر کشور


