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    موضوع جشنواره 
 موضوعات مرتبط با حضرت مهدی )عج(

  اهداف جشنواره 
 الف( ایجاد زمینه برای ارتباط عاطفی و معنوی کودکان، نوجوانان و جوانان با امام زمان )عج( 

 آموزان برای افزایش معرفت و محبت نسبت به امام زمان )عج(  دینی و مذهبی دانش ب( تقویت باورهای 
 هنریِ مهدوی   –های فرهنگی آموزان جهت تولید آثار فاخر در عرصه ج( شناسایی و پرورش استعدادهای دانش 

  های مسابقهرشته 

   های نقاشی، شعرخوانی و دلنوشته خوانیدر رشته  دانش آموزان ابتدایی: 

    ساخت فیلم کوتاه، داستان مهدوی، عکس نوشته مهدوی دانش آموزان متوسطه اول: 

یا نیمه شعبان)    )  موشن گرافی مهدوی، فیلم کوتاه و طراحی بنر نهم ریبع االول)سالروز آغاز امامت امام زمان دانش آموزان متوسطه دوم:  
 ( سالروز میالد امام زمان 

  :شرایط و ضوابط عمومی جشنواره 
 باشد.  آموزان میدانش   تمامی ( جشنواره ویژه1
راه شماره تماس منزل بایست دارای شناسنامه اثر شامل: نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، تاریخ تولد، پایه، مقطع تحصیلی، نام مدرسه، نام اداره به همی آثار می( کلیه2

 و تلفن همراه باشد. 
 بایست الزاماً در ارتباط با موضوع جشنواره باشد.  ( موضوع آثار می3
 برداری نشده باشد.  خلق شده باشد و از دیگران تقلید یا کپی 1400  بهمن ماهتا مهرماه آموز و از  بایست متعلق به خود دانش( آثار الزماً می4
 .  محفوظ می باشد جشنوارهبرای دبیرخانه  حق نشر آن در فضای مجازی ی استانی، ( آثار راه یافته به مرحله5
تحصیلی و رشته، هدایای نفیسی از طرف بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( فارس و   دورههای اول تا سوم استان، به تفکیک  به رتبه(  6

   اهداء خواهد گردید.  آموزی استان تقدیم خواهد شد و از طرف مدیرکل آموزش و پرورش فارس و مدیرعامل بنیاد، لوح تقدیرسازمان دانش
 .  می تواند آثار ارسال کند  رشته  هر دانش آموز حداکثر  در دو ( 7
  آثار به صورت مشترک دو نفره یا بیشتر پذیرفته نخواهد شد. ( 8

  ها  شرایط و ضوابط اختصاصی رشته 
 ه صورت عکس()ارسال بمهدوی  نقاشی -

 الف( اثر باید دارای شناسنامه باشد 
 باشد.خلق شده آموز بصورت فردی  باید توسط خودِ دانش  نقاشی( ب
 تصویر نقاشی به صورت واضح ارسال شود.( ج
 

 (فیلمه صورت )ارسال بشعرخوانی مهدوی  -

 الف( اثر باید دارای شناسنامه باشد 
 ب( اشعار باید مهدوی باشند 

 آموز بصورت فردی خوانده شود ج( اشعار باید توسط خودِ دانش
 دقیقه باشد. 5 حداکثرزمان شعرخوانی د( مدت

 (pdfه صورت )ارسال بی ومهداستان د -

 الف( اثر باید دارای شناسنامه باشد 
 متر باشد.  سانتی 1با فاصله سطر   14و سایز  B Nazaninبا فونت  یک صفحه و حداکثر در سه صفحهب( حداقل در 

 ج( متن باید تایپ و در کادر مزیّن شده باشد
 شود.تر پذیرفته نمیبیشد( کار باید فردی باشد و بصورت دو نفره یا 

 (فیلمه صورت )ارسال ب دلنوشته خوانی -

 دارای شناسنامه باشد  الف( اثر باید
 باید مهدوی باشد  اثرب( 
 آموز بصورت فردی خوانده شود باید توسط خودِ دانش دلنوستهج( 

 دقیقه باشد. 5 حداکثر  دلنوشته خوانیزمان د( مدت
 

 ساخت فیلم کوتاه -5

 .باید دارای شناسنامه باشد فیلمالف( 



 .دقیقه باشد 5 حداکثر فیلمزمان ب( مدت
 شود.تر، پذیرفته نمیباید فردی باشد و بصورت دو نفره یا بیش فیلم ج( ساخت 

 (عکسه صورت )ارسال بعکس نوشته  -6

 .باید دارای شناسنامه باشد عکس نوشتهالف( 
 . باید تایپ و در کادر مزیّن شده باشد عکس متنب( 

 شود.تر، پذیرفته نمیباید فردی باشد و بصورت دو نفره یا بیش فیلم ج( ساخت 

 (فیلمه صورت )ارسال بساخت موشن گرافی مهدوی -7

 .باید دارای شناسنامه باشد اثرالف( 
 . دقیقه باشد 3  ارسالی حداکثر فیلمزمان ب( مدت

 شود.تر، پذیرفته نمینفره یا بیش باید فردی باشد و بصورت دو موشن گرافی ج( 

 (عکسه صورت )ارسال بطراحی بنر نهم ربیع االول یا نیمه شعبان -8

 .باید دارای شناسنامه باشد بنر تولید شده،الف( 
 . باشد 3* 2طراحی باید در اندازه ب( 
 شود. تر، پذیرفته نمیباید فردی باشد و بصورت دو نفره یا بیش  طراحی بنرج( 
 

  جشنوارهبندی  جدول زمان 
 1400مهرماهرسانی و تبلیغات، الف( اطالع 

 1400تا پایان دیماه آثار ارسال ب( 
 1400 اسفند ماه وم سی  هفتهتا پایان ی استان، دبیرخانه  توسطج( داوری آثار برگزیدگان 

 1400ماه اسفندی چهارم د( اعالم نتایج توسط استان، هفته
   همزمان با نیمه شعبان سالروز میالد امام زمان»عج« 1400اسفندماه 27و( تجلیل از برگزیدگان، 

    آدرس ارسال مجازی آثار 

 وده و آثار خود را ارسالنممراجعه   www.bonyademahdi.ir  به آدرسفارس  مهدویتدر سایت می توانند  دانش آموزان

  نمایند. 

 )واحد فرهنگی( در میان بگذارند.  07137274649آموزان می توانند سؤاالت احتمالی خود را با شماره تلفن تلفن راهنما: دانش 

 ((امام مهربان من  یدانش آموز یجشنواره مجاز نیششم  یستاد برگزار))


