




اج سردارسپهبدشهیدح» آسمانی رد شهادت مظلومانه سرداراولین سالگ همزمان با        

مکاری با مشارکت و هکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان)اداره کل «قاسم سلیمانی

ز او نهی  واحدآفرینش های ادبی وشورای امربه معروف رکرد،فرهنگی هنری مجتمع شه مرکز

از  دوارهنام یانموده است. «رفیق خوشبخت مایادواره ی ادبی »قدام به برگزاری (ااستان منکر

جایی ، آن انتخاب شده ۱۸/۱۰/۱۳۹۸تاریخ  رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم قم درسخنرانی 

سلیمانی(، این رفیق خوب و ار )شهیدحاج قاسم فرمایند: این بزرگوکه مقام معظم رهبری می

... پیوستو خوشبخت ما که رفت به ملکوت اعلی  عزیز  و شجاع 

 شناخت ابعاد وجودی سردارشهید حاج قاسم سلیمانی-

 جامعهو قهرمانان ملی  الگوسازی ومعرفی شخصیت های برجسته-

 درکودکان ونوجوانان بصیرت افزایی-

 جوانانشف وپرورش استعدادها و خالقیت ادبی کودکان و نوک_

 فرهنگ ایثار و شهادت در بین کودکان ونوجوانان ترویج-



 : 

یزان ش شرکت کنندگان می توانند بارعایت اصول نامه نگاری نامه ای متناسب باسن ومدراین بخ

و از  داری،ایثارمداری ودین)مهربانی،والیتومرتبط با محورهای یادآوره خود درک

ج سردارشهید حادرخصوص  واختصاصاًه والدین ویاری رساندن به دیگران(،احترام بخودگذشتگی

ی دارای چارچوب درست واصول خط و۸حداقل  و ۱5بنویسند.نامه حداکثرباید  قاسم سلیمانی

امالً حاصل ک شودکه اثربایدیادآور میباشد.توجه به آیین نگارش ودرست نویسی نیز مورد تاکید است.

ازه واند B Nazanin باشد.آثاری که تایپ می شوند الزم است با قلم  ایده وفکر شرکت کنندگان

 شوند. ارسال ۱۴

می بایست خوش خط،واضح ،خوانا وبا کیفیت مناسب عکس گرفته ،داشدست نویس ب اثرچه چنان

 شامل :نام ونام خانوادگی،سن،نامگردد.درج مشخصات کامل  و از طریق شماره تماس اعالم شده،ارسال

  مدرسه یا مرکز کانون پرورش فکری،نام شهروشماره تماس درپایان اثرالزامی است.

 : 

 شرکت کنندگان می توانند در یک یاهردوبخش زیر شرکت کنند:

شخصات و با ذکر م شرکت کنندگان در این بخش می توانند جمالت ناتمام زیر را تکمیل نموده

  ریهتب فی و احساسیعاطبار الت دارای هرچه جمتوجه داشته باشید اقدام به ارسال نمایند. کامل

 شد.جمله موردتاکید می با5کمیل هر دراین بخش تبود.برخوردارخواهند متیازبیشتریباشند،ازا

 

 ........هنوز حرم بوی عطر تورا 

 ....... تومثل رودخانه ای بودی که 

 ........دستان توآفتاب گرمی بود که 



 .......حاال که نیستی اشک هایم 

 ..............بعدازتودنیا 

 

 کلمه زیر 6خط بااستفاده از 5دراین بخش عالقمندان می توانندیک متن ادبی زیبا درحد

احساسات زیبا ودارای عواطف و ،مفهوموانسجام بنویسند.این متن ادبی باید دارای به هم پیوستگی

 :کلمات عبارتند از:بوده وهرشش کلمه درآن گنجانده شوند

 

  

االهام ب و بایست یک داستان کوتاه بارعایت معیارهای داستان نویسیمی در این بخش عالقه مندان

 د.به نگارش درآورنرا سم سلیمانی ومتناسب بامحورهای یادواره اززندگی سردارشهید حاج قا

 

سم سردارشهیدحاج قاها وپوسترهای استفاده از عکس باشرکت کنندگان دراین بخش می توانند

 5خودراحداقل در های عاطفی واحساسیبرداشت موجودمی باشد؛ که درفضای مجازیسلیمانی 

یاز ویژه ای های ادبی واستفاده ازعناصرزیبایی بخش ادبی دراثرازامتبنویسند.به کارگیری آرایه خط 

برخورداراست



 

یک  آن رادرقالبعالقمندان می توانندشعری متناسب باموضوع یادواره انتخاب نموده و

افقی وبا پشت صحنه متناسب با بصورت  کلیپ می بایست انمایند.اجر دقیقه ای۳-2کلیپ

کت شرالزم است گردد.شئونات اخالقی واسالمی تنظیم رعایت فضای یادواره وهم چنین 

رکز ملیپ به معرفی کامل خود شامل نام ونام خانوادگی،سن ،نام درابتدای ک کنندگان

یا وانون پرورش فکری ویانام مدرسه خودبپردازند.درمعرفی کلیپ به صورت نوشتاری ک

کان رورش فکری کودکانون پ«ی ادبی رفیق خوشبخت مااولین یادواره»صوتی اشاره به 

 ونوجوانان استان چهارمحال وبختیاری مورد تاکید می باشد.

 چنان چه به که استعداد سرودن شعر وخلق اثردارند در این بخش شرکت کنندگانی،

ای ازامتیاز ویژه،ذوق و اندیشه ی خودشان است،بپردازنداثر شعری که حاصل خوانش 

  )نوجوانان شاعر(برخوردارخواهندشد

  منبع  هالزم است ب که از اشعاروآثار دیگر شعرا استفاده می نمایدسایر شرکت کنندگان

 ،اشاره نمایند.داریامانتحفظ شاعرجهت  مورد استفاده و نام

 ،وبه موسیقی توجه خوانش وادای صحیح کلمات،استفاده از زیر صدا وموسیقی متناسب 

کارگیری ،بهدر اشعار سپیدوزن عروضی در اشعار سنتی و توجه به موسیقی درونی 

ه نوآوری وخالقیت ویژ،کیفیت صداوتصویرمناسب،توجه به  واحساس وعواطف ،بیانلحن

 های داوری است.دراجرا ازمالک

 

 :  

ی جامعی دارند که ابعاد گوناگونی وصیت نامه ردارشهید حاج قاسم سلیمانیس

ی این شهید بزرگوار بخش رادربردارد.عالقمندان می توانندپس ازخواندن کل وصیت نامه

قرائت فایل صوتی بازخوانی کنند.یا بخش هایی ازآن را به دلخواه انتخاب ودرقالب 

،انتقال بارمعنایی وعاطفی مناسب مناسب،وضوح وکیفیت صدا،استفاده اززیرصدای



خش اززبان معیار نیزضروری است.این ب وعاطفی واستفاده ،توجه به لحن حماسیواژگان

است درابتدای فایل صوتی دقیقه قابل قبول است.الزم 2ایل صوتی درحد تنها درقالب ف

)مدت زمان اجراغیراز مدت زمان معرفی محاسبه مشخصات کامل شرکت کننده بیان شود.

 گردد(.می

 : 

زین انتخاب وبا رعایت موا شرکت کنندگان می توانند یک متن ادبی واحساسی زیبا را

وربین آن را اجرا ودرقالب یک کیلیپ تدوین نمایند.درتهیه کلیپ جهت د شرعی واخالقی

به ن بدن،از زبا استفاده مناسب وبه جا .تصویربرداری گرددباز باید بصورت افقی وباکادر

 انیرهبرمعظم انقالب وشهید سلیمنظیر چفیه ،فانوس،عکس  بزارهای مناسب:کارگیری ا

 سونددقیقه وباپ۳ای کلیپ ودیگر خالقیت های بصری بالمانع است.مدت زمان اجر ،کتاب

MP4.می باشد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۳۹۹بهمن ماه۱۲هلت ارسال آثار:م 

 ۰۹۱۳۸۸۴۸۴۶۷حوه ارسال آثار:از طریق فضای مجازی با شماره تماسن 

 (۱۳۹۹بهمن۲۲شکوه انقالب اسالمی)عالم نتایج:هم زمان با سالگرد پیروزی باا 

 هت اطالع از دستورالعمل اجرایی وشرایط شرکت در بخش های مختلف به ج

 راجعه فرمایید.م chvb.kpf.irسایت

 

 شرکت یک نفر درچندبخش بالمانع است. 

 ر اهدا می شود.به همه شرکت کنندگان لوح تقدی 

 جوایز نفیسی اهداخواهدشد. در بخش های موضوعی  یادواره نفر از برگزیدان  ۳به  

 رسید.به چاپ خواهند آثاربرگزیده درمجموعه ای جداگانه  

زی انقالب جشن سالگرد پیرو زمان با هم نهایی و تقدیر از برگزیدگان اختتامییه یادواره 

 هد شد.و شرایط موجود،اعالم خوابه دستورالعمل اجرایی ستادکرونا  با توجهو اسالمی 

 


