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 مقدمه

امیرد و   ی، اگرر روز  بدون شکاست.  پیشرفت مادى و معنوى بشرو عامل  زندگی محرکامید و آرزو چرخ     

 ایریرزد و متترر م ری دییلری برر      به هم می نیز نظم زندگی، مردم جهان برداشته شود ذهن قلب و از آرزو

 .خواهد مرد پیداخود تالش و جنب و جوش  ،فعاییت

 زوو آرزو، برای امت من رحتت است و اگر امیرد و آر د امی"  :در حدیث پیامبر صلی اهلل علیه و ایه آمده است 

 .  "ماشت هیچ باغبانی نهایی نتی ؛نبود

اگر آرزوها مثبرت و سرازنده و    .دندارنقش مهتی صحیح زندگی  گیریآرزوهای ان ان در جهت ؛بدیهی است 

 .شدخواهد گرفته به مار  م یرآن در  نیز ان ان وجود های؛ تواناییدنباشو بایندگی در جهت رشد 

اما  ؛اگرچه موچکند ،مودمانو  آن را فراگیرندمودمان امیدوار بودن، هنری است مه باید هتگان به خصوص   

 . نتیجه آرزوهای مودمان دیروز است های امروز بشرداشتهو  ودمانه خود دارندآرزوهایی بزرگ در ذهن م

در نظر دارد  ،خودان اندوستانه  و با توجه به اهداف واالسازمان جوانان جتعیت هالل احتر  ،راستا هتین در  

  .برگزار نتایدبا اهداف ذیل  را  «آرزو  بادبادک های »ملی جشنواره

 
 

 اهداف   
 
 احترهالل جتعیتاهداف بشردوستانه با  مودمان ییآشنا.  

  خودبیان آرزوهای و  تفکر خالقترغیب مودمان به.  

 هابرای همه انسان زندگی بهترو  آرزوتالش جهت نیل به  تقویت حس امید هتراه با. 

 آرزوهای بشردوستانهبه خصوص ریای مودمان نشر آرزوهای پاک و بی. 

  ی اهداف و آرزوها تحقق تالش جهتدر جلب نظر وایدین به آرزوهای مودمان خود و متک به آنان
  .سازنده

 

 اجرا  روند
 

واتس و ذمر شتاره جشنواره طرح پوستر عتومی فراخوان ن بت به اعالم شعبه می بای ت جوانان هر  امور

 خواهد نتود. اقدامبا استفاده از ظرفیت های حضوری و مجازی در اختیار استان  آپ 

به و آرزوی خود را  ب ازندشود یک بادبادک با سلیقه و خالقیت خود از مودمان خواسته  در این فراخوان 

خود )شامل : نام، نام راه مشخصات تهتهیه و به  تصویریک و از آن  ودهبادبادک درج نت برصورت خوانا 

تلفن شتاره  به شتاره تلفن هتراه وایدین( آدرس و نام استان و شهرستان، مدملی، خانوادگی، تاریخ توید،

 ارسال نتایند. استان معاونت امور جوانانپ اوات 

 

 

 

 

 اجرا  انزم     
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  44633166300 جوانانامور معاونتپ اوات به شتاره تلفن به بادبادک و متن آرزوها  مهلت ارسال تصاویر

   میباشد. 61/3/44تا تاریخ 

 

 ضوابط عمومی    
 

 شرمت نتایند. م ابقه ایندرتوانند سال می 7تا  0در سنین  انمودم هته 

 های هاللمدیران مانون غنچها هتکاری به صورت عتومی و نیز بجشنوارهفراخوان  و اطالع رسانی 

 انجام پذیرد.در فضای مجازی جهت شرمت مودمان  

  می باشداری و  قابل دسترسی ذدر سایت معاونت بارگ و شیوه نامه  جشنوراهپوستر. 

 گردددب تانی نیز اطالع رسانی شای ته است؛ شیوه نامه به مدیران مهدها و مرامز پیش. 

 شرمت داده نخواهد شد جشنوارهدر  مذمور ارسال گرددمه بعد از مهلت  تصاویریهی است یبد. 

  خواهد شدحذف  برای داوری اثر مشخصات،در صورت ناقص بودن. 

 برداری آزاد داشته باشد.تواند؛ از آثار ارسایی بهرهدبیرخانه جشنواره می 

 

  معیارهای داوری
 

   .دهی بزرگ االنجهتبدون  انبیان آرزوی مودم  -

 توجه به جنبه های بشردوستانه، تخیلی و هرگونه نگاه متفاوت در بیان آرزوهای مودمان. -

 .به سلیقه و نگاه مودک در ساخت بادبادکتوجه  -

  .در طراحی بادبادک ایهای بومی و منطقهستفاده از ایگوا -

 .نحوه ایصاق آرزو به بادبادکو  آمیزی رنگطراحی،  در جذابیت -

 

 نحوه ارزیابی   

 

 گردد.، بررسی و داوری های ذمر شدهها بر اساس معیاردر مرحله نخ ت، آثار دریافت شده توسط استان 

  اثر برتر از نظر متن آرزو و طراحی  3پس از بررسی و داوری آثار در مرحله استانی به مودمان صاحب

به هتراه مشخصات مامل اثر برتر  6بادبادک، یوح تقدیر به امضای مدیرعامل محترم استان اهداء و نیز تعداد 

 .میگرددل ارسا سازمان جوانان به معاونت پیش دب تانی و دانش آموزیمودمان 

    خواهد شد. بررسیحوزه مودک  مارشناسان هنریبر اساس نظر داوران ستادی و در مرحله مشوری آثار 

  برتراثر  14ایی  5تعداد اثر ارسایی از هر استان(،  6) های سراسر مشورآثار ارسایی از استانپس از بررسی 

 خواهد شد.  ءاهدا ثارآصاحبان انتخاب و یوح تقدیر و جوایزی به 



4 
 

 احتر به شرمتی جتعیت هاللها ارسال خواهد شد تا طی مراستی در شعبهجوایز نفرات برتر به استان-

 گردد. ءمننده برتر اهدا

 

 معیارهای ارزیابی استان ها  
 

  در فضای مجازی مناسبرسانی اطالعروش ها و نحوه.  

 نشر آثار برتر در شبکه های اجتتاعی. 

  در اعالم فراخوانطرح های ابتکاری. 

 آمار شرمت منندگان.  

  های اجتتاعیشبکهاستانی در  برترمیزان نشر آثار. 

  ،ارائه پیشنهادات ماربردی گزارش اجرا ،های ضتیتهفرمتکتیل ، بررسی و ارسال به موقع آثاراجرا ،

 .رعایت مفاد اجرایی شیوه نامهنیز  مرتبط و

 

 اطالع رسانی   

 

  های اجتتاعی از طریق شبکهمرحله استانی  آثار برتر جشنواره،جهت انعکاس به موقع اخبار الزم است

  یابد.استان نشر 

 رابطان  وهای اجتتاعی مرتبط با روابط عتومی سازمان از طریق شبکهو نشر آثار رسانی م ابقه اطالع

 باشد.خبری مورد تامید می

 هالل. _آرزو  _های بادبادک #و   هالل  _ آرزو _بادبادک های_  جشنواره #های تصاویر برتر با هشتگ 

 منتشر شود.

 دهی خواهد بود.قابل رصد و امتیاز ،های مزبور منتشر شودهای اجتتاعی با هشتگاخباری مه در شبکه 

 

 گزارش اجرا     

 

و پیشنهادات توسط ( تکتیل و به هتراه نظرات 6و  1پس از اجرا فرم های آماری پیوست )فرم شتاره      

 به معاونت امور جوانان استان ارسال گردد. 61/3/44شهرستان حدامثر تا 

 


