
 

 

 

 

 علمی کاربردی اصفهان کانون فرهنگی ، هنری دانشگاه      

 ( به مناسبت روز ادبیات کودکان و نوجوانانسیتی سنتر)

 برگزارمیکند :

 

 نخستین جشنواره ادبی ، هنری

 

 

 

 

 
 قهرمانان و اسطوره های ایرانی

 در قاب های رنگی 



 : شرکت در جشنواره شرایط عمومی

 سال 18تا  3 شرایط سنی

 

 شرکت کنندگان

 

 علمی کاربردی جامع دانشگاه و پرسنل فرزندان دانشجویان 

 استان اصفهان ) همه مراکز استان ( 

  مجموعه تجاری تفریحی اصفهان سیتی سنترفرزندان پرسنل 

 (، فروشندگان ، غرفه داران) کارمندان ، خدمات ، انتظامات 

  کارمندان ، پزشکان ، کادر پرسنل شهرک سالمت فرزندان(

 درمان ، انتظامات ، خدمات (

  فرزندان پرسنل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 استان اصفهان

 

 

 سبک آثار

 و 

 گروه سنی

 

 3  (مداد رنگ  –پاستل  )سال  5تا 

 6  (آبرنگ – مداد رنگ –پاستل  ) سال  9تا 

 10 گواش  –آبرنگ  –مداد رنگ  –پاستل  ) سال  18تا– 

 (سیاه قلم –رنگ و روغن 

 

 

 



 

 : جشنواره های رقابتی بخش

                                                                                      نقاشی

 نقالی

 شاهنامه خوانی

 :مهلت ارسال آثار 

 1400سال تیر ماه  10تا 

 

 : اری جشنوارهززمان برگ

 1400 تیرماه 17و  16

 

 : اختتامیه جشنواره

 

اسطوره  قهرمانان و با محوریت

 های ایرانی

1400تیرماه  18  



 

 

 

 

 : ) در واتساپ ( و پشتیبانیر شماره ارسال آثا

0993-571-3668 
 

 : مدارک مورد نیاز

  دانشجویان و پرسنل دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان همراه با آثار

 عکس کارت دانشجویی یا کارت پرسنلی خود را ارسال کنند.

 همراه با آثار عکس کارت  تجاری تفریحی اصفهان سیتی سنتر پرسنل مجموعه

 پرسنلی خود را ارسال نمایند.

  پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان همراه با آثار پرسنل کانون

 عکس کارت پرسنلی خود را ارسال نمایند.

 استان اصفهان همراه با آثار عکس کارت پرسنلی خود را  شهرک سالمت پرسنل

 ارسال نمایند.

 
 

 

 به نفرات برگزیده در بخش های مختلف جشنواره 

 اهدا خواهد شد.  هدیه ارزنده



 

 :جشنواره شامل موارد زیر می باشد جنبی بخش های  

  نمایش آثار برگزیده 

   50برگزاری نمایشگاه کتاب با تخفیف% 

  رونمایی از بازی های فکری جدید 

  کودکان و نوجواناناجرای زیبای موسیقی زنده 

  برای تمامی مقاطع سنی ( آپارتمانی بازی های و آموزش اجرا (  

 نمایش ابر عروسک ها جذاب اجرای 

  فکری  بازی های نمایش و فروشغرفه 

 اختتامیه :

  و متنوع همراه با برنامه های جذاب اهدای جوایز به آثار برگزیده 



 مکان برگزاری جشنواره :   

 –اصفهان سیتی سنتر تجاری تفریحی مجموعه  - ردی جاتوبان شهید دست –اصفهان    

) جنب اصفهان سیتی سنتر دانشگاه جامع علمی کاربردی هنر آکادمی - طبقه سوم    

 پردیس سینمایی (

 محل اختتامیه جشنواره :  

 اصفهان سیتی سنتر  سالن شماره یک پردیس سینمایی مجموعه  

 

 

 

 

 

    


