بسمه تعالی
سومین دوره مسابقات ادبی -هنری پروین اعتصامی

رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی متولد  ۵۲اسفند  ۵۵۲۲در تبریز ،یکی از مشهورترین زنان شاعر ایران
است .او از کودکی فارسی ،انگلیسی و عربی را نزد پدرش یوسف اعتصامی آموخت و سرودن شعر را از همان کودکی
تحت نظر پدر و استادانی چون دهخدا و ملکالشعرای بهار آغاز کرد .شعر پروین شیوا ،ساده و دلنشین است و از دیدگاه
طرز بیان مفاهیم و معانی ،بیشتر به صورت «مناظره» و «سوال و جواب» است.
با توجه به جایگاه بلند این شاعر گرانقدر در سپهر ادب فارسی ایران زمین ،بیستوپنجم اسفندماه ،مصادف با زادروز
ایشان ،در تقویم به نام «روز بزرگداشت پروین اعتصامی» نامگذاری شده است.
به همین مناسبت دبیرستان فرزانگان هفت دوره اول در نظر دارد طبق سنوات گذشته ،با هماهنگی و همکاری آموزش
و پرورش منطقه  ۵۵و زیر نظر معاونت آموزش متوسطه اداره کل شهر تهران و اداره سمپاد شهر تهران ،مسابقه ای
ادبی -هنری با نام پروین اعتصامی برگزار نماید.
 هدف از برگزاری این دوره از مسابقات:
-

بسترسازی و توسعه فرهنگ مطالعه و شعرخوانی بین دانش آموزان

-

فراهم کردن فضایی برای آشنایی دانش آموزان با پروین اعتصامی و تامل در مفاهیم و آموزه های اشعار وی
و ایجاد انگیزه و عالقه به منظور ترغیب آنان به مطالعه در حوزه ادبیات و اشعار فارسی

-

گسترش گنجینه شعر و ادبیات دانشآموزان

-

زمینه سازی برای فعالیت های هنری و پرورش و تقویت خالقیت دانش آموزان در حوزه های مختلف

 آیین نامه سومین دوره مسابقات ادبی -هنری پروین اعتصامی:
-

مسابقه در دو گروه دانش آموزی و همکاران فرهنگی برگزار می شود.

-

در بخش دانش آموزی ،دانش آموزان متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم (نظری و فنی حرفه ای) مجاز
به شرکت در این مسابقات می باشند.

-

در بخش دانش آموزی ،مسابقه شامل دو حوزه ادبی (شعر  -داستان کوتاه) و هنری (خوشنویسی – نقاشی و
تصویرگری) می شود.

-

در بخش همکاران فرهنگی ،مسابقه شامل سه حوزه ادبی (شعر -داستان کوتاه) ،هنری (خوشنویسی -نقاشی
و تصویرگری) و مقاله پژوهشی می شود.

-

مسابقه به صورت انفرادی برگزار می شود.

-

هر فرد می تواند هم زمان در بخش های مختلف مسابقه شرکت نماید.

-

ثبت نام در مسابقه از طریق درگاه مسابقه ادبی -هنری پروین اعتصامی در آدرس farzanegan7t.ir
میباشد.

-

جهت شرکت در مسابقه حتما پس از ثبت نام در سایت ،فرم ثبت نام را که ضمیمه شیوه نامه آمده است،
پرینت گرفته و پس از تکمیل آن را به همراه آثار خود حداکثر تا تاریخ  97/11/02به آدرس دبیرخانه ارسال
فرمایید.

-

جدول زمانبندی مسابقه:
ردیف
1
0
3
4

-

تاریخ
 ۵2آذر لغایت  ۵2بهمن
 ۵۵بهمن لغایت  ۲اسفند
 ۵2لغایت  ۵1اسفند
 ۵۲اسفند

مرحله

توضیحات

ثبت نام و ارسال آثار

از طریق درگاه مسابقه پروین اعتصامی
در سایت www.farzanegan7t.ir

داوری غیر حضوری آثار
اعالم نتایج داوری غیر

از طریق سایت

حضوری

www.farzanegan7t.ir

برگزاری مراسم اختتامیه
و تقدیر از برگزیدگان

ارسال اثر و شرکت در مسابقه به منزله اعالم مالکیت معنوی آثار است .در صورت اثبات خالف این امر در هر
مرحله اثر حذف می شود.

-

شرکت در بخش ادبی ،رشته شعر و داستان کوتاه (ویژه دانش آموزان و همکاران فرهنگی) به صورت غیر
حضوری است و برگزیدگان مسابقه روز اختتامیه به خوانش اثر خود در مراسم اختتامیه می پردازند .موضوع
نگارش در این بخش ب رداشت آزاد از یکی از اشعار پروین اعتصامی در قالب شعر یا داستان کوتاه است .قالب
شعر آزاد است و داستان کوتاه باید بین  ۲22تا  ۵۲22کلمه باشد .هر شرکت کننده می تواند حداکثر دو
اثر را برای شرکت در مسابقه ارسال نماید.

-

شرکت در بخش هنری ،شامل دو رشته خوشنویسی و نقاشی و تصویرگری می شود .در هر بخش ،داوران آثار
را از روی اصل اثر ارسال شده داوری می کنند .شرکت کنندگان در این بخش می توانند حداکثر دو اثر را
برای شرکت در مسابقه ارسال نمایند.

-

در بخش خوشنویسی(ویژه دانش آموزان و همکاران فرهنگی) ،قطع کار آزاد است و نوشتهها میتواند به
صورت چلیپا ،کتابت یا شیوه آزاد به خط نستعلیق ،شکسته نستعلیق ،ثلث و یا به صورت تحریری با خودکار
باشد .موضوع آثار باید در ارتباط با اشعار پروین اعتصامی انتخاب شود .الزم به ذکر است از آنجا که داوری
بخش خوشنویسی را انجمن خوشنویسان تهران بزرگ بر عهده دارد ،عالوه بر تعیین نفرات

برگزیده ،تمام آثار دریافتی در این بخش ،توسط اعضای هیئت تشخیص و ارزیابی انجمن
خوشنویسان ،تعیین سطح خواهند شد.
-

در بخش نقاشی و تصویرگری (ویژه دانش آموزان و همکاران فرهنگی) ،موضوع آثار باید در ارتباط با یکی
از اشعار پروین اعتصامی باشد .تکنیک کار آزاد است و شرکت کنندگان باید آثار خود را در قالب برگه A3
آماده کنند.

-

در بخش مقاله نویسی (ویژه همکاران فرهنگی) ،مقاالت باید با رویکرد پژوهشی بین  ۵2الی  ۵۲صفحه
تنظیم شود .عناوین مقاالت باید در حیطه یکی از موضوعات ذیل باشد:
 جایگاه زن در اشعار پروین اعتصامی
 مضامین تعلیمی و تربیتی شعر پروین اعتصامی
 مضامین اجتماعی شعر پروین اعتصامی
 سبک شناسی شعر پروین اعتصامی
 زبان انتقادی در شعر پروین اعتصامی

-

آثار ارسالی پس از بررسی در کمیته داوری ،امتیازدهی شده و  1اثر برتر از هر بخش معرفی خواهند شد.

-

به برگزیدگان هر بخش جوایزی به همراه لوح تقدیر به رسم یادبود در مراسم اختتامیه اهدا
میگردد .الزم به توضیح است که برای همکاران برگزیده عالوه بر اهدای جوایز ،لوح تقدیر از سوی
معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اعطا می گردد؛ ضمن اینکه برای
همه همکاران شرکت کننده ،گواهی نامه شرکت در مسابقه صادر می شود.

-

معرفی داوران مسابقه:
 در بخش ادبی ،رشته شعر و داستان کوتاه و مقاله پژوهشی :جناب آقای دکتر محمود اکرامی فر -جناب
آقای دکتر محمود صادقی زاده
 در بخش هنری ،رشته نقاشی و تصویرگری :سرکار خانم هدا حدادی
 در بخش هنری ،رشته خوشنویسی :جناب استاد عارف براتی مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران و
عضو هیئت تشخیص و ارزیابی انجمن خوشنویسان و جناب استاد غالمرضا سپهری رئیس انجمن
خوشنویسان تهران بزرگ و عضو هیئت تشخیص و ارزیابی انجمن خوشنویسان.

-

برای پاسخ به پرسش های احتمالی می توانید با شماره  23۵3۵1۲119۵خانم عینی زاده معاون پژوهشی
دبیرستان فرزانگان هفت تماس حاصل فرمایید.

بسمه تعالی
فرم ثبت نام شرکت در بخش دانش آموزی سومین دوره مسابقات ادبی -هنری پروین اعتصامی

نام
نام خانوادگی
پایه تحصیلی
نام مدرسه
پست الکترونیک
شماره تلفن همراه
نشانی پستی
تمایل به شرکت در کدام بخش از مسابقه را دارید؟( می توانید چند گزینه را هم زمان انتخاب کنید).
شعر /داستان کوتاه

نقاشی وتصویرگری اشعار پروین اعتصامی

خوشنویسی
 -تکمیل این فرم و ارسال آن به همراه اثر الزامی است.

بسمه تعالی
فرم ثبت نام شرکت در بخش همکاران فرهنگی سومین دوره مسابقات ادبی -هنری پروین
اعتصامی

نام
نام خانوادگی
منطقه محل خدمت
نام مدرسه محل خدمت
پست الکترونیک
شماره تلفن همراه
نشانی پستی
تمایل به شرکت در کدام بخش از مسابقه را دارید؟( می توانید چند گزینه را هم زمان انتخاب کنید).
شعر /داستان کوتاه
خوشنویسی

نقاشی وتصویرگری اشعار پروین اعتصامی
مقاله پژوهشی

 -تکمیل این فرم و ارسال آن به همراه اثر الزامی است.

