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یکی بود یکی نبود
مقدمه:
قدمت و استمرار قصهگویی ،نشانگر پیوند آن باا ذات بشار اسات و میتواناد باه برتاریك ااس گاسانگو نیاا
و در مینهها معنو با د .ایاك امار در ماورد كودكاان كاه ا فطارت الل و ااا تر برخاوردار هتاتند بیشاتر
صدق میكند .ا سو دیگر ،قصهگویی ابزار مرم و عاملی مؤثر در پرورش فکر و خالقیت و افزایش مرارتها
اجتماعی در سنیك كودكی است .ایك تأثیر با نظر به آمو ش غیرمتتقیمی كه در بطك هر قصه نراتاه اسات آ اکار
می ود.
بااا توجااه بااه اهمیاات و نقااش مااوثر قصاهگااویی در انتقااال مااااهیم آمو اای تربیتاای بااه اوداااان و نوجوانااان و بااه
منظور توسعه و ترویج ایك واسطه فرهنگای اصایس ،رویکارد ناو دهمیك جشانواره بایك المللای قصاهگاو یی را باربتایج
همگانی نیروها استانی و ستاد اانون در جرت عمومیت بنشیدن به جشنواره ا طریق تعامس و انتقال فرهنگ
ح ملی و بیك المللی و حضور پر ور قصه گویان در اقصی نقاط اشور رقم می نایم .لاذا اهتماام
قصهگو یی در سط 
س استانها به عنوان دبیار اجرایای جشانواره در آن اساتان و همکااران محتارم اساتانها در تعاماس باا دیگار
مدیران ا 
نرادها فرهنگی استان و استااده ا ظرفیتها موجود میتواند ما را در تحقق اهدا یار رساند.
الف  :هدف کلی
 توسعه و ترویج فرهنگ قصهگویی به عنوان واسطه تربیتیب  :اهداف جزئی
در مرااز فرهنگی هنر سراسراشور
 .1ب :ارتقا امی و ایای فعالیت قصهگویی 
 .2ب :ایجاااد مینااه ال م بارا ارتقااا دانااش نظاار و تبااادل تجربیااات مایااد و مااوثر میااان قصااهگویااان ایراناای و
خارجی ،اار ناسان و اساتید حو ه قصه و قصهگویی
 .3ب :ترویج و نرادینهسا

سبک ندگی ایرانی – اسالمی دراوداان و نوجوانان به واسطه قصهگویی

ج  :بخشهای جشنواره
بنش اول :قصهگویی
بنش دوم :مقاله نویتی (سمینار قصهگویی)
بنش سوم :داستان نویتی رضو
بنش چرارم :برنامهها جنبی
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فصلاول:قصهگویی
 :1شرکتکنندگان در بخش قصه گویی
 .1مربیان فرهنگی ،هنر  ،ادبی ،سیارروستایی ،رر و گتتی اانون.
 .2الیه عالقمندان به قصهگویی اعم ا اارانان ستاد اانون و بنش آ اد ( معلمان ،دانشجویان ،اولیا
تربیتی و)...
 .3بنش ویژه:
 قصهگویی گدر بزرگها و مادر بزرگها
 قصهگویی نوجوانان (  11تا  11سال )
 قصهگویی مربیان فراگیر
 .1عالقمندان به قصهگویی ا سایراشورها
نکته:
 .1برگزیدگان مرحله استانی میتوانند با تکمیس فرم ماره  9عالقمند خود را به رات در رقابت بنش ملی یا
بیك المللی اعالم نمایند.
 .2بنش ملی (رقابت بیك برگزیدگان استانی متقاضی در بنش ملی اعم ا قصهگویان اانونی و آ اد در مرحله نرایی)
 .3بنش بیك المللی (رقابت بیك برگزیدگان استانی متقاضی در بنش بیك الملاس اعام ا قصاه گویاان ااانونی و آ اد و
خارجی در مرحله نرایی)
 :2محورهای موضوعی جشنواره
-

موضوع آ اد با درون مایه آمو ی ،تربیتی

-

نقس قصههایی با محور موضوعی « ندگی به سبک ایرانی  -اسالمی»

 قصههایی با محورموضوعی رضوینکته:
 .1با توجه به افزودهشدن بخشقصهگویی و داستاننویسیرضوی به ای نجش نواره ،برگزی دگان مح ور
موضوعی رضوی به پانزدهمینجشنواره بین المللی امام رضا(ع) راهخواهند یافت.
 .2قصهگویان ایرانی میتوانند در دو محور موضوعی رات نمایند.
 .3قصهگویان خارجی صرفا مجا به انتناب محور موضوعی آ اد میبا ند.
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 .1ترغیب گدر بزرگها و مادر بزرگها به انتناب و اجرا قصهها بومی محلی و رضو توصیه می ود.
 :3گاه شمار جشنواره :
 :3-1مرحله استانی (با ه مانی 1مرر ماه تا  11آبان ماه سال – )1391ارسال نتایج به دبیرخانه مراز 91/8/22
 :3-2مرحله بیك المللی  21تا  32برمك ماه 1391
-4سهمیه بخش قصه گویی
 سرمیه قصهگویان در بنش اانونی ،آ اد ،رضو و ویژه بر اساس  %32تعداد راتانندگان در هر استان میبا د.
 تو یع سرمیه بیك گروهها مناطب بر عرده استان و تحلیس گروه داور و نتایج حاصس میبا د ( انتظار میرود
بنش مربیان اانون و ویژه مورد توجه قرار گیرد).

 - 5مراحل اجرا :
 :5-1مرحله استانی:
 .1تشکیس دبیرخانه استانی و معرفی متئول دبیرخانه به ستاد تا تاریخ( 91/6/12یکی ا اار ناسان فرهنگی استان)
 .2اطالع رسانی دقیق و تبلیغات مناسب (چاپ پوستر در مرحله استانی بر عرده هر استان میبا د)
 .3اجرا جشنواره در سطح استان در یکی ا سطوح حو ها و استانی (بنا به صالحدید استان)
 .1متتندسا

و تصویربردار ا قصهگوییها

 .1اعالم نتایج و ارسال متتندات برگزیدگان به دبیرخانه مراز
نکات قابل توجه استان:
 ورود قصهگویان به مرحله استانی جشنواره ،متتلزم اتب حداقس  12امتیا ا ار یابی اار ناس حو ه است ( برا
بنش مربیان فرهنگیاانون).
 ا آنجا اه قصه گویی گدر بزرگها و مادر بزرگها ،نوجوانان و مربیانفراگیر به عنوان بنش ویژه ،ا بنشها غنی و
جذاب جشنواره میبا د ،ضرور است تمریدات مناسبی برا برگزار ایك بنش ا جشنواره درالیه مرااز
فرهنگی هنر استان در نظر گرفته ود.
 تقدیرنامه راتانندگان و یا منتنبیك استان توسط دبیرخانه استان تنظیم و با امضا مدیراس محترم استان به
برگزیدگان اهدا خواهد د.
 اگر چاه مقادار و ناوع جاوایز در مراحاس حاو ها و اساتانی ا اختیاارات مادیر ااس محتارم اساتان میبا اد ،ولای ساق
جوایز نقد تا دو میلیون ریال پیشنراد می ود.
 متتند نمودن مراحس گوناگون و ثبت تجارب استانی مورد تااید است.
4

 انتناب برگزیدگان استان بر اساس اولویت امتیا و نتایج داور خواهد بود.
 گااا ا اعااالم نتااایج توسااط گااروه داور در هاار اسااتان برگزیاادگان عالقمنااد خااود را بااه رقاباات در بنشهااا ملاای و
بیكالمللی بر اساس فرم ماره  9اعالم خواهند ارد ،ایتته اسات فارم اماره  6تکمیاس و باه دبیرخاناه مرااز ارساال
ود.
 ارسال متك فارسی قصهگویی برگزیدگان استانی با گویش بومی و محلی به دبیرخانه مراز الزامی است.


رایط و ضوابط تصویربردار و ارسال لوح فشرده ویژه برگزیدگان استانی.
-

قبس ا اجرا قصهگویی مشنصات اامس قصه و قصهگو بیان ود.

-

حضور مناطبان (اوداان و نوجوانان) در مان اجرا قصهگویی الزامی است.
و افکتها نور و صوتی انجام ود.

-

تصویربردار بدون نورپردا

-

اندا ه نما تصویربردار ( Long shotالنگ ات) در نظر گرفته ود.

-

تصویربردار برا الیه قصهگویان یکتان و ا فاصله  3متر تا سك و یا محس اجرا انجام ود.

-

در هنگام تصویربردار ا اادر ثابت و بدون حرات دوربیك استااده ود به نحو اه حراات اامس قصهگاو در
حیك قصه گویی  ،ثبت ود.

-

در هنگام ضبط تصاویر به ایایت صدا صحنه دقت ود.

-

فرم ها و متتندات ارسالی به دبیرخانه مراز در قالب  wordتنظیم و ارسال ود .

-

ارسال لوح فشرده برگزیدگان استانی به تاکیک ذیس:
.1لوح فشرده قصهگویی برگزیدگان استانی بنش بیك الملس
 .2لوح فشرده قصهگویی برگزیدگان استانی بنش ملی
 .3لوح فشرده قصهگویی برگزیدگان استانی بنش گدر بزرگها و مادربزرگها
 .1لوح فشرده قصهگویی برگزیدگان استانی بنش نوجوان
 .1لوح فشرده قصهگویی برگزیدگان استانی بنش رضو

-

قبس ا ارسال لوح فشرده ا ایایت تصاویر و محتوا آن اطمینان حاصس ود.

-

قصهگویان ایرانی اه با گویش محلی قصهگویی میانند قبس ا اجرا حتما چکیده قصه را به بان فارسی بیان
نمایند ( ایك مان جزو مدت مان قصهگویی قصهگو محاسبه ننواهد د).
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بخش داوری:
انتخاب و معرفی گروههای داوری استان
-

داوران استانی سه نار ا اار ناسان و مربیان توانمند و یا ا ناص حقیقی یا حقاوقی صااحب نظار و اثار
در حااو ه قصااهگویی ماایبا ااند اااه بایتااتی باار اساااس فاارم ااماره  2بااه دبیرخانااه مراااز معرفاای ااده و
مجو ال م را اتب نمایند.

 ال م است داور در مراحس حو ها و استانی توسط یک گروه ثابت انجام ود. ترایب گروه داور در استان متشکس ا دو نار اانونی و یک نار غیر اانونی میبا د.-

ترایب گروه داور بنش اعضا نوجوان متشکس ا سه نار (مربی فرهنگی ،هنر و ادبی)
با تجارب و دانش قصهگویی میبا د.

-

در بنش فراگیر هیئت داوران با قصه گویی به بان ا اره آ نایی دا ته با ند.

 قصهگویی گدربزرگها و مادربزرگها نیز توسط هیات داوران سطح استانی انجام میگذیرد.نکات قابل توجه داوران استانی:

 داور بر اساس فرم ار یابی ( ماره  )3انجام می ود .ایك فارم بارا الیاه
ده است .

اراتاننادگان در نظار گرفتاه

 گا ا اجرا و تصویرباردار قصاهگویی هار یاک ا اراتاننادگان بناش ویاژه در مراااز فرهنگای هنار لاوح
فشاارده قصااهگااویی و فاارم ناسااایی قصااهگو ( گاادربزرگ و مااادر باازرگ ،نوجوانااان ،فراگیاار) بااه دبیرخانااه اسااتان
ارسال نمایند تا در مراحس ار یابی استانی قرار گیارد .در ایاك بناش گاروه داور نتابت باه بررسای و انتنااب
راه یافتگان به مرحله جشنواره استانی اقدام خواهند ارد.
 در انتناب قصهگویان بنش و یژه (گدربزرگ ،ماادر بازرگ و اعضاا نوجاوان ) باه ساالمت جتامانی برگزیادگان
استانی توجه ارده ،تا امکان حضور آنان به بنش بیك المللی فراهم ود.
 گروهها

راتاننده دربنش ویژه به صورت مجزا و با یگدیگر مقایته خواهند د:

-

گدربزرگها و مادربزرگها

-

اعضا نوجوان

-

مربیان فراگیر
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 :5-2مرحله بین المللی

یاناستانی راه یافته به بنش بیك المللی با اخصها ثابت و توسط یک گروه داور ار یابی
قصهگو 

می وند.
-

برگزیدگان مرحله استانی اه تمایس خود را به رات در بنش بیك الملس اعالم نمودنددر بنش نرایی
جشنواره با قصهگویان خارجی به رقابت خواهند پرداخت.

-

راه یافتگان به ایك مرحله عالوه بر اجرا قصهگویی در سالك اصلی ،به امااك فرهنگی اعزام خواهند
د و همچنیك ا اارگاهها و نشتتها تنصصی استااده خواهند ارد.

كالملس  ،نباید با اجرا مرحله استانی ا نظرنوع قصه و یوه
 اجرا قصهگو یی راه یافتگان به بنش بی اجرا متااوت با د.
-

اانون در برره بردار ا قصهگویی برگزیدگان استانی و بیك الملس آ اد است.

نکات قابل توجه شرکت کنندگان
 .1رات در جشنواره متتلزم تکمیس فرم متقاضی (فرم ماره  )1است.
 .2امکان تغییر قصه و یا روش قصهگویی گا ا اجرا قصهگویی در مرحله حو ها و یا استانی وجود ندارد.
 .3حدااثرمدت مان قصهگویی  22دقیقه با د.
 .1به منظور ار شگذار به قصهگویی اتابنانها  ،پیشنراد می ود قصهگو یی ها اامال مناطب محور اجرا ود.
 .1گرچه انتناب قصه ا جمله اختیارات قصهگو میبا د ،ولی بر محتوا مناسب قصهها انتناب ده تأاید می ود.
 .6در قصهها با محور موضوعی رضو به منابع و متتندات تارینی توجه ود.
 .1ال م است قصه گویان ا نقسقصههایی اه توسط قصهگو در دیگر جشنوارهها اجرا و منجر به اتب رتبه گردیده است جدا
اجتناب نمایند .بر ایك اساس ،ضرور است قصهگویان با انتناب قصها جدید در جشنواره رات انند.
 .8ال م است قصهگویانی اه با گویش یا بان محلی در جشنواره رات میانند ،قبس ا اجرا ،متك فارسی قصه خود را
تایپ ارده و در اختیار داوران قرار دهند.
 .9رعایت ئونات اسالمی به ویژه پو ش مناسب مورد تأاید دبیرخانه می با د .همچنیك  ،قصهگویانی اه در مرحله
استانی ا لباس سنتی و یا پو ش خاصی استااده ارده اند ،در مراحس بعد مجو تغییر پو ش خود را ننواهند دا ت.
 .12ایتته است رات انندگان در اجرا قصه خود به نکات ذیس توجه نمایند:
-

ا ابزار ساده و موثر در روند اجرا قصه استااده ود.

-

ا ورود به اجرا نمایشی با برره ا میزانتك  ،افکتها صوتی و نور  ،آاتتوار متنوع و سنگیك خوددار

-

ا اجرا نمایش تک ناره یا نمایش با تکنیک مشاراتی ،میدانی و مونولوگ محور (تکگویی) خوددار
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ود.

ود.

جوایز برگزیدگان:
 سطح استانی :لوح تقدیر – جایزه نقد به مبلغ دو میلیون ریال
 سطح نرایی:
-

برگزیدگان بنش بیك الملس:
برگزیده اول :لوح تقدیر – تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ بیتت میلیون ریال
برگزیده دوم :لوح تقدیر – تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ گانزده میلیون ریال
برگزیده سوم :لوح تقدیر – تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ ده میلیون ریال

-

برگزیدگان بنش ملی:
-

برگزیده اول :لوح تقدیر – تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ گانزده میلیون ریال

-

برگزیده دوم :لوح تقدیر – تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ سیزده میلیون ریال

-

برگزیده سوم :لوح تقدیر – تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ ده میلیون ریال

-

بنش ویژه
گدر بزرگ و مادر بزرگ :دو ناربرگزیده ( لوح تقدیر ،تندیا جشنواره ،جایزه نقد –هربرگزیده مبلغ ده میلیون ریال)
یک نار برگزیده (لوح تقدیر ،تندیا جشنواره ،جایزه نقد – هربرگزیده مبلغ ده میلیون ر یال)
فراگیر :
نوجوانان :سه ناربرگزیده (لوح تقدیر ،تندیا جشنواره ،جایزه نقد – هربرگزیده مبلغ گنج میلیون ریال)

-

بنش رضو (جوایز برگزیدگان در اختتامیه گانزدهمیك جشنواره بیك المللی امام رضا (ع) اهدا خواهد د)
معرفی هشت برگزیده بنش قصهگویی رضو

به دبیرخانه گانزدهمیك جشنواره بیك المللی امام رضا (علیه التالم)

معرفی هشت برگزیده بنش داستان نویتی رضو

به دبیرخانه گانزدهمیك جشنواره بیك المللی امام رضا (علیه التالم)
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جدولزمانبندی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
آفرینشهای فرهنگی

اداره کل

نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی

اجرای به موقع برنامهها موجب ارتقای سطح کمی و کیفی جشنواره خواهد شد.
ردی

تار یخ

عنوان

مالحظات

1

ارسال یوهنامه به استانها

 1رریور

توسط دبیرخانه ستاد

2

اعالم رابط جشنواره قصه گویی اداره اس استانها به ستاد

 12رریور

توسط دبیرخانه استان

3

معرفی گروهها داور استان به دبیرخانه ستاد

 22رریور

توسط دبیرخانه استان

1

جشك قصهگویی همزمان در الیه مرااز استان

مرر

1

برگزار جشنواره در سطح استان

مرااز فرهنگی هنر

مرر -آبان

توسط دبیرخانه استان

6

معرفی برگزیدگان استان به دبیرخانه مراز (بنش قصه گویی)

 11آبان

توسط دبیرخانه استان

1

ارسال متتندات مربوط به استان موفق به دبیرخانه مراز

 32آبان

توسط دبیرخانه ستاد

8

اعالم اسامی برگزیدگان توسط دبیرخانه مراز

گایان د

توسط دبیرخانه ستاد

9

برگزار مرحله بیكالمللی

برمك ماه

توسط دبیرخانه ستاد

9

فصلدوم:مقالهنویسی
ماندگار سنت دیرگا قصهگویی ،مرهون سنتاو ی و عشق پژوهشگرانی است اه به جمعآور و رمزگشایی
قصهها مکتوب و ااهی پرداختهاند .بر ایك گایه توسعه و ا اعه مباحث نظر در حو ه قصه و قصهگویی،
بی ک رسالتی است مرم اه به ترویج و ر د ایك گدیده فرهنگی منجر خواهد د.
در نو دهمیك جشنواره بیكالمللی قصهگویی برآن دیم تا مینه را برا تجلی عرصهها علمی و نظر
قصهگوییگشوده و میزبان دیدگاهها و مقالهها اندیشمندان ایك بنش با یم .لذا ا الیه متقاضیان دعوت
می ود تا با ارسال مقاله در توسعه و ترویج فرهنگ قصهگویی مشارات نمایند.
موضوع مقاالت :

-1
-2
-3
-1
-1

نقش قصهگویی در پرورش سبک ندگی ایرانی  -اسالمی در اوداان و نوجوانان.
بررسی جایگاه و اهمیت قصهگویی برا اوداان و نوجوانان با نیا ویژه.
نقش قصهگویی در انتقال مااهیم درسی به اوداان و نوجوانان.
جایگاه و اهمیت قصهگویی در سنتها و آییكها فرهنگی ،تارینی و بومی محلی.
چگونگی استااده ا بان وجود قصهگو در قصهگویی.

نحوه ارایه مقاله :
 -1ارسال چکیده تاصیلی مقاله تا  122المه در بردارنده طرح متئله ،روش پژوهش و یافتهها تحقیق
به همراه الید واژهها به دبیرخانه مراز .
 -2ارسال اصس مقاالت گذیرفته ده حدااثر تا  12صاحه  A4در قالب  wordو  pdfبا فونتB Mitra
سایز  11به دبیرخانه مراز (گا ا اعالم نتایج بررسی چکیده مقاالت توسط دبیرخانه مراز و
تماس با گذیرفته دگان).
نکات قابل توجه ارایه دهندگان مقاله :
 -1ارائه مقاله به صورت فرد یا گروهی ( حدااثر  3نار ) آ اد است.
 -2مقالهها دریافتی متترد ننواهد د.
 -3مقاله مورد نظر تکرار نبوده و به چاپ نرسیده با د.
 -1تکمیس و ارائه فرم ثبت نام الزامی است.

11

 -1اانون در برره بردار ا مقالهها آ اد است.
 -6ارسال چند مقاله توسط یک نار بالمانع میبا د.
 -1داور و انتناب مقالهها برگزیده توسط دبیرخانه مراز انجام می ود.
 -8گاه مار جشنواره:
 تاریخ ارایه چکیده مقاله  32رریور91-

اعالم نتایج بررسی چکیده مقاالت  12مرر ماه 1391

-

ارایه اصس مقالهها گذیرفته ده به دبیرخانه مراز  1 :آبان ماه 1391

 اعالم نتایج برگزیدگان بنش بیك المللی  1د ماه 1391 قرائت مقالهها برگزیده همزمان با اجرا جشنواره بیك المللی قصهگویی در برمك ماه 1391 -9جوایز :
 برگزیده اول :لوح تقدیر– تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ گانزده میلیون ریال برگزیده دوم :لوح تقدیر– تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ ده میلیون ریال برگزیده سوم :لوح تقدیر– تندیا جشنواره – جایزه نقد به مبلغ گنج میلیون ریال – 12ارتباط با دبیرخانه مراز جشنواره
آدرس گتتی :ترران ،خیابان داتر فاطمی ،خیابان حجاب ،مرااز آفرینشهاا فرهنگای و هنار ااانون پارورش
فکر اوداان و نوجوانان ،اداره اس آفرینشها فرهنگی ،دبیرخانه مراز جشنواره بیك المللی قصهگویی
 آدرس الکترونیکیccf.kanoon@gmail.com : -تلاك تماس 221-88911311 :
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فصلسوم:داستاننویسیرضوی
اانون پرورش فکر اوداان و نوجوان در راستا توسعه ادبیات اودک و نوجوان با محورموضوعی رضو متابقه داستان نویتی را
برگزار میاند.

محورموضوعی:
داستانهایی با محوریت رضو

شرایط کنندگان:
 عالقمندان به رات در بنش داستان نویتی (مربیان ،نویتندگان ،دانشجویان ،اولیا تربیتی ،والدیك و فرهینتگان حو ه
ادبیات اودک و نوجوان و) ...

نحوه ارایه آثار:

 فرم مشنصات تکمیس و به همراه اثر ارسال ود.
 هر راتاننده میتواند حدااثر  2اثر با محوریت داستان اوتاه رضو ارسال اند.
 مناطب گروه سنی داستان اودک و نوجوان می با د.
 آثار ارسالی در متابقات و فراخوانها دیگر رات داده نشده با د.
 آثار ارسالی باید رو یک طر ااغذ  A4با قلم نا نیك و با فونت  11تایپ ود.
 آثار ارسالی عودت داده ننواهد د.
 اانون در برره بردار و چاپ آثار برگزیده آ اد است.
 آثار اه بعد ا تاریخ اعالم ده به دبیرخانه ارسال ود ،در فرآیند داور قرار ننواهد گرفت.

جوایز برگزیدگان :جوایز برگزیدگان همزمان با اختتامیه گانزدهمیك جشنواره بیك المللی امام رضا علیه التالم اهدا خواهد د.
 نار اول  :نشان رضو جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقد به مبلغ گانزده میلیون ریال
 نار دوم  :نشان رضو جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقد به مبلغ ده میلیون ر یال
 نارسوم  :نشان رضو جشنواره  +لوح تقدیر  +جایزه نقد به مبلغ هشت میلیون ریال

گاهشمار:
مرلت ارسال آثار به دبیرخانه مراز جشنواره  22آبان ماه سال 1391

آدرس پستی:
ترران ،خیابان داترفاطمی ،خیابان حجاب ،مراز آفرینشها فرهنگی و هنر اانون پرورش فکر اودااان و نوجواناان ،اداره ااس
آفرینشها فرهنگی ،دبیرخانه مراز جشنواره بیك المللی قصهگویی
آدرس الکترونیکیccf.kanoon@gmail.com :
تلاك تماس 221-88911311 :
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فصلچهارم:برنامههایجنبی
 -1معرفی و تقدیر ا مروجان قصهگویی (توسط دبیرخانه مراز )
 -2برگزار اارگاهها و نشتتها تنصصی ( در سطح مراز ،استان و اشور)
 -3اعزام قصهگو به امااك فرهنگی (در سطح مراز ،استان و اشور)
 -1رونمایی اتاب
 -1معرفی و تقدیر ا مرااز فرهنگای هنار و حاو ههاا اار ناسای موفاق در ساطح اساتان باه صاالحدیاد مادیراس
استان ( مرحله استانی )
 -6معرفی و تقدیر ا استانها موفاق در اجارا فرآیناد قصاهگویی ساطح اشاور توساط دبیرخاناه مرااز (مرحلاه
بیك المللی)
جشاانواره باایك المللاای قصااهگااویی فرصاات مغتنماای اساات تااا مینااه مناسااب بارا تاارویج فرهنااگ قصااهگااویی و همچناایك
ارتقا دانش تجربی و نظر قصهگویان مریا ود .ضمك توجه دادن اانون استانها به برنامه ریز و اهتماام باه ماوارد
فوق انتظار میرود با ارائه طرح و برنامهها خالق و اجرا آن در استان ،دبیرخانه مراز را در تحقق اهدا ایك دوره
ا جشنواره یار رسانید.
یبا اند مادارک و متاتندات ماورد نظار را بار اسااس جاداول پیوسات
استانهایی ااه متقاضای ارات در ایاك بناش ما 

تنظیم و حدااثر تا تاریخ  95/8/32به دبیرخانه مراز ارسال نمایند.
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