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 فراخوان مسابقه منایشنامه نویسی برای مدارس

«جایزه علی غالمی»    
 

ضْش ثب ّوکبسی اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی ٍ اًجوي ٌّشّبی ًوبیطی ایشاى ، ًخستیي  اًجوي ٌّشّبی ًوبیطی استبى َث

یسی ثشای هذاسس )جبیضُ علی غالهی( سا ثب ّذف تقدٍسُ هسبثقِ  هی گضاسَیت تئبتش پبیِ دس هذاسس استبى ثشًوبیطٌبهِ ًَ     

 ًوبیذ.

:تئاتر مدارس  

تَجِ ِث پبیِ ّبی آهَصضی دس عشغِ ی ٌّش اص چٌذ سَ هی تَاًذ افق ّبی سٍثشٍ سا ثشای اجتوبع قَام ثجخطذ.تشثیت 

ٌّشهٌذاى ثشای آیٌذُ ایي سشصهیي اص سَیی ٍ تشثیت اًسبى ّبیی کِ ثتَاًٌذ دس حَصُ هسبئل اجتوبعی، تبثیش گزاس ثبضٌذ اص 

کِ ّوِ ایي ّب اص تَاًبیی ّبی ثبسص ٌّش تئبتش است. پس ثب داًستي ایي هْن  سَی دیگش، تضویٌی ثشای آیٌذُ ّش جبهعِ ایست

هطکالت ٍ کوجَدّب سا کبّص دّین. تئبتش ، ایي گبم سا هحکن ثش هی داسین تب دس اسبس ٍ پبیِ ی تئبتش ، یعٌی ًوبیطٌبهِ  ، 

ضْش پیص اص ایي ، تئبتش هذاسس ساِث خَثی تجشِث کشدُ است. تجشِث ای  دُ استبى َث کِ ًتیجِ اش ثشای تئبتش استبى دسخطبى َث

              .تئبتش هذاسس ثشگضاس هی کٌین اد سا ِث ًبم یکی اص فعبلیياست. ثٌبثشایي ثب آگبّی اص ایي پیطیٌِ ٍ اّویت ایي سٍیذ
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د ؛ پس اص هعلن ضذى ،  صًذُ یبد استبد علی غالهی کِ دًیبی تئبتشی خَد سا دس هذاسس ٍ ثب ّذایت هعلوبى خَد آغبص کشدُ َث

ایي هسیش سا دس عشغِ ٌّش اداهِ داد. اٍ دس توبم طَل دٍساى هعلوی ، ّوَاسُ اص تئبتش داًص آهَصی غبفل ًطذ ٍ ثب ضَس ٍ 

ضَقی ٍغف ًبپزیش دس توبم هقبطع تحػیلی ثب داًص آهَصاى تئبتش کبس کشد ٍ ایي هسیش حشکتی اش ، سجت تشثیت ًسلی دس 

یسی ثشای ت ئبتش جٌَة ایشاى ضذ کِ ثعذ تش ساّص سا دس دًیبی تئبتش اداهِ دادًذ. ِث ّویي دلیل عٌَاى ایي سٍیذاد ًوبیطٌبهِ ًَ

ٍ ِث  پبسذاضتی ست اص ٍی ثشای حشکت دس ایي هسیش هْنایي عٌَاى   هذاسس هضیي ضذُ است ِث ًبم جبیضُ علی غالهی .

.                                                                                  داًص آهَصیاهیذ ضکل گیشی ًسلی دیگش اص دل تئبتش   
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 موضوعات: 

 ، امید و نشاط ، مهرورزی دوستی، ،انسان خانوادگی،آموزشی ، اجتماعی اخالق کیفیت آثبس هتقبضی ٍ هضبهیٌی ّوچَى

 ٍ اًتخبة هالک ، شهروندی حقوق آن، های آسیب و مجازی ،فضای مقدس دفاع ، تربیتی مسائل و زیست محیظ به توجه

یت است آثبس اٍَل  

                                                                                                                

 بخش ها:

یسی ثشای هذاسس دس دٍ ثخص ثشگضاس هی ضَد :هسبثقِ ًوبیطٌبهِ ًَ  

ثخص آصادالف(   

یسبى استبى. یسٌذگبى ٍ ًوبیطٌبهِ ًَ  ایي ثخص هتعلق است ِث ًَ

 ة( ثخص استعذادّبی تبصُ

.ثخص استعذادّبی تبصُ هتعلق است ِث داًص آهَصاى هقبطع هختلف کِ دس ایي صهیٌِ فعبلیت داسًذ  

:رشایط  

یسی ثشای هذاسس ًبم داسد. ثٌبثشایي ثب تَجِ الف(  ِث ایٌکِ تئبتش هذاسس تک جٌسیتی است اص ایي سٍیذاد، ًوبیطٌبهِ ًَ

یسٌذگبى ّن استبًی تقبضب هی ضَد ِث ایي هْن تَجِ کٌٌذ.اضخبظ ًوبیطٌبهِ الضاهب هزکش ثبضٌذ یب هًَث ؛ تب صهیٌِ تَلیذ  ًَ

 دس هذاسس فشاّن ثبضذ.

ضْش ثشگضاس هی ضَدة(  یسبى استبى هی تَاًٌذ ثب اسسبل کلیِ ًوبیطٌبهِ ثٌبثشایي  ؛ایي هسبثقِ دس گستشُ جغشافیبیی استبى َث ًَ

 آثبس خَد دس ایي سٍیذاد ضشکت ًوبیٌذ.

یسٌذُ ًیست.  ج( هحذٍدیتی دس تعذاد آثبس اسسبلی اص سَی یک ًَ

ُ هَظف است دس ریل عٌَاى اثش ،ثب رکش هقطع اثتذایی یب دثیشستبى  یسٌذ ، گستشُ هَضَعی اثش )دٍسُ اٍل / دٍسُ دٍم( د( ًَ

 خَد سا هطخع ًوبیٌذ.
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ُ ثبضذ.ُ( آثبس اسسبلی پیص اص  ایي ًجبیذ دس ّیچ چطٌَاسُ یب هسبثقِ ای ضشکت کشد  

 

:نکات مهم  

 الف( آثبس ثشگضیذُ، ثشای تَلیذ ِث هذاسس استبى هعشفی خَاٌّذ ضذ.

ُ دس یک هجوَعِ ِث غَست کتبة هٌتطش خَاٌّذ ضذ .ة( آثبس ثشگضیذ  

 

 

:جوایز   

سیبل هیلیَى  ضصستجِ اٍل :   

سیبل  هیلیَى پٌجستجِ دٍم:   

سیبل هیلیَى چْبسستجِ سَم:   

 سِ ًفش تقذیش یِ غالحذیذ ّیبت داٍساى

 

:مدارک  

.اسسبل یک قطعِ عکس اص طشیق ایویل الف(  

  ة( اسسبل فشم تکویل ضذُ اص طشیق ایویل.

WORD  ٍ PDF ( اسسبل ًوبیطٌبهِ دس دٍ فشهتج     

:آدرس   

یسٌذگبى کلیِ                           Namayesh.bu@gmail.comًوبیٌذ:  اسسبل ایویل طشیق اص الضاهب سا خَد آثبس ، استبى ًَ

 

mailto:Namayesh.bu@gmail.com
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: گاهشامر  

هْشهبُ 03هْلت اسسبل آثبس :   

آثبى هبُ 51ًتبیج ًْبیی :   

ِ جطٌَاسُ تئبتش استبًییاّذا جَا ض: اختتبهی  

 

تعبلی ثسوِ  

یسی ًوبیطٌبهِ هسبثقِ دس ضشکت تقبضبی فشم ثشای هذاسس ًَ  

«جبیضُ علی غالهی»  

:                  تحػیالت هیضاى:                      پذس ًبم:                           سبل هتَلذ                          ایٌجبًت

:تحػیلی سضتِ   

       

ّبی ًوبیطٌبهِ/   ًوبیطٌبهِ هتي ثذیٌَسیلِ ، هسبثقِ فشاخَاى دس هٌذسج ضشایط پزیشش ثب  

 

اسسبل هی کٌن. ثخص .............. هسبثقِ دس ضشکت جْت  

:پستی دقیق ًطبًی  : 

:الکتشًٍیکی ًطبًی   

 

:                                                       فبکس:                                     ثبثت تلفي:                     ّوشاُ تلفي

اهضبء             

 


