
 

 

 یا رئوف

 میلیونی 63آیین نامه نهمین جشنواره شهر 

 شهادت روز چهلمین و اسالمی انقالب فجر یدهه مناسبت به خرمشهر سفیران جهادی گروه

 با را میلیونی 63 شهر هنری-فرهنگی جشنواره نهمین ،سلیمانی قاسم حاج شهید آسمانی،سردار

 برگزار بعدی سه پوستر یتهیه و سرود اجرای محوریت با خرمشهر، پرورش و آموزشهمکاری

.کندمی
 

 :سرود ی مسابقه در شرکت نقوانی

 مد سرودهای از یکی انتخاب و شده مقرر قوانین به توجه با ،)دختر( متوسطه دوره مدارس آموزان دانش( 1

 با ماه بهمن 02 روز در و پرداخته تمرین به نفره 02 تا 51 های گروه تشکیل با ،سفیران جهادی گروهنظرِ

 .کنند یم اجرا را خود سرود مدرسه در داورانحضور

 داوران توجه مورد (سرود اجرای هنگام در نوآوری ی ارائه) اعضاء  پوشش و سرود خواندن در هماهنگی( 2

 .گیرد می قرار

 .باشد ی ثبت نامی می مکان برگزاری سرود در مدرسه( 3

 شماره با ماه، بهمن 91 شنبه، روز تا حداکثر سفیران، جهادی گروه داور دعوت جهت مدارس مسئولین( 4

 به داوری جهت ،(چهارشنبه) ماه بهمن 32 روز در داوران تا گرفته تماس (منیخی فضلی خانم (09167826913

 .نمایند مراجعه مدرسه

 .گردد می تقدیم ارزنده هدایایی برتر، گروه سه به( 5

 

:بعدی سه پوستر ی مسابقه در شرکت قوانین



 .تهیه شود 177*07طرح بر روی مقوای ( 1

 .دارد ای ویژه امتیاز پوستر، طرح دهی حجم برای باطله وکاغذهای ریختنی دور وسایل از استفاده( 2

 بودن بعدی سه باید عبارات نوشتن صورت در بفرمایید توجه .گیرد می قرار فعل بدون عبارات پوستر روی بر( 3

 .شود رعایت طرح

 .باشد می داوری های مالک از طرح تمیزی( 4

 .شود اجرا و انتخاب "یسلیمان بمکت" محوریت با باید پوستر هر طرح محتوای( 5



 

 

 .شود مراجعه سفیران جهادی گروه اعضای و داوران به ها طرح نمونه ی مشاهده برای( 6

 .ندارد امتیازی انفرادی حضور .گیرد می انجام )نفر 3 تا نفر 2 ( محدود اعضای تعداد با پوستر هر ی تهیه( 0

 الی سه مدت به شده، نام ثبت مدرسه در ماه بهمن 21 شنبهدو روز پوستر، اجرای ی مسابقه برگزاری تاریخ( 8

 .باشد می ساعت چهار

 ) شماره با بهمن 91 شنبه، روز تا حداکثر سفیران، جهادی گروه رِداو دعوت جهت مدارس مسئولین (9

 ی مشاهده و داوری جهت ماه، بهمن 39 روز در داوران تا گرفته تماس (منیخی فضلی خانم 29167826913

 .نمایند مراجعه مدرسه به پوستر ی تهیه مراحل

 .گردد می تقدیم ارزنده هدایایی برتر، گروه سه به( 17


