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 نامهشیوه

 فراخوان فرهنگی هنری

 «بنیان اساسی»

 

  با هدفآثار تولید

 اساسی قانونان با مسائل و نوجوان انکودکآشنایی 
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به نام خدا

 

 

 ضرورت: و  مقدمه
این توجه و شوند. ین گروه جامعه محسوب میسازترترین و آیندهعنوان مهمبه ی رو به رشد،کودکان در هر جامعه

توانیم در خصوص مسائلی از قبیل عنوان مثال ما میالتفات به کودکان در تمام موضوعات قابل تصور است. به

استحکام و  اتاین ارتباط موجب ییم.سطح سواد و ... ارتباط وثیقی را با موضوع کودکان برقرار نما بهداشت، تغذیه،

 . خواهد شدی فردی کودکان در آینده ین موضوعات و کمک به رشد و توسعهشدن انهادینه

های الزم را کسب نمایند و در راه تحصیل آن نسبت به آن آگاهییکی از عمده مسائل اجتماعی که کودکان باید 

به بهبود تواند مدار در جامعه میقانون است. تربیت کودک قانونمحور حولبکوشند، آشنایی با حقوق و مسائل 

 جرم و اعمال مجرمانه در جامعه منجر شود.اجتماعی و کاهش مثبت سطح مناسبات 

، رودشمار میترین مبادی و مسائل دانش حقوق بهدر میان تمام موضوعات حقوقی، حقوق اساسی از مهماز قضا  

منجر نیز مسائل حقوقی  کلیات و سایرتواند به درک بهتر آنان نسبت به که آشنایی کودکان با موضوعات آن می

آورد تا ضمن آشنایی با مفاهیم عمیق حقوق این شاخه از دانش حقوق این امکان را برای کودکان فراهم می. شود

، «های اجتماعیکننده در گروهگیر و هدایتراهبر، تصمیملزوم » ،«مداری در جامعهلزوم قانون»اساسی از قبیل 

شان به ارمغان مثمر ثمری را برای خود و جامعهی بتوانند آینده ،و .... «کشور ضرورت وجود ساختارها برای اداره»

 آورند. 

با هدف آشنایی کودکان  ،با مشارکت و همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پژوهشکده شورای نگهبان

 و نوجوان ر حوزه کودکدرخواست از صاحبان فکر و اندیشه د ضمن زیربنایی دانش حقوق قصد داردبا موضوعات 

 جهت آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل حقوق اساسی دست یابد.  به گشایش باب جدیدی در جامعه

بر این اساس و با توجه به ضرورت مطرح شده در سطور فوق، فراخوان تولید آثار فرهنگی هنری در حوزه کودک و 

 کند.منتشر می« بنیان اساسی»نوجوان را با عنوان 

 

 

 : اهداف
 ترین متن حقوقی عنوان عالیی کودکان و نوجوانان نسبت به قانون اساسی بهپذیرجامعه .1

 آشنایی کودکان و نوجوانان با مسائل بنیادین حقوقی .2

 ی عمومی و اساسیکمک به گسترش و ارتقاء سطح دانش حقوق در حوزه .3

 انون اساسیمطرح در ق ایجاد پیوند میان کودکان و باورهای بنیادین اجتماعی .4
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 هدف اصلی
 و نوجوانان توسعه و ترویج خوانش اصیل از قانون اساسی و حقوق عمومی در بین کودکان

 اهداف فرعی
 و نوجوانان کودکانانتقال و ترویج گفتمان حاکم در قانون اساسی در میان  .1

 ایجاد زمینه برای آشنایی بیشتر با موضوعات متنوع حقوقی  .2

 تر و پویاترایجاد بستر الزم برای تحقق جامعه سالم .3

 

 : یموضوعمحورهای 

 وجود قانون اساسی در جامعه به عنوان قانون محوری •

 های خودضرورت رجوع مردم به قانون اساسی جهت شناخت حقوق و آزادی •

 هاضرورت وجود ساختارهایی برای اداره کشور و نسبت بین آن •

 بستگیری در مواقع بنت بر امور و تصمیمضرورت وجود رهبر برای نظار •

 ضرورت حل مسئاله بنیادین کشور بر محور قانون اساسی •

 نقش مردم در تصویب قانون اساسی •

 اداره مردم در تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران •

 آشنایی با مفاهیم بنیادین قانون اساسی همانند استقالل، عدالت، آزادی •

 

 های فراخوان: بخش

 ادبیهای آفرینش

 داستان کوتاه •

 شعر •

 رمان •

 نامه نمایش •

 فیلم نامه •
 

 

 های هنریآفرینش 

 پوستر و ...( -کتاب تصویری -نقاشی ) تصویرسازی •

 انیمیشن •

 نقاشی دیجیتال •

 ایهای رایانهبازی •
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 شرکت کنندگان:گروه سنی 

 بزرگسال

  مخاطب آثار: 

 (گروه سنی ب و جکودک: )

 نوجوان:) گروه سنی د و هـ(

  ضیحات مربوط به هر رشته یا هر بخش:تو

 پدیدآورندگان در هر بخش، در انتخاب قالب، نوع اثر، فرمت، حجم و .... آزاد هستند.

 شیوه ارسال آثار:

 گیرد:یفرم زیر که در سایت پژوهشکده قرار متکمیل و ارسال از طریق 

https://formafzar.com/form/z4fro 

 

 مقررات و شرایط: 

 داشتن زمینه تخصصی یا آثار مرتبط در زمینه کودک و نوجوان .1

 تولید آثار در تابعیت قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسالمی ایران .2
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 تقویم اجراییشمار یا گاه

 

 

 برگزیدگان و شایستگان تقدیر:

 ندارد باشند، برابر نظر هیئت داوران قرارداد نهایی تنظیم خواهد شد.کلیه آثار منتخب که دارای شرایط و ضوابط استابا 

 جوایز:

 برگزیده سه اثر میلیونی به  5و  7، 10اعطای جوایز نقدی  .1

 برترنامه و محتواهای عقد قرارداد با طرح .2

 های عمومیچاپ و ترویج سه اثر برتر از طریق حمایت .3

 سرنوشت آثار:

 ومیچاپ و توزیع و ترویج در سطح عم

 قابل توجه:نکات 

نامه اولیه آثار توسط هیئت داوران ظرف ده روز از پایان فراخوان بررسی و نتایج جهت ارسال آثار قطعی و طرح .1

 گرددعقد قرارداد اعالم می

کنندگان ظرف مدت معینی )با توجه به حجم و کیفیت آثار( مهلت خواهند داشت پس از عقد قرارداد شرکت .2

 ا به پژوهشکده شورای نگهبان ارسال نمایند.آثار مطروحه خود ر

 88533438 تلفن تماس با دبیرخانه:

 عنوان فراخوان

 دی 10 تهیه و تدوین فراخوان 

 دی 12 فراخوان  انتشار

 بهمن ماه 22 اولیه آثارطرح  مهلت ارسال آخرین 

 ماهاسفند 10 دریافت، جمع بندی و ثبت آثار

 ماهاسفند 15 داوری آثار

 اسفندماه 20 نتیجه اعالم 

 اسفندماه 25 ارسال اصل آثار پذیرفته شده


