
 رقابت نقاشی

به طور مجزا و هر دو سال یکبار برگزار خواهد شد. به این « رویای کهکشانی من»بخش رقابتی جشنواره کشوری 

 برگزار خواهد شد. 88در سال  و رقابت داستان کوتاه 89در سال  ترتیب، رقابت نقاشی

 

، ستارگان و هادار ها و دنبالهسیارکهای زیبا، اجرامی چون سیارات و قمرهایشان، کیهان پر است از کهکشان

های قدرتمند در حال کاوش و انسان به دنبال اعماق کیهان با تلسکوپها. هچالهسیا و هاسحابیابرنواخترها، 

شمار ابرنواختر وجود دارد. بی ،در هر سوی کیهان ها در آن سوی مرزهای منظومه شمسی  است.یافتن ناشناخته

توسط انسان ثبت شد و اولین تصویر یک سیاهچاله در آسمان سال پیش برای اولین بار پیدایش یک ابرنواختر  869

 ماهواره نخستین پرتاب با فضا عصر پیش، سال 66 ندارد. یفضا پایان بهار امسال منتشر شد. آرزوهای بشر برای فتح

. گرفت قرار بشر دسترس در کیهان فضا، به انسان نخستین یافتن راه با پیش، سال 99. دش آغاز فضا به بشر ساخت

 فضا افاکتش برای ماموریت چندین نیز ایران فضایی صنعت. بگذارد قدم ماه به توانست انسان پیش سال پنجاه

 آینده. کند ترک را زمین سیاره روزی است مجبور نیز انسان بیاید، بیرون گهواره از است ناگزیر کودکی هر .داشته

د و و اعماق کیهان را کاوش کند. ماه را فتح کن یابد راه فضا به توانست امید و تالش تخیل، با بشر. است فضا در بشر

 ها و ابرنواخترها کسب کند.دانش زیادی درباره سیاهچاله

تخیالت خود را در قالب نقاشی  ها وخواهیم به عنوان شرکت کننده در این رقابت، امیدها، پیشبینیاز شما می

 ترسیم کنید.

 امسالن موضوعات برای شرکت در رقابت ، ای89بندی رقابت در سال کنندگان از عنوانبا توجه به استقبال شرکت

 .انتخاب شد

  کره ماهزندگی انسان در 

 های آینده سازمان فضایی ایرانماموریت 

 ای ناشناختهظهور ابرنواختر در آسمان سیاره 

 های تازهکهکشان سوی ها دری بهسیاهچاله 

 

انه از پذیرش آثار نگارگری، توجه: رویکرد جشنواره صرفا آثار نقاشی با موضوعات مشخص شده است و دبیرخ

 .معذور است… و تصویرگری ،یگرافیکموشن، گرافیکی یشن،انیم

 



  کنندگانرده سنی شرکت

 سال 8تا  6: الف

 سال 19تا  10: ب

 سال 16از : باالتر ج

 قوانین بخش نقاشی

 عدم رعایت قوانین موجب حذف اثر از داوری است.

 تواند ارسال کند. کننده فقط یک اثر میهر شرکت .1

 لغت درباره اثر بنویسید. ۰۲۱توانید توضیحاتی در حد توضیح: در صورت تمایل می

 .برای مسابقه دیگری ارسال نشده باشد نقاشی .6

 .باشدنقاشی از جایی کپی نشده  .3

 ها نشود.توجه: کمک فکری به کودکان باید به نوعی باشد که نافی خالقیت آن

 .اجرا شود یا بوم ها روی کاغذ، مقوانقاشی .4

  .باشدنمتر سانتی  90و حداکثر عرض  بیشتر از  60بیشتر از  حداکثر طول .9

 .(.رنگ و..روش نقاشی آزاد است ) مدادرنگی، گواش، آب .6

 .وشته نشودهیچ متنی روی نقاشی ن .9

 از تا زدن یا لوله کردن آثار خودداری شود. .9

 از ارسال عکس خود به همراه نقاشی خودداری کنید. .8

 

 

 

 

 

 



 داوری شیوه

  . تصمیم داوران نهایی خواهد بود.آثار هر بخش به طور جداگانه داوری خواهد شد

 :داوری می شوند معیار زیر ۵تمامی آثار ارسالی بر طبق 

 موضوع توجه به محتوا و .1

 توجه به ترکیب بندی  .6

 هارنگتوجه به ترکیب  .3

 خالقیت در ارائه .4

 اصالت .9

 تکنیک .6

 شرکت در رقابت

فیش واریزی پست کنید. نبود برگه مشخصات  و وبگاه دانلود، تکمیل و چاپ کرده، به همراه اثر برگه مشخصات را از

 .و فیش واریزی منجر به حذف اثر از شرکت در رقابت است

 نامثبت

 هزار تومان  19هزینه شرکت در بخش رقابت نقاشی: 

 نزد بانک ملت واریز کنید.به نام مریم فخیمی    8835 1578 3372 6104هزینه را به شماره کارت  

  کنید.اثر پست  برگه مشخصات و و کپی آن را به همراهتصویر فیش واریزی را به ایمیل زیر ارسال 

Ayazastroscifi@gmail.com  

ساعت بعد از ارسال تصویر فیش، ایمیلی از طرف انجمن دریافت خواهید کرد. درصورت عدم دریافت ایمیل،  49تا 

 (19تا  16) زمان تماس: روزهای غیرتعطیل از ساعت  08146836103 تماس بگیرید.

های ها، فرهنگسراها و کانونهای نقاشی، بهزیستیآموزشگاه ،بهزیستی نندگان از موسساتکتبصره: شرکت

کنند، نیمی از هزینه را پرداخت پرورش فکری کودکان و نوجوانان که به صورت گروهی در این رقابت شرکت می

 خواهند کرد.
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 شیوه ارسال آثار 

تبریز، خیابان امام خمینی، جنب مسجد »به آدرس برگه مشخصات و فیش واریزی های خود را به همراه نقاشی

کدپستی:  –، مرکز عرضه تجهیزات نجومی آذر استار ۰۱کبود، مجتمع تجاری ابریشم، طبقه همکف، پالک 

به همراه برگه مشخصات و فیش  توانید اثر خود رااگر در تبریز سکونت دارید می ارسال کنید. «  ۵۰۱۵۱۰۵۰۱۰

 ۱۲۰۱۵۲۵۲۱۲۵. شماره تماس آذراستار: از پرداخت نقدی خودداری کنید( ( واریزی، حضوری تحویل دهید

 وارد کنید: پست را در سامانه زیر اعالم شده از دفتر بیرخانه، شماره مرسولهبرای اطالع از وصول آثار توسط د

http://newtracking.post.ir/ 

  89مهر  10مهلت ارسال آثار: 

 

 نکات مورد توجه

 دارد تا در صورت آشکار شدن هر گونه نقض در قوانین انجمن نجوم آیاز این حق را بر خود محفوظ می

 .مسترد کندشرکت در مسابقه، جوایز را از برندگان 

  برندگان، تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه درخواست خواهد شد.اسامی با مشخص شدن 

 شود.هیچ کدام از آثار بعد از داوری مسترد نمی 

 ها، انجمن نجوم آیاز این اجازه را خواهد داشت تا از آثار دریافت شده جهت تبلیغات، استفاده در برنامه

ننده کنوعی استفاده کند. بدین ترتیب نیازی به اخذ اجازه و تایید شرکتبه هر … درآمدزایی و انتشار، 

 .نخواهد بود

 ها و عوارض ناشی از عدم وصول جوایز مربوط به شخص برنده خواهد بودمسئولیت تمامی هزینه. 

 رکت به شتواند جایزه را در صورتی که برنده تا مدت یک هفته بعد از اعالم نتایج پاسخ ندهد، انجمن آیاز می

 .کننده دیگری اهدا کند

  انجمن نجوم آیاز این حق را دارا است تا در صورت بروز پیشامدهای غیرمنتظره و یا شرایط نامناسب، مسابقه

 شود.تحویل داده می هادر اینصورت آثار تدریجا به شرکت کننده .را ملغی کرده و در وبگاه اعالم کند
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