
ابی به با هدف دستیجوانان ایران در قالب داستان علمی تخیلی و نقاشی نوجوانان و  برای بیدار کردن رویاهای  تالشی شانی منککشوری رویای که رقابت

 های رفیع دانش نجوم و فضا است.قله

 ماه طول کشید. 01نزدیک به تا اختتامیه  69اسفند در  دوره این رقابتمین سو لحظه تصمیم گیری برای برگزاری از

 با دقت و جمع آوری آثار داستان و نقاشی، داوری و انتخاب نفرات برتر تعیین موضوعات، تدوین قوانین و شیوه داوری،،انتخاب داوران  ماه 01در این 

 تالش زیادی صورت گرفت.

ی رودا اثر 090که  دریافت کردیم ایراناز شهرهای مختلف با موضوع نجوم و فضا داستان ع.ت  001،  مرداد 01 تا اردیبهشت 24از  بقهمسادر این 

و احتمال اشتباه به  ستانهای برتر بطور دقیق انتخاب شدهبرای اینکه دا .ندبود هسال 01 ساله و مسنترین شرکت کننده 6 . کمسن ترین شرکت کننده شد

 د.اوری داستان در دو مرحله انجام شد فر برسدص

خست لی داوری مرحله نژانر ادبیات علمی تخی و مترجمتزی و آقای فرزین سوری پژوهشگرتخیلی و فانو نویسنده ادبیات علمیآقای سعید سیمرغ مترجم 

 اسامی داستانهای راه یافته به مرحله دوم داوری منتشر شد.مهر 0ماه داوری شد.  4در طی اثر  090بر عهده داشتند.  این رقابت را

ت و عپلیسی وپژوهشگر ادبیات  نوبینده، مترجم و جناب آقای نوید فرخی ،ایران ی تخیلیمادبیات عل نویسنده و پژوهشگر نامیمحمد قصاع جناب آقای 

در  بزرگسالبخش اثر  21اثر بخش نوجوان و  09. داستان کوتاه بودندمرحله دوم داوران تبریز  فرهیخته از نویسندگانجناب آقای جالل شمع سوزان 

 د.داوری ش  ماه 2مدت مرحله دوم به 

 . داوران داستان در نهایت دقت، نکته سنجی، وحساسیت داستانها را خواندند

   خص شد.مش اثرشایسته تقدیر در دوبخش نوجوان و بزرگسال 0و اثر برترکشوری 0  جدول امتیازات،با تکمیل در نهایت 

گذشته در  الو توان ادبی بیشتری نسبت به س ن میداد که نویسندگان با پشتوانه علمیاو نش کیفیت بیشتری برخوردار بودندازنسبت به دوسال قبل  داستانها

 .این رقابت شرکت کردند

 

ارسال سال  00ه سنی بیشتر از داثر توسط ر 00سال و  00اثر مربوط به رده سنی کمتر از  022 کردیم.اثر از کل کشور دریافت  011  در بخش نقاشی

 نخستین برخورد انسان با موجودات فضایی تعیین شده بود.به پیشنهاد داوران شده بود.موضوع بخش نقاشی 

 یآقا هنرهای اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریزو معاون دانشکده شمیلی فرنوشقاشی توسط خانم دکترنداوری آثار 

 علمی این دانشگاه در دو روز انجام گرفت. از اعضا هیئتعبدالهی فرد  ابوالفضلدکتر

 هر دو دارای کارشناسی ارشد نقاشی و دکتری پژوهش هنر هستند. دالهی فردعبابوالفضل دکتر خانم دکتر فرنوش شمیلی و آقای 

نقاط ضعف و قوت آثار واینکه در بخش کودک  گاهی برای حذف یک اثر گفتگوهای طوالنی داشتند. انجام گرفت.وعادالنه ای داوری کامال علمی، حرفه

ثدرت خالقیت و ،داستان پشت هر اثرکاغذ استفاده شده،  مواد، نوع ترکیبات، شد. ز مربی یا بزرگساالن هم کمک گرفته یا نه بررسی میآیا خالق اثر ا

ه برتر در هر رد 0در ابتدا قرار بود فقط  د.شآثار شایسته انتخاب و هنری د وبا توجه به دالیل دقیق علمی شند بادقت آنالیز دانش نجومی هنرم تخیل و

ن به دلیل ضعیف اثر برتر انتخاب شد. در بخش جوا 9سنی انتخاب بشه اما به پیشنهاد داوران و باتوجه به اینکه تعداد آثار بخش کودک خیلی زیاد بود 

 ثر شایسته تقدیر معرفی شد.ا 0بودن آثار فقط 

ای همه شرکت کنندگان آرزوی توفیق نهایت سپاسگزارم.برو تالش وافر در این رقابت شرکت کردند بیبا انگیزه  کهاز همه هنرمندان و نویسندگانی 

  دارم.  روزافزون

فضا  نجوم واین رقابت برای سنجش توانایی خلق آثار هنری یا داستانی برگزار نمی شود. هدف من در این رقابت آشنا کردن کودکان و نوجوانان با دانش 

 ی ایران شوند.بود. به امید اینکه از میان شرکت کنندگان افرادی پرورش یابند که بتوانند موجب پیشرفت بیش از پیش صنعت فضای

 60آذر  0 ،مریم فخیمی، دبیر برگزاری 

 


