
 

 

 

 

 

 اهی زیباییبه نام آفریننده

 فراخوان

 رمان نوجوان ی داستان و جشنواره

 شیراز دانشگاه کودک ادبیات مطالعات مرکز

 1399 اردیبهشت

 

 تألیفی داستانیتصویری هایکتاب قلمرو در برتر ثارآی جشنوارهپس از برگزاری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز 

 نخستین دارد تصمیم ،(یبازآفرین و بازنویسی داستانیتصویری) بازنگاری هایکتاب یجشنواره همچنین و ۱۳۹۵ اردیبهشت در

 ۱۳۹۰ تا ۱۳۵۷ هایسال در منتشرشده برتر آثار معرفی به جشنواره این. را برگزار کند نوجوان رمان و داستان یجشنواره

 شرکت جشنواره این در را خود برتر آثار توانندیم قلمرو این در جلد طراحان و نویسندگان ناشران، تمام اینبنابر ؛دارد اختصاص

 .دهند

 

 جشنواره برگزاری از هدف 

 نوجوان رمان و داستان یحوزه ناشران و ادیبان هنرمندان، ،نویسندگان اثربخش و خالقانه هایکوشش بر نهادنارج. ۱

 .اندداده شایسته پاسخی ایران نو نسل اینیازه به اند وپیموده را دشوار راهی مشتاقانه که



 

 

 

 کشف و یادشده رآثا بررسی و کاویژرف به دانشگاهیان و دانشجویان ،پژوهشگران بیشتر هرچه توجه برانگیختن. ۲

 .نوجوان و کودک ادبیات ینظریه به ژرفابخشی منظوربه آثار این پنهان هایظرفیت

 آثار محتوایی و هنری دبی،ا هایارزش بیشتر هرچهارتقای  به یادشده آثار ناشران و هنرمندان نویسندگان، تشویق. ۳

 .مخاطبان نیازهای به درخور توجهی و خویش

 .نوجوان و کودک ادبیات آثار بررسی در دانشگاهی هایمالک ترویج و معرفی. ۴

 که کسانی یهمه و ابدارانکت مشاوران، پدران، و مادران آموزگاران، به ایران نوجوان و کودک ادبیات برتر آثار معرفی. ۵

 .اندبرگزیده آنان یویژه آثار و نوجوانان و کودکان میان پیوند برقراری در را میانجیگری یوظیفه

 

 جشنواره هایبخش

 :شد خواهد برگزار بخش چهار در جشنواره این

 اصلی بخش. ۱

 برتر آثار. الف     

 برتر نویسندگان. ب     

 برتر طراحان. ج     

 برتر ناشران. د     

 آثار اما نداشته را اصلی بخش در حضور برای الزم هایمؤلفه تمامی که آثاری بخش این در: تقدیر شایسته بخش. ۲

 .گرددمی معرفی است، تقدیری قابل و توجه درخور

... و روایی و ساختاری ژانری، موضوعی، چون هاییزمینه در هنجارشکن و پیشرو آثار بخش این در: نو نگاه بخش. ۳

 تقدیر و معرفی بخش این در است، پیشرویی اثر ،ژانر خلق یا موضوع پرداخت در اثری اگر نمونه برای شوند؛می معرفی

 .شودمی

 کودک ادبیات شناسیآسیب حوزه در هاییتحقیق یارائه محوریت با هایینشست و هاپنل بخش این در: موازی بخش. ۴

 .شودمی برگزار بررسی و نقد هاینشست و نوجوان و

 



 

 

 

 گیردمی تعلق برگزیدگان به که امتیازهایی

  تقدیرنامه و دانشگاهی افتخار دیپلم اهدای. ۱

 .برگزیده آثار و هنرمندان آثار بررسی به دکتری هایرساله و ارشدکارشناسی هاینامهپایان یافتناختصاص. ۲

 .باشد الزم جهانی و ملی هایمجمع به معرفی برای چهچنان برگزیدگان به ویژه ینامهیهتوص دادن. ۳

 . کرد خواهد منتشر جشنواره که ایمجموعه در برگزیده آثار و برگزیده هنرمندان آثار یچکیده چاپ. ۴

 

 داوری گروه کار یشیوه

 دانشگاه کودک ادبیات مطالعات مرکز «نوجوان رمان گروه» یبرعهده ۱۳۹۰تا  ۱۳۵۷ سال از نوجوان هایرمان تمامی داوری

 :است زیر شرح به ،اندکرده آغاز را هاداوری آن اساس بر و برگزیده هارمان ارزیابی برای داوران که یاشیوه .است شیراز

 و هاشاخص با که آثاری مقدماتی، یمرحله داوری از پس. شوندمی ارزیابی مقدماتی داوری یمرحله در آثار، تمامی

 مرحله به آثار منتخب هاآن میان از و گردندمی بررسی داوری، دوم یمرحله در دارند، بیشتری همخوانی شدهتعیین هایمؤلفه

 و خالصه رتبه، درج با داوری، نهایی مرحله به یافتهراه آثار .شودمی معرفی هاآن میان از برتر آثار که یابندمی راه نهایی

 آثار عنوانبه و شد خواهند عرضه( ۱۳۹۰ تا ۱۳۵۷ از) نوجوان هایرمان تحلیلیتوصیفی کتابشناسی قالب در کلیدواژگان

 قرار نوجوانان و کودکان مشاوران کتابداران، والدین، ران،آموزگا پژوهشگران، اختیار در مطالعات مرکز سوی از شدهتوصیه

 . گرفت خواهد

 .دهنداختصاص خود به انتخابی آثار مجموعه در را امتیاز بیشترین که هستند آنانی برگزیده ناشران

 

 جشنواره در شرکت چگونگی

 نویسندگان و ناشرانشوند. در این جشنواره شرکت داده می ۱۳۹۰تا  ۱۳۵۷ی زمانی های نوجوان منتشرشده در بازهتمامی رمان

ارسال  جشنواره یدبیرخانه به ۳۰/۹/۹8 تاریخ تا اکثرحد را خود و منتخب برگزیده آثار توانندمی نوجوان رمان و داستان یحوزه

  .کنند

 



 

 

 

  توضیح چند

 .شودنمی ترجمه ثارآ شامل و دارد اختصاص تألیفی نوجوان رمان معرفی و بررسی به جشنواره این. ۱

 .ندکن شرکت جشنواره در توانندمی اندشده منتشر ۱۳۹۰ سال پایان تا ۱۳۵۷ هایسال در که آثاری. ۲

 نگهداری شیراز دانشگاه نوجوان و کودک ادبیات تخصصی یکتابخانه در بررسی از پس شدهدریافت آثار یهمه. ۳

 ارجمند نویسندگان و ناشران است خواهشمند اینبنابر ؛گرفت خواهند قرار استادان و دانشجویان اختیار در و شد خواهند

 دانشگاه کودک ادبیات مطالعات مرکز یکتابخانه» به اثر تقدیم بر مبنی آن نخست هایصفحه در یادداشتی با را خود آثار

 .برد خواهند بیشتری لذت آثار این یمطالعه از پژوهشگران و دانشجویان گونهبدین. بفرستند جشنواره دفتر به «شیراز

 .شود فرستاده دبیرخانه برای نسخه سه کمدست اثر هر از است خواهشمند. ۴

 خود یبرگزیده آثار کامل مشخصات و نام است کافی ،ندارند دسترسی خود آثار از برخی به که ارجمندی نویسندگان. ۵

 آثار اصل ارسال گرامی ناشران برای اما ؛بفرستند جشنواره یدبیرخانه ایمیل به یا کنند پست جشنواره دفتر نشانی به را

 .است ضروری

 :بفرستید نشانی این به لطفا را نامزدشده آثار. ۶

 رمان یجشنواره یدبیرخانه فارسی، ادبیات و زبان بخش شیراز، دانشگاه دو شماره ساختمان ادبیات، چهارراه شیراز،

 ۰۷۱۳۲۲8۳۰8۰: تلفن شماره

 :کنید مکاتبه نشانی این با بیشتر اطالعات نههرگو برای و

 :جشنواره ایمیل

koodak@rose.shirazu.ac.ir 
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