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 ایشان محترمویژه جهادگران و خانواده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهارانمسابقه 

 

بخش 5  

بستر سازی برای توسعه مشارکت فردی، با هدف  ارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز وتقبه مناسبت دفتر فرهنگی امور جهادگران 

 نموده است.« بهار در بهار»هنری  -های فرهنگی، اقدام به برگزاری مسابقه فرهنگیدر برنامه ماعی جهادگرانخانوادگی و اجت

موضوع 3  

با موبایل عکاسی با موبایل فیلم   

 سوال تصویری

 عید نوروز تحویل سال

 ماه مبارک رمضان

 خاطره نویسی دلنوشته



 :های مسابقهبخش

 با موضوعاتاثر  3ارسال حداکثر : با موبایل یساعک : 

 های گردشگری در شهرها و روستاهای ایران جاذبهو های نوروزی انعکاس آیین -1
 ( نوروزعید رمضان و ماه مبارک تالقی  -سفره افطاری -سفره هفت سین) از سفره تا سفره -2

 م ارحاصله  -3

 دقیقه( 5حداکثر) سال 3-15 کودکان و نوجوانان توسط فجرسوره حفظ ارسال فیلم از  :با موبایل فیلم 

 مبتنی بر دعای هر روز ماه  میزان فرمان انسان هاینماهنگ سلسلهآزمون  پاسخ به سواالت: سوال تصویری

  مبارک رمضان

 در لحظه تحویل سال با خدای خود عهد میبندم که...»ای با عنوان: کلمه 40پیامک حداکثر ارسال : دلنوشته»  

 (نوروزعید رمضان و تالقی ماه مبارک از  نوشتن خاطره) :نویسیخاطره   

 :موضوعات مسابقه

 تحویل سال 

  نوروزعید 

  رمضانماه مبارک 

 

 شرایط عمومی:

 نام در سامانه رویتاب )باشگاه جهادگران(ثبت 

  بخش مسابقه یکتنها در اثر  3ارسال حداکثر 

 ؛امکان تولید آثار به صورت انفرادی 

 جهادگر-1 

 مجردها )پدر و مادر(  - متأهلین )همسر و فرزندان( شامل:جهادگر هریک از اعضای خانواده  -2

 

 شرایط اختصاصی:

 مگابایت با فرمت  1حداکثر سایز هر اثر  :موبایلبا  یساعکjpeg 

 :مگابایت با فرمت  20حداکثر سایز اثر  فیلمmp4 

 :سوال 30سوال از  10و پاسخ صحیح به حداقل  آزمون( 3)از شرکت در حداقل یک آزمون - سوال تصویری                                                                                                    

 کشیپاسخ درست یک شانس شرکت در قرعه 10هر  -

 :300004055ای به سرشماره کلمه 40ارسال متن حداکثر  دلنوشته  

 :ارسال اثر در قالب  خاطره نویسیword  و نوع قلم 14و با اندازه قلم B Mitra  



 

 جوایز: 

 

 با موبایل یسابخش عک  

 میلیون تومان )به ازای هر نفر( 2 ------------ )به قید قرعه(نفر  5

 

 با موبایل بخش فیلم 

 میلیون تومان )به ازای هر نفر( 4------------ )به قید قرعه(نفر  5

 

 بخش سوال تصویری 

 میلیون تومان )به ازای هر نفر( 4 ------------)به قید قرعه( نفر  5

 

 بخش دلنوشته 

 میلیون تومان )به ازای هر نفر( 2------------ )به قید قرعه(نفر  5

 

 نویسیبخش خاطره 

 میلیون تومان )به ازای هر نفر( 1------------ )به قید قرعه(نفر  5

 
 

 1402اردیبهشت  10 :و شرکت در آزمون مهلت ارسال آثار

 1402خرداد  1 اختتامیه:

 

 roytab.ir  رسانی و دریافت مجازی آثار:سامانه اطالع

 


