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 مقدمه :

مفتخریم برای اولین بار در شهرستان بندر ماهشهر شاهد برپایی مسابقات بزرگ استعداد یابی پتررو  

 ماه می باشیم .

منطقه و بره همرش شرر ش    این مسابقات مطابق تقویم فرهنگی شورای راهبردی صنایع پتروشیمی 

عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر در راستای مسئولیش های 

اجتماعی و به منظور شناسایی نوجوانان با استعداد در زمینه های مختلف علمی ، هنرری و ورزشری   

 برگزار می گردد .

روز افزون  وفایی استعداد ها و پیشرفشامید اسش  ه با  شف نوجوانان مستعد شهرستان ، شاهد شک

 این عزیزان در جهش افتخار آفرینی برای میهن عزیزمان باشیم .

  



 شرایط و ضوابط واجدین شرکت در مسابقات استعداد یابی پترو ماه :

 سال می باشد . 52تا  81مسابقات خاصِ نوجوانان و جوانان  -8

ویژگی خاص در زمینه های علمی ، هنری و شر ش در این مسابقه منوط به داشتن استعداد و  -5

 ورزشی می باشد .

 هر نفر مجاز به شر ش در یک رشته می باشد . -9

د  ه امکان اجررا در  الزم اسش در طراحی اجرای مورد نظرِ خود به این نکته توجه داشته باشی -4

 فضای داخلی استودیو و روی صحنه را داشته باشد .

 بق رده ی سنی فوق الذ ر آزاد می باشد .شر ش در این مسابقه برای عموم مطا -2

 شر ش در این مسابقه رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای شر ش  ننده ندارد . -6

 

 قوانین ارسال آثار :

 ویدئو دارای  یفیش مناسب صدا و تصویر باشد . -8

 دقیقه می باشد . 2حدا ثر مدت زمان هر ویدئو  -5

 تصاویر موبایلی به صورت افقی ضبط شود . -9

 امکان ارسال تصاویر آرشیوی وجود ندارد . -4

جمله ی )این ویدئو جهش شر ش در مسابقه استعداد یابی پترو ماه تهیه می شود ( در ابتدا یا  -2

 انتهای ویدئو حتما باید بیان شود .

 رعایش موازین اخالقی و شرعی در تهیه ویدئو الزامی می باشد . -6

 دبیرخانه مسابقات ارسال گردد .به  CD لیه آثار به صورت ویدئو و در قالب  -7

 ویدئو الزم اسش فرم ثبش نام مسابقه تکمیل و ارسال گردد . CDهمراه با  -1

 آثار دانش آموزان از طریق مدارس دریافش و به دبیرخانه جشنواره ارسال می گردد . -3

 

  



 رشته های مسابقه استعداد یابی پترو ماه :

آواز خوانی  السیک / محلی / سرود یا تواشیح/مدیحه سرایی /مداحی/گروه  خوانندگی :-1

 پاپ و ...

 نقاشی /  اریکاتور / تصویرگری  و ... هنر های تجسمی :-5

پررده  پانتومیم / قصه خوانی / روایتگری / شعبده و تردستی / نقالی /  هنر های نمایشی :-9

/ تقلید صدا  خوانی / نمایش عروسکی / مونولوگ / بازیگری / استند آپ  مدی / مجری گری

 و ...

 آ روبات / حر ات نمایشی با توپ / حر ات نمایشی رزمی  و ... مهارت های جسمانی :-4

 تقلید صدا / بیش با س و ... سرگرمی :-2

 و ... )در قالب پاورپوینش(پژوهش و سخنوری علمی :-6

 

 نکته :

 رشته های بخش خوانندگی ویژه پسران می باشد .*

مسابقه در نظر گرفته نشده اسش و این مسابقه با موضوع آزاد برگرزار  هیچ موضوعی برای *

 می شود .

در رشته های نقاشی ،  اریکاتور و تصویرگری معیار های قضاوت برای انتخاب افرراد برترر   *

توانایی در بیان می باشد و آثار با پسوند  –تکنیک  –اصالش  –تر یب بندی  –شامل : مفهوم 

 و بصورت انفرادی ارسال گردد . JPJفایل 

 گرفتن عکس از آثار با گوشی موبایل بالمانع می باشد .*

 .مگاپیکسل  متر نباشد  1حداقل رزولوشن عکس های موبایلی باید از *

راه یافتگان به این مرحله در مقابل -5ارسال ویدئو  -8مسابقه در سه مرحله انجام می شود *

قبول شدن در این مرحله وارد مرحله نهایی خواهند شرد   از عدداوران اجرا خواهند داشش و ب

یرا  نفر 9در این مرحله فینالیسش ها با هم رقابش خواهند داشش و از بین نفرات فینالیسش -9

 خواهد شد . نهایی مسابقه برنده گروه

  



 جوایز مسابقه :

 میلیون ریالچهل مبلغ  نفر اول :

 میلیون ریال سیمبلغ  نفر دوم :

 میلیون ریال بیسشمبلغ  سوم :نفر 

نفر از راه یافتگان بره مرحلره    91تفاده از استخر آزادی جهش سانسِ رایگان اس 81به همراه *

 نهایی

 

 مهلت ارسال آثار :

آثار خود را بره دبیرخانره    82/88/8931داوطلبان جهش شر ش در مسابقه می توانند نهایتا تا 

 جشنواره تحویل دهند .

 

 ارتباط با ما :

 86:11الری   1:11دبیرخانه اولین مسابقات استعداد یابی پترو ماه شنبه تا چهارشنبه از ساعش 

 در محل فرهنگسرای فردوسی ناحیه صنعتی آماده دریافش آثار شما می باشد .

 13891681466-13192487851شماره های تماس : 

 www.posc.irآدرس سایش :

 moontalent_ir آدرس اینستاگرام :

 moontalent@posc.ir یمیل :آدرس ا

 

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه اولین جشنواره استعداد یابی پتروماه


