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 : مقدمه

برپاای  مسااب ب با ر     بار در شهرستان بندر ماهشهر شااهد   دومینبرای مفتخریم 

م  باشیم ، ایان مسااب ام مباابق ی افیم گرهنوا  شافرای        استعداد یاب  پترو ماه

همت شرکت عملیاام ییرصانعت  و مادمام    راهبردی صنایع پتروشیم  منب ب و بب 

باب  در راستای مسئفلیت های اجتمااع  و   صنایع پتروشیم  شهرستان بندر ماهشهر

منظفر کشف و شناسای  نفجفانان با استعداد در زمینب های مختلف علما  ، هناری و   

 برگ ار م  گردد . ورزش 

امید است کب با کشف نفجفانان مستعد شهرستان ، شاهد شاوفگای  اساتعداد هاا و    

 . پیشرگت روز اگ ون این ع ی ان در جهت اگتخار آگرین  برای میهن ع ی مان باشیم

 

در سب مرحلب ی م دمای  ، نیمب نهای  و نهای  برگا ار   پتروماه استعداد یاب مساب ب 

و مراحا    )ییار حوافری     م  گردد کب مرحلب ی م دمای  بررس  آثار مفاهد بفد

 برگ ار م  گردد .و با اجرا در م اب  داوران بعدی بب صفرم حوفری 

 

 

 

 

 



 

 ترو ماه :استعداد یابی پ جشنوارهشرایط و ضوابط واجدین شرکت در 

 م  باشد . سالبب باالیر  8نفجفانان و جفانان  مساب ب ماص -9

شرکت در این مساب ب منفط بب داشتن استعداد و ویژگ  ماص در زمینب های  -2

 و ورزش  م  باشد . ، نمایش  علم  ، هنری

 هر نفر مجاز بب شرکت در یک رشتب م  باشد . -9

یفجب داشتب باشید کب  الزم است در طراح  اجرای مفرد نظر مفد بب این نوتب -4

 اموان اجرا در گوای دامل  استفدیف و روی صحنب داشتب باشد .

ما       شرکت در این مساب ب برای عمفم مبابق رده ی سن  گفق الاککر آزاد   -5

  باشد .



 

 

 :های مسابقه رشته 

-محلاااااا -کالساااااایک مدیحااااااب ساااااارای  آواز ماااااافان   

پانتفمیم قصااااب مفان  روایتوری شااااعبده و پاپ ن اش  کاریوایفر یصفیرگری 

 اساااتند آپ  بازیورییردسااات  ن ال  پرده مفان  نماااایک عروسو  مفنفلف 

کمدی آکروبام ی لید صدا بیت باکس حرکام نمایش  با یفپ مجری گری حرکاام  

 نمایش  رزم  پژوهک و سخنفری و...

 :نکته

 رشتب مفانندگ  و مدیحب سرای  ویژه پسران م  باشد . *

هیچ مفضفع  برای مساب ب در نظر گرگتب نشده است و این مساب ب با مفضفع آزاد *

 برگ ار م  شفد .

در رشتب های طراح  ، ن اش  و یصفیر گری معیار های قواوم برای انتخاب اگاراد  *

یفانای  در بیان م  باشد . و آثاار  -یونیک-اصالت-یرکیب بندی-بریر شام  : مفهفم

 بصفرم انفرادی ارسال گردد .و  JPJبا پسفند گای  

گرگتن عوس از آثار با گفش  مفبای  بالمانع م  باشد . حداق  رزولفشان عواس   *

 مواپیوس  کمتر نباشد . 8های مفبایل  باید از 

 

 



 

 

 قوانین ارسال آثار :

 ویدئف دارای کیفیت مناسب صدا و یصفیر باشد . -9

 دقی ب م  باشد . 5حداکثر مدم زمان هر ویدئف  -2

 مفبایل  بب صفرم اگ   ضبط شفد .یصاویر  -9

م      جملب ی )این ویدئف جهت شرکت در مساب ب استعداد یاب  پترو ماه یهیب  -4

 شفد   در ابتدا یا انتهای ویدئف حتما باید بیان شفد .

 رعایت مفازین امالق  و شرع  در یهیب ویدئف ال ام  م  باشد . -5

 اموان ارسال یصاویر آرشیفی وجفد ندارد . -6

  باب   وای مجازی )یلورام ، وایساپ یا ایتادر بستر گآثار بب صفرم ویدئف کلیب  -7

 شماره یماس ذکر شده ارسال گردد

گای  ویدئف الزم است مشخصاام شارکت کنناده شاام  ناام و ناام       همراه با  -8

منا ل و   مانفادگ  ، یاریخ یفلد ، شماره مل  ، آدرس منا ل و شاماره یمااس   

 همراه ارسال شفد .

ما  یفانناد در   کسان  کب اموان ارسال ویدئف ازطریق گوای مجازی را ندارند  -1

 بب دگتر دبیرمانب ارسال نمایند .  CDقالب

 وایز مسابقه :ج

 میلیون ریال  مبلغ  پنجاهنفر اول: 

 میلیون ریال    چهلمبلغ   نفردوم:

 میلیون ریال سیمبلغ  نفرسوم:

  تعلق می گیرد .به نفر چهارم تا دهم نیز هدایای نقدی 



 

 

  11 اسفند 22  مهلت ارسال آثار :

 

 ارتباط با ما :
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