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معاونت توسعه منابع انسانی
اداره کل رفاه  ،تعاون و خدمات اجتماعی

برگزاری جشنواره هفت سین برای پرسنل شهرداری تهران
برابر تاکید دکتر نجفی شهردار محترم تهران مبنی بر توجه و احیای هر چه بیشتر به سبک و فرهنگ اسالمی ایرانی،
جشنواره هفت سین به منظور ارج نهادن به آیین های سنتی ،ایرانی و با در نظر گرفتن سبک زندگی اسالمی در بین
کارکنان شهرداری تهران و خانواده محترم آنها برگزار می گردد .

اهداف برگزاری جشنواره :
تکریم سنت ها  ،ارزش های اجتماعی  ،زنده کردن آیین های نوروزی برای خانواده ها و بویژه کودکان و نوجوانان ،
دوری از تجمالت خانواده ،احیای آئین ها و سنت های ایرانی و اسالمی  ،ایجاد شور و نشاط اجتماعی و ترویج استفاده
از مواد دور ریختنی (فرهنگ تفکیک از مبدا و کاهش تولید پسماند)

شرایط حضور در جشنواره:
عالقه مندان بر شرکت در این جشنواره باید به اداره رفاه مناطق مراجعه و در خصوص موارد ذیل ثبت نام نماید :
سفره هفت سین ،عروسک ،سبزه های تزئینی نوروز ،اجناس مناسب برای هدایای نوروزی ،تخم مرغ های رنگی
،شیرینی جات و شکالت های خانگی و ملزومات هفت سین و پذیرایی نوروزی.

محورهای داوری:
خالقیت و نوآوری در استفاده از ابزار و مواد کم هزینه  ،وسایل دور ریختنی در زمینه کشف ایده ها و خالقیت ها ،
سادگی و زیبایی سفره ها با رعایت عناوین هویت اسالمی ،هویت ایرانی ،ابتکار ،خالقیت و نوآوری

مقررات شرکت در مسابقه سفره هفت سین
 قلمرو این مسابقه مرزهای فرهنگی زبان پارسی و آیین های ایرانی است ،از این رو هر فردی که پارسی زبان و یاایرانی باشد و یا این آیین را پاس بدارد ،می تواند از تمامی واحدهای شهرداری تهران در این مسابقه شرکت نماید.
 افراد شرکت کننده باید یک فرد حقیقی باشند و یک نفر با چند نام کاربری اجازه شرکت در مسابقه نخواهد داشت. الزم است هر فرد شرکت کننده در مسابقه ۳ ،عکس از سفره هفت سین خود از سه زاویه مختلف تهیه و به آدرسهای ذکر شده ارسال نماید.
 الزم است در هر سفره هفت سین این نوشته باشد؛"اولین دوره مسابقه هفت سین کارکنان شهرداری تهران نورزو "79
 نوشته هایی که بعدا با فتوشاپ و یا ادیت تصویر به عکس اضافه شوند ،مورد قبول نمی باشد. هر فرد شرکت کننده باید با سفره هفت سینی که توسط خود فرد تهیه شده ،در مسابقه شرکت نماید و عکس سفرههای هفت سین از مکان های عمومی مورد قبول نمی باشد.
 الزم است ،در عکس های ارسالی برای دبیرخانه مسابقه ،عکس اصلی برای رای گیری مشخص شده باشد .در غیراینصورت دبیرخانه به تشخیص خود یک تصویر را برای شرکت در مسابقه انتخاب خواهد نمود.
 عکس سفره هفت سین مربوط به سال گذشته که نمادی از سال های گذشته هم در آن مشاهده شود مورد قبول نمیباشد.
 -بعد از ارسال تصاویر نام نام خانوادگی و محل خدمت فرد شرکت کننده در مسابقه حتما قید شود.

 الزم است کیفیت عکس های ارسالی از کیفیت مطلوب از نظر نور و رنگ برخوردار باشند. شرکت کنندگان می توانند از هر ایده ای که حداقل به یک نکته محیط زیستی اشاره کرده باشد ،در چیدمان سفرههست سین استفاده کنند.
 زمان ارسال /52اسفند 79/الی  /52فروردین 79 / عکس های مربوط به سفره های هفت سین خود را از  5طریق برای ما ارسال نمایید :الف  :ارسال به تلگرام  075520۳2272آی دی @haftsein97:
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