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 (1400فروردین  2)  روز جهانی آب

(World Water Day, 22 March 2021) 

اری آبذارزشگ  
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، در مورد معنای آب برای مردم ، ارزش واقعی آن و چگونگی محافظت بهتر از 2021مارس  22وز جهانی آب ، ر

ست. معنای آب برای شمادر مورد فراخوان این  د.برای افراد مختلف معنای مختلفی دارآب  .این منبع حیاتی است

، رفاه و محیط زیست شما شما آب برای خانه و زندگی خانوادگی، معیشت شما، اقدامات فرهنگیو چقدر چگونه 

ما می توانیم نقاشی، فیلم کوتاه و نوشتار کوتاه در گرامیداشت این روز جهانی شرکت کنیم.  تهیه  مهم است؟ با

داستان ها، افکار م. روایتها، کنیموثرتری استفاده  از آن برای همه به طور ارزش قائل شویم و طور واقعیبرای آب به 

 ارسال کنید.برای ما به صورت نقاشی، فیلم کوتاه و نوشتار و احساسات خود را درباره آب 

)متولدین سال  16گرامیداشت روز جهانی آب برای کودکان و نوجوانان زیر مجازی فراخوان 

 به بعد( 1383

-آبرنگ-مداد سیاه-گواش-پاستل -رنگ روغن-)سیاه قلم و سفید یا رنگی سیاهصفحه یک  -نقاشی -1

 پیرامون ارزش و اهمیت آب برای شما.  یا بوم و ارسال تصویر آن A4روی کاغذ  نقاشی با رایانه( 

یا انیمیشن و یا کلیپ حداکثر با زمان دو دقیقه تهیه شده با موبایل یا دوربین  -کلیپهای دو دقیقه ای -2

 اسالیدهای پاورپویینتی به صورت متحرک پیرامون ارزش و اهمیت آب در زندگی شما و یا جامعه. 

  (.B zar 14)با فونت  پیرامون ارزش و اهمیت آب برای شما دست نوشته های کوتاه دو صفحه ای -3

نفرات برگزیده تی شرت مخصوص روز جهانی آب اهدا خواهد شد و به کلی همه بخشها یک نفر برگزیده  20به 

اول هر بخش یک دستگاه دوچرخه، نفرات دوم برگزیده هر بخش یک دست لباس ورزشی، و به نفرات سوم 

  برگزیده هر بخش یک سری لوازم ورزشی اهدا خواهد شد. 

 تلگرام و یا ایمیل -عالقمندان برای شرکت در فراخوان ضمن ارسال آثار خود از طریق پیام رسانهای واتس اپ

 :به شماره های مشروح ذیل اینجانب محمد اسماعیل اسدی ارسال فرمایند تصویر کارت ملی خود  همراه

 yahoo.com977127iwc@ایمیل:                    00989111752719شماره واتس اپ و تلگرام: 

 . 1399د اسفن 25  خرین مهلت ارسال آثار: تا پایان روزآ -

 .1399اسفند  27: ثارآانتخاب و داوری  -

مراسالالالالس ارسالالالالال  الالالال ای   -1399بهمالالالالن  28 :فراخالالالال اناطالالالالسا رسالالالالان   -
 1400برگ یدگان: فروردین 

mailto:iwc977127@yahoo.com
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را در  ارسالالالال و مطالالالال  نقاشالالال   الالالاه دلی هالالالا برگالالال ار دننالالالده فالالال  اسالالالتفاده از  -
نشالالریا ه مطع  الالا ه سالالایت  الالای اینترنتالال ه در اخعالالار رسالالانه  الالای ا تمالالا  ه 

بالالرای  پدیالالد آورنالالده اثالالر الالا را بالالا ندالالر نالالام عط بالالا ایالالن مهالالابقه و سالالایر م انمالالرت
 .داردخ د محف ظ نگه م 

 ب رگداشت:  مل فامیان 

 -م سهالالاله سالالالع گامان بهالالال   -مجتمالالالش دشالالالاورزی گردشالالالگری ددتالالالر بهالالال   فرشالالالعا 

مالالالدیریت آب و خالالالا   -)گرگالالالان  شالالالردت مهندسالالال  مشالالالاور آبرا الالاله بالالال م  یردالالالان

مالالالدیریت آب و  -گلهالالالتانسالالالازمان  هالالالاد دشالالالاورزی اسالالالتان  وامالالال رفن  مهندسالالال 

 -استان فارسو ام ر فن  و مهندس  سازمان  هاد دشاورزی خا  


