کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
معاونت فرهنگی
مدیریت آفرینشهای ادبی و هنری
انجمن ادبی آفرینش
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آیین نامه
ویرایش سوم
بهار 9911
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«به نام خدا»

انجمن ادبی آفرینش (شعر و داستان)
 .9مقدمه
ایجاد محیط هنری و ادبی برای هنرمند از ضرورت هاایی اتاک ان منجار بان ریاد یای و ی ای اار
خالق مییود .اداره ا

رارین

اتک انجینهای ادبی ررین

هاای ادبای و هناری بان نناوا ی ای از خادم ادارا اد و هنار م

را در تطح ملای و در تراتار شاور گسا ر

ار

دهاد ..در تارزمینی ان م اد

ادبیااات اتااک و نویسااندگا و یااانرا بدرگاای را باان

ااا مررراای ااردهت ضااروری اتااک اان باان «اد

نقدید و اد نقد رد » پرداخک و ایان اانو پارور

ر اری ود اا و نو واناا اتاک ان یایسا ای

پرداخ ن بن این م م را دارد.

 .2تعریف
انجین ادبای خارین مرحلان از ررایناد تجربان ادبیاات در میاا انضاای برگدیاد مر اد رارین

هاای

ادبی اتک .انضا پس از گذراند دورههای ارگااه نویا ن خاالق و ارگااههاای ادبای یارر و داتا ا وا اد
یرایط ورود بن انجیان ادبای ماییاوند .در ایان مرحلان انضاایی ان تواناایی خلا ا ار دارنادت بان یا
ت صصی با گونن های م لف یرر و دات ا

ینا مییوند.

 .9اهداف
9-9

هدف کلی
الف :ایجاد رضاایی امان بارای توتارن و تاروی «اد نقدیاد و نقاد رد » در امران نو واناا و
وانا پدید ورند

2-9

ار ادبی

اهداف جزئی
الف :تش ی رضای امن و تالم برای نو وانا و انضای ارید نالقنمند بن یرر و دات ا
 :گس ر

و تاداو ارتباطاات انضاا و مرا اد ررهناای و هناری اانو در تاطح ت صصایتار باا

ی اادیار و بااا اریناتااا ادباای ااانو پاارور
یاخص ات ا و شور
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ر ااری ود ااا و نو وانااا و چ ااره هااای ادباای

ج :ارتقاء تطح توانیندیهای انضای برگدیده ادبی
د :یناتازی انضا با ریا های ادبی مراصر و روز
ه :مررری چ ره های وا و خالق ادبای بان ننواننسا هنرمناد م ر اد بان

امران ادبای شاور در

حوزه یرر و دات ا
و :ایجاد رضایی برای رید مربیا و اریناتا در حوزه ت صصی یرر و دات ا
ز :ایجاد روحیۀ نقدپذیریت تشوی و تربیک نااه ان قادی در انضا
 9-9هدف جنبی
الف :پرور

نیروی انسانی م صاص ادبای و یانا باا تیاتاک هاای اانو پارور

ذ بن ننوا مربیا ادبی در ینده

 -4ارکان انجمن:
یورای تیاتکگذاری
دبیر انجین
اریناس انجین در ت اد (یاخن مر دی انجین)
مسئول انجین در ات ا
رابط یا نیایندهی انجین در ات ا
انضا ( پیوت نت وابس ن)
 9-4شورای سیاست گذاری:
یورای تیاتک گذاری یری اتک م ش

از  5یا  7ن ر یام :

 مراو ررهنای بن ننو رئیس یورای تیاتکگذاری
 مدیر ررین

های ادبی و هنری

 دبیر انجین
 دو ن ر از اریناتا ت اد در حوزه یرر و دات ا
3

ر اری بارای

 ی ی از صاحبنظرا یرر و دات ا یاغ در انو
انضای این یورات با پیشن اد مادیر رارین

هاای ادبای و هناریت باا اباال ح ام از تاوی مرااو ررهناای

انو مشغول بن ار می یوند .این یورا وظی ان تیاتاک گاذاریت نظاارتت تصاویب ررالیاک هاای ا رایای و
موزیی انجین را بر ن ده دارد.

 -5دبیر انجمن:
دبیر انجم یرر و دات ا راردی اتاک م صاص از میاا چ رهئ اای یااخص و ناا
ن باا پیشان اد مادیر رارین

یانای ادبیاات شاور

هاای ادبای و تاییاد و اباال از تاوی مرااو ررهناای اانو بارای مادت

مش ص منصو می گردد.
وظایف دبیر انجمن:
با تو ن بن دامنن ی انجین های ادبی و اهییک

دبیر انجین وظایف زیر را بن ن ده خواهد گررک:

 1-5برنامن ریدی و تبیین تیاتاک هاای لای انجیان مطااب باا یاین نامان هاا و یایوه نامان هاای اانو
پرور

ر ری ود ا و نو وانا پس از تصویب یورای تیاتک گذاری

 2-5یناتایی و ذ م صصا ت مدرتا ت چ ره های یاخص و مور ادبی
 3-5ایجاد زمینن های پژوه
 3-5برنامن ریدی در

و تحقی در نرصن های م لف ادبیات

ک تولید ار ادبی

 5-5ایجاد ام ا ارتباط بیش ر ن باا و پیش سوتا ادبی با انضای انجین
 6-5ایجاد رضای امن و تالم برای ترام و تبادل اطالنات و دیدگاه های انضای انجین
 7-5ایجاد بس ر و زمینان مناتاب بارای برگاداری مساابقاتت م ارواره هاا و حضاور در مجاام باینالیللای
ادبی و تش ی دبیرخاننهای ات انی

 -6کارشناس انجمن در ستاد:
اریناس انجین در ت اد وظایف زیر را بن ن ده خواهد گررک:
 1-6نظارت بر رر یند ا رایی انجین
 2-6بررتی و مررری انضای پیوت ن و ار اری
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 3-6یر ک در لسات یورای تیاتکگذاری
 4-6برنامن ریدی و هیاهنای با نیاینده انجین در ات ا ها
 5-6نظارت بر رر یند ا رایی لسات انجین (نلییت پژوهشی و )...
 6-6نظارت ییت ی ی و مح وایی بر ا رای ویژه برنامن های ات انی
7-6

یناتااایی و مررراای داورا ت اتاا ادا ت پژوهشااارا و  ...در ب اا

داخلاایت بااین الیلاا باان دبیاار

انجین
 8-6پیایری لیان اماور مرباوط بان انجیان از یلان :م اروارههاای یارر و داتا ا ت انجیانهاای مجاازیت
تش ی بانک اطالنات اریناتا م یا انجینهات اب اننهای ت صصی انجینها و....

 -7مسئول انجمن:
اریناس مسئول یا اریناس ررین

های ادبیت مسئول انجین ادبی ات ا اتک.

وظایف:
الف :برنامنریدی تالیانن انجینهای ادبی ات ا و ارتال

برای ت اد در اب دای هر تال

 :یناتااایی و مررراای ارااراد یاااخص ات ا ا از میااا ات ا ادا ادبیاااتت یااانرا ت نویسااندگا و
پژوهشارا ادبیاات بارای دناوت بان نناوا

اریاناس م یاا انجیان( در ایان باارهت مشاورت باا

اریناس انجینهای ادبی ت اد الدامی اتک).

ج :مررری مربی م صص یرر یا دات ا بن ننوا رابط یا نیاینده برای هر انجین در ات ا
د :ارتال گدار

لساتت نشسک ها و برنامن های انجین بن ت اد

ها :برنامن ریادی بارای ارتقاای ی یاک انجیان و نشساک هاا و دوره هاای موزیای بارای رابطاا
انجین انجین ات ا و مربیا ادبی

 -8رابط یا نماینده انجمن:
رابط یا نیاینده انجین در ات ا ت یاک مربای ادبای م صاص در حاوزه یارر یاا داتا ا اتاک ان
توتط مسائول انجیان بان تا اد مرررای ماییاود و پاس از بررتای صاالحیک و تاواب از تاوی
مدیریک ررین

های ادبی و هنری ابال رتیی دریارک می ند.

وظایف:
الف :ا را و برگداری لسات انجین زیرنظر مسئول انجین
5

 :هیاهنای با انضای انجین و دریارک ار
ج :هیاهنای با اریناس م یا انجین
د :تنظیم گدار

لسات انجین و ارائن

بن مسئول انجین

ها :مسئول اب انن ت صصی انجین ات ا و رر یند امانکدهی ا بن انضا

 -1اعضای انجمن
در یک تقسیم بندی لی انضای انجین ادبی بن دو دت ن تقسیم می یوند:
انضای وابس ن:
تیامی ارراد زمانی می توانند درخواتک نضویک نند ن نضو ی ی از اب انن های انو بایند یا
مس قیم بن انجین مررری یوند ن در این صورت صالحیک ررد باید توتط اریناس ادبی ات ا بررتی
و تأیید یود.
الف :انضایی ن بن طور مس قیم بن انجین مررری مییوند (تابقن نضویک در مرا د انو را ندارند) تا
تن لسن ا ازه خوان
 :پذیر

ا ر در انجین ندارند.

نو وانانی ن در مسابقات و رویدادهای ادبی مر بر ( موز

و پرور

و  )...دارای رتبنهای

برگدیده و  ...هس ند با ارائن مس نداتت بن ننوا انضای وابس ن بالمان اتک.
انضای پیوت ن:
انضای وابس نت پس از حضور در حداق  6لسن انجینت بن ننوا نضو پیوت ن پذیرر ن مییوند.
1-9یرایط انضا
یرط اصلی نضویک در انجین و خوان

ا رت دای ن ا ر ادبی (یرر یا دات ا ) قاب قبول اتک .بن گوننای

ن از نظر ی ی و ت صصی باالتر از تطح ارگاه ادبی باید.
یرایط تنی انضای انجین:
نضو نو وا  14 :تا  18تال
نضو ارید 19 :تا  22تال
ن ن الف :انضای تنین پایینتر از  14تال درصورتی ن دارای ار قاب تأم در زمینۀ یرر یا دات ا
بایندت میتوانند در لسن انجین یر ک نند و ار خود را ب وانند تا مورد نقد و بررتی قرار گیرد.
ن ن  :انضای ررال ررین

های ادبی در مرا د ررهنای هنری میتوانند بن ننوا ینونده (م اطب

زاد) در لسات حضور یابند.
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 -91شرایط ساختاری برگزاری انجمن ادبی
ت یک انجینهای یرر و دات ا الدامی اتک
 11-1لسات انجین با حضور حاداق  11نضاو رراال ان دوره ارگااه ادبای یارر و داتا ا را باا مورقیاک
گذرانده بایند و قادر بن خل

اری قاب تو ن در ی ی از دو ری ۀ یادیده بایندت رتییک مییابد.

2-11در صااورت حضااور یااک اریااناس م صااص یاارر غیر ااانونی در لسااات انجیاان یاارر و یااک
اریناس م صص دات ا غیر انونی در لسات انجین تو ن بن ن ات زیر الدامی اتک:
الف :بدی ی اتک اریناس دنوت یده باید از ویژگای هاای م ام ماورد تأییاد انجیان ادبای اانو پارور
ر ری برخوردار باید .مث :
o

ینایی با انو پارور

ر اری ود اا و نو واناا و مر اد رارین

می رود مسائول انجیانت اریاناس م یاا را در ایان زمینانت پای

هاای ادبای (ان ظاار
از حضاور در لسانت

تو ین ند).
 oدارابااود دان ا

اااری و اوق ادباای حااداق در ی اای از ت صااصهااای ماارتبط (یااانر یااا

نویسنده بود ت تابقۀ تدریست تألیفت پژوه
o

و )....

گاهی نسبی از روا یناتای ا یاانی برخاورد باا نو واناا ت یایو مناتاب موا

ان باا

ار ادبی نو وانا (پرهید از برخورد بدرگساالنن)
 11-3قب از برگداری لسنت ار در اخ یاار اریاناس انجیان قارار گیارد و طای لسان تاو ی ی یاا
تل نی در مورد ررالیکهای انجین با ایشا صحبک یود.
 11-4راصلن زمانی برگداری لسات انجین نبایاد ی ار از یاک مااه و بیشا ر از دو مااه بایاد .تبصاره:
جلسات انجمنهای مجازی میتواند در فاصله زمانی هر دو هفته یکبار برگزار شود.
 11-5ضروری اتک لساات انجیان ادبای در مرا اد ررهناای هناری اتا ا یاا اداره مر ادی برگادار
یود.
تبصره :ات ا هایی ن از نظر غراریاایی وتای هسا ندت بان دلیا پرهیاد از ارادای
انضا و م م تار از

هدینان رراک و ماد

پیشاایری از خطارات اح یاالی تا رهای ااده ای و نیاد لاوگیری از باروز مشا الت

بُرد مسارک می توانناد در مرا اد ی رتا ا نیاد انجیان ادبای دایا ن بایاندت الب ان رنایاک تیاا یارایط
برگداری انجین ادبی الدامی اتک .پیشن اد می یاود در نقااطی از اتا ا
ترداد قاب تو

ان چناد مر اد نددیاک بان هام باا

ی از انضای وا د یرایط انجیان ادبای حضاور دارنادت لسان انجیان بان یا

با نظارت اریناس ادبی ات ا برگدار یود .برای مثال :انجین ادبی یرق ات ا ت غر ت ییال یا نو
7

منطقان ای و

 :انضای انجین باید از حداق دو مر د بایند.

نکات مهم قابل توجه:

ارائهیموضوعنوشتنبهاعضاواجرایطرحهاایادبا شارروداساتا باهطاورکلا روشهاایکاار
کارگاه درانجمنممنوعاست.
برگداری مراتم رونیاایی اا یاا برگاداری انجیان بان مناتابک هاای م لاف تقاوییی و حاواد و
ات اقات روز و موارد مشابن در لسن اصلی انجین مینوع اتک.
اریناس م یا انجیان مایتواناد  11یاا  15دقیقان غاازین یاا پایاانی لسان انجیان را بان صاحبک
درباره مبحث موزیی بپردازد( .براتاس نیازتنجی ن اریناس ادبی ات ا انجا داده اتک)
تش ی و تج ید اب انۀ ت صصی ادبیات ویژ انضای انجین ادبی در مح برگداری انجین
ن ن  :گشای

اب انن ت صصی انجین مای تواناد باا یاک ق سان اا انجاا یاود .تاپس

تج ید و گس ر

بن مرور انجا پذیرد.

در طول ماه و حداق یاک ه ان پای

از برگاداری لسان انجیانت ااری ان قارار اتاک در لسان

خوانده یودت ی وری یود .ضروری اتک ن ار ماورد نظار بان یا

یاک ادوه تایا

یاده و بان

ترداد یر ک نندگا ت ثیر یود و در زماا برگاداری لسان انجیان در اخ یاار بچان هاا قارار گیارد.
دو نس ن از این دوه در واحد رارین

هاای ادبای اتا ا بایااانی و ریایو یاود .انجاا ایان م ام

برن د رابط انجین خواهد بود.
در ص حۀ اول دو

ار نو وانا درج اطالنات زیر ضروری اتک:

ن ن الف :نا انجین (انجین ادبای رارین

یاا ناامی ان مر اد رارین

هاای ادبای اتا ا بارای

انجین خود برگدیده اتک .برای مثال ات ا خراتا رضوی :انجین ادبی ر ا )
ن ن

 :ییاره توالی لسن انجین .مثال :لسن ییاره  41یا چ لم

ن ن ج :تاریخ برگداری
ن ن د :نا مسئول انجین
ن ن ه :نا رابط یا نیاینده انجین
ن ن و :نا

اریناس م یا

پیشن ادهایی برای تثبیک و تقویک انجین ادبی در ات ا
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الف :اطالعرتاانی لساات انجیان باا اتا اده از ام اناات تاایک اتا ا ت تابلوهاای انالناات اداره مر ادی
ات ا و نید رضای مجازی .حد اق تن روز قب از برگداری انجین.
 :ان شار بول ن خبری لساات انجیان بان تراداد محادود و توزیا

در در ار مادیرت مرااو ت واحادهای

گوناگو اداره مر دی ات ا و مرا د ررهنای هنری(بول ن میتواند یک برگن  A3باید).
ج :دنوت از مدیرت مراو ت اریناتا ررهنای و هنری انو پرور

ر ری برای یر ک در انجین

د :انر اااس ااار برتاار انضااای انجیاان در نشااریات ات ا انی خااارج از ااانو یااا نشااریات شااوری مر باار
نو وانا
ها :ارتال ماهانن گدار

برگداری لسات انجین بن ت اد (اداره

ررین

های ادبی و هنری)

و :حضور اولیا در لسات انجین بالمان اتک( .پیشن اد ماییاود بارای لاب ان یااد بیشا ر خاانوادههاا در
برضی از لسات از تردادی از اولیا دنوت یود)
ز :در صورتی ان مسائولین اتا ا ( مادیر ا اریاادت اریناتاا یاا مادیرا تاازما تبلیغاات و تاایر
ارگا ها) مای بن حضور یا هی اری دارند میتوانند بنننوا م یا حضور پیدا نند.
توصیه میشود پس از رونق گقرفتن جلسقات انجمقن ادبقی از اسقتادا و دانشقجویا بقه واقوا منمقا دوقوت شقود .امقا نکتق
اهمیت این است که در هقر صقورت مروریقت جلسقه بقا آثقار اواقا و ن قد ادبقی اسقت و هقی یق

قا ز

از منمانقا مرتقوا و رونقد یبی قی

جلسه را با اور خود ترت تأثیر قرار ندهاد.

ح :برگداری رقط یک یب یارر و داتا ا در پایاا تاال (از برگاداری نشساکهاای خاوان

ا ار بان ب انان

مناتبکهای تقوییی و بن ترداد زیاد پرهید یود).
در این نشست بنتقرین آثقار خوانقد شقد در جلسقات انجمقن در یقول سقال خوانقد مقی شقود .بقه بیقا دیچقر هکیقد آثقار انجمقن
ارا ه میشود به یوری که میتوا میانچین کیفی و کمی انجمن ادبی استا را ارزیابی کرد.

*چنانچهستادتشخیصدهدانجمنادبا وآثاارانجمان شارا کیفا مناسا راندارناد ااتراداداعضاایشااعرو
داستا نو سکمترازحدمجازاست،آ انجمنمنحا وازساامانهثباتانجمانهاایادبا کشاورحاف خواهادشاد.
درا نمرحلهانجمنمفکورتبد بهکارگاهادب خواهدشدتازماان کاهدرآ نادهباهشارا آ اینناماهانجمانهاای
ادب بازگردد.
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