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 مقدمه

کیبحنظیمحآد ز قحنبحنسننر بحوعلدمح حوییدتحن نشحآ  تنتحنبحفیسنن تحول بحی دین بحیعحو   قحنین قحدینبحیی تحول  اح سننیسننیح حی دی

شحنی بحن بن.ح ز باحآد زشح حپی بشحنبحب سریتحولمدیویحنم نقحسیحتحهیتحوییدریحس تحول بحی دین ب،حییح حسیسحبآد زشح حپی 

دسئ لدتحنبحنبیبحوضمدبحسالدتحنسلح حییحو جعحیعح همدتح جی تح نت دیاحز یی ی یحیی تحپدشگدیتح حک ریبح ضیفعح زقح حچینیح زح

سر بحکیبحخ  شحح)ک چ(آد ز قسرعحول لیحک ریبح زقح حچینیحن نشن نشحآد زت،حیحس دب سیلمحب حن سبکحزنتگیحفعیبح ح ییحب  کینح

ز قح حآد گ  یحیعحندیزهیتحن نشهیتحوییدریحیی تحپیسخ  جینحو  عحنبحفیصتهیتحس تحول بحی دین ب،حسیسحب هکیبییح نی بحن نهح ست.

حجهتحآد ز قن نشحهیتحشنننتیننندریح حدلدطیسننناحییح   گیدر یح حپذ یوعلدمح حوییدتح نعطیفحطی حیح حوت  بحیینیدعهمد ط بح

 ن نشحآد ز قح دیتحضی بتحدیحییشت.شک فی یح سرعت نهیتحخیصح ح فز  شحکیبآدتتح

ت،حدشیبکتححمی ییحنگیهیح   هحیعحنقشحخین  نه،حدتبسع،حبسینعح حه یحنبحآگیهیحیتشی،ح زح  بحب ،حدعی نتحوییدتحیتنیح حسالدتح

کیبتحن نشحآد ز ق،ح هتح جی حهم دیقحج لت بح حفیه گ چینیح     لدبحن بهحآد ز ق)ک چ(،ححن نش تحپی ژهحول لیحک ریبح زقح ح

نبحزدد عحیینیدعحهیتحپدشننگدیتح حک ریبح زقح حچینی،حوی  سحسننبکحاح نت دیا،حوجییدیاح حنسننری بنهیحجشنن   بهح  بحپی ژهحنبحنیل

حییگز بحدیحنمی ت.ح1399-1400ب ئعحب هکیبهیتحد ثیح حد فقحب حنبحسیبحولیدلیحزنتگیحفعیبح حسیلمح ح 

 

 جشنواره اهداف

ح حسالدتحدل بح بزشیحهیتحفعیلدتحنب حفیه گدیقحح  لت ب،حن نشحآد ز قح فز  شحدشیبکت .1

  حفیه گدیقحنبحیینیدعحهیتحییحب  کینحزنتگیحفعیبح حسیلمح  لت بن نشحآد ز ق،ححدشیبکت .2

  حسالدتحدل بحنبحیعحوی  یحکشدتقحفعیلدتحهیتح بزشیح حفیه گدیقح  لت ب،حن نشحآد ز قبنییتحسیلمح .3

 حسالدتحح بزشیوی  سح بزشحهمگینیح حفعیلدتحیتنیح زحطی قحثبتحصل عحهیتحز بیح حوآثدیحگذ بحنبح جی تحفعیلدتحهیتح .4

 دل ب

ح  
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 فراخوان

ش   بهح سیزتح حثبتحآثیبححک چ  لدبحن بهحج ش بحهمکیب قحفیه گیح  لت بح ح ،خالنینعحن نشحآد ز قییحهتفحفیه گح سیحک یعححسی 

حییگز بحدیحگینن.طبقحنمی عحذ لححگیتد ظ بحوغددیحسبکحزن

 نمایه جشنواره

 

 

 جهت خلق آثار جشنواره كوچحورهاي م

 

 بزشح حفعیلدتحیتنیحییحهتفحک ریبح زق  

 هیتحچینیتو  بض،حخطی اح حپدید 

 سبکحزنتگیحفعیبح حسیلم 

 سیلمح حهتفم توغذ عح 

 پدشگدیتح زحچینی 

 دت ی تح زق 

ح

  داستاني فیلم -1

 ح حک ریبحهیتحپدشگدیتنبحزدد عحیینیدعح طی فدیقح حن سریقح   یح حنسری بنهیتحفینححوجییدیا نت دیا،حانیلنبححفدلمحن سرینیح

 ححش ن.دیحححححححححشیدلحب حکعحد جیحیعحد فقدتحشتهحح،حوی  سحسبکحزنتگیحفعیبح حسیلمح ح ب ئعحب هکیبهیچینی ضیفعح زقح ح

 نندقعحییشنننتح حییحکد دتحح3نندقعحویحح1و  نتح زحدیقحفدلمحدیزp720آد زححرمیحیی تحن نشنبحیتشحن نشحآد زتح کیبگین قحح

ححییشت.

 ن شننربحو   قحفدلم،حنیمحکیبگین ق،حسننیبحو لدت،حنیمحن  سنن ته،حنیمحییز گی قح یقدعحو  دلح جی  یح،حپی عح بشننرعحولینندلیح

ح،حنیمحد طقعح  سریقحنبحودری ژحفدلمحضی بتحدیحییشت.ولیدلحیبگین قح نیمحآد زشگیهحدللک

 رشته ها       

 

 جامعه هدف

فیلم 

 داستاني

ایده پردازي و  نقاشي پویانمایي عکس

 القیتخ

تجربه گرداني 

 )دلنوشته(

 كاریکاتور آموزشيپوستر نرم افزار

 متوسطه* متوسطه* متوسطه* * * ابتدایي* متوسطه* * * دانش آموزان

     * * *  *    والدین

 * * * *  *  *  * فرهنگیان 
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 ی  ی،حوت  بح خالندت صت ح و ض عحح دردیزحفدلمحهیحییحو جعحیعحفدلمحنیدع،حکیبگین نیح ییز گیت،حکد دتح   بوبیطحفدلمحییحد 

 جش   بهحدیحییشت.

 حنبحفدلمح لز دیح ست.ح حدالحظیاحفیه گیحبوی تحشئ نیاح سالدی

  عکس -2

 ،سیلیحنبحزدد ع سری بنهیتحوجییدیاحح نت دیا،حنیلاحوکسحهیتح ب سریقح   حن سریتحیینیدعحفینح یح طی فدیقح حن  هیتحنبحب 

 ح.حد جیحیعحد فقدتحشتهحب حشیدلحدیحش نحکعح،حوی  سحسبکحزنتگیحفعیبح حسیلمچینی ضیفعح زقح حح حک ریبحپدشگدیت

 ییحفیدتح JPGش نحتهح حییحیهری بحکد دتحپذ یفرعحدیس دتح یحبنگیح،حییححت نلحبز ل شبحنبحفی لحذخدیهحشسدیهح ح 

 پویانمایي -3

 هیتحپدشگدیتح حک ریبحنبحزدد عحیینیدعح یح طی فدیقح حن سریقح  ح حنسری بنهیتحفینوجییدیاحح،پ  ینمی یحنبحب سریتح نت دیا

 ح ضیفعح زقح حچینی،حوی  سحسبکحزنتگیحفعیبح حسیلمح ح ب ئعحب هکیبهیحدیحییشت.ح

 حکیبگین قححرمیحیی تحن نشحآد زحییشت.ییشت.حح حن ب تحکد دتحدطل بحنندقعح3نندقعحویحح1زدیقحفدلمحدیحو  نتح زح

 لینندلیحیقدعحو  دلح جی  یح،حپی عح بشننرعحوحییز گی قح ن شننربحو   قحفدلم،حنیمحکیبگین ق،حسننیبحو لدت،حنیمحن  سنن ته،حنیمح

ح،حنیمحد طقعح  سریقحنبحودری ژحفدلمحضی بتحدیحییشت.کیبگین قح نیمحآد زشگیهحدللحولیدل

 بوبیطحفدلمحییحد ضنن عح دردیزحفدلمحهیحییحو جعحیعحفدلمحنیدع،حکیبگین نیح ییز گیت،حکد دتحصننت ح وینن  ی،حوت  بح خالندت  

 .جش   بهحدیحییشت

 نبحفدلمح لز دیح ست.ح حدالحظیاحفیه گیحبوی تحشئ نیاح سالدی 

ح

 : ویژه دانش آموزان دوره ابتدایي نقاشي -4

 

 هیتحنبحب سننریتحیینیدعحفینح یح طی فدیقح حن سننریقح  تحنسننری بنهی نت دیا،حوجییدیا،حآثیبح بسننیلیحنبحزدد عحوینن ب ا،ح

 حپدشگدیتح حک ریبح ضیفعح زقح حچینی،حوی  سحسبکحزنتگیحفعیبح حسیلمح ح ب ئعحب هکیبهیحدیحییشت.ح

 گ  شح نجیمحپذ ین ححپیسرلح –آیینگح –دت نحبنگی– و  نتحییحبنگحب غبحنقیشیححدی. 

 

 

 

 

 ایده پردازي و خالقیت:   -5

 ضیفعحح حک ریبححلحهیتحخالقحنبحزدد عحیینیدعحهیتحپدشگدیتحپدش هینهیتحن آ ب نعح ح یرکیبتحنبحنیلاحب هشیدلحح  تهحپین زت 

 زحب شحهیتحخالنیحییح سر ینهحویکدتحییحح حوی  سحسبکحزنتگیحفعیبح حسیلمح)حیی سیسحدل بهیتحجش   به(چینیح زقح ح

ح  تهحخ نحب  کح دیحو  نتححن ییی تحشیکتحنبح  بحیتشح،حهیحح.ییشتدیحکعحد جیحیعحکساحد فقدتحنبحک ریبح زقح حچینی
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د بنحنظیحیی تحن ب تح   گیحهیتحذ لح حخالندتح  تهح. )یعحص باحسیختح یز ب،حب شحهیتح ب  عحخالقح ....(ح بسیبحنمی ت

 :ییشت

 . دل بحهیتحجش   بهحییشتحدطییق .1

 . دبر یحییححلحدسیلعحییشت .2

ح. ن ب تحب هححلحهیتحخالقحییشت .3

 ح. ،حهتفح،حشیحح  تهح،حب شح جی ح،حدعیفیحش ن  تهحپدش هینت،حنبح کحص لعح،شیدلحو   قح،حدقتدعح

 )نبحص باحندیزحوکسح حفدلمحدیوبطحییح  تهحیعحجش   بهح بسیبحگینن( 

 (دلنوشتهتجربه گرداني )ح -6

وجیببح   هح ح،ح نت دیاخ نحب حپدی د قحح حوجییدیاحییویحهیوز زحدیحو  ن تحنل  شرعح  لت ب،حن نشحآد ز قح حیتشحنبح  ب

دت ی تح زق،ح)،حوی  سحسبکحزنتگیحفعیبح حسیلمحچینی ضیفعح زقح حح حک ریبحهیتحپدشگدیتب سریتحیینیدعنبححنسری بنهی

حح بسیبحنمی  ت.حح(وغذ عحسیلمح حفعیلدتحهیتححیکری

  نرم افزار چند رسانه اي و نرم افزارهاي تلفن همراه -7

 ه شم تح ست فز بحهیتحب  ینعح تح حول بحهیتح نبحیتشحنیمح فز ب،ح  ل  تحییحنیم . 

 ح. دیحو  ن تح،ححت کثیح کحنیمح فز بحب  ینعح تح یحول بحهمی هح یحچ تحبسینعح تحو لدتتحخ نحب ح ب ئعحنمی  تحشیکتحک  تگیق

نبح ،حفیه گیح حه یتح ستحکعهیتحکیبحیینتحنبحنیلاحهیتحآد زشی:حد ظ بح زحنیمح فز بحهیتحب  ینعح حول بحهمی هح،کلدعحنیمح فز بحنکرع

جهتح سننر ینهحنبحب  ینعح یحول بحهمی هحو لدتحدیحح حک ریبح ضننیفعح زقح حچینیح حوی  سحسننبکحزنتگیحفعیبح حسننیلمزدد عحپدشننگدیتح

 .ش نتح
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  آموزشي طراحي پوستر -8

 سری سری بنهی نت دیاح،وجییدیانبحزدد عححطی حیحپ  سریقح  حت،حن سریتحیینیدعحفینح یح طی فدیقح حن  شگدیتح حنبحب  هیتحپد

 حک ریبح ضیفعح زقح حچینی،حوی  سحسبکحزنتگیحفعیبح حسیلمح ح ب ئعحب هکیبهیحدیحییشت.ح

 پ سریهیتحآد زشیحنبح یعینحA3هییحدلر  تحطیحح حدتبحهیتحدترلفحنبحزدد عحک ریبح زقح حچینیح حدل بحهیتحجش   بح 

 

 كاریکاتور -9

 سری بنهینبحزدد عح نت دیاحکیب کیو ب سریقح  ح،حن سریتحیینیدعح حوجییدیاحفینح یح طی فدیقح حن  شگدیتح حک ریبحنبحب  هیتحپد

 ح ضیفعح زقح حچینی،حوی  سحسبکحزنتگیحفعیبح حسیلمح ح ب ئعحب هکیبهیحدیحییشت.ح

 .وک دکح جی تح ثیحآز نح ست 

 آثیبح بسیلیحیی تحنبح یعینحA4 ن.طی حیحش ح 

 وی  یح ثیحییحفیدتحJPG ح ض ححح Dpi حییشت.حح300ح

 نکات اجرایي

 یس یدعحویوداح ثیحن نهحنت  هتحشت)جت بحپد ست(.یعحآثیبحیت قحش ح ح لز دیحدیحییشت بسیبحش یس یدعحیی تحهمعحآثیبح 

 شیدل س یدعح   هحن نشحآد ز ق:ح یدل،حنیمحد طقع،ح:حنش ی شگیه،حدللحول یدلی،حنیمحآد ز شرعحول یمح حنیمحخین  نگیح،حپی عح حب

 ییشت.ضی بتحدیح حکتدلیحشمیبهحومیس ثی سریق،حو   قح نیم

 ثی)وکس،حفدلم،ح سننریق،حو   قح ،حنیمحد طقع،حنیمختدتشننیدل:حنیمح حنیمحخین  نگی،حدللححهمکیب قحفیه گیشنن یسنن یدعح   هح 

 ییشت.ضی بتحدیح،حکتدلیح حکتحپیس لیشمیبهحومیسحپ سریح ..(

 س یدعح   هحهمکیب قح سعشیدل:حنیمح حنیمحخین  نگی،ح  لت بحش ی سریق،حو   قح ،حنیمحد طقع،حنیمولیدلحفیزنتحدتب  ثی)وکس،ح 

 ییشت.ضی بتحدی،حکتدلیح حشمیبهحومیسحفدلم،حپ سریح ..(

 ح.پسح زحن  بتحآثیبح صلحآثیبحن ی احییگز تهحدیحیی ستحیعحنیدیخینعح بسیبحگینن

  ناحآقحدعط فحیعح بسیبحک  تهح ثیح ست.نبحص باحهیگ نعحکپیح ح سر ینهح زحآثیبح فی نحغدیحو  

 آثیبحدیحیی ستحیعحص باحوجمدعیح زحس تح سریقحیعحنیدیخینعح بسیبحگینن. 

 یعحآثیبح بسیلیح ن ی نتحویوداح ثیحن نهحنت  هتحشت. 

 .دعی نتحوییدتحیتنیح حسالدتحدیحو  نتح زحآثیبح بسیلیحنبحنیلاحکریب،ح یحنمی شگیهح ...ح سر ینهحنمی ت 

 هیتحنقیشی،حوکیسیح،ح  تهحپین زتحویکدتحییح بسیبحآثیبحیی باح ن ی ن تحدیحییشت.نببشرعح 

 هیحخ  هتحی ن.ییحوهتهحخ نح سریقح حد طقعحیینیدعحب زتحجهتحوعددبح ح هت ءحج   ز ل ححوقت ینیدعحدیحلعح سریق 

 وییدتحیتنیح سالدتح ز باحدرب عح هت حخ  هتشت.حت یحنیدعحدیحلعحکش بتحییحهمیه گیحدعی نتج   زح وق 

 دیحییشت.ح زح بسیبحآثیبحیت قحن  بتحنبحسطححح20وعت نحآثیبح بسیلیح سرینیحیعحنیدیخینعحکش بتحنبحهیحیتشح زحن ی اح  بحویح

 کحفیمححو سطح سریقحنبح20 لیحح1 سریقحیعحنیدیخینعحکش بتحخ نن بتحنمی دت.حن ی احییویحهیحیتشحدیحیی ستح زحشمیبهح

   حتحییحدشتییاح حش یسعح ثیحیعحنیدیخینعحدعیفیحگینن.
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 جشنوارهزمان بندي برگزاري مراحل و 

 

 

  

 زمان اجرا سطح اجرا مراحل اجرا

 كشور استان شهرستان/منطقه مدرسه

 99 اسفند 5    * شهرستان/منطقه مدارس به ارسال آثار برگزیده 

 99 اسفند 15   *  ارسال آثار برگزیده شهرستان/منطقه به استان

رتبه هاي اول تا )  ارسال آثار برگزیده استان به دبیرخانه كشوري

 والدین و همکاران فرهنگي(،هر رشته به تفکیک  دانش آموز  20

 99اسفند  20  *  

 1400اردیبهشت  15 *    اعالم نتایج كشوري 
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 استان:       جدول پیوست شناسنامه آثار                    

 ردیف 

 منطقه/شهرستان
نام و نام 

 خانوادگي

 بخش

)عکس/كاریکاتور/فیلم 

 و..(

دانش آموز 

همکارفرهنگي/ /

 والدین

شماره 

 تماس

كد پرسنلي 

همکار/كد 

ملي دانش 

 والدینآموز و 

 دوره)ابتدایي/متوسطه(

نام 

مدرسه/محل 

خدمت/محل 

 فرزندتحصیلي 

 

1         

2         

3          

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 جدول به صورت مجزا تکمیل  مجاز به شركت بخش براي هر گروه )دانش آموز ، همکار فرهنگي، والدین( و در هر

 گردد.


