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راهکارنامه

شـــیوه نامۀ مســـابقات فرهنگـــی و  هنـــری 

کشـــور دانش آمـــوزان سراســـر 
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تربیت  راه  در  را  هنرش  که  است  کسی  متعهد  »هنرمند 
صحیح جامعه به کار اندازد.«

بسیار  حقیقت  یک  و  الهی  موهبت  یک  »هنر 
فاخر است.«

در  او  کار  و  می کند  بازآفرینی  را  جهان  »هنرمند 
در  البته  هنرمند  است؛  الهی  ارزش های  مسیر 
مسیر هنر باید با مردم، ذوق مردم و خواست مردم 

کند.« خود را نزدیک 

دکتر حسن روحانی » رئیس محترم جمهور«
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سخن وزیر

کزین برتر اندیشه برنگذرد « » به نام خداوند جان و خرد      
و  گشود  انسان  روی  به  را  دانایی  و  معرفت  درهای  که  است  خداوندی  یبندۀ  ز ستایش، 
که فضیلت علم آموزی ز گهواره تا ملکوت را برای انسان  ها  تکریم، شایستۀ رسولی است 

رد. به ارمغان آو
اخالقی،  ارزش  های  و  نگرش  ها  ایجاد  و  رش  پرو امر  به  خاص  توجه  امورتربیتی،  پیدایش 
کشور و به  انسانی و دینی در دانش  آموزان است، چنین پدیده  ای بی  شک در نظام آموزشی 
کید مکرر امام  تبع آن بر فرهنگ و تربیت اجتماعی آحاد مردم تأثیر تعیین  کننده  ای دارد. تأ
بر  تأییدی  مهر  نوعی  به  زمان،  آن  در  دانش  آموزان  و  جوانان  صحیح  تربیت  بر  خمینی)ره( 

تشکیل نهاد امورتربیتی در مدارس به شمار می  رفت.
گام  های  می  بایست  فرادستی  اسناد  از  گرفتن  الهام  با  رش  پرو و  آموزش  حاضر،  عصر  در 
گاهی  های عملی، فرهنگی، هنری و اخالقی و  محکمی جهت ارتقای فرهنگ عمومی و آ
رواج روح تحقیق و عادت به مطالعه در جامعه بردارد. زمینۀ رقابت سالم میان دانش  آموزان 
را فراهم نماید. استعدادها و خالقیت  های فرهنگی و هنری و علمی دانش  آموزان را بشناسد 
ایران  گروهی را در بین نونهاالن  رش دهد. روحیۀ مشارکت و تعاون و فعالیت  را پرو و آن ها 
کرده و با بهره  گیری از امکانات و نیروی فکری در مدرسه و خارج از مدرسه،  اسالمی ایجاد 

آن ها را به سوی بهترین  ها نیل دهد.
رش می  بایست بر این باشد که به هّمت مدیران شایسته  عزم راسخ همکاران در آموزش و پرو
و مربیان و معلمان تالشگر و متعهد از سنگرهای ایدئولوژی و آرمان  ها و ارزش  های انقالب 
رند.  آو فراهم  انسان  ها  شایسته  ترین  تربیت  برای  مناسب  فضایی  و  کنند  دفاع  اسالمی 
در  طریق  همین  از  کشور  کنونی  هنرمندان  و  محققان  یسندگان،  نو شاعران،  از  بسیاری 
یزی،  گشته است، طراحی و برنامه  ر یج شکوفا  مدارس، استعدادهایشان شناسایی و به تدر

راهکارنامه/فصل اّول / سخن وزیر



9

برنامه های فرهنگی و هنری در مدارس و برگزاری مسابقات در رشتۀ  های علمی، فرهنگی 
که  ری است  و نشاط  آو برنامه  های متنوع، جذاب، موثر  از  و هنری در طول سال تحصیلی 
بسیاری از دانش  آموزان می  توانند بخشی از قابلیت  ها و مهارت  های مورد نیاز آیندۀ خود را از 

کسب نمایند. این طریق 
وظایف  آبادتر،  ایرانی  ساختن  برای  ملی  عزم  پرتو  در  و  تدبیر  عقالنیت،  سایۀ  در  امیدوارم 
یم تا آینده سازان ما در ساختن  ر یش را به درستی بشناسیم و زمینه  ای فراهم آو سنگین خو

ایرانی توسعه یافته  تر و قدرتمندتر سهمی درخور، ایفا نمایند.
کوشای آموزش و  کارکنان صبور و  اینجانب بر خود فرض می  دانم از همۀ مربیان، معلمان و 
کردند، سپاسگزاری  که با تالش  های خود تربیت، علم و فن را به دانش  آموزان هدیه  رش  پرو

کنم و از خداوند منان برای یکایک آن ها رستگاری و سعادت آرزو نمایم.
                                                                                      

                      سید محمد بطحایی             
یر آموزش و پرورش                                   وز



10

مقدمه

»به نام خداوند لوح و قلم          حقیقت نگار وجود و عدم«
که به رشد و شکوفایی استعداد و  مسابقات فرهنگی و هنری از فعالیت   های تربیتی است 
کمک شایانی می   کند، در این مسابقات دانش   آموزان با  گاهی دانش   آموزان  افزایش سطح آ
هدایت و نظارت مربیان و استادان حاذق به رقابتی سالم می   پردازند و با فرهنگ و هنر ملی، 

ایرانی و اسالمی آشنا می   شوند.
کشور برگزار  که این مسابقات در سطح مدرسه، منطقه، استان و  نزدیک به نیم قرن است 
این  دل  از  کشور  علمی  و  فرهنگی  شاخص  و  سرشناس  چهره   های  از  بسیاری  می   شود، 

رده و در عرصه   های فرهنگ و هنر می   درخشند. مسابقات سر برآو
 این مسابقات ابتدا به مسابقات هشتگانۀ امورتربیتی معروف بود، دانش   آموزان در رشته   های 
قرآن و نهج البالغه، ادبی، هنرهای دستی  و تجسمی، هنرهای آوایی، هنرهای نمایشی، 
رت   های  کتاب خوانی و نشریۀ دیواری با هم به رقابت می   پرداختند. با گذشت زمان و ایجاد ضرو
پژوهشی،  )ادبی،  بخش   7 در  اکنون  و  یافتند  کمی  و  کیفی  رشد  مسابقات  این  جدید 
نمایشی  هنرهای  آوایی،  هنرهای  مجازی،  فضای  و  رسانه  پژوهی،  کتاب  و  کتاب خوانی 
کوتاه دانش   آموزی، هنرهای دستی- تجسمی( و بیش از 70 رشته برگزار می   شوند. و فیلم 
کشور همزمان با آغاز بهار تعلیم و تربیت، با توجه به عالقه و توانمندی  دانش   آموزان سراسر 
نام  ثبت  مدرسه  سطح  در  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  از  رشته  یک  در  شرکت  برای  خود 
با  مدارس  در  نشینند،  صدر  بر  و  بینند  قدر  می باید  که  کوچک  هنرمندان  این  می   کنند، 
در  منطقه  در  پیدا می   کند؛  راه  منطقه   ای  مرحلۀ  به  برگزیده   شان  آثار  و  کرده  رقابت  یکدیگر 
کرده و برگزیدگان به استان معرفی می   شوند. در اردیبهشت ماه،  مرحلۀ حضوری هنرنمایی 
کشور، پس از راستی   آزمایی و برگزاری  هر ساله ادارات فرهنگی و هنری استان   های سراسر 

کشوری ارسال می کنند.  مسابقات حضوری، آثار برگزیده را به دبیرخانۀ غیرحضوری 

راهکارنامه/فصل اّول / مقدمه
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کشوری به صورت غیرحضوری و حضوری است، در مرحلۀ  ری مسابقات در مرحلۀ  داو
نمون برگ   های  در   شده  مشخص  شاخص   های  به  توجه  با  محترم  ران  داو غیرحضوری، 
ری، آثار دانش   آموزان را بررسی کرده و آثار برگزیده را برای حضور به مرحلۀ کشوری معرفی  داو
می   کنند. در مرحلۀ حضوری)کشوری( کارگاه   های آموزشی، ارائۀ اثر، راستی   آزمایی از طریق 
کشوری را مشخص خواهد نمود.     ری، برگزیدگان مرحلۀ  خلق و تولید اثر جدید و نهایتًا داو
و  ارتقاء  جهت  نیز  آموزشی  کارگاه   های  هنری،  و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری  با  همزمان 

کشوری تشکیل می   شود.  افزایش مهارت دانش   آموزان برگزیدۀ 
یزی   های خود، متناسب با عالیق و  که مدارس ما در برنامه   ر این مهم زمانی تحقق می   یابد 
یق نفرات  استعداد دانش آموزان، فعالیت   های فرهنگی و هنری را پیش بینی نمایند و با تشو
رند و در سطح  گاهی و رغبت دانش   آموزان دیگر فراهم آو برتر، زمینه را برای ارتقای سطح آ
رش استعدادهای  کارگاه   های آموزشی به رشد و پرو برگزاری  با  نیز  کشور  منطقه، استان و 

کمک نمایند.   نهفتۀ آینده سازان ایران اسالمی 
به منظور در دسترس بودن و روشنگری بیشتر مسابقات، بر آن شدیم تا  شیوه   نامۀ مسابقات 
نماییم.  ری  گردآو مدون  مجموعه   ای  در  را  دانش   آموزی  هنری  و  فرهنگی  جشنواره   های  و 
فرهنگی  مسابقات  آن  در  که  دستورالعمل   ها،  از  است  مجموعه   ای  راهکارنامه  کتاب 
)ادبی، پژوهشی، کتاب خوانی و کتاب پژوهی، رسانه و فضای مجازی( و مسابقات هنری 
)هنرهای آوایی، هنرهای دستی و تجسمی و فیلم و هنرهای نمایشی( معرفی شده است، 
رده شده و سپس ذیل هر  کارشناسی مربوط آو گزین   گفته   هایی متناسب با  در هر فصل ابتدا 
یف  کلیات، مفاهیم و تعار رت مسابقه، سپس در صورت لزوم،  عنوان ابتدا اهمیت و ضرو
نمون   برگ   ها                                      پایان  در  و  شده  ذکر  مسابقۀ  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  است،  قرارگرفته 
و  غیرحضوری  مرحلۀ  در  ری  داو نمون   برگ   های  و  عمومی  و  فردی  مشخصات  )نمون   برگ 
کتاب  بری آسان، سی دی نمون برگ ها ضمیمۀ  کار حضوری( قرار دارند. ضمنًا به منظور 
افق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  انداز  فرادستی)چشم  اسناد  کتاب  ابتدای  در  می   باشد؛ 



12

کشور، اهداف علمی آموزشی و فرهنگی هنری  1404 هجری شمسی، نقشۀ جامع علمی 
رش( به تناسب  رش جمهوری اسالمی و راهکارهای سند بنیادین آموزش و پرو آموزش و پرو
رده  یخچۀ ادارۀ فرهنگی و هنری آو وظایف و اهداف ادارۀ فرهنگی و هنری و همچنین تار

شده است، تا راهنمای عالقه   مندان به این   گونه برنامه   ها و مسابقات باشد.
یژه مدیران، مربیان و  تربیت به و گر زحمات دلسوزانۀ همکاران حوزۀ تعلیم و  ا بدون شک 
رشی، رؤسای ادارات فرهنگی و هنری، کارشناسان حاذق و کاردان بخش   های  معاونین پرو
مختلف فرهنگی و هنری نبود، مطمئنًا درخت پربار تعلیم و تربیت به ثمر نمی   نشست و 

شاداب نمی   ماند. امید است شاهد رقابت   های پرشور و سازندۀ فرزندان عزیزمان باشیم.

راهکارنامه/فصل اّول / مقدمه
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کل فرهنگی و هنری تاریخچۀ اداره 
زارت ایجاد  امورتربیتی قبل از انقالب اسالمی، ابتدا به عنوان ادارۀ کل در معاونت آموزشی و

زی انقالب اسالمی به عهده داشت،این  و انجام فعالیت  های فوق برنامه را تا قبل از پیرو

کل در ابتدای انقالب اسالمی جهت تربیت دینی و سیاسی دانش   آموزان و جلوگیری  داره 

از فعالیت عناصر ضد انقالب در نظام آموزشی ایران به فعالیت پرداخت؛ سال    های 1364 

کل فرهنگی و هنری و  رۀ ارتقاء تشکیالت و فعالیت    های امورتربیتی بود و ادارۀ  تا 1371 دو

کانون    های فرهنگی و تربیتی ذیل معاونت  رشی و دفتر مرکزی  اداره کل اردوها و فضاهای پرو

تحوالت  به  توجه  با   1379 تا   1371 سال  از  داشتند.  فعالیت  زارت  و فرهنگی  و  رشی  پرو

رسید.  یب  تصو به   1379 سال  در  رشی  پرو و  آموزشی  فعالیت    های  تلفیق  طرح  محیطی، 

زارت  از ساختار و رشی  پرو تربیتی و حذف معاونت  امور  با اجرای طرح تعمیم  سال1381 

ره تغییر  یزی امورفرهنگی و مشاو کل فرهنگی و هنری به دفتر برنامه    ر رش، اداره  آموزش و پرو

مورخ 1385/07/4  در  نمود.  فعالیت  متوسطه  آموزش  معاونت  ذیل ساختار  و  یافت  نام 

رشی و تربیت بدنی به تأیید مجلس شورای اسالمی رسید، ادارۀ  قانون احیاء معاونت پرو

یی و فوق برنامه  کل فرهنگی و هنری با نام دفتر توسعۀ فعالیت    های فرهنگی و هنری، اردو

کل ارتقاء یافت. در سال 1389  فعالیت مجدد خود را آغاز نمود و در سال 1388 به اداره 

 1391 سال  در  مجددًا  گردید.  اضافه  کل  اداره  این  به  تربیتی  امور  و  ره  مشاو فعالیت    های 

ره و امور تربیتی از این اداره کل منفک و به دفتر فرهنگی و هنری تبدیل گردید، سرانجام  مشاو

رشی و ایجاد  یزی اردوها و فضاهای پرو در سال 1393 با تفکیک و مستقل شدن ادارۀ برنامه    ر

رشی تغییر نام  کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرو یک ادارۀ جدید، این دفتر به ادارۀ 

کنون به همین صورت باقی مانده و فعالیت می    کند. یافت و تا
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اسناد باالدستی مرتبط با برنامه های فرهنگی و هنری: 
چشم     انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی

ری، با اتکال به قدرت  جمهوری اسالمی ایران، در افق 1404 هجری شمسی در علم و فناو
ین اسالمی– ایرانی برای پیشرفت ملی،  الیزال الهی و با احیای فرهنگ و برپایی تمدن نو

یژگی     های ذیل خواهد بود: کشوری با و گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان، 
ردهای آن. کارگیری و دستاو ری و به  ری و نوآو - توانا در تولید، توسعه، علم و فناو

ری با مرجعیت علمی در جهان. -  پیشتاز در مرزهای دانش و فناو
کشور نقشۀ جامع علمی 

کشور کالن نظام علم و فناوری  اهداف 
و  یت     ها و نیازها  اولو با  ین و نافع، متناسب  ری     های نو - دستیابی به توسعۀ علوم و فناو
کشور، انتشار و به     کارگیری آن ها در نهادهای مختلف آموزشی و صنعتی  مزیت     های نسبی 

و خدماتی.
- ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان     های بین     المللی علمی. 

کز علمی معتبر بین     المللی. ری با مرا -  گسترش همکاری در حوزه     های علوم و فناو
کشور ری  ری و نوآو هدف بخشی نظام علم، فناو

رزی. یت قدرت تفکر و خردو - تقو
نیازهای جامعه. ردن  برآو برای  آیندۀ شغلی  ردن  پدیدآو و  رش استعدادهای شغلی  -  پرو
در  و  جهانی  معیار  با  متناسب  کشور،  کار  نیروی  مهارت  و  دانش  سطح  به  - دستیابی 

کار داخلی و بین     المللی. یی به نیازهای جامعه و بازار  جهت پاسخگو

کلی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران اهداف 
اهداف علمی آموزشی

یت روحیۀ تحقیق، تعقل و تفکر، بررسی و تعمق، نقد و ابتکار. - تقو
رش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتالی فرد و جامعه. - شناخت، پرو

- توسعۀ علوم و فنون و مهارت     های مورد نیاز فرد و جامعه.

راهکارنامه/فصل اّول / اسناد باالدستی
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کتاب خوانی و مطالعه. رش روحیۀ  - پرو
گروهی.  رش روحیۀ مشارکت و همکاری در فعالیت     های  - پرو

اهداف فرهنگی هنری
یبایی شناسی. رش و هدایت ذوق و استعدادهای مختلف هنری و ز - شناخت، پرو

- شناخت هنر اسالمی و هنرهای ملی و جهانی مناسب.
یخی. رش روحیۀ حفظ میراث فرهنگی، هنری و تار - پرو

- ایجاد زمینه های دوستی در بین دانش آموزان نقاط مختلف کشور و آشنایی با آثار برگزیدۀ 
یکدیگر .

توسعۀ  منظور  به  اجتماعی  و  سیاسی  تعهد  و  تعاون  سازندگی،  تالش،  روحیۀ  رش  پرو  -
علوم، فنون و مهارت های موردنیاز فرد و جامعه.

گاهی دانش آموزان و آشنا نمودن آنان با روش های صحیح نقد و نقادی. - باالبردن سطح آ
- ایجاد شخصیت متعادل با عنایت به عالیق و نیازمندی های متفاوت دانش آموزان در 

جهت اعتالی فرد و جامعه.
یج فرهنگ و تمدن اصیل جامعۀ اسالمی ایران. یت ایمان معرفت دینی و ترو - تقو

و  دانش آموزان  بین  همدلی  و  تعامل  مسئولیت پذیری،  یی،  مشارکت جو روحیۀ  رش  پرو  -
دست اندرکاران تعلیم و تربیت.

- ایجاد رقابت سالم و غنی سازی اوقات فراغت در قالب شناخت و آموزش فرهنگ، هنر، 
گذشتگان و  آداب ، رسوم و سنن مطلوب جامعۀ اسالمی و بهره  گیری از تجارب ارزشمند 

کشور. پاسداری از میراث فرهنگی و معنوی 
یت زمینه های بهبود تصمیم سازی با مشارکت تمامی اعضا و مجموعه های  - توسعه و تقو

نظام تعلیم و تربیت.
اصول و سیاست ها

- توجه به اصل مدرسه محوری و تکریم شخصیت دانش آموزان.
گاهانه و فعال دانش آموزان، مدیران، معلمان، مربیان و سایر  - جلب مشارکت و همکاری آ

ارگان ها و سازمان ها.
کارآمدی و اثر بخشی برنامه ها و فعالیت ها. کید بر  - تأ

یت  تقو و  مفاهیم  انتقال  برای  سازنده  تجربه های  و  غیرمستقیم  شیوه های  از  بهره گیری   -
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یت ملی اسالمی دانش آموزان. هو
یی و جامعیت برنامه ها. - توجه به سهولت، صرفه جو

که مسابقه یک وسیله است نه هدف. - توجه به این اصل 
کید بر آموزش قبل و بعد از اجرای مسابقه. - تأ

سند تحول بنیادین آموزش و پروش
ین و اجرای برنامۀ درسی ملی، بر اساس اسناد تحول راهبردی و  راهکار 1/1- طراحی، تدو

کید بر: باز تولید برنامه     های درسی موجود با تأ
با  آموزشی  زهای  رو و  ساعات  و  درسی  کتب  محتوای  و  حجم  متناسب سازی  الف( 

یژگی     های دانش آموزان.  توانمندی     ها و  و
پایۀ  شایستگی     های  یت  تقو و  محتوا  تولید  در  تربیتی  فرهنگی–  یکرد  رو کمیت  حا ب( 

دانش     آموزان.
ج( بهره     مندی فزونتر از روش     های فعال، خالق و تعالی بخش.

ین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف. ری     های نو د( بهره     گیری از تجهیزات و فناو
یت جنسیتی دانش     آموزان و تفاوت     های  یژه هو هـ ( توجه بیشتر به تفاوت     های فردی، به و

شهری و روستایی.
و تحکیم  یت مستمر  تقو یج،  ترو راستای  در  برنامه     های عملیاتی الزم  ین  تدو راهکار 1/2- 
تربیتی  و  آموزشی  ظرفیت     های  تمام  از  استفاده  با  تربیتی  محیط     های  در  اخالقی  فضایل 
کرامت و عزت نفس و شجاعت، حیاء و عفت، صداقت، مسئولیت  یت  کید بر اولو با تأ

رۀ     های تحصیلی. پذیری و نظم در تمام دو
راهکار1/6- گسترش و تنوع دادن به ِحَرف و مهارت     های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب 

ره     های تحصیلی و برای همۀ دانش     آموزان. یزی شدۀ آن، در همۀ دو و برنامه     ر
یت  یت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هو راهکار 1/7- ایجاد ساز و کار برای تقو
کید بر آموزش و اجرای سرود ملی  افتخارآمیز اسالمی- ایرانی در دانش     آموزان و معلمان با تأ

ردن پرچم جمهوری اسالمی ایران در تمام مدارس. و به اهتزاز درآو
راهکار 2/6- طبقه بندی و مشبک سازی مقوالت و موضوعات تربیتی و اخالقی با مراحل رشد 
یژگی     های دانش     آموزان و اهداف و نیازهای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و جامعه. و و
ملی  شبکۀ  آموزشی،  منابع  درسی،  برنامه     های  ظرفیت  از  2/8-استفاده  راهکار 

راهکارنامه/فصل اّول /اسناد باالدستی
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یژه  و به  مدرسه،  برون  فعالیت     های  و  اردوها  فرصت  کتابخانه،  ارتباطات،  و  اطالعات 
اعتقاد  یژه   و به  الهی   به معارف  ر  باو و  یت معرفت  تقو برای  کانون     های مذهبی  و  مساجد 
دانش آموزان. در  عقالنی  و  روایی  قرآنی،  یکرد  رو با  انتظار  و  والیت  و  معاد  و  توحید  به 

راهکار5/3- ایجاد، توسعه و غنی     سازی واحد اطالعات و منابع یادگیری در سطح مدرسه، 
ردن زمینۀ استفادۀ مناسب  ری     های جدید و فراهم آو با بهره     گیری هوشمندانه و بهینه از فناو

مربیان و دانش     آموزان در برنامه درسی و آموزشی.
یژگی     های  ین برنامۀ تعلیم و تربیت انعطاف     پذیر، متناسب با و راهکار 5/7- طراحی و تدو
گون دانش     آموزان به منظور شکوفایی استعدادهای  شخصیتی و محیطی استعدادهای گونا

کارآمدی و مفید بودن آن ها. خاص و افزایش 
در  رش  پرو و  آموزش  منابع  و  اطالعات  واحد  غنی     سازی  و  توسعه  راهکار6/1-ایجاد 
ارتباطات( و  اطالعات  ملی  شبکۀ  کارگاه  آزمایشگاه،  کتابخانه،  قبیل:  مدرسه)از  سطح 
اردوگاه     ها،  پژوهش سراها،  مانند  یادگیری  محیط     های  از  شبکه     ای  ایجاد   -6/6 راهکار 
علوم   تخصصی  موزه     های  و  نمایشگاه     ها  عمومی،  کتابخانه     های  فرهنگ،  خانه     های 
کز مشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس  رزشگاه     ها و سایر مرا کارآفرینی، و کز  ری، مرا فناو

با این محیط     ها، با رعایت اصل غنی     سازی محیط مدرسه با همکاری سایر دستگاه     ها.
گیر و نیروی  رش به عنوان سازمان فرا راهکار8/1- اصالح، ارتقا و تغییر نگرش به آموزش و پرو
یژه اهداف فرهنگی و اجتماعی. اثرگذار اجتماعی درخدمت اهداف رشد و تعالی کشور به و
راهکار 14/3- اهتمام به طراحی، ساخت و تجهیز مناسب نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، 

رزشی در تمام مدارس به عنوان محیط تعلیم و تربیت.  فضای سبز و فضای و
یی  کز آموزشی و تربیتی برای پاسخگو راهکار 16/1- ایجاد تنوع در فرصت     های تربیتی در مرا

به نیازهای دانش     آموزان.
فعال  روش  بر  کید  تأ با  تربیت،  و  تعلیم  روش     های  ری  زآو رو به  و  17/3-اصالح  راهکار 

یی معلمان. گروهی، خالق با توجه به نقش الگو
رش در راستای تربیت جامع  ری در آموزش و پرو راهکار 18/5- استقرار نظام خالقیت و نوآو
دانش     آموزان  و  مربیان  مدیران،  از  معنوی  و  مادی  حمایت  و  اخالقی  و  معنوی  بالندگی  و 

کارآفرین. ر و  خالق و  نوآو
از  هوشمند  استفادۀ  بر  تکیه  با  یادگیری  یاددهی–  فرآیند  کیفیت  ارتقای  راهکار20/4- 
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گروهی و خالق در فرآیند یاددهی-یادگیری  کمیت روش     های فعال،  ین، حا ری     های نو فناو
یژه اهداف فرهنگی و اجتماعی. برون مدرسه، به و

راهبردهای علمی نقشه مهندسی فرهنگی
- توسعه و حمایت از آفرینش آثار و محصوالت فرهنگی و صنایع هنری بومی و ملی برای 
یج ارزش های اسالمی - ایرانی و دفاع مقدس و مقابله با محصوالت فرهنگی  تعیین و ترو

معارض با ارزش های اخالقی و انسانی
گسترش خالقیت  - ایجاد تهول در نگاه اجتماعی به هنر و هنرمند و ظرفیت سازی برای 

هنری در همۀ عرصه ها
آثار  ترجمه  و  و دفاع مقدس  انقالب اسالمی  رمان  و  ادبیات، شعر، قصه  یج  ترو و  تولید   -

ادبی به زبان های دیگر

ضوابط عمومی
گرفتن فرهنگ های بومی و ظرفیت های استان  • ستاد مسابقات منطقه و استان با در نظر 
مسابقات  بر  عالوه  می تواند  مربیان،  و  دانش آموزان  پذیرش  و  اشتیاق  صورت  در  و  خود 
رش، در ستاد برگزاری مسابقات، نسبت  زارت آموزش و پرو پیش بینی شدۀ ابالغی از سوی و
ین یا دفعات برگزاری مسابقه در سطح منطقه و استان با توجه به شرایط و امکانات  به عناو
و مشروط بر موازی نبودن با مسابقات فرهنگی و هنری مذکور، تصمیم منطقی اتخاذ نماید.
و  اجرا می شود  کشور(  و  استان  مراحل مجزا )مدرسه، منطقه، شهرستان،  در  • مسابقات 
اول  رۀ  دو )پایه های  می پردازند.  رقابت  به  یکدیگر  با  تر  باال سطوح  در  مرحله  هر  برگزیدگان 
ره های  رۀ دوم ابتدایی تا سطح منطقه و پایه های مختلف دو ابتدایی در سطح مدرسه، دو

کشوری برگزار می شود.( رۀ دوم متوسطه تا مرحلۀ  اول و دوم متوسطه، تا سطح استان و دو
در  عالقه مند  دانش آموزان  نام   ثبت  به  نسبت  مدارس  مدیران  تحصیلی  سال  شروع  با   •
رشته های فرهنگی، هنری به صورت الکترونیکی در سامانه همگام اقدام نموده و سپس با 
همکاری دبیران متخصص در هر رشته دانش آموزان را برای خلق اثری درخور راهنمایی کنند.

راهکارنامه/فصل اّول /اسناد باالدستی
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رشی، موضوع  • به منظور مشارکت معلمان در همکاری و مساعدت با مربیان و معاونان پرو
مسابقات در دستورکار جلسۀ شورای مدرسه و شورای معلمان با هدایت و مسئولیت مدیر 

گیرد. مدرسه قرار 
مسابقات  ستاد  عهدۀ  به  استانی  مرحلۀ  پایان  تا  مدرسه  از  مسابقات  اجرای  زمان بندی   •

استان می باشد.
کل فرهنگی  • جدول زمان بندی مراحل مختلف برگزاری مسابقات پس از تنظیم، به اداره 

رشی ارسال شود. هنری، اردوها و فضاهای پرو
کتاب  و  کتابخوانی  پژوهشی،  ادبی،  رشته های  در  صرفًا  مسابقات  کشوری،  مرحلۀ  در   •
کوتاه و هنرهای  پژوهی، رسانه و فضای مجازی، هنرهای آوایی، هنرهای نمایشی و فیلم 

دستی و تجسمی برگزار می شود.
مسابقات  در  رشته  چند  یا  یك  انتخاب  با  می توانند  )مدرسه(  مرحلۀ  در  دانش آموزان   •

شرکت نمایند، ولی شرکت آنان در مراحل بعدی تنها در یك رشته امکان پذیر است.
کامل و به موقع برای شرکت  کلیۀ سطوح و اطالع رسانی  • انجام تبلیغات مؤثر و گسترده در 
گستردۀ دانش آموزان در مسابقات، جلب مشارکت عامه و توجیه مسئوالن ذیربط در هر یك 
از  قبل  اجرایی  عوامل  برای  توجیهی  جلسات  برگزاری  و  ران  داو هیئت  تشکیل  مراحل،  از 

انجام مسابقات الزامی است.
تر حضور در مرحلۀ قبلی می باشد. رود دانش آموزان به مرحلۀ باال • شرط و

برگزار  مجزا  صورت  به  پسر  و  دختر  دانش آموزان  جشنواره های  و  حضوری  مسابقات   •
خواهران  بین  از  دختر،  دانش آموزان  مسابقات  فنی  و  اجرایی  عوامل  ران،  داو لذا  می گردد. 

گردند. مجرب و دانش آموزان پسر از بین برادران مجرب انتخاب 
برگزاری  ستاد  تشخیص  با  هستند،  مواجه  اضطرار  با  استان ها  که  مواردی  در  تبصره: 

ران واجد شرایط از جنس مخالف بالمانع است. مسابقات استان، انتخاب داو
کامل ترین مرحله از مسابقات تلقی می شود، لذا انتظار  • مرحلۀ مدرسه ای، جامع ترین و 
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می رود اعضای ستاد مدارس، اهتمام الزم را در این امر مهم به کارگیرند و ازکلیۀ دانش آموزان 
به  ادارات شهرستان تجلیل  و مسئولین ذیربط در سطح  آنان  اولیای  از  با دعوت  برگزیده 

رند. عمل آو
• از دانش آموزان برگزیده در مراحل مختلف به شیوه ای مناسب )مانند: اهدای لوح تقدیر، 
برگزیده، چاپ بنر و نصب در  یارتی، چاپ آثار اهدای تندیس، اعزام به اردوهای تفریحی و ز
رش  ر کارت استفادۀ رایگان از امکانات و تسهیالت آموزش و پرو مکان های عمومی، صدو
رزشی و...( تقدیر به عمل آید. کن و نظیر کتابخانه ها، کانون های فرهنگی و تربیتی، استخر   و  اما
ری و ارسال آثار به همراه مشخصات کامل شرکت کنندگان در کلیۀ مراحل و هم  • جمع آو

تر الزامی است. زمان با ارایۀ اسامی برگزیدگان به مرحلۀ باال
تر، باید دارای شناسنامه و فرم مشخصات  • کلیۀ آثار ارسالی از مراحل مختلف به سطوح باال
رت دارد  آثار و ممهور به مهر مدرسه باشند و به منظور تسهیل در امر ارسال آثار برگزیده، ضرو
کتبی »به عنوان نماینده« حضور  کارشناسان مطلع با در دست داشتن معرفی نامۀ  یکی از 
یافت نماید. بدیهی است در پایان  یل و رسید در یابد و برابر فرم های اعالم شده آثار را تحو

یل نمایندۀ مربوط خواهد شد. مسابقات، آثار تحو
عوامل  کلیۀ  و  اعزامی  دانش آموزان  برای  انضباطی  نامۀ  آیین  تبیین  و  توجیه  مسئولیت   •

گروه خواهد بود. اجرایی مسابقات به عهدۀ سرپرست 
که مفاد شیوه نامۀ برگزاری مسابقات را رعایت ننمایند، براساس آیین  گروه ها و افرادی  • با 

نامۀ انضباطی رفتار خواهد شد.
زانه و در حال تحصیل باشند. کنندگان باید دانش آموز رسمی مدارس رو • تمامی شرکت 

گاهانۀ آنان  • در تمامی مراحل، برای برگزیدگان رشته های مختلف جهت شرکت فعال و آ
ره های  رش، دو تر، با استفاده از مدرسان با تجربه آشنا به مسایل آموزش و پرو در سطوح باال

آموزشی- توجیهی برگزار می گردد.
کار گیری نیرو های آزاد و غیر سازمانی در فعالیت های )سرود و نمایش( مدارس بدون  • به 

راهکارنامه/فصل اّول /کلیات



21

در  ذیل  شرایط  به  توجه  همچنین  می باشد،  ممنوع  رش  پرو و  آموزش  از  قانونی  مجوز  اخذ 
کید است:  صورت به کارگیری مربی فنی آزاد مورد تأ

رش  کثر می تواند در دو مدرسه با اخذ مجوز مستقل از آموزش و پرو - هر مربی فنی آزاد حدا
فعالیت نماید.

- فعالیت هر مربی فنی آزاد، منوط به همراهی و همکاری یکی از نیروی های رسمی آموزش 
رۀ فعالیت ایشان)سرود و نمایش( خواهد بود. رش معرفی شده در تمام دو و پرو

ره  - مسئولیت قانونی همراهی گروه) سرود و نمایش( بر عهدۀ مربی خواهد بود که در طول دو
گروه را همراهی نموده است. فعالیت، 

متقاضی،  مدارس  با  نمایش(  و  )سرود  فنی  آزاد  مربیان  میان  مالی  قرارداد  انعقاد  صرفًا   -
متناسب با عرف قابل پرداخت است و منطقه /شهرستان/ استان و کشور هیچ گونه تعهد 

مالی و حقوقی در قبال این افراد ندارند.
ره های آموزشی تخصصی  کانون های فرهنگی- تربیتی بستری مناسب برای برگزاری دو  •
می باشند، لذا مدیران مدارس ترتیبی اتخاذ نمایند تا دانش آموزان برگزیدۀ فرهنگی، هنری 

کالس های آموزشی آن استفاده نمایند. کانون ها معرفی شوند و از  به 
دائمی  دبیرخانۀ  عنوان  به  مناطق  و  استان ها  سطح  در  فرهنگی-تربیتی  کانون های   •
هنرهای  نمایشگاه  سرود،  فیلم ،  کران  ا همچنین  می باشند،  هنری  فرهنگی،  مسابقات 
عهده دار  نیز  را  دانش آموزان  تخصصی  آموزش  و  فعالیت های  سایر  و  تجسمی  و  دستی 
آموزش های  و  منتخب  آثار  بازدید  برای  را  دانش آموزان  مدیران،  است  شایسته  هستند. 

کانون های فرهنگی و هنری اعزام نمایند. تخصصی به 
ران، مدرسان، عوامل اجرایی و فنی و خدماتی براساس  • حق الزحمۀ اعضای ستاد، داو

آخرین »آیین نامۀ حق الزحمه ها« قابل پرداخت خواهد بود.
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ضوابط داوری
ری  ری دارای جایگاهی رفیع و منحصر به فرد است. یقینًا نقش سازندۀ داو قضاوت و داو
است  حیاتی  و  ممتاز  نقش  دانش آموزان،دارای  انگیزۀ  یت  تقو و  امور  پیشرفت  در  عادالنه 
تأثیر مخرب  و  گردیده  افراد تضییع  م 

ّ
بودن قضاوت ها، حقوق مسل ناعادالنه  و در صورت 

آن، اهداف واالی فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله مسابقات را مخدوش می نماید. 
با  ران  داو انتخاب هیئت  که  دانش آموزان است  یژه  و به  اولیا،  انتظار مسئولین،  بنابراین، 
گردد. لذا در  کنندگان تأمین  گیرد تا رضایت مندی شرکت  ظرافت و نهایت دقت صورت 

ران نکات ذیل را بایستی مورد توجه قرار داد: انتخاب هیئت داو
روحیات  از  کافی  شناخت  ضمن  می کنند  قضاوت  که  رشته ای  در  باید  ران  داو کلیۀ   •

گاهی الزم نیز برخوردار باشند. دانش آموزان، از تخصص، تجربه و آ
بین  از  ترجیحًا  برگزاری،  تمامی مراحل  و عوامل فنی مسابقات و جشنواره ها در  ران  • داو

رش باشند. شاغلین واجد شرایط در آموزش و پرو
ران نمی توانند هم زمان، بیشتر از یك مسئولیت را به عهده بگیرند. • هیچیك از داو

ران، با معلمان و دبیران مربوط و با سابقۀ همان  یت در انتخاب داو • در سطح مدارس، اولو
مدرسه می باشد.

ری در  که حداقل دو سال سابقۀ داو کسانی استفاده شود  ری در سطح منطقه از  • برای داو
آن رشته را داشته باشند.

ری در  ری در سطح استان از کسانی استفاده شود که حداقل سه سال سابقۀ داو • برای داو
آن رشته را داشته باشند.

که حداقل چهار سال سابقۀ  کسانی دعوت به عمل آید  کشوری از  ری در سطح  • برای داو
ری در آن رشته را داشته باشند. مفید داو

• کارشناسان مرتبط هر رشته به عنوان ناظرین فنی و عالی ترین مرجع اعالم نتایج و تصمیم 
گیرندۀ نهایی خواهند بود.

کلیات راهکارنامه/فصل اّول / 
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ران در هر یك از رشته های مسابقه)دو تا سه نفر( می باشد. • تعداد داو
ران با اهداف تربیتی و ضوابط  • داشتن جلسۀ توجیهی و آموزشی جهت آشنا ساختن داو

مسابقات الزامی است.
ران قرار گیرد. ری رشته های مختلف تکثیر و در اختیار داو ری نمون برگ های داو • باید قبل از داو

ری  کارشناس مسئوالن مرتبط با رشته های مختلف، حق داو کارشناسان و  • هیچ یك از 
تر را ندارند. در مراحل پایین تر و باال

ضوابط اعزام دانش آموزان برگزیده
یژه در اعزام مسابقات برون استانی، با  کتبی از اولیای دانش آموز، به و • اخذ رضایت نامۀ 

گرفته شود. یل  کامل و سپس تحو حضور اولیا رضایت نامه 
و  ضوابط  رعایت  به  نسبت  اعزام،  از  قبل  مربیان  و  برگزیده  دانش آموزان  است  شایسته   •

گردند. کاماًل توجیه  یی و همچنین محتوا و چگونگی برگزاری مسابقات  مقررات اردو
در  اعزامی  گروه  سرپرست  عنوان  به  ذیربط  مسئوالن  کارشناس  یا  کارشناس  حضور   •

مسابقات و جشنواره ها الزامی است.
گروهی و توجه به مقررات در تمامی  • رعایت حجاب و پوشش اسالمی، بهداشت فردی و 

ره ها و مراحل مختلف برگزاری مسابقات، الزامی است. دو
• اعزام افراد، خارج از ضوابط، تحت هر عنوان ممنوع می باشد.

یی، انجام پذیرد. • اعزام دانش آموزان براساس آخرین شمارۀ دستورالعمل اردو
که به علت بیماری، مجبور به استفاده از دارو هستند، باید قباًل شناسایی  • دانش آموزانی 
رود هم به واحد بهداشت و  شده تا داروی مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند و در بدو و

گیرد. گردند تا هماهنگی الزم صورت  درمان مسابقات معرفی 
امکان حضور در جشنواره  به هر علت  و  بیماری خاص دارند  که  اعزام دانش آموزانی  از   •
کل  ادارۀ  به  گردد، در صورت مشاهده، مورد تخلف محسوب شده،  را ندارند، خودداری 

کننده خواهد بود. استان منعکس می شود و مسئولیت آن به عهدۀ مسئولین اعزام 
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اختیار  در  ری  موارد ضرو و  راه  تأمین مخارج  تنخواه جهت  به عنوان  مبلغی  • الزم است 
گیرد. گروه اعزامی قرار  سرپرست 

کلیۀ وسایل شخصی مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند. کنندگان باید  • شرکت 
سرپرستان  با  دانش آموزان،  انضباطی  و  اخالقی  تربیتی،  مسایل  رعایت  مسئولیت   •

استان های مربوطه می باشد.
کارت شناسایی، یك قطعه عکس  ر  • سرپرستان، مربیان و دانش آموزان باید جهت صدو

پرسنلی به همراه داشته باشند.
• دانش آموزان باید از همراه داشتن وسایل تزیینی و اشیای قیمتی خودداری نمایند.

• وسائط نقلیۀ هر استان در طول برگزاری مسابقات مرحلۀ کشوری در اختیار ستاد برگزاری 
یت  خواهد بود. لذا باید رانندگان، قبل از حرکت، در این زمینه توجیه شوند و برگ مأمور

توسط استان برای آن ها صادر شود.
مسابقات  امور  به  مربوط  فعالیت های  در  غیررسمی  سرپرستان  و  مربیان  کارگیری  به   •

مجاز نمی باشد.
گروهی، ممنوع و  • استفاده از مربیان آزاد بدون مجوز حراست برای رهبری فعالیت های 

کشوری مجاز نمی باشد. اعزام آنان در مرحلۀ 
کلیۀ همراهان، براساس جدول ذیل اعزام شوند: • سرپرستان، مربیان، دانش آموزان و 

مالحظاتتعدادمسئول

به ازای تمامی افرادبر اساس آخرین دستورالعمل شیوه نامه اردو و بازدیدسرپرست

رشی یا مدیر+ مربی فنی«مربی سرود گروه2 نفر »مربی پرو به ازای هر 

رشی یا مدیر+ مربی فنی«مربی تئاتر گروه2 نفر »مربی پرو به ازای هر 

گروهبراساس آخرین دستورالعمل شیوه نامۀ اردو و بازدیدمربی همراه به ازای هر 

راهکارنامه/فصل اّول / کلیات
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آیین نامۀ انضباطی
کلیۀ دانش آموزان، مربیان و سرپرستان و  • رعایت اخالق و حفظ شئونات اسالمی توسط 

افراد اعزامی، الزامی می باشد.
• رعایت سلسله مراتب اداری و اطاعت از دستور مجریان و برگزارکنندگان مسابقات برای 
کنندگان الزامی است. الزم به ذکر است سرپرستان ضمن داشتن مسئولیت  کلیۀ شرکت 
و  مربیان  سوی  از  شده  مطرح  درخواست های  و  تقاضا  باید  اعزامی،  گروه های  کامل 

دانش آموزان را پیگیری و به مسئول برگزاری منعکس نمایند.
قبل،  از  باید  بازدید  و  اردو  شیوه نامۀ  دستورالعمل  آخرین  اساس  بر  اعزامی  سرپرستان   •
کننده در مسابقات، اهداف اصلی  کامل مربیان همراه و دانش آموزان شرکت  ضمن توجیه 

مسابقات را برای آنان تبیین نمایند.
که  استان ها(  و  شهرستان ها  )مناطق/  مراحل  کلیۀ  برای  نامه  آیین  این  مفاد  رعایت   •

دانش آموزان را جهت شرکت در مسابقات اعزام می کنند، الزامی است.
ره ها به عهدۀ ستاد  • مسئولیت اجرای مفاد این آیین نامۀ انضباطی در هر یك از مراحل و دو

اجرایی مسابقات می باشد.
به رعایت هر چه  آنان  یق  و تشو ترغیب  و  و نوجوانان  تربیت اخالقی جوانان  • در راستای 
کمیته های  گروه های برگزیده )توسط تیم های ارزشیابی،  بیشتر شئونات اسالمی، افراد یا 

ران و مجریان مسابقه( مورد تقدیر قرار می گیرند. اجرایی، داو
کننده در طول برگزاری مسابقات، در انجام وظایف خود  گر مربیان و سرپرستان شرکت  • ا

کتبًا به استان مربوط منعکس می شود. کوتاهی نمایند، مراتب 
تا   نمایند،  ایجاد  انضباط، خللی  و  برگزاری مسابقات در نظم  که در طول  • دانش آموزانی 
کشوری را  یك سال حق حضور در مسابقات و جشنواره های منطقه/ شهرستان/ استان و 

نخواهند داشت.
)عوامل  از  اعم  هنری،  و  فرهنگی  مسابقات  در  کنندگان  شرکت  کلیۀ  می شود  کید  تأ  •
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ردن همراه خودداری نمایند. اجرایی، دانش آموزان، فرهنگیان و...( از آو
مًا نهایت سعی و تالش برگزارکنندگان مسابقات، جلب مشارکت، همکاری و همدلی 

ّ
مسل

یت،  تمامی شرکت کنندگان می باشد. لذا ایجاد محیطی سالم، آرام و فضایی مملو از معنو
شادی و نشاط، زمینه را برای رشد و شکوفایی و فراگیری بیشتر دانش آموزان فراهم ساخته 
کلیۀ سرپرستان،  و آشنایی و دوستی آنان را ثبات فزون تری می بخشد. بنابر این الزم است 
به  را  و تالش خود  تمامی سعی  این فضای دل انگیز،  ایجاد  اعزامی در  و همراهان  مربیان 

گوار جلوگیری نمایند. کارگیرند و از به وجود آمدن موقعیت های نا

راهکارنامه/فصل اّول / کلیات
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کمیته های اجرایی مسابقات فرهنگی و هنری شرح وظایف ستادها و 
کشوری برگزاری مسابقات • ستاد 

• شورای حمایتی و پشتیبانی مسابقات استانی و منطقه ای
• ستاد استانی، منطقه ای/شهرستانی

• ستاد مدرسه ای
• دبیرخانه 

کمیتۀ فنی   •
کمیتۀ ارزشیابی   •

کمیتۀ روابط عمومی و تبلیغات  •
کمیتۀ تغذیه و بهداشت و امداد  •

کمیتۀ استقبال، پذیرش و اسکان  •
کمیتۀ تدارکات و پشتیبانی  •

کمیتۀ فوق برنامه   •
کمیتۀ حفاظت و حراست  •

کمیتۀ افتتاحیه و اختتامیه  •
• اهم اقدامات

• انتظارات
گزارش نهایی   •
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کشوری برگزاری مسابقات ستاد 
رشی، تربیتی و فرهنگی . کالن، تعمیق و تحقق هدف های پرو • ارائۀ راهبردهای 

• ارائۀ راهکارهای الزم به منظور تسهیل اجرای مسابقات در سطوح مختلف.
ز دانش آموزان. • بازنگری و اصالح و ابالغ دستورالعمل مسابقات، متناسب با نیازهای رو

یابی مسابقات. • تعیین معیار و شاخص های ارز
گزارشات واصله از استان ها. • تعیین نظام نظارت و تجزیه و تحلیل 

در  هنری  فرهنگی  مسابقات  و  برنامه ها  از  رسانه ای  انعکاس  و  رسانی  اطالع  تبلیغ،   •
رسانه های ملی.

• حمایت مادی و معنوی در برگزاری مسابقات و تقدیر از منتخبان.

شورای حمایتی و پشتیبانی استانی و منطقه ای برگزاری مسابقات
• اختصاص جلسات متعدد با دستورکار مسابقات فرهنگی و هنری در شورای آموزش و 

رش. پرو
• ایجاد سازوکارهای تسهیل اجرای مسابقات با استفاده از امکانات سایر دستگاه ها.

• حمایت مادی و معنوی در برگزاری مسابقات و تقدیر از منتخبین.

ستاد استانی و منطقه ای/ شهرستانی برگزاری مسابقات 
• ارسال دستورالعمل به مناطق و مدارس.

کار مسابقات فرهنگی و هنری در جلسۀ مشترك  • اختصاص جلسات متعدد با دستور 
رش مناطق و شهرستان ها و مدیران مدارس. رؤسای آموزش و پرو

امکانات سایر بخش های  از  استفاده  با  اجرای مسابقات  تسهیل  کارهای  و  ایجاد ساز   •
درون سازمانی و برون سازمانی.

کمیتۀ ناظران و هدایت و نظارت بر ُحسن اجرای مسابقات. • تشکیل 

راهکارنامه/فصل اّول /کلیات
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ری گزارش عملکرد مناطق و مدارس، تجزیه و تحلیل آن و ارائۀ گزارش به دبیرخانه  • جمع آو
کشوری.

رۀ زمانی مشخص برای اجرای مسابقات، با توجه به وضعیت اقلیمی و متناسب  • تعیین دو
کشوری. با برنامۀ مسابقات در مرحلۀ 

در  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  و  برنامه ها  از  رسانه ای  انعکاس  و  رسانی  اطالع  و  تبلیغ   •
رسانه های منطقه ای و استانی.

• حمایت مادی و معنوی در برگزاری مسابقات و تقدیر از منتخبان.
• ایجاد نمایشگاهی از آثار تولیدی دانش آموزان و تمهید مقدمات بازدید برای عموم مردم.

ستاد مدرسه ای برگزاری مسابقات 
مسابقات  به هنگام  و  مطلوب  اجرای  و  یزی  برنامه ر منظور  به  مدرسه  شورای  تشکیل   •

فرهنگی و هنری.
• بهره مندی از ظرفیت فرا مدرسه ای و جلب مشارکت و حمایت سازمان ها و ارگان های 

موجود در شهر یا منطقه در راستای اجرای موفق مسابقات.
برای  دانش آموزان  اولیای  و  مدرسه  رشی  پرو و  آموزشی  کادر  داوطلبانه  همکاری  جلب   •

کلیۀ بخش های مسابقات. فعالیت در 
یق و ترغیب دانش آموزان برای شرکت حداکثری در مسابقات فرهنگی و هنری. • تشو

باشکوه مسابقات درون  برگزاری  گیر در  فرا به منظور مشارکت  و اطالع رسانی الزم  تبلیغ   •
مدر سه ای.

کارگاه های آموزشی برای برگزاری  • تمهید مقدمات، تهیۀ ملزومات و تجهیزات و برگزاری 
کیفی مسابقات.

ران. ر ابالغ اعضای ستاد اجرایی و هیأت داو • صدو
رد بودجۀ موردنیاز و تالش برای تأمین آن از منابع مالی درون و برون مدرسه ای. • برآو

• تمهید مقدمات الزم برای برگزاری باشکوه مسابقات فرهنگی و هنری درون مدرسه ای با 
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حضور دانش آموزان، اولیا، مسئوالن محلی و ....
• اعالم نتایج و تقدیر و تجلیل از برگزیدگان.

• ایجاد نمایشگاهی از آثار تولیدی دانش آموزان.

دبیرخانه
به مراجع  آن  انعکاس  و  برای تشکیل جلسات ستاد  • تمهید مقدمات و هماهنگی الزم 

ذیربط.
کمیته ها و واحدهای ذیربط. • تشکیل جلسات توجیهی مستمر برای مسئوالن، اعضای 

ران و پیگیری امور مربوط به ایشان. کلیۀ عوامل اجرایی و داو ر ابالغ برای  • صدو
غیردولتی  و  دولتی  نهادها  و  سازمان ها  ادارات،  با  مکاتبات  به  مربوط  امور  کلیۀ  انجام   •

درون و برون سازمانی.
یرمجموعۀ آن ها. کمیته ها و اعضای ز • ابالغ شرح وظایف مسئولین 

ر کارت شناسایی برای کلیۀ عوامل اجرایی )مربیان، سرپرستان، رانندگان، اعضای  • صدو
کننده. ران( و دانش آموزان شرکت  کمیته ها و داو

• تحریر مشخصات برگزیدگان مسابقات و جشنواره ها در تقدیرنامه ها و لوح های یادبود.
• تهیه و تنظیم آمار و اطالعات مورد نیاز براساس فرم های ارسالی و ارائۀ آن به مسئول مافوق.

• تهیه و تنظیم لیست نفرات برگزیده و ارائۀ آن جهت اهدای جوایز و تقدیر الزم.
کنندگان. ین و ارسال نمون برگ های آماری شرکت  ری، تدو • جمع آو

در  منظم  و  دقیق  طور  به  برگزیدگان  اسامی  و  ارسالی  آثار  کلیۀ  مشخصات  نام  ثبت   •
لیست های مخصوص.

یت برای مربیان، سرپرستان و رانندگان. گواهی پایان مأمور ر  • صدو
• استرداد آثار ناقص یا خارج از دستورالعمل به استان های مربوط و اعالم آن به مسئول مافوق.

• تطبیق مشخصات افراد و آثار برگزیده.

راهکارنامه/فصل اّول /کلیات
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کمیته ها. گزارش سایر  کاملی از روند امور، با استفاده از  گزارش  • تهیۀ 
کلیۀ مکاتبات اداری انجام شده در دبیرخانه. • بایگانی 

• پیش بینی و درخواست نیروها و امکانات الزم.
• انجام سایر امور ابالغ شده از طرف ستاد.

کمیتۀ فنی
یزی. ران به ستاد برنامه ر • معرفی هیئت داو

• ارتباط مستمر با ستاد برگزاری مسابقات و تطبیق جلسات هماهنگی و توجیهی با هیئت 
ران. داو

• شناسایی، بررسی و انتخاب سالن های مناسب، مجریان الیق و رابطین فنی برای اجرای 
برنامه ها.

• نظارت دقیق بر اجرای ضوابط فنی در طول برگزاری مسابقات.
ر  صدو جهت  آن  نتایج  موقع  به  یافت  در و  ران  داو هیئت  به  ری  داو نمون برگ های  ارایۀ    •

لوح ها و آماده سازی جوایز.
کامل بر سالن های محل اجرا و رفع نواقص آن ها. • نظارت 

• تهیۀ برنامۀ جشنواره و مسابقات و اعالم به مسئول و سرپرست خوابگاه ها.
ران در محل برگزاری مسابقات. •  تعیین جایگاه مناسب برای داو

ران در محل  یزی و هماهنگی جهت اسکان و ارایۀ خدمات الزم و به موقع به داو • برنامه ر
کمیتۀ پذیرش و اسکان. اجرا، با هماهنگی 

کاملی از روند اجرای مسابقات و ارائۀ آن به دبیرخانه. گزارش  •  تهیه 
• پیش بینی و درخواست نیروها و امکانات الزم.

کلیۀ امور ارجاعی. •  انجام 
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کمیتۀ ارزشیابی 
کمیته ها. کلیۀ مسئولین  • همکاری و هماهنگی با مسئول ارزشیابی ستاد و 

زانه از فعالیت های انجام شده و ارائۀ نتایج  یابی رو • تهیه نمون برگ های مورد نیاز برای ارز
آن به مسئول جشنواره و مسابقات.

و  عبادی  مراسم  اجرا،  سالن های  پذیرش،  اسکان،  محل های  بر  کامل  نظارت   •
فعالیت های فوق برنامه.

مربیان،  دانش آموزان،  بین  یع  توز و  نیازسنجی  و  نظرخواهی  نمون برگ های  طراحی   •
سرپرستان و سایر شرکت کنندگان.

یابی عملکردکمیته ها بر اساس شرح وظایف. • ارز
کننده. یابی از عملکرداستان های شرکت  • ارز

یابی های به عمل آمده با هماهنگی مسئوالن  یقی براساس ارز • اعمال سیاست های تشو
مربوط.

یابی های مستمر  گزارش ها و نتایج ارز • استخراج نظرات ارایه شده و تحلیل و جمع بندی 
و پاپانی و ارایۀ آن به مسئوالن مربوط.

یابی از روند اجرای برنامه ها و ارائۀ آن به دبیر جشنواره. گزارش ارز •  تهیۀ 

کمیتۀ روابط عمومی و تبلیغات
• برقراری ارتباط مستمر با ستاد برگزاری جلسات، جهت هماهنگی امور.

و هماهنگی  دبیر جشنواره  با اطالع  زمان های الزم  در  و میهمانان  از سخنرانان  • دعوت 
کلیۀ امور مربوط به ایشان.

کلیۀ امور مربوط به انتشارات: )خبرنامه، جزوه و...( و تبلیغات: )پوستر، تیزر،  •  انجام 
یز و...( آو

یری از روند  • فراهم کردن تمامی امکانات دیداری و شنیداری برای تهیۀ گزارش کامل تصو
جشنواره.

راهکارنامه/فصل اّول / کلیات



33

طرح های  گرفتن  و  بصری  و  سمعی  واحدهای  نیاز  مورد  وسایل  و  امکانات  درخواست   •
یزیونی. مختلف برای ساخت تیزر تلو

کمیتۀ فنی. •  اقدام در تهیۀ سالن و دکورهای مورد نیاز برابر نظر 
تبلیغات الزم در  و  ادارات مرتبط جهت آذین بندی  و  ارگان ها، سازمان ها  با  • هماهنگی 

مکان های مناسب.
رادیو- مطبوعاتی،  مصاحبه های  جهت  یزی  برنامه ر و  گروهی  رسانه های  با  هماهنگی   •
یزی و اجرایی مسابقات و انعکاس مطالب، اخبار و اطالعات  یزیونی با مسئولین برنامه ر تلو

الزم.
و  در مطبوعات  انعکاس  زانه، جهت  رو به صورت  روند مسابقات  از  کامل  گزارش  تهیۀ   •

گروهی. رسانه های 
یر سالن های اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه. کیفیت صوت و تصو • نظارت مستمر بر 

یژه مراسم افتتاحیه و اختتامیه( یری تمامی برنامه های مسابقات )به و •  ضبط صوتی و تصو
• پیش بینی و درخواست امکانات الزم.

کلیۀ امور  ارجاعی الزم. • انجام 
کاملی از روند امور و ارائۀ آن به مسئولین ذیربط. •  تهیۀگزارش 

کمیتۀ تغذیه و بهداشت و امداد
کنترل سالمتی و بهداشت  یژه محل طبخ غذا و  کامل بر خدمات بهداشتی به و • نظارت 

افراد مستقر در آشپزخانه.
• ارتباط با سازمان هالل احمر، بهداشت، درمان و دانشگاه های علوم پزشکی برای جلب 

همکاری و ایجاد درمانگاه و تجهیز آن در محل اسکان و استقرار تیم پزشکی.
وسایل  تهیۀ  و  نیاز  مورد  بهداشتی  اقالم  تهیۀ  پشتیبانی جهت  و  تدارکات  با  • هماهنگی 

کمك های اولیه در سالن ها و خوابگاه ها.
•  پیش بینی آمبوالنس و وسایل نقلیه مورد نیاز در محل اسکان و سالن های اجرا.
کامل امور بهداشتی دانش آموزان و معرفی استان های نمونه در این مورد. کنترل    •
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کلیۀ امور ارجاعی. •  پیش بینی و درخواست نیروها و امکانات مورد نیاز و انجام 
•  نظارت بر بهداشت و نظافت سالن های اجرای مسابقات و مراسم افتتاحیه و اختتامیه.

کاملی از روند امور و ارائۀ آن به مسئول دبیرخانه. •  تهیۀگزارش 

کمیتۀ استقبال، پذیرش و اسکان
پیش بینی  و  ین  مدعو و  دانش آموزان  از  پرشور  استقبال  جهت  الزم  مقدمات  تمهید   •

نیروهای انسانی الزم.
کلیۀشرکت کنندگان. • تهیه و تکمیل فرم های پذیرش 

یل آن به سرپرستان در جلسۀ  کارت شناسایی برای تمامی شرکت کنندگان و تحو • تهیۀ 
توجیهی.

کمیتۀ  همکاری  با  خروج،  هنگام  در  کنندگان  شرکت  از  نظرخواهی  فرم های  یافت  در  •
نظارت و ارزشیابی.

گروه ها. کن مناسب جهت تسهیل در امر پذیرش افراد و  • پیش بینی اما
• تقسیم بندی خوابگاه های موجود براساس آمار استان ها و احیانًا نوع رشته ها.

گیرد. رود باید دراختیار افراد قرار  که در بدو و کلیۀ وسایل، لوازم و اطالعاتی  • تهیۀ 
یل گرفتن خوابگاه ها و امکانات غیرمصرفی که دراختیار گروه ها قرار داده شده است. • تحو
• انتخاب سرپرستان خوابگاه ها و سایر عوامل از نیروهای مناسب، صبور، پرتوان و خوش 

برخورد جهت پذیرش شرکت کنندگان.
کلیۀ امور ارجاعی الزم. • پیش بینی نیروها و امکانات موردنیاز و انجام 

کاملی از روند امور و ارائۀ آن به مسئول ذیربط. گزارش  • تهیۀ 

کمیتۀ تدارکات و پشتیبانی
رد اعتبارات تخصیصی در ارتباط با مسابقات و پیگیری آن تا حصول  • پیش بینی و برآو

نتیجه.

راهکارنامه/فصل اّول /کلیات
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کلیۀ امکانات مورد نیاز جهت تغذیه، اسکان و پذیرایی و تنظیم جدول زمانی و نوع  • تهیۀ 
کننده. غذا و اقالم مورد نیاز واحدهای برگزار 

یافت تنخواه برای انجام امور. • هماهنگی با ذیحسابی درخصوص در
• پیش بینی و نحوۀ پرداخت حق الزحمه ها و اقدام عملی برای انجام آن تا مرحلۀ پایانی.

کیفیت سرو غذا و پذیرایی در تمامی مراحل، با همکاری کمیته های ارزشیابی  • نظارت بر 
و بهداشت

• پیش بینی نیروها و امکانات الزم.
• عقد قراردادهای الزم درخصوص مسابقات و جشنواره ها.

برطرف  منظور  به  موانع،  و  مشکالت  رفع  جهت  کمیته ها  سایر  مسئولین  با  •هماهنگی 
نمودن نیازها.

• نظارت کامل بر کار کلیۀ نیروهای خدماتی در سالن ها و فضاهای اجرا، خوابگاه ها و غیره.
• پذیرش رانندگان و تقسیم بندی آنان جهت ایاب و ذهاب شرکت کنندگان و ارائۀ خدمات 

الزم به آن ها.
• پیش بینی پارکینگ های مناسب جهت تسهیل در رفت و آمد.

کامل به آنان، جهت جابه جایی نیروها. کروکی  زانه رانندگان و ارائۀ  کار رو • تهیه جدول 
• پیش بینی وسائط نقلیۀ الزم براساس جمعیت دانش آموزی، خوابگاه ها و سالن های اجرا.

•  تهیۀ جوایز، هدایا، تندیس ها، لوح های تقدیر و یادبودهای مورد نیاز.
رزشی، عبادی،  • هماهنگی با مسئولین فوق برنامه جهت تهیۀ جوایز جانبی مسابقات و

فرهنگی و هنری و...
کاملی از روند امور، جهت ارائه به مسئول دبیرخانه. گزارش  • تهیۀ 

کلیۀ امور ارجاعی الزم. • انجام 
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کمیتۀ فوق برنامه
یخی. یارتی، تفریحی، سیاحتی و تار کن ز یزی برای بازدید گروه های بازدید کننده از اما • برنامه ر

گاه و با تجربه به عنوان راهنمای مناطق و محل های بازدید. •  تعیین افراد آ
از  بازدید  آنان جهت  با  نهادها و سازمان های مختلف و هماهنگی  ادارات،  با  • مکاتبه 

مکان های مورد نیاز.
• توجیه سرپرستان و عوامل اجرایی نسبت به محل هایی که باید دانش آموزان از آن بازدید کنند.

• پیش بینی نیروها و امکانات الزم.
• هماهنگی با امور نقلیه و تدارکات جهت نقلیۀ وسایل مورد نیاز برای برنامه های تفریحی 

و بازدید.
• بررسی وضعیت نمازخانه ها از نظر امکانات و تجهیزات الزم.

کنندگان در مراسم عبادی. • تهیۀ مقدمات حضور شرکت 
کلیۀ امور ارجاعی الزم. • انجام 

کاملی از روند امور و ارائۀ آن به مسئول ذیربط. گزارش  •  تهیۀ 

کمیتۀ حفاظت و حراست
• هماهنگی با نیروی انتظامی جهت همکاری و حضور فعال در طول برگزاری مسابقات 

و توجیه آنان در انجام امور مربوط.
ز مشکل در زمان اجرای مسابقات. • مکاتبه با ادارۀ آب و برق درخصوص جلوگیری از برو
• هماهنگی با ادارۀ راهنمایی و رانندگی جهت برپایی مراسم استقبال و تردد دانش آموزان 

در سطح شهر.
• همکاری با واحد فوق برنامه درخصوص تنظیم برنامه های بازدید و دقت کافی در برنامه ها.

• هماهنگی با ادارۀ آتش نشانی جهت استقرار در محل و پیش بینی وسایل ایمنی.
• پیش بینی نیروها و امکانات الزم و انجام سایر امور ارجاعی مورد نیاز.

کاملی از روند امور و ارائۀ آن به مسئول دبیرخانه. گزارش  • تهیۀ 

راهکارنامه/فصل اّول /کلیات
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کمیتۀ افتتاحیه و اختتامیه
یکرد  یزی جهت شروع  و خاتمۀ مراسم با استفاده از شیوه های جذاب، متنوع و با رو •برنامه ر

برنامه های دانش آموزی.
یز برنامه های افتتاحیه و اختتامیه با هماهنگی دبیر جشنواره. • تهیۀ جدول زمان بندی و ر
• اعمال جدیدترین شیوه های برگزاری با درنظر گرفتن وقت، مکان و نوع برنامه ها در مراسم.
یك، حامالن قرآن،  گروه موز • ایجاد هماهنگی بین عوامل اجرا )مجری برنامه، قاری قرآن، 

یری سالن اجرای مراسم(. سخنرانان و عوامل فنی، صوتی و تصو
• پیش بینی امکانات و وسایل مورد نیاز جهت برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه.

• تعیین نیروی انسانی مورد نیاز و برگزاری جلسات توجیهی برای آن ها.
یزی جهت حضور به موقع دانش آموزان، مربیان، سرپرستان و میهمانان. • برنامه ر

•تسهیل حضور عکاسان، خبرنگاران و صدا و سیما در مراسم.
کلیۀ امور ارجاعی مورد نیاز. • پیش بینی و درخواست نیروها و امکانات الزم و انجام 

کاملی از روند امور و ارائۀ آن به مسئول ذیربط. • تهیۀگزارش 
کمیته ها و مسئولین محترم  کلیۀ  ری است  تذکر مهم: با توجه به اهمیت این مراسم، ضرو
آن به طور جدی در تمامی فعالیت های مربوط به امور افتتاحیه و اختتامیه، حضور فعال و 

با مسئوالن مراسم همکاری الزم را داشته باشند.

اهم اقدامات
هنری  و  فرهنگی  جشنواره های  و  مسابقات  برگزاری  در  است  شایسته  که  اقداماتی  اهم   

گیرد: انجام 
ین طرح فراخوان مسابقات و جشنواره ها. • تهیه و تدو

• تشکیل دبیرخانه.
کمیته ها )از سطح مدرسه تا ستاد( • انتخاب اعضای ستاد و مسئولین 
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یر مجموعه آن ها. کمیته ها و اعضای ز ین شرح وظایف مسئولین  • تهیه و تدو
• پیگیری برای مستندسازی نامه ها و بخشنامه های صادره.

مسئولین  اجرایی،  عوامل  یزی،  برنامه ر ستاد  دبیرخانه،  مسئولین  برای  ابالغ  ر  صدو  •
ران. واحدها، عوام فنی و داو

ران از مسئولین فنی رشته ها. • تهیه نمون برگ جهت اخذ اسامی و مشخصات داو
• تهیه نمون برگ از افراد برگزیده و تعیین نوع جوایز رتبه های برتر دانش آموزان.

• استعالم و اخذ طرح های مختلف برای تهیۀ پوستر و تراکت.
• انعکاس اقدامات انجام شده در جراید و مطبوعات.

• توجیه عوامل در طول اجرای برنامه ها.
گزارش مستمر از روند اجرای برنامه ها. • ارزشیابی و تهیۀ 

ین و فهرست منابع الزم و ارسال آن برای مخاطبان. • تهیۀ سرفصل ها، عناو
یع پوستر، تراکت و منابع الزم. • چاپ و توز

ران و عوامل اجرایی. • تشکیل جلسات هماهنگی مستمر با مسئولین واحدها، داو
کننده. • تهیۀ آمار دانش آموزان شرکت 

ین جدول زمان بندی. یز برنامه های دبیرخانه و کلیۀ کمیته ها و عوامل اجرایی و تدو • تهیه ر
رد هزینه ها و پیگیری تأمین اعتبارات الزم. •برآو

ری، حق الزحمه، جوایز و هزینه های جاری. رد هزینه های مربوط به داو • برآو
یل کلیۀ آثار مربوط، ارسال نامه ها و ثبت تمامی مکاتبات انجام شده از طریق دبیرخانه. • تحو

اجرایی،  برگزیده، عوامل  برای دانش آموزان  و هدایا  تقدیرنامه ها  و  یادبود  لوح های  تهیۀ   •
میهمانان و همراهان در صورت امکان.

یزی و اجرایی مستمر و تنظیم صورت جلسات و ارائۀ مصوبات  • تشکیل جلسات برنامه ر
آن به مسئوالن ذیربط.

• پیگیری و ارسال نشریات و اقالم مورد نیاز.

راهکارنامه/فصل اّول /کلیات
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کارت دعوت. ین در مراسم افتتاحیه و اختتامیه جهت تهیۀ  • تهیۀ لیست اسامی مدعو
کارت دعوت برای میهمانان جهت شرکت در مراسم. • تهیۀ 
کلیۀ فعالیت های الزم. • تهیۀ جدول زمان بندی برای انجام 

یز، مقوا، بیل بورد و غیره(. کارد، آو • تهیه متن های تبلیغی )پال
یل آثار. ری و تحو • انتخاب و پیشنهاد محل های مناسب برای داو

ین شیوه نامه های اعزام دانش آموزان. • تهیه و تدو
ران و عوامل اجرایی. • پیگیری حق الزحمه داو

• پیگیری و هماهنگی جهت اسکان دانش آموزان.
کن مناسب. کاردها، برزنت ها و انجام تبلیغات الزم در میادین بزرگ و اما • تهیه و نصب پال
اسکان  محل  همچنین  و  مسابقات  و  جشنواره ها  برگزاری  محل  انتخاب  و  شناسایی   •

دانش آموزان.
کننده و عوامل اجرایی. کارت شناسایی دانش آموزان شرکت  ر  • تهیه و صدو

ری و دعوت از برگزیدگان برای شرکت در مراسم. • اعالم نتایج داو
ران و عوامل اجرایی. • پیش بینی وسایط نقلیۀ مناسب جهت ایاب و ذهاب دانش آموزان، داو

یژه برای برگزیدگان. • تهیۀ تندیس و
• آماده سازی، چاپ دعوت نامه ها، لوح ها و تقدیرنامه ها برای دانش آموزان برگزیده.

تهیۀ سالن های اجرا. و  برپایی نمایشگاه  و  • پیگیری ساخت دکور جشنواره و مسابقات 
کنندگان. • طراحی نمون برگ های نظرسنجی و نظرخواهی از شرکت 

• تهیۀ مقدمات الزم برای استقرار واحد بهداشت و درمان در محل های اسکان دانش آموزان.
ین. یع آثار چاپ شده بین دانش آموزان و مدعو • توز

• نظرخواهی از شرکت کنندگان در برنامه ها.
یافت اعتبارات مورد نیاز. کلیۀ امور مالی مربوط و در • پیگیری 

گزارش نهایی از فعالیت های مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری. • تهیۀ 
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انتظارات 
برای چاپ پوستر،  انتشاراتی  و  تبلیغاتی  از مؤسسات و شرکت های مختلف  • استعالم 

یزیونی. تراکت و تیزر تلو
یزیونی و عقد قراردادهای مربوط. گرفتن مجوز برای ساخت تیزر تلو  •

• پیش بینی مسابقات فرهنگی و برنامه های متنوع برای دانش آموزان و همراهان با تنظیم 
جدول فوق برنامه و اجرای آن.

• چاپ آثار برگزیده به تفکیك رشته ها.
• برپایی نمایشگاهی از آثار دانش آموزان.

کمیته ها و توجیه عوامل اجرایی. کیفیت بازدید از فعالیت ستادها،  • تنظیم شیوه نامۀ 
یزی جهت پر بارکردن اوقات فراغت دانش آموزان و سرپرستان همراه و پیش بینی  • برنامه ر

مسابقات فرهنگی و هنری و فوق برنامه های متنوع.
ر با شرکت مسئوالن شهر و با  • سعی شود دانش آموزان طی مراسمی خاص و حتی المقدو

حضور خانواده ها، مطبوعات و صدا و سیما اعزام شوند.
• ترتیبی اتخاذ شود تا دانش آموزان دختر و پسر و مربیان همراه با لباس مناسب و ظاهری 
در  خود(  استان  به  مربوط  بومی  و  سنتی  لباس های  با  )حتی االمکان  شخصیت  درخور 
و  استان ها، شکوه  دانش آموزان سایر  بیشتر  آشنایی  تا ضمن  باشند  داشته  مراسم حضور 

یژه به مراسم داده شود. عظمت و
یت  ره های آموزشی در تمامی مراحل، اولو ران و مدرسان دو • در انتخاب عوامل اجرایی، داو

رش می باشد. با نیروهای رسمی آموزش و پرو
یق  • در جشنواره های فرهنگی و هنری سعی شود خانوادۀ دانش آموزان برگزیده جهت تشو
و  یایی  پو در  برگزیده  دانش آموزان  مربیان  و  معلمان  از  »تقدیر  شوند.  دعوت  فرزندشان 

ماندگاری فعالیت های فرهنگی و هنری بسیار مؤثر است.«

گزارش نهایی از مسابقات
شایسته است به منظور اثربخشی برنامه ها و اطالع از امور، جهت شناسایی و برطرف کردن 

راهکارنامه/فصل اّول / کلیات
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از  آمده  دست  به  تجربیات  از  استفاده  با  فعالیت ها،  کیفی  سطح  ارتقای  و  ضعف  نقاط 
گزارش پایانی )گزارش نهایی( تهیه  گردد. طرح ها و برنامه های مسابقات فرهنگی و هنری 

گزارش الف- نحوۀ تهیۀ 
گزارش در پایان مراسم مسابقات براساس مالك ها، معیارها و سرفصل های تعیین شده تهیه 

می شود.

گزارش از روند برگزاری مسابقات و جشنواره ها ب- اهم عناوین و مالك های تهیۀ 
کارد،  • نحوۀ تبلیغات و اطالع رسانی )پوستر، تیزر، بروشور، بولتن، تراکت، بیل بورد، پال
کثیراالنتشار،  مجالت  و  زنامه  رو در  گهی  آ درج  اطالعیه ها،  توجیهی،  جلسات  تشکیل 

گردهمایی ها، بازدیدها، چاپ آثار و غیره(. چاپ و انتشار مجالت و نشریات 
کمیته ها. • چارت تشکیالتی و شرح وظایف و اسامی ستاد و 

•  آمار و اطالعات )آمار کل شرکت کنندگان به تفکیك رشته و جنسیت، آمار برگزیدگان و غیره(
گزارش مالی و شرح هزینه و اعتبارات.  •

• نوع جوایز، هدایا، تقدیر و تشکرها، لوح تقدیرها، تندیس ها، لوح یادبود و غیره.
• آموزش ها )حضوری و غیرحضوری(.

یژه. ین، شخصیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و میهمانان و • اسامی سخنرانان، مدعو
یز برنامه های مراسم افتتاحیه، اختتامیه و جشنواره های مختلف. • ر

ری های شهرستان یا استان مجری. • ابتکارات، خالقیت ها و نوآو
یت و اهمیت. • اهم اقدامات انجام شده به ترتیب اولو

کار از اقدامات انجام شده توسط مسئوالن ستاد. گزارش  • نتایج 
• جلب مشارکت سایر سازمان ها و ارگان ها و نحوۀ ارتباط با آن ها.

که بیشترین همکاری را داشته و خالقیت و ابتکارات خوبی را  یق افرادی  • معرفی و تشو
گذاشتند. به نمایش 
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تی جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و هنری از سطح مدرسه تا ستاد نمایۀ تشکیال

كشوری برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری  ستاد اجرایی 
ع معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت متبو

كشوری ستاد حمایتی و پشتیانی 
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 

ع وزارت متبو

ستاد اجرایی استانی برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری
شورای معاونین استان و رئیس اداره فرهنگی و هنری

ستاد حمایتی و پشتیانی استان
شورای آموزش و پرورش استان

ستاد اجرایی منطقه ای برگزاری مسابقات فرهنگی و 
هنری

كارشناس فرهنگی  شورای معاونین  منطقه/ شهرستان و 
و هنری

ستاد حمایتی و پشتیانی منطقه/ 
شهرستان

شورای آموزش و پرورش منطقه/ 
شهرستان

كمیتۀ امور فرهنگی

پژوهشی ادبی

فیلم و نمایش

كتاب خوانی و 
كتاب پژوهی

كمیتۀ امور فنی

رسانه و فضای مجازی

دستی و تجسمی آوایی

كمیتۀ امور هنری

ستاد اجرایی مدرسه ای  برگزاری مسابقات فرهنگی و 
هنری شورای مدرسه

دبیر اجرای برگزاری مسابقات فرهنگی هنری
معاون یا مربی پرورشی مدرسه

گروهی( رشته های مختلف فرهنگی هنری )انفرادی، 

راهکارنامه/فصل اّول /کلیات
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ی
ی كشور

ت فرهنگی و هنر
نمایه تشکیالتی جشنواره ها و مسابقا

ی
س ستاد اجرای

ت پرورشی و فرهنگی رئی
معاون

ی پرورشی) دبیر كل (
ضاها

ی، اردوها و ف
مدیر كل فرهنگی و هنر

ی)قائم مقام (
ی فرهنگی و هنر

ی فعالیتها
معاون برنامه ریز

ی
ستاد برنامه ریز

ی استان
ستاد هماهنگی و اجرای

كمیته
ت

ط عمومی و تبلیغا
 رواب

كمیته
ش و اسکان

پذیر
كمیته

ت و پشتیبانی
تداركا

كمیته
فوق برنامه

دبیرخانه
ت و جشنواره

مسابقا

كمیته
 افتتاحیه و اختتامیه

كمیته
ت

ت و حراس
حفاظ

كمیته
 امور فنی

كمیته
ت و امداد

بهداش

ت و امور 
واحد مطبوعا

ی
خبر

واحد استقبال و 
بدرقه

ی و مالی
واحد ادار

واحد مراسم 
عبادیوجنگها

واحد 
ت 

اطالعا
و آمار

واحد اسکان
امور نقلیه

واحد بازدیدها
ی

امور ادار
ت

واحد انتشارا

ی
صر

واحد سمعی و ب

ی
ی مجاز

ضا
رسانه و ف

ی
ادب

پژوهشی

ب-پژوهی
كتابخوانی و كتا

ی نمایشی
فیلم و هنرها

ی
ی آوای

هنر ها

ی دستی و تجسمی
هنر ها

واحد مراسم

واحد هماهنگی و 
ت

تبلیغا

ت و امور 
واحد مطبوعا

ی
خبر

ت
واحد انتشارا

ی
صر

واحد سمعی و ب

تیم پزشکی

ت و كنترل
واحد نظار

دبیر جشنواره رسانه و 
ی

ی مجاز
ضا

ف
ی

دبیر جشنواره  ادب
دبیر جشنواره پژوهشی

دبیر جشنواره كتابخوانی
ط عمومی

رواب
دبیر جشنواره فیلم و 

ش
نمای

ی 
دبیر جشنواره هنر ها

ی
آوای

ی 
دبیر جشنواره هنرها
دستی و تجسمی

ی
ت و ارزشیاب

نظار
ی

قائم مقام اجرای

ت
واحد خدما



44

نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی هنری

توضیحاتسطح اجرامخاطبانعنوان  رشته ها

ی
دای

ابت
ل 

 او
وره

د

ی
دای

ابت
وم 

ه د
دور

طه
وس

 مت
ول

ه ا
دور

طه
وس

 مت
وم

ه د
دور

ان
گی

هن
فر

سه
در

م

قه
نط

م

ان
ست

ا

شور
ك

گی
هن

فر

ی
ادب

********شعر

سی
نوی

ن 
ستا

دا

********

ره
شاع

م

--*****-

نی
خوا

ب 
کتا

نی
خوا

ب 
كتا

********

شی
وه

یپژ
ادب

قد 
ن

--******
موضوعات هر سال اعالم 

خواهد شد.
سی

نوی
له 

مقا

--******
موضوعات هر سال اعالم 

خواهد شد.
ی

جاز
ی م

ضا
و ف

نه 
سا

ر

سی
نوی

گ 
بال

و

-*******

ی
ه ا

یان
ی را

ها
ی 

باز

-*******

کی
ونی

کتر
ه ال

شری
ن

-*******

راهکارنامه/فصل اّول /کلیات
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توضیحاتسطح اجرا-مخاطبانعنوان  رشته ها

ی
دای

ابت
ل 

 او
وره

د

ی
دای

ابت
وم 

ه د
دور

طه
وس

 مت
ول

ه ا
دور

طه
وس

 مت
وم

ه د
دور

ان
گی

هن
فر

سه
در

م

قه
نط

م

ان
ست

ا

شور
ك

ی
هنر

ی
وای

ی آ
ها

نر 
ه

ود
********سر

ی(
وان

ك خ
ز)ت

آوا

---*****

ویژه پسران

ی
واز

من
و ه

ی 
دگ

وازن
ن

--******

ی
رای

مس
ه

----*****
كر امورتربیتی گروه 

شی
مای

ی ن
ها

نر 
ه

ی
ه ا

حن
ص

********

کی
وس

عر

********

نی
خوا

مه 
شنا

مای
ن

********

لی
نقا

********
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توضیحاتسطح اجرامخاطبانعنوان  رشته ها

ی
دای

ابت
ل 

 او
وره

د

ی
دای

ابت
وم 

ه د
دور

طه
وس

 مت
ول

ه ا
دور

طه
وس

 مت
وم

ه د
دور

ان
گی

هن
فر

سه
در

م

قه
نط

م

ان
ست

ا

شور
ك

ی
هنر

اه
وت

م ک
فیل

نی
ستا

دا

--******

ند
ست

م

--******

نی
ستا

 دا
ند

ست
م

--******

ی
مای

یان
پو

--******

گ
هن

ما
ن

--******

می
س

ج
و ت

ی 
ست

ی د
ها

هنر

فی
یبا

قال
--******

فی
م با

جی
جا

--******

فی
م با

گلی

--******

لی
 ما

مد
ن

--******

نی
مز

قل

--******

ی
كار

م 
خات

--******

ی
كار

ك 
شب

م

--******

کلیات راهکارنامه/ فصل اّول/ 
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توضیحاتسطح اجرامخاطبانعنوان  رشته ها

ی
دای

ابت
ل 

 او
وره

د

ی
دای

ابت
وم 

ه د
دور

طه
وس

 مت
ول

ه ا
دور

طه
وس

 مت
وم

ه د
دور

ان
گی

هن
فر

سه
در

م

قه
نط

م

ان
ست

ا

شور
ك

ی
هنر

می
س

ج
و ت

ی 
ست

ی د
ها

هنر

ی
كار

ت 
منب

--******

ی
كار

ق 
معر

--******

ی
دوز

ته 
پ

--******

تی
سن

ق 
معر

ی 
کار

شی
كا

--******

ی
كار

نا 
می

--******
ی

دوز
له 

ملی

--******

ی
ساز

مه 
جس

م

--******

ی
گر

فال
س

--******

ق
علی

ست
ط ن

خ

-*******
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توضیحاتسطح اجرامخاطبانعنوان  رشته ها

ی
دای

ابت
ل 

 او
وره

د

ی
دای

ابت
وم 

ه د
دور

طه
وس

 مت
ول

ه ا
دور

طه
وس

 مت
وم

ه د
دور

ان
گی

هن
فر

سه
در

م

قه
نط

م

ان
ست

ا

شور
ك

ی
هنر

می
س

ج
و ت

ی 
ست

ی د
ها

هنر

ق
علی

ست
ه ن

ست
شک

ط 
خ

--******

ث
ط ثل

خ

--******

سخ
ط ن

خ

--******

ط
ی خ

اش
نق

--******

غن
 رو

گ
رن
*-******

ش
********گوا

ب
مرك

ب 
ی آ

اح
طر

-*******

ی
فلز

م 
ی قل

اح
طر

-*******

داد
ی م

اح
طر

********

ال
زغ

ی 
اح

طر

********

کلیات راهکارنامه/فصل دّوم / 
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توضیحاتسطح اجرامخاطبانعنوان  رشته ها

ی
دای

ابت
ل 

 او
وره

د

ی
دای

ابت
وم 

ه د
دور

طه
وس

 مت
ول

ه ا
دور

طه
وس

 مت
وم

ه د
دور

ان
گی

هن
فر

سه
در

م

قه
نط

م

ان
ست

ا

شور
ك

ی
هنر

می
س

ج
و ت

ی 
ست

ی د
ها

هنر

نی
یرا

ی ا
رگر

گا
ن

--******

ب
هی

تذ

--******

عیر
تش

--******

لی
 قا

شه
نق

--******

تی
دس

پ 
چا

--******

تور
کا

اری
ك

--******

گی
د رن

مدا

********

گ
برن

آ
********

تل
اس

پ

********

سی
کا

ع

--******

ی
ساز

یر 
صو

ت

*-******

ی
ساز

تر 
وس

پ

--******

رم
ی آ

اح
طر

--******

لد
ی ج

اح
طر

--******

ره اول متوسطه  ره دوم ابتدایی تا سطح منطقه، دو ره اول ابتدایی تا سطح مدرسه، دو کلیه رشته های مسابقات دو * در 
کشوری برگزار می شود. ره دوم متوسطه تا سطح  تا سطح استان و دو
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راهکارنامه/فصل دّوم / ادبی
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فصل دّوم 
مسابقات فرهنگی

• ادبی)شعر و داستان(  
• پژوهشی)نقد ادبی و مقالۀ پژوهشی(  

کتاب پژوهی کتاب خوانی و   •  
• رسانه و فضای مجازی  
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ادبی)شعر و داستان(

گزین گفته ها:
کشوری  کشور است؛ جزو فاخرترین و عزیزترین سرمایه های هر  »عزیزان من! شاعر، سرمایۀ 
شاعر است؛ البّته همۀ هنرمندها سرمایه اند، منتها شاعر یک خصوصّیاتی دارد و شعر در 
که ارزش  بین انواع  و اقسام هنرها یک خصوصّیتی دارد و این خصوصّیات موجب می شود 

شاعر در جامعه باال برود؛ )بیانات مقام معظم رهبری »مد ظله العالی« در دیدار شاعران(
که درحوزه های علمیه به آن می پرداخته اند، به جا هم هست  تی است  »شعر یکی از مقوال
و هیچ منافاتی با علمیت و فضل ندارد؛ شاعر خوب بودن نه با فقاهت منافات دارد، نه با 
فلسفه؛ با هیچ یک از مقوالت مهم حوزه منافاتی ندارد«.) بیانات  مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( 

در دیدار دست اندرکاران جشنوارۀ شعر حوزه(

»شرط اصلی ماندگاری واگذاری شعر، عالوه بر مفهوم و مضمون خوب برخورداری از ترکیب 
کلۀ هنری قوی است.« )بیانات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( در دیدار شاعران 21 تیرماه 93( و شا

راهکارنامه/فصل دّوم / ادبی
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مسابقۀ شعر

 ضرورت و اهمیت

• شاعری، یک ذوق خدادادی است. کودکانی که این ذوق را دارند،  تقریبًا  از سنین دبستان 
گر  ز می      دهند. ا کردن جمالت، قافیه آفرینی و قالب سازی،  شاعر بودن خود را  برو با موزون 

کودک، به  استعداد شعری خود پی می      برد و آن را دنبال می      کند.  به این ذوق توجه شود، 
که دانش      آموزان  • مسابقه ماهیتًا سبب انگیزش درونی می      شود. در مسیر مسابقات است 
که در بستر مسابقات می      افتد،  اتفاق دیگری  اعتال می      یابند.  و  مستعد شناخته می      شوند 
که در خالل برگزاری مسابقۀ رد و بدل می      شود، برای  گوهایی  گفت و  آموزش فنی است.  

دانش      آموزان،  بار آموزشی دارد و به شدت بر ذهن  آن ها تأثیر می      گذارد. 
• شعر، آموزش دادنی نیست، اّما آن را به کسانی که ذوق شعری دارند، می      توان آموزش داد. 
برگزیده و  و  برتر  حضور در جشنواره، شنیدن شعرهای دانش      آموزان شاعر، دیدن شعرهای 
یند، همه آموزش  ران دربارۀ شعر می      گو که داو احیانًا حرف و حدیث      های علمی و آموزشی 

به حساب می      آید.
که اولین شعرهایشان را در مدرسه  یم  • وقتی از زبان برخی شاعران شناخته شده، می      شنو
سروده      اند و اولین بار در مسابقۀ شعر مدرسه جایزه گرفته      اند، تأثیرگذاری مسابقات مدرسه      ای 

برایمان بیشتر مشخص می      شود. 

ضوابط اختصاصی و عمومی
• مسابقۀ شعر، انفرادی است. 

کالسیك یا نو باشد.   • شعر می      تواند در قالب 
کننده، حداقل یك و حداکثر سه عنوان شعر ارائه می            دهند. • دانش      آموزان شرکت 

• شرکت دانش آموزان بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.
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کالس      های آموزشی،   برگزاری  با  کشور،   • مرحلۀ حضوری رشتۀ شعر، در سطح استان و 
جمِع  مرحله،  این  در  خواهدشد.  برگزار  ری  داو نهایتًا  و  راستی      آزمایی  جدید،  شعر  سرودن 

کنندۀ رتبه نهایی است. نمرات غیرحضوری و حضوری دانش      آموز، تعیین 
ری آثار، از هر پایه یك دانش آموز دختر و یك دانش آموز پسر،  • در مرحلۀ استانی، پس از داو

کارشناسی آفرینش      های ادبی معرفی می      شوند. جهت شرکت در مرحلۀ نهایی  به 
•  اشعار ارسالی به صورت تایپ شده، با قلم B Nazanin  و فونت 14 باشند. 

راهکارنامه/فصل دّوم / ادبی
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 نمون برگ داوری شعر )مرحلۀ  غیرحضوری( 
 نام و نام خانوادگی شاعر : ..................نام شعر : .....................پایۀ تحصیلی:   ...................

نام استان :  ...............................شهرستان:  ................... نام دبیرستان:   ....................

كثر امتیازسنجه های ارزیابیردیف كسب شدهحدا امتیاز 

1

شعر
ی 

اس
اس

صر 
عنا

12زبان

12موسیقی

12تخیل

5اندیشه

5شکل  و ساختار

2

اور
  د

یح
وض

با ت
ه  

ویژ
ت 

القی
خ

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
................................................

4

كل 50جمع 

     نام و نام خانوادگی داور:    .......................  تاریخ ، امضا: .........................................
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  نمون برگ داوری شعر )مرحلۀ حضوری( 
 نام و نام خانوادگی شاعر : ..................نام شعر : .....................پایۀ تحصیلی:   ...................

نام استان :  ...............................شهرستان:  ................... نام دبیرستان:   ....................

كثر امتیازسنجه های ارزیابیردیف كسب شدهحدا امتیاز 

3خوانش  درست و  مبتنی بر  دانش شعری1

2

شعر
ی 

اس
اس

صر 
عنا

11زبان

11موسیقی

11تخیل

5اندیشه

5شکل  و ساختار

3

اور
  د

یح
وض

با ت
ه  

ویژ
ت 

القی
خ

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
................................................

4

كل 50جمع 

 
     نام و نام خانوادگی داور:    .......................  تاریخ ، امضا: .........................................

راهکارنامه/فصل دّوم / ادبی
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مسابقۀ داستان      نویسی
ضرورت و اهمیت

کردن است. بنابر این تالش در  ز، نوشتن، یک مهارت، برای بهتر زندگی  • در دنیای امرو
رت آموزشی و اجتماعی است. یکی از گونه های  راستای آموزش گونه      های نوشتن، یک ضرو
به سراغش می      روند، »داستان  کودکان در سنین دبستان به صورت خودجوش  که  نوشتن 
که  یسی، بیشتر تحت تأثیر داستان هایی است  کودکان به داستان      نو گرایش  یسی« است.  نو

کتاب درسی یا غیردرسی می      خوانند.  در  
کنند،  عرضه  را  داستان      هایشان  یس،  داستان      نو کودکاِن  که  شود  فراهم  محیطی  گر  ا  •
بهترین  از  یکی  مدارس،  یسی  داستان      نو مسابقات  می      شود.  فراهم  آن ها  رشد  زمینۀ  کم کم 
کشور،  بزرگ  یسان  داستان      نو از  خیلی  است.  یسنده  نو دانش      آموزان  رشد  برای  محیط      ها 
یسی  اولین داستان      های خود را در مدرسه نوشته      اند و اولین بار در جریان مسابقات داستان نو

یسندگی خود پی برده      اند.   مدرسه، به استعداد نو
یت مهارت های  یسی در مدارس، کمک به  تقو رت      های توجه به داستان نو • یکی دیگر از ضرو
ییدن« است. از  کردن« و »بو کردن«، »گوش دادن«، »چشیدن«، »لمس  حّسی، مثل»نگاه 
یرا برای  یت این مهارت      ها دارد؛ ز گونه      های نوشتن، داستان، بیشترین نقش را در تقو میان 

نوشتن داستان به همۀ این مهارت      ها  نیاز است.      
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ضوابط اختصاصی و عمومی :
یسی انفرادی است.  • مسابقۀ داستان نو

پذیرفته  »داستانك«  و  کوتاه«  »داستان  قالب  تنها  یسی،  نو داستان  قالب      های  میان  از   •
می      شود.  

• شرکت دانش آموزان بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.
•  از هر اثر فقط یک نسخه ارائه شود.

نوشتن داستان  آموزشی،  کالس      های  برگزاری  با  یسی،  •  مرحلۀ حضوری رشتۀ داستان      نو
نمرات  جمع  مرحله،  این  در  خواهدشد.  برگزار  ری  داو نهایتًا  و  راستی      آزمایی  جدید، 

کنندۀ رتبه نهایی است. غیرحضوری و حضوری دانش      آموز، تعیین 
در  پسر، جهت شرکت  و یك  پایۀ یك دختر  از هر  آثار،  ری  داو از  استانی، پس  در مرحلۀ   •

کارشناسی آفرینش      های ادبی معرفی می شوند. مرحلۀ نهایی  به 
• داستان      ها به صورت تایپ شده،  با قلم B Nazanin  و فونت 14 باشد.

راهکارنامه/فصل دّوم / ادبی
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  نمون برگ داوری داستان )مرحلۀ  غیرحضوری( 
 نام و نام خانوادگی نویسنده : ..................نام داستان: .....................پایۀ تحصیلی:   ..........

نام استان :  ...............................شهرستان:  ................... نام دبیرستان:   ....................

كثر امتیازسنجه های ارزیابیعناوینردیف كسب حدا امتیاز 

شده

1

شعر
ی 

اس
اس

صر 
عنا

ح 10طر

10شخصیت پردازی

12فضاسازی

8صحنه سازی

6باور پذیری

2

اور
  د

یح
وض

با ت
ه  

ویژ
ت 

القی
خ

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
................................................

4

كل: 50جمع 

     نام و نام خانوادگی داور:    .......................  تاریخ ، امضا: .........................................
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  نمون برگ داوری داستان )مرحلۀ حضوری( 
 نام و نام خانوادگی نویسنده : ..................نام داستان : .....................پایۀ تحصیلی:  .............. 

نام استان :  ...............................شهرستان:  ............. نام دبیرستان:   ....................

كثر امتیازسنجه های ارزیابیعناوینردیف كسب حدا امتیاز 

شده

1

دانش 
مرتبط بـا 
داستان 
نویسی

5

2

شعر
ی 

اس
اس

صر 
عنا

ح 10طر

10شخصیت پردازی

11فضاسازی

5صحنه سازی

5باور پذیری

3

اور
  د

یح
وض

با ت
ه  

ویژ
ت 

القی
خ

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
................................................

4

كل 50جمع 

     نام و نام خانوادگی داور:    .......................  تاریخ ، امضا: .........................................

راهکارنامه/فصل دّوم / ادبی
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پژوهش)نقد ادبی، مقالۀ پژوهشی(

گزین گفته ها:
که پژوهش را استمرار نمی بخشد، از درک دانش بی نصیب است.)امام علی)ع(( کسی  - آن 

یت می کند. )امام  - مطالعه و تحقیق بسیار در مسائل علمی، عقل را شکفته و فکر را تقو
صادق)ع((

یی است. انتقاد صحیح باید بشود، هرکسی می تواند انتقاد صحیح  - انتقاد غیر انتقام جو
یی، این همان قلم شیطان  گرفت انتقاد بکند برای انتقام جو که دستش  گر قلم  بکند اما ا

است.)امام خمینی )ره((
کشور است. )مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(( کلید قطعی پیشرفت  - علم و تحقیق 

کارها باید مورد توجه  - عنصر تحقیق و پژوهش در هر جا به صورت یک اصل در مجموعۀ 
گیرد. )مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(( قرار 
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مسابقۀ نقد ادبی 

ضرورت و اهمیت
• ایجاد تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان،  موجب رشد  فردی و اجتماعی آن ها  می شود. 
رفتار      هایی چون  گنجانده شود.  تربیتی مدارس  و  آموزشی  برنامه      های  در  باید  که  رتی  ضرو
کورکورانه و... به نوعی نتیجۀ  یی،  قضاوت عجوالنه، پذیرش بی      چون و چرا، تقلید  کلی      گو

رشد نکردن تفکر انتقادی در آدم      هاست.
• مسابقۀ نقد ادبی،  عالوه بر باال بردن سواد ادبی، به رشد اجتماعی دانش      آموزان منتقد 
بررسی شود،   اثر، عمیق خوانده شود، دقیق  نقد، الزم است یک  برای  کمك می      کند.  هم 
این  نهایت دیدگاه      های خواننده مطرح شود.  در  و  گردد  ری  آو آن جمع  به  راجع  اطالعاتی 
نوع خواندن، خواندن انتقادی است و برای رشد علمی، آموزشی و اجتماعی دانش      آموزان 

ری است.  ضرو
کم وارد عرصۀ پیشنهاد سازنده  کم  کنار نقد،  یسی می      کنند، در  که  نقدنو • دانش      آموزانی 
یکردی،  یکرد فکری »انتقادی- پیشنهادی« پیدا می      کنند. داشتن چنین رو می      شوند و رو

یایی زندگی می      انجامد.   کیفیت زندگی را باال می      برد و به پو سطح 

ضوابط اختصاصی و عمومی  
• مسابقۀ نقد ادبی، انفرادی است.

• شرکت دانش آموزان بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.
کفایت می      کند.  • برای شرکت در مسابقۀ نقد ادبی، تنها ارسال یك نسخه از نقد 

•  مسابقۀ نقد ادبی در سطح منطقه به صورت غیرحضوری یا حضوری، در سطح استان و 
کشور به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

به صورت  نقد  ارائۀ  آموزشی،  کالس      های  برگزاری  با  نقدادبی،  مرحلۀ حضوری مسابقۀ   •

راهکارنامه/فصل دّوم / پژوهش
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نمرات  جمع  مرحله،  این  در  می      شود.  برگزار  اثر  ری  داو نهایتًا  و  راستی      آزمایی  شفاهی، 
کنندۀ رتبه نهایی است. غیرحضوری و حضوری دانش      آموز، تعیین 

ری آثار،  از هر  پایه  یك دختر و یك پسر، جهت شرکت در  • در مرحلۀ استانی، پس از داو
کارشناسی پژوهش معرفی می گردد. مرحلۀ نهایی  به 

که در شیوه نامه  مشخص شده است. • تنها  نقد متونی پذیرفته می      شود 
• نقدها مطابق با  فرمت مشخص شدۀ نقد) نمایۀ ساختاری نقد(  نوشته شوند.  

•  نقد ها می      باید به صورت  تایپ شده،  با قلم  B Nazanin  و فونت 14 باشند.
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نمایۀ ساختاری نقد ادبی 

 صفحۀ جلد
)عنوان نقد- مشخصات فردی منتقد - مدرسه و استان محل تحصیل- تلفن تماس  و ...(

 صفحۀ آغازین
) ذكر نام خدا( 

 معرفی شناسنامۀ  اثر نقد شده
كتاب- نام  پدیدآورنده- نام نشر- سال انتشار و ...(  ) عنوان 

کلی  اثر نقد شده  به شیوۀ توصیفی   معرفی 
كتاب- فصل ها- مضامین – خطوط فکری و ...(  ع  ) معرفی موضو

که پیش تر در بارۀ  اثر نوشته شده است معرفی  اجمالی نقدهایی 
كتاب ها،  مجالت، فضای مجازی و ...(   (

کتاب نقد ظاهری 
ح جلد و  ...(  ) قطع ، صحافی- چاپ- تصویر ها- طر

کتاب نقد محتوایی 
ع  و محتوای اثر-  نقد زبان اثر و ... (  ) نقد عنوان – نقدموضو

جمع بندی و نتیجه گیری  نقد

راهکارنامه/فصل دّوم / پژوهش
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  نمون برگ داوری نقد )مرحلۀ  غیرحضوری( 
 نام و نام خانوادگی منتقد: ...............عنوان نقد: ...............پایۀ تحصیلی:   ................

نام استان :  .............................شهرستان:  ............. نام دبیرستان:   ....................

كثر امتیازسنجه های ارزیابیردیف كسب حدا امتیاز 

شده

4رعایت ساختار نقد1

كامل  اثر نقد شده) معرفی توصیفی(2 2معرفی 

2معرفی نقدهای پیشین ) مربوط به اثر نقد شده(  3

4انسجام  مطالب4

10نقد ظاهری 5

20نقد محتوایی6

گیری7 4 جمع بندی و  نتیجه 

2نگارش و ویرایش8

نوآوری ویژه با توضیح داور9
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

2

كل 50جمع 

     نام و نام خانوادگی داور:    ..............................  تاریخ ، امضا: ...............................
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  نمون برگ داوری نقد ادبی )مرحلۀ حضوری(
 نام و نام خانوادگی منتقد: ...............عنوان نقد : ...............پایۀ تحصیلی:   .................

نام استان :  .............................شهرستان:  ............. نام دبیرستان:   ....................

كثر امتیازسنجه های ارزیابیردیف كسب حدا امتیاز 

شده

كامل اثر نقد شده1 ع نقد و معرفی  20تسلط بر موضو

10نظم منطقی در ارائۀ مطلب2

5شناخت روش شناسی نقد3

5بیان نتایج نقد4

ح شده5 10توانایی در پاسخ به پرسش های مطر

50جمع 

     نام و نام خانوادگی داور:    ..............................  تاریخ ، امضا: ...............................

راهکارنامه/فصل دّوم / پژوهش
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مسابقۀ مقالۀ پژوهشی 

ضرورت و اهمیت
تربیت  و  تعلیم  مهم  اهداف  از  یکی  پاسخ      ها،  یافتن  برای  جو  و  جست  و  پرسش  طرح   •
بیشتری  اهمیت  و  یت  اولو پاسخ  به  نسبت  پرسش  پیشرفته،  رش  پرو و  آموزش  در  است. 
طرح  پرسش      هایی  ابتدا   )... و  پایان      نامه  مقاله،  قالب  )در  پژوهشی  فعالیت      های  در  دارد. 
گشوده می      شود، در این فرایند، چندین هدف آموزشی و  یچه      ای برای پاسخ یابی  و بعد در

تربیتی به شکل مستقیم و  غیرمستقیم، محقق می      شود.
کتاب خوانی به  شیوه      ای  هدفمند، اتفاق می      افتد. • در  فعالیت پژوهشی، مطالعه و 

از  استفاده  چگونگی  و  می      شوند  آشنا  عمومی  کتابخانه      های  با  پژوهشگر  دانش      آموزان   •
کتابخانه      ای را یاد می      گیرند. منابع 

ارجاع  تحقیق،  فیش  از  استفاده  و  می      شناسند  را  علمی  پژوهش  ساختار  پژوهشگران،   •
در  دانش      آموزان  همچنین  می      گیرند.  یاد  را   ... و  تایپ   یس،  ک نو پا یس،  پیش نو یسی،  نو
باال  را  آن ها  نفس  به  اعتماد  دفاعیه،  می      کنند.  دفاع  خود  پژوهش      های  از  حضوری  مرحلۀ 

می      برد و آن ها را برای حضور در جامعۀ  علمی بزرگ      تر آماده می      کند.
کار پژوهشی  که  کمک می            کند. دانش      آموزانی  کار تحقیق و پژوهش، به نگارش پژوهشگر   

 قلم  بهتری دارند.
ً
می      کنند، معموال

 ضوابط اختصاصی و عمومی 
یسی، انفرادی است. • مسابقۀ مقاله نو

• شرکت دانش آموزان بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.
کافی است.   • برای شرکت در مسابقه، تنها ارسال یك نسخه از  مقاله 

سطح  در  حضوری،  یا  غیرحضوری  صورت  به  منطقه  سطح  در  یسی  مقاله      نو مسابقۀ   •
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کشور به صورت حضوری برگزار خواهد شد. استان و 
به  مقاله  ارائۀ  آموزشی،  کالس      های  برگزاری  با  یسی،   مقاله نو مسابقۀ   حضوری  مرحلۀ   •
ری برگزار می      شود. در این مرحله، جمع نمرات  صورت شفاهی، راستی      آزمایی و نهایتًا داو

کنندۀ رتبۀ نهایی است. غیرحضوری و حضوری دانش      آموز، تعیین 
ری آثار،  از هر پایۀ یك دختر و یك پسر، جهت شرکت در  • در مرحلۀ استانی، پس از داو

کارشناسی پژوهش معرفی می      گردد. مرحلۀ نهایی  به 
که  موضوع آن ها جز موضوعات تعیین شده در  ری می      شوند  تی پذیرفته  و داو • تنها مقاال

شیوه      نامه باشد. 
•  مقاالت مطابق با  فرمت مشخص شدۀ  مقالۀ پژوهشی ) نمایۀ ساختاری مقاله(  نوشته شوند.  

• مقاالت می      باید به صورت  تایپ شده،  با قلم  B Nazanin  و فونت 14 باشند.

راهکارنامه/فصل دّوم / پژوهش
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 نمایۀ ساختاری مقالۀ پژوهشی 
 صفحۀ جلد

)عنوان مقاله- مشخصات فردی پژوهشگر- مدرسه و استان محل تحصیل- تلفن تماس  و ...(

 صفحۀ آغازین
) ذكر نام خدا( 

کلید واژه ها چکیده یا خالصه مقاله- 
) در حد نیم تا یك صفحه شامل چیستی و چرایی پژوهش، چگونگی انجام پژوهش، یافته ها و نتایج پژوهش ( 

كلید واژه ها بین 4 تا 6 واژه

مقدمه
ع و عرصۀ پژوهش، اهداف و فرضیۀ اصلی پژوهش و ...( ) موضو

معرفی روش یا روش های  پژوهش

گرفته است.  که پیش تر در بارۀ  موضوع انجام  معرفی  مختصر  پژوهش هایی 
گذشته( )مروری بر یافته های مطالعات دیگران، ایجاد پیوند بین آثار، تفاوت و برجستگی اثر حاضر به نسبت آثار 

متن اصلی مقاله
) ادبیات تحقیق، ارائۀ داده ها، مستندات و ارجاعات، یافته های پژوهش و ...( 

نتایج مقاله
) عصارۀ پژوهش، بیان یافته ها( 

کتابنامه
) فهرست  منابع استفاده شده در مقاله (
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  نمون برگ داوری مقالۀ پژوهشی  )مرحلۀ  غیرحضوری( 
  نام و نام خانوادگی پژوهشگر  : ...............نام مقاله : ...........پایۀ تحصیلی:   .................

نام استان :  .............................شهرستان:  ............. نام دبیرستان:   ....................

كثر امتیازسنجه های ارزیابیردیف كسب حدا امتیاز 

شده

4رعایت ساختار مقاله1

4وضوح، اختصار و جامعیت چکیده2

ع پژوهش)پیشینۀ پژوهش(  3 4معرفی جامع سوابق موضو

4فصل بندی دقیق و منسجم  4

ع   5 15بررسی علمی و عمیق  موضو

5رعایت اصول ارجاع نویسی 6

گیری درست 7 4  نتیجه 

ع  و نو8 گیری از منابع متعدد،  متنو 5بهره 

3نگارش و ویرایش 9

نوآوری ویژه با توضیح داور10
....................................................
.....................................................
.....................................................

....................................................

2

كل 50جمع 

     نام و نام خانوادگی داور:    ..............................  تاریخ ، امضا: ...............................

راهکارنامه/فصل دّوم / پژوهش
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  نمون برگ داوری مقالۀ پژوهشی  )مرحلۀ حضوری( 
  نام و نام خانوادگی پژوهشگر  : ...............نام مقاله : ...........پایۀ تحصیلی:   .................

نام استان :  .............................شهرستان:  ............. نام دبیرستان:   ....................

كسب شدهامتیازسنجه های ارزیابیردیف امتیاز 

كّلی آن1 ِع مقاله و معرفی  15تسلط بر موضو

10نظم منطقی در ارائۀ مطالب2

5روش شناسی  مقاله3

5بیان نتایج مقاله4

ح شده5 10توانایی در پاسخ به پرسش های  مطر

3ارائۀ نمونه  فیش های تحقیق6

نوآوری در ارائه مطالب7
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................

2

كل: 50جمع 

     نام و نام خانوادگی داور:    ..............................  تاریخ ، امضا: ...............................
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کتاب خوانی و کتاب پژوهی 

گزین گفته ها:
که  کسب دانش و بینش حرکت نمایید،  با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و 
قدر  آن  اندوخته ها،  و  قلم  و  کتاب  با  انس  و  قدر شیرین  آن  گاهی  آ و  یر چتر علم  ز زندگی 
از یاد می برد. )حضرت امام  کامی ها دیگر را  که همۀ تلخی ها و نا خاطره آفرین و پایدار است 

خمینی )ره((

که یك واجب دینی است. )مقام  ى، نه تنها یك وظیفۀ ملی،  کتابخوانی و علم  آموز ز   امرو
معظم رهبری)مد ظله العالی((                                     

کتاب، مانند جسم بی روح است. ) سیسرون( اتاق بدون 
زانه اش باشد. ) سقراط ( کار رو که مطالعه،  جامعه وقتی سعادت و فرزانگی می یابد، 

کند. )تولستوی ( که با لذت مطالعه برابری  در دنیا لذتی نیست 
برگ های کتاب به منزلۀ بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند.

یکتور هوگو( ) و

که  که می خوانید و انسان هایی  کتاب هایی  کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند، 
مالقات می کنید.)مک یوهان(

یلیام شکسپیر( کتاب بزرگ ترین اختراع بشر است.) و
کتاب است.)کلیله و دمنه( بهترین همنشین در زمانه، 

کتاب پژوهی راهکارنامه/فصل دّوم / کتاب خوانی و 
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کتاب پژوهی کتاب خوانی و  مسابقۀ 

اهمیت و ضرورت
کتاب یکی از شاخص های رشد و توسعه به شمار می رود.  ز سرانۀ مطالعۀ  • در جهان امرو

کتاب تغذیه نکند بیمارگونه می شود.  که از  کتاب، غذای روحی جامعه است. جامعه ای 

رت بیشتری دارد. گروه های سنی پایین  تر، ضرو کتاب برای  اهمّیت خواندن 

بازتابندۀ  و  کند  ایفا  نوجوانان  و  کودکان  برای  را  آینه  همچون  نقشی  می تواند  کتاب   •

یژگی های ظاهری، روابط، احساسات و اندیشه های آنان باشد.  و

نوجوان  و  کودک  روان  و  روح  برای تضمین سالمت  ری ترین عامل  و سرگرمی ضرو • لذت 

است. کتاب بدون تردید، عالوه بر ُپر کردن اوقات فراغت، شناخت را هم گسترش می دهد.

گر خواندن ادبیات باشد، تخیل کودکان را رشد می دهد و دامنۀ  • کتاب خواندن به خصوص ا

آن را وسیع تر می کند. مثاًل در داستان ها، شخصیت های داستانی در حین عمل، دست به 

نوعی فرافکنی می زنند و حاالت و اعمال خود را به خواننده نسبت می دهند. این خاصیت 

فرایند،  این  در  خواننده  می افتد.  اتفاق  خواننده  در  تخیل  طریق  از  و  گاه  ناخودآ شکل  به 

تخیل خود را به جای تک تک شخصیت ها می گذارد و با آن ها هم ذات پنداری می کند.

که  نسلی  است.  نوجوانان  و  کودکان  به  فرهنگی  میراث  انتقال  در  مهمی  عامل  کتاب   •

یخ و فرهنگ ملی و دینی خود آشناست به ندرت دچار خودباختگی  کتاب می خواند و با تار

فرهنگی می شود.

آرامش  کتاب  با  که  »کسی  می فرمایند:  کتاب  خواندن  فواید  دربارۀ  علی)ع(  حضرت   •

کتاب بر روان  می یابد، هرگز آسایش از او سلب نمی شود.« این سخن به نوعی تأثیر روحی 

رش قدرت تفکر و تخیل، اوقات  انسان را نشان می دهد. مسابقات کتاب خوانی عالوه بر پرو

فراغت دانش آموزان را پر می کند و جهت می بخشد.
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کتاب پژوهی راهکارنامه/فصل دّوم / کتاب خوانی و 

شرایط عمومی و اختصاصی
کتاب خوانی به صورت انفرادی برگزار می گردد. • مسابقۀ 

رۀ دوم دبستان)چهارم،  اول دبستان)دوم، سوم(، دو رۀ  گروه سنی، دو • مسابقۀ در چهار 
رۀ دوم متوسطه)دهم،یازدهم،  رۀ اول متوسطه )هفتم، هشتم، نهم( و دو پنجم، ششم( دو

دوازدهم( برگزار می گردد.
• شرکت دانش آموزان بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.

برگزار  و حضوری  به صورت غیرحضوری  کتاب خوانی  رۀ دوم متوسطه، مسابقۀ  در دو   •
خواهد شد.

بخش  نمرات  جمع  و  است  پژوهی  کتاب  صورت  به  مسابقۀ  کشوری  مرحلۀ  در   •
کتاب خوانی)مرحلۀ استانی( و کتاب پژوهی) مرحلۀ کشوری( رتبۀ نهایی را تعیین خواهد کرد.
ره، از طرف »کار گروه انتخاب کتاب«معرفی  •  منابع غیرحضوری کتاب خوانی، برای هر دو

می شود.
توسط  متمرکز  صورت  به  کشور،  و  استان  منطقه،  مدرسه،  مرحلۀ  آزمون  پرسش های   •

کتاب خوانی حوزۀ ستادی طرح می گردد. کتاب و  کارشناسی 
طرح  چهارگزینه ای(  تستی)  صورت  به  سؤاالت  کشوری  مرحلۀ  به جز  مراحل،  همۀ  در   •

می شود.
و  ره ها  بر اساس جدول »دو کتابخوانی  برگزاری مسابقۀ  و شیوۀ  کتاب ها  ین  تعداد عناو  •
هر  در  شده  معرفی  کتاب های  ین  عناو تعداد  اّما  کتابخوانی«می باشد؛  مسابقۀ  مراحل 

مرحله به تناسب شرایط و زمان مسابقه قابل تغییر است.
یك  و  پسر  دانش آموز  یك  پایه،  هر  از  و  می شوند؛  تعیین  پایه  اساس  بر  برگزیدگان  تعداد   •

دانش آموز دختر انتخاب و به مرحلۀ بعدی معرفی  می شود. 
• در بخش کتاب پژوهی، هر دانش آموز  می بایست عالوه بر معرفی شش کتاب قبلی، چهار 
ری حضوری در  کرده و مطابق  نمون برگ داو کتاب جدید با انتخاب خود، مطالعه  عنوان 
کتاب های معرفی شده توسط  کتاب ها از لیست  کتاب خوانی ارائۀ نماید. موضوع  کارگاه 

کمتر نباشد. کتاب از صد صفحه  کتاب، آزاد است، اما حجم هر  کارگروه انتخاب 
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کتابخوانی جدول دوره ها و مراحل مسابقۀ 

کننده رۀ های شرکت  کشوریمرحلۀ استانیمرحلۀ منطقهمرحلۀ مدرسهدو مرحلۀ 

رۀ اول دبستان دو
)دوم، سوم(

کتاب یك

رۀ دوم دبستان دو
) چهارم، پنجم،ششم(

کتاب کتاب یك کتاب دو – 
سه

رۀ اول متوسطه دو
)هفتم، هشتم، نهم(

کتاب کتاب یك کتاب دو – 
سه

کتاب  کتاب چهار- 
کتاب شش پنجم- 

رۀ  دوم متوسطه دو
)دهم،یازدهم، دوازدهم(

کتاب کتاب یك کتاب دو – 
سه

کتاب  کتاب چهار- 
کتاب شش پنج- 

• معرفی و خالصۀ 
کتاب قبلی شش 
کتاب هفت-   •

کتاب هشت- 
کتاب ده کتاب نه- 

 نمون برگ آزمون مرحلۀ اول)مدرسه( 

کتاب اول

کسب شدهامتیازسواالت مطرح شده امتیاز 

-11

-21

-3 1

-41

-51

-6 1

-71

-81

-9 1

-101

10جمع امتیاز
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 نمون برگ آزمون مرحلۀ  دوم )منطقه(

کتاب دوم

کسب شدهامتیازسواالت مطرح شده امتیاز 

-11

-21

-3 1

-41

-51

-6 1

-71

-81

-9 1

-101

کتاب سوم

-111

-121

-131

-141

-151

-161

-171

-181

-191

-201

کل 20جمع 

کتاب پژوهی راهکارنامه/فصل دّوم / کتاب خوانی و 
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 نمون برگ آزمون مرحلۀ سوم ) استانی(

کتاب چهارم

کسب شدهامتیازسواالت مطرح شده امتیاز 

-11

-21

-3 1

-41

-51

-6 1

-71

-81

-9 1

-101

کتاب پنجم

-111

-121

-131

-141

-151

-161

-171

-181

-191

-201

کتاب ششم

-211
-221
-231
-241
-251
-261
-271
-281
-291

-301

کل 30جمع 
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کتاب پژوهی ری حضوری مسابقۀ   نمون برگ داو

كثر           سنجه های ارزیابیردیف حدا
امتیاز مکتسبهامتیاز

1
كتاب مرحلۀ غیرحضوری 10معرفی شناسنامه ای شش 

2
5معرفی شناسنامه ای و توصیفی چهاركتاب مرحلۀ حضوری 

3
كتاب ع و محتوای چهار  20تسلط بر موضو

4
كتاب 10نظم منطقی در ارائۀ مطالب چهار 

5
كتاب  15رویکردهای فکری  چهار 

6
كتاب ح شده در خصوص چهار  10توانایی در پاسخ به پرسش های مطر

كل 70جمع 

 توضیحات داور:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

نام و نام خانوادگی داور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ، امضا . . . . . . . . . .

کتاب پژوهی راهکارنامه/فصل دّوم / کتاب خوانی و 
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رسانه و فضای مجازی

گزین گفته ها:
1. اهمیت فضای مجازی، به اندازۀ اهمیت انقالب اسالمی است. )مقام معظم رهبری مد ظله 

العالی(

کشور می شدم.)مقام معظم رهبری  ز رهبر انقالب نبودم، رئیس فضای مجازی  گر من امرو 2. ا
مد ظله العالی( 
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مسابقات رسانه و فضای مجازی

اهمیت  و ضرورت
یژه به رقابت های الکترونیك درعصررسانه های دیجیتال. رت توجه و - ضرو

ین. - آشنایی دانش آموزان با تکنولوژی های نو
- ایجاد زمینه برای جهت گیری مناسب دانش آموزان در انتخاب شغل آینده.

ز افزون جامعه به تولید و استفاده از محتوای الکترونیك. - توجه رو
با چالش های زندگی در حال تغییر و  یی منطقی دانش آموزان  یارو برای رو آمادگی  ایجاد   -

غیرقابل پیش بینی شده درعصر انفجار اطالعات.
- ارتقای سواد رسانه ای دانش آموزان.

و  نقادانه  گاهانه،  آ متفکرانه،  ارتباط  برقراری  مهارت های  با  دانش آموزان  آشنایی   -
تحلیل گرانه با رسانه های فضای مجازی.

یات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در  - ایجاد بستر مناسب برای عملیاتی نمودن منو
رود جدی و هوشمندانه به فضای مجازی. و
- بهینه سازی فضای مجازی دانش آموزان.

لحاظ  به  دانش آموزان  مجازی  فضای  در  رش  پرو و  آموزش  نقش  بودن  اهمیت  حائز   -
یژگی منحصر به فرد رسانه های فضای مجازی درعصرحاضر. حساسیت و دارا بودن و

زارت متبوع در محیط رسانه های فضای مجازی. - تحقق اهداف فرهنگی و
- همسو نمودن اهداف فضای مجازی دانش آموزان با استراتژی مرکز ملی فضای مجازی.

- آشنایی دانش آموزان و مربیان با جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن.
- آشنایی دانش آموزان و مربیان با آسیب ها وخطرات فضای مجازی )اعتیاد رسانه ای– 

ری ازخانواده و زندگی مجردی و...(. یت و شخصیت– تمایل به دو بحران هو
- غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان درمحیط فضاهای مجازی.

یسی، نشریۀ الکترونیکی، ساخت  گ نو مسابقات رسانه و فضای مجازی در رشتۀ های )وبال
می شود: برگزار  ذیل  شرح  به  خود  یژه  و مقررات  و  ضوابط  به  عنایت  با  رایانه ای(  بازی های 

گ  نویسی مسابقۀ وبال
که در آن شخص به نوشتن مطالب  گ یك یا چندین صفحۀ مجازی شخصی است  وبال

راهکارنامه/فصل دّوم / رسانه و فضای مجازی



81

ز درمیان( در موضوعات متنوع و دلخواه می پردازد و افکار، عقاید  زانه یا چند رو متوالی)رو
گ دراینترنت  و یا خاطرات خود را برای مطالعۀ عموم در آن قرار می دهد. از آن جایی که وبال

یند.  گو نشر می یابد، به آن رسانۀ اینترنتی نیز 

ضوابـط عمومی و اختصاصی:
یژۀ دانش  آموزان متوسطه اول و دوم می باشد. • این مسابقه به  صورت انفرادی و

ری، 20 امتیاز به محتوا - 25  ک  های ارزشیابی مندرج در  نمون برگ داو • مطابق ضوابط مال
راهبری- 25 امتیاز به طراحی بصری– 10 امتیاز به تعامل– 5 امتیاز به  امتیاز به ساختار و
ری است در تهیۀ  کلی وخالقیت تعلق می گیرد. لذا ضرو برد پذیری و 15 امتیاز به تجربۀ  کار

کامل شود.  گ، به هر شش بخش توجه  وبال
و  نشانی  کامل  با درج  افراد دیگر،  گ  های  و وبال از سایت ها  لینك  و  کپی برداری  • هرگونه 

گیرد. کامل انجام  ارجاعات 
ری است. گ از سوی تهیه کننده، ضرو •  ذکر آدرس دقیق وبال

ری در هر مرحله، امکان پذیر است. گ از ابتدای برگزاری مسابقات تا شروع داو ز بودن وبال •  به رو
گ و  نمون برگ شرکت  • ارسال فایل word و pdf  شامل شناسنامۀ کامل اثر، آدرس دقیق وبال

ری است.  در مسابقه ضرو
یابی رشته های مختلف که  یژۀ ارز • استان ها درمراحل مختلف مسابقه، از نمون برگ های و

زارت ارسال می شوند، استفاده نمایند. از سوی و
ری آثار راه یافته به مرحلۀ کشوری، به صورت غیرحضوری و حضوری انجام خواهدگرفت. • داو
•  برای تعیین رتبه بندی کشوری،  معدلی از امتیازات غیرحضوری و حضوری محاسبه می شود.
و هنری در  فرهنگی  آغاز مسابقات  با  کشوری، همزمان  برای مرحلۀ  گ  ایجاد وبال زمان   •
کردن آن، تا شروع مرحلۀ غیر  ز  مرحلۀ آموزشگاهی و زمان تکمیل و اضافه کردن پست و به رو

کشوری می باشد. حضوری 
• ذکر مشخصات صاحب اثر شامل نام، نام خانوادگی، پایۀ تحصیلی و استان در داخل اثر 

ری است. ضرو
گ و در  اثر وبال الکترونیکی و در قالب شناسه  گ به صورت آدرس دقیق  اثر وبال یل  • تحو

فرمت word  می باشد.
یل، باز بینی شده، تا از باز شدن  گ )آدرس ها( قبل از تحو • توصیه می شود تمامی آثار وبال

آدرس الکترونیکی اطمینان حاصل شود.
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گ( شناسنامۀ اثر )وبال

گنام و نام خانوادگیاستانردیف آدرس وبال
پایۀ 

تحصیلی
عجنسیت موضو

گ )حضوری و غیرحضوری( )  نمون برگ داوری وبال

نام و نام خانوادگی:                                                     استان :                             سال تحصیلی:                     

گ:                                                         رۀ تحصیلی:                       پایۀ تحصیلی:                                                آدرس وبال دو

دختر     پسر      

     
ک های ارزشیابیبخشردیف كثر مال حدا

امتیاز
امتیاز 

دریافتی

1

توا
مح

5استفاده از انواع محتوا )انیمیشن، صدا، تصویر، ویدئو( به صورت صحیح

5كیفیت محتوای مورد استفاده، دقت در نگارش2

5صحت اطالعات 3

5احترام به حق نشر، مراعات الیسنس 4

5

ی
هبر

و را
ار 

خت
سا

8کیفیت ساخت فنی، استاندارد بودن

ر )Navigation( ساده6 7طراحی منوی مناسب، مرو

کم طراحی فنی، نداشتن اسکریپت های اضافه، سبک بودن و ساده بودن7 5حجم 

5دسترسی های سریع و ساده، لینک های در دسترس، تعداد لینک های متعادل8
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9

ی
صر

ی ب
اح

10طراحی قالب مناسبطر

یر و متن ها(10 8تعادل و تناسب، انتخاب و رنگ بندی صحیح )تمامی تصاو

گذاری مناسب11 7اندازه بندی و جای 

12

مل
عا

گت 5میزان فعال بودن بخش نظرات وبال

5دیگر امکانات تعاملی مانند فرم تماس13

14

ی
ذیر

ردپ
ارب

ك

بردپذیری )Usability( مانند تگ، نظرسنجی و... کار 5امکانات 

15

ت
القی

وخ
ی 

 كل
به

جر
گ به عنوان مخاطبت بری وبال کار کلی در  15تجربۀ 

كل 100جمع 

یخ و امضا:  تار ر:     نام ونام خانوادگی داو
......................................................................... ر:  داو توضیحات 
...........................................................................................
...........................................................................................

 .........................................................................................
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مسابقۀ نشـریـۀ الـکتــرونیـکــی: 
مطالب،  تهیۀ  با  که  دارد  تحریریه  هیئت  کاغذی،  نشریۀ  همانند  الکترونیکی  نشریۀ 
یر بر روی صفحۀ اینترنت منتشر می شود. در این نوع نشریه،  حروف چینی و انتخاب تصاو
یر حول محور یک موضوع مشخص بوده و دارای  کاغذی، نوشته ها و تصاو همانند نشریۀ 

انسجام هستند.

ضوابـط عمومی و اختصاصی:
• شرکت دانش آموزان بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.

• برگزاری مسابقه در رشتۀ نشریۀ الکترونیکی به صورت گروهی)گروه های دو نفره( می باشد. 
رشته های  یژۀ  و مشخصات  نمون برگ   ( شناسنامه  دارای  ارسالی،  منتخب  نشریات   •

گروهی( و ممهور به مهر و امضاء مدیر آموزشگاه باشند .
ری پیوست، پیشنهاد  کالس توجیهی برای دانش آموزان، بر اساس  نمون برگ داو • برگزاری 

می گردد.
• در این رشته، دانش آموزان به تفکیک پایۀ تحصیلی در مسابقات شرکت خواهند کرد و در 
پایان مرحلۀ استانی از هر پایۀ تحصیلی تنها یک اثر انتخاب و به مرحلۀ کشوری ارسال گردد. 

• محتوای نشریات با سن تهیه کنندگان متناسب باشد.
یژه مستند و جدید بودن مطالب، امتیاز  • مرتبط بودن محتوا با موضوعات جشنواره، به و

یژه  دارد. و
یر غیرمرتبط، هیچ گونه امتیازی تعلق نخواهد گرفت. • به ستون های اضافی، مطالب و تصاو
گروه نوشته شود. بنابراین، از  • الزم است نشریات به گونه ای خالق، متنوع و با قلم اعضای 

گردد. یر و جداول آماده اجتناب  کپی برداری، استفاده از تصاو نقل مستقیم مطالب، 
• ذکر منابع و مآخذ مورد استفاده و درج آن در پایان هر مطلب الزامی است.

با  مرتبط  رایانه ای  و طراحی  فنی  موارد بصری، جنبه های  از عکس، موسیقی،  استفاده   •

راهکارنامه/فصل دّوم / رسانه و فضای مجازی
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موضوع و مطالب درج شده در نشریه بالمانع است.
• درج مشخصات تولیدکنندگان اثر شامل، نام و نام خانوادگی، پایۀ تحصیلی و استان در 

ری است. داخل اثر ضرو
از  قبل  توصیه می شود  و  به صورت »سی دی« می باشد  الکترونیکی(  )نشریۀ  اثر  یل  تحو  •

یل از سالم بودن سی دی و باز شدن آن اطمینان حاصل شود. تحو
کشوری در مرحله حضوری  • به همراه داشتن اثر )نشریۀ الکترونیکی( مرحلۀ غیر حضوری 

کشوری الزامی است.
یر قبلی( و نام  یخ تنظیم هر مطلب )آرشیو نمودن مطالب و تصاو ز بودن نشریه، تار • به رو

ری می باشد. یر هر مطلب، عکس و... ضرو رنده در ز افراد پدیدآو
• مشخص نمودن محل تهیۀ نشریه، مانند: نام مدرسه، نام افراد گروه، مربی راهنما، مدرس 
کسر  امتیاز  مشخصات  این  فاقد  نشریات  از  و  است  ری  ضرو نشریه  در  تربیتی  اولیای  یا 

خواهد شد.
• ارسال لوح فشرده از نشریۀ الکترونیکی دانش آموزان به همراه  نمون برگ شرکت در مسابقه، 

ری است.  ضرو
• ثبت اطالعات دقیق و نشانی نشریۀ الکترونیکی و نیز شماره تماس شرکت کنندگان روی 

لوح فشرده یا قاب الزامی است.
ری 20 امتیاز به محتوا- 25  ک  های ارزشیابی مندرج در  نمون برگ داو • مطابق ضوابط مال
راهبری- 25 امتیاز به طراحی بصری– 5 امتیاز به تعامل– 15 امتیاز به  امتیاز به ساختار و
ری است در تهیۀ  کلی وخالقیت تعلق می گیرد. لذا ضرو بردپذیری و 10 امتیاز به تجربۀ  کار

کامل شود.  نشریۀ الکترونیکی به هر شش بخش، توجه 
کامل در قالب لوح فشرده به همراه  اثر )نشریۀ الکترونیکی(، تعداد دو نسخه فایل  از هر   •

ری ارسال شود. کامل اثر، تهیه و برای داو شناسنامۀ 
• برای تعیین رتبه بندی کشوری، معدلی از امتیازات غیرحضوری و حضوری محاسبه می شود.
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شناسنامه اثر  )نشریۀ الکترونیکی(

جنسیتپایۀ تحصیلیعنوان نشریهنام و نام خانوادگی صاحبان اثراستانردیف

-1
-2

  نمون برگ داوری نشریۀ الکترونیکی)حضوری و غیرحضوری(

ک های ارزشیابیبخشردیف كثر مال حدا
امتیاز

امتیاز

1

توا
مح

5استفاده از انواع محتوا )انیمیشن، صدا، تصویر، ویدئو و متن( به صورت صحیح 

5كیفیت متون )بروز بودن، جذابیت، ارزش و اعتبار متنی(2

ع3 5استفاده از تصاویر، ویدیو، انیمیشن، ... مناسب و متناسب با قالب و موضو
4

ی
هبر

و را
ار 

خت
سا

5طراحی منوی مناسب، مرور )Navigation( آسان

ج شناسنامه نشریه )سردبیر، شمارگان، نویسندگان و ...(5 5در

ج فهرست الکترونیکی )لینکدار بودن فهرست و در دسترس بودن فهرست از همه 6 در
صفحات(

5

5فصل بندی مناسب نشریه7

5آرشیو مناسب نسخ8

9

ی
صر

ی ب
اح

طر

5قالب بندی مناسب و طراحی زیبا آن

5انتخاب و تركیب مناسب رنگها )تناسب رنگ ها در تصویر، حاشیه، متون، زمینه و ... (10
5بهینه سازی رسانه ها )تصویر، صدا، فیلم و انیمیشن( از نظر فرمت، حجم  و سایز11

5استفاده از جلوه های ویژه و افکت های مناسب12

رعایت استاندار های متون )راحتی خواندن در عین بزرگ نبودن( 13
استاندارد های تصاویر )فرمت های PNG,JPG,GIF ( استاندارد های فیلم 

) MP3,ogg,wav( صدا ) MPG,AVI,MPEG فرمت های(

5
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14

مل
تعا

كاربر 5استفاده از فرم  ها و روش  های مناسب برای برقراری ارتباط دو نفره با 

گذاری و ... (15 ک  5برقراری ارتباط با شبکه های اجتماعی )امکان به اشترا

16

ی
ذیر

ردپ
ارب

ك

5استفاده از تکنولوژی و بهره گیری از قابلیت های حرفه ای نرم افزار استفاده شده

5سرعت بارگذاری مناسب17

18

ی 
 كل

به
جر

ت
ت

القی
خالقیت، استفاده از ابزار های نو، تركیب مناسب نرم افزار ها و تجربه و خ

استفاده داور
10

19

ت
 رای

ی
ج منبعكپ 5احترام به حق نشر و در

كل 100جمع 

یخ و امضا:                     ر:           تار نام ونام خانوادگی داو
........................................................................... ر:  توضیحات داو
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

مسابقۀ ساخت بازی های رایانه ای :
یند. گو رایانه ای  بازی  شود،  انجام  رایانه  وسیلۀ  به  که  را  متنی  یا  و  گرافیکی  بازی  نوع  هر 

ضوابـط عمومی و اختصاصی:
• شرکت دانش آموزان بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.

• برگزاری مسابقۀ در رشتۀ ساخت بازی های رایانه ای به صورت گروهی است.)گروه های 2نفره ( 
ری است. • ذکر شناسنامۀ دقیق بازی، از سوی تهیه کنندگان ضرو

ری است. •   ارسال لوح فشرده از بازی رایانه ای دانش آموزان، به همراه فرم شرکت در مسابقه ضرو
کننده، روی لوح  • ثبت اطالعات دقیق و نشانی بازی رایانه ای و نیز شمارۀ تماس شرکت 

فشرده یا قاب الزامی است.
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ران این مسابقات برای انتخاب بهترین تیم بازی سازی در هر یک از سطوح دو  • هیأت داو
کلی تقسیم نموده است، توجه دقیق  کتورهای بررسی را به سه دستۀ  بعدی و سه بعدی، فا

یر به جلب می نمائیم:  گروه های شرکت کننده در این مسابقات را به موارد ز کلیۀ 

الف( بخش فنی بازی های رایانه ای شامل موارد زیر:
ک، مفصل های  گرانش، جرم، ارتجاع، اصطکا - فیزیک اولیه )تشخیص برخورد، نیروهای 

پی و چرخی و ...( لوالیی و تو
- خالقیت

پردازی - نور
یا، تخت یا حجمی و ...( - سایه ها )ثابت یا پو

) Texture( بافت -
- هوش مصنوعی )مسیریابی، تصمیم گیری و ...(

یژه )انفجار، اعوجاج ناشی از حرارت و انفجار، آب و حرکت طبیعی و ...( - جلوه های و
- سیستم شبکه )بازی با قابلیت تحت شبکه(

ب( بخش هنری بازی های رایانه ای شامل موارد زیر:
یر محیط بازی- وجود خالقیت و تنوع گرافیکی- گرافیک  یبایی تصاو - گرافیک: کیفیت و ز
... و  اشعه ها  نور،  منابع  شامل  فنی  کیفیت  یری-  تصو افکت های  داستان-  شخصیت 
با  کاراکترها  تناسب صدای  بازی-  با  از موسیقی متناسب  بهره مندی  و موسیقی:  - صدا 
برد صدا و آوای مناسب در محیط بازی- وجود خالقیت- کیفیت صدا و  فضای بازی- کار
موسیقی در بازی- تأثیرگذاری صدا و موسیقی در جریان بازی- ساخت موسیقی برای بازی.
گیرایی شخصیت- طراحی شخصیت- طبیعی بودن حرکت شخصیت در  - شخصیت : 
با نوع بازی-  کاراکترها  طول بازی- خالقیت در طراحی شخصیت- هماهنگی طراحی 
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نحوۀ تعامل با محیط.
ج( بخش محتوایی بازی های رایانه ای شامل موارد زیر:

بیان  جدید بودن داستان- جذاب بودن داستان- بومی بودن داستان- روند  - بازی نامه: 
شخصیت پردازی  دیالوگ ها-  داستان-  خالقیت  مخاطب-  به  بازی  طول  در  داستان 

داستان- توفیق در رساندن پیام به مخاطب.
- طراحی بازی: تنوع در مراحل- کنترل بازی- طراحی مراحل بازی- تعادل بازی- جذابیت 

بازی- موضوع خالقانه.
محاسبه  حضوری  و  غیرحضوری  امتیازات  از  معدلی  کشوری،  بندی  رتبه  تعیین  برای 

می شود.
حضوری  مرحله  در  کشوری  غیرحضوری  مرحله  رایانه ای(  )بازی  اثر  داشتن  همراه  به   •

کشوری، الزامی است.
اثر،  صاحبان  خانوادگی  نام  و  نام  شامل  رایانه ای(  )بازی  اثر  صاحبان  مشخصات  درج   •

استان و پایه تحصیلی در داخل  اثر الزامی است.
بینی شده و از سالم بودن و  یل، سی دی اثر بازی رایانه ای، باز •  توصیه می شود قبل از تحو

باز شدن و اجرا شدن آن اطمینان حاصل شود.
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شناسنامۀ اثر )بازی های رایانه ای(

جنسیتپایۀ تحصیلیعنوان بازینام و نام خانوادگی صاحبان اثراستانردیف

-1
-2

  
  نمون برگ داوری بازی های رایانه ای)حضوری وغیرحضوری(

   

ک های ارزشیابیدستهردیف كثر مال حدا
امتیاز

امتیاز 
دریافتی

1

فنی

5اجرا شدن بدون مشکل بازی

5كنترل روان و ساده2

گیم پلی3 ع  5پیاده سازی سیستم ارتقا و تنو

5پیاده سازی قابلیت آنالین4

5

هنری

5جلوه های صوتی و بصری

6UI-UX 5طراحی

كتر و بک گراند7 كارا 5طراحی 

5تناسب مدل هنری با ایده و مخاطب بازی8

9

طراحی 
بازی

گیم پلی بازی و نوآوری 5ایده ای 

5طراحی مکانیک های اصلی و فرعی بازی10

5طراحی سیستم ارتقا، مهارت آموزی11

5طراحی توتوریال مناسب12

5برنامه مناسب برای توسعه13
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کسب و 14
کار و مدل 

تجاری

10طراحی صحیح مدل درآمدزایی برای بازی

5مخاطب سنجی و پاسخ صحیح به نیاز مخاطب15

5طراحی برنامه مشخص برای پایداری بزار و وفاداری مشتری16

فرهنگی و 17
محتوایی

5ارتباط بازی با مفاهیم و ارزش های ملی مذهبی

5ارزش آموزشی بازی18

5داستان بازی19

كل 100جمع 

یخ وامضاء: ر:                                                               تار نام ونام خانوادگی داو
ر: .................................................................. توضیحات داو

................................................................................
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فصل سّوم 
مسابقات هنری

 

• هنر های آوایی  
• هنر های دستی و تجسمی  

• فیلم و هنر های نمایشی  
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هنرهای آوایی

گزین      گفته      ها:
 »من اگرچه »َامیروف« را نمی      شناسم و »شور« او را نشنیده      ام، اما می      دانم »شور« چیست و 

کند و تکان دهد.« که انسانی با قریحه می      تواند با یك آهنگ ملتی را منقلب  می            دانم 

تر از شما  کرده      اند، مگر باال ین  »کسانی      که قباًل »گوشه      های« مختلف را وضع، تبیین و تدو

که شما هستید. من دعوت  بوده      اند؛ چنان  دانشی  و  با ذوق  انسان      های  البته،  بوده      اند؟! 

پدیدۀ موسیقی  و  به متعالی شدن  بلکه دعوت من  نمی      کنم؛  بی      ذوقی  و  بودن  به غم      انگیز 

کتاب  ردن است.« )صفحات110 و 111،  برگرفته از  کشیدن و فراتر آو را از ابتالئات مادی بشر بیرون 

گزیدۀ بیانات مقام معظم رهبری ج دوم، دفترنشر معارف، 1386( نکته      های ناب، 

و  دینی  برنامه      های  و  انقالبی  سرودهای  اجرای  برای  فی      نفسه  موسیقی  آالت  از  »استفاده 

و  نوازندگی  آالت  فروش  و  نیز خرید  و  ندارد  اشکال  تربیتی مفید،  و  فرهنگی  فعالیت      های 

یاددادن و فراگیری موسیقی برای استفاده در امور مذکور اشکال ندارد.«

              )پایگاه اطالع      رسانی دفتر مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( (
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مقدمه :  
اهمیت و ضرورت      :

* سرود فرهنگ ساز است، مثل هوای تازه و هوای بهاری است*
                                                                                                                                     )مقام معظم رهبری/1395(

ز برای جوانان   ری می      باشد، که نیاز جامعۀ  امرو • هنر سرودخوانی و موسیقی از فعالیت      های ضرو
که جامعۀ ما بدان نیازمند است. و نوجوانان ما است. فعالیتی نشاط افزا و شادی      بخش، 
گردهم  که دانش      آموزان عزیزمان را  گروهی سرود، مجلس ُانس و دوستی ای است  • فعالیت 
یت می      نماید.  آنان تقو یی و مسؤلیت      پذیری را در  رد  و روحیۀ جمعی و مشارکت جو می آو

گرفتار تنهایی       بازی      ها و فضاهای مجازی شده      اند. زه بیش از حد  که امرو دانش      آموزانی 
یبایی شناختی«  که در سند تحول بنیادین به درستی بر اهمیت رشد »ساحت ز • آن      چنان 
یبایی  ز نگاه  و  ذهن  یت  تقو باعث  موسیقایی  فعالیت      های  به  پرداختن  گردیده،  اشاره 
در  نیز  پرخاش      جو  و  خشن  روحیۀ  شکل      گیری  از  می      شود.هم      چنین  دانش      آموزان  شناختی 

وجود آنان جلوگیری می      نماید.
یایی و گفتار دانش      آموزان کمك      های فراوانی می نماید. یت گو •   پرداختن به هنرهای آوایی به تقو
• برگزاری مسابقات با شرایط رقابتی سالم و عادالنه و اخالق      مند برای دانش      آموزان، زمینه 
راهنمایی      های  شرط  )به  نیز  شکست  حتی  بود.  خواهد  آنان  بالندگی  و  شکوفایی  ساز 

زی و رشد هوش آنان خواهد شد. صحیح(، زمینه      ساز پیرو
که تمام دانش      آموزان را به مشارکت دعوت می      کند و باعث  • سرود همگانی فعالیتی است 
کمك می      کند تا  گوشه      گیر نیز  تخلیۀ هیجانات آنان می      گردد. حتی به دانش      آموزان خجول و 

کرده و احساسات خود را بیان نمایند.   صدای خود را در میان جمع آزاد 

شرایط عمومی و اختصاصی سرود دانش      آموزی )محلی-تلفیقی(
• شرکت دانش آموزان بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.

کثر  ره های تحصیلی در مسابقات سرود، حدا کنندۀ تمامی دو گروه های شرکت  • اعضای 
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گروه  رشی و مدیر مدرسه(  »بیست  نفر« می باشد. »سه نفر« نیز شامل)مربی فنی، مربی پرو
را همراهی می نمایند.

نیز  مدرسه«  »آوای  سرودهای  الزامی است.  مسابقات  مراحل  تمامی  در  سرود  دو  اجرای   •
ری می شود، اما شعر و آهنگشان امتیاز خاصی بر سایر  یابی و داو همانند سایر سرودها ارز

آثار نخواهند داشت. 
• در فعالیت سرود دختران، اجرای تک      خوانی ممنوع می      باشد.

یش، موسیقی و فرهنگ بومی و محلی هستند، به شرط  گو که دارای زبان،  • استان      هایی 
گروه      های متعدد و برگزاری مسابقات در دو بخش 1- محلی و مقامی  2- تلفیقی،   وجود 
بینی)غیر حضوری( کشوری می      باشند. مجاز به معرفی دو گروه در هر جنسیت، به مرحلۀ باز
یش محلی« و »فواصل      سرود محلی یا مقامی به سرودی گفته می      شود که دارای »زبان و گو
باشد.  مناطق«  آن  خاص  و  محلی  »سازهای  و  مناطق«  آن  اصیل  یتم      های  »ر و  ملودیك« 
ری  داو نمون برگ  بند 7   در  نیز   یبای محلی  ز لباس      های  به  گروه      ها  آراستگی  برای  ضمنًا 
سرود محلی، امتیازی در نظر گرفته شده است. به      تبع، بقیۀ آثار در بخش سرودهای تلفیقی 

یابی خواهند شد. ارز
• نظر به نیاز مبرم مدارس به سرودهای بدیع و تازه و جلوگیری از تحمیل هزینه      های فراوان 
بر  نظارت  و  تولید  و  ساخت  در  هنری  و  فنی  علمی،  اصول  رعایت  مدارس،  بر  پراکنده  و 
یع  متمرکز  ری، تکثیر و توز گردآو محتوای سرودها، استان و منطقه موظف به تولید، تامین، 
سرودهای مناسب مدارس با همکاری هنرمندان و مربیان شاخص و متخصص منطقه و 

استان می      باشند.
اجرا  توسط خوانندگان حرفه      ای  به صورت  تکخوانی  که  از تصنیف      هایی  بسیاری  ضمنًا 
گروهی را ندارند. لذا مربیان فنی  شده      اند، ظرفیت اجرای همانند و بدون تغییر به صورت 
آن  به  که  باشند.  ردۀ دانش      آموزان  ناپرو به فکر سالمت صدای  از هر چیز می      بایست  پیش 

آسیبی وارد نشود.
کتب  اشعار  محتوای  و  مفاهیم  بهتر  درك  و  تربیتی  و  آموزشی  اهداف  به  نیل  منظور  به   •

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های آوایی



97

از آن ها استفاده  برای فعالیت سرود مدارس  تولید و ساخت سرود،  درسی، بهتر است در 
کالسی و همگانی در مدرسه با هماهنگی دبیران و آموزگاران  شود. و به اجرای برنامۀ سرود 

اقدام شود
صدایی  محدودۀ  رعایت  با  و  لهجه ای  یا  و  معیار  زبان  با  استانی،  فاخر  سرود  تولید   •
یخی،  تار فرهنگی،  موضوعاتی  با  است  بهتر  که  است،  ارزشمند  فعالیتی  دانش      آموزان 
رت  ضرو لذا  شوند،  تولید  و...  استان  مفاخر  و  مشاهیر  سنن،  و  آداب  حماسی،  انقالبی، 
یع و اجرای آن در فعالیت سرود گروهی  دارد، اداره کل فرهنگی و هنری با نظارت، تکثیر، توز
هرچه  نشاط  و  شور  بالندگی،  رشد،  باعث  جدید  تحصیلی  سال  در  مدارس،  همگانی  و 
اثر، قبل از تکثیر و  کپی از نسخۀ نهایی  بیشتر دانش      آموزان شود. همچنین الزم است یك 

گردد. کل ارسال  یع در استان به این اداره  توز
در  شایسته  نحو  به  منتخب،  آثار  تولید  دست اندرکار  عوامل  و  برتر  استان      های  از  توجه: 

کشوری تقدیرخواهد شد. مسابقات 
که به هزینه و سفارش مدارس، مناطق و استان تهیه، ساخت و تولید  کلیۀ سرودهایی   •
و  استان  در  منطقه  منطقه،  در  امتـیاز )مدرسه  نام صـاحب  به  آن ها  امتیاز  می      شوند، حق 
مختلف  سطوح  در  کارشناسان  و  مدیران  بنابراین  می      رسد،  ثبت  به  کشور(  در  استان 
سازمانی موظف به رعایت آن می      باشند. بدیهی است خرید و فروش و واگذاری این آثار به 
کپی- کیفری بوده و حق  غیر و موسسات، از سوی سازندگان اثر، مشمول قوانین جزایی و 

رش خواهد بود و با افراد متخلف برابر قانون عمل می      شود. زارت آموزش و پرو رایت با و
و  ری  گردآو به  نسبت  اثر)مدارس(،  امتیاز  صاحبان  نظر  جلب  با  موظفند  مناطق  کلیۀ   •
گروه      های  و اختیاری  آزاد  کلیۀ سرودهای  از موسیقی بی      کالم  کیفیت  با  آرشیو یك نسخۀ 
ری،  گردآو سرود شرکت کننده در مسابقات، اقدام نمایند و استان نیز موظف است، پس از 
یی آن ها را فراهم نموده و به تولید و  یابی و انتخاب آثار برتر مناطق، زمینۀ ضبط استودیو ارز

انتشار»آوای مدرسه استانی« اقدام نماید.
• مجموعه       آواهای مدرسه استانی برتر کشور، از سوی اداره کل فرهنگی هنری، مجوز پخش 
کشور را دارد،  ضمن این      که حقوق مادی و معنوی آن به استان  سراسری در تمام)سراسر( 

مربوطه اختصاص خواهد داشت.
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• به      منظور نیل به اهداف عالی برگزاری مسابقات، الزم است مسابقات هنرهای آوایی در 
کلیۀ مراحل به صورت حضوری انجام شود .

ر، ناظر سرود و... با مدارس دخترانه  • همکاری آقایان به       عنوان مربی فنی، رهبرگروه، مشاو
گروه و مدرسه از  اکیدًا ممنوع است و در صورت مشاهده و احراز تخلف، عالوه       بر حذف 
ر مسابقات، با مدیران و اشخاص متخلف برابر قانون عمل می      شود. بنابراین الزم است  دو
رشی و فرهنگی مناطق و استان، با همکاری مراجع قانونی و ذیصالح در  حوزۀ معاونت پرو

رش بر این امر نظارت دقیق اعمال نمایند. ادارات آموزش و پرو
کارگیری نیروهای آزاد و غیرسازمانی درفعالیت سرود مدارس، بدون اخذ مجوز قانونی  • به 

ممنوع می      باشد.
با  هماهنگی  و  قوانین  رعایت  با  استان،  رش  پرو و  آموزش  رشی  پرو معاونت  حوزۀ  توجه: 
ر مجوز به اشخاص واجد شرایط است و  دستگاه      های ذیربط، تنها مرجع ذیصالح  صدو
مسئول ساماندهی و نظارت بر عملکرد نیروها می      باشد، ضمنًا مدارس و ادارات مناطق، 

موظف به همکاری و معرفی اشخاص به استان و رعایت مقررات خواهند بود. 
رشی اداره کل، برای هر یك  تذکر: ارائۀ اصل مجوز رسمی و کتبی صادره از سوی معاونت پرو

از نیروهای آزاد و غیرسازمانی در تمامی مراحل مسابقات الزامی است.
قانون، الزم است  و اعمال  و امکان پیگیری  از مشکالت احتمالی  به منظور پیشگیری   •
رشی و فرهنگی استان و مناطق در ابتدای سال تحصیلی نسبت به اطالع      رسانی  حوزۀ پرو
کارشناسان در موضوع قوانین، ضوابط و مقررات اجرایی  گاهی بخشی مدیران، مربیان و  و آ

مسابقات و فعالیت سرود مدارس اقدام نمایند.
ری مسابقات   ری، استان      ها می      بایست با دقت امر داو • نظر به اهمیت، جایگاه و نقش داو
باشند. کامل داشته  آن نظارت  بر صحت  و  کرده  برگزار  را  آوایی در سطح استان  هنرهای 

یخی،  • الزم است در اشعار سرودهای محلی      ، تلفیقی، بومی و مقامی به مسائل فرهنگی، تار
حماسی، آداب، سنن، مشاهیر و مفاخر منطقه پرداخته شود و از پخش و اجرای سروده      ها و 

ترانه      های عاشقـانه و عارفـانه و تک ترانه های پاپ نامتناسب با سن دانش      آموز، پرهیز شود.
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• به منظور ارائۀ آثار منتخب فرهنگی و هنری دانش      آموزان به مردم فرهنگ دوست میهن 
گروه      های سرود  اسالمی، الزم است با هماهنگی نهادهای استانی، زمینۀ اجرای با شکوه 
یخی و فضاهای عمومی و پارك      های  کز فرهنگی، تار منتخب منطقه و استان در سالن      ها، مرا

یژه در ایام اهلل دهۀ فجر و هفتۀ تربیت اسالمی فراهم آید. شهر و استان، به      و
گروه      های سرود دانش      آموزی  گسترده      تر و تنوع شرکت  • به منظور ایجاد زمینه برای حضور 
مرحلۀ  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  برگزیدگاِن  شرکت  کشور،  سرود  مختلف  مسابقات  در 
کشور  ارگان      های  و  نهادها  ملی  جشنواره های  درسایر  کشوری،  مرحلۀ  به  راه      یافته  استانی 
و  اداره   آموزشگاه،  عهدۀ  به  آن  مستقیم  مسئولیت  تخلف  صورت  در  نمی      باشد.  مجاز 

استان مربوطه می      باشد.
نامۀ  برابر شیوه  برتر،  نفرات  و  گروه      ها  کلیۀ  از  به نحو شایسته  و استان      ها موظفند  • مناطق 

اجرایی مسابقات تقدیر نمایند.
بیشتر  زنده  اجرای  محلی،  و  تلفیقی  همگانی،  سرود های  اجرای  در  است  تذکر  به  الزم   •

کمتری برخوردار است. یی سرود ها از ارزش و امتیاز  مدنظر است و ضبط استودیو
گروه، می باید در یک سبک )تلفیقی یا محلی( قرار بگیرد، در غیر این صورت  • دو سرود هر 

ران می باشد. نظر نهایی با هیئت داو
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ری مسابقات سرود مدارس)تلفیقی(   نمون برگ داو
كامل آموزشگاه :منطقه / ناحیه / شهرستان : استان : جنسیت :                                        دورۀ تحصیلی:                          نام 

گروه :   مربی فنی :مربی پرورشی :معاون پرورشی:                  مدیر آموزشگاه :                           آمار 

فرم سرودآهنگسازآهنگشاعرمنبع انتخاب شعرعنوان سرودردیف
1

مالك هـــای داوریردیف
ت

ازا
متی

م ا
بار

ود 
سر

ت 
ازا

متی
ا

ّول
ا

ود 
سر

ت 
ازا

متی
ا

ّوم
د

ت
ازا

متی
ع ا

جم

ت
ظا

الح
م

8کــــــــــــوك1

7تکنیك های آواز و بیان2

گروه )آنسامبل(3 5تنا سب صداها وهما هنگی صدای 

5فرم، بافت، اركستراسیون4

5بیان حاالت حسی ا ثر )دینامیك، موزیکالیته(5

گـــــروه6 5آداب صحنه _  آرایش 

5زیبـــــایی وساخت نغـــــمه ) ملودی (7

4ارزش های خالقانه اثر8

4رعایت وزن و سرعت ا ثر ) تمپو (9

گستره های 10 گروه و  گروه سنی و توانایی   تناسب سرود با  
صدایی

10

7تلفیق شعـــــر و مــوسیقی11

كالم12 5موازین و ارزش هــــای ادبـی 

70جمع امتـیازات13

گروه :  اسامی و امضاء هیئت داوران :    ارزیابی تکخوان 

كثر امتیازنام و نام خانوادگیردیف امتیازحدا
120

220

امتیازنام و نام خانوادگیردیف
1

2

توجه :   
1- برای هر دو سرود، آرای مشورتی داوران در یك برگ ثبت می شود .

ج شود . 2- توضیحات بیشتر پشت صفحه در
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ری مسابقات سرود مدارس)محلی(  نمون برگ داو
كامل آموزشگاه :منطقه / ناحیه / شهرستان : استان : جنسیت :                                        دورۀ تحصیلی:                          نام 

گروه :   مربی فنی :مربی پرورشی :معاون پرورشی:                  مدیر آموزشگاه :                           آمار 

فرم سرودآهنگسازآهنگشاعرمنبع انتخاب شعرعنوان سرودردیف
1

مالك هـــای داوریردیف

ت
ازا

متی
م ا

بار

ود 
سر

ت 
ازا

متی
ا

ّول
ا

ود 
سر

ت 
ازا

متی
ا

ّوم
د

ت
ازا

متی
ع ا

جم

ت
ظا

الح
م

8کــــــــــــوك1

5تکنیك های آواز و بیان2

گروه )آنسامبل(3 5تنا سب صداها وهما هنگی صدای 

5فرم، بافت، اركستراسیون4

4بیان حاالت حسی ا ثر )دینامیك، موزیکالیته(5

گـــــروه و لباس های محلی6 5آداب صحنه _  آرایش 

5زیبـــــایی و اصالت و ساخت نغـــــمه ) ملودی (7

10ارزش های خالقانه اثر8

6رعایت وزن و سرعت ا ثر ) تمپو (9

گستره های 10 گروه و  گروه سنی و توانایی   تناسب سرود با  
صدایی

5

7تلفیق شعـــــر و مــوسیقی11

كالم12 5موازین و ارزش هــــای ادبـی 

70جمع امتـیازات13

گروه :   اسامی و امضاء هیئت داوران :        ارزیابی تکخوان 

كثر امتیازنام و نام خانوادگیردیف امتیازحدا
120

220

امتیازنام و نام خانوادگیردیف
1

2

توجه :   
1- برای هر دو سرود، آرای مشورتی داوران در یك برگ ثبت می شود.

كشور، ا فزایش یک امتیاز به هر سرود سنتی، مقامی و محلی  2- برای توسعه وترویج فرهنگ و هنر ملی، بومی و محلی 
با رعایت سقف امتیاز نهایی اعالم شده مجاز است.

ج شود . 3- توضیحات بیشتر پشت صفحه در
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راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های آوایی

کننده در مسابقات سرود مدارس  گروه سرود شرکت   نمایۀ مشخصات اعضاء 
كامل آموزشگاه :منطقه / ناحیه / شهرستان : استان : جنسیت :                                        دورۀ تحصیلی:                          نام 

گروه :   مربی فنی :مربی پرورشی :معاون پرورشی:                  مدیر آموزشگاه :                           آمار 

كد دانش آموزینام سازسمتنام ونام خانوادگیردیف

گروه خوان/تك خوان/نوازنده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

گروه، دانش آموز یک آموزشگاه  می باشند . کلیه اعضاء   *

كل آموزش وپرورش استان: ...............     آموزشگاه: .....................اداره آموزش وپرورش منطقه:............... اداره 
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کننده در مسابقات سرود مدارس  گروه سرود شرکت   نمایۀ مشخصات اعضاء 
جنسیت :                                        دورۀ تحصیلی:                          آموزشگاه :منطقه / ناحیه / شهرستان : استان :

ع سرود :نام سرود: كننده:آهنگساز:شاعر :موضو تنظیم 

نشانی مدرسه / منطقه/ استان: ...............................................................    شماره تماس:   .............

ج در پرونده: مدارک الزم جهت در

كارت ملی                                    كپی شناسنامه یك قطعه عکسنمونه اثر/ سرودشعرسرود كپی 

نشانی سازنده اثر:  ..............................................................  شماره تماس:   .......................    
شماره تماس:   ..................

گذاری امتیاز اثر/ سرود به آموزش و پرورش: تعهدنامه وا

اینجانب:                        شماره شناسنامه:                 شماره ملی:                           صادره از:                    نام پدر:                      
تاریخ تولد:

بدین وسیله متعهد می شوم درازای دریافت مبلغ........... ریال بابت هزینه آهنگسازی، تولید وساخت سرود مزبور، 

كل آموزش وپرورش استان:......................... امتیاز اثر را به آموزشگاه / اداره آموزش و پرورش منطقه / اداره 

گذاری به غیر را ندارم . بدیهی است در صورت اثبات تخلف، عالوه بر جبران خسارت وارده،  گذاركرده وحق وا وا

مسئوولیت عواقب قانونی آن را می پذیرم.

سازنده اثر:................................................ مدیر آموزشگاه:................................ 

     امضا                          امضا   

كل آموزش و پرورش:.................... رئیس اداره آموزش و پرورش:..............................مدیر 

                    امضا            امضا   
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راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های آوایی

شرایط عمومی و اختصاصی ســرود همگانــی
مورد  تحصیلی  مختلف  ره های  دو و  مدارس  تمامی  در  همگانی،  سرود  فعالیت  اجرای   •

کشور برگزار می      شود. کید است. این مسابقات در سطح منطقه، استان و  تأ
کلیۀ مدارس، الزامی است. • اجرای سرود ملی در 

اجرای 2 سرود  بر سرود ملی،  برای شرکت در مسابقات سراسری سرود همگانی، عالوه   •
الزامی است، )در مجموع 3 سرود(. اجرای سرود های بیشتر تا سقف 5 سرود در همان سال، 
ری سرود همگانی، نهایتًا 2 امتیاز در پی دارد. از ارسال سرود  مطابق با بند 9 نمون برگ داو
رت دارد در فیلم ارسالی اجرا سال تحصیلی  های بیشتر خودداری نمائید.   همچنین ضرو

به صورت نوشته ای واضح در دست دانش آموزان نشان داده شود.
کرده اند،  کسب  که رتبۀ اول منطقه را  • شایسته است مناطق، مدارس فعال سرود همگانی 
رۀ اول ودوم،  رۀ تحصیلی) ابتدایی دو یابی و تقدیر به استان معرفی نمایند. در هر دو برای ارز
از هر جنسیت حداقل سه  ره      ها،  رۀ اول و دوم(، به شرط تفکیك مدرسه در دو متوسطه دو
در  همکار  و  فعال  اجرایی  عوامل  نفر   »5« و  شود،  انتخاب  برتر  مدارس  عنوان  به  مدرسه، 

تر معرفی  شود. ره      های مختلف از هر مدرسه، جهت تقدیر به سطوح باال دو
• در مسابقات کشوری از عوامل اجرایی فعال مدارس در مناطق و استان      های برتر  به صورت 
و  مراسم  برگزاری  با  مناطق  و  استان ها  می رود  انتظار  می      آید.  عمل  به  تقدیر  حضوری  غیر 
ره ها و سطوح مختلف، از منتخبان این  همایش تجلیل از برگزیدگان سرود همگانی در دو

رشتۀ به صورت حضوری تقدیر شود.
• استفاده از نیروهای آزاد و غیرسازمانی در فعالیت سرود همگانی ممنوع می      باشد.

• منبع فعالیت سرودهمگانی در مدارس، آوای مدرسه )ملی و استانی( و آثار تولیدی توسط 
استفاده  دیگر  سرودهایی  از  می      توانند  به       دلخواه  مدارس  البته  می      باشد.  منطقه  و  استان 

نمایند.
یخی، اجرای سرود همگانی به صورت هم زمان و سراسری  • برای گرامیداشت ایام ملی و تار
دوازده  و  فجر،  دهۀ  آبان،  سیزده  مناسبت      های  و  ا...  ایام  در  استان،  مدارس  درسطح 
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یزی و اجرا شود. اردیبهشت برنامه ر
کلیۀ  • الزم است، اجرای فعالیت سرود همگانی مدارس با بهره      گیری از توان و قوۀ خالقۀ 
با  و  شود  سازی  فضا  و  طراحی  یزی،  برنامه      ر دانش      آموزان،  و  مدرسه   عوامل  و  همکاران 
یرسازی، رنگ آمیزی،   استفاده از ظرفیت      های هنری و نمایشی، شامل حرکت، بازی، تصو
 ( نمایشی  آوازی،  اثری  با نشاط  اجرای  برای  با حفظ شئونات اسالمی   ... و  شکل سازی 
ُاِپرت ( متناسب با موضوع و محتوای سرود در صحن و حیاط مدرسه اقدام شود و از اجرای 
یابی و انتخاب مدارس برتر، این  کن پرهیز شود. بدیهی است در ارز ر و سا خشك، کسالت      آو

یت و امتیاز خاصی برخوردار خواهد بود. یژگی      ها از اولو و
یابی مدارس مجری فعالیت سرود همگانی، به صورت حضوری و در  • الزم است مرحلۀ ارز

یزی و اجرا شود. طول سال تحصیلی برنامه      ر
به مرحلۀ  ارسال  و  ارائه  برای  آثار مدارس منتخب  یری  مناطق در ضبط تصو • الزم است 

رند. استانی مسابقات، نهایت همکاری را به عمل آو
مشخصات  و  )دیجیتال(  یر  تصاو اشعار،  منتخب،  مدارس  شده  تجمیع  اجرای  ارائۀ   •
کشور(  به  استان  و  استان  به  )منطقه  آماری  و  جامع  گزارش  پیوست  به  مجری  همکاران 

الزامی است.
تذکر: به منظور ایجاد بستری برای خالقیت و بها دادن به آثار جدید، اجرای مجدد و تکراری 
که سال پیش در هر یک از سه بخش مسابقات سرود دختران و  سرود یا سرودهای استانی، 

کسر امتیاز مواجه خواهد شد. کرال فرهنگیان حائز رتبه شده      اند، با  پسران و 
ضمنًا هر اثری قابلیت اجرا به صورت گروهی را ندارد و خواندن تصنیف      ها، یا ترانه      هایی 
نداشته  را  گروهی  اجرای  پتانسیل  اجرا شده، ممکن است  توسط خواننده      ای حرفه      ای  که 
باشند و به صدای دانش      آموزان آسیب وارد نماید، یا محتوای مناسبی برای آنان نداشته باشد. 
رت دارد، مربیان فنی در ساخت و اجرای سرودها این نکات را مدنظر قرار دهند. لذا ضرو
بیشتری  بیشتر، دشواری های  با جمعیت  در مدارس  اجرای سرود همگانی  که  آن جا  از   •

گرفت. دارد، تبعًا باید امتیاز بیشتری برای آن ها در نظر 
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  نمون برگ ارزیابی مسابقات سرود همگانی مدا رس 
كامل آموزشگاه :منطقه / ناحیه / شهرستان : استان : نام 

آمار دانش آموزان:جنسیت:دورۀ تحصیلی:

ک های ارزیابیردیف یازمال
شماره وعناوین سرودهاامت

ها
ن 

تو
ت س

مرا
ع ن

جم

ده
ب ش

كس
از 

متی
ا

123

سرود 
ملی

...............

اجرا 1
هماهنگی صداها،

كیفیت عنا صر آوازی )طنین، وسعت و رنگ صداها (،
بیان حاالت درونی وبیرونی ا ثر    

 ) دینامیك، نوانس و موزیکا لیته (
كنترل وزن و سرعت اثر) تمپو (

20.................60

گروه 2 انتخاب اثر)متناسب با  محدوده صدایی، 
سنی وجنسیت(

10-..............20

استفاده از فرم، حركت، بازی، نمایش، پیرامید و 3
توجه به شادی و نشاط دانش آموزان دراجرا

20---20

10---10آراستگی و نظم دراجرا ) نه به صورت نظامی(4

10---10مشاركت عمومی5

10---5*جمعیت دا نش آموزی6

كم برخوردار و روستایی7 10---10مدارس 

10---10خالقیت، نوآوری  و ابتکار8

...---5اجرای قطعات بیشتر) به ازای هریك (9

كل امتیازات ثابت )140 امتیاز (- جمع  

عوامل مجرى در مدرسه:
توجه : 

كشور الزامی است .                                            كلیه مدارس  - اجرای سرود ملی به صورت همگانی در 
- در مسابقات، اجرای سرود ملی و 2سرود تازه و جدید از مجموعه سرودهای  
آوای مدرسه ) ملی  یا  استا نی( ویا مجموعه ها و سرودهایی  كه مجوز رسمی 
ع  یا استان مربوطه  صادر شده  باشد  الزامی است ،  آن  از سوی وزارت متبو

- ارائۀ و  اجرای سرودهای تکراری سنوات گذشته در مسابقات مورد  ارزیابی  
قرار نمی گیرد. 

* در ردیف 6 به ازای هر 100 نفر دانش آموز امتیاز محا سبه  می شود. مدارس 
كثر امتیاز جمعیت دانش آموزی برخوردار می شوند .                     باالی پانصد نفرنیز ازحدا

گردد . ج  -توضیحات  در پشت صفحه در
- اجرای سرودهای بیشتر نهایتًا تاسقف 5 سرود در سال امتیاز اضافی درپی 

دارد. اما داوری اصلی بر سه سرود اول صورت می پذیرد.

سمت درمدرسهنام و نام خانوادگیردیف

1

2

3

4

5

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های آوایی
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ى مدارس مجرى فعالیت سرود همگانی  نمون برگ آمار

شهرستان/ردیف
منطقه/ناحیه

مدارس مختلط و مدارس پسرانهمدارس دخترانه
روستایی

كل جمع 

1

س
دار

ل م
ك

ی
جر

س م
دار

م

ان
موز

ش آ
دان

س
دار

ل م
ك

ی
جر

س م
دار

م

ان
موز

ش آ
دان

س
دار

ل م
ك

ی
جر

س م
دار

م

ان
موز

ش آ
دان

س
دار

ل م
ك

ی
جر

س م
دار

م

ان
موز

ش آ
دان

س
دار

د م
رص

د

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

جمع



108

راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای آوایی

 نمون برگ مشخصات مجریان فعال مسابقات سرود همگانی ) منتخبین مرحلۀ استانی (

  استان: 

مجریان منطقه برتر استان :

ف
ردی

ام 
 ون

ام
ن

گی
واد

خان

سه
در

م م
نا

لی
صی

تح
رۀ 

دو

نه
ترا

دخ

نه
سرا

پ

تی
دول

تی
دول

یر 
غ

ن / 
ستا

هر
ش

یه
اح

ه / ن
طق

من

نی
زما

سا
ت 

پس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

مجریان استان:

دورۀ تحصیلینام مدرسهنام و نام خانوادگیردیف

1
2

3

4
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تکنوازی
رۀ اول و  یژۀ دانش      آموزان دو مسابقۀ تکنوازی سازهای)سنتی، محلی، مقامی و کالسیک( و
دوم متوسطه به صورت مستقل برگزار می      شود، هر دانش آموز می بایست یک یا دو قطعه را به 

دلخواه و در زمان 3 تا 5 دقیقه اجرا نماید.
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راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای آوایی

  نمون برگ داوری مسابقات رشتۀ تکنوازی
دورۀ تحصیلی:آموزشگاه:شهرستان / منطقه / ناحیه:استان:

زمان قطعهگام، دستگاه، مقامفرم و سبك موسیقیآهنگسازنام قطعهنام سازردیف

1

2

كثر امتیازمالك های داوریردیف كسب شدهحدا مالحظاتامتیاز 

قطعه 2قطعه 1

4صحت اجرا و درك ملودیك1

4تکنیك نوازندگی2

4دینامیك/نوانس/ موزیکالیته3

3كوك ساز4

3سطح تکنیکی اثر5

2رعایت سرعت و تمپو اثر6

جمع ....

كل.... جمع 

هیئت داوران:

امضاءنام ونام خانوادگیردیف

1
2
3
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 شرایط عمومی و اختصاصی همنوازی و آواز 
یژۀ دانش      آموزان  کالسیك ...( و • مسابقۀ همنوازی، با سازهای)سنتی، محلی، مقامی و 
یژۀ  رۀ دوم و مسابقۀ همنوازی و آواز )نوازندگان و خواننده(، صرفًا و دختر و  پسر متوسطۀ دو
به  یکدیگر  با  کشور  سطح  در  دانش آموزان  که  است،  دوم  رۀ  دو متوسطۀ  پسر  دانش      آموزان 

رقابت می      پردازند. 
گروه، توسط استان صورت می      گیرد . •  تامین مکان تمرین و پشتیبانی مادی و معنوی از 

بینی جشنوارۀ  باز آواز دانش      آموزی استان به مرحلۀ  و  گروه همنوازی  اثر توسط  • معرفی دو 
کشوری الزامی است. 

نفر  پنج   کثر  حدا (دانش            آموزی  نوازندگان  و  )خواننده  گروه  اعضای  کلیۀ  مسابقات،  در   •
تعیین می      شوند. 

گروه بالمانع است. تبصره 1: برای اجرای برنامه      های هنری استان، افزایش تعداد اعضاء 
تبصره 2: در صورت تمایل به داشتن ارکستر دانش      آموزی وابسته به ادارۀ کل استان، استفاده 
در  هنری  برنامه      های  اجرای  برای  دانش      آموزی  سرود  گروه  با  آن  ترکیب  و  همنوازی  گروه  از 

مناسبت      ها، همایش      ها و ... بالمانع خواهد بود.                  
گروه خواهد بود.  گروه  به تناسب نوع و سبك اجرای  • لباس فرم اعضای 

• کلیۀ آثاری که توسط گروه      های استانی در سراسر کشور اجرا می      شود، باید از حیث موسیقی 
کلیۀ شئونات و معیارهای هنری و فرهنگی جامعۀ تعلیم  و شعر، آثاری فاخر تلقی شوند و 

و تربیت را دارا باشد. 
یابی مسابقات این رشتۀ در سه بخش انجام می      شود: •  ارز

کالسیك      الف(  سنتی                      ب( محلی، مقامی                         ج( 

شرایط عمومی و اختصاصی تکخوانی
دانش      آموزان  یژۀ  (و کالسیك  و  پاپ  مقامی،  محلی،  ایرانی)سنتی،  آواز  تکخوانی  مسابقۀ 
رۀ تحصیلی »متوسطۀ دوم پسر« بوده  و به صورت مستقل، برابر ضوابط مندرج در شیوه  دو

یزی، برگزار و از برگزیدگان تقدیر شود. نامۀ اجرایی مسابقات در مراحل مختلف،  برنامه ر
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ى مسابقات رشتۀ تکخوانی محل   نمون برگ داور
الصاق 
عكس

دورۀ تحصیلی:آموزشگاه:شهرستان / منطقه / ناحیه:استان:

سابقۀ خوانندگی:جنسیت:سن:نام و نام خانوادگی:

زمان اثرگام ، دستگاه، مقامفرم و سبك آوازیشاعرآهنگسازنام اثرردیف

1

2

كثر امتیازمالك های داوریردیف كسب شدهحدا مالحظاتامتیاز 

قطعه 2قطعه 1

5صحت اجرا و درك ملودی1

5تکنیك خوانندگی2

5دینامیك/نوانس/ موزیکالیته3

تکنیک صحیح تنفس و 4
استایل صحیح بدن

3

5درک شعر و بیان واضح و درست5

2رعایت سرعت و تمپو اثر6

جمع                                                                 25....

كل.... جمع 
نوازنده همراه:

كثر امتیازنام سازنام و نام خانوادگی كسب شدهحدا امتیاز 

20
هیئت داوران:

امضاءنام ونام خانوادگیردیف

1
2
3

گیرد. ران محترم قرار  گوشه ها و دستگاه ها و آواز ها مد نظر داو در صورت آواز ایرانی)سنتی(، درک و اجرای دقیق 

راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای آوایی
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گروه همنوازی و آواز   نمایۀ مشخصات اعضای 
گروه:استان: ع اركستر:نام  دورۀ تحصیلی:نو

گروه:     سرپرست 

نام  و  نام خانوادگیردیف
سمت

كد دانش آموزینام ساز
گروه/ نوازنده /خواننده رهبر 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

كل آموزش و پرورش استان...... اداره 
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ری مسابقات همنوازی   نمون برگ داو
گروه:  استان: ع اركستر:   نام    نو

زمان اثرگام ، دستگاه، مقامفرم و سبك آوازیشاعرآهنگسازنام اثرردیف

1

2

كثر امتیازمالك های داوریردیف كسب شدهحدا مالحظاتامتیاز 

قطعه 2قطعه 1

4صحت اجرا1

4هماهنگی و آنسامبل سازی و آوازی2

4دینامیك/نوانس /موزیکالیته3

3سطح تکنیکی اثر4

2رعایت سرعت و تمپو اثر در  اجرا5

3كوك سازها6

جمع ....

كل.... جمع 

گروه:    اسامی و امضا هیئت داوران:ارزیابی خواننده 

كثر امتیازنام و نام خانوادگیردیف امتیازحدا
20قطعه 1  

20قطعه 2

امتیازنام و نام خانوادگیردیف
1

2

3

راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای آوایی
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ُکــر »همسرایان امورتربیتی« گروه   شرایط عمومی و اختصاصی 
کثرت  در  وحدت  عینی  نمود  که  امورتربیتی(  )همسرایان  گروه  سازماندهی  و  تشکیل   •

است، به دو صورت انجام می      شود:
کل استان. الف– گروه وابسته به ادارۀ 

ب– گروه وابسته به ادارات هریك از مناطق.
• اعضاء گروه کر، الزامًا باید از همکاران فرهنگی )رسمی– پیمانی( باشند. بدیهی است در 

کسرخواهد شد.  گروه امتیاز  موارد تخلف از 
کر الزامی است. گروه  رشی در ترکیب  • رعایت حفظ حضور حداکثری همکاران حوزۀ پرو

یت  • حضور همکاران آموزشی در گروه کر، بالمانع و منوط به همکاری ایشان و توسعه و تقو
فعالیت سرود استان می      باشد.

کر »همسرایان امورتربیتی« برای حضور در مسابقات، حداکثر سی نفر  گروه  • تعداد اعضای 
گروه به اضافۀ دو نفر )سرپرست و رهبرکر( تعیین می      شود. عوامل 

کت و شلوار  گروه، برای خواهران چادر مشکی و مقنعۀ رنگی و آقایان  •  لباس فرم اعضاء 
هم رنگ باشد. استفاده   از  لباس های محلی با رعایت شئونات اسالمی بالمانع است.

برگزار  کشوری  و  استانی  مرحلۀ  دو  در  امورتربیتی،  همسرایان  کر  گروه      های  مسابقات   •
گروه برتر مناطق، به مرحلۀ  گروه      های وابسته به استان مستقیمًا به همراه دو  گروه یا  می      شود. 

کشوری معرفی می شوند. بینی  باز
•  هر گروه موظف به اجرای دوقطعه آوازی کرال در مسابقات مرحلۀ استانی و کشوری می      باشد.
گروه      های آوازی  یت فعالیت سرود مدارس کشور، تشکیل  • برای نیل به اهداف توسعه و تقو
است. کید  تأ مورد  مناطق  و  شهرستان      ها  استان      ها،  کلیۀ  در  تربیتی  امور  همسرایان  کر  و 

• با توجه به گسترش دامنۀ فعالیت سرود دانش      آموزی، به سطح همگانی الزم است شرایطی 
یرا آموزش      های غلط و  فراهم شود تا این رشتۀ هنری، به صورتی علمی آموزش داده شود. ز
گاهی  آن  اصالح  که  می      کند  وارد  آنان  به  ناپذیر  جبران  آسیب      های  دانش آموزان،  به  رایج  
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کر  گروه  کل نسبت  به تشکیل و سازماندهی و آموزش  غیر ممکن می      شود، بنابراین ادارات 
ر و رهبر گروه کر  »همسرایان امور تربیتی« استان)وابسته به اداره کل( برای تربیت مدرس، داو
یژه مدارس،  مناطق  و گروه      های مشابه ) وابسته به ادارات مناطق ( برای تربیت مربی سرود و
با ارسال فراخوان و دعوت از مربیان و فرهنگیان عالقه      مند و انجام مراحل آزمایش و تست، 

رند. اقدام به عمل آو
تربیتی( در آموزش و پروش، استفاده  امور  گروه      های)همسرایان  • مهم ترین هدف تشکیل 
رشی به جای نیروهای غیرسازمانی درکلیۀ  از همکاران فرهنگی درحوزه      های آموزشی و پرو
امورمربوط به فعالیت هنرهای آوایی، سرود و... است. بنابراین الزم است از طریق فراخوان 
و استفاده از اطالعات پرسنلی در سازمان، نسبت به اطالع رسانی، شناسایی، جذب و 

سازماندهی همکاران در این حوزه تالش شود. 
کر نواحی مرکز استان یا  گروه      های  کر وابسته به استان، از بین اعضاء ممتاز  گروه  اعضاء   •

گردند. مناطق انتخاب 
شود. انجام  متخصص  و  متعهد  خواهران  توسط  خواهران،  کر  گروه  رهبری  است  الزم   •
مرکز  کانون  فعال ترین  استان،  تربیتی  فرهنگی  کانون      های  حوزۀ  هماهنگی  با  است  الزم   •
کانون      های  کل و  گروه وابسته به اداره  استان، به عنوان پایگاه تشکیل، سازماندهی و آموزش 
رش  پرو و  آموزش  ادارات  به  وابسته  گروه      های  پایگاه فعالیت  و شهرستان      ها،  فعال مناطق 

مناطق استان اختصاص یابد.
کارشناسان  عهدۀ  به  ترجیحًا  استان،  و  منطقه  سطوح  در  کر  گروه      های  کلیۀ  سرپرستی   •
گروه خوانان،  یت آنان درجمع  کارشناسان فرهنگی می      باشد. بدیهی است عضو مسئول یا 

کشور می      نماید. یت بنیۀ علمی و عملی ایشان و فعالیت سرود  کمك شایانی به تقو
گروه الزامی است. بین اعضاء  کلیۀ شئونات اسالمی، اداری و سازمانی در • رعایت 

ری سرود صادر و  کارت داو گروه      ها،  • الزم است از سال تحصیلی جاری برای نفرات ممتاز 
کارگرفته  ری سرود و سرود همگانی مناطق سطح استان به  ر و مسئول تیم داو به عنوان داو
امور  کلیۀ  یج  تدر به  و  منطقه  هر  در  نفر  یك  حداقل  طرح،  ین  آغاز سال      های  )برای  شوند. 

راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای آوایی



117

ری سطح استان، به ایشان واگذار شود.( داو
کیفی  کر فرهنگیان و در جهت ارتقای سطح  گروه      های  • در راستای اهداف اصلی تشکیل 
سرود  اجرای  در  همکاری  به  موظف  مناطق،  کر  گروه      های  اعضای  کلیۀ  مدارس،  سرود 

گروه سرود مدارس و شرکت در مسابقات می      باشند. همگانی و تشکیل 
ران مسابقات سرود مدارس سطح استان، به کمیته      ای  ری و انتخاب داو • نظارت بر  امر داو
رش استان واگذار می      شود  کل آموزش و پرو کر امورتربیتی اداره  گروه  متشکل از نفرات نخبۀ 
به  موظف  شهرستان      ها  و  مناطق  کلیۀ  بنابراین  می      گردد(.  تعیین  نفر  پنج  اعضا،  )حداقل 
که مسئولیت آن را  کمیته  ران و سوابق علمی و عملی آنان و نیز همکاری با این  معرفی داو

کارشناس فرهنگی و هنری استان عهده      دار است، می      باشند. کارشناس مسئول و یا 
گروه باید نسبت به آیین نامه      ها و مقررات مربوط به فعالیت سرود مدارس  کلیۀ اعضای   •

کامل داشته باشند و از ایشان آزمون به عمل آید. گاهی  آشنایی و آ
ُکر  گروه  گروه نوازندگان شاغل فرهنگی)رسمی– پیمانی(در ترکیب  • استفاده از نوازنده و یا 

کلیۀ ضوابط مندرج، بالمانع است. با شرط پذیرش 
ادارات  و  کل  ادارات  در  همسرایان«  و  سرود  »انجمن  تشکیل  به  موظف  استان      ها  کلیۀ   •
گروه،  کر، دو نفر از اعضای نخبۀ  مناطق تحت پوشش، متشکل از پنج نفر، شامل رهبرگروه 
یا  و  مسئول  کارشناس  سرپرستی  به  ممتاز  و  متعهد  شاعر  نفر  یک  و  موسیقی      دان  نفر  یک 
کارشناس فرهنگی و هنری استان و مناطق می      باشند. )تعدادجلسات به تشخیص حوزۀ 

رشی استان و مناطق اختیاری است.( پرو
آموزش  و  تربیت  در  کر  و  آوازی  گروه  رهبر  و  مربی  جایگاه  و  نقش  اهمیت  به  نظر   •
دانش      آموزی  سرود  گروه      های  به  اعضا  آموخته      های  انتقال  آن  نتیجۀ  که  کر،  گروه      های 
صالحیت      های  دارای  هنرمندان  بین  از  شایسته  فردی  انتخاب  در  است  الزم  می      باشد، 
حوزه      های  کارشناسان  مشورت  و  راهنمایی  با  اخالقی  و  تجربی  عملی،  علمی،  الزم 
شهرستان،   و  استان  سیمای  و  صدا  و  هنری   حوزۀ  اسالمی،  ارشاد  ادارۀ  در  تخصصی 
مشخصات،   و  آمده  عمل  به  دقت  نهایت  آن  به  خطیر  مسئولیت  این  سپردن  برای 
استفاده  گردد.  ارسال  کل  اداره  این  به  نیز  ایشان     ... و  آثار  نمونۀ  و  مستندات  و  سوابق 
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دارد. قرار  یت  اولو در  کر  گروه  رهبری  و  آموزش  برای  فرهنگی  متخصص  همکاران  از 
که اجرای زندۀ  کرال فرهنگیان در نظر داشته باشند  گروه های  مربیان و مسئوالن محترم   •
که  آثاری  تبع  به  بود.  رتر خواهد  امتیاز آو البته  و  ارزشمندتر  از جنبۀ اجرایی و هنری  گروه ها 
از  انطباق داده می شود،  گروه  بر خوانش  و  و موسیقی در استودیو ضبط شده  گروه  صدای 
ران پوشیده نخواهد ماند و امتیاز منفی اعمال خواهد شد. در صورت هرگونه ضبط  نظر داو
گرفته شود. درغیر این صورت طبق نظر  بین  ر گروه مستقیمًا از دو یی، صدای نهایی  استودیو

کسر امتیاز مواجه خواهد شد. ران با  هیئت محترم داو
• زمینه )بک گراند( موسیقی، فاقد هرگونه افکت آوازی یا حالت آوایی باشد )حتی استفاده 
از فاصله خوانی غیرحقیقی هم مجاز نیست(. در صورت مواجهه با چنین آثاری طبق نظر 

کسر خواهد شد. کلی اثر نمراتی  ران از امتیاز  داو
دادن  نشان  امکان  متفاوت،  سرعت  و  معنایی  و  حسی  فضای  با  قطعه  دو  انتخاب   •

رتر است. گروه را بیشتر و بهتر میسر می سازد و قطعًا امتیاز آو توانایی های 

راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای آوایی
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کر همسرایان امور تربیتی    گروه    نمون برگ مشخصات اعضاء 
 نمون برگ ثبت امتیاز اثر ) سرود مدارس (

جنسیت :                                        دورۀ تحصیلی:                          آموزشگاه :منطقه / ناحیه / شهرستان : استان :

ع سرود :نام سرود: كننده:آهنگساز:شاعر :موضو تنظیم 

نشانی مدرسه / منطقه/ استان: ...............................................................    شماره تماس:   .............

ج در پرونده: مدارک الزم جهت در

كارت ملی                                    كپی شناسنامه یك قطعه عکسنمونه اثر/ سرودشعرسرود كپی 

نشانی سازنده اثر:  ..............................................................  شماره تماس:   .......................    
شماره همراه:   ..................

گذاری امتیاز اثر/ سرود به آموزش و پرورش: تعهدنامه وا
اینجانب:                        شماره شناسنامه:                 شماره ملی:                           صادره از:                    نام پدر:                      

تاریخ تولد:

بدین وسیله متعهد می شوم درازای دریافت مبلغ........... ریال بابت هزینه آهنگسازی، تولید وساخت سرود مزبور، 

كل آموزش وپرورش استان:......................... امتیاز اثر را به آموزشگاه / اداره آموزش و پرورش منطقۀ / اداره 

گذاری به غیر را ندارم . بدیهی است در صورت اثبات تخلف، عالوه بر جبران خسارت وارده،  گذاركرده وحق وا وا

مسئوولیت عواقب قانونی آن را می پذیرم.

سازنده اثر:................................................ مدیر آموزشگاه:................................ 

     امضا                          امضا   

كل آموزش و پرورش:.................... رئیس اداره آموزش و پرورش:..............................مدیر 

                    امضا            امضا   
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کرهمسرایان امورتربیتی ) فرهنگیان(  نمون برگ داوری مسابقات 

گروه:منطقه / ناحیه /شهرستان:استان:                              گروه:نام  آمار 

گروه: گروه:سرپرست  گروه:رهبر  گروه:دستیار رهبر  مسوول تداركات 

كنندهآهنگسازمنبع  آهنگشاعرشعرعنوان اثرردیف فرم اثرتنظیم 

1 

2

مالك های داوریردیف
بارم 

امتیازات

اثر
مالحـــظاتجمع    امتـیازاثر دوم  اول

10کــــــــــــــــــــوك 1   

8 تکـــنیك های آواز و بیان2

گـــــــروه )آنسامبل(  3 6هماهنـــــــــــگی 

5بیان حسی )موزیکــــــالیته – دینامیك( 4 

گــــــــــــروه5 5آداب صحنه و آرایش 

5ساختار ملودى 6

4بافــــــــــــت و فـــــــــــــرم 7

5 وزن و ســـرعــت اثر )تمپو(8

كلی اثر و تناسب آن با توانایی ها 9 ساختمان 
گروه ع  و نو

4

4همــــــــراهـــی -  تنظیم 10

7تلفیق شعرو موسیقی11

كـــــــــــالم   12 7موازین و ارزش هاى ادبــــی 

ع امتیازات 13 70 مــــجمو

گروه:  اسامی و امضای هیئت داوران:    ارزیابی تکخوان 

كثر امتیازنام و نام خانوادگیردیف امتیازحدا
20قطعه 1  

20قطعه 2

امتیازنام و نام خانوادگیردیف
1

2

3

توجه:  برای هر دو اثر، آرای مشورتی داوران در یك برگ ثبت شود. 
لطفٌا نظرات و توضیحات بیشتر جهت ثبت در پشت برگه نوشته شود.

راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای آوایی
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کر گروه های   نمون برگ ثبت مشخصات 
    جنس:  شهرستان / منطقه / ناحیه:                                                                                                                           استان:

ف
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پس

ن/
خوا

ك 
/ ت

ن 
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وازن

 ن

راه
هم

ت
ثاب

1

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
گروه12 سرپرست 

گروه13 رهبر 

گروه14 دستیار رهبر 

مدیر اجرایی وتداركات15

کل آموزش وپروش استان.................. اداره آموزش و پرورش شهرستان...........               اداره 

ج شود.  - توضیحات بیشتر در پشت صفحه در
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همسرایان فجر و هم      آوایان تربیت
اسالمی،  ایران  شریف  ملت  با  همگام  یخی  تار و  ملی  زهای  رو گرامی داشت  منظور  به   •
یزی، تمهید مقدمات و سازماندهی  الزم است بر اساس شیوه نامۀ مربوط نسبت به برنامه      ر
یژۀ یوم  گروه      های بزرگ سرود دانش      آموزی 1357 نفره ) همسرایان فجر( برای اجرا در مراسم و
گروه      های 313نفره ) هم      آوایان تربیت ( برای اجرا در مراسم یوم  ا...، بیست و دوم بهمن و 
کز و شهرستان      های استان با هماهنگی و همکاری نهادهای استانی  ا... سیزده آبان، در مرا
یابی و تقدیر از مجریان برتر  گزارش جامع آن برای ارز گردد و  یزی و اقدام  و منطقه      ای  برنامه ر

کل فرهنگی و هنری ارسال شود مدارس، مناطق و استان به اداره 

نحوۀ تحویل آثار
یافت آثار، از سال 95-96 ثبت نام دانش      آموزان  یل و در به منظور تسریع و تسهیل روند تحو
از  و  اینترنتی  صورت  به  هنری،  فرهنگی  جشنواره      های  در  شرکت      کننده  فرهنگیان  و 
در  دستی  و  کاغذى  صورت  به  فهرستی  لذا   می      پذیرد.  صورت  همگام«  طریق»سامانه 

گرفته نمی      شود. یل  دبیرخانه آثار تحو
 به همین منظور، کلیۀ آثار می      بایست از طریق»هارد اکسترنال« و با درج مشخصات به روش 

یل داده شود: یر به دبیرخانة جشنواره ارائه و تحو و قالب ز
تکنوازی،  همگانی،  سرود  محلی،  سرود  تلفیقی،  سرود  پوشه      های  شامل:  پسران  آثار   •

همنوازی، آواز.
تکنوازی،  همگانی،  سرود  محلی،  سرود  تلفیقی،  سرود  پوشه      های  شامل:  دختران  آثار   •

همنوازی.
• آثار همسرایان امور تربیتی )کرال(: مستقل- ترکیبی

گرفته نخواهند شد. یل  الزم به ذکر است، آثار بر روی لوح فشرده )DVD یاCD( تحو

راهکارنامه/فصل سّوم /هنرهای آوایی
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در  سازمانی(  و  )رسمی  سرود  و  موسیقی  رشتۀ  در  هنرمند  فرهنگیان  اطالعات  نمون برگ 
رش استان ...... زارت آموزش و پرو و
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17

خالصه سوابق هنری: ..............................................................................................

نمونه آثار: .........................................................................................................
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محل  نمون برگ برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری
الصاق 
عكس

گروهی ویژۀ رشتۀ های 

مرحلۀ اول
) مدرسه (

دانش آموزان فوق به استناد رای داوران با امتیاز :...... به عنوان رتبه :....... در سطح مدرسه انتخاب و جهت 

شركت در مرحلۀ دوم مسابقات معرفی می گردند.  

/نام و نام خانوادگی  دبیر ستاد:                      / نام و نام خانوادگی مربی مدرسه:                 / نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:

                 امضاء                                                                                            امضاء                                                                                               امضاء

مرحلۀ دوم
) منطقه/ 
شهرستان (

منطقه/شهرستان  سطح  در   .......: رتبه  عنوان  به   ......: امتیاز  با  داوران  رای  استناد  به  فوق  دانش آموزان 

انتخاب و جهت شركت در مرحلۀ سوم مسابقات معرفی می گردند.  

/نام ونام خانوادگی كارشناسی فرهنگی و هنری :         /نام و نام خانوادگی مربی مدرسه:      /نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:

                               امضاء                                                                   امضاء                                                         امضاء

مرحلۀ سوم
) استان (

دانش آموزان فوق به استناد رای داوران با امتیاز :...... به عنوان رتبه :....... در سطح استان انتخاب و جهت 

كشوری ( معرفی می گردند.     شركت در مرحلۀ چهارم مسابقات) 

/نام ونام خانوادگی كارشناس مسئول  فرهنگی و هنری :              /نام و نام خانوادگی مربی مدرسه:            /نام و نام خانوادگی معاون  پرورشی:

                               امضاء                                                                       امضاء                                                       امضاء

مرحلۀ 
چهارم

كشوری (  (

گردیدند. دانش آموزان فوق به استناد رای داوران با امتیاز : ............. به عنوان رتبه : ............ انتخاب 

/نام ونام خانوادگی  مسئول كمیته فنی:             /نام و نام خانوادگی كارشناس مسئول مسابقات:             /نام و نام خانوادگی دبیر مسابقات:

                               امضاء                                                                   امضاء                                                         امضاء

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های آوایی



125

هنرهای دستی و تجسمی

گزین  گفته  ها:
ابزارهای هنری بی  شک، رساترین، بلیغ  ترین و کاری  ترین ابزار ابالغ و تبلیغ پیام است. )مقام 

معظم رهبری مدظله  العالی(

یق  تشو و  باشد  توجه  مورد  شریف  ایده  های  انتقال  برای  زبان  رساترین  عنوان  به  هنر  باید 
رش هنرمند یک اقدام اساسی تلقی گردد. )مقام معظم رهبری  هنرمندان متعهد جامعه و نیز پرو

مدظله  العالی(

کتاب بزرگ بیرون است. )فرانسوا ولتر( یم، از عهدۀ یك  که از یك تابلوی نقاشی می  آموز آن  چه 
که نقاشی به انسان می دهد. )پابلو پیکاسو( فرق نقاشی با عکس در احساس آرامشی است 

کامل  ترین و هنرمندترین نقاش، طبیعت است...)حسین بهزاد( بزرگ ترین و 
سیر  جهت  در  است  عاملی  بلکه  می بخشد،  کمال  و  شرافت  ماده  به  تنها  نه  سنتی  هنر 

کمال. انسان به سمت 
گذرا  که  این  جهان  را محلی   هنرهای  سنتی  ایران ، تجلی  نمادین  جهانی  ابدی  و ازلی  است  

تر به  منظور وصول  به  آرامش  درونی  می  داند. و واسطه ای  برای  رسیدن  به  مرتبه ای  واال
نگارگری ایرانی به عنوان هنری برگرفته از مفاهیمی چون تعالی روح و رسیدن به عالم معنا و 

گرا و هنر قدسی در سراسر دنیا شناخته شده است. جاودانگی با نگرش حقیقت 
کاغذ نقش  گر در راه دین قلمی زده شود و رنگ و طرحی به سفیدی  در هنر نگارگری قرآن، ا

یبایی ها است. ببندد، همگی در ستایش آفرینندۀ ز
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گرایش  های هنرهای دستی و تجسمی شاخه  ها و 

حوزۀ 
اصلی

شاخۀ 
اصلی

تمامی آثار در سال تحصیلی جاری خلق شده باشند

كارشاخۀ فرعی استفاده ازقاب شیشه ایقطع 

تی
دس

ی و 
سنت

ی 
ها

هنر

عی
صنا

ی 
ها

هنر

قالیبافی
جاجیم بافی

گلیم بافی
نمد مالی

حداقل  70*50
كثر به طول 156 سانتیمتر حدا

استفاده از قاب شیشه ای 
مجاز نمی باشد.

استفاده از قاب شیشه ای  35*25 الی 70*100پته دوزی
مجاز نمی باشد

قلمزنی
كاری خاتم 

كاری مشبك 
كاری منبت 
كاری معرق 

حداقل  70*50
كثر به طول 156  حدا

استفاده از قاب شیشه ای 
مجاز نمی باشد.

استفاده از قاب شیشه ای -ملیله دوزی
بالمانع است.

كاری 20*20 تا 50*70مینا 

كاشی معرق سنتی

سفالگری

مجسمه سازی

استفاده از قاب شیشه ای 10*10*10 تا 70*50*30
مجاز نمی باشد.

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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تی
دس

ی و 
سنت

ی 
ها

هنر

ی
رگر

گا
 ون

ت
تاب

و ك
ی 

یس
نو

وش
خ

خط نستعلیق

خط شکسته نستعلیق

خط ثلث

خط نسخ

نقاشی خط

كثر70*100 استفاده از قاب شیشه ای حداقل 30*20 حدا
مجاز نمی باشد.

نگارگری ایرانی

تذهیب

تشعیر

كثر70*100 استفاده از قاب شیشه ای حداقل 30*20 حدا
بالمانع است.

كثر70*100نقشه قالی چاپ دستی استفاده از قاب شیشه ای حداقل 30*20 حدا
مجاز نمی باشد.

كثر35*25چاپ دستی استفاده از قاب شیشه ای مجاز حداقل 30*20 حدا
نمی باشد.

می
جس

ی ت
ها

هنر

یبا
ی ز

ها
هنر

عکاسی
نقاشی دیجیتال

كثر35*25 حداقل 15*10 حدا
dpi   با رزولیشن 300 

استفاده از قاب شیشه ای مجاز 
نمی باشد.

رنگ روغن
گواش

طراحی آب مركب
طراحی قلم فلزی

طراحی مداد
طراحی زغال

مداد رنگی
آبرنگ
پاستل

كثر70*100 استفاده از قاب شیشه ای مجاز حداقل 30*20 حدا
نمی باشد.

ی
رد

ارب
ی ك

ها
هنر

كثر70*35كاریکاتور حداقل 30*20 حدا
استفاده از قاب شیشه ای مجاز 

نمی باشد.

طراحی جلد
تصویر سازی
پوستر سازی

طراحی آرم

استفاده از قاب شیشه ای مجاز استفاده از قطع استاندارد
نمی باشد.
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مسابقۀ هنرهای دستی و تجسمی:
با  مسابقاتی  دانش  آموزی،  تجسمی  و  دستی  آثار  آفرینش  و  یت  تقو ساماندهی،  منظور  به 
گرایش  های خاص هر منطقه  یادی  کشوری و تعداد ز گرایش در مرحلۀ  بیش از چهل و دو 
و استان برپا می  شود، آثار برتر دانش آموزان انتخاب و به عنوان الگوهای برتر معرفی و مورد 

تجلیل قرار می  گیرند.   
هنری  مهارت  افزایش  و  انگیزه  یت  تقو هدف  تجسمی  با  و  دستی  هنرهای  مسابقات 
یی  رش روح آن ها و از همه مهم تر به عنوان بازو دانش آموزان و نیز بهبود اوقات فراغت و پرو
گاهی دانش آموزان از هنرهای مذهبی،  کنار آموزش های علمی  و ارتقای سطح آ خالق در 

گذشتگان برگزار می گردد. ملی، بومی، محلی و حفظ میراث فرهنگی 

هدف  ها و ضرورت  ها
• تحقق ارزش  ها و آرمان  های متعالی اسالمی با خلق آثار هنری.

یت یکپارچه اسالمی، انقالبی و  • زمینه سازی برای شکوفایی استعدادها و شکل  گیری تقو
ایرانی دانش  آموزان با تولید و خلق آثار هنری.

و  بسط  کشور،  مدارس  هنری  فعالیت  های  توسعۀ  و  دانش  آموزان  هنری  آثار  کیفی  رشد   •
گسترش فعالیت  های هنری و ...

ز خالقیت  ها، به عنوان سرمایه های ملی. • شناخت استعدادها و ایجاد زمینه برای برو
گروه  ها  تشکیل  و  یکدیگر  با  هنرمند  دانش  آموزان  آشنایی  جهت  زمینه  ردن  آو فراهم   •

وانجمن  های هنری.
• بهره  مندی از تجربیات و اطالعات و تبادل اندیشه  ها و افکار. 

• ارتقاء سواد بصری هنری دانش  آموزان.
• خلق آثار هنری فاخر.

• امکان برگزاری نمایشگاهی از آثار دانش  آموزان هنرمند.
گسترش و ارج  گذاری به هنرهای بومی سنتی با خلق آثار هنری خاص محلی. یت،  • تقو

• هدایت دانش آموزان مستعد و نخبه، جهت ادامۀ تحصیل در دانشگاه متناسب با رشته مربوطه

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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شرایط عمومی و اختصاصی مسابقات
1– مسابقات در سه بخش برگزار می شوند:

الف ( هنرهای دستی 
 ب ( هنرهای تجسمی

  ج( نقاشی همگانی

شرکت کنندگان 
ره های مختلف تحصیلی می توانند در مسابقات هنرهای  تمامی دانش آموزان دختر و پسر دو
ین موضوعی مسابقات،  دستی و تجسمی ، براساس رشته های اعالم شده در یکی از عناو

شرکت نمایند.
گرایش از رشته های اعالم  - دانش آموزان در مرحلۀ اّول )مدرسه( می توانند در یک یا چند 
شده شرکت نمایند. لیکن حضورشان در مراحل بعدی تنها در یک گرایش امکان پذیر است.
یخ خلق اثر، »شناسنامه کامل خالق  رۀ تحصیلی، الزم است تار -برای هر اثر ارسالی در هر دو

گردد. آن« نوشته، حک یا نصب 
انفرادی،  رشته های  یژۀ  و هنــری  و  فرهنگی  مسابقات  برگزیدگان  مشخصات  نمون  برگ   -
می  بایست ممهور به مهر و امضای مدیر مدرسه شده باشد،  نمون برگ  ها در مراحل بعدی 

گردند. نیز می بایست به همراه آثار ارسال و مثل مراحل قبل مهر و امضاء 
یژۀ  تبصره1:  نمون برگ  های مشخصات برگزیدگان هر مرحلۀ از مسابقات فرهنگی و هنری، و

ری نخواهند شد. رشته های انفرادی فاقد مهر و امضاء، در مراحل بعدی بررسی و داو
کالسور ارسال شوند و از  تبصره 2:  نمون برگ  های فوق به ترتیب لیست دانش آموزان در یک 

گردد. چسباندن آن ها به پشت و روی آثار جدًا خودداری 
اجرا  به منظور  توجیهی  برگزاری جلسات  و  پیگیری  و  اجرا  یزی،  برنامه ر کارگروه  - تشکیل 

ری است. نمودن شیوه نامه مسابقات، برای دانش آموزان ضرو
که آسیب پذیر باشند( به مرحلۀ  ر آثار بدون قاب)به غیر از موارد استثنایی  - حتـی المقــدو

تر ارسال شوند. باال
آرشیو  در  شود،  گرفته  عکس  برگزیده  آثار  از  الزم  است  مسابقات،  از  مرحله  هر  پایان  در   -
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گردد. کشوری ارسال  نگهداری و یك نسخه به دبیرخانه 
ری مسابقات هنرهای  یابی مسابقات که در نمون  برگ  های داو - مدارس موظفند از موارد ارز
از موارد و  نیز  را  کرده و دانش  آموزان  کسب  کامل  گردیده، اطالع  دستی و تجسمی  مندرج 

گاه سازند.   همچنین از دیگر بندهای فنی و اجرایی دستورالعمل آ

 شرایط عمومی مسابقات:
صورت  به  نهایت  در  اولیه،  ری  داو از  پس  تجسمی،  و  دستی  هنرهای  جشنوارۀ 
خواهد  سرانجام  به  کشوری  مرحلۀ  در  رشته،  هر  برتر  نفرات  انتخاب  و  مسابقه)کارگاهی( 
کشوری با  رسید. استان  ها موظفند قبل از ارسال آثار هنر های دستی و تجسمی به مرحلۀ 
کارگاهی)workshop( نسبت به اصالت اثر و خلق اثر در  ری حضوری عملی،  برگزاری داو
یابی  همان سال تحصیلی، اطمینان حاصل نموده و پس از تأیید صحت آن، آثار را برای ارز

کشوری ارسال نمایند. به مرحلۀ 
• دانش  آموزان موظفند وسایل و ابزار اولیۀ مرتبط با رشتۀ هنری خود را به همراه داشته باشند.

کشوری ارسال شود. • از هر دانش  آموز فقط یك اثر به مرحلۀ 
ارسالی  آثار  باشند،  شده  خلق  تحصیلی  سال  همان  در  شده،  ارسال  آثار  است  الزم   •

ری نخواهند شد.  گذشته داو سال  های 
 - )هنرستان  و  -پسر(  )دختر  تفکیك  به  اثر  چهار  گرایش  هر  در  ارسالی  آثار  کثر  حدا  •
آن  آثار  تمامی  باشد،  مجاز  حد  از  بیش  ارسالی  آثار  چنان  چه  می  باشد،  استان  متوسطه( 

ری حذف می  شود. گرایش از بخش داو
یل آثار به دبیرخانه جشنواره تنها با حضور نمایندۀ رسمی ادارات کل استان ها  • ارسال و تحو
یافت آثار توسط ُپست و روش های غیر معمول دیگر  قابل پذیرش می باشد و دبیرخانه از در

ر می باشد. معذو
به  شده  ارائه  آثار  و  است  الزامی  مسابقات  نمایۀ  در  شده  ذکر  تقسیم  بندی  های  رعایت   •

کشوری باشد. کشوری باید طبق نمایۀ مسابقات مرحلۀ  مرحلۀ 
کشوری، هرگونه اصالحیه باید تا یك  • پس از اعالم اسامی دانش  آموزان راه یافته به مرحلۀ 

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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کل فرهنگی و هنری اطالع داده شود. کتبی به اداره  هفته قبل از شروع جشنواره به صورت 
منطقه،  سطح  تا  ابتدایی  رۀ  دو تجسمی  و  دستی  هنرهای  بخش  گرایش  ها،  کلیۀ  در   •

کشوری برگزار می  شود. متوسطۀ اول تا سطح استان و متوسطۀ دوم تا سطح 
•  به منظور نیل به اهداف عالی برگزاری مسابقات، الزم است مسابقات هنرهای دستی و 

تجسمی در تمامی مراحل به صورت حضوری انجام شود .
به  جدی  توجه  ری،  داو گروه  اعتباربخشی  ری،  داو نقش  و  جایگاه  اهمیت،  به  نظر   •
صرف وقت و انرژی همکاران، دانش  آموزان و هزینه  های بخش نقاشی همگانی و برگزاری 
ری مسابقات هنرهای دستی  جشنواره  ها و مسابقات و... الزم است استان  ها بادقت امر داو

کامل نمایند. و تجسمی را سامان داده و برآن نظارت 
یخی، حماسی، آداب،  •  الزم است در هنرهای دستی و تجسمی، به مسائل فرهنگی، تار
سنن،  مشاهیر و مفاخر منطقه پرداخته شود و از انتخاب آثار هنری مغایر با اهداف آموزشی 

و تربیتی پرهیز شود.
گروه  ها و نفرات برتر، برابر شیوه نامۀ  کلیۀ  •  مناطق و استان  ها موظفند به صورت شایسته از 

رند. اجرایی مسابقات)پیام مهر واصالحیه  ها ( تقدیر به عمل آو
کشوری بخش هنرهای دستی و تجسمی  • نظر به این  که تعیین رتبه  های اول تا سوم مرحلۀ 
کارگاه های مربوط انجام می  شود، لذا حضور تمامی دانش آموزان برگزیده این  با حضور در 

کارگاه های آموزشی الزامی است. بخش در 
گرایش  همان  در  شرکت  به  مجاز  صرفًا  گرایش  هر  برگزیدگان  کلیۀ  کشوری،  مرحلۀ  در   •

می باشند.
با برگزاری  کشوری،  از راه یافتگان به مرحلۀ  •  ادارات فرهنگی و هنری استان  ها موظفند 

یت صاحبان آثار، اطمینان حاصل نمایند. آزمون عملی از احراز هو
با  اثر  یت  احراز هو و عدم  کشوری  برگزاری مسابقات حضوری در مرحلۀ  از  • چناچه پس 

کشوری حذف خواهد شد. ران، دانش آموز مربوطه از مرحله  صاحب اثر توسط داو
یابی و انتخاب نفرات  کارگاه  های آموزشی عالوه بر آموزش، جلسۀ ارز •  با توجه به این  که 
برای  استرس  هرگونه  از  فارغ  و  آرام  فضایی  ایجاد  جهت  لذا  می  شود،  محسوب  نیز  برتر 
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کالس  ها اجتناب نمایند. دانش  آموزان، همکاران استان  ها از حضور در 
رسید  یافت  در قبال  در  گروه،  سرپرست  به  جشنواره  پایان  در  دانش  آموزان  منتخب  آثار   •
عودت داده می  شود و پس از پایان جشنواره، هیچ  گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه 

دبیرخانه نخواهد بود.

شرایط اختصاصی مسابقات ) هنرهای تجسمی ( 
که با رایانه و یا به صورت  گرافیك، آثاری  یرشاخه  های  ری آثارتجسمی، با ز • در بخش داو

یابی می  شوند. دستی اجرا شده باشند، به صورت یکسان و در شرایط برابر ارز
روی  بر  لوح فشرده، عکس چاپ شده  قالب  در  آثار  ارسال  به همراه  در بخش عکاسی   •
حذف  ری  داو بخش  از  اثر  این  صورت  غیر  در  شود،  ارسال  نیز   A4 سایز  در  عکاسی  کاغذ 

خواهد شد.
• عکس ها با رزولیشن dpi 300 ذخیره و ارسال شوند. 

ری فقط از روی پرینت رنگی اثر ارائه شده انجام می  شود،  • در بخش نقاشی دیجیتال، داو
کشوری، رایانه و وسایل مورد نیاز بخش مربوط را به  ضمنًا دانش آموزان راه یافته به مرحلۀ 

همراه داشته باشند.

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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کشوری مسابقات هنر های دستی و تجسمی نمایۀ مرحله 
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***گواش22**-قالیبافی1

***طراحی آب مركب23**-جاجیم بافی2

***طراحی قلم فلزی24**-گلیم بافی3

***طراحی مداد25**-نمد مالی4

***طراحی زغال26**-قلم زنی5

كاری6 گری ایرانی27**-خاتم  **-نگار 

كاری7 **-تذهیب28**-مشبک 

كاری8 **-تشعیر29**-منبت 

كاری9 **-نقشه قالی30**-معرق 

كاری10 **-نقاشی دیجیتال31**-مینا 

**-كاریکاتور32**-پته دوزی11

***مداد رنگی33**-كاشی معرق سنتی12

**-طراحی جلد34**-ملیله دوزی13

**-چاپ دستی35**-مجسمه سازی14

***آبرنگ36**-سفالگری15

***پاستل37***خط نستعلیق16

**-عکاسی38**-خط شکسته نستعلیق17

**-تصویر سازی39**-خط ثلث18

**-پوستر سازی40**-خط نسخ19

**-طراحی آرم41**-نقاشی خط20

**-چاپ دستی42**-رنگ روغن21

رۀ اول تا سطح استان و متوسطه  رۀ ابتدایی تا سطح منطقه، متوسطه دو کلیه رشتۀ  های مسابقات دو  *در 

کشوری برگزار می گردد. رۀ دوم تا  سطح  دو
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای تجسمی 
»چاپ دستی«

كد استان:
نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                             هنرستان:  دختر     پسر  

كد اثر:                                                              دبیرستان:  دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه:

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال
5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

كار1 كل  تركیب بندی زیبای 

كیفیت مطلوب2

ارائه تکنیک چاپی3

خالقیت4

ک های داوری جمع مال

كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظرداو
.............................................................................................
.............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری مسابقات هنرهای تجسمی
 )کاریکاتور(

كد:                        استان:                               شهرستان/منطقه خدمت:                          آموزشگاه:
نام و نام خانوادگی صاحب اثر:                            دورۀ تحصیلی:                                جنسیت: دختر     پسر  

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال
5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

1
انتقال صحیح و سریع پیام توسط تکنیک و پرداخت به 

ع موضو

كیفیت2 اجرای با 

تکنیك3

ع اعالم شده4 هماهنگی اجرا براساس موضو

تركیب بندی مطلوب5

ک های داوری جمع مال

جمع امتیاز

.................................................................................... ر:  داو نظر 
.............................................................................................

..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3
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نمون  برگ داوری مسابقات هنرهای تجسمی
گرافیك )تصویرسازی(

كد:                       استان:                                      شهرستان/منطقه خدمت:                        آموزشگاه:

نام و نام خانوادگی صاحب اثر:                                       دورۀ تحصیلی:                                جنسیت: دختر     پسر       

منطقه/ شهرستان:                                رتبه:

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال
5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

گروه سنی مخاطب1 ع و جنس و  ح و تکنیک با موضو تناسب طر

ع اعالم شده2 اجرا براساس موضو

گردش درست رنگ ها و نورپردازی مناسب3 ع رنگی و  تنو

ع و جذب مخاطب4 بیان موضو

كار5 ظرافت و تمیزی 

ک های داوری جمع مال

كل جمع 

ر: .................................................................................... نظر داو
..............................................................................................
..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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 نمون برگ داوری آثار هنرهای تجسمی
گرافیك »آرم«

نام و نام خانوادگی:                               تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان:  دختر     پسر  

كد اثر:                                                                 دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                  

منطقه/ شهرستان:                                    رتبه:                  

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال
5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

ع1 ح و موضو ارتباط طر

سادگی2

رعایت صحیح مبانی و اصول طراحی آرم3

استفاده از عناصر فرهنگی و عملی در طراحی4

اجرای درست و زیبا5

ک های داوری جمع مال

كل جمع 

.................................................................................... ر:  داو نظر 
..............................................................................................
..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای تجسمی
طراحی)مداد، ذغال، قلم فلزی، آب مرکب و ...(

كد:                                       استان:                       شهرستان/منطقه خدمت:                               آموزشگاه:
نام و نام خانوادگی صاحب اثر:                                      دورۀ تحصیلی:                        جنسیت:  دختر     پسر  

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال
5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

تناسب و اندازه1

كیفیت2 اجرای با

تکنیك برتر3

استفاده درست و به جا از ابزار4

اجرا در ابعاد مشخص شده از سوی هیئت داوران5

ع اعالم شده6 اجرا براساس موضو

تركیب بندی مطلوب7

ع سطوح تیره و روشن و نورپردازی مناسب و حجم نمایی درست8 تنو

ایجاد بافت های بجا و مناسب9

كادربندی10 پاسپارتو و 

جمع امتیاز

ر: .................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری مسابقات هنرهای تجسمی
نقاشی)مدادرنگی، مدادشمعی، پاستل، ماژیك، آبرنگ، رنگ روغن، ترکیب مواد(

كد:                                      استان:                       شهرستان/منطقه خدمت:                          آموزشگاه:

نام و نام خانوادگی:                                            دورۀ تحصیلی:                                                جنسیت:  دختر     پسر  

منطقه/ شهرستان:                                                               رتبه: 

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال
5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

طراحی درست، تركیب بندی و تناسب و اندازه1

اجرا در ابعاد مشخص شده از سوی هیئت داوران2

ع اعالم شده3 اجرا براساس موضو

گردش درست رنگ ها و نورپردازی مناسب4 ع رنگی و  تنو

گذاری درست5 تکنیك در یك سبك مشخص ورنگ 

تکنیك برتر و استفاده درست از ابزار6

كار7 پیشرفت یکسان و متناسب 

كار8 ظرافت و تمیزی 

كار9 كادربندی و اتمام درست 

جمع امتیاز

ر: ..................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی و تجسمی
گرایش ها« کلیه  »ویژۀ 

كد استان:
نام و نام خانوادگی:                            تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                             دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                    

منطقه/ شهرستان:                            رتبه:

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

مهارت در اجرا1

ح و رنگ، مواد  و مصالح(2 رعایت  اصالت هنری )طر

ح و رنگ، تناسب اندازه(3 كلی اثر )هماهنگی طر تركیب 

ح و رنگ، كاربرد(4 خالقیت و ابتکار)مواد و مصالح، شیوۀ اجرا، طر

كیفیت و ارائۀ اثر5

ع6 تناسب مفهوم اثر با موضو

ک های داوری جمع مال
جمع امتیاز

.................................................................................... ر:  داو نظر 
.............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای تجسمی
گرافیک »پوستر«

كد استان:

نام و نام خانوادگی:                            تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                             دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                   

منطقه/ شهرستان:                            رتبه:

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال
5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

ع1 ح و موضو ارتباط طر

خالقیت در تکنیک2

ایده پردازی3

سادگی و رسایی پیام پوستر4

لی اوت بندی مناسب5

ک های داوری جمع مال

كل جمع 

ر: .................................................................................... نظر داو
..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای تجسمی
» عکاسی «

كد استان:

نام و نام خانوادگی:                                               عنوان عکس:                                           هنرستان: دختر     پسر  

استان:                      تعداد عکس:              رنگی      سیاه و سفید          دیجیتال              دبیرستان: دختر     پسر  

منطقه/ شهرستان:                                       رتبه:                                               

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال
5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

كیفیت اثر از لحاظ عکس برداری، 1

2
تركیب بندی، توجه به  نمون برگ های بصری، جنبه های 

زیباشناسانه

ع3 بیان صریح و قوی موضو

»تکنیک« در عکس برداری، جلوه های ویژه4

خالقیت و نوآوری5

رعایت اندازه و قطع اثر6

ک های داوری جمع مال

كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای تجسمی
نگارگری» خوشنویسی و نقاشی خط«

كد استان:

نام و نام خانوادگی:                            تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                             دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                   

منطقه/ شهرستان:                            رتبه:

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

کلمات )سواد و بیاض، اتصاالت و ضعف(1 اجرای حروف و 

قوت دست در اجرای مفردات )قلم گذاری، اجرای صحیح(2

کلمات(3 رعایت تناسب )همخوانی و حروف و 

کلی خط4 رعایت اصول 

تنظیم مرکب )مرکب برداری، مرکب رانی(5

کلمات(6 کشیده، محل استقرار حروف و  ترکیب )انتخاب 

انتخاب اندازه قلم و استفاده به جا از دانگ های مختلف7

شناخت صفحه و کادر مناسب )نوع کاغذ، دست ساز، سنتی، بازاری(8

کار )تمیزی در اجرا(9 نزاکت 

ابتکار و خالقیت10

توجه به محتوا و موضوع11

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2
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 نمون برگ داوری آثار هنرهای تجسمی
نگارگری »گل مرغ، تذهیب و تشعر«

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                      هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                               دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                           
منطقه/ شهرستان:                                    رتبه:                  

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

یژه (1 طراحی ذهنی و خالقیت ) امتیاز و

2
کیفیت  کپی ارائۀ عکس اصل اثر با  طراحی اولیه مطلوب ) در آثار 

مطلوب الزامیست (

ترکیب بندی مناسب3

تکنیك4

گذاری ) روحی و جسمی (5 رنگ 

گیری6 قلم 

پرداز7

کشی8 کادر بندی و جدول 

پاسپارتو9

جمع امتیاز
كل جمع 

ر: .................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی و تجسمی
»نقد هنری«

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                                        تکنیک/گرایش هنری:                              هنرستان:دختر     پسر  

كد اثر:                       دبیرستان: دختر     پسر    منطقه/ شهرستان:                   رتبه:                   استان:                                       

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

سبك شناسی1

مخاطب شناسی2

نقد محتوی و نقد شکل3

نشانه شناسی4

ساختار ادبی5

یا بودن و پرداخت به اصل موضوع 6 گو

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای تجسمی
»نقاشی دیجیتال«

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                                        تکنیک/گرایش هنری:                              هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                       دبیرستان: دختر     پسر       منطقه/ شهرستان:                   رتبه:                   استان:                                       

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

طراحی درست، ترکیب بندی و تناسب و اندازه1

2  300 dpi اجرا در ابعاد مشخص شده با حجم

استفاده از نرم افزارهای مناسب3

گردش درست رنگ ها و نورپردازی مناسب4 تنوع رنگی و 

گذاری درست5 تکنیك در یك سبك مشخص ورنگ 

کار6 پیشرفت یکسان و متناسب 

کار7 کادربندی و اتمام درست 

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

.................................................................................... ر:  نظر داو
.............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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ضوابط اختصاصی )هنرهای دستی(
یابی و آموزشی، وسایل مورد  گارگاه  های ارز • دانش  آموزان برگزیدۀ کشوری جهت شرکت در 

نیاز رشتۀ اختصاصی خود را به همراه داشته باشند.
کثر ارتفاع نباید بیشتر از کیلو و حدا زن باید 5  کثر و • در بخش مجسمه و حجم، حدا

یک متر باشد.
ری است همکاران محترم در حین ارائۀ آثار به دبیرخانه، تدابیر الزم جهت محافظت  • ضرو

گیرند. از آثار خصوصًا معرق و منبت را به  کار 
• از نوشتن درج مشخصات و شناسنامۀ اثر بر روی اصل اثر خودداری نموده و شناسنامۀ 

که منجر به خدشه دار شدن اثر نگردد. کامل به نحوی به اثر الصاق شود  اثر به طور دقیق و 
در  جشنواره  اجرایی  ستاد  توسط  کد  این  گردد؛  درج  اثر  آن  مخصوص  کد  اثر  هر  روی  بر   •

اختیار همکاران استان ها قرار می گیرد.

به طور مثال:
11  _ _  _ _  _ _ تهران   
12  _ _  _ _  _ _ اصفهان   
13 _ _  _ _  _ _ مشهد   

11 43 55 21     
یژه منطقه                                دو رقم سوم و

یژه استان یژه شهرستان          دو رقم اول و                دو رقم دوم و
      



148

نمایۀ مسابقات فرهنگی و هنری )هنرهای دستی(

ف
ردی

ش
رای

گ

ی
دای

ابت

ول
ه ا

سط
تو

م

وم
ه د

سط
تو

م

ف
ردی

ش
رای

گ

ی
دای

ابت

ول
ه ا

سط
تو

م

وم
ه د

سط
تو

م

**-مجسمه سازی9**-قالیبافی1

كاری10**-جاجیم بافی2 **-منبت 

كاری11**-گلیم بافی3 **-معرق 

كاری12**-نمد مالی4 **-مینا 

**-پته دوزی13**-قلمزنی5

كاری6 **-كاشی معرق سنتی14**-خاتم 

كاری7 **-ملیله دوزی15**-مشبك 

**-سفالگری8

رۀ اول متوسطه تا سطح  رۀ اول و دوم دبستان تا سطح منطقه، دو کلیۀ رشته  های مسابقات دو  *در 
کشوری برگزار می  گردد. رۀ دوم متوسطه تا  سطح  استان و دو

    

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»نمد مالی«

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

کنار هم1 انتخاب نقش و رنگ های مناسب در 

کامل الیاف پشم2 در هم رفتن 

کار و عدم استفاده از قیچی3 کنارۀ  تمیزی 

کار نهایی4 تمیزی 

خالقیت5

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

................................................................................... ر:  داو نظر 
.............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی 
»گلیم- جاجیم«

كد استان :
نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     
منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

کنار هم1 انتخاب نقش و رنگ های مناسب در 

کامل الیاف پشم2 در هم رفتن 

انتخاب الیاف طبیعی3

کار نهایی4 تمیزی 

سرکجی نداشتن در طول و عرض5

تمیزی پشت اثر6

خالقیت7

یشه ها8 گره ر

کارنهایی9

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: .................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»پته دوزی«

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

انتخاب پارچه و الیاف مناسب پشمی1

انتخاب دوخت های مناسب در هر فضا2

کار3 کار تمیزی پشت  جمع نشدن 

کار نهایی4

کنار هم5 انتخاب نقش و رنگ های مناسب در 

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»گالبتون دوزی«

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

طرح سنتی مناسب1

پارچه مناسب2

دوخت صحیح3

کار4 تمیزی پشت 

کار نهایی5

خالقیت6

کنار هم7 انتخاب نقش و رنگ های مناسب در 

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

................................................................................... ر:  داو نظر 
.............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»فرش«

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

انتخاب نقشه اصیل و سنتی1

استفاده از الیاف طبیعی2

سرکجی نداشتن در طول و عرض3

قیچی صحیح پرزها4

پرداخت نهایی5

خالقیت6

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

.................................................................................... ر:  نظر داو

..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»سفالگری«

كد استان :
نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  
كد اثر:                                                            دبیرستان:دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

گل با رطوبت مناسب1 انتخاب 

موضوع و طرح مناسب2

کار3 ایجاد عمق و خطوط و بافت در 

کار بدون ایجاد ترك4 خشك نمودن 

کاری نهایی5 پرداخت و سمباده 

انتخاب لعاب مناسب6

یکدست و یکنواخت درآمدن لعاب7

خالقیت8

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: .................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

3

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
کاری« »کاشی 

كد استان :
نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

طرح اصیل1

استفاده از لعاب مرغوب و شفاف2

کامل به یکدیگر متصل شوند ) بدون فاصله (3 تکه ها 

کار4 صاف و یکدست درآمدن سطح 

کارنهایی5

خالقیت6

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2
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 نمون برگ داوری آثار هنرهای دستی
»معرق چوب و فلز«

كد استان :
نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

زیر ساخت مناسب1

انتخاب طرح مناسب2

3
استفاده از چوب و فلز مناسب بر اساس بافت و رنگ مناسب 

برای هر فضا

کناره ها 90 درجه4 برش صحیح 

نداشتن فاصله و شیار بین قطعات5

کشی مابین قطعات6 اره 

پرداخت و ساب و پولیستر7

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: .................................................................................... نظر داو
.............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
کاری« »ملیله 

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

انتخاب مواد مرغوب1

طرح اصیل و سنتی2

گل ریزه ها3 اتصال صحیح 

کل اثر4 زیبایی و هماهنگی 

پرداخت نهایی5

خالقیت6

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو
..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»منبت چوب«

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

انتخاب طرح مناسب1

استفاده از چوب مناسب2

ایجاد سطح برجسته و فرو رفته3

استفاده از ابزار و مغار مناسب4

دقت و ظرافت در اجرا5

پرداخت نهایی6

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو
..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون    برگ داوری آثار هنرهای دستی
کاری« »خاتم 

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     
منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

زیرساخت چوبی مناسب1

برش و چسباندن صحیح بدون فاصله2

کار3 پرداخت سطح 

جال و پرداخت نهایی4

خالقیت5

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: .................................................................................... نظر داو
..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»قلم زنی«

كد استان :
نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان:دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

انتخاب طرح1

استفاده مناسب از بافت های قلم2

حجم پردازی درست3

دقت و ظرافت در اجرا4

کردن5 سایه روشن و دود اندوده 

خالقیت6

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو
..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2

راهکارنامه/فصل سّوم / هنر های دستی و تجسمی
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»مشبك چوب و فلز«

كد استان :
نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

کار1 کل  ترکیب بندی زیبای 

کار به یکدیگر2 کل  اتصال 

پرداخت صحیح3

خالقیت4

استفاده از چوب و فلز مناسب بر اساس بافت و رنگ مناسب برای هر فضا5

اره کشی مابین قطعات6

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو

..............................................................................................

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2
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نمون  برگ داوری آثار هنرهای دستی
»مجسمه سازی«

كد استان :
نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

انتخاب طرح مناسب1

استفاده از مصالح مناسب2

خالقیت3

ترکیب بندی حجم4

دقت و ظرافت در اجرا5

پرداخت نهایی6

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2

راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای دستی و تجسمی
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 نمون برگ داوری آثار هنرهای دستی
کاری« »مینا 

كد استان :

نام و نام خانوادگی:                             تکنیک/گرایش هنری:                            هنرستان: دختر     پسر  

كد اثر:                                                            دبیرستان: دختر     پسر   استان:                                                     

منطقه/ شهرستان:                             رتبه :    

ک های داوریردیف عالیخوبمتوسطمال

5 امتیاز3 امتیاز1 امتیاز

هماهنگی نقوش با ظرف1

کیفیت لعاب2

طرح اصیل3

کارنهایی4

خالقیت5

ک های داوری جمع مال
كل جمع 

ر: ..................................................................................... نظر داو

امضا و تاریخنام و نام خانوادگی داورانردیف

1

2

2
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نقاشی همگانی            
 مسابقۀ نقاشی همگانی در مدارس، در طول سال تحصیلی با مشارکت حداکثری دانش  آموزان 
می  شود. برگزار  معلم  هفتۀ  و  فجر  دهۀ  ا...  ایام  آبان،  سیزده  مراسم  در  فعالیت  اجرای  و 

اهمیت و ضرورت:
• تحقق ارزش  ها و آرمان  های متعالی اسالمی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و ...

• زمینه  سازی برای شکوفایی استعدادها.
کیفی آثار هنری دانش  آموزان و توسعۀ فعالیت  های هنری. • رشد 

• تبادل نظر، اندیشه و ارتقاء سواد بصری و هنری دانش  آموزان.
گروهی و تعامل،  مشارکت و همکاری در بین دانش  آموزان. یت فعالیت  های  • توسعه و تقو
یایی و منطبق بر ارزش  های اسالمی در بین دانش  آموزان. یت روحیۀ نشاط و شادابی، پو • تقو

راهنمای عمل:
یزی مطابق با دستورالعمل مربوطه. - برنامه  ر

- فراخوان و دعوت از دانش  آموزان مستعد و عالقه  مند .
اندرکار، جهت آشنایی و  برای همکاران وعوامل اجرایی دست  برگزاری جلسۀ توجیهی   -

اجرای بهینه مراحل مختلف نقاشی همگانی.
- پیش بینی، هماهنگی و تخصیص منابع مالی جهت تهیۀ امکانات و تجهیزات مورد نیاز .
این  اجرای  ...(جهت  و  اجتماعات  سالن  مدرسه،  )حیاط  مناسب  مکان  انتخاب   -

گروهی. فعالیت و دعوت از دانش آموزان عالقه مند و تولید اثر مشترک و 
گروه  های برتر . - ارزشیابی آثار و تقدیر از 

کثر 30 صفحه  - تهیه  و ارسال گزارش جامع و مستند و تهیه آرشیو، حداقل 10 صفحه و حدا
یر. همراه با تصاو

- شرایط عمومی و اختصاصی  نقاشی همگانی
ره های مختلف تحصیلی مورد  • اجرای فعالیت نقاشی همگانی در تمامی مدارس و دو

کید است. تأ

راهکارنامه/فصل سّوم / نقاشی همگانی
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کشور برگزار می  شود. • مسابقات نقاشی همگانی در سطوح منطقه، استان و 
یابی و تقدیر به   • مناطق می  باید مدارس و مجریان فعال نقاشی همگانی منطقه را، برای ارز

استان معرفی نمایند. 
رۀ تحصیلی سه مدرسۀ دخترانه و سه مدرسۀ پسرانه به عنوان مدارس برتر انتخاب  • در هر دو
و از هر مدرسه پنج نفر مجری فعال در سطوح مختلف مسابقات برای تقدیر معرفی می  شوند.
• در سطح مسابقات کشوری از مجریان فعال نقاشی همگانی مدارس، مناطق و استان  های 

برتر تقدیر به عمل می  آید.
ر از عوامل و دانش  آموزان همان مدرسه استفاده شود. • در بخش نقاشی همگانی حتی  المقدو
رشی و  کردن برنامۀ نقاشی همگانی، شایسته است حوزۀ پرو • برای هر چه با شکوه  تر برگزار 
از   کارشناسان را  فرهنگی استان  ها و مناطق در ابتدای سال تحصیلی، مدیران، مربیان و 

قوانین و مقررات اجرایی مسابقات و فعالیت نقاشی همگانی مطلع نمایند.
برگ  کار کامل و جامع، طبق جدول  • مستندات طرح و برنامۀ نقاشی همگانی به صورت 

یابی، ارسال شود. ارز
کشوری،  یل آثار برگزیدگان مرحلۀ  • مستندات طرح و برنامۀ نقاشی همگانی به همراه تحو

یخ اعالم شده، ارائه شود . در تار
گرفته و  که ارائۀ اصل مستندات با توجه به جدول امتیازات باید صورت  • الزم به ذکر است 

از ارائۀ تمامی این مستندات  تنها در قالب لوح فشرده اجتناب شود.
ری است استان ها، اسامی همکاران فعال نقاشی همگانی را، پس از اطالع از امتیاز  • ضرو
یافت هدیه و لوح تقدیر، طی نامۀ رسمی،  یخ مقرر جهت در کثر تا تار کسب شدۀ آن ها، حدا
کرده و  یخ مقرر معرفی  زارت متبوع در تار کارشناس هنر های دستی و تجسمی مستقر در و به 

یل نمایند. یك نسخه از آن را در محل جشنواره به دبیر مربوطه تحو
• جهت اطالع از تعداد سهمیۀ اختصاصی آن استان، برای تقدیر از عوامل اجرایی مطابق 
کل فرهنگی و  کارشناسی مربوط در اداره  کسب شده در بخش نقاشی همگانی، با  امتیاز 

رشی تماس حاصل شود. هنری، اردوها و فضاهای پرو
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نمون برگ  ارزیابی » نقاشی همگانی «
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هنگام  مجری،  منتخب  همکاران  اسامی  و  همگانی  نقاشی  فعالیت  مستندات  ارائۀ   *
ری است . یافت آثار ضرو یل آثار، برابر جدول ذیل به دبیرخانه در تحو

راهکارنامه/فصل سّوم / نقاشی همگانی
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 نمون برگ آماری مدارس مجری فعالیت نقاشی همگانی

 استان:                                                                                                                                    دورۀ تحصیلی: 
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نمون  برگ شناسنامۀ آثار هنرهای دستی و تجسمی جهت الصاق به آثار هنری

   نام و نام خانوادگی دانش آموز هنرمند  

كد استان :                  

                               هنرهای دستی
گرایش نام 

  

                            هنرهای تجسمی 

گرایش نام 

    

   استان                                                     منطقه / شهرستان                                  مدرسه

   دبیرستان                            هنرستان  
              پسر                                   دختر      

رتبه استانی                          اول                                     دوم                                   سوم 

راهکارنامه/فصل سّوم / هنرهای دستی و تجسمی
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فیلم و هنرهای نمایشی
 

گزین  گفته  ها:
انواع  میان  در  اّما  دارند،  کمبودهایی  و  امتیازات  یك  هر  هنری،  مختلف  »بخش های 
گیرتر  روش ها و بیان های هنری، بیان نمایش در مجموع از همۀ بخش های هنری، رساتر، فرا
یژه هنر نمایش،  به  و زبان هنر،  از  باید  تبیین حقایق دینی  برای  رو  این  از  و جالب تر است. 
یخ  استفاده شود.« )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هنرمندان و دست اندرکاران امور فرهنگی و هنری در تار

 )1373 /11 /3

یژه به جوانان برخوردار از  کنید، به و یق  »هرچه می توانید سازندگان فیلم های خوب را تشو
آنان  را در  روحیات و استعدادهای بکر و دست نخورده،  میدان بدهید و نشانه های رشد 

کنید، تا به این ترتیب راه برای سینمای خوب و مطلوب باز شود.« )مقام معظم رهبری  یت  تقو

مدظله  العالی(
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ضرورت و اهمیت:

• هنر، راه تعالی انسان ها
الهی  فطری  صفات  ز  برو برای  متعال  خداوند  که  است  بزرگی  نعمت های  جمله  از  هنر 
اصالح  یادگیری،  در  مؤثر  گامی  آن،  از  استفاده  با  تا  است،  نموده  الهام  بشر  به  انسان ها، 

رفتارها و ترغیب و فراگیری به سوی اهداف متعالی انسانی و آموزشی بردارد. 

رشی  • هنر، وسیله  ای آموزشی و پرو
و  ِحَرف  به  دادن  تنوع  و  گسترش  منظور  به  بنیادین،  تحول  سند  کیدات  تأ به  توجه  با 
ره  های  دو همۀ  در  آن  شد ۀ  یزی  برنامه ر و  متناسب  تعلیم  و  جامعه  نیاز  مورد  مهارت  های 
و  فیلم  جمله  از  هفت گانه  هنرهای   ،)1-6 دانش آموزان)راهکار  همۀ  برای  و  تحصیلی 
رشی می توانند، به شیوۀ غیر مستقیم موجبات  نمایش به عنوان یك وسیلۀ آموزشی و پرو
یق و توسعۀ توانایی  های فردی و جمعی در قلمرو  زندگی اجتماعی و حضور دانش  آموزان  تشو
در  تنوع  ایجاد  با  و  را مهیا سازند  تربیت اسالمی  و  تعاون  در مسئولیت پذیری، همکاری، 
دانش  آموزان  نیازهای  به  یی  پاسخ گو برای  تربیتی  و  آموزشی  کز  مرا در  تربیتی  فرصت  های 

نقش آفرینی نماید.
یا و اثربخش  گو • هنر، رسانه ای 

اثربخش  و  یا  گو رسانه ای  آن،  مختلف  قالب های  و  اجرایی  تنوع های  تمام  با  نمایش  هنر 
یت  تقو ضمن  می  تواند  صحیح  مدیریت  صورت  در  که  است،  آموزشی  القائات  حوزۀ  در 
نیز  دانش  آموزی  جامعۀ  استعدادهای  و  توانمندی  ها  ظهور  و  ز  برو به  نظر  مد  آموزه های 
کشور فعالیت دارد و  بیانجامد. دیر بازی است هنر نمایش در قالب  های متنوع در مدارس 

دانش  آموزان به اشکال متنوع از آن بهره  مند می  شوند. 

• نقش هنر در ثبت و ضبط واقعیت ها
 تولید فیلم با مفاهیم آموزشی در گرایش های مختلف آن)داستانی، مستند، مستندداستانی،  
یانمایی، نماهنگ( هم می تواند جنبۀ نیازهای روحی روانی انسان را پاسخگو باشد و هم  پو

راهکارنامه/فصل سّوم / فیلم و هنرهای نمایشی
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رسالتی را که در ثبت و ضبط واقعیت  ها،  از جمله علم و دانش بر عهده دارد، به سرانجام رساند. 

یری با امر تعلیم و تربیت  • ارتباط متقابل رسانه های تصو
زه به جنبه های آموزشی و اطالع رسانی هنر یا فن فیلم  سازی توجه جدی شده و بسیار  امرو
رسانه های  متقابل  ارتباط  و  توجهات  همین  گسترش  راستای  در  می شود.  استفاده  آن  از 
که فیلم و سینما فقط  ر راسخ می دارد  که ما را بر این باو یری با امر تعلیم و تربیت است  تصو
گرد،  گچ و تخته و ... نیست.    رش هم تنها معلم و شا تفریح و سرگرمی نیست و آموزش و پرو

• روند رو به رشد فعالیت های هنری دانش آموزان در مدارس 
و  آموزش  زارت  و فرهنگی  و  رشی  پرو معاونت  حوزۀ  هنری  و  فرهنگی  مسابقات  سال،  هر 
از جمله رشته های آن، فیلم و هنر های نمایشی  که  برگزار می شود  از قبل  رش، پرشورتر  پرو
رشد  به  رو  روند  انسانی،  نیروی  و  مالی  محدودیت های  و  مشکالت  همۀ  علیرغم  است. 
کشور  فعالیت  های هنری دانش  آموزان در همۀ مدارس، همۀ مقاطع و همۀ مناطق سراسر 

قابل توجه و چشمگیر است. 

رشی  یه در طراحی و اجرای اهداف آموزشی و پرو • ایجاد وحدت رو
کوتاه و هنرهای نمایشی، استفاده  کیفی آثار هنری دانش  آموزان در رشتۀ فیلم  کمی و  ارتقاء 
حداکثری از نقش هنرهای نمایشی در تبیین و تعمیم مطالب آموزشی کالس درس و ایجاد 
یی با اهداف آموزشی  رشی و همسو یه در طراحی و اجرای اهداف آموزشی و پرو وحدت رو
که بی شك بدون  کتب درسی، نگاهی نو،  اثربخش و با طراوت را به این مهم می  طلبد  در 

رشی، از صف تا ستاد میسر نخواهد بود.  وحدت و همدلی همکاران محترم آموزشی و پرو

کلیات- مفاهیم- تعاریف
• نمایش:

»نمایش به معنای اعم یعنی انجام دادن یک عمل از پیش معلوم شده و یا: عبارت از انجام 
ز آن  که خود در هر لحظه واقف بر چگونگی برو دادن و یا تظاهر به انجام دادن امری است 
نیایش  های  از  و  دارد  آئینی  مراسم  در  یشه  ر ابتدا  )تئاتر(،  به معنی اخص  نمایش  هستیم. 
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دست  کیفیتی  به  خاص  مراحل  از  گذشتن  و  زمان  گذشت  با  و  می  گیرد  نشأت  مذهبی 
می یابد که از بدوی بودن متمایز می شود و در پهنۀ فعالیت های خالقۀ آدمی، موقعیتی رفیع 
شده  مشتق   )Theatron( تئاترون  کلمۀ  از  و  دارد  یونانی  یشۀ  تئاتر)Theatre(ر واژۀ  می یابد. 

کردن و یا محل تماشا و مشاهده است.« که جزء اول آن تئا )Thea( به معنای تماشا است 
که این مراسم در آن جا انجام می شود و هم  گفت تئاتر  هم بر مکانی اطالق می شود  می توان 
که از طریق آن، به منظوری خاص، در محلی معین، در اثنای باز سازی  بر فرایندی ارتباطی 

گروهی دیگر انتقال می یابد. گروه به  گروهی، اندیشه ای از یک  واقعه ای، توسط 
 )ابراهیم مکی، »شناخت عوامل نمایش«، 1371، انتشارات نمایش(

• نمایش دانش آموزی:
تشکیل  کثر  اجزای  ا و  اصلی  محور  دانش آموزان،  که  است  نمایشی  دانش  آموزی  نمایش 
پایۀ  بر  که  فنی می باشند،  و  یگری، عوامل صحنه   باز کارگردانی،  متن،  از:  اعم  آن،  دهندۀ 
در یکی  ایشان شکل می  گیرد. دانش آموزان  تجربۀ  به  و میل  رغبت ها، عواطف، خالقیت 
و  نموده  فعالیت  نقالی  و  نمایشنامه خوانی  عروسکی،  صحنه ای،  نمایشی:  گرایش های  از 
کارگردانی و ... شکوفا می سازند. یگری،  یسندگی، باز استعدادهای خود را در زمینه های نو

• فیلم:
کوتاه  کوتاه، در جهان نوع شناخته شده ای از فیلم سازی است و به فیلم هایی با زمان  فیلم 
از  فیلم ها  تولید  کوتاه هستند.  فیلم های  یخ سینما،  تار فیلم های  گفته می شود. نخستین 
یا  و  انیمیشن  تکنیک های  طریق  از  یا  بین  ر دو با  واقعی  اشیاء  و  مردم  یر  تصو ضبط  طریق 
که زمانی  یژه است. فیلم ها از مجموعه ای از قاب های انفرادی تشکیل شده اند  جلوه های و
رند.  با سرعت و پشت سرهم نمایش داده می شوند و توهم حرکت را در بیننده به  وجود می آو
یر است که یک منظره برای کسری از ثانیه حفظ می شود،  براثر پدیده ای به نام ماندگاری تصو
می گردد.  متحرک  یر  تصاو مشاهده  باعث  که  است  دیگری  عامل  ارتباط  عامل  هم چنین 
ارتباط  برقراری  قدرت  و  بخشیدن  الهام  آموزش،  روشنگری،  سرگرم کردن،  قابلیت  فیلم ها 

جهانی دارند. 
یبا شناختی و کثرت محتوا، به دلیل تولید  فیلم کوتاه عالوه بر برخورداری از پیچیدگی های ز
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یر  کم هزینه به فیلم ساز اجازه می دهد تا ایده ها و نظرات خود را جسورانه و خالقانه به تصو
پا  کشد. نظر به اینکه این گونه فیلم ها هزینه های تمام شدۀ کمتری دارند،  برای کارگردانان نو

یژه دانش آموزان آغاز راه،مناسب است. به و

کوتاه دانش آموزی:  • فیلم 
که دانش آموزان محور اصلی  گفته می شود،  کوتاه دانش آموزی به اختصار به فیلمی   فیلم 
عوامل  یگری،  باز کارگردانی،  متن،  از:  اعم  آن،  دهندۀ  تشکیل  بیشتر  اجزای  یا  و  تمامی 
کارگردان  فقط  فیلم،  یك  در  چنانچه  مذکور  تعریف  بنابر  می باشند.  فنی  و  صحنه ای 
غیر  ینگر(  تدو و  یربردار  تصو یسنده،  )نو فیلم  تولید  اصلی  عوامل  بقیۀ  و  باشد  دانش آموز 
ری نخواهد شد.  و داو تلقی نمی شود  به عنوان فیلم دانش آموزی  اثر  آن  باشند؛  دانش آموز 
حداکثر مدت زمان فیلم های کوتاه دانش آموزی، 15 دقیقه می باشد. دانش  آموزان با نظارت 
یانمایی  مدیر و مربی مدرسه، در یکی از گرایش  های: مستند، داستانی، مستند داستانی، پو
کوتاه می پردازند و فعالیت در زمینه های مختلف تولید فیلم را  و یا نماهنگ به تولید فیلم 

تجربه می نمایند.
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کوتاه دانش  آموزی و هنرهای نمایشی موضوع مسـابقــات فیلم 
کوتاه دانش  آموزی و هنرهای نمایشی)عروسکی، صحنه ای،  گروه های فیلم  شایسته است 
فعالیت های  مؤثِر  نقش آفرینی  و  کیفیت بخشی  راستای  در  نقالی(  و  نمایش نامه خوانی 

یر، انتخاب و اجرا نمایند : ین ز هنری،  موضوع اثر خود را با توجه به یکی از عناو
1- موضوع آزاد
2- شعار سال

کتب درسی دانش  آموزان 3- محتوای 
4- آئینی، سنتی، بومی و محلی

هنرهای نمایشی
عروسکی،  نمایش  صحنه ای،  نمایش  گرایش  چهار  در  اکنون  هم  نمایشی  هنرهای 

نمایشنامه  خوانی و نقالی در مدارس برگزار می  شود.

الف- نمایش صحنه ای )زنده(: 
دارند،  حضور  آن  در  مختلف  نقش های  درقالب  یگران  باز که  نمایشی  گونۀ  رایج ترین  به 
فقط  نمایش ها،  این گونه  در  که  نیست  معنی  بدین  این  می شود.  گفته  صحنه ای  نمایش 
گون، مثل عروسک  گونا یگران در صحنه حضور دارند بلکه می توان از تمهیدات اجرایی  باز
یگر از  که در آن عالوه بر باز کرد، اما عروسک نقش اصلی ندارد. به نمایش هایی  نیز استفاده 

یند. عروسک نیز استفاده می شود، تئاتر زنده عروسکی می گو

شرایط اختصاصی نمایش صحنه ای )زنده(:
• نمایشنامۀ انتخاب شده باید حول مسائل مبتال به دانش  آموزان و متناسب با جنسیت و 

مقطع سنی ایشان باشد.
تر، معرفی می  شوند. •  در هر مرحله، یک گروه برگزیدۀ دختر و یك گروه برگزیدۀ پسر به مرحلۀ باال
راهنمایی  و  هدایت  همراهی،  برای  نمایش،  هنر  فنی  متخصص  مربی  از  استفاده   •
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گروه نمایش، از آغاز تا پایان مسابقات بالمانع است. دانش  آموزان 
با توجه به موضوعات ابالغی، آزاد هستند، اما این  گروه ها در انتخاب موضوع نمایش،   •
به  عنوان مثال دانش  آموزان مقطع متوسطه  باشد.  ایشان  رۀ سنی  براساس دو باید  انتخاب 
آن ها  موقعیت  و  سن  با  که  نمایند  استفاده  متنی  از  نباید  عروسکی  نمایش  اجرای  برای 

هم  خوانی نداشته باشد. 
گروه نمایش الزامًا باید دانش  آموز و از یک آموزشگاه باشند.  • اعضای 

گروه در نمایش صحنه ای 14 نفر می باشد. )12 نفر دانش آموز به اضافه  کثر اعضای  • حدا
رشی و مربی فنی( مربی یا معاون پرو

از  از طریق نقل قول و بدون استفاده  یگر فقط می  تواند  باز • برای بازی در جنس مخالف، 
هرگونه تمهیدات اجرایی، ایفای نقش نماید.

• از هر استان، آثار برتر نمایش صحنه  ای می تواند به تفکیك دبیرستان و هنرستان)هنر های 
کشوری ارائۀ شود.   یبا( در هر جنسیت یك اثر)جمعًا چهار اثر( به دبیرخانه  ز

ب - نمایش عروسکی: 
فرمی از نمایش است که در آن از عروسك به عنوان شخصیت نمایشی استفاده و عروسك به 
گر نشان داده می شود. نمایش عروسکی  عنوان موجودی زنده، ملموس و پذیرفتنی به تماشا
و  ساده ترین  که   ... و  دست کشی  سایه ای،  باطومی،  نخی،  جمله:  از  دارد  مختلفی  انواع 
کودک  ابتدایی ترین نوع آن همان عروسکی دستکشی است. نمایش عروسکی صرفًا برای 
برو  رو آن،  با  مختلف  سنی  گروه های  تحصیل  مختلف  مقاطع  در  که  آن جا  از  و  نیست 
گروه سنی مخاطبین و اجرا  که در انتخاب متن و شیوۀ اجرایی به  ری است  می شوند، ضرو

کنندگان اهمیت داده شود.
که تا چه  برای تعیین متن مناسب نمایش عروسکی باید به ماهیت اصلی متن توجه نمود، 
یگر  که می توان از باز ری است. بنابر این سوژه هایی  اندازه حضور عروسک در آن الزم و ضرو
نمایش  واقع  در  نیست.  مناسب  عروسکی  نمایش  برای  کرد،  استفاده  آن ها  اجرای  برای 

که نمایش صحنه ای از آن برخوردار نیست. عروسکی قابلیت ها و امکاناتی دارد 
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 این گرایش نیز در همۀ مدارس دخترانه و پسرانه و در همۀ مقاطع تحصیلی صورت می  گیرد.

شرایط اختصاصی نمایش عروسکی:
این  که  بر  مشروط  است.  بالمانع  عروسکی  نمایش  در  زنده  بازی  یا  راوی  از  استفاده   •

شخصیت  های اصلی نمایشنامه، عروسک باشند.
کننده در هنرهای نمایشی،  • به منظور حفظ سالمت جسمی و روانی دانش  آموزان شرکت 
ری بیش  راء در نمایش  های عروسکی و صحنه ای، جز در موارد ضرو استفاده از تکنیك ماو
کامل این  که بیش از این مدت و یا به صورت  از چند دقیقه مجاز نمی باشد و نمایش هایی 
روش را استفاده کرده باشند، با توجه به عوارض سوء اعالم شده از طرف پزشکان، از مرحلۀ 

رقابت حذف خواهند شد.
نوع  و  اجرا  سبک  و  نحوه  انتخاب  در  محدودیتی  هیچ  عروسکی  نمایش  اجرای  برای   •
که  نمایش  نامه ای  انتخاب  اما  ندارد،  وجود  بنفش(  راء  ماو تکنیك  عروسک ها)به  جز 

ری است. متناسب با اجرای عروسکی باشد، ضرو
• از هر استان، آثار برتر نمایش عروسکی می  تواند به تفکیك دبیرستان و هنرستان)هنرهای 

کشوری ارائه شود.   یبا( در هر جنسیت یك اثر )جمعًا چهار اثر( به دبیرخانه  ز
به اضافه  نفر دانش آموز  نفر می باشد. )12  نمایش عروسکی 14  در  گروه  کثر اعضای  • حدا

رشی و مربی فنی( مربی یا معاون پرو

ج - نمایشنامه خوانی:

یکردی جدید در تئاتر جهان و به تبع آن ایران است. نمایشنامه خوانی در رایج ترین شکل   رو
در  که  متن هایی  روی  از  و  نقش خوان ها  توسط  که  متن،  خوانش  در  شیوه ای  است  خود 
دست دارند صورت می پذیرد و یکی از نقش خوان ها توضیحات نوشته شده در نمایشنامه 
صداپیشه  بیان  با  اثر  موقعیت های  و  حس ها  لحن ها،  خوانی  نمایشنامه  در  می خواند،  را 

منعکس خواهد شد.
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که عالوه  برای انتخاب متن مناسب نمایشنامه خوانی بهتر است آثاری را انتخاب نمائیم 
باشند.  ارزشمند  نیز  شنیداری  و  ادبی  نظر  از  نمایشی،  جذاب  موقعیت های  بودن  دارا  بر 
سهولت  به  نمایشی  هنر های  به  عالقمند  دانش آموزان  می شود  باعث  خوانی  نمایشنامه 
یسندگان مختلف آشنا شوند. بتوانند در محیط مدرسه به فعالیت نمایشی بپردازند و با آثار نو
گروه  های نمایش نامه  خوانی با تفکیك جنسیت، در دو بخش پسران   دانش  آموزان با تشکیل 
و دختران، زمینۀ یك رقابت سالم و تربیتی الزم در عرصۀ هنرهای نمایشی را ایجاد می کنند. 

شرایط اختصاصی نمایشنامه خوانی:
• همۀ مقاطع تحصیلی می توانند درمسابقه نمایشنامه خوانی شرکت نمایند.

• در انتخاب متون و ادبیات نمایشی برای این رشته، به دارا بودن عناصر مرتبط و هماهنگ 
از قبیل دیالوگ، پیرنگ و ... توجه شود.

رۀ دوم متوسطه، اجرای  رقابت،  در نمایشنامه  خوانی دو برای حضور در مراحل مختلف   •
کافی است، اما در صورت تمایل می توانند دو اجرا، با دو متن متفاوت ارائه دهند.  یك متن 
گروه و متن دوم بر  به شرطی که متن اول بر اساس محتوای کتب درسی پایۀ تحصیلی همان 

مبنای موضوعات اعالم شده در بخش آزاد و یا عنوان سال جدید   باشد.
از: مربی  این فعالیت عبارتند  ثابت   باشد. اعضای اصلی  باید  گروه در دو اجرا  • اعضای 

رشی، مربی فنی )کارگردان(، صحنه  خوان و نقش  خوانان. پرو
گروه در نمایشنامه خوانی 10 نفر می باشد )8 نفر دانش آموز به همراه مربی  کثر اعضای  • حدا

رشی و مربی فنی( یا معاون پرو
• حضور یك نفر، تحت عنوان صحنه خوان نمایش که فضای صحنه و حاالت و مشخصات 
نفر  فعالیت، یك  این  در  بالمانع است. همچنین  کند،  توصیف  را  ظاهری شخصیت  ها 

می تواند در صورت توانایی به جای چند شخصیت، نقش  خوانی نماید. 
ری نمی   باشد،  • برای اجرای این فعالیت، پرداختن به دکور، طراحی صحنه، گریم و ... ضرو

اّما استفاده از افکت و موسیقی مناسب در آن توصیه می شود.
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توجه: گروه های نمایشنامه خوانی در طراحی ایده برای اجرای نمایش به گونه ای عمل نمایند 
که اثر تبدیل به یک نمایش صحنه ای نشود. 

د-  نقالی: 
 نقالی در اصطالح پیشه و هنر کسی است که داستان  ها و واقعه  های هیجان  انگیز و جذابی 
یا  کردن مردم نقل و بیان می  کند. نقال، شعر  یا خوانده است، برای سرگرم  که شنیده و  را 
کتیبه ها و نقاشی  هایی،  گاهی به همراه موسیقی و توصیف  نثرها را با حرکات و اشارات و 
ر در جامعۀ  که از زمان  های دو بر روی پرده بازگو می  کند. نقالی یک جریان فرهنگی است 
یخ 27  ایران رواج داشته است. هنر نقالی در ششمین اجالس میراث معنوی یونسکو در تار
گاهی  نوامبر 2011 به ثبت جهانی رسیده است. نقال، شعر یا نثرها را با حرکات و اشارات و 
که در  کسی  کتیبه ها و نقاشی هایی بر روی پرده بازگو می  کند.  به همراه موسیقی و توصیف 
این هنر به فعالیت می پردازد به استعداد قابل توجهی برای حفظ اشعار و متن  ها و هم چنین 
کاله  همراه  به  گاهی  و  ساده   او،  لباس  دارد.  نیاز  سخنرانی  مهارت  و  یی  بداهه گو توانایی 
کردن صحنه های نبرد است.  کت های زرهی در طول اجرای برنامه، برای بازگو  باستانی یا 
محلی  موسیقی  و  قومی  و  حماسی  داستان  های  عامیانۀ  فرهنگ  نگهبان  عنوان  به  نقال 
ایران شناخته می شود. نقاالن داستان  هایی از حماسه  های قومی، ملی، دینی و واقعه  های 
گرم و رسا در میان جمع مردم و در  یخی و مذهبی را با کالمی سنجیده و آهنگین و بیانی  تار

فضاهای عمومی یا محفل  های خصوصی، نقل و روایت می  کنند.

شرایط اختصاصی مسابقۀ نقالی:
• شرکت دانش آموزان براساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.

• این رشته انفرادی است و بیش از یک نفر، نمی  تواند در آن شرکت نماید.
کتب درسی و یا منابع غیر درسی  • بهتر است اشعار یا داستان  های مورد استفاده بر مبنای 

گنجوی، شاهنامه، بوستان سعدی و ... باشد. از قبیل: نظامی 
کشوری دعوت خواهد شد، توصیه می شود  در این رشته فقط دانش آموز نقال به مسابقات 
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نقال بدون تکیه به آالت و ادوات موسیقیایی به اجرای نقالی بپردازد.
کامل عبارات و  • متن و اشعار نقالی می  بایست از حفظ خوانده شود، اما لزومی به حفظ 
یا متن نقالی نیست. به عبارت دیگر نقال با توجه به مدت زمان و مکان نقالی می  تواند از 

یی استفاده نماید. بداهه  گو
یبا، از هر  • از هر استان، آثار برتر نقالی می  تواند به تفکیك دبیرستان و هنرستان هنر های ز

کشوری ارائه شود.   جنسیت یك اثر، )جمعًا چهار اثر( به دبیرخانۀ 
یر نقاشی شده بر روی  • در نقالی نیازی به دکور نیست، اما دانش  آموزان می توانند از تصاو

پرده و ... استفاده نمایند.
و  یخی  تار داستان  های  شاهنامه،  حماسی  موضوعات  از  یکی  می  تواند  نقالی  متن   •

یخی، دینی و مذهبی باشد. افسانه   ای و یا واقعه  های تار
• در صورت استفاده از واقعه های دینی و مذهبی اطمینان از موثق بودن مطالب ارائۀ شده 

کننده الزامی است. برای اجرا 

شرایط عمومی در بخش هنرهای نمایشی:
• شرکت دانش آموزان براساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و هنری می باشد.

که  کشوری به یکی از دو صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می شود  بینی مرحله  • باز
یزی و به اطالع استان ها خواهد رسید. برنامه ر

کلیۀ فیلم  کشوری، می باید  یل آثار به دبیرخانۀ جشنواره  • در راستای تسهیل در ارائه و تحو
اجراها به همراه  نمون برگ های )الف،ب،ج( به صورت فایل، تنها از طریق هارد اکسترنال 
کاغذی  گونه اثری به صورت دستی،  یل داده شود. بدیهی است هیچ  یا فلش مموری تحو

یا بر روی DVD یا CD پذیرفته نخواهد شد.
•  اسامی نوشته شده در  نمون برگ ها نباید با اسامی روی بروشور و پوستر مغایرت داشته باشد.

• نوشتن اسامی مستعار و یا هنری به جای اسامی اصلی اعضاء ممنوع می باشد.
سایر  و  یباست  ز هنرهای  هنرستان  هنرستان،  از  منظور  نمایشی  هنرهای  بخش  در   •
یابی خواهند  ارز با دبیرستان  های عادی در یك سطح  از جمله فنی حرفه ای  هنرستان  ها 
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به  یابی  ارز در  تعداد  نظر  از  یبا  ز هنرهای  بخش  در  استان  ها،  از  واصله  آثار  چنان  چه  شد. 
از  کشوری  مرحله  به  دعوت  عدم  یا  دعوت  خصوص  در  تصمیم گیری  نرسد،  حدنصاب 

کل فرهنگی و هنری می  باشد. کارشناسی فیلم و هنرهای نمایشی اداره  اختیارات 
ز و همگام با نیاز های  • توصیه می  شود انتخاب نمایش نامه و اجرای آن با توجه به شرایط رو

یا استفاده شود. دانش  آموز باشد و تا حد امکان از مضامین شاد و پو
فرهنگی  کانون های  شهر،  سطح  در  عمومی   اجرای  نمایش،  گروه  های  یق  تشو جهت   •

تربیتی و یا آموزشگاه  ها پیش بینی شود.
از  از اجرای نمایش، در مراحل مختلف مسابقه  کالس  های آموزشی قبل و بعد  • برگزاری 

یژه ای برخوردار است. اهمیت و
بیشتر  هرچه  ترغیب  و  یق  تشو جهت  استانی  و  منطقه ای  مسابقات  برگزاری  هنگام  در   •

گروه همسال آنان، دعوت به عمل آید.  گروه های نمایش، بهتر است از خانواده  ها و یا 
• مناطق و استان ها موظفند به نحو شایسته از تمامی گروه ها و نفرات برتر ، برابر شیوه نامه ی 

اجرای مسابقات تقدیر نمایند.
مدارس  برای  خانم  مربی  و  دخترانه  مدارس  برای  آقا  فنی  مربی  یا  کارگردان  از  استفاده   •
گروه و مدرسه  پسرانه، ممنوع می باشد. درصورت مشاهده و احراز تخلف، عالوه بر حذف 
ر مسابقات، بامدیران و اشخاص متخلف برابر قانون عمل می شود. بنابراین الزم است  از دو
رشی و فرهنگی مناطق و استان، با همکاری مراجع قانونی و ذیصالح در  حوزۀ معاونت پرو

رش بر این امر نظارت دقیق اعمال نمایند. ادارات آموزش و پرو
• بکارگیری نیروهای آزاد و غیرسازمانی در فعالیت های نمایشی مدارس بدون اخذ مجوز 

قانونی ممنوع می باشد.
و  قوانین  رعایت  با  نواحی  و  مناطق  استان  رش  پرو و  آموزش  رشی  پرو معاونت  توجه: حوزۀ 
واجد شرایط هستند.  به اشخاص  ر مجوز  مراجع صدو ذیربط  با دستگاه های  هماهنگی 
ضمنأ مدارس موظف به همکاری و معرفی اشخاص به ادارات مناطق و نواحی خود و اخذ 

مجوز های الزم می باشند.
تمامی  در  سازمانی  غیر  و  آزاد  نیروهای  برای  صادره  کتبی  و  رسمی  مجوز  اصل  ارائۀ  تذکر: 

مراحل مسابقات، الزامی است.
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ری است.  گروه نمایشی، ضرو رشی در تمامی مراحل مسابقات به همراه  • حضور مربی پرو
ین اسالمی  رشی آموزشگاه، رعایت مواز • عالوه بر تأیید متون نمایشی توسط مدیر و مربی پرو

کلیۀ متون  الزامی است. و تربیتی در 
•  تهیۀ فیلم کامل نمایش  ها در مرحلۀ استانی و ارائه به مرحلۀ کشوری، از وظایف کارشناس 

فرهنگی و هنری استان می  باشد.
• نمایش  های برتر استان جهت ارائه به دبیرخانه کشوری، عالوه بر داشتن یک نسخه بروشور 

دارای یک نمونه پوستر در قطع A3 نیز باشند.
و   )PSD( باز الیه  به دو صورت  نمایشی،  گرایش  های  در همۀ  بروشور  و  پوستر  • طرح  های 

فرمت jpg  ارائه شود.
و  فنی  مربی  برعهدۀ  دارد،  مجوز  به  نیاز  که  آزاد  نمایشی  متون  از  استفاده  مسئولیت   •

آموزشگاه می  باشد.
• متونی که به صورت کتاب چاپ شده باشند، نیازی به تایپ و ارائه در قالب فایل ندارند، 

ری است. کتاب ضرو اما ارائۀ 
•  هرگونه استفادۀ غیر مجاز از متون نمایشی توسط استان  ها،  مناطق و یا مدارس ممنوع است.

همۀ  در  متخصص  و  متعهد  ران  داو انتخاب  ری،  داو نقش  و  جایگاه  اهمیت،  به  نظر   •
یا اعمال سلیقه  در  و  ران  بر عهدۀ استان می  باشد و چنان  چه عدم صالحیت داو مراحل، 

کارشناسان مربوطه خواهد بود.  کل و  یی به عهدۀ اداره  گردد، پاسخگو رأی ایشان محرز 
ران حتمًا می  باید »فرد« انتخاب شود. )3 یا 5 نفر( •  تعداد داو

تمامی  مراحل،  مسابقات  برگزاری  عالی  اهداف  به  دستیابی  منظور  به  می شود،  کید  تأ  •
ری به صورت حضوری انجام   گیرد. داو

یگران نمایش )و یا بازی دهندگان عروسک( اعضای اصلی  رشی، مربی فنی و باز • مربی پرو
قبیل منشی صحنه، مدیر  )از  ری  نمودن عوامل غیرضرو اضافه  از  و  نمایشی هستند  گروه 

گروه خودداری شود. صحنه، تدارکات و ...( به 
کشوری حضور پیدا  که در مرحلۀ  گروه به هر دلیلی  • دانش  آموزان و دیگر اعضای اصلی 

کشوری محروم خواهند شد. یافت هدیۀ جشنوارۀ  نکنند، از در
• به دانش آموزانی که در یک نمایش حائز دو یا چند رتبه می شوند، فقط یک جایزه متناسب 
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کسب شده، تعلق می گیرد. ترین رتبۀ  با با ال
رشی و فنی، همچنین کارشناسان گرامی مناطق و استان  ها توجه داشته  • مربیان محترم پرو
باشندکه اصالت و صداقت یك اجرای نمایشی، تأثیر به  سزایی در گروه اجرا و مخاطبین دارد، 
یسنده، کارگردان اثر و یا موارد دیگر دقت الزم به عمل آید. ری است در صحت نام نو لذا ضرو
گروه، فرم تکمیل و ممهور شده توسط آموزشگاه است، لذا از تغییر  • مالك اصلی اسامی 

اسامی یا جابجایی افراد در مراحل مختلف مسابقه، خودداری شود.
ری  های مرحلۀ مقدماتی استانی را  یخ داو • انتظار می رود کارشناسان اداره کل استان  ها، تار
یك ماه قبل از اجرا، به صورت کتبی به کارشناسی هنرهای نمایشی ادارۀ کل فرهنگی و هنری 
اطالع دهند،  تا جهت اعزام و حضور ناظر در مسابقات مرحلۀ استانی اقدامات الزم به عمل آید.
گرایش  گروه  های نمایشی، مجاز به اجرای مجدد متن نمایشی سال قبل خود در همان   •
گروهی نمایشنامه  ای را در سال قبل  گرایش دیگر نمی باشند. به عبارت دیگر چنانچه  و یا 
به صورت نمایشنامه خوانی و یا ... اجرا نموده باشد، برای سال بعد اجرای مجدد آن در هر 

گروه ممنوع می  باشد. گرایشی برای همان 
که به تکرار و  ری است آثاری  ز خالقیت و نوآو که عرصۀ هنر، جایگاه ظهور و برو • از آن جا 

ری نخواهد شد. تقلید آثار اجرا شدۀ قبل بپردازند، داو
اجرای موسیقی  برای  نمایشنامه  خوانی  یا  و  نمایش  های صحنه ای، عروسکی  اجرای  در   •

زنده، استفاده از افراد غیردانش  آموز ممنوع است.
ری  • در هنگام ضبط نمایش  های صحنه  ای، نمایشنامه خوانی و مخصوصًا عروسکی، ضرو

بین معرفی نمایند. ر گروه در پایان نمایش، خود را مقابل دو است همۀ اعضای 
یر مناسب به  کیفیت صدا و تصو • فیلم ضبط شده از اجراهای برتر استان، می  بایست با 

کشوری ارائه شود. دبیرخانۀ مسابقات 
گروه های نمایشی )الف،ب،ج( پس از  یر  نمون برگ های مشخصات  کید می شود تصو • تأ
تکمیل، ممهور شده و به صورت فایلی با فرمت jpg  در هارد اکسترنال یا فلش مموری به 

دبیرخانه ارائه شود.
نمایش ها  اجرای  زمان  نمایۀ  اساس  بر  نمایش  ها،  اجرای  زمان  مدت  حداکثر  و  حداقل   •

پیشنهاد و توصیه می  شود. 
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نمایۀ مدت زمان اجرای نمایش ها

كثر مدت اجراحداقل مدت اجرادورۀ تحصیلیرشته حدا

20 دقیقه10  دقیقهدورۀ اول و دوم ابتدایینمایش صحنه ای

20 دقیقه10  دقیقهدورۀ اول و دوم ابتدایینمایش عروسکی

20 دقیقه10 دقیقهدورۀ اول و دوم ابتدایینمایشنامه خوانی

15 دقیقه10 دقیقهدورۀ اول و دوم ابتدایینقالی

كثر مدت اجراحداقل مدت اجرادورۀ تحصیلیرشته حدا

25 دقیقه20 دقیقهدورۀ اول متوسطهنمایش صحنه ای

20 دقیقه15 دقیقهدورۀ اول متوسطهنمایش عروسکی

20 دقیقه15 دقیقهدورۀ اول متوسطهنمایشنامه خوانی

15 دقیقه10 دقیقهدورۀ اول متوسطهنقالی

كثر مدت اجراحداقل مدت اجرادورۀ تحصیلیرشته حدا

35 دقیقه20 دقیقهدورۀ دوم متوسطهنمایش صحنه ای

30 دقیقه20 دقیقهدورۀ دوم متوسطهنمایش عروسکی

25 دقیقه15 دقیقهدورۀ دوم متوسطهنمایشنامه خوانی

20 دقیقه10 دقیقهدورۀ دوم متوسطهنقالی

رۀ ابتدایی و متوسطه اول می تواند به صالحدید هر استان تغییر نماید. * مدت زمان اجراها در نمایش های دو
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 نمون برگ  های مشخصات هنرهای نمایشی
گروه  های هنرهای نمایشی)عروسکی، صحنه ای،نمایش نامه خوانی(       نمون برگ الف: مشخصات 

 استان: .................                                                                          سال تحصیلی:...............                   

گرایش:                                        جنسیت :                                  مدت زمان:      عنوان نمایش:                                       

كارگردان)دانش آموز(:             مربی پرورشی:                         مربی فنی:      نویسنده:                                                  

نام آموزشگاه:                                          نام مدیر:                                     شهرستان:                                منطقه/ناحیه:        

كلیشه ای خودداری شود( كلی و  خالصۀ نمایشنامه: )لطفًا از نوشتن عبارات 

---------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- -----

پیام نمایش: --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

گروه های نمایشی( به  توجه:* این صفحه به همراه  نمون برگ پیوست )فرم ب: مشخصات عوامل اصلی 

گانه تهیه و به همراه فایل فیلِم نمایش، برای ارائه به مراحل  گرایش و جنسیت، جدا کامل، برای هر  صورت 

گردد. زارت متبوع، تکمیل  کل فرهنگی و هنری و کارشناسی فیلم و هنرهای نمایشی اداره  تر و  باال

یر و صدای مناسبی برخوردار نباشند و یا در راستای تئاتر دانش آموزی  که فیلم آن ها، از تصو * نمایش هایی 

بینی حذف خواهند شد. نباشد، در باز

را در مقابل  گروه، خود  اتمام نمایش می باید دانش آموزان و سایر اعضای  از  * در حین ضبط نمایش، پس 

بین معرفی نمایند. ر دو

* منظور ازکارگردان نمایش، یکی از دانش آموزان یا همان مربی فنی است.

کامل نوشته شود. یا و  گو * خالصۀ نمایشنامه باید 

کنندۀ  نمون برگ:                                                                مهر و امضای مدیر آموزشگاه: نام و نام خانوادگی تهیه 
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 نمون برگ ب: مشخصات عوامل اصلی گروه های نمایشی )گرایش: عروسکی، صحنه ای، نمایش نامه خوانی(

سمت )دانش آموز، مربی نام و نام خانوادگی
رسمی، مربی آزاد(

تلفن ثابتتلفن همراه

نویسنده

مربی پرورشی

كارگردان

مربی فنی

مدیر آموزشگاه

ع آموزشگاه: تلفن آموزشگاه :    نام آموزشگاه نو

گروه دانش  آموزی 12 نفر می  باشد.( کثر اعضای  گروه نمایش )حدا مشخصات دانش  آموزان 
 

سمت و نقش در نام و نام خانوادگیردیف
نمایش

یخ تولد تلفن تماسپایۀ تحصیلیآموزشگاهتار

کشوری حضور یابد.  که دانش آموز باشد، می تواند در جشنواره  یسندۀ اثر در صورتی  •  نو

گروه است و استفاده از شخص سوم به این منظور  گروه همان مربی فنی یا یکی از دانش آموزان  کارگردان   •

ممنوع می باشد.

کارشناسی منطقه/ شهرستان:                            مهر و امضای مدیر آموزشگاه:                                                           مهر و امضای 

کل استان: مهر و امضای اداره 

قرار  تقدیر  مورد  حضوری  غیر  صورت  به  راه می یابد،  کشوری  مرحلۀ  به  آن ها  نمایش  که  مدارسی  مدیران 

گرفت. خواهند 
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 نمون برگ ج: مشخصات نقالی                                سال تحصیلی.........
عنوان نقالی:

ع نقالی: موضو

نام و نام خانوادگی نقال:

تلفن ثابت و یا همراه دانش آموز:

پایۀ تحصیلی:

تلفن نام و آموزشگاه:

نام و نام خانوادگی مربی فنی:

نمونه  امنایی،  هیأت  شاهد،  روزی،  شبانه  غیردولتی،  )عادی،  آموزشگاه:  ع  نو

دولتی، استعدادهای درخشان، استثنایی،  عشایری(

زیبا  هنرهای  هنرستان  فنی حرفه ای،  )هنرستان  دوم  متوسطه  تحصیلی:  دورۀ 

كاردانش، نظری( هنرستان 

استان:                                   

شهرستان:                              

منطقه:                                     

 ناحیه:

مدت زمان نقالی: 

منابع:

1- یك قطعه عکس 4×3  از دانش  آموز نقال بر روی این فرم الصاق شود.
2- برای نقالی نیازی به پوستر نیست، اما تهیۀ بروشور الزامی است.

کشوری طرح بروشور و یا پوستر به دو صورت الیه باز )PSD( و فرمت jpg  ذخیره و ارائه شود. 3- برای ارائه به مرحله 
4- تمامی مشخصات فوق بر روی بروشور نقالی نیز قید شود.
رۀ دوم متوسطه به دبیرخانه ارسال شود. 5- فقط آثار نقالی دو

کتاب مورد نظر ارائه  کپی یا اصل  کتاب،  ری است. )در صورت استفاده از  6- ارائه فایل word یا pdf  متن نقالی ضرو
شود.(

راهکارنامه/فصل سّوم / فیلم و هنرهای نمایشی
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نمون  برگ داوری هنرهای نمایشی » ویژۀ نمایش صحنه ای «
 نام نمایش:                          استان :                                  شهرستان/ منطقه:                           مدرسه:                  زمان نمایش:                               

كارگردان:                              مربی فنی:                              تعداد بازیگران:                  تاریخ اجرا :  نویسنده:                              

          امتیاز نمایشنامه

ع كثر امتیازموضو امتیاز داورحدا

محتوا)توجه به ارزش های 
دینی، ملی، بومی و...

8

كشش،  ساختار)تعلیق، 
انسجام...(

10

زبان 
نمایشنامه)دیالوگ،منولوگ، ...(

6

8شخصیت پردازی

متن نوشته شده توسط مربی یا 
دانش آموز

10

ع 8موفقیت در انتقال موضو

50جمع

كارگردانی                 امتیاز 

ع كثر امتیازموضو امتیاز داورحدا

10انتخاب متن و تحلیل

10انتخاب و هدایت بازیگر

15پرداخت و شیوه اجرایی مناسب

7طراحی میزانسن و حركت

ع از طریق اجرا 8انتقال موضو

كارگردانی 10خالقیت و نوآوری در 

60جمع

امتیاز بازیگری

ع كثر موضو حدا
امتیاز

امتیاز داور

10بیان

10بدن

10حس

10حركت

8تمركز و خالقیت

ارتباط بازیگران با هم و 
مخاطبان

12

60جمع

امتیاز دیگر عوامل اجرا

ع كثر موضو حدا
امتیاز

امتیاز داور

5طراحی صحنه و نورپردازی

5طراحی لباس

5موسیقی

5چهره پردازی

7طراحی بروشور و پوستر

گروهی 3انضباط 

30جمع

ر :      نظر و پیشنهاد داو

یخ و امضاء: ر:                                                           تار امتیاز نهایی :                                                    نام و نام خانوادگی داو
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 نمون برگ داوری هنرهای نمایشی» ویژۀ نمایش عروسکی «
 نام نمایش:                          استان :                                  شهرستان/ منطقه:                           مدرسه:                  زمان نمایش:                      

كارگردان:                              مربی فنی:                              تعداد بازیگران:                  تاریخ اجرا :  نویسنده:                              

          امتیاز نمایشنامه

ع كثر امتیازموضو امتیاز داورحدا

محتوا)توجه به ارزشهای 
دینی، ملی، بومی و...

8

كشش،  ساختار)تعلیق، 
انسجام...(

10

زبان 
نمایشنامه)دیالوگ،منولوگ، ...(

6

8شخصیت پردازی

متن نوشته شده توسط مربی یا 
دانش آموز

10

ع 8موفقیت در انتقال موضو

50جمع

كارگردانی                 امتیاز 

ع كثر موضو حدا
امتیاز

امتیاز داور

10انتخاب متن و تحلیل

گردانان 10هدایت عروسك 

15پرداخت و شیوه اجرایی مناسب

7طراحی میزانسن و حركت

ع از طریق اجرا 8انتقال موضو

كارگردانی 10خالقیت و نوآوری در 

60جمع

امتیاز بازیگری

ع كثر موضو حدا
امتیاز

امتیاز داور

10بیان

گردانی 15عروسك 

8ارتباط با سایر عروسك ها

كار با عروسك 10خالقیت در 

7ارتباط عروسك ها با مخاطبان

10هماهنگی در اجرای نمایش

60جمع

امتیاز دیگر عوامل اجرا

ع كثر موضو حدا
امتیاز

امتیاز داور

6طراحی صحنه و نورپردازی

8طراحی و ساخت عروسك

5موسیقی

4طراحی بروشور

4طراحی پوستر

گروهی 3انضباط 

30جمع

ر :      نظر و پیشنهاد داو

یخ و امضاء: ر:                                                           تار امتیاز نهایی :                                                    نام و نام خانوادگی داو

راهکارنامه/فصل سّوم / فیلم و هنرهای نمایشی
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 نمون برگ داوری هنرهای نمایشی» ویژۀ نمایش نامه  خوانی «
 نام نمایش:                          استان :                                  شهرستان/ منطقه:                           مدرسه:                  زمان نمایش:                       

كارگردان:                              مربی فنی:                              تعداد بازیگران:                  تاریخ اجرا :  نویسنده:                              

          امتیاز نمایشنامه

ع كثر امتیازموضو امتیاز داورحدا

محتوا)توجه به ارزش های 
دینی، ملی، بومی و...

8

تناسب با مقطع سنی مخاطب 
و نقش خوانان

8

ساختار نمایشی )تعلیق، 
كشش، انسجام...(

10

زبان 
نمایشنامه)دیالوگ،منولوگ، ...(

6

8شخصیت پردازی

متن نوشته شده توسط مربی یا 
دانش آموز

10

50جمع

كارگردانی                 امتیاز 

ع كثر امتیازموضو امتیاز داورحدا

10انتخاب متن و تحلیل آن

10انتخاب صدا پیشه گان

10ریتم و ضرباهنگ مناسب

10انسجام و هدایت صدا پیشه گان

10موفقیت در انتقال پیام

كارگردانی 10خالقیت و نوآوری در 

60جمع

امتیاز بازیگری

ع كثر موضو حدا
امتیاز

امتیاز داور

بیان )خوانش صحیح و وضوح 
صدا(

10

لحن و آهنگ )حجم، 
بردمناسب(

10

10انتقال حس نقش ها

موفقیت صحنه خوان در 
توصیفات

10

10تمركز و خالقیت

ارتباط نقش خوانان با هم و 
مخاطبان

10

60جمع

امتیاز دیگر عوامل اجرا

ع كثر موضو حدا
امتیاز

امتیاز داور

5طراحی صحنه و نورپردازی

5چیدمان افراد بر روی سن

5موسیقی

5افکت های بیرونی

7طراحی بروشور و پوستر

گروهی 3انضباط 

30جمع

ر :      نظر و پیشنهاد داو

یخ و امضاء: ر:                                                           تار امتیاز نهایی :                                                    نام و نام خانوادگی داو



190

 نمون برگ داوری نقالی

كننده:                      ع :                       مدت زمان :                      نام ونام خانوادگی اجرا عنوان نقالی )پرده خوانی( :                  موضو

استان :                      شهرستان/منطقه/ناحیه:                        پایۀ تحصیلی :                دورۀ تحصیلی :                      

رشتۀ تحصیلی :      نام آموزشگاه :                  منبع/ منابع :                                                تلفن آموزشگاه :

ک های داوری كثرامتیازمال كسب شدهحدا امتیاز 

محتوا و دانش آموزی بودن آن )توجه به ارزش های دینی، 
ملی، بومی و...(

15

15پرداخت مناسب و استفاده درست از وسایل نقالی

15بیان )بالغت، فصاحت، خوانش صحیح و وضوح صدا(

10موفقیت در فضاسازی موقعیت های نقل

ع 10موفقیت در انتقال پیام و موضو

10بدن )استفاده درست و به جا از حركت در اجرا(

8ارتباط و مشاركت الزم با مخاطبان

10تمركز و تسلط در اجرا

7خالقیت و نوآوری

كل امتیاز 100جمع 

ر :   نظرات و پیشنهادات داو
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

یخ وامضا: ر :                                                                            تار   نام ونام خانوادگی داو

راهکارنامه/فصل سّوم / فیلم و هنرهای نمایشی
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کوتاه دانش  آموزی فیلم 
کوتاه بر اساس نمایۀ رشته های مسابقات فرهنگی و  شرکت دانش آموزان در مسابقات فیلم 
کل فرهنگی و  رۀ دوم متوسطه، از طریق ادارۀ  هنری می باشد. فیلم  های برتر دانش  آموزان دو
کوتاه یك  هنری به دبیرخانۀ جشنوارۀ بین  المللی فیلم رشد معرفی خواهند شد. تولید فیلم 
فعالیت گروهی است، از این رو به دانش  آموزان توصیه می  شود در فرایند تولید اثر، از حداکثر 

رند.  دوستان دانش  آموز خود جهت همکاری دعوت به عمل آو

کوتاه دانش آموزی: گرایش  های فیلم 
گرایش برگزار می شود: مستند،  کوتاه دانش  آموزی به تفکیك ساختار در پنج  مسابقات فیلم 

یانمایی و نماهنگ.  داستانی، مستند داستانی، پو

کوتاه مستند الف-  فیلم 
کردند  که برادران لومیر  )Lumiere(برای اولین بار ضبط  یخ سینما  اساسًا فیلم  های اولیۀ تار
یا خروج  و  ایستگاه )1895(  به  قطار  رود  و مثل  فیلم  هایی  فیلم های مستند هستند.  جزو 

کارخانه )1895(. کارگران از 
یداد  رو یا  و  مکان  شخصیت،  یک  از  جنبه  هایی  مستندکردن  و  ثبت  مستند  فیلم  هدف 
و  است  واقعی  آن  در  افراد  عمل  و  مکان  زمان،  ساده تر  عبارت  به  است؛  واقعی  شکل  به 
کارگردان در آن دخل و تصرفی ندارد. مبنای فیلمنامه مستند، پژوهش واقعی است، یعنی 

ارائۀ واقعیت بر اساس اسناد و شواهد معتبر.

کوتاه داستانی ب-   فیلم 
فیلم  ها  نوع  این  می شود.  ساخته  داستانی  فیلمنامه  های  مبنای  بر  داستانی  فیلم  های 
همانند سایر فیلم  های دیگر دارای یك نوع روایت یعنی آغاز، میانه و پایان است و می  بایست 
داشته  وجود  آن  در   ... و  تعلیق  بحران،  گره گشایی  ها،  گره افکنی  ها،  همچون  عناصری 
باشد. البته گاه ممکن است تمام این عناصر در فیلم کوتاه داستانی به شدت کمرنگ  شود 
کوتاه داستانی ممکن است با مؤلفه  ای به نام شخصیت اصلی رو  که در یك فیلم  به حدی 

یم. به رو نشو
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کوتاه مستند داستانی پ-  فیلم 
یژگی تخیل و واقعیت برخوردار هستند. آن قسمت از فیلم  فیلم  های مستند داستانی از دو و
که بر  کارگردان است،  بخش داستانی و آن قسمت از فیلم  یسنده یا  که ساخته و پرداختۀ نو
اساس شواهد،  اسناد و مدارك واقعی است، بخش مستند فیلم را شامل می شود. در این 
گونه فیلم  ها ممکن است شخصیت یا کنش موجود در فیلم، اصلی و واقعی باشد و عناصر 

کارگردان است، برسد. که مورد نظر  دیگر غیرواقعی، تا تماشاچی به هدفی 

کوتاه پویانمایی ت-  فیلم 
یانمایی یا انیمیشن در لغت به معنی زنده کردن،  جان دادن و حرکت بخشیدن است. در  پو
یانمایی: نمایش  گرفته شود. پو که به صورت تك فریم،  اصطالح فیلم سازی: فیلمی است 
یر دو بعدی و سه بعدی هنری و یا حالت  های مختلف شی یا افراد است  سریع یک رشتۀ تصاو
یانمایی انیمیت یا انیماتور تمام حرکات  که هدفش ایجاد تصوری از حرکت است. در فیلم پو
یر عکس گرفته می شود. این هنر، در واقع به دلیل ساختمان  را طراحی  می کند و بعد از هر تصو
فیلم  های  در  است.  بینایی  خود  در  تداوم  پدیدۀ  از  ناشی  بینایی،  در  خطا  ایجاد  چشم، 
یژگی  های خاص خود را دارد.  انیمیشن از تکنیك  های مختلفی استفاده می  شود که هر یك و

کوتاه نماهنگ ث-  فیلم 
می  شود  تلفیق  بی  کالم  یا  کالم  با موسیقی  با  که  است  کوتاهی  فیلم  نماهنگ)کلیپ( 
را  مفهومی  دقیقه   4 تا   3 در  که  است  کوتاهی  فیلم  دیگر  بیان  به  دارد.  تند  ضرباهنگی  و 
می  رساند و باعث می  شود قطعه موسیقی بار احساسی   و عاطفی  اش بیشتر شده و مردم با 
یرا می  بایست در  کلیپ باید ضرباهنگ مناسبی داشته باشد، ز آن بهتر ارتباط برقرارکنند. 

یری ارائه نماید.  زمانی اندک، موسیقی را به صورت تصو

کوتاه دانش  آموزی: شرایط عمومی و اختصاصی فیلم 
که  فیلم  هایی  ری است.  بلند ضرو یا  کوتاه  فیلم  برای هر  تیتراژ  و  ارائۀ عنوان  و  انتخاب   •
کثر تیتراژ فیلم در  ری حذف خواهند شد. ارائۀ حدا تیتراژ آغاز و پایان نداشته باشند، از داو

راهکارنامه/فصل سّوم / فیلم و هنرهای نمایشی
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کید است. حداقل مدت زمان، مورد تأ
محسوب  کوتاه  فیلم  شوند،  ارائه  گزارش  یا  و  تلفیقی  ینت،  پو ر پاو قالب  در  که  آثاری   •

نمی شوند.
کنندۀ فیلم، از یک جنسیت و یک مدرسه باشند. گروه و عوامل تولید  • شایسته است 

• نظر به این  که تولید فیلم یك فعالیت گروهی است، در صورت راه یابی به مرحلۀ کشوری، 
دانش  آموز  شرط  )به  فیلم  شاخص  عوامل  بین  از  فیلم  ها،  انتخاب  هیأت  تشخیص  بنابر 

کشوری دعوت به عمل خواهد آمد. بودن( برای حضور در جشنوارۀ 
به  مربی  حضور  و  باشد  دانش  آموز  حتمًا  باید  فیلم  کارگردان  دانش  آموزی،  فیلم  های  در   •

منظور هدایت  گر و هماهنگ  کننده، در  ساخت و تهیه فیلم، بالمانع است. 
که  یری  به تصاو کمتری نسبت  امتیاز  نماهنگ،  در  تکراری  و  آرشیوی، قدیمی  یر  • تصاو
یخی و  یر جنبۀ تار که تصاو کارگردان تهیه نموده است خواهند داشت، مگر در مواردی  خود 

اسنادی داشته باشند.
گروهی،  اثر تحت عنوان تجربه ای  ارائۀ یک  و  نفر باشد  کارگردان یک فیلم، می باید یک   •

پذیرفته نیست.
کوتاه دانش  آموزی پانزده دقیقه است. • حداکثر مدت زمان فیلم  های 

از ساخت می  بایست در آموزشگاه توسط دبیر ادبیات و هنر،  • موضوع و متن فیلم، قبل 
رشی آموزشگاه، تولید شود. بررسی و در صورت تأیید مدیر و مربی پرو

یسنده، کارگردان، فیلمبردار و ... دانش  آموز  ری است کلیۀ عوامل تولید فیلم اعم از نو • ضرو
و از یك آموزشگاه باشند.

درج  و  عوامل  نام  ذکر  با  فیلم  هر  شدۀ  تکمیل  نمون برگ  ارسالی،  فیلم  همراه  به   •
کارگردان  سمت)دانش  آموز، فرهنگی، مربی( و خالصه فیلم، یک قطعه عکس پرسنلی از 
یل داده شود. عکس  های پشت صحنه  فیلم و چند قطعه عکس از پشت صحنۀ فیلم، تحو
به منزلۀ سندی معتبر، مبنی بر ساخت فیلم توسط کارگردان می باشد. چنان  چه این موضوع 

ری نخواهد شد. در عکس  های ارسالی قابل استناد نباشد، فیلم مورد نظر، داو
کل فرهنگی و هنری در صورت صالحدید می  تواند از فیلم    های راه یافته به مرحلۀ  • اداره 
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کشوری در برنامه های مختلف استفاده نماید.
یانمایی،  • آثار دانش  آموزی به تفکیک ساختار فیلم)مستند، داستانی، مستند داستانی، پو
از  برتر  فیلم  ده  و  دختر  دانش  آموزان  از  برتر  فیلم  ده  جمعًا  اثر،  دو  گرایش  هر  در  نماهنگ( 
کثر آثار ارائۀ شده از هر استان بیست  کشوری ارسال شود. )حدا دانش  آموزان پسر، به مرحلۀ 

فیلم می باشد.(
که ایفا نمایند، مورد  یگران فیلم، در هر نقشی  • رعایت پوشش مناسب و اسالمی برای باز

کید می  باشد. تأ
یس فارسی به خط درشت و خوانا  یرنو که به زبان محلی تهیه شده باشند، ز • برای آثاری 

ری حذف خواهند شد. الزامی است، در غیر این صورت از داو
•   ارسال فیلم  هایی که در سال  های پیش برای شرکت در مسابقه ای ارائه شده باشند، مجاز 

نمی باشد و بررسی مجدد این آثار در سطح منطقه و استان ممنوع است.
کل هر استان،  کوتاه از سطح آموزشگاه و یا منطقه به اداره  • آخرین مهلت ارائۀ فیلم  های 

هفتۀ اول اسفندماه پیشنهاد می شود.
کوتاه دانش  آموزی، با حمایت و مشارکت ارگان  های دولتی و با ذکر  • تهیه و تولید فیلم  های 
رش منطقه و استان، در تیتراژ فیلم بالمانع است. نام و نشان آن ها در کنار عنوان آموزش و پرو

• مسابقۀ فیلم، در مرحلۀ منطقه به صورت حضوری و با حضور کارشناسان منطقه و هیات 
دانش آموزان  آثار  به صورت غیرحضوری،  بعدی  مراحل  در  و  برگزار می  شود  ران  داو محترم 

یابی قرار می  گیرد. مورد ارز
• فیلم با هر نوع فرمت  های رایج قابل پذیرش خواهد بود. 

یابی و انتخاب  گردد. ری، ارز • آثار دانش  آموزان می  تواند براساس نمون  برگ  های داو
• دانش  آموزان می  توانند با نظارت مربی مدرسه، به تولید فیلم نامۀ خود در خارج از مدرسه 

متناسب با نیاز بپردازند. 
• انتخاب فیلم نامه  ها جهت تولید، چه از نظر محتوا و چه از نظر اجرا می  بایست متناسب 

گروه سنی دانش  آموزان، با نظر و صالحدید مربی تربیتی صورت پذیرد. با توان و 
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•  از هر دانش  آموز فقط ارسال یك نمونه فیلم کوتاه به دبیرخانه مرحلۀ کشوری، مجاز خواهد 
بود.

• در حین تولید فیلم، از ایفای نقش دانش  آموزان به جای افراد بزرگسال مثل پدر، مادر و ... 
به شدت خودداری شود.

اعطا  کارگردان  به  نموده  اند،  کسب  را  سوم  تا  اول  رتبه های  که  فیلم  هایی  جایزۀ  و  لوح   •
خواهد شد. 

 x8 سرعت  با  استانی  برتر  نمایش های  فیلم  و  دانش  آموزی  کوتاه  فیلم  های  رایت  لزومًا   •
)هشت ایکس( و ترجیحًا با برنامۀ Adobe Encore Dvd  باشد.

کوتـــاه الزامـــی اســـت و بـــه همـــراه  • تکمیـــل، مهـــر و امضـــای نمون  بـــرگ )د( بـــرای فیلم  هـــای 
ـــود. ـــۀ ش ـــوری ارائ کش ـــۀ  ـــه دبیرخان ـــد ب ـــر بای اث

آدرس بـه  نمایشـی  هنر هـای  و  فیلـم  کارشناسـی  تخصصـی  سـایت  بـه  مراجعـه  بـا   •
filmnamayesh.pt.medu.ir  می توانیـد از اخبـار، اطالعـات، بخشـنامه ها، نتایج مسـابقات 

ید. شـو مطلـع   ... و 
کوتاه و نمایش دانش  آموزی، از  • تصمیم  گیری در موارد پیش بینی نشده در رشته های فیلم 

کل فرهنگی و هنری خواهد بود. اختیارات اداره 
گروه های  مقررات  و  ضوابط  کلیۀ  که  فرمایند  اتخاذ  ترتیبی  مناطق،  محترم  کارشناسان   •

گروه برسد. کارگردان یا مربی فنی  یت و امضای  کوتاه به رو نمایش دانش  آموزی و فیلم 
کوتاه و  یابی عملکرد استان  ها و معرفی استان  های برتر در فعالیت  های فیلم  •  به منظور ارز
نمایش دانش  آموزی، تهیه و ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته در طول هر سال تحصیلی 
گزارش و رعایت نکات  تا پایان اردیبهشت سال بعد، الزامی است. بدیهی است نحوۀ ارائۀ 

یابی استان  ها مورد توجه قرار خواهدگرفت. دستو  العمل برای ارائۀ آثار، در ارز
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کوتاه دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه  در سال تحصیلی ...  نمون برگ د:  مشخصات فیلم 
کارگردان:                               مدت زمان فیلم :                پایۀ تحصیلی:            عنوان فیلم:                                        

         نوع فیلم:   داستانی                      مستند                   مستند داستانی                     
یانمایی    )تکنیک: ... (          نماهنگ                                                         پو

استان:                                         منطقه/ناحیه/شهرستان:                                نام و تلفن آموزشگاه :

کثر در دو سطر(:  خالصۀ فیلم )حدا
نام و نام عوامل فیلم

خانوادگی
سمت )دانش آموز- مربی رسمی، 

مربی آزاد- سایر موارد(
پایۀ و دورۀ 
تحصیلی

تلفن همراه

نویسنده

کننده تهیه 

تصویربردار

صدابردار

تدوین 

گوینده

نورپرداز

موسیقی

تیتراژ

انیماتور

یگر باز

یگر باز

مشاور

مربی

مدیر آموزشگاه
توجه : 

 1- تمامی اسامی فوق می بایست در تیتراژ فیلم موجود باشد.
که در  یگران فیلم بیش از 2 نفر باشد به جدول فوق اضافه و سایر عوامل  نمون برگ  3- چنان  چه باز

گردد. فیلم موجود نیست از جدول حذف 
کارشناسی منطقه/ شهرستان :                               مهر و امضای مدیر آموزشگاه :                     مهر و امضای 

کل استان: مهر و امضای اداره 
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کوتاه دانش آموزی« » نمون برگ داوری  فیلم  های 

گرایش:                                         مدت زمان: نام فیلم:                                               

كارگردان:                                              پایۀ تحصیلی:                              استان/منطقه/ ناحیه:

ع كثر موضو حدا
امتیاز

جمعداور 3داور 2داور 1

10تحقیق و پژوهش

ح- پرداخت( 20فیلمنامه )ایده- طر

كتر- لی اوت ( كارا 20كارگردانی )بازیگری- طراحی 

15تدوین

15تصویربرداری- نورپردازی

گذاری- موسیقی 10صدابرداری- صدا

10خالقیت و موفقیت در انتقال پیام

100  جمع

نظر و پیشنهاد هیأت محترم داوران: -------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

یخ و امضاء ر  شماره 1:                                         تار نام و نام خانوادگی داو

یخ و امضاء ر  شماره 2:                                         تار نام و نام خانوادگی داو

یخ و امضاء ر  شماره 3 :                                        تار نام و نام خانوادگی داو
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فصل چهارم 
یادواره ها

 

• عناوین یادواره های جشنواره  
• جشنواره های فرهنگی و هنری از منظر تصویر  
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»عناوین و یادواره های جشنواره ها و مسابقات فرهنگی و هنری«
سال تحصیلیمحل برگزاریعنوان یادوارهردیف

62-1361تهرانشهید رجایی1
63-1362تهرانشهید باهنر2
64-1363رامسرشهید بهشتی3
65-1364رامسرشهید مطهری4
66-1365رامسرعالمه طباطبایی5
67-1366رامسراحرامیان خونین6
68-1367شیرازعالمه امینی7
گر قرآن8 69-1368تهرانامام خمینی )ره(، احیا
70-1369كرمانآزادگان، حافظان حریم قرآن9
71-1370نیشابورفلسطین، سرزمین وحی10
72-1371تبریزامر به معروف و ناهیان از منکر11
73-1372نیشابورگل سنگ های مقاومت، فلسطین سرزمین حماسه ها12
74-1373كرمانشاهوجدان كاری، انضباط اجتماعی13
75-1374تهرانوجدان كاری، اقتصادی و مالی14
76-1375ارومیهانضباط اقتصادی15
77-1376رامسراحترام به قانون، استقرار امنیت در جامعه16
78-1377تهران– همدانامام خمینی )ره( و بیستمین سالگرد انقالب اسالمی17

كوثر18 79-1378یزد– اراكامام خمینی)ره(، فرزند 

80-1379تهران– زنجانامام علی )ع(، قرآن ناطق19
سال تحصیلیمحل برگزاریعنوان یادوارهردیف
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شهركرد- اردبیل– رفتار علوی20
سنندج

1380-81

كرمانعزت و افتخار حسینی21 82-1381تبریز- 

كرد- نهضت خدمت رسانی22 اردبیل- شهر 
همدان

1382-83

84-1383تهرانتقویت هویت دینی و ملی23

85-1384نیشابورهمبستگی و مشاركت عمومی24

86-1385نیشابورپیامبر اعظم)ص(25

87-1386نیشابوراتحاد ملی، انسجام اسالمی26

گلستان- نیشابور- نوآوری و شکوفایی27
همدان

1387-88

كار مضاعف28 89-1388نیشابورهمت مضاعف و 

خراسان رضوی- جهاد اقتصادی29
نیشابور

1389-90

كار و سرمایۀ ایرانی30 نیشابور-تولید ملی، حمایت از 
كهکیلویه و 

بویراحمد- همدان

1390-91

92-1391نیشابور- اصفهانحماسۀ سیاسی، حماسۀ اقتصادی31

93-1392نیشابور- اصفهاناقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی32

94-1393نیشابور- اصفهاندولت و ملت، هم دلی و هم زبانی33

95-1394نیشابور- اصفهاناقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل34

96-1395نیشابور - تهراناقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال35
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راهکارنامه/فصل چهارم / جشنواره های فرهنگی و هنری
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