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 به نام خداوند جان و خرد

 

 
 

 جمارانآیینه زمان است این پیردر        بی باوران عالم با چشم دل ببینند
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 آیینه زمانجشنواره  نامهشیوه

 (...زندگی به سبک روح ا) 

 هنر . است مپیا تبلیغ و  ابالغ ابزار ترینکاری و ترینبلیغ ، رساترین ، شکبی هنری ابزارهای

 (لعالیا )مدظلهیمقام معظم رهبر         .باشدمی شریف هایآرمان و هااندیشه انعکاس  وسیله رساترین و تریندقیق

 
س أهمرواره رر ر« ره» ینریمرا  مم، حضرر  ارانیا یاسالم یجمهورگذار بنیانر انقالب و یكب رهبر هایراهنماییو  نیفرام      

 .ارررقرار زار  مانه ون ین ایو مسئول فرهنگیان رانش آموزان،وزار  آموزش و پرورش بوره و چراغ راه  یتیترب هایبرنامه

گرر بره یر ش از هرر زمرانیكره بر مانجامعره یامرروز و فرررا یبرا تا راشتا را برآن م ،زیرفتار و سلوك عارفانه آن اما  عز      

م ساالنه یر تقوم و ریب رهیترت ایجشنواره است، ازمندین یانسان یو امالق متعال یمعارف اسالم ینه تما  نماین آیا هایراهگشایی

 .میوزار  آموزش و پرورش بگنجان یو پرورش یتیترب هایفعالیت

بلند و  م تا به روحیرا برآن رار زیعز و فرهنگیان آموزانرانش، یلین است كه رر طول هر سال تحصین رهگذر تالش ما ایارر       

مرور و  آینرده یبرا ایتوشههر ،بزرگوارآن  ی زندگی  رهیشه و سیرر اند وتدبرتفکربا  و جستهر انقالب، توسل یوارسته آن معمار كب

 .دزمان فراهم آورنیكشور عز

ن یاز ا اتبپررازند ا  راحل پُربار ام یاز زندگ ایزاویهبه  یاز منظر هنر انتظاررارر و فرهنگیان آموزانن جشنواره ساالنه از رانشیا      

 .كنند سته و به نسل آینده منتقلبه كار ب یو به ررست گرفته فرا یکیرا به ن یمتعال یرفتارها« نه زمانیآ»
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 و مخاطبان جشنواره آیینه زمان هارشتهجدول عناوین 
 

 عنوان گرایش و رشته ردیف

 دوره تحصیلی مخاطبان

 توضیحات

ش
دان

ن
آموزا

 

ن
معلما

 

ابتد
ی دوره 

ای

دوم
دوره اول  

طه
متوس

دوره دوم  

طه
متوس

 

۱ 
بازخوانی سرودهای انقالب و آوای مدرسه با   * *  * سرود همگانی

 *    * سرودگروهی محوریت امام )ره(

  * *  * * فیلم مستند ۲

  * *  * * فیلم داستانی ۳

  * *  * * نماهنگ ۴

  * *  * * ایصحنهنمایش  ۵

 آموزاندانشتفریح  زنگ درویژه اجرا  * *   * انینمایش خیاب ۶

  * * *  * خوانی نامهنمایش ۷

 امام )ره( زندگی ازروایتی  * *  * * نقالی ۸

  * *  * * تولید پادکست ۹

  * *  * * ویدئو کست ۱۰

 ویژه اعضای خبرگزاری پانا * *  * * خبرنویسی ۱۱

  * *  * * خوشنویسی نستعلیق ۱۲

  * * * * * شینقا ۱۳

  * *  * * پوستر ۱۴

  * *  * * دیجیتال نقاشی ۱۵

  * *  * * شعر ۱۶

  * *  * * داستان ۱۷

  *   * * سخنوری ۱۸

  * * *  * به امام اینامه ۱۹

  * * *  * .دمیکه از امام شن ایجملهن یباتریز ۲۰

  * * *  * .دمیکه از امام شن ایخاطرهن یباتریز ۲۱

  * * *  * هاجوانهنامه بر ۲۲
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 اجراییضوابط .۱

ان از و معلمر آموزانرانشو جذب  یرساناطالعو  باشندیم فرهنگی تربیتی یهاکانون هاشهرستانمجری برنامه رر سطح 

 .انجا  مواهد شد هاكانون این طریق

  توسر  عملیرا  ببرت نرا  یگیرریپه و اقردا  نمرور آمروزانرانشمعلمان و  یرساناطالعفرهنگی تربیتی نسبت به  یهاكانون

 .برعهده مواهند راشترر سامانه جشنواره را  و معلمان آموزانرانش

 ایكانون هبا  آموزانرانش نا ببتت قرار مواهد گرفت  و محوری تما  متقاضیانو معلمان رر امتیار  آموزانرانشسامانه ببت نا  

و  برا نظرار  ذیرل آن یهراانجمنرر مردارس و  یآمروزرانشاز ظرفیت شوراهای فرهنگی تربیتی مواهد بور و به منظور استفاره 

 .مواهد شداز طریق این عزیزان انجا   ای ررون مدرسه یهابرنامه ،راهبری مدیران محتر  مدارس

سرب  » نجمانبه ویژه  ،مدارس یآموزرانشاز طریق ارتباط با روسای شوراهای  با هماهنگی مدیران مدارس، هاكانونمدیران 

 .ند كرررا هدایت مواه آموزانرانش نا ببتو  یرساناطالع« زندگی ایرانی اسالمی 

ت نرا  را ی كه بیشرترین ببرفرهنگی تربیت یهاكانون یراناز مدپایان جشنواره رر بخش تجلیل از رست اندركاران جشنواره   رر

 ر ( ) هر استان سه كانون برت.مواهد شدراشته باشند تقدیر و تشکر 

از  ، تری راشته باشرندرر هر استان كه رر این مصوص مشاركت بیش فعال سه مدرسه و مدیران یآموزرانششوراهای  همچنین

 .اره مورر تقدیر قرار مواهند گرفتسوی ستار برگزاری جشنو

 یضوابط عموم .۲

رس  به آر(  ..ابه سب  روح  ینه زمان ) زندگیآجشنواره  یرمانه كشوریت ربیسا ررابر  یآبار به همراه شناسه.۱

aynehzaman.ir .www   شورتوس  شخص شركت كننده بار گذاری. 

 .شوریمانجا   یآبار رر سطح كشور یابیارز .۲

 .است یالزام طبق رستورالعمل یو گروه یانفرار یهارر رشتهت تعدار ابر یرعا. ۳

 و بهنموره  مور ارسالتابعه  ه مدارسیكل را به( ...ندگی به سب  روح اآینه زمان ) زن جشنواره یپوستر اول هااستانسته است یشا. ۴

ارتباط  یهارسانهق ینسبت به انعکاس موضوع از طر ،یاستان یهارسانه یرو سا یبا رسانه مل یضمن هماهنگ ،یرسانمنظور اطالع

 .ندیاقدا  نما یجمع
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 .لحاظ شور (...ه سب  روح ازندگی ب)فراموان  موضوعبا  هارشتهارتباط موضوعی تمامی . ۵

 .اشد بمی  "راهکارنامه "های راوری رر كتاب بر اساس فر  هارشتهرر تمامی  ارزشیابی یهامالك. ۶

 الزامی است. هارشتهی تحصیلی رر ارسال آبار به ربیرمانه جشنواره طبق جدول عناوین و هاروره. رعایت ۷

  یضوابط اختصاص.۳

 (...و ینقال ،درحیاط مدرسهنمایش خیابانی  ،ایشنامه خوانینم ،ایصحنهش ی)نماش ینما 

  یز ینبیتی كانون های فرهنگی تر) .باشند كانون ی  یا و   آموزشگاهیاز  بایستمی كنندهشركت هایگروهعضو  آموزانرانش.۱

 (.شوندمیآموزشگاه محسوب 

 .ه شده باشدیته )ره(ینیمم اما  بازندگیب  مرت هایراستان و هاحکایتا  ،یبر اساس روا بایستمیهانمایش. ۲

  .ندیتکلف و با امکانا  ساره موجور رر مدرسه به اجرا رر آ بدون هیچ هانمایش. ۳

 )به جز نمایش میابانی(.باشدمیقه یرق ۷حداكثر  هانمایش یمد  زمان اجرا.۴

 .رریمدرسه قرار گ مسئولین دییتأمورر باید قبل از اجرا  هانمایش. ۵

 .باشدمیبالمانع همراه  تلفنش با ینما و ارسال  ضب .۶

 : رعایت موارر زیر الزامی استمیابانی  هاینمایشرر مصوص .۷

o  ررنظرگرفته شوررقیقه  ۱۲تا  ۱۰بین حداكثر زمان هر نمایش. 

o  و  .نداشته باشررس را ر هایسكالنوشته یا انتخاب شور كه قابلیت اجرا رر حیاط مدارس و  ایگونهبه  هانمایشمتن

 .باشدمیویژه اجرا رر حیاط آموزشگاه  هانمایش گونهاین

o بورن نمایش آموزیرانش شترو بی اشدب قابل اجراكمترین امکانا  و وسایل باطراحی شور كه  ایگونهه ب هانمایش 

 .مورر توجه قرار گیرر 

o  گرررمی ارسالضواب  و مقررا  تفصیلی این رشته به پیوست. 

 مستند ، داستانی ، نماهنگ (اه لم كوتیف( 

 .ندینما نماهنگ شركت و مستند ،یراستان یهاشیگرا رر توانندمی سازفیلم آموزانرانش.۱

 .بالمانع است نیز تلفن همراه با ،سازیفیلمج یرا هایروربین سامت فیلم عالوه بر
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 .باشد قهیرق ۵تا  ۲ست یبا یم، تراژیبا احتساب ت هافیلممد  زمان .۲

 .یررقرارگ تأییدمورر  مسئولین مدرسهتوس  باید لم یف ایدها یموضوع متن .۳

انون كی   یا وگاه   آموزشیاز و  آموزرانش ...و  بررارفیلمسنده،كارگرران، یلم اعم از نوید فیعوامل تول كلیهاست  یضرور.۴

 (شوندمی    آموزشگاه محسوبیز ین كانون های فرهنگی تربیتی) .باشند فرهنگی تربیتی

 .است یلم ضروریصحنه ف پشت ازارائه چند قطعه عکس .۵

 .دینماجشنواره  ارسال  به  لمیف تا سه  ی تواندمی آموزرانشهر .۶

 .باشد قبولقابلرارای حجم و كیفیت  بایستمیفیلم ارسالی .۷

  گروهی سرود 

 آموزانرانشه یلو با حضور ك )ره( اما  بامرتب   یوا  قطعه سرور با محتیو متوسطه اول  ییابتدا یسرور همگان هایگروه.۱

 .ندیقه اجرا نمایرق۷تا  ۵ مدرسه رر مد  

 ای یقیتلف)  سرور  ی ره و شاملنف ۲۰ی  گروه حداكثر  از متشکل، رو  روره متوسطه ان آموزرانش ویژهرشته سرور گروهی .۲ 

 .باشد  اما  )ره( با مرتب  نیمضام با( یمحل

گی ن های فرهنكانو) .باشند انون فرهنگی تربیتیی  كا یاز ی  آموزشگاه و  بایستمی كنندهشركت هایگروهعضو  انآموزرانش.۳

 (شوندمی  آموزشگاه محسوب یز ین تربیتی

 .سایت جشنواره رارای كیفیت و حجم مناسب باشد بهفایل ارسالی .۴

نواره بیرمانه جشبه ره ارسال پستی این رشت ،سایت جشنواره رصور  حجم زیار فیلم ضب  شده و عد  امکان بارگذاری ررر.۵

 .باشدمیبالمانع 

 شعر 

  .استان یاه فرهنگرانشگ هاییسپرران یرانشجو و فرهنگیان رانش آموزان متوسطه اول و رو  ، و ویژه یمسابقۀ شعر، انفرار.۱

   .ا نو باشدی  یتواند رر قالب كالسیشعر م.۳

 .باشد« كورك و نوجوان»ا ی« بزرگسال» تواندیممخاطب شعر .۴

 .رهد  و حداكثر سه عنوان شعر ارائه یحداقل  تواندمی كنندهشركتهر .۵
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 .( ارسال شوند  B Nazanin ، قلم ۱۴حاً با فونت ی) ترج پ شدهیاشعار به صور  تا.۶

 ینقاش 

 .پذیرریمهم انجا   ها رر كنار مامی تکنی ابی تبا هر تکنیکی ملق ابر نموره، اما رر نهایت ارزی توانندمی كنندگانشركت.۱

 باشد.متر  یسانت۱۵۰و حداكثر  ۵۰  ضلع یآبار، حداقل یااندازه قطع .۲

قه حذف رور مساب اشد ازبیش از ی  نفر ب هاآن پدیدآورندهبدیهی است آباری كه  باشد،انفراری می ن رشتهیا هایگرایشهمه .۳

 .مواهند شد

بر اصاحب  ت وی الزامی اسارسال اصل ابر برای برگزیدگان كشوركشوری  دگانیبرگز ،زنده لق ابر بصور مبه  نیاز صور  رر.۴

 .دزنده را راشته باش یت اجراباید آمارگی حضور جه

 . باشد jpg و با فرمت dpi ۳۰۰، اسکن شده با وضوح حداقل تصویر آبار ارسالی.۵

 قینستعل یسیخوشنو 

 .ارسال شور نستعلیقرر این بخش فق  م  .۱

 .باشدمتر  یسانت ۵۰×۷۰آبار، حداكثر اندازه  یاقطع .۲

 .راشته باشد ی زنده رات اجرابرای برگزیدگان كشوری الزامی و صاحب ابر باید آمارگی حضوری جه رر این بخش ارسال اصل آبار.۳

 (رباره اما  ) اشعار اما  یا ر.باموضوع اصلی جشنواره لحاظ گررر آبار ملق شده یارتباط موضوع.۴

 .باشدمی، همخوانی ابر با موضوع و مالقیت و نو آوری، رارای امتیاز ویژه ایحرفهاجرای مناسب و .۵

 .باشد jpg و با فرمت  dpi ۳۰۰، اسکن شده با وضوح حداقل تصویر آبار ارسالی.۶
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 آموزدانششناسه اثر 

 نام و نام خانوادگی
 ملیکد

 آموزدانش

 جنسیت

 
 رشته

 دوره

 تحصیلی
 مدرسه شهرستان/منطقه استان

شماره تماس 

 مدرسه
 تلفن همراه

 

 

 

         

 

 شناسه اثر فرهنگیان

 تلفن همراه شهرستان/منطقه استان رشته جنسیت سمت مدرک تحصیلی کد  پرسنلی نام و نام خانوادگی
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 ۱پیوست 

 مقررات و ضوابط رشته نمایش خیابانی

 یابانیش خینما یمعرف:  

ئراتر تاست كره  یرن نکته ضروریو توجه به ا آیدمیبه اجرا رر  آموزیرانشتئاتر  هایجشنواره یرر راستامیابانی  هاینمایش 

، ینمرتن، كرارگررانگرارش م از: اعر ل رهنرده آنیتشرک یاجرزا یتمرام یمحرور اصرل آموزانرانشاست كه  یتئاتر ،آموزیرانش

. ده اسرتبرنامه ریرزی شر هاآن جربهتل به یت و میرز، مالقی، غراهارغبت پایه بر، كره باشندمی یو فن ایصحنهعوامل ، یگریباز

و ابزار آن،  شوندمی روبروبا مررر   واسطهبیدكنندگان آن یگران و تولیاست كه باز یتئاتر هاینمونهن یاز بهتر یکی یابانیش مینما

 یر مد  زمان كوتراهعاً رید سریره شور بایته یابرانیتئاتر م یاجرا یبرا یل و ابزاریاگر قرار باشد وساو  .  كوچه و بازار استیمح

 .گرررآماره 

ره طرررح مسرائل بركرره  یتئراتر .است یانابین شعار تئاتر میا« .بریممیان مرر  ی، ما تئاتر را به مآیندنمیاگر مرر  به تئاتر »

و امکانرا  و  ایصرحنه هایرغدغرهفارغ از  یابانیتئاتر م بپررازر. یو هم رل كالمیهم به ا با آنانت پررازرمیمرر   یزندگ روزمره

رر جهان  امروزه .ان مرر  طرح موضوع كندیرر م فاصله ترین نزری ل و ابزار و رر یوسا ترینسارهتا با  كوشدمی ،یزا  سالنیتجه

 هایسریبآاز  یریوگجلر و بمنظرور یو آموزشرررر ی، فرهنگرریاسررریمررراص س بره اهرداف یابیرسرت یبررا یابرانیاز تئراتر م

 .شورمی ایبهینهاسررتفاره  یو امالق یاجتماع

ره كمررر  ب هسررتند كره ...و ی، فلسررفیاسرری، سی، اجتماعیررن امالقرریرنررده مضامیرربرگ عموماً یابانرریم یتئاترهررا 

 هرم برا، یابنردمی یگرریر ینرراگر و تماشررراگر معی، برازیابانرریم هاینمایشرر  .شوندیمبه مخاطب ارائه  یماص یها یتکن

 .كنندمیشرران را بررا هم عرروض یجا یگاه یو حت شوندمی یکرری

رر  آموزانرانشن مرحله یرر ا .ن جشنواره مرحله آموزشگاه استیا یمرحله اجرا تریناصلی نمایش خیابانی در مدرسه : 

زنگ  هاینمایش آبار جشنواره .پررازندمیح مدارس یمرور رر سراعت تفرر هاینمایش یبره اجررا یش كالسینما هایگروهقالرب 

ت اجرا یه قابلشور ك یطراح ایگونه هبد یو با .است یطریمح هاینمایشو رر قالرب  یابرانیتئراتر م یح متناسب با استانداررهایتفر

چ یش هیونه نماگ نیرر ا .اشدباز را راشته ب ی  و فضاین محی( و همچنهامناسبتح و یتفر ایهزنگاط آموزشگاه )یرر صحن ح

  یو سنت ینییراسم آگر( و میعروس  و باز)رق ی، عروس ، تلفلباس انتخاب نحوه اجرا اعم از استفاره از ماس ،  یبرا یتیمحدور
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شرنهار یرژه بره ارتبراط برا مخاطرب پیبرا نگراه و یرانیش اینما یها ین جشنواره استفاره از تکنیا یوه اجرایش رر .جور نداررو

  .گررریم

 .شورمیار شرنهیح( پیقره )زمران زنرگ تفرریرق ۱۲تا  ۱۰ن یب یرر مرحله آموزشگاه هانمایش یمد  زمان اجرا

وضروعا  م( و بررا اسررتفاره از آمروزرانشمالقانه متناسب با مخاطرب ) هایایدهبرگرفته از طرح و  تواندمیش ینما های سوژه

 .باشدن ضر  اما  )ره( و سب  زندگی ایشازندگی حمررتب  برا 

رر  شرورمیشنهار یپ .اهنرد كررنظرار  مو یكالسر های گروه آموزانرانشبر كار  ها سوژهرر انتخاب  یتیان تربیمرب ران ویمد

كالس را  های نمایش یر اجرال و كایتشک مند عالقه آموزانرانشن یاز برح یژه زنگ تفریش وی  گروه نمایآموزشگاه  كالس هر

 رندیبگ عهده بر

نره قابرل یهز ن امکانررا  ویا كمتررش برینما گونهاینو  باشدنمی ...صحنه، و  یبه ركور، طراح یازیت نین فعالیا یاجرا یبرا

 .است یبرگزار

 یفنر یربرم، مربی تربیتی/یپرورشر معاونر آموزشرگاه )سرپرسرت گرروه(، یداز: مر اندعبار  یت هنررین فعالیا یاصل یاعضا 

  .گرانیكارگرران( و باز)

 آمروزش ورمنظرشرگاه برره ا معلمان هنرمند آموزیران هنر و یرب یبا هماهنگ مربیان تربیتی /یپرورش معاونین شور میشنهار یپ

ند )حداقل یش آشنا نماینمرا گونهاین هایویژگیگروه را با  ی، اعضایابانیش مینه نمایق و پژوهش رر زمیبا ارائه تحق آموزانرانش

 .(ربرگزار شو ییافزارانش هایفعالیترر قالب  یرو جلسه كارگاه

ین معراونح برر عهرده ی  تفررمراص رر سراعا هایمناسبتا  هفته و یرر ا كالسی یه جدول اجراهایبه منظور ته ریزیبرنامه 

اجرررا  آن را آمروزیرانش یشرروراها یو هنرر یتره فرهنگریكم یاعضرا یبا همکرار توانندمیكه  است یتربیتان یمربپرورشی /

تان اسر یو هنررر یفرهنگرر ره ارا تأییردح منروط برره یزنگ تفر هاینمایش یت گروهیرر فعالآزار  یان فنیاستفاره از مرب .ندینما

  .باشدمی
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 ۲ پیوست

 )تدوین صوتی ( کستمقررات و ضوابط رشته تولید پاد

 یمعرف ف ویتعر 

 هایسرامانه جدیردترین و ترینپیشرفته از پاركست .است اینترنت رر صوتی محتوای نشر و تولید تکنولوژی جدیدترین پاركست

 و صروتی هایسامته توانندمی آن طریق از كاربران كهاست  صدا وسیله به الکترونیکی محتوای انتشار برای روشی و است ارتباطی

 .اسرت اینترنرت شربکه روی برر صرو  انتشار برای تکنولوژی جدیدترین ترساره زبان به و رهند ارائه شنوندگان، به را مور كالمی

 بر موبایل، و خصیش كامپیوترهای روی بر صدا پخش برای عمومی فیدهای از استفاره با كه است ای چندرسانه فایل ی  پاركست

 .شورمی فرستاره اینترنت روی

 از اسرتفاره بره قرارر انیمکر و زمران هرر رر كاربر و است حمل قابل و كوچ  بسیار هاپاركست از استفاره هایرستگاه موالًمع

 رر كرهررحالی برور مواهد تفارهاس قابل اینترنت، با ارتباط به نیاز بدون اینترنت، از رریافت از پس محتوا .بور مواهد صوتی محتوای

 .استنیاز محتوا از استفاره برای ینترنتیا ارتباط به ها،روش سایر

 ضوابط 

o نفره رو هایگروه 

o انیفرهنگ و رو  ومتوسطه اول  آموزانرانش 

o هیپا تان واسمنطقه،  ا  مدرسه،ن اعال  و یمجر ریگری و كنندهتهیهبه عنوان  یکی نفر،و هرر معرفی )تراژ یراشتن ت 

 (تن محل مدماستاو  نا  شهرستان، یلیمدرك تحص ،لیكد پرسنان یفرهنگ یبرا آموزان ورانش یبرا یلیتحص

o .فایل ارسالی به سایت جشنواره رارای كیفیت و حجم مناسب باشد 

o  انه به ربیرم ن رشتهضب  شده و عد  امکان بارگذاری رر سایت جشنواره ارسال پستی ای فایلرر صور  حجم زیار

 باشد.جشنواره بالمانع می

o قه باشدیرق ۲۰ وحداكثر  ۵ پاركست حداقل هر. 

o ل یپسوند فاmp3 (یصوت ی)استاندارر مروج.باشد 

o 64از (کسلینرخ پت )یفیكP  به باال باشد. 
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o با  ی)مروجیفن –( ...مناسب و یمناسب،كارگرران یقیموس ان،ی)فن ب یهنر –شامل محتوا  یراور یكل یمالك ها

 می باشد. (...و ن مناسب صدایتدو ت،یفیك

o ه كرریگر تهیر رستگاههای صوتیز ین تلفن همراه و یق گوشیتوان از طریپاركست را م. 

 آموزان(شناسه اثرپادکست )دانش

 ردیف
نام ونام خانوادگی 

 صاحبان اثر
 همراه تلفن نام استان شهرستان/منطقه نام مدرسه پایه تحصیلی جنسیت

۱        

۲        

 مهر وامضای مدرسه

 

 

 ان(یشناسه اثرپادکست )فرهنگ

 همراه تلفن نام استان منطقه/شهرستان نام محل خدمت مدرک تحصیلی کد پرسنلی جنسیت م ونام خانوادگی صاحبان اثرنا ردیف

۱         

۲         

 مهر وامضای محل خدمت
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 ۳پیوست 

 مقررات و ضوابط رشته تولید ویدئوکست

 یمعرف ف ویتعر 

 سامانه جدیدترین و ترینپیشرفته از كستوئدیو.است اینترنت رر یریمحتوای تصو نشر و تولید تکنولوژی دئوكست جدیدترینیو

 یریتصو هایسامته توانندمی آن طریق از كاربران كه ریوسیله تصو به الکترونیکی محتوای انتشار برای روشی و است ارتباطی های

 .اسرت اینترنرت شربکه روی بر ریتصو انتشار برای تکنولوژی جدیدترین ترساره زبان به و رهند ارائه نندگانیب به را مور ییدئویو و

 و شخصری ترهرایكامپیو روی برر ریتصرو پخرش بررای عمومی فیدهای از استفاره با كه است ایچندرسانه فایل دئوكست ی یو

 .شورمی فرستاره اینترنت روی بر ،موبایل

 ضوابط 

o نفره رو هایگروه 

o فرهنگیان و رو  ومتوسطه اول  آموزانرانش 

o ه،منطقه نا  مدرس اعال  و یجرم ریگری وصحنه  پشت و  كنندهتهیهبه عنوان  یکی ،نفر ور هر معرفی وتراژ یراشتن ت

 شهرستان و نا  و یلیصمدرك تحكد پرسنلی ،ان یفرهنگ یبرا آموزان ورانش یبرا تراژیت رر یلیتحص پایه و انتسوا

 محل مدمت استان و

o ت و حجم مناسب باشد.فایل ارسالی به سایت جشنواره رارای كیفی 

o  انه به ربیرم ن رشتهضب  شده و عد  امکان بارگذاری رر سایت جشنواره ارسال پستی ای فایلرر صور  حجم زیار

 باشد.جشنواره بالمانع می

o قه باشدیرق۲۰ وحداكثر ۵ دئوكست حداقلیو هر. 

o ل یپسوند فاmp4 ر(یتصو ی)استاندارر مروج .باشد 

o 480کسل( ازینرخ پ)تیفیكp  به باال باشد. 

o (...و یگذارصدا -برراریفیلم)ین، اجرا، فنی، تدویشامل كارگرران یراور یكل یهامالك 

o ه كرریگر تهیر هایروربینز یتلفن همراه ون یق گوشیاز طر توانمیدئوكست را یو. 
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 (آموزاندانشدئوکست )یشناسه اثر و

 همراه تلفن نام استان شهرستان/منطقه سهنام مدر پایه تحصیلی نام ونام خانوادگی صاحبان اثر ردیف

۱       

۲       

 امضای مدرسه مهر و

 

 

 

 ان(یدئوکست )فرهنگیشناسه اثر و

 همراه تلفن نام استان شهرستان/منطقه نام محل خدمت مدرک تحصیلی کد پرسنلی نام خانوادگی صاحبان اثر نام و ردیف

۱        

۲        

 امضای محل خدمت مهر و
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 ۴پیوست 

 مقررات و ضوابط رشته خبرنویسی

 (گرایش مصاحبه و گزارش نویسی )

 ویژه خبرنگاران پانا

 هصاحبمش نویسی و ری و اختصاصی گزامشرایط عمو

 گزارش نویسی 

ن امتصاص آبه صی را حا  ماگزارش نویسی رر هنر روزنامه نگاری اهمیت فراوانی رارر، به طوری كه بسیاری از روزنامه ها صف

اریخی موضوع تپیشینه  ریگر و تباط آن با حوارثنقل رویدار است اما گزارش، تجربه و تحلیل رویدار و بررسی ارمی رهند. مبر، 

 است.

لیل و با بررسی و تح هنکرركتفا مبر ا چنانچه رویدار یا حاربه ای ماص از اهمیت زیاری نزر مخاطبان برموررار باشد، روزنامه نگار به

سأله، حس گوناگون م پررازر و با روشن كررن ابعارجنبه های مختلف آن، به تنظیم گزارش كاملی ررباره رویدار مورر نظر می

 مور را هم بیان كند. تواند ریدگاهو رر كنار آن می هكرركنجکاوی مخاطب را ارضا 

ی غیر از فاره از حواسشور. است یمراره  ایشمتلویزیون نه از طریق ارهاست كدویرن فیلم دثل ریمخاطب، منزر ب ش مورگزا

ه رار شور. اشتی ر و احساسه تدزن ،شرو گزا دباش ه لب راشتمطتر از  كی عمیقرخاطب رمشور می ش باعث رنوشتن گزا رشنوایی ر

ه دواننمبرای  ارهادویراقعیت ای از و هینآا چون رش رشخص، گزامفی دفهم و با ه هار، نوشتن با زبانی ساره، همدویریا  ئجز هب

 .دره یمجلوه 

 و ها تجزیرقعیتی ومشکل یا م الًعمومشور،  یم هنوشت ص خاطبی مامف و دبرای هه است ك دفیمختصر و م دش ی  سنرگزا

ر، ررا را سر و كاه ا واقعیتبش ر. گزادره یم هائرهایی ا ه، توصید  گیرنرصو ده بایدینرآر هاتی كمادو برای اق دكن یمتحلیل 

  .دسامت باش شفاف و موش دبای بنابراین

 مصاحبه 
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ه دشون هصاحبمه از دكنن هصاحبمی توس  سواالتن رآر هك (هدشون هصاحبمه و دكنن هصاحب)منفر  دیان رو یا چنم ، گفتگویهصاحبم

  .رربرر راروقعیتهای ریگر نیز كام را رما دباش یم هسانری و رنگا مهوزناره د، اصل و قاعهصاحبمشور.  یمه دپرسی

 . (ورشه دش ریرگزا ی رر رروام ه  نیست هم)الز .دباشمورر توجه می ر زیر روام رعایتمبری  هصاحبمش نویسی و رگزارر

 وقعیتهامارها یا دویرتوصیفی از ترتیب  (الف 

ز جانب اا ی و داشب هشأ  گرفتن شخصگاه مور داز ری دتوان یم، این تفسیر دنرارها رادویراین  هفهو  و اهمیتی كمتفسیری از ب (

 . ده باشدن افرار و نقل قولشان شآ هجاعی برا دبای   حتماً راین صو رر هك دباش یافرار ریگر

 .ر كرررا وار شخصیقضاو   دش نبایرگزا رزیابی حقایق یا نتایج تحقیق؛ پس ررا (ج 

 تیآا  مادر نتایج احتمالی اقروم ربحث ر (ر 

 تیآا  مادر اقروم ررده (نگارنده )گزارشکر یا مصاحبه كننی  هتوصی (ه 

 گیری هنتیج(و 

ابر  دتولی دایببلکه  اشدبو...  ب، كتها گالمبری، وب های ریگر، سایت های هسانری از ربررا كپی نباید هیچ عنوان هسالی برا رباآ

 ررسالی رر اگراف از ابارحتی ی  پا هتی كرصو رر)ج گررر. ررنیزن آر س انتشاررآان و مو ز ده باشدسال كننرشخص امخصوص 

 .د شد(ج مواهرما رباآسی ربر دونرن ابر از آ، ده باشدنتشر شمجایی 

 رابآ را رر ر نویسیش نویسی و مبری و گزاری اصول مبرنگامتما دبای هصاحبمش نویسی و رگزا هسابقم رتقاضیان شركت رم

 د.عایت كننرسالی، را

 :شرایط آثار ارسالی

 (تی اسرمتیاا هدشون هاحبص)م.دش، تیتر، یارراشت و تحلیل باشر، گزا هصاحبم ندوات یم هسابقم ره ردشركت راره ش آبار-۱

 .ده باشدكنن شركت تلفن همراه هرهمراه شما هه، استان، شهرستان بدای نا  و نا  مانوارگی نویسنررا دسالی بایرا رباآ-۲
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 .دباش هكلم ۵۰۰كمتر از  دنبای هسابقرمسالی برای شركت ررشا  تحلیلی ارگزا -۳

 .دل باشمتن كامو  دای تیتر ، لیارر دبای هصاحبم-۴

 .بور داهنفی موم هرنم ایررا ،رباآ ر  پیوستگی ردابق با اصول مبرنویسی و عمطسالی را رباآناسب می، تنظیم نامالیوجور غل  ا-۵

 . دسال كنرا هربیرمان هب ا(ر هصاحبمش تحلیلی و یا ری  گزا)هدوضوعا  ذكر شمفق  ی  ابر از  دتوان یمه دهر شركت كنن -۶

 قالب های گزارش

 د:از قالب های زیر باش به شکل یکی دش بایرگزا

 ش تحقیقیرگزا-۱

 ش مبریرگزا-۲

 حلمش از رگزا-۳

 ش از شخصرگزا-۴

 ش از سفررگزا-۵

 د.بعیت كنت برنویسیمل از اصو و دباش رقیت و ابتکاالای مررا دبای دلی و است و تیتر ررمورر زندگی حضر  اما  )ره(  هصاحبموضوع م

 . شور هئراا  4A هصفح ۲راقل رده و حدتایپ ش دبای هصاحبمش و رگزا •

 د.باش ۱۴ و با سایز Titr با فونت دبای هصاحبمش و رعنوان یا عناوین گزا •

 د.باش ۱۴ و با سایز  Nazanin با فونت دبای هصاحبمش و رتن گزام •

 د.ه باشندیین شتر تعمسانتی  ۱.۵تن مهای  هحاشی هفاصل •

 .ی استمالزا ،شرگزا هب طربومعکس  ۵ قلداپیوست نمورن ح •
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 ۵پیوست 

 هاجوانه یبرنامه

 
ن یلذا ا .مان باشدجشنواره آیینه ز نامهشیوه بر اساسد ی( با ییآموزان روره ابتداژه  رانشیها ) وجوانه یبرنامه یهابخش یتمام

 یجمهور گذاربنیان یندگزرفتار و  ،گاه، كال یت ، جایشخصمعرفی ل یاز قب ...ب  روح ات و موضوع  زندگی به سیجشنواره با محور

 .رشومیبرگزار  یاسالم

 .نخواهند شد یابیو ارز یكه مارج از موضوعا  جشنواره باشد راور یآبار :یادآوری

 ییگوقصّه : 

ی زنده اجررا گو آن را رر برابر شنوندهشخص قصه ا حرفه نقل راستان به صور  شعر یا نثر كهیگویی، عبار  است از هنر قصه

تواند به صور  گفتگو، ترانه، آواز با موسیقی یرا بردون آن، برا تصرویر و سرایر ابزارهرای شور، میهایی كه نقل میراستان .كندمی

 .همراهی باشد

 شه و تالش :یكارگاه اند 

پررامتره  یهبه شکل گرو شه ویتوأ  با هنر و اند یرست یها ت مهاریاست كه رر آن به تقو یشه و تالش، كارگاهیكارگاه اند

 .............. ، کار با کاغذ و مقوا و ینقاش باشد از جملهجذابیت راشته آموزان رانش یو برا شده

 یگروه یهایباز : 

رر »  یو تحررك بردن زیرست و متوانند رر آن جیآموزان مجان است كه رانشیپر سر و صدا و پره ، فعالیتییگروه ی هایباز

 .رار كندت و تحرّك وایآموزان را به فعّالرانش ید انتخاب شوند كه تمامیبا ییهایلذا باز .راشته باشند« ا سالن یمحوّطه و 

 ها :جُنگ جوانه 

 ص مریمتصرابه مرور ا را هاجوانه یبخش برنامه نیپُرشورتر كهن است یآفرجانیشار و ه ییهاها مجموعه برنامهجوانه جنگ

 .رهد

 ل:یجُنگ از قب یهاتیفعّال 

o  مسابقا  پُر تحرّك 
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o   مسابقا  هوش 

o   یمسابقا  علم 

o  یشیمسابقا  نما 

o یحیمسابقا  تفر 

o  یمسابقا  نقّاش 

 :شرایط اختصاصی آثار ارسالی

o .ابر شركت راره شده رر مسابقه باید مربوط به جنگ جوانه های ی  كانون باشد 

o رارای كیفیت و حجم مناسب باشد. فایل ارسالی به سایت جشنواره 

o مانه ه به ربیرن رشترر صور  حجم زیار فیلم ضب  شده و عد  امکان بارگذاری رر سایت جشنواره ارسال پستی ای

 باشد.جشنواره بالمانع می

o  رقیقه باشد.۲۵وحداكثر  ۱۵حداقل  ابر ارسالیهر 

o  پسوند فایلmp4 )باشد. )استاندارر مروجی تصویر 

o 480یکسل( ازكیفیت)نرخ پp  .به باال باشد 

o  باشد.نفر می ۴حداكثر عوامل اجرایی معرفی شده رر هر ابر 

 

 هاجوانه یشناسه اثر برنامه

 نام کانون
 نام خانوادگی  نام و

 هاعوامل اجرایی جوانه
 تلفن همراه استان شهرستان/منطقه سمت جنسیت

 

      

  
 

   

  
 

   

      

 مدیر کانون نام و نام خانوادگی

 ءمهر و امضا

 


