شیوهنامه
جشنواره فرهنگی و هنری

اداره کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضاهای پرورشی

دبیرخانه جشنواره
(استان قم)

جشنواره فرهنگی و هنری آیینه زمان (زندگی به سبک روح ا)...

به نام خداوند جان و خرد

بی باوران عالم با چشم دل ببینند

آیینه زمان است این پیردرجماران
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جشنواره فرهنگی و هنری آیینه زمان (زندگی به سبک روح ا)...

شیوهنامه جشنواره آیینه زمان
(زندگی به سبک روح ا)...
ابزارهای هنری بیشک  ،رساترین  ،بلیغترین و کاریترین ابزار ابالغ و تبلیغ پیام است  .هنر
دقیقترین و رساترین وسیله انعکاس اندیشهها و آرمانهای شریف میباشد.

مقام معظم رهبری

(مدظله العالی)

فرامین و راهنماییهای رهبر كبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،حضرر امرا ممینری «ره» همرواره رر رأس
برنامههای تربیتی وزار آموزش و پرورش بوره و چراغ راه رانش آموزان ،فرهنگیان و مسئولین این وزار مانه قرار رارر.
رفتار و سلوك عارفانه آن اما عزیز ،ما را برآن راشت تا برای امرروز و فرررای جامعرهمان كره بریش از هرر زمران ریگرر بره
راهگشاییهای این آینه تما نمای معارف اسالمی و امالق متعالی انسانی نیازمند است ،جشنوارهای ترتیب رهیم و رر تقویم ساالنه
فعالیتهای تربیتی و پرورشی وزار آموزش و پرورش بگنجانیم.
رر این رهگذر تالش ما این است كه رر طول هر سال تحصیلی ،رانشآموزان و فرهنگیان عزیز را برآن راریم تا به روح بلند و
وارسته آن معمار كبیر انقالب ،توسل جسته و با تفکروتدبر رر اندیشه و سیره ی زندگی آن بزرگوار ،رهتوشهای برای آینرده مرور و
كشور عزیزمان فراهم آورند.
این جشنواره ساالنه از رانشآموزان و فرهنگیان انتظاررارر از منظر هنری به زاویهای از زندگی پُربار اما راحل بپررازند تا از این
«آینه زمان» رفتارهای متعالی را به نیکی فرا گرفته و به ررستی به كار بسته و به نسل آینده منتقل كنند.
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جدول عناوین رشتهها و مخاطبان جشنواره آیینه زمان
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توضیحات

بازخوانی سرودهای انقالب و آوای مدرسه با

*

*

متوسطه

مخاطبان
عنوان گرایش و رشته

دوره تحصیلی

محوریت امام (ره)

ویژه اجرا در زنگ تفریح دانشآموزان

روایتی از زندگی امام (ره)

ویژه اعضای خبرگزاری پانا

جشنواره فرهنگی و هنری آیینه زمان (زندگی به سبک روح ا)...

.۱ضوابط اجرایی
مجری برنامه رر سطح شهرستانها کانونهای فرهنگی تربیتی میباشند و اطالعرسانی و جذب رانشآموزان و معلمران از
طریق این كانونها انجا مواهد شد.
كانونهای فرهنگی تربیتی نسبت به اطالعرسانی معلمان و رانشآمروزان اقردا نمروره و پیگیرری عملیرا ببرت نرا توسر
رانشآموزان و معلمان را رر سامانه جشنواره برعهده مواهند راشت.
سامانه ببت نا رانشآموزان و معلمان رر امتیار تما متقاضیان قرار مواهد گرفت و محوریت ببتنا رانشآموزان با كانون های
فرهنگی تربیتی مواهد بور و به منظور استفاره از ظرفیت شوراهای رانشآمروزی رر مردارس و انجمنهرای ذیرل آن برا نظرار و
راهبری مدیران محتر مدارس ،برنامههای ررون مدرسه ای از طریق این عزیزان انجا مواهد شد.
مدیران كانونها با هماهنگی مدیران مدارس ،از طریق ارتباط با روسای شوراهای رانشآموزی مدارس ،به ویژه انجمن «سرب
زندگی ایرانی اسالمی » اطالعرسانی و ببتنا رانشآموزان را هدایت مواهند كرر.
رر پایان جشنواره رر بخش تجلیل از رست اندركاران جشنواره از مدیران كانونهای فرهنگی تربیتی كه بیشرترین ببرت نرا را
راشته باشند تقدیر و تشکر مواهد شد (.هر استان سه كانون برتر )
همچنین شوراهای رانشآموزی و مدیران فعال سه مدرسه رر هر استان كه رر این مصوص مشاركت بیشتری راشته باشرند ،از
سوی ستار برگزاری جشنواره مورر تقدیر قرار مواهند گرفت.

 .۲ضوابط عمومی
.۱آبار به همراه شناسهی ابر رر سایت ربیرمانه كشوری جشنواره آینه زمان ( زندگی به سب

روح ا ) ..به آررس

 www. aynehzaman.irتوس شخص شركت كننده بار گذاری شور.
 .۲ارزیابی آبار رر سطح كشوری انجا میشور.
 .۳رعایت تعدار ابر رر رشتههای انفراری و گروهی طبق رستورالعمل الزامی است.
 .۴شایسته است استانها پوستر اولین جشنواره آینه زمان ( زندگی به سب

روح ا) ...را به كلیه مدارس تابعه مور ارسال نموره و به

منظور اطالعرسانی ،ضمن هماهنگی با رسانه ملی و سایر رسانههای استانی ،نسبت به انعکاس موضوع از طریق رسانههای ارتباط
جمعی اقدا نمایند.
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 .۵ارتباط موضوعی تمامی رشتهها با موضوع فراموان (زندگی به سب

روح ا )...لحاظ شور.

 .۶مالكهای ارزشیابی رر تمامی رشتهها بر اساس فر های راوری رر كتاب "راهکارنامه " می باشد .
 .۷رعایت رورههای تحصیلی رر ارسال آبار به ربیرمانه جشنواره طبق جدول عناوین و رشتهها الزامی است.

.۳ضوابط اختصاصی
 نمایش (نمایش صحنهای ،نمایشنامه خوانی ،نمایش خیابانی درحیاط مدرسه ،نقالی و)...
.۱رانشآموزان عضو گروههای شركتكننده میبایست از ی

آموزشگاه و یا ی

كانون باشند (.كانون های فرهنگی تربیتی نیز ی

آموزشگاه محسوب میشوند).
 .۲نمایشهامیبایست بر اساس روایا ،حکایتها و راستانهای مرتب بازندگی اما ممینی(ره) تهیه شده باشد.
 .۳نمایشها بدون هیچ تکلف و با امکانا ساره موجور رر مدرسه به اجرا رر آیند.
.۴مد زمان اجرای نمایشها حداكثر  ۷رقیقه میباشد(.به جز نمایش میابانی)
 .۵نمایشها قبل از اجرا باید مورر تأیید مسئولین مدرسه قرار گیرر.
.۶ضب و ارسال نمایش با تلفن همراه بالمانع میباشد.
.۷رر مصوص نمایشهای میابانی رعایت موارر زیر الزامی است:
 oزمان هر نمایش حداكثر بین  ۱۰تا  ۱۲رقیقه ررنظرگرفته شور.
 oمتن نمایشها به گونهای نوشته یا انتخاب شور كه قابلیت اجرا رر حیاط مدارس و كالسهای ررس را راشته باشند .و
اینگونه نمایشها ویژه اجرا رر حیاط آموزشگاه میباشد.
 oنمایشها به گونهای طراحی شور كه باكمترین امکانا و وسایل قابل اجرا باشد و بیشتر رانشآموزی بورن نمایش
مورر توجه قرار گیرر .
 oضواب و مقررا تفصیلی این رشته به پیوست ارسال میگررر.

 فیلم كوتاه (مستند  ،داستانی  ،نماهنگ )
.۱رانشآموزان فیلمساز میتوانند رر گرایشهای راستانی ،مستند و نماهنگ شركت نمایند.
سامت فیلم عالوه بر روربینهای رایج فیلمسازی ،با تلفن همراه نیز بالمانع است.
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.۲مد زمان فیلمها با احتساب تیتراژ ،می بایست  ۲تا  ۵رقیقه باشد.
.۳موضوع متن یا ایده فیلم باید توس مسئولین مدرسه مورر تأیید قرارگیرر.
.۴ضروری است كلیه عوامل تولید فیلم اعم از نویسنده،كارگرران ،فیلمبررار و  ...رانشآموز و از ی
فرهنگی تربیتی باشند (.كانون های فرهنگی تربیتی نیز ی

آموزشگاه و یا ی

كانون

آموزشگاه محسوب میشوند)

.۵ارائه چند قطعه عکس از پشت صحنه فیلم ضروری است.
.۶هر رانشآموز میتواند ی

تا سه فیلم به جشنواره ارسال نماید.

.۷فیلم ارسالی میبایست رارای حجم و كیفیت قابلقبول باشد.

 سرود گروهی
.۱گروههای سرور همگانی ابتدایی و متوسطه اول ی
مدرسه رر مد

قطعه سرور با محتوای مرتب با اما (ره) و با حضور كلیه رانشآموزان

 ۵تا ۷رقیقه اجرا نمایند.

.۲رشته سرور گروهی ویژه رانشآموزان متوسطه روره رو  ،متشکل از ی

گروه حداكثر  ۲۰نفره و شامل ی

سرور ( تلفیقی یا

محلی) با مضامین مرتب با اما (ره) باشد.
.۳رانشآموزان عضو گروههای شركتكننده میبایست از ی
تربیتی نیز ی

آموزشگاه و یا ی

كانون فرهنگی تربیتی باشند (.كانون های فرهنگی

آموزشگاه محسوب میشوند)

.۴فایل ارسالی به سایت جشنواره رارای كیفیت و حجم مناسب باشد.
.۵ررصور حجم زیار فیلم ضب شده و عد امکان بارگذاری رر سایت جشنواره ،ارسال پستی این رشته به ربیرمانه جشنواره
بالمانع میباشد.

 شعر
.۱مسابقۀ شعر ،انفراری و ویژه رانش آموزان متوسطه اول و رو  ،فرهنگیان و رانشجویان پرریسهای رانشگاه فرهنگیان است.
.۳شعر میتواند رر قالب كالسی

یا نو باشد.

.۴مخاطب شعر میتواند «بزرگسال» یا «كورك و نوجوان» باشد.
.۵هر شركتكننده میتواند حداقل ی

و حداكثر سه عنوان شعر ارائه رهد.
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.۶اشعار به صور تایپ شده ( ترجیحاً با فونت  ،۱۴قلم  ) B Nazaninارسال شوند.

 نقاشی
.۱شركتكنندگان میتوانند با هر تکنیکی ملق ابر نموره ،اما رر نهایت ارزیابی تمامی تکنی
.۲قطع یااندازه آبار ،حداقل ی

ها رر كنار هم انجا میپذیرر.

ضلع  ۵۰و حداكثر ۱۵۰سانتی متر باشد.

.۳همه گرایشهای این رشته انفراری میباشد ،بدیهی است آباری كه پدیدآورنده آنها بیش از ی

نفر باشد از رور مسابقه حذف

مواهند شد.
.۴رر صور نیاز به ملق ابر بصور زنده ،برگزیدگان كشوری ارسال اصل ابر برای برگزیدگان كشوری الزامی است و صاحب ابر
باید آمارگی حضور جهت اجرای زنده را راشته باشد.
.۵تصویر آبار ارسالی ،اسکن شده با وضوح حداقل  ۳۰۰ dpiو با فرمت  jpgباشد .

 خوشنویسی نستعلیق
.۱رر این بخش فق م نستعلیق ارسال شور.
.۲قطع یا اندازه آبار ،حداكثر  ۵۰×۷۰سانتی متر باشد.
.۳رر این بخش ارسال اصل آبار برای برگزیدگان كشوری الزامی و صاحب ابر باید آمارگی حضوری جهت اجرای زنده را راشته باشد.
.۴ارتباط موضوعی آبار ملق شده باموضوع اصلی جشنواره لحاظ گررر (.اشعار اما یا ررباره اما )
.۵اجرای مناسب و حرفهای ،همخوانی ابر با موضوع و مالقیت و نو آوری ،رارای امتیاز ویژه میباشد.
.۶تصویر آبار ارسالی ،اسکن شده با وضوح حداقل  ۳۰۰ dpiو با فرمت  jpgباشد.
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شناسه اثر دانشآموز
نام و نام خانوادگی

کدملی

جنسیت

دانشآموز

رشته

دوره
تحصیلی

استان

منطقه/شهرستان

مدرسه

شماره تماس
مدرسه

تلفن همراه

شناسه اثر فرهنگیان
نام و نام خانوادگی

کد پرسنلی

مدرک تحصیلی

سمت

جنسیت
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رشته

استان

شهرستان/منطقه

تلفن همراه

جشنواره فرهنگی و هنری آیینه زمان (زندگی به سبک روح ا)...

پیوست ۱

مقررات و ضوابط رشته نمایش خیابانی
 معرفی نمایش خیابانی :
نمایشهای میابانی رر راستای جشنوارههای تئاتر رانشآموزی به اجرا رر میآید و توجه به ایرن نکته ضروری است كره تئراتر
رانشآموزی ،تئاتری است كه رانشآموزان محرور اصرلی تمرامی اجرزای تشرکیل رهنرده آن اعرم از :نگرارش مرتن ،كرارگررانی،
بازیگری ،عوامل صحنهای و فنی میباشند ،كره بر پایه رغبتها ،غرایرز ،مالقیت و میل به تجربه آنها برنامه ریرزی شرده اسرت.
نمایش میابانی یکی از بهترین نمونههای تئاتری است كه بازیگران و تولیدكنندگان آن بیواسطه با مررر روبرو میشوند و ابزار آن،
محی كوچه و بازار است .و اگر قرار باشد وسایل و ابزاری برای اجرای تئاتر میابرانی تهیره شور باید سریعاً رر مد زمان كوتراهی
آماره گررر.
«اگر مرر به تئاتر نمیآیند ،ما تئاتر را به میان مرر میبریم ».این شعار تئاتر میابانی است .تئراتری كرره برره طرررح مسرائل
روزمره زندگی مرر میپررازر تا با آنان به همكالمی و هم رلی بپررازر .تئاتر میابانی فارغ از رغدغرههای صرحنهای و امکانرا و
تجهیزا سالنی ،میكوشد تا با سارهترین وسایل و ابزار و رر نزری

ترین فاصله رر میان مرر طرح موضوع كند .امروزه رر جهان

از تئراتر میابرانی بررای رسرتیابی بره اهرداف مررراص سیاسررری ،فرهنگرری و آموزشرررری و بمنظرور جلروگیری از آسریبهای
اجتماعی و امالقی اسررتفاره بهینهای میشور.
تئاترهررای میابانرری عموماً رربرگیرنررده مضامیررن امالقرری ،اجتماعی ،سیاسرری ،فلسررفی و ...هسررتند كره بره كمررر
تکنی های ماصی به مخاطب ارائه میشوند .رر نمایشهای میابانرری ،برازیگر و تماشررراگر معنررای ریگرری مییابنرد ،برا هرم
یکرری میشوند و حتی گاهی جایشرران را بررا هم عرروض میكنند.
نمایش خیابانی در مدرسه  :اصلیترین مرحله اجرای این جشنواره مرحله آموزشگاه است .رر این مرحله رانشآموزان رر
قالرب گروههای نمایش كالسی بره اجررای نمایشهای مرور رر سراعت تفرریح مدارس میپررازند .آبار جشنواره نمایشهای زنگ
تفریح متناسب با استانداررهای تئراتر میابرانی و رر قالرب نمایشهای محیطری است .و باید به گونهای طراحی شور كه قابلیت اجرا
رر صحن حیاط آموزشگاه (زنگهای تفریح و مناسبتها) و همچنین محی و فضای باز را راشته باشد .رر این گونه نمایش هیچ
محدوریتی برای انتخاب نحوه اجرا اعم از استفاره از ماس  ،لباس  ،عروس  ،تلفیرق (عروس
9
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جشنواره فرهنگی و هنری آیینه زمان (زندگی به سبک روح ا)...

وجور ندارر .رر شیوه اجرای این جشنواره استفاره از تکنی های نمایش ایرانی برا نگراه ویرژه بره ارتبراط برا مخاطرب پیشرنهار
میگررر.
مد زمان اجرای نمایشها رر مرحله آموزشگاهی بین  ۱۰تا  ۱۲رقیقره (زمران زنرگ تفرریح) پیشرنهار میشور.
سوژه های نمایش میتواند برگرفته از طرح و ایدههای مالقانه متناسب با مخاطرب (رانشآمروز) و بررا اسررتفاره از موضروعا
مررتب برا زندگی حضر اما (ره) و سب

زندگی ایشان باشد.

مدیران و مربیان تربیتی رر انتخاب سوژه ها بر كار رانشآموزان گروه های كالسری نظرار مواهنرد كرر .پیشنهار میشرور رر
هر كالس آموزشگاه ی

گروه نمایش ویژه زنگ تفریح از برین رانشآموزان عالقه مند تشکیل و كار اجرای نمایش های كالس را

بر عهده بگیرند
برای اجرای این فعالیت نیازی به ركور ،طراحی صحنه ،و  ...نمیباشد و اینگونه نمایش برا كمتررین امکانررا و هزینره قابرل
برگزاری است.
اعضای اصلی این فعالیت هنرری عبار اند از :مردیر آموزشرگاه (سرپرسرت گرروه) ،معاون پرورشری/مربی تربیتی ،مربری فنری
(كارگرران) و بازیگران.
پیشنهار می شور معاونین پرورشی /مربیان تربیتی با هماهنگی ربیران هنر و یا معلمان هنرمند آموزشرگاه برره منظرور آمروزش
رانشآموزان با ارائه تحقیق و پژوهش رر زمینه نمایش میابانی ،اعضای گروه را با ویژگیهای اینگونه نمرایش آشنا نمایند (حداقل
رو جلسه كارگاهی رر قالب فعالیتهای رانشافزایی برگزار شور).
برنامهریزی به منظور تهیه جدول اجراهای كالسی رر ایا هفته و مناسبتهای مراص رر سراعا تفرریح برر عهرده معراونین
پرورشی /مربیان تربیتی است كه میتوانند با همکراری اعضرای كمیتره فرهنگری و هنرری شرروراهای رانشآمروزی آن را اجرررا
نمایند .استفاره از مربیان فنی آزار رر فعالیت گروهی نمایشهای زنگ تفریح منروط برره تأییرد اراره فرهنگرری و هنررری اسرتان
میباشد.
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پیوست ۲

مقررات و ضوابط رشته تولید پادکست (تدوین صوتی )
 تعریف و معرفی
پاركست جدیدترین تکنولوژی تولید و نشر محتوای صوتی رر اینترنت است .پاركست از پیشرفتهترین و جدیردترین سرامانههای
ارتباطی است و روشی برای انتشار محتوای الکترونیکی به وسیله صدا است كه كاربران از طریق آن میتوانند سامتههای صروتی و
كالمی مور را به شنوندگان ،ارائه رهند و به زبان سارهتر جدیدترین تکنولوژی برای انتشار صرو برر روی شربکه اینترنرت اسرت.
پاركست ی

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

روی اینترنت فرستاره میشور.
معموالً رستگاههای استفاره از پاركستها بسیار كوچ

و قابل حمل است و كاربر رر هرر زمران و مکرانی قرارر بره اسرتفاره از

محتوای صوتی مواهد بور .محتوا پس از رریافت از اینترنت ،بدون نیاز به ارتباط با اینترنت ،قابل استفاره مواهد برور ررحالیكره رر
سایر روشها ،به ارتباط اینترنتی برای استفاره از محتوا نیازاست.

 ضوابط
 oگروههای رو نفره
 oرانشآموزان متوسطه اول و رو و فرهنگیان
 oراشتن تیتراژ ( معرفی هررو نفر ،یکی به عنوان تهیهكننده و ریگری مجری و اعال نا مدرسه ،منطقه ،استان و پایه
تحصیلی برای رانشآموزان و برای فرهنگیان كد پرسنلی ،مدرك تحصیلی ،نا شهرستان و استان محل مدمت)
 oفایل ارسالی به سایت جشنواره رارای كیفیت و حجم مناسب باشد.
 oرر صور حجم زیار فایل ضب شده و عد امکان بارگذاری رر سایت جشنواره ارسال پستی این رشته به ربیرمانه
جشنواره بالمانع میباشد.
 oهر پاركست حداقل  ۵وحداكثر  ۲۰رقیقه باشد.
 oپسوند فایل  mp3باشد(.استاندارر مروجی صوتی)
 oكیفیت (نرخ پیکسل) از  64Pبه باال باشد.
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 oمالك های كلی راوری شامل محتوا – هنری (فن بیان ،موسیقی مناسب،كارگررانی مناسب و – )...فنی(مروجی با
كیفیت ،تدوین مناسب صدا و )...می باشد.
 oپاركست را میتوان از طریق گوشی تلفن همراه و نیز رستگاههای صوتی ریگر تهیه كرر.

شناسه اثرپادکست (دانشآموزان)
ردیف

نام ونام خانوادگی
صاحبان اثر

جنسیت

پایه تحصیلی

نام مدرسه

منطقه/شهرستان

نام استان

تلفن همراه

۱
۲
مهر وامضای مدرسه

شناسه اثرپادکست (فرهنگیان)
ردیف

نام ونام خانوادگی صاحبان اثر

جنسیت

کد پرسنلی

مدرک تحصیلی

نام محل خدمت

۱
۲
مهر وامضای محل خدمت

12

منطقه/شهرستان

نام استان

تلفن همراه

جشنواره فرهنگی و هنری آیینه زمان (زندگی به سبک روح ا)...

پیوست ۳

مقررات و ضوابط رشته تولید ویدئوکست
 تعریف و معرفی
ویدئوكست جدیدترین تکنولوژی تولید و نشر محتوای تصویری رر اینترنت است.وئدیوكست از پیشرفتهترین و جدیدترین سامانه
های ارتباطی است و روشی برای انتشار محتوای الکترونیکی به وسیله تصویر كه كاربران از طریق آن میتوانند سامتههای تصویری
و ویدئویی مور را به بینندگان ارائه رهند و به زبان سارهتر جدیدترین تکنولوژی برای انتشار تصویر بر روی شربکه اینترنرت اسرت.
ویدئوكست ی

فایل چندرسانهای است كه با استفاره از فیدهای عمومی بررای پخرش تصرویر برر روی كامپیوترهرای شخصری و

موبایل ،بر روی اینترنت فرستاره میشور.

 ضوابط
 oگروههای رو نفره
 oرانشآموزان متوسطه اول و رو و فرهنگیان
 oراشتن تیتراژ و معرفی هر رو نفر ،یکی به عنوان تهیهكننده و پشت صحنه و ریگری مجری و اعال نا مدرسه،منطقه
واستان و پایه تحصیلی رر تیتراژ برای رانشآموزان و برای فرهنگیان كد پرسنلی ،مدرك تحصیلی و نا شهرستان و
استان و محل مدمت
 oفایل ارسالی به سایت جشنواره رارای كیفیت و حجم مناسب باشد.
 oرر صور حجم زیار فایل ضب شده و عد امکان بارگذاری رر سایت جشنواره ارسال پستی این رشته به ربیرمانه
جشنواره بالمانع میباشد.
 oهر ویدئوكست حداقل  ۵وحداكثر ۲۰رقیقه باشد.
 oپسوند فایل  mp4باشد( .استاندارر مروجی تصویر)
 oكیفیت(نرخ پیکسل) از  480pبه باال باشد.
 oمالكهای كلی راوری شامل كارگررانی ،تدوین ،اجرا ،فنی(فیلمبرراری -صداگذاری و)...
 oویدئوكست را میتوان از طریق گوشی تلفن همراه ونیز روربینهای ریگر تهیه كرر.
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شناسه اثر ویدئوکست (دانشآموزان)
ردیف

نام ونام خانوادگی صاحبان اثر

پایه تحصیلی

نام مدرسه

منطقه/شهرستان

نام استان

تلفن همراه

۱
۲
مهر و امضای مدرسه

شناسه اثر ویدئوکست (فرهنگیان)
ردیف

نام و نام خانوادگی صاحبان اثر

کد پرسنلی

مدرک تحصیلی

نام محل خدمت

۱
۲
مهر و امضای محل خدمت
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منطقه/شهرستان

نام استان

تلفن همراه

جشنواره فرهنگی و هنری آیینه زمان (زندگی به سبک روح ا)...

پیوست ۴

مقررات و ضوابط رشته خبرنویسی
( گرایش مصاحبه و گزارش نویسی)
ویژه خبرنگاران پانا
شرایط عمومی و اختصاصی گزارش نویسی و مصاحبه
 گزارش نویسی
گزارش نویسی رر هنر روزنامه نگاری اهمیت فراوانی رارر ،به طوری كه بسیاری از روزنامه ها صفحا ماصی را به آن امتصاص
می رهند .مبر ،نقل رویدار است اما گزارش ،تجربه و تحلیل رویدار و بررسی ارتباط آن با حوارث ریگر و پیشینه تاریخی موضوع
است.
چنانچه رویدار یا حاربه ای ماص از اهمیت زیاری نزر مخاطبان برموررار باشد ،روزنامه نگار به مبر اكتفا نکرره و با بررسی و تحلیل
جنبه های مختلف آن ،به تنظیم گزارش كاملی ررباره رویدار مورر نظر میپررازر و با روشن كررن ابعار گوناگون مسأله ،حس
كنجکاوی مخاطب را ارضا كرره و رر كنار آن میتواند ریدگاه مور را هم بیان كند.
گزارش موب نزر مخاطب ،مثل ریدن فیلم رویدارهاست كه از طریق تلویزیون نمایش راره می شور .استفاره از حواسی غیر از
شنوایی رر نوشتن گزارش باعث می شور مخاطب رركی عمیق تر از مطلب راشته باشد و گزارش ،زنده تر و احساسی تر شور .اشاره
به جزئیا رویدار ،نوشتن با زبانی ساره ،همه فهم و با هدفی مشخص ،گزارش را چون آینه ای از واقعیت رویدارها برای مواننده
جلوه می رهد.
گزارش ی

سند مختصر و مفید است كه برای هدف و مخاطبی ماص نوشته می شور ،معموالً مشکل یا موقعیتی را تجزیه و

تحلیل می كند و برای اقداماتی كه ررآینده باید صور گیرند ،توصیه هایی ارائه می رهد .گزارش با واقعیت ها سر و كار رارر،
بنابراین باید شفاف و موش سامت باشد.

 مصاحبه
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مصاحبه ،گفتگوی میان رو یا چند نفر (مصاحبه كننده و مصاحبه شونده) كه ررآن سواالتی توس مصاحبه كننده از مصاحبه شونده
پرسیده می شور .مصاحبه ،اصل و قاعده روزنامه نگاری و رسانه می باشد اما رر موقعیتهای ریگر نیز كاربرر رارر.
ررگزارش نویسی و مصاحبه مبری رعایت موارر زیر مورر توجه می باشد( .الز نیست همه موارر رری

گزارش ریده شور) .

الف ) توصیفی از ترتیب رویدارها یا موقعیتها
ب )تفسیری از مفهو و اهمیتی كه این رویدارها رارند ،این تفسیر می تواند از ریدگاه مور شخص نشأ گرفته باشد و یا از جانب
افرار ریگری باشد كه رر این صور حتماً باید ارجاعی به آن افرار و نقل قولشان شده باشد.
ج ) ارزیابی حقایق یا نتایج تحقیق؛ پس رر گزارش نباید قضاو شخصی را وارر كرر.
ر ) بحث رر مورر نتایج احتمالی اقداما آتی
ه ) توصیه ی نگارنده (گزارشکر یا مصاحبه كننده )رر مورر اقداما آتی
و )نتیجه گیری
آبار ارسالی به هیچ عنوان نباید كپی برراری از رسانه های ریگر ،سایت های مبری ،وبالگ ها ،كتب و ...باشد بلکه باید تولید ابر
مخصوص شخص ارسال كننده باشد و زمان و آررس انتشار آن نیزررج گررر( .رر صورتی كه حتی ی

پاراگراف از ابر ارسالی رر

جایی منتشر شده باشد ،آن ابر از روند بررسی آبار مارج مواهد شد).
متقاضیان شركت رر مسابقه گزارش نویسی و مصاحبه باید تمامی اصول مبرنگاری و گزارش نویسی و مبر نویسی را رر آبار
ارسالی ،رعایت كنند.

شرایط آثار ارسالی:
-۱آبار شركت راره شده رر مسابقه می تواند مصاحبه  ،گزارش ،تیتر ،یارراشت و تحلیل باشد(.مصاحبه شونده امتیاری است)
-۲آبار ارسالی باید رارای نا و نا مانوارگی نویسنده ،استان ،شهرستان به همراه شماره تلفن همراه شركت كننده باشد.
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 -۳گزارشا تحلیلی ارسالی برای شركت ررمسابقه نباید كمتر از  ۵۰۰كلمه باشد.
-۴مصاحبه باید رارای تیتر  ،لید و متن كامل باشد.
-۵وجور غل امالیی ،تنظیم نامناسب آبار ارسالی مطابق با اصول مبرنویسی و عد پیوستگی رر آبار ،رارای نمره منفی مواهد بور.

 -۶هر شركت كننده می تواند فق ی

ابر از موضوعا ذكر شده(ی

گزارش تحلیلی و یا مصاحبه )را به ربیرمانه ارسال كند.

قالب های گزارش
گزارش باید به شکل یکی از قالب های زیر باشد:
-۱گزارش تحقیقی
-۲گزارش مبری
-۳گزارش از محل
-۴گزارش از شخص
-۵گزارش از سفر
موضوع مصاحبه ررمورر زندگی حضر اما (ره) است و تیتر و لید باید رارای مالقیت و ابتکار باشد و از اصول مبرنویسی تبعیت كند.

•گزارش و مصاحبه باید تایپ شده و حداقل رر ۲صفحه  A 4ارائه شور.
•عنوان یا عناوین گزارش و مصاحبه باید با فونت  Titrو با سایز  ۱۴باشد.
•متن گزارش و مصاحبه باید با فونت  Nazaninو با سایز  ۱۴باشد.
•فاصله حاشیه های متن  ۱.۵سانتی متر تعیین شده باشند.
•پیوست نمورن حداقل  ۵عکس مربوط به گزارش ،الزامی است.
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پیوست ۵

برنامهی جوانهها
تمامی بخشهای برنامهی جوانهها ( ویژه رانشآموزان روره ابتدایی ) باید بر اساس شیوهنامه جشنواره آیینه زمان باشد .لذا این
جشنواره با محوریت و موضوع زندگی به سب

روح ا ...از قبیل معرفی شخصیت  ،جایگاه ،كال  ،رفتار و زندگی بنیانگذار جمهوری

اسالمی برگزار میشور.
یادآوری :آباری كه مارج از موضوعا جشنواره باشد راوری و ارزیابی نخواهند شد.

 قصّهگویی :
قصهگویی ،عبار است از هنر یا حرفه نقل راستان به صور شعر یا نثر كه شخص قصهگو آن را رر برابر شنوندهی زنده اجررا
میكند .راستانهایی كه نقل میشور ،می تواند به صور گفتگو ،ترانه ،آواز با موسیقی یرا بردون آن ،برا تصرویر و سرایر ابزارهرای
همراهی باشد.

 كارگاه اندیشه و تالش :
كارگاه اندیشه و تالش ،كارگاهی است كه رر آن به تقویت مهار های رستی توأ با هنر و اندیشه و به شکل گروهی پررامتره
شده و برای رانشآموزان جذابیت راشته باشد از جمله نقاشی  ،کار با کاغذ و مقوا و ..............

 بازیهای گروهی :
بازیها ی گروهی ،فعالیتی پر سر و صدا و پرهیجان است كه رانشآموزان میتوانند رر آن جست و میرز و تحررك بردنی « رر
محوّطه و یا سالن » راشته باشند .لذا بازیهایی باید انتخاب شوند كه تمامی رانشآموزان را به فعّالیت و تحرّك وارار كند.

 جُنگ جوانهها :
جنگ جوانهها مجموعه برنامههایی شار و هیجانآفرین است كه پُرشورترین بخش برنامهی جوانهها را به مرور امتصراص مری
رهد.

 فعّالیتهای جُنگ از قبیل:
 oمسابقا پُر تحرّك
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o

مسابقا هوش

o

مسابقا علمی

 oمسابقا نمایشی
 oمسابقا تفریحی
 oمسابقا نقّاشی

شرایط اختصاصی آثار ارسالی:
 oابر شركت راره شده رر مسابقه باید مربوط به جنگ جوانه های ی

كانون باشد.

 oفایل ارسالی به سایت جشنواره رارای كیفیت و حجم مناسب باشد.
 oرر صور حجم زیار فیلم ضب شده و عد امکان بارگذاری رر سایت جشنواره ارسال پستی این رشته به ربیرمانه
جشنواره بالمانع میباشد.
 oهر ابر ارسالی حداقل  ۱۵وحداكثر ۲۵رقیقه باشد.
 oپسوند فایل  mp4باشد( .استاندارر مروجی تصویر)
 oكیفیت(نرخ پیکسل) از  480pبه باال باشد.
 oحداكثر عوامل اجرایی معرفی شده رر هر ابر  ۴نفر میباشد.

شناسه اثر برنامهی جوانهها
نام کانون

نام و نام خانوادگی
عوامل اجرایی جوانهها

جنسیت

سمت

منطقه/شهرستان

نام و نام خانوادگی مدیر کانون
مهر و امضاء
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