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تعالیباسمه  

 دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان فرهنگی جشنواره ششمین و بیستبرگزاری  نامهشیوه

 4951-59سال تحصیلی 

 گفتار پیش

 

 تربیت مسئولیت کشور در معلم تربیت تخصصی نهاد ترینمهم منزله به فرهنگیان دانشگاه

 .است دارعهده را اسالمی معیار نظام اساس بر ایران اسالمی جمهوری طراز معلمان

 راستای در دانشگاه این دانشجویی و فرهنگی و پژوهشی آموزشی، هایبرنامه همه بایستی لذا

 ارتقای و معلمان دانشجو توسط معلمی اختصاصی و عام هایشایستگی کسب برای سازیزمینه

 و آموزش وزارت در موجود نیروی بهسازی فرآیند در معلمان توسط هاشایستگی این سطح

 لحاظ به اجتماعی و فرهنگی هایفعالیت نقش میان این در است بدیهی .یابد سامان پرورش،

 و علمی هنری، فرهنگی، مسابقات انواع برگزاریو  خودانگیخته و انتخابی و اختیاری ماهیت

 برانگیختن باعث تواندمی مسابقات گونهاین شایسته برپایی داراست. را ایویژه جایگاه ادبی،

 در را بانشاطی فضای و شده معلمان دانشجو میان در جانبههمه رشد و یادگیری و شوق شور

 مسابقات توسعه و ارتقاء سیاست دانشگاه، اجتماعی و فرهنگی معاونت روازاین زند. رقم دانشگاه

 ها، برگزاریفعالیت گونهاین کیفی و کمی توسعه و است گرفته پی مجدانه را فرهنگی

 .است داده قرار کار دستور در را هارشته به بخشیتنوع و فرهنگی هایجشنواره

 

 دستورالعمل بیست و پنج دوره گذشته، برگزاری قیمتذی تجارب از مندی بهره از پس اکنون

 دائمی دبیرخانه مشارکت با که دانشگاه فرهنگی جشنواره ششمین و بیست اجرایی

 اجرا برای ،است شده تدوین فرهنگی امور کل اداره ارجمند همکاران و فرهنگی هایجشنواره

 .شودمی ابالغ

 استقبال با سترگ، فرهنگی حرکت این ،دست اندرکار عزیزان همه مجدانه تالش با است امید

 .یابد دست انتظار مورد نتایج و آثار به و شود مواجه دانشگاه معلمان دانشجو روزافزون
 

 قمصری زادهصادق علیرضا دکتر 

 اجتماعی و فرهنگی معاونت سرپرست 
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 اهداف جشنواره: -1 
 

 ( هدف کلی:1-2 

ای رفههای عمومی و حکسب شایستگی تعالی و سازی برایزمینهاعتالی فرهنگی و اجتماعی کشور، 
گانه های ششعلمی، معنوی، هنری و ادبی آنان با تأکید بر ساحتو اعتالی  معلّمان دانشجو
 .تربیتی

 جزئی( اهداف 2-2
 

 .معلمان  دانشجو اعتقادی و فرهنگی فکری، مبانی تقویتهای الهی و تحقق حاکمیت احکام و ارزش .1
 .بخشتعالی و سازنده هایرقابت طریق از معلّمان دانشجو بیشتر نشاط و شادابی پویایی، تحرّک، زمینه ایجاد .2
 معلمان. دانشجو بین مهارت و دانش تبادل و اجتماعی و فرهنگی تعامل ،افزاییهم همدلی، فضای ایجاد .3
 هایمهارت و بینش دانش، ارتقای برای الزم بستر ایجاد و فرهنگی هایفعالیت به مندعالقه معلمان دانشجو شناسایی .4

 آنان.
 معلمان. دانشجو هنری و ادبی علمی، هایمهارت و هاتوانمندی فیمعرّ و گذاریارج .5
 معلمان در دانشجو حداکثری و جذب هاتشکلو  هاکانون قالبگروهی در  و جمعی هایفعالیت تعمیق و توسعه .6

 فرهنگی. هایفعالیت
 کاربرد فرهنگ و هنر در زندگی فردی و اجتماعی دانشجو معلمان. سازینهادینهسازی اوقات فراغت و غنی .7

 و بسترسازی برای تولید و توسعه محتوای منطبق بر فرهنگ اسالمی، بومی و ملی جریان سازی .8

 :عناوین-2
 

 :عترت و : جشنواره قرآن1-2
 

 :هایرشته شفاهی؛ شامل بخش -1

کریم  قرآن حفظ-4کریم )یک جزء(  قرآن حفظ-3ترتیل(  (کریم قرآن قرائت -2) تحقیق (کریم قرآن قرائت -1
 -8( جزء کریم )بیست قرآن حفظ-7( جزء کریم )ده قرآن حفظ-6( کریم )پنج جزء قرآن حفظ-5( )سه جزء

 ) ویژه برادران( تواشیح -11دعاخوانی  -11 ویژه برادران() اذان -9 کریم قرآن کل حفظ
 

 :هایرشته شامل کتبی بخش -2
 آشنایی -4( ع ( معصومین سیره باآشنایی  -3کریم  قرآنحفظ موضوعی -2 کریم قرآنتفسیر و ترجمهآشنایی با -1
 صحیفه سجادیه -7 احکام -6البالغه نهج -5 احادیث با
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 هنری: و ادبی : جشنواره علمی،2-2
 

 تولید -4نویسی  وبالگ -3نویسی مقاله -2افزار نرم تولید -1 :هایرشته شامل فناوری؛ ، بخش علمی

 نشریه الکترونیکی. -5ای رایانه هایبازی
 

 آئین -5 نویسینمایشنامه -4 نویسینامهفیلم -3نویسی داستان -2شعر  -1 :هایرشته شامل ادبی؛ بخش

 نشریه مکتوب -9گویی قصه -8تلخیص کتاب -7نقد و بررسی کتاب -6سخنوری 
 

 طراحی -6 عکاسی-5 تحریری خط-4نویسی خوش-3 نقّاشی-2طرّاحی  :1های رشته شامل هنری؛ بخش

تصویرگری آیات  -13کاریکاتور. -12انیمیشن( (پویانمایی-11 نماهنگ-11کوتاه  فیلم-9 معرق -8 تذهیب-7 پوستر
 قرآنی

 

  گروهی(های رشته  ): جشنواره سرود و تئاتر؛3-3

 تئاتر عروسکی -3ای صحنه تئاتر-2 سرود-1های رشته شامل 

 

 :اجرایی ساختار-3
 :است شده بینیپیش ذیل، شرح به ستادهایی جشنواره، برگزاری و مقدمات تمهید برای

 

 جشنواره عالی : ستاد1-3

 :از متشکّل 

 ستاد( رییس) دانشگاه سرپرست .1
 (ستاد مقامقائم) دانشگاه فرهنگی معاون .2
 (ستاد دانشگاه )عضو در فقیهولی نمایندگی نهاد مسئول .3
 ستاد( دانشگاه )عضو معاونین .4
 (ستاد فرهنگی )عضو مدیرکل .5
 ستاد( دبیرفرهنگی ) هایجشنواره دائمی دبیرخانه مسئول .6
 (ستاد ها )عضواستان فرهنگی اجتماعی شوراهای رؤسای از برادر( یک خواهر، )یک دو نفر .7
 (ستاد فرهنگی )عضو ایجشنواره دائمی دبیرخانه اعضای نماینده .8

 :جشنواره عالی ستاد وظایف شرح
 شده. بینیپیش اهداف جهت در هاجشنواره هدایت و مدیریت کالن، گذاریسیاست .1
 جشنواره. مالی منابع تأمین و بودجه تخصیص .2
 مختلف. مراحل در جشنواره اجرای حسن بر نظارت .3
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 جشنواره. کشوری مرحله میزبانان انتخاب در دبیرخانه پیشنهادهای و تائید بررسی .4

 استانی جشنواره، : ستاد2-3

 :از متشکّل 
 ستاد( رئیس) استان اجتماعی و فرهنگی شورای رئیس .1
 معاونین مدیریت استانی و مدیر امور مالی )عضو ستاد( .2
 ستاد( عضو ( استان عالی آموزش مراکز و هاپردیس سرپرستان .3
 ستاد( و دبیر عضو (مسئول فرهنگی مدیریت استانی  .4
 )عضو ستاد( استان ها و مراکزپردیس فرهنگی کارشناسان یا مسئوالن کارشناس .5
ها و مراکز استانی به مباحث فرهنگی و موضوعات جشنواره از پردیسدو نفر از استادان و مدرسان آشنا به  .6

 انتخاب ستاد.
 

 :استان ستاد وظایف شرح
منظور حضور گسترده به نامه،شیوه کامل و دقیق اجرای برای مقدمات تمهید و ریزیبرنامه .1

 جشنواره در دانشجویان

 تا مقدماتی مرحله از استان سطح در جشنواره برگزاری موردنیاز مالی منابع تأمین و هزینه برآورد .2

 نهایی.

 و مقدماتی مراحل در کنندهشرکت دانشجویان برای آمادگی هایکالس تشکیل برای ریزیبرنامه .3

 استانی.

اعزام  آمادگی، هایکالس تشکیل رسانی،اطالع و نظر تبلیغات از هاجشنواره اجرای حسن بر نظارت .4

 کشوری مرحله به دانشجو معلمان

 جشنواره مختلف مراحل در برتر نفرات به جوایز اهدای و تهیّه برای ریزیبرنامه .5

 مراحل به اعزام برای برگزیده، دانشجویان همراهی منظور به شرایط واجد سرپرستان انتخاب .6

 ملّی. و کشوری

 معلمان. دانشجو تشویق منظور به استان سطح در جشنواره اخبار انعکاس و تبلیغات .7

 .برای کلیه اعضا توسط رییس ستادصدور ابالغ  .8

 جلسات به دبیرخانه دائمی جشنوارهتشکیل جلسات ستاد حداقل هرماه یک بار و ارسال صورت .9
 
 عالی آموزش مرکز و پردیس : ستاد3-3

 :از متشکل 
 (ستاد رئیس) عالی آموزش مرکز یا پردیس سرپرست .1
 ستاد عضو پردیس یا مرکز معاونین .2
 (ستاد دبیر ( مرکزمسئول فرهنگی پردیس یا  .3
 ستاد انتخاب به جشنواره، با آشنا و فرهنگی موضوعات به مندعالقه و تجربه با مدرسین از نفر دو .4
 ستاد انتخاب به فرهنگی عرصه در فعّال دانشجویان از دو نفر .5
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 :عالی آموزش مرکز یا پردیس ستاد وظایف شرح
 و نامهآئین این مفاد بر اساس مراکز، و هاپردیس سطح در جشنواره، بهتر چه هر اجرای برای ریزیبرنامه .1

 مربوطه. هایبخشنامه سایر
 تبلیغی و رسانیاطالع هایشیوه طریق از دانشجویان فعّال و گسترده شرکت برای عمومی فراخوان و تشویق .2

 جشنواره. مختلف مراحل در موردنیاز اعتبار تأمین و هزینه برآورد و کارساز
 در دانشجویان مؤثر و فعال حضور برای مختلف هایرشته در آمادگی هایکالس تشکیلریزی برای برنامه .3

 جشنواره.
 شده اعالم بندیزمان با متناسب مسابقات اجرای تهیه جدول .4
 صدور ابالغ برای کلیه اعضا توسط رییس ستاد .5
 جشنوارهجلسات به مدیریت استانی تشکیل جلسات ستاد حداقل هرماه یک بار و ارسال صورت .6

 :اجرا مراحل-4
های در رشته و کشوری و استانی مقدماتی، مراحل در برادران و خواهران گروه دو در تفکیک به جشنواره هایرشته تمام

 شود.می ( در سطح ملی برگزاراین شیوه نامه 12و  9بند  موضوعدار )ستاره
 

 استانی و مقدماتی مراحل: 1-4 
 اجرا و ریزیبرنامه عالی آموزش مراکز و هاستاد پردیساستانی و  ستاد توسط جشنواره، استانی و مقدماتی مراحل
 .شد خواهد

 جشنواره، انجام باشند؛می پردیس )یک واحد خواهران و یک واحد برادران( 2 دارای که هاییاستان :یادآوری

 دانشجو حضور برای را بیشتری هایفرصت توانندمی بنابراین است استانی مرحله منزله به پردیس، سطح در
 .قرار دهند نظر مد جشنواره در معلمان

 

 :کشوری : مرحله2-4

 فرهنگیان و اجتماعی دانشگاه فرهنگی بر عهده معاونت کشوری مرحله در جشنواره برگزاری مسئولیت .1
 .فرهنگی( است هایجشنواره دائمی دبیرخانه)

 شود.می برگزار کشور، سراسر از مرحله استانیبرگزیده  نفرات شرکت با جشنواره از مرحله این .2
 بوده یکسان هاهمه استان برای جشنواره مرحله کشوری در شرکت برای استانی برگزیدگان سهمیه حضور .3

 .شوندمی اعزام مرحله این به جنسیت تفکیک به رشته هر اوّلهای و گروه نفرات صرفاً و
 توسّط هااستان آمادگی اعالم و فراخوان از پس شده اعالم بندیزمان برابر هاجشنواره مرحله کشوری میزبان .4

 .شد خواهد معرفی متعاقباً و انتخاب دبیرخانه دائمی

 .است فرهنگی هایجشنواره بر عهده دبیرخانه دائمی مختلف، در مراحل جشنواره اجرای بر حسن نظارت .5
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 :هاجشنواره برگزاری بندی: زمان5

 

 جشنواره عناوین

 
 مرحله مقدماتی

 
 مرحله استانی

 
 مرحله کشوری

 

 عترت و جشنواره قرآن

 

 49پایان بهمن  تا

 

 94 اسفند پایان تا

 

 49 ماهاردیبهشت نیمه اول

 

 و ادبی جشنواره علمی،

 هنري و
 49پایان بهمن  تا

 اردیبهشت تا پایان 

49 
 49نیمه اول مرداد 

 جشنواره سرود و تئاتر
 

 49پایان بهمن  تا

 

 

اردیبهشت تا پایان 

49 

 

 49نیمه اول شهریور 

 

 :مهم تذکر
 و نموده تلفیق باهم را استانی و مقدماتی مراحل توانند؛می باشند؛می برادر و خواهر پردیس دو دارای که هاییاستان

 .بگیرند نظر در جشنواره در دانشجویان حضور برای را بیشتری فرصت

 :جشنواره مالی : امور6
 و هاپردیس ها،استان فرهنگی اعتبارات محل از استانی و مقدماتی مراحل در جشنواره، برگزاریهزینه  .1

 .گرددمی تأمین فرهنگیان دانشگاه متمرکز اعتبارات محل از مرحله کشوری در و عالی آموزش مراکز
 این موضوع مختلف مراحل در هاجشنواره نظارتی و فنی اجرایی، عوامل و ستاد اعضای الزحمهحق .2

 دانشگاه رئیسه هیات 12/9/1393 مورخ 83 شماره جلسه مصوب پرداخت نامه شیوه ضوابط برابر دستورالعمل
 .بود خواهد پرداخت قابل

 :کنندگانشرکت : شرایط7
 شد. خواهد برگزار فرهنگیان دانشگاه معلمان ویژه کلیه دانشجویان جشنواره، این  .1
 هایرشته در توانند تابع نظر ستادهای استانی جشنوارهمی جشنواره استانی و مقدماتی مراحل در دانشجویان  .2

 حداکثر ذیل توضیح به عنایت با مرحله کشوری در امّا نمایند؛ شرکت رشته چند یا یک در موردعالقه خود

 .نمایند شرکت توانندمی جشنواره هایرشته از رشته 2 در

 :توضیح

 شنوارهج گانهسههای رشته گروهی در بخشرشته انفرادی و یک یک :رشتهتواند حداکثر در دو هر دانشجو می .1
 ) رشته های گروهی شامل: تواشیح، سرود، تئاتر صحنه ای و تئاتر عروسکی (. شرکت نماید

اند؛ شده رتبه اوّل حائز انفرادی هایرشته در جشنواره و پنجمین بیست مرحله کشوری در که دانشجویانی .2
 .نمایند شرکت رشته همان دردر جشنواره بیست وششم  توانندنمی
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 به مجاز اندشده اول رتبه حائز کشوری مرحله رشته حفظ قرآن کریم مقاطع از یکی در که دانشجویانی .3
 کنند. شرکت باالتر در سطح و باید نیستند ترپایین سطح یا سطوح در شرکت

مرحله  در اجازه شرکت شوند؛می التّحصیل فارغ 94-95 سال تحصیلی اوّل سال در نیم که دانشجویانی .4
 .را ندارند جشنواره کشوری

 سر به مرخصی در یا و اندگردیده منع تحصیل از انضباطی یا و نامه آموزشیآئین اساس بر که دانشجویانی .5
 .ندارند را جشنواره در شرکت اجازه ،برندمی

 سنجش در مهم معیارهای از یکی عنوانبه جشنواره مختلف مراحل در عزیز معلمان گسترده دانشجو حضور .6
 محترم مسئولین لذا شود؛می محسوب فرهنگی هایفعالیت در عالی مراکز آموزش و هاپردیس عملکرد

 ارزشمند فعالیت این در معلمان دانشجو اتفاق به قریب اکثریت حضور تا نمایند؛ تالش اجرایی ستادهای
 و علمی مهارت و هاافزایش توانمندی برای فرصتی به جشنواره فرهنگی ششمین وبیست  و یافته تحقّق
 هایبر اساس رشته آمادگی هایکالس مسیر تشکیل این در شکبی .شود تبدیل دانشجویان پویایی و تحرّک

 .است تأکید مورد اصولی هایسیاست از و بوده برخوردار ایویژه اهمّیّت از موردعالقه دانشجویان
الزحمه عوامل فنی، نامه پرداخت حقشیوه 7های آمادگی بر اساس ماده اساتید برای تشکیل کالسدعوت از  .7

در مراحل مقدماتی، استانی و  14/11/1393/د مورخه 411/11164/51111اجرایی و نظارتی بخشنامه شماره 
 کشوری قابل انجام است.

 :: جوایز8
 از هدایایی و سپاس لوح برتر نفرات به و گواهی شرکت کنندگانشرکت به استانی و مقدماتی مراحل در -1

 .خواهد شد اهدا پردیس و استان اجرایی ستادهای سوی
 جدول برابر برتر نفرات به و شرکت گواهیِ جشنواره، مرحله کشوری کنندگانکلیه شرکت به :مرحله کشوری -2

 .گرددمی تقدیم هدایایی ذیل

 :مرحله کشوری انفرادی هایرشته : جوایز1-8
 

 ریال 111/111/6مبلغ  به هزینه عتبات عالیاتکمک+جشنواره تندیس+سپاس لوح اوّل نفرات

 ریال 111/111/5 مبلغ به عالیات هزینه عتباتکمک+جشنواره تندیس+سپاس لوح دوم نفرات

 ریال 111/111/4 مبلغ به مقدس هزینه مشهدکمک + جشنواره تندیس + سپاس لوح سوم نفرات

 

 :مرحله کشوری گروهی هایرشته : جوایز2-8

 
 ریال 111/111/3 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح + گروه به تندیس اول هایگروه

 ریال 111/511/2 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح + گروه به تندیس دوم هایگروه

 ریال 111/111/2 مبلغ گروه عضو نفر هر به + نفرات به سپاس لوح + گروه به تندیس سوم هایگروه

 این در عزیز، معلمان دانشجو ترفعال حضور برای دارد؛ نظر در فرهنگی هایجشنواره دبیرخانه دائمی :نکته مهم

 این شغلی و آینده تحصیلی برای را امتیازاتی آمده، دست به هایرتبه با متناسب جشنواره، در رتبه و کسب عرصه
 .فراهم آورد عزیزان
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 :عترت و : جشنواره قرآن9
 

 :شفاهی های: رشته1-9
 *)تحقیق( کریم قرآن قرائت -1

 *کریم )ترتیل( قرآن قرائت - 2

 کریم قرآن جزء یک حفظ-3

 کریم قرآن جزء 3 حفظ-4

 *کریم قرآن جزء 5 حفظ-5

 *کریم قرآن جزء 10 حفظ -6

 *کریم قرآن جزء 20 حفظ-7

 *کریم قرآن کل حفظ -8

 *(ویژه برادران) اذان -9

 *دعاخوانی -01

 ویژه برادران(*) تواشیح – 00

 

 :کتبی هایرشته :2-9

 کریم * قرآن تفسیر و ترجمهآشنایی با  -0

 کریم* قرآن حفظ موضوعی-2

 ع (*( سیره معصومین-3

 * احادیث با آشنایی -4

 *البالغهنهج -5

 *احکام -6

 *صحیفه سجادیه -7

 :مهم تذکر

 مرحله ملّی و تا است دانشگاهیان عترت و قرآن جشنواره ملّی در موجود هایرشته از دارستاره هایرشته

 .یابدمی ادامه مرحله کشوری تا صرفاً ستاره فاقد هایرشته امّا داشت؛ خواهد ادامه

 :هارشته اختصاصی ضوابط و : شرایط11

 ترتیل( و تحقیق ( کریم قرآن قرائت : رشته1-11
 نمایند.می شرکت فوق هایاز گرایش دریکی خود و توانمندی تمایل بر اساس بخش در این کنندگانشرکت .1
 .است کریم قرآن تالوت رشته در ارزیابی موارد از ابتدا، وقف/صوت/لحن/قرائت تجوید و صحت .2
 .است رشته این برای داوری مالک خیریه امور و اوقاف سازمان قرآنی مسابقات هاینامهآئین آخرین .3
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 :کریم قرآن حفظ : رشته2-11

 
 قرآن حفظ-3( کریم )سه جزء قرآن حفظ-2کریم )یک جزء(  قرآن حفظ-1 هایبخش شامل رشته این .1

 کریم قرآن کل حفظ -6( جزء کریم )بیست قرآن حفظ-5( جزء کریم )ده قرآن حفظ-4( کریم )پنج جزء
 .نمایند شرکت هابخش این از یکی در خود آمادگی و تمایل حسب توانند؛می دانشجویان که ؛است

 .است رشته حفظ در ارزیابی مواردِ از ابتدا، وقف /تجوید / لحن / صوت / حفظ صحّت .2
 خواهدبود. داوری مالک امورخیریه و اوقاف سازمان قرآنی مسابقات هاینامهآئین نیزآخرین رشته، این در .3

 

 :تذکر

 آن در شرکت به مجاز ،اندشده اول رتبه حائز حفظ هایرشته سطوح از یکی در جشنواره قبلی دوره در که دانشجویانی
 .نمایند شرکت باالتر سطح در باید صرفاً و نیستند ترپایین سطوح یا سطح و

 
 : رشته اذان3-11

 .است ویژه برادران رشته این .1
 و ممتاز اجرای و لحن صوت، عبارات، و الفاظ فصاحت و صحّت :رشته این در داوری مهم هایشاخص از .2

 .است شنوندگان بر تأثیرگذاری میزان
 
 دعاخوانی : رشته4-11

 .است برادران و ویژه خواهران رشته این .1
 و عبارات محتوای با متناسب مقامات و نغمات الحان، از استفاده صوت، :همچون مواردی رشته این در .2

 .گرفت خواهد قرار ارزیابی مورد دعاها قرائت در تلفظ صحّت و تجوید ،دعا متن
 

 ویژه برادران() تواشیح: رشته 5-11 
 

 (سراییمدیحهو تواشیحنام رشته ) -1

 بیشتر باشد نفر 6 و ازکمتر  نفر 4نفرات گروه نباید از  و تعداداین رشته گروهی است  -2
 31/6نباید کمتر از  اجرااست مدت زمان  دقیقه 7 سراییو مدیحهتواشیح  مدت زمان الزم برای اجرای قطعه  -3

 باشد دقیقه 31/7از  بیشتر و دقیقه
 خواهند را کسبالزم را کسب نمایند مجوز حضور در مرحله کشوری  حدنصابکه  هاییگروه، پس از ارسال آثار  -4

 .نمود
 نمایند  اجرارا  سراییمدیحهباید یک اثر  هاگروهدر مرحله کشوری  -5
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 کتبی های: رشته11
 کریم  قرآن تفسیر و ترجمهآشنایی با  -0

 کریم قرآن حفظ موضوعی-2

 ع (( سیره معصومین-3

 احادیث  با آشنایی -4

 البالغهنهج -5

 احکام -6

 صحیفه سجادیه -7
 

 کریم قرآن تفسیر و آشنایی با ترجمه: 1-11

 منابع مراحل

 استانی و مرحله مقدماتی
انند ستادهای استانی می تو) كتابكل  -مؤلف: آقای قرائتی –ی حجرات تفسير سوره

 تعيين نمايند( و استانی منبع اين رشته را در مرحله مقدماتی

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله كشوری

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله ملّی

 

 کریم قرآن موضوعی حفظ: 2-11

 منابع مراحل

 كتاب حفظ موضوعی قرآن كريم. چاپ سازمان اوقاف استانی و مرحله مقدماتی

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله كشوری

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله ملّی

 (ع( : سیره معصومین3-11

 منابع مراحل

 استانی و مرحله مقدماتی
ای )ستاده امام علی )ع( تا امام صادق )ع( –: مهدی پيشوايی مؤلف -سيره پيشوايان

 تعيين نمايند( استانیاستانی می توانند منبع اين رشته را در مرحله مقدماتی 

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله كشوری

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله ملّی
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  احادیث با : آشنایی4-11

 منابع مراحل

 استانی و مرحله مقدماتی
ستادهای استانی ) كتابكل  –: عبداهلل صالحی مؤلف –حديث از امام زمان )عج(  04

 تعيين نمايند( و استانی می توانند منبع اين رشته را در مرحله مقدماتی

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله كشوری

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله ملّی

 

 : احکام5-11

 منابع مراحل

 استانی و مقدماتیمرحله 

 پوششتا اول احكام  –آقای حسينی  مؤلف –كتاب رساله احكام دانشجويی 

عيين ت و استانی ستادهای استانی می توانند منبع اين رشته را در مرحله مقدماتی)

 نمايند(

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله كشوری

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله ملّی

 

 البالغهنهج: 6-11

 منابع مراحل

 استانی و مرحله مقدماتی
 ستادهای استانی می) پنجمتا بخش  –: شهيد مطهری مؤلف –البالغه سيری در نهج

 تعيين نمايند( و استانی توانند منبع اين رشته را در مرحله مقدماتی

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله كشوری

 شودمی منابع متعاقباً اعالم مرحله ملی

 

 صحیفه سجادیه با: آشنایي 7-11

 منابع مراحل

 استانی و مرحله مقدماتی
ی ستادهای استانی م) كتابكل  –شهيد مطهری  مؤلف _آشنايی با صحيفه سجاديه 

 تعيين نمايند( و استانی توانند منبع اين رشته را در مرحله مقدماتی

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  مرحله كشوری

 شودمیاعالم  متعاقباًمنابع  ملّی مرحله

تعيين منبع رشته های کتبي مرحله مقدماتي راسا تصميم  *ستادهای استاني مي توانند برای

 گيری نمایند.
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 هنری: و ادبی : جشنواره علمی،12
 *شعر  -1
 کوتاه* داستان -2
 *سخنوری آئین -3
 *نویسیمقاله -4
 *نقد و بررسی کتاب -5
 *تلخیص کتاب -6
 *افزارنرم تولید -7
 *نویسی وبالگ -8
 ایرایانه هایبازی تولید -9

 نشریه الکترونیکی -11
 نشریه مکتوب -11
 طرّاحی -12
 *نقّاشی -13
 *نویسیخوش -14
 تحریری خط -15
 *عکاسی -16
 *پوستر طراحی -17
 *تذهیب -18
 *معرق -19
 *نویسینامهفیلم -21
 *نویسینمایشنامه -21
 *(انیمیشن(پویانمایی -22
 *کوتاه فیلم -23
 *نماهنگ -24
 کاریکاتور -25
 گوییقصه -26
 نشریه مکتوب -27
 *قرآنیتصویرگری آیات  -28

 د؛شومی توصیه ،کشور دانشگاهیان عترت و قرآن جشنواره ملّی در دارستاره هایرشتهبا توجه به برگزاری  :مهم تذکر

 تا نمایند؛ اقدام خود آثار خلق به نسبت ،عترت و قرآن با مرتبط موضوعاتبر مبنای  مرحله استانی دانشجویان برگزیده
 .باشند داشته نیز را مرحله ملّی در حضور امکان
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 : شعر1-12

 و یا تعلیم و تربیت( عترت و قرآن رویکرد با) آزاد :موضوع .1

 (...و سپید ،شعرنو آزاد قصیده، رباعی، دوبیتی، مثنوی، غزل، کالسیک،) آزاد :قالب .2

 ،پایندگی و ماندگاری عاطفه، آفرینی، مضمون و نوآوری شناختی، زیبا شعر، زبان فرم، :داوری هایشاخص .3

 .مسابقه محل در خوانش شعر و سُرایش
 

 کوتاه : داستان2-12

 .شود نوشته صفحه 10 در حداکثر وو یا تعلیم و تربیت  عترت و قرآن رویکرد با و آزاد موضوع: .1

 -پرداخت -فضاسازی -گفتگو -پردازیشخصیت -رنگ پی یا طرح -تم و موضوع :داوری هایشاخص .2

 هیات سوی از شده ارائه اساس محورهای بر مرحله کشوری در داستان موضوعات. )دید زاویه و داستان لحن
 (است داوران

 

 سخنوری : آئین3-12

 .است عترت و قرآن رویکرد با و آزاد :موضوع .1

 و توجّه یجادا-مباحث بودن کاربردی-سخن ییزیبا-زمانبندی-مطالب ساماندهی اصول مالک داوری: .2

 وفرود مخاطب سازی اقناع-وغیرکالمی کالمی زبان-محتوا موضوع و هماهنگی رعایت -مخاطب برانگیختن
 .سخن

 

 نویسی: مقاله4-12

 یا و حدیث علوم قرآن، علوم های عرصه از یکیبا تاکید بر  آموزشی یا و تربیتی فرهنگی، :موضوعات .1

 .ای رشته میان مباحث

 .باشد A4 صفحه 21 حداکثر باید مقاالت .2

 مآخذ( و منابع نتایج، ها، یافته ادبیات، بر مروری مقدّمه، چکیده، ( :شامل مقاله رعایت ساختار مالک داوری: .3

 و منابع بودن جدید -اعتبارعلمی -علمی استدالل قدرت - عنوان با محتوا ارتباط -مقاله، نوآوری محتوای
 و پاسخ به سواالت داوران. نگارش آیین رعایت -موضوع با تحقیق روش تناسب -مآخذ

 

 کتاب بررسی و : نقد5-12

 توانندمی استانی و مرحله مقدماتی در هاپردیس (اعالم خواهد شد )متعاقبا اعالم کشوری مراحلِ در: منبع .1

 در نقد های معیار و ها از مالک استفاده با دانشجویان و نموده استفاده منبع عنوان به دیگری های کتاب
 نمایند. شرکت مسابقه، این

یکر اندام وارگی و پ -شناسایی و معرفی نویسنده -شناسایی و ارزشگذاری عنصرهای کتاب مالک داوری: .2

ر روایی و غی)شناسایی و ارزشگذاری متن  -رعایت اصول نگارش -شیوه ارجاع دهی مناسب -بندی مناسب
 .ارزشگذاری محتوا و شناسایی نقاط قوت و ضعف متن –شناسایی پیامهای اصلی و فرغی متن  -روایی(
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 کتاب : تلخیص6-12

 استانی و مقدماتی مراحل در هاپردیس )متعاقبا اعالم خواهد شد( کشوری مراحل در رشته این :منبع .1

 معیارهای و مالک ها از استفاده با دانشجویان و نموده استفاده منبع عنوان به دیگر های کتاب از توانند؛می
 .نمایند شرکت مسابقه این در تلخیص

 

اد ایج -های فرعیگذاری عنوانهای اصلی و کددرج عنوان -معرفی مناسب کتاب و نویسندهمالک داوری:  .2

ایت اصول رع -متناسب سازی پیکره زبانی با گروه سنی مخاطبان -انسجام و پیکره زبانی در متن تلخیص
 های اصلی و فرعی و تناسب حجم تلخیص با متن اصلی.ترسیم سیمای شخصیت –نگارش 

 افزارنرم : تولید7-12

 .است اولویت دارای و یا تعلیم و تربیت عترت و قرآن با مرتبط :موضوع -1

 با کل تناسب و فرعی هایبرنامه تنوّع -محتوایی کیفیت -نوآوری و خالقیت :داوری هایشاخص-2

جشنواره  و مسابقه در نباید افزارنرم) .مخاطب با تعامل و فنی کیفیت-شناختی زیبا و هنری کیفیت، برنامه
 (باشد شده داده شرکت دیگری

 

 نویسی : وبالگ8-12

 هستند. اولویت در عترت و قرآن با مرتبط موضوعات امّا است؛ آموزشی و تربیتی مسائل :موضوع .1

 فنی بخش در شود.می محاسبه محتوایی، و فنی بخش دو در رشته این امتیازات مالک داوری: .2

 از استفاده مستمر، رسانی روز به قالب، قابلیت تعاملی گرافیکی، اصول رعایت بارگذاری، سرعت
 محتوایی، بخش در .است نظر مورد آماده های قالب از استفاده عدم و خلّاقیّت و نوآوری فید،

 ،ظاهری های جذابیت از استفاده نوشتار، سبک مخاطب، تعیین پیام، و معنا بودن دارا جذابیت،
 گر جستجو موتورهای توسّط شناسایی و وبالگ های پست ارتباطو  مطالب مناسب بندی موضوع

 برداری کپی .باشد شده داده شرکت جشنواره دیگری و مسابقه در قبالً نباید وبالگ) است. نظر مورد
 این غیر در گیرد؛ انجام کامل ارجاعات و نشانی کامل درج با باید دیگران وبالگ و ها سایت از

 (.شد نخواهد منظور امتیازی صورت
 

 ایرایانه هایبازی : تولید9-12

 .تربیتی رویکرد با تفریحی و آموزشی :بازی محورهای .1

 .باشند شده داده شرکت دیگر هایجشنواره در نباید ها بازی :ها ویژگی .2

 و شده تست صورت به C D یا D VD روی بر را خود کار محصول باید مرحله نهایی از قبل تا متقاضیان .3
 .نمایند آماده سالم

 .باشد موجود باید هافعالیت ریز و تولید نحوه .4
 یا آماده منابع یا و افزارها میان از بازی دیزاین موسیقی، و صدا گرافیک، و نویسی برنامه در که صورتی در .5

 کامل و جزء به جزء صورت به باید شود؛ استفاده باشد؛ نشده تولید ؛کننده تولید خود توسّط که باز سورس
 .شود اشاره
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 .است ارزیابی موارد از بازی مراحل و عناصر بودن جذاب .6
 خاصّی مراحل طی نیازمند بازی اجرای و نصب که صورتی در و بوده آسان و سریع نصب دارای باید محصول .7

 .شود نیازها اشاره پیش به باید باشد؛
 حذف مسابقه از نظر مورد محصول ،نباشد بازی اجرای و نصب به قادر دلیلی هر به داوری تیم که صورتی در .8

 .شودمی
 راه یافتگان به مرحله کشوری یک نسخه از کار خود را همراه داشته باشند. .9

 

 : نشریه دانشجویی )الکترونیکی(11-12

 .باشد دانشگاه و دانشجو با مرتبط بایست؛ می شده ارائه مطالب و موضوعات .1
 .قرار دهند جشنواره برگزاری اختیارمسئولین در را مجلّه به دسترسی نشانی باید؛ می کننده شرکت دانشجویان .2

 ،نشد لود سرعت رسانی، روز به مدیا، مولتی تصاویر، سایت، گرافیک و طراحی قالب :داوری هایشاخص .3

 خروجی منابع، لینک آسان دسترسی آرشیو، سایت، به دهی ارجاع سرعت جستجو، موتور سرعت بارگذاری،
R SS  

و صرفا نماینده گروه توليد کننده نشریه است تذکر  : این رشته جزء رشته های انفرادی 

 در مرحله کشوری حضور یافته و در صورت کسب رتبه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

 

 :         مكتوب نشریه11-12

 دانشگاه فرهنگیان.ترجیحا در زمینه های تربیتی و متناسب با  و آزاد :موضوع-1

 –طنز  –گرافیگ وصفحه آرایی  -طرح جلد -یادداشت –سرمقاله  –مصاحبه  – گزارش شاخص داوري:-2

 کمیت و کیفیت اثر مورد توجه هیت داوران است(.)و مقاالت  –کاریکاتور 

شرکت کننده الزم است یک نسخه از نشریه را به همراه ذکر مشخصات کامل صاحب  دانشجویان :1 تذکر

    امتیاز/ مدیر مسئول و ... تهیه نمایند
و صرفا نماینده گروه توليد کننده نشریه  است : این رشته جزء رشته های انفرادی 2تذکر 

 در مرحله کشوری حضور یافته و در صورت کسب رتبه مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.
 

 : طراحی12-12

 (ذهنی چهره، طراحی جان، بی طبیعت طبیعت،) :موضوع .1

 مواد ترکیب مرکب، آب فلزی، قلم زغال، مداد، :اثر تکنيک .2

 (قاب گرفتن نظر در بدون ( A 3 حداقل :ابعاد .3

 و شناخت فرم طرح، بندی، ترکیب( بصری، عناصر به تسلّط موضوع، با اثر ارتباط :داوری هایشاخص .4

 (کار ابزار صحیح کارگیری به خلّاقیّت، ایده و تجسمی، عناصر از استفاده
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 : نقّاشی13-12

 آموزشی و تربیتی رویکرد با آزاد :موضوع .1

 مواد ترکیب آبرنگ، گواش، اکریلیک، روغن، رنگ :اثر تکنيک .2

 سانتیمتر 71در  111حداکثر  و ( و پاسپارتو قاب گرفتن نظر در بدون A 3 (حداقل :ابعاد .3

 -بافت فرم، رنگ، طرح، بندی، ترکیب - بصری عناصر به تسلط -موضوع با اثر ارتباط :داوری هایشاخص-4
 با ابزار صحیح کارگیری به -نوآوری و خلّاقیّت -اسالمی ایرانی های المان و تجسّمی عناصر از استفاده شناخت

 .اثر موضوع به توجّه
 

 نویسی: خوش14-12

 ترجیحا در زمینه های تربیتی و متناسب با تربیت معلم. و آزاد :موضوع .1

 .و یا نقاشی خط نستعلیق شکسته ،ثلث ، نسخ،نستعلیق نوع خط: .2

 .سانتیمتر 71در  111حداکثر  :ابعاد .3

 -صفحه با اندازه قلم تناسب محتوا، نوآوری در انتخاب محتوا و ترکیب، زیبایی :داوری هایشاخص .4

 ، پاکیزگی و زیبایی کلی.اثر جزییات و ترکیب صحیح اجرایرعایت قواعد و 

 )نستعلیق( تحریری نویسی: خوش15-12

 خودکاریا  و نویس خود ،مدادبا  سفید، A 4 کاغذسطر در 10و حداقل  آزاد :موضوع .1

 حروف چیدمان کلمات، فاصله سطرها،و روف حکرسی  و فاصله، اندازه ،شکل رعایت :داوری هایشاخص .2

 تمیزی کار.. صفحه یا برگ با نوشته( (متن بین تناسب) ترکیب (کلمات و
 

 : عکاسی16-12

 ترجیحا در زمینه های تربیتی و متناسب با تربیت معلم. و آزاد :موضوع .1

 افزارینرم ادیت بدون و شیوه دیجیتال به رنگی، یا سفید و سیاه :تکنيک .2

j فرمت و دیجیتال صورت به باید آثار :ابعاد .3 pg کیفیت با و dpi  .شوند تهیه 300

 در مفاهیم بیان عکاسی در متقاوت نگاه و خلّاقیّت عناصر چیدمان و بندی ترکیب :داوری هایشاخص .4

 (عکاسی در موضوع انتخاب و کیفیت ،عکاسی مبانی و اصول محتوا )رعایت عکاسانه گفتمان
 

 پوستر : طراحی17-12

  :موضوعات .1

 معلّمین شخصیت اینجا است، مهم خیلی فرهنگیان دانشگاه(: زیدعزّه(رهبری معظم الف: مقام

 .شودمی ساخته

ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور که به میزبانی دانشگاه فرهنگیان سی و یكمین جشنواره  ب:

 شد. برگزار خواهد 59در سال 

 باشد( داشته را dpi077با  97×07قابلیت  باید دیجیتال فایل خروجی (عمودی 97×07 :ابعاد .2
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 .باشند شده اجرا گرافیكی افزارهاینرم از یكی توسط باید پوسترها :تکنيک .0

- محتوا و موضوع با تناسب -مخاطب جذب توانایی -خلّاقیّت و ایده نو :داور هایشاخص .4

 .اجرا تكنیکو  شناسانه زیبایی اصول رعایت -پیام رسایی و گویایی

 

 : تذهیب18-12

 سانتیمتر 71در  51حداکثر  :ابعاد .1

 ناب های رنگ از استفاده -تذهیب اساسی اصول به توجّه -اثر صحیح طرّاحی :داوری هایشاخص .2

 شناسانه زیبایی اصول رعایت -نوآوری و خلّاقیّت- آمیزی رنگ - گیری قلم -سنتی
 

 : معرق19-12

 مذهبی دینی، های آموزه از الهام با عترت و قرآن رویکرد باموضوع:  .1

 آزاد :ابعاد .2

 .است آزاد ... و فلز چوب، انواع از استفاده :تکنيک .3

 ایرانی، اصیل های طرح و اسلیمی (طراحی -اجرا تکنیک و خلّاقیّت -اثر موضوع :داوری هایشاخص .4

 جنس و رنگ با همخوانی نظر از بندی ترکیب و انتخاب- اسالمی و ایرانی هویت اجرا با -نقش هماهنگی
 ( .و.. سنتی هنر هایتکنیک با متناسب اجزای نصب دقیق - کار ظرافت -اثر اصالت و

 

 نویسینامه: فیلم21-12 

 .معلم تربیت با متناسب و تربیتی های زمینه در ترجیحا و آزاد :موضوع .1

 موضوع -جشنواره موضوع با پیوستگی و تطابق -نویسینامهفیلم فنی ساختار رعایت :داوری هایشاخص .1

-پردازی صحنه -نامه فیلم داستان قالب تصویری با متناسب نویسی دیالوگ -پردازیشخصیت -اصلی فکر و
 برداری کپی) .زبان نوشتاری و سبک با متناسب فیلمنامه نمایشی ساختارهای رعایت و متن نهایی پرداخت

 نویسنده، مشخصات کلیه چاپی غیر یا شده چاپ متن از استفاده صورت در و است ممنوع نویسندگان آثار از
 شود(. ناشر ذکر و اثر نام

 

 نویسی: نمایشنامه21-12

 .معلم تربیت با متناسب و تربیتی های زمینه در ترجیحا و آزاد :موضوع. 1

 و پرداخت-جشنواره موضوع با پیوستگی و تطابق -نمایشنامه فنی ساختار رعایت داوری هایشاخص. 2

 گری تحلیل -اوج تعلیق، و کشمکش آغاز، -متن نمایشی ساختار (نمایش داستان -ایده انتخاب
 کپی) خالقانه فکر - متن نهایی پرداخت -نمایش ای صحنه اجرایی قابلیت-نویسی دیالوگ -پردازیشخصیت

 باید انتشارات و اثر نام و نویسنده مشخصات کلیه اقتباس، صورت در و است ممنوع نویسندگان آثار از برداری
 (.گردد ذکر
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 ))انیمیشن : پویانمایی22-12

 عترت و قرآن رویکرد با تربیتی و اجتماعی مسائل پیرامون :موضوع .1

 طراحی -نوآوری و خلّاقیّت -داستان در پردازیشخصیت -داستان ایده و تم :داوری هایشاخص  .2

 -گراند بک طراحی -مناسب انیمیت و تصاویر کیفیت -پیام انتقال - محتوا به پرداخت -کاراکتر
 پویانمایی، فیلمِ) دکوپاژ و ها بازی پرداخت -موسیقی  و صداگذاری -مناسب تدوین -مناسب نورپردازی

 باشد( شده داده شرکت دیگر هایجشنواره در نباید

  : این رشته جزء رشته های انفرادی است .تذکر 

 

 (نيداستا )مستند، کوتاه فیلم: 23-12

 .است آموزشی و تربیتی رشته این موضوعات .1
 .دهند ارائه مستند و داستانی هایبخش در را خود تولیدی های فیلم توانند؛می دانشجومعلمان .2
Avi یا m pg 4 تصویری های فرمت از یکی با ها فیلم .3 یا آدب  نرو)با نرم افزار  DVD یا CD روی بر 

 رایت شود. 8Xبا سرعت  DVDانکر ( بر روی 
 .باشند معلمان دانشجو از باید فیلماصلی  عوامل .4

 .باشد دقیقه 21حداکثر مستند فیلم کوتاه و دقیقه 15 حداکثر فیلم کوتاه داستانی :فيلم زمان .5

امه نویس نکارگردان، تصویربردار، تدوین گر، فیلم  فیلم، در تیتراژ نام و در کلیه فیلم ها باید دارای تیتراژ باشد .6
 و سایر عوامل درج شود.

باید توسط کارگردان فیلم تکمیل و ممهور به مهر و امضا متعاقبا اعالم می شود ()فرم مشخصات فیلم  .7
 شود.ریاست محترم پردیس 

به همراه فیلم ارسالی یک عکس ازصحنه فیلم و یک عکس از پشت صحنه فیلم که مشخص کننده  .8
 صورت دیجیتال و یا آنالوگ ارسال گردد.کارگردان و عوامل فیلم باشد به 

 انتخاب دکوپاژ، نامه، فیلم انتخاب(کارگردانی) دیالوگ داستان، ایده و تم( نامه فیلم  :داوری هایشاخص .9

 ریتم، -تداوم -نورپردازی -تصاویر وکیفیت بندی ترکیب -بردار و صداگذاریصدا– بردارتصویر ،بازیگران
 ویژه خلّاقیّت و تدوین اصول رعایت

اثر در مرحله کشوری حضور رشته جزء رشته های انفرادی است و صرفا کارگردان  تذکر : این

 می یابد ودر صورت کسب رتبه مورد تقدیر قرار می گيرد.
 

 : نماهنگ24-12

 صورت به ( دقیقه 5 حداکثر و 3 حداقلو  و ترجیحا مرتبط با دانشگاه فرهنگیان تربیتی و آموزشی :موضوع .1

 .تصویری(

 آزاد :تکنيک .2

 -گفتار و موسیقی فیلم، ،تصویر ،نوشته :شامل نماهنگ ساخت عناصر تمام از استفاده :داوری هایشاخص .3

 الزم) مخاطب توجّه استمرار و نوآوری و پردازی ایده -عناصر کیفیت به توجّه -پیوستگی موضوع و انسجام
 (.شود تهیه خانگی های سیستم و رایانه با پخش قابل DVD نسخه دریک فیلم نسخه اصلی است؛
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اثر در مرحله کشوری حضور تذکر : این رشته جزء رشته های انفرادی است و صرفا کارگردان 

 می یابد ودر صورت کسب رتبه مورد تقدیر قرار می گيرد.
 

 

 : كاریكاتور25-12 

 .است آموزشی و تربیتی :موضوع .1

گویایی و رسانایی  -خالقیت و نوآوری-تکنیک اجرا  -پرداخت مناسب  :داوری هایشاخص .2

 قدرت جذب مخاطب-پیام
 

 گویی: قصه26-12

 .استتعلیم و تربیت  رویکرد با و آزاد موضوع:

 :مالکهای ارزیابی

 ت روایی و زبانی و تصویری قوی برخوردار باشد.یلقصه های پر کشش و جذاب که از قابانتخاب و بهره مندی از  -1

 فضا سازی مناسب برای شروع قصه با توجه به احاطه و اشراف قصه گو بر قصه انتخاب شده.  -2

 واژگان و تعابیر به کار رفته در قصه. مهارت در استفاده از فن بیان و شناخت زبان بدن در بکار بردن ماهرانه -3

 مناسب برای مخاطب.لحن بیان قصه با صدای رسا و   -4

 بکارگیری خالقانه اصوات که مانع از تمرکز مخاطب نشود.انتخاب پوشش، وسایل مناسب و  -5

 تدبیر در جمع بندی و پایان قصه. -6

 

 

 تذکرات برای رشته قصه گویی:

ده به وارسال لوح فشر و استانی تغییر قصه ویا روش قصه گویی پس از اجرای قصه گویی مرحله مقدماتی .1

 .مجاز نمی باشد کشوری مرحله

 .می باشد دقیقه 21مدت زمان قصه گویی حداکثر  .2

ناشران مناسب  ولی بر محتوای مناسب قصه های انتخاب شده و استانتخاب قصه بر عهده قصه گو  .3

 .ودارای مجوز وکتب درسی می باشد

صه قبل از اجرا متن فارسی ق ،الزم است قصه گویانی که با گویش زبان محلی در جشنواره شرکت می کنند .4

 .وران قرار دهنددر اختیار دا خود را تایپ کرده و

 .ومناسب قصه ومخاطب در نظر گرفته شود ارزان ابزار ساده، .5

 .انتقال ابزار به محل جشنواره به راحتی امکان پذیر باشد .6

 (.حتی المقدور کتابخانه ای باشد) باشدنداشته نیاز استفاده به فضا ومکان خاصی  مورد ابزار .7
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 : تصویرگری آیات قرآنی27-12

 آزاد ) برگرفته از قصص و آموزه های قرآنی( موضوع:-1       

 نقاشی سنتی ایرانی )مینیاتور( . -سیاه قلم ) قلم فلزی(  -آبرنگ  -گواش  -رنگ روغن تكنیك اثر: -2       

  روی مقوا یا بوم . 111در71و حداکثر  A3حداقل ابعاد:-3       

میزان تاثیر گذاری عناصر به  –قلم گیری ظریف و صحیح  – ارتباط موثر با موضوع شاخص داوري: - 4 

بقه بندی ط -بیشتر موضوع داستان یا رویداد تاریخی ، معرفتی و... چه برتر وکار گرفته شده برای تبیین هر

 . داوری در زمینه میزان صحت خیال پردازی –مضامین قابل درک  –مضامین تصاویر 

 : جشنواره سرود و تئاتر:13
 سرود .1
 ایتئاتر صحنه .2
 تئاتر عروسکی .3

 

 : سرود1-13

 .تربیتی رویکرد با آموزشی و اجتماعی فرهنگی،: موضوع .1

 -گروه صدایی هماهنگی- آهنگ و شعر تناسب- فاخر مضامین با اشعار انتخاب :داوری هایشاخص .2

 ،نغمه و لحن زیبایی -آوازی هایتکنیک صحیح اجرای -اثر سرعت وزن و رعایت -آوازی عناصر کیفیت
 اجرای و مکال بر موسیقی استفاده از موسیقی پاپ، غلبه نداشتن عدم ، خالص بودن سرود،آکاپال فرم رعایت
 .گروه

یده برگز جداگانه شعر و ترانه -سرپرست و رهبرگروه –تنظیم کننده  –آهنگ ساز  –) :بهترینهمچنین  .3
 .(خواهند شد

 

 تذکرات:

 باشند  دانشجو باید اعضا گروه کلیهو  نفر 15 حداکثر گروه یک افراد -دقیقه 7 حداکثر سرود اجرای مدّت
 .است ممنوع خواهران سرود هایگروه در دیگر عنوان هر یا و مربّی عنوان به آقایان و حضور

 

 عروسکی( نمایش و ایتئاتر صحنه ( نمایش : اجرای2-13

 .تربیتی رویکرد با آموزشی و اجتماعی فرهنگی، موضوع: .1

 بازیگران ارتباط -کارگردانی-حس  انتقال و نقش -بازیگری -پردازیشخصیت - ساختار :داوری هایشاخص .2

 – تبلیغات افکت و-موسیقی -نورپردازی -پردازیچهره -لباس طراحی -فنی عوامل -
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 و...(،پوستر  بروشور،)، طراحی صحنه و لباس، اقالم تبلیغاتی نمایشنامه ،کارگردانی بهترین برتر نفرات همچنین .3
 برگزیده خواهند شد. جداگانه گربازیو گردان عروسک
 :تذکرات

 کنندگانشرکت تعداد دقیقه و 41 حداکثر و 11 حداقل( عروسکی نمایش و ایتئاتر صحنه) نمایش اجرای زمان
 بین از لزوماًعوامل  سایر و بازیگران کارگردان، ( اجرایی عوامل است. نفر 11 عوامل حداکثر همراه به گروه در

 است. ممنوع بالعکس و هاخانم نمایش عنوان عوامل اصلی به آقایان و حضورباشند  دانشجویان
 

 

 

 

 

 


