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دستورالعمل برگساري جشنواره تهيه فيلم هاي آموزشي كوتاه از كتاب  

  (Vision1/2زبان انگليسي دهم ، يازدهم )

تا سالم ٍ احترام 

در اجرای تٌذ سَم ترًاهِ عولیاتی دتیرخاًِ راّثری درس زتاى اًگلیسی تا عٌَاى جطٌَارُ کلیپ ّای آهَزضی تِ اطالع هی 

 ایي جطٌَارُ در طی سِ هرحلِ : رساًذ

تا آخر آرر هاُ منطقه اي 

تا آخر دی هاُ استاني 

تا آخر تْوي هاُ كشوري 

 

، (تخطٌاهِ، کلیپ آهَزضی ٍ فرم داٍری)را ّوراُ تا هستٌذات  (ًفر اٍل استاى)اجرا هی گردد کِ ّر استاى کلیپ هٌتخة 

 .جْت ضرکت ٍ ارزیاتی در هرحلِ کطَری تِ دتیرخاًِ راّثری ارسال خَاٌّذ ًوَد

کتاب هَضَع کلیپ استاًْا ردیف 

 L1 لرستاى – فارس – خراساى جٌَتی –آررتایجاى ضرقی  1
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 L2 هازًذراى – قن – خراساى ضوالی –آررتایجاى غرتی  2 

 

 L3 هرکسی – کرهاى – خَزستاى –اردتیل  3

 

 L4 ّرهسگاى – کرهاًطاُ – زًجاى –اصفْاى  4

 

 L1 ّوذاى – کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ – سوٌاى –ایالم  5
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 L2 یسد – گلستاى – سیستاى ٍ تلَچستاى –تَضْر  6 

 

 L3گیالى – ضْرستاًْای تْراى –چْارهحال ٍ تختیاری  7

 

 

:  نكات مورد توجه

  جطٌَارُ فیلن کَتاُ آهَزضی زتاى اًگلیسی تا ّذف تْرُ گیری از خالقیت ّوکاراى در جْت تفْین یك هطلة

 .درسی طراحی ضذُ است ٍ الساهی در تْیِ فیلن از تذریس دتیراى ٍجَد ًذارد

   آثار ارسالی از استاى ّا هی تایست تصَرت فایل در یکی از فرهت ّایMXF _ MOV _ MPEG _DV 

AVIتاضذ . 

  دقیقِ ترًاهِ ریسی گردد15 دقیقِ ٍ حذاکثر 5هذت زهاى فیلن ّا حذاقل . 
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 :موضوعات پيشنهادي با توجه به محتواي كتاب هاي درسي

o Visiting the Museum of the Nature and Wildlife 

o Endangered Animals 

o Iranian National Observatory 

o Talking about famous Iranian scientists 

o Narrating a Story 

o Finding a good tourist destination 

o Talking about Languages  

o Shopping, Asking and Answering about Prices 

o and Numbers 

o Talking about Lifestyle  

o Shopping Handicrafts Art, Culture and Society 

o …… 

  ًِهَرد تقذیر  (ادارُ کل آهَزش ٍ پرٍرش استاى اردتیل)حائسیي رتثِ اٍل تا سَم در هرحلِ کطَری از طرف دتیرخا

.  ٍ تطَیق قرار خَاٌّذ گرفت

. جهت راهنمايي واطالع همكاران، نمون برگ داوري جشنواره كليپ آموزشي تقديم مي گردد

عٌَاى اثر هٌطقِ /ضْرًام استاى ًام ٍ ًام خاًَادگی 

    

اهتیاز کسة ضذُ حذاکثر اهتیاز هعیار ردیف 

  5هعرفی سازًذُ اثر  1

  5 (جذٍل تقسین تٌذی)ّن خَاًی کلیپ تا هَضَع اختصاصی استاى  2

  10اعتثار ٍ صحت علوی  3

  10هیساى اثرتخطی کلیپ در آهَزش هفاّین یا ایجاد اًگیسُ  4

  10هیساى خالقیت ٍ ًَآٍری  5

  10استفادُ از ًرم افسار هٌاسة ٍ اجرای آساى آى  6

  10زهاى تٌذی هٌاسة  7

  10کیفیت آٌّگ یا صذا  8

  10کیفیت ًوایص ٍ تصاٍیر  9

  10اصالت فیلن ، استفادُ از ظرفیت ایراًی ٍ اسالهی  10

  10ًَضتاری /ارائِ فیلن ًاهِ هتٌی 11

  100جوع کل اهتیاز  

 


