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 نهمین جشنوارهو  ينامه سوهشی

 شهر تهران آموزاندانش هنري و فرهنگي
 (هاي فرهنگي تربیتيانضمام نمایه جشنواره فرهنگي و هنري کانوبه )

 

 

 
 

جشنواره فرهنگی و هنری 

 فردا
  1399 ـ1400تحصيلي سال
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 تهران با رش شهرکل آموزش و پرواداره فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی معاونت پرورشی و فرهنگی اداره

رد مدرسه ا رویکآموزان که مُصَرح اسناد تحولی در آموزش و پرورش است و بشناسی دانش هدف تربیت هنری و زیبایی

رهنگی واره فهای فرهنگی و هنری در مدرسه نسبت به بازنگری در شیوه نامه جشنمحوری و گسترش و تعمیق فعالیت

  آموزان اقدام نموده است.هنری دانش

مکاران، ضمن و لزوم مراقبت از سالمت دانش آموزان و ه 19وویدبا توجه به شرایط خاص کشور و شیوع بیماری ک

ا موضوع شیوه نامه اجرایی جشنواره فرهنگی و هنری فردا به ب 03/09/1398-161209تاکید بر اجرای دقیق نامه 

سال  صرفا ویژهپیوست جداول عناوین رشته های جشنواره که معطوف به شرایط برگزاری غیرحضوری می باشد، 

 جهت ابالغ به تمامی مدارس ارسال می گردد.  جاری تحصیلی

گی و قات فرهننامه مساببه عنوان شیوه است که قبالً «راهکارنامه»نامه حاضر در حکم متممی برای کتاب شیوه

ابالغ  و پرورش شهر تهران آموزش مناطقبه  29/01/1397در تاریخ  10930/500آموزان کشور با شماره هنری دانش

 ید است.تاک نامه نیز موردکتاب مذکور، اجرای این شیوهضمن حفظ و تاکید بر اجرای دقیق موارد  شده است.

 شرکت آموزانشدان و ارسال آثار نام، ثبتهنری وزارت آموزش و پرورشکل فرهنگیادارهحقق اهداف در راستای ت

 ذیرد.پمی، صورت "مانه همگامسا" هنری الزاما به صورت اینترنتی و از طریقفرهنگی کننده در جشنواره

از  ها که جزئینامهامید است با حمایت و همکاری مدیران مدارس و معلمان و دبیران شاهد تقویت هرچه بیشتر این بر

 آید، باشیم.برنامه درس ملی به حساب می

 

 

 هنري ت فرهنگي و دبريخانه مسابقا

 رانهتشهر  ورشپر كل آموزش واداره هنریفرهنگی اداره
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 جشنواره فرداسطوح برگزاري 

 مدرسهسطح  مرحله اول 

 منطقهسطح  مرحله دوم 

 استان سطح مرحله سوم 

 سطح کشور چهارممرحله 

 

 هاي مختلف برگزاري جشنواره فردارشته

 اهی جشنوارهرشته ردیف
 های ادبی و فرهنگیآفرینش 1

 هنرهای آوایی 2

 فیلم و هنرهای نمایشی 3

 ای دستی و تجسمیهنره 4

 رسانه و فضای مجازی 5

 

 

 جشنواره دبیرخانه استانيزمان برگزاري 

 آموزان در مرحله منطقهدریافت تمامی آثار برتر دانش 1399اسفندماه  نیمه دوم
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قام می منویات در راستا)فردا( آموزان شهر تهران فرهنگی و هنری دانش جشنواره نهمیندبیرخانه سی و 

وزان آمین دانشبسازی گام دوم انقالب در سازی و جریانبا هدف ترویج گفتمانو  العالی()مدظلههبریمعظم ر

 در نظر دارد مسابقات این دوره را با موضوعات زیر برگزار نماید: تهران، شهر

 
 های نسل جوان برای گام دوم انقالبترین ماموریتمهم

 علم و پژوهش 

 معنویت و اخالق 

 اقتصاد 

 و مبارزه با فسادعدالت  

 استقالل و آزادی  

 عزت ملی و روابط خارجی 

 سبک زندگی 

 

 ات:توانند با موضوعآموزان عزیز ميدانش

 اولین سالگرد شهادت شهید عزیز، حاج قاسم سلیماني 

 حیاء، عفاف و حجاب 

 نیز در مسابقات شرکت نمایند.

 

ه قوت خود باقی همانند سالهای گذشته ب موضوع آزاد این دوره از مسابقات نیز
  است. 
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 ضوابط عمومي: 

 صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.جشنواره فردا در تمامی مراحل به 

 ایت ی و با رعای انفرادها بر اجرباشد و در کلیه رشتهپذیر نمیهای گروهی به دلیل شرایط خاص کشور امکاناجرای برنامه

 گردد. نکات بهداشتی تاکید می

 باشد.پذیر میرسال اثر فقط از طریق سامانه همگام امکاننام و اثبت  

 :جهت ارسال آثار از طریق سامانه همگام به صورت زیر اقدام گردد  

مه اثر ه تحصیلی( که داخل پوشه شناسنادور –منطقه  –مدرسه  -رشته  –آموز )نام و نام خانوادگی یک پوشه با مشخصات دانش

ارگزاری انه همگام بفایل اثر قرار گیرد. سپس پوشه را به فرمت زیپ تبدیل کرده و در سام و pdfیا  wordبه صورت عکس یا 

  شود. 

 گردد.های جدید به پیوست ارسال میها و گرایشهای فرهنگی تربیتی، رشتهدر بخش کانون 

  کانال جشنواره فرهنگی و هنری در سامانه شاد به نشانی@fardafestival اده قرار خواهد رد استفرسانی موبرای اطالع

 گرفت.

 ی لی راهیابتوانند با انتخاب یک یا چند رشته در مسابقات شرکت نمایند، ومدرسه می یآموزان در مرحلهدانش

 . پذیر استبه مراحل بعد فقط در یک رشته امکان

 ف اوری حذصورت از دباید مربوط به همان سال تحصیلی باشد. در غیر این ارسالی خلق شده و کلیه آثار       

 باید دارای شناسنامه و فرم مشخصات آثار و ممهور به مهر مدرسه باشند.ضمنا آثار  شود.می

  و ورت فایلوزان به صآممقتضی است کلیه آثار دانش ،های بهداشتیشرایط موجود در کشور و رعایت دستورالعملبا توجه به 

 شود.   ارسالاستانی به دبیرخانه  اکسترنال از طریق هارد
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 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانهنری و ادبی دانش   مسابقات فرهنگیشناسنامه اثر  شرکت کنندگان 

 1399ـ1400سال تحصیلي: 
 

 نام مدرسه:    پایه تحصیلي:        منطقه:   شهر تهراننام استان: 

  نام پدر  خانوادگینام نام و

  ملی کد  دتاریخ تول

  تلفن همراه  یش )مسابقه(رشته یا گرا

 1399ـ1400سال تحصیلی:   تلفن منزل

 

 باشد.اثر در سامانه همگام الزامي مي آن به همراه تکميل این فرم و ارسال
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 های دوره اول متوسطهو گرایش ها: نمایه رشته3جدول

 

 عنوان  رشته ها

 سطح اجرا

سه
در

م
 

قه
ط

من
ن 

ستا
ا

ي 
ور

کش
 

 توضیحات

ي
نگ

ره
ف

 

های آفرینش

 ادبی

        شعر

        داستان نویسی

       خوانیکتاب دانایی توانایی

رسانه و فضای 

 مجازی

        وبالگ نویسی

        نشریه الکترونیکی

        کتاب الکترونیک

       پادکست

       ویدئوکست

ي
نر

ه
 

 هنرهای آوایی

 السیک و پاپک -نتی س -محلی      تک نوازی

 السیک و پاپک -نتی س -محلی      نی )پسران(تک خوا

        الالیی خوانی )دختران(

هنرهای 

 نمایشی

 مونولوگ      تئاتر صحنه ای تک نفره

 نخی -دستکشی       تئاتر عروسکی

        نقالی و پرده خوانی

        نمایش پانتومیم

        قصه گویی

 فیلم کوتاه

        فیلم داستانی

        فیلم مستند

        پویانمایی

        نماهنگ

هنرهای دستی 

 و تجسمی

        قالیبافی

        جاجیم بافی

        گلیم بافی

        نمد مالی

        قلمزنی

        خاتم کاری

        مشبک کاری

        منبت کاری

        معرق کاری

        پته دوزی

        مینا کاری
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        ملیله کاری

        مجسمه سازی

        سفالگری

       خط نستعلیق

        خط شکسته نستعلیق

       نقاشی رنگ روغن

        گواش

 الزغ -داد م -لم فلزی ق -آب مرکب      طراحی

 ل و مرغگ -شعیر ت -تذهیب       نگارگری ایرانی

       مداد رنگی

        آبرنگ

        پاستل

       عکاسی

       تصویرسازی
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 مسابقات فرهنگی
 

 : شعر ، داستان ادبی

 خوانیکتاب : دانایی توانایی

 ایهای رایانهبازیشعر، داستان، فیلم، آثار دستی و تجسمی، آثار موسیقیایی، نقد نقد ادبی و هنری: 

وبالگ، نشریه الکترونیکی، کتاب رسانه و فضای مجازی: 

 ،یاهای رایانهافزار موبایل، بازیسایت، نرمالکترونیکی، پادکست، ویدئوکست، وب

  ایده پردازی کسب وکاردیجیتال)آنالین(
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 يــادب

  شعر

 ضوابط اختصاصی و عمومی:

 باشد. مسابقه شعر به صورت انفرادی می -1

 شعر نو باشد.  تواند در قالب کالسیک یاشعر می -2

 دهند. آموزان شرکت کننده حداقل یک و حداکثر سه عنوان شعر ارائه میدانش -3

شده به استان  تهیه و یک نسخه چاپ 14و فونت  B Nazanin، با قلم Wordاشعار ارسالی به صورت تایپ شده و در قالب  -4

 ارائه گردد. 

 

 

 داستان نویسی

 ابط اختصاصی و عمومی: ضو

  .باشدبه صورت انفرادی می نویسیداستانمسابقه  -1

  شود.پذیرفته می« داستانک»و « داستان کوتاه»نویسی، تنها دو قالب های داستاناز میان قالب -2

پ شده به تهیه و یک نسخه چا 14و فونت  B Nazanin، با قلم Wordارسالی به صورت تایپ شده و در قالب  داستان -3

 . استان ارائه گردد

 

 

 دانایي توانایي

 کتابخوانی
 ضوابط اختصاصی و عمومی:

 گردد.مسابقه کتابخوانی به صورت انفرادی برگزار می .1

 موگروه س، (م و چهارم)پایه های سو دبستان مدوگروه دوم(، پایه های اول و اول دبستان ) گروهگروه سنی،  مسابقه درپنج .2

 گردد.رگزار میدوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه ب)پایه های پنجم و ششم( دبستان 

 شود.ای( طرح میر گزینهادر همه مراحل )به جز مرحله کشوری( سواالت به صورت تستی )چه .3

 گردد.پژوهی برگزار میمرحله کشوری مسابقه به صورت کتابدر  .4

 اب و بهنتخاموز دختر آدانش دوآموز پسر و دانش دوشود و از هر پایه تعداد برگزیدگان بر اساس پایه تحصیلی تعیین می .5

  شود.مرحله بعدی معرفی می

 وبا توجه به شرایط موجود در کشور، وزارت آموزش و پرورش در حال طراحی سایتی جهت معرفی 

 باشد. متعاقبا اطالعات مربوطه اعالم خواهد شد.فروش کتابها به صورت مجازی می
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 باسمه تعالی
 موزان شهر تهرانآفرم داوری رشته شعر مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز اهی ارزیابیسنجه ردیف

1 

عر
 ش

ی
اس

اس
ر 

اص
عن

 

  12 زبان

  12 موسیقی

  12 تخیل

  5 اندیشه

  5 شکل  و ساختار

ژه 2
 وی

ت
القی

خ
 

ور
 دا

ح 
ضی

تو
با 

 

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

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

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

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

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

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

4  

  50 جمع کل

 

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

 

.......................  ی تحصیلی:پایه.......................................... خانوادگی شاعر: .................................................... نام شعر: نام و نام

 ............................................ آموزشگاه:   .................. منطقه:
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 نام داستان: ..........................................  نده: .................................................... خانوادگی نویسنام و نام

 ............................................ آموزشگاه:   .................. منطقه:  .......................  ی تحصیلی:پایه

 

 تاریخ ، امضا:    ................................................  ................................. دگی داور:خانوانام و نام

 

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانفرم داوری رشته داستان نویسی مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز اهی ارزیابیسنجه عناوین ردیف

1 

ن
تا

اس
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ی
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اس
ر 

ص
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ع
 

  10 طرح

  10 شخصیت پردازی

  12 فضاسازی

  8 ه سازیصحن

  6 باور پذیری

2 
ور

دا
ح 

ضی
تو

با 
ژه 

وی
ت 

قی
ال

خ
 

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

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

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

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

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

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

4  

  50 جمع کل
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 رسانه و فضاي مجازي

 نویسیوبالگ
 ضوابط اختصاصی و عمومی: 

 گردد. این مسابقه به صورت انفرادی برگزار می -1

 .انجام گیرد های افراد دیگر باید با درج کامل نشانی و ارجاعات کاملها و وبالگاز سایت برداری و لینکهرگونه کپی -2

 . به روز بودن وبالگ از ابتدای برگزاری مسابقات تا پس از اعالم نتایج در مراحل مختلف ضروری است -3

 ارسال گردد.  در فلش یا هارد اکسترنال Wordقالب فایل تحویل اثر وبالگ مطابق جدول زیر و در  -4

 

 شناسنامه اثر وبالگ

 

 

 نشریه الکترونیکی
 ضوابط اختصاصی و عمومی: 

 باشد. های دو نفره( میاین مسابقه به صورت گروهی )گرو .1

  شود.فی میدی معرشوند و تنها یک اثر از هر پایه به مرحله بعن این رشته بر اساس پایه تحصیلی تعیین میبرگزیدگا .2

 کنندگان آن، تناسب داشته باشد. محتوای نشریات باید با سن تهیه .3

 ذکر منابع و مآخذ مورد استفاده و درج آن در پایان هر مطلب الزامی است.  .4

  ای در نشریه بالمانع است.های فنی و طراحی رایانهرد بصری و جنبهاستفاده از عکس، موسیقی، موا .5

 تی در نشریها، مدرس یا اولیای تربینام مدرسه، نام افراد گروه، مربی راهنمی نشریه، مانند: مشخص نمودن محل تهیه .6

  ضروری است و از نشریات فاقد این مشخصات امتیاز کسر خواهد شد.

  ارسال گردد. لش یا هارد اکسترنالفدر  نشریه الکترونیکی اثر .7

 شناسنامه اثر نشریه الکترونیکي دانش آموزان شهر تهران

 

 موضوع وبالگ آدرس وبالگ نام و نام خانوادگي صاحب اثر پایه تحصیلي مدرسه منطقه ردیف

1       

 عنوان نشریه نام و نام خانوادگي صاحب اثر پایه تحصیلي مدرسه منطقه ردیف

1     

 

2     
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 کتاب الکترونیک 

 ضوابط اختصاصی و عمومی:
  گروه های یک الی سه نفره .1

 ولدانش آموزان متوسطه ا .2

 .شود نوشته صفحه 100 حتی یا 10 شامل تواند می الکترونیکی های کتاب .3

  د را کتاب الکترونیکی شو، صوت توسط نرم افزارها ایجاد میشامل گرافیک، متن  Html یک فایل که از تبدیل چندین فایل

 د.گوینمی

در کامپیوتر  در بیایید تا exe ت فایل هایبصور  Pdf ،Html ،Word text های مختلف اعم ازکتاب الکترونیکی شامل قالب

 .قابل خواندن شود

ن ابلیت افزودتر، قودن مطالب، امکان عرضه فروش سادهسادگی در اجرا، سادگی در جستجوی متن، داشتن قالب زیبا، منسجم ب

 .ستدید کرده اج رسانه یک به تبدیل آنرا که هستند الکترونیکی کتاب ویژگیو...  امکانات مالتی مدیا

 :های الکترونیکیهای کتابویژگی

 انتقال دادن مطالب به راحتی 

 تبادل مطالب با یکدیگر 

 پشتیبانی از مطالب مالتی مدیا 

 سهولت و اجرا 

 امکان جستجو در اطالعات 

 انعطاف پذیری بیشتر برای اصالح یا ویرایش کتاب الکترونیکی 

 آموزان(کتاب الکترونیک )دانششناسنامه اثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر اننام و نام خانوادگي صاحب پایه تحصیلي مدرسه همنطق ردیف

1     

2     

3     
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 پادکست  

 هایسامانه یدترینجد و ترینپیشرفته از است. پادکست اینترنت در صوتی محتوای نشر و تولید تکنولوژی جدیدترین پادکست

 و صوتی هایساخته دتوانن می آن طریق از کاربران که صدا وسیله به الکترونیکی محتوای انتشار برای روشی و است ارتباطی

. است اینترنت شبکه ویر بر صوت انتشار برای تکنولوژی جدیدترین ترساده زبان به و دهند ارائه شنوندگان، به را خود کالمی

 و موبایل، شخصی یترهاکامپیو روی بر صدا پخش برای عمومی فیدهای از استفاده با که است ایرسانه چند فایل یک پادکست

 .شودمی فرستاده اینترنت روی بر

 از استفاده به ادرق مکانی و زمان هر در کاربر و است حمل قابل و کوچک بسیار ها پادکست از استفاده های دستگاه معموال

 که الیح در بود خواهد ستفادها قابل اینترنت، با ارتباط به نیاز بدون اینترنت، از دریافت از پس محتوا .بود خواهد صوتی محتوای

 .است محتوا از استفاده برای اینترنتی ارتباط به نیاز روشها، سایر در

 ضوابط اختصاصی و عمومی:
 گروه های یک الی سه نفره -1

 آموزان متوسطه اول و دومدانش  -2

 معرفی صاحبان اثر و نقش آنها  داشتن تیتراژ و -3

 الزامی است.تیتراژ برای دانش آموزان  یلی دراعالم نام مدرسه، منطقه و استان و پایه تحص -4

 ارسال اثر به صورت فایل -5

 دقیقه باشد.20وحداکثر 5پادکست بین حداقل هر -6

 )استاندارد خروجی صوتی( باشد. mp3پسوند فایل  -7

 به باال باشد.  64نرخ پیکسل( از) کیفیت -8

)خروجی با  یفن –رگردانی مناسب و...( کا موسیقیایی مناسب، )فن بیان، هنری –های کلی داوری شامل محتوا مالك -9

 و...( تدوین مناسب صدا کیفیت،

 آموزان(پادکست )دانششناسنامه اثر 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر اننام و نام خانوادگي صاحب پایه تحصیلي مدرسه منطقه ردیف

1     

2     

3     
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 وکست ویدئ

 جدیدترین و نتری پیشرفته از ویدیوکست است. ترنتاین در محتوای تصویری نشر و تولید تکنولوژی ویدئوکست جدیدترین

 ساخته توانند می آن قطری از کاربران که وسیله تصویر به الکترونیکی محتوای انتشار برای روشی و است ارتباطی های سامانه

 بکهش روی بر تصویر رنتشاا برای تکنولوژی جدیدترین تر ساده زبان به و دهند ارائه بینندگان به را خود تصویری و ویدئویی های

 کامپیوترهای روی رب تصویر پخش برای عمومی فیدهای از استفاده با که است ای رسانه چند فایل ویدئوکست یک. است اینترنت

 .شود می فرستاده اینترنت روی بر موبایل، و شخصی

 ضوابط اختصاصی و عمومی:
 گروه های یک الی سه نفره -1

 دانش آموزان متوسطه اول و دوم -2

 نقش آنها معرفی صاحبان اثر و تن تیتراژ وداش -3

 الزامی است.برای دانش آموزان  تیتراژ پایه تحصیلی در استان و منطقه و اعالم نام مدرسه، -4

 ارسال اثر درقالب فایل -5

 دقیقه باشد.20حداکثر و 5ویدئوکست بین حداقل هر -6

 باشد.)استاندارد خروجی تصویر( mp4پسوند فایل  -7

 به باال باشد.  480نرخ پیکسل( از) کیفیت -8

 داگذاری و...(ص -مالك های کلی داوری شامل کارگردانی، تدوین، اجرا، فنی)فیلم برداری -9

 نیز دوربین های دیگر تهیه کرد. ویدئوکست را می توان از طریق گوشی تلفن همراه و -10

 
 آموزان(ویدئوکست )دانششناسنامه اثر 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 اثر انگي صاحبنام و نام خانواد پایه تحصیلي مدرسه منطقه ردیف

1     

2     

3     
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 نرم افزار و امکانات مورد استفاده براي تهیه اثر

 افزار و امکانات مورد استفاده براي تهیه اثرنرم  رشته

 وب نوشت
یهن بالگ، م، پرشین بالگ،  blog.irبا استفاده ازپلتفرم ها و سرویس های وبالگ نویسی مانند 

 بالگ اسکای، پارسی بالگ، بالگفا و...

نشریه 

 الکترونیک

رفته گافزارهای مشابه آن خروجی یا نرم فلش ادوبی ساخت نشریه به صورت: پی دی اف با برنامه

یا نرم افزار  Adobe InDesignای حرفه افزار نرم -flip creatorنرم افزار  -شود می

Publisher و PowerPoint  

 بازی رایانه ای

ی یا برا وبشه  برای بازی های موبایلی کوتاه و کوچک بهتره از موتور بازی سازی یونیتی استفاده

 ح مبتدیوز سطبزرگ و کامپیوتری بهتره موتور بازی سازی آنریل استفاده بشه و اگر هن بازی های

گیم  ازی سازیتر این کارو بکنید بهتره با موتور بکار هستید برای اینکه بازی جذاب بسازید و راحت

 میکر بسازید.

 پادکست

مومی عدهای جدیدترین تکنولوژی تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است. با استفاده از فی

 ود.برای پخش صدا بر روی کامپیوترهای شخصی و موبایل، بر روی اینترنت فرستاده می ش

  باشد.به باال  64Pصوتی( کیفیت )نرخ پیکسل( از  باشد. )استاندارد خروجی mp3پسوند فایل 
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 ویدیوکست

وی یک فایل چند رسانه ای است که با استفاده از فیدهای عمومی برای پخش تصویر بر ر

د. باش mp4کامپیوترهای شخصی و موبایل، بر روی اینترنت فرستاده می شود. پسوند فایل 

 به باال باشد.  480pز)استاندارد خروجی تصویر( کیفیت )نرخ پیکسل( ا

م و همچنین دارای سایز مینیم PNGیا  JPGتصاویر استفاده شده بهتر است دارای فرمت 

 پیکسل باشند. 3000*3000و ماکزیمم  1400*1400

ایده پردازی 

کسب 

 وکارآنالین

صفحه  20ها حداکثرو در ارائه 14صفحه با فونت فارسی اندازه  4صفحات سند متنی حداکثر تعداد 

 دقیقه 5یا 

یا  - PDFیا  و MS-Wordبا فرمت  (Documentتوانند در قالب نوشته و سند متنی )ها میایده

انیمیشن، تصویربرداری از م )پاورپوینت، افزارهای مرسوبا نرم (Presentationدر قالب ارائه )

 توضیح ایده توسط صاحبان ایده(  تهیه و ارسال شوند.

کتاب 

 الکترونیک

ی بصورت فایل ها Pdf ،Html ،Word textهای مختلف اعم از کتاب الکترونیکی شامل قالب

exe .در بیاید تا در کامپیوتر قابل خواندن شود 
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 ................ آدرس وبالگ: ...............................  عنوان وبالگ: ............... خانوادگی: .................................................... نام و نام

 ................................... آموزشگاه:             .................. منطقه:   .......................  ی تحصیلی:پایه

 

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

 

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانفرم داوری رشته وبالگ نویسی مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش

 

 

  

 

 

 

 

 امتياز كسب شده حد اكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی بخش ردیف
1 

وا
حت

م
 

  5 یحا )انیمیشن، صدا، تصویر، ویدئو( به صورت صحاستفاده از انواع محتو

  5 کیفیت محتوای مورد استفاده، دقت در نگارش 2

  5 صحت اطالعات 3

  5 احترام به حق نشر، مراعات الیسنس 4

5 

ي
بر

اه
 ر

 و
ار

خت
سا

 

  8 کیفیت ساخت فنی، استاندارد بودن

  7 ( سادهNavigationطراحی منوی مناسب، مرور ) 6

  5 دنحجم کم طراحی فنی، نداشتن اسکریپت های اضافه، سبک بودن و ساده بو 7

  5 لدسترسی های سریع و ساده، لینک های در دسترس، تعداد لینک ها متعاد 8

9 
ي

صر
ي ب

اح
طر

 
  10 مناسبطراحی قالب 

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

  7 بندی و جای گذاری مناسب اندازه 11

12 

ل
ام

تع
 

  5 میزان فعال بودن بخش نظرات وبالگ

  5 دیگر امکانات تعاملی مانند فرم تماس 13

  5 ( مانند تگ، نظرسنجی و...Usabilityامکانات کاربردپذیری ) پذیري کاربرد 14

تجربه کلي  15

 وخالقیت
  15 تجربه کلی در کاربری وبالگ به عنوان مخاطب

  100 جمع کل
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.........................  خانوادگی صاحبان اثر: ...................................... و ....................................... عنوان نشریه الکترونیکی:نام و نام

 ....................... ی تحصیلی:پایه  ...................................  آموزشگاه:           .................. منطقه:

 

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

 

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانفرم داوری رشته نشریه الکترونیکی مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش

 
 
 
 

 امتياز كسب شده حد اكثر امتياز مالک اهی ارزشيابی بخش ردیف
1 

 محتوا

ب و ا قالباستفاده از انواع محتوا )انیمیشن، صدا، تصویر، ویدئو و متن( متناسب 

 موضوع 
10   

   5 روز بودن، جذابیت، ارزش و اعتبار متنی(کیفیت متون )به 2

3 

 ساختار و راهبری

   5 ( آسانNavigationطراحی منوی مناسب، مرور )

   5 درج شناسنامه نشریه )سردبیر، شمارگان، نویسندگان و...( 4

   5 فصل بندی مناسب نشریه 5

   5 آرشیو مناسب نسخ 6

   5 درج فهرست الکترونیکی )لینک دار بودن فهرست( 7

8 

 طراحی بصری

   5 قالب بندی مناسب و طراحی زیبای آن

   5 انتخاب و ترکیب مناسب رنگ ها )تمامی تصاویر و متن ها( 9

   5 بهینه سازی رسانه ها )تصویر، صدا، انیمیشن( از نظر فرمت، حجم و سایز 10

   5 های ویژه و افکت های مناسب استفاده از جلوه 11

12 

 استانداردهای متون )راحتی خواندن(

 (Gif ،jpG ،PNGاستانداردهای تصاویر )فرمت های 

 (MPG ،AVI ،MPEGاستانداردهای فیلم )فرمت های 

 (Mp3 ،ogg ،wavاستانداردهای صدا )

5   

13 
 تعامل

   5 اربرکاط دو نفره با استفاده از فرم ها و روش های مناسب برای برقراری ارتب

   5 برقراری ارتباط با شبکه های اجتماعی 14

15 
 کاربرد پذیری

   5 ه شدهستفاداستفاده از تکنولوژی و بهره گیری از قابلیت های حرفه ای نرم افزار ا

   5 سرعت بارگذاری مناسب 16

17 
تجربه کلی و 

 خالقیت
   10 ناسب نرم افزارهاخالقیت، استفاده از ابزارهای نو، ترکیب م

   5 احترام به حق نشر و درج منبع کپی رایت 18

   100 جمع کل
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 عنوان اثر: ...............................  .............................................................................................. خانوادگی صاحبان اثر: ...نام و نام

 ..................................  ی تحصیلی:هپای.............................. جنسیت: ...........................  ............... آموزشگاه: ............. منطقه:

 

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

 

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانمسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش کتاب الکترونیکفرم داوری رشته 

 

 
 

 امتياز كسب شده حد اكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی ردیف
  15 محتوی بدون به روز و تازگی ،بلوگو مناسمحتوا ، 1

  15 قابلت اجرا دررایانه،گوشی همراه وتبلت 2

  10 وآخر وسط و اول مناسب موزیک انتخاب 3

4 
 ند،دارایک معرفی کاربر به را شما محتوای ثانیه صدم در توانید می که تصویری) مناسب تصویر

 .ندباش خواندن قابل باید عکس های ،نوشتهPNG یا JPG فرمت

 .(باشند پیکسل 3000*3000 ماکزیمم و 1400*1400 مینیمم سایز دارای

10  

  10 مناسب عنوان انتخاب 5

  10 سادگی در اجرا، سادگی در جستجوی متن، داشتن قالب زیبا، منسجم بودن مطالب 6

  10 شناسنامه کتاب 7

  10 ارتباط موضوعی 8

  10 خالقیت 9

  100 جمع کل 
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 عنوان اثر: ...............................  .................................................. خانوادگی صاحبان اثر: ...............................................نام و نام

 .. ................................ ی تحصیلی:پایه.............................. جنسیت: ...........................  ............... آموزشگاه: ............. منطقه:

 

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

 

 تعالیباسمه 
 آموزان شهر تهرانمسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش پادکستفرم داوری رشته 

 

 
 

 امتياز كسب شده حد اكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی ردیف
  15 خوب محتوای 1

 ادزی صوتی فایل حجم و نشود کم تان صوتی فایل مناسب)کیفیت حجم با و کیفیت با خروجی 2

 نشود(
10  

  10 مناسب وانعن انتخاب 3

  10 انتخاب موزیک مناسب اول و وسط وآخر پادکست 4

  10 مدیریت زمان 5

  10 نحوه بیان وارایه 6

  15 ارتباط موضوعی 7

  10 خالقیت 8

  10 )کیفیت معرفی صاحبان وخوداثر( شناسنامه صوتی 9

  100 جمع کل 
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 عنوان اثر: ...............................  ...... خانوادگی صاحبان اثر: ...........................................................................................نام و نام

 ..................................  ی تحصیلی:پایه.............................. جنسیت: ...........................  ............... آموزشگاه: ............. منطقه:

 

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

 

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانرهنگی، هنری و ادبی دانشمسابقات ف ویدئوکستفرم داوری رشته 

 

 
 

 امتياز كسب شده حد اكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی ردیف
  10 خوب وفنی)کارگردانی، تدوین، اجرا، فیلم برداری، صداگذاری( محتوای 1

 خروجی باشدیا همان استاندارد mp4 فایل پسوندمناسب) حجم با و کیفیت با خروجی 2

 .(باشد باال به  پیکسل480از ویرازنظرکیفیتصویرباشد،تص
10  

  10 مناسب عنوان انتخاب 3

4 
 ند،دارایک معرفی کاربر به را شما محتوای ثانیه صدم در توانید می که تصویری) مناسب تصویر

 .باشند خواندن قابل باید عکس های ،نوشتهPNG یا JPG فرمت

 .(باشند پیکسل 3000*3000 ماکزیمم و 1400*1400 مینیمم سایز دارای

10  

  10 وآخر وسط و اول مناسب موزیک انتخاب 5

  10 باشد( دقیقه20وحداکثر 5حداقل بین مدیریت زمان)هرویدئوکست 6

  10 نحوه بیان وارایه)داشتن تیتراژ ومعرفی صاحبان اثر( 7

  10 ارتباط موضوعی 8

  10 خالقیت 9

  10 خوداثر(شناسنامه تصویری)کیفیت معرفی صاحبان و 10

  100 جمع کل 
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 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانرهنگی، هنری و ادبی دانشمسابقات ف بازی های رایانه ایفرم داوری رشته 

 

 

 امتياز كسب شده حد اكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی عنوان ردیف
1 

 فنی

   5 اجرا شدن بدون مشکل بازی

   5 کنترل روان و ساده 2

   5 پلیسازی سیستم ارتقا و تنوع گیمپیاده 3

   5 های آنالینسازی قابلیتپیاده 4

5 

 هنری

   5 های صوتی و بصریجلوه

6 
اربری به معنای طراحی رابط ک Interface Design Userمخفف عبارت  UI-UX (uiطراحی 

 وکند اربر آن را مشاهده میکت که سایت یا اپلیکیشن اسطراحی بخشی از وب UIاست. در واقع 

  پردازد.گرافیکی موضوع میی بیشتر به جنبه
5   

   5 گراندراکتر و بکطراحی کا 7

   5 تناسب مدل هنری با ایده و مخاطب بازی 8

9 

طراحی 

 بازی

   5 وآوریپلی بازی و نی گیمایده

   5 های اصلی و فرعی بازیطراحی مکانیک 10

   5 آموزیطراحی سیستم ارتقا، مهارت 11

   5 طراحی توتوریال مناسب 12

   5 برنامه مناسب برای توسعه 13

کسب و کار  14

و مدل 

 تجاری

   10 ناسنامه اثرش -طراحی صحیح مدل درآمدزایی برای بازی

   5 مخاطب سنجی و پاسخ صحیح به نیاز مخاطب 15

   5 طراحی برنامه مشخص برای پایداری بازار و وفاداری مشتری 16

17 
فرهنگی و 

 محتوایی

   5 های ملی مذهبیارتباط بازی با مفاهیم و ارزش

   5 ارزش آموزشی بازی 18

   5 داستان بازی 19

   100 امتیاز نهایی 

 

 

 عنوان اثر: ...............................  ...... خانوادگی صاحبان اثر: ...........................................................................................نام و نام

 ..................................  ی تحصیلی:پایه.............................. جنسیت: ...........................  ............... آموزشگاه: ............. منطقه:

 تاریخ ، امضا:    ................................................  ................................. خانوادگی داور:نام و نام
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 هنریمسابقات 
 خوانی، تک نوازیتک خوانی،          الالیی هنرهای آوایی: 

 خوانی، نمایش پانتومیمو پرده ، عروسکی، نقالینفرهتک صحنه ایی: هنرهای نمایش

 پویانمایی، نماهنگ  داستانی، مستند، فیلم کوتاه: 

 دستی، تجسمی:هنرهای 

پته خاتم کاری، مشبک، منبت، معرق، قلم زنی، قالیبافی، جاجیم بافی، گلیم بافی، نمد مالی، 

ملیله دوزی،  مینا کاری، با کاشی، موزائیک کاری دوزی، کاشی کاری معرق سنتی، 

 سفالگری ،مجسمه سازی

 شکسته نستعلیق، ثلث، نسخ، نقاشی خطخط نستعلیق، خط 

نقاشی رنگ روغن، نقاشی دیجیتال، گواش، طراحی آب مرکب، طراحی قلم فلزی، طراحی مداد، 

 طراحی زغال

ریکاتور، مداد چاپ دستی، کامرغ، نقشه قالی،  تذهیب، تشعیر، گل ونگارگری ایرانی، 

گرافی، موشن پوسترسازی،تصویرسازی، مونتاژ،  رنگی، آبرنگ، پاستل، عکاسی، فوتو

  طراحی آرم، طراحی جلداینفو گرافی، داستان مصور، 
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 هنرهاي آوایي

 تک نوازی
 ضوابط اختصاصی و عمومی:

 قل، برگزارصورت مست به متوسطهاول و دوم آموزان دوره ویژه دانش و پاپ مسابقه تک نوازی در سازهای سنتی، محلی، کالسیک

 شود. می

 نکته:
وم هر ساز سی اول تا هاکه مناطق پس از داوری، رتبهشود. استانی بصورت غیر حضوری انجام میدر مرحله  رشتهداوری این  

 تحویل نمایند.  هارد اکسترنالرا به تفکیک جنسیت به دبیرخانه استانی در قالب 

 باشد.قیقه مید 5تا  3ت زمان هر یک از قطعاتواند اجرا کند. یا دو قطعه را به دلخواه می آموز یکشاین رشته هر داندر  

 

 تک خوانی
 ضوابط اختصاصی و عمومی:

اید بخوانند. و آواز ب توانند یک سرود یا تصنیف با مفاهیم ملی انتخاب و همراه با دو بیت شعر به صورتآموزان میدانش 

 آموز و با مفاهیمی تربیتی انتخاب شود. سب با سن دانشمحتوای قطعات متنا

ول و دوم اپسر )دوره دوم ابتدایی و دوره آموزان ، )سنتی، محلی، کالسیک و پاپ( ویژه دانشتکخوانی مسابقه 

 شود.( برگزار میمتوسطه

 شود. انجام میحله استانی بصورت غیر حضوری داوری این رشته در مر 

 باشد. دقیقه می 5تا  3ت تواند اجرا کند. زمان هر یک از قطعایا دو قطعه را به دلخواه می آموز یکدر این رشته هر دانش 
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 ..................نام ساز: ..................................................  نام قطعه: ..................... خانوادگی: .................................................... نام و نام

 ....................... ی تحصیلی:پایه  ...................................................  آموزشگاه:             .................. منطقه:

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

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

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

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانهنری و ادبی دانشرشته تک نوازی مسابقات فرهنگی فرم داوری 

 

 

 
 زمان اجرا ، مقامگام، دستگاه فرم و سبک موسیقی آهنگساز نام قطعه نام ساز ردیف

1       

2       
 

 حداكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی ردیف
 امتياز كسب شده

 مالحظات
 2قطعه  1قطعه 

   4 صحت اجرا و درك ملودیک 1

 

   4 تکنیک نوازندگی 2

   4 دینامیک/ نوانس/ موزیکالیته 3

   3 کوك ساز 4

   3 سطح تکنیکی اثر 5

   2 و تمپو اثررعایت سرعت  6

   جمع

  جمع کل
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 دوره تحصیلی : ................................ ...................................................  آموزشگاه:             .................. منطقه:

 سابقه خوانندگی: .............................................   ............................           سن: .................. :خانوادگینام و نام

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

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

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانهنری و ادبی دانشداوری رشته تک خوانی مسابقات فرهنگی فرم 

 

 

 
 

 زمان اجرا گام، دستگاه، مقام آوازیفرم و سبک  شاعر آهنگساز اثرنام  ردیف

1       

2       
 

 يازحداكثر امت  سنجه اهی ارزیابی ردیف
 امتياز كسب شده

 مالحظات
 2قطعه  1قطعه 

   5 صحت اجرا و درك ملودی 1

 

   5 تکنیک خوانندگی 2

   5 دینامیک/ نوانس/ موزیکالیته 3

   3 تکنیک صحیح تنفس و استایل صحیح بدن 4

   5 درك شعر، بیان واضح و درست 5

   2 رعایت سرعت و تمپو اثر 6

   جمع

  جمع کل

 نوازنده همراه: 
 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز نام ساز خانوادگینام و نام

  20  

 

 

 
 یرد. ها مد نظر داوران محترم قرار گها و دستگاهدر صورت آواز ایرانی )سنتی(، درک و اجرای دقیق گوشه
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 نمایشيهنرهاي 

 نفره تک اینمایش صحنه
 باشد.  شانآموزان و متناسب با جنسیت و مقطع سنینامه انتخاب شده باید حول مسائل مبتال به دانشنمایش .1

  .نفره )مونولوگ( برگزار خواهد شدامسال این رشته از مسابقات به صورت تک .2

 ایید.ارسال نمباشد. لطفا دقت کنید فیلم را با صدا و تصویر مناسب دقیقه می 7تا  5زمان فیلم ارسالی  .3

 انفرادی نمایش عروسکی
 نخی: 

، تنه و عمول به سرطور مآیند. بهمیی نخ از باال به حرکت درها به واسطهنوعی نمایش عروسکی است که در آن عروسک (1

 شوند. ها کنترل میها نخ بسته شده و به وسیله همان نخاجزای بدن این عروسک

 مایید.اشد. لطفا دقت کنید فیلم را با صدا و تصویر مناسب ارسال نبدقیقه می 7تا  5زمان فیلم ارسالی  (2

 

 : دستکشی
 آیند. های دستکشی توسط انگشتان دست به حرکت درمیعروسک .1

 مایید.باشد. لطفا دقت کنید فیلم را با صدا و تصویر مناسب ارسال ندقیقه می 7تا  5زمان فیلم ارسالی  .2
 

 خوانیو پرده نقالی
 تواند در آن شرکت نماید. دی است و بیش از یک نفر نمیاین رشته انفرا (1

 . گویی استفاده نمایدتواند از بداههبایست از حفظ خوانده شود، و نقال میمتن و اشعار نقالی می (2

 باشد.ویژه واقعه کربال استوار میخوانی بر موضوعات مذهبی، بهساختار پرده (3

 .ماییدطفا دقت کنید فیلم را با صدا و تصویر مناسب ارسال نباشد. لدقیقه می 7تا  5زمان فیلم ارسالی  (4
 

 گوییقصه
 باشد. می و متوسطه دوره اول دوره دوم آموزان ابتداییدانشاین رشته انفرادی است و ویژه  .1

 .ماییدباشد. لطفا دقت کنید فیلم را با صدا و تصویر مناسب ارسال ندقیقه می 6تا  4زمان فیلم ارسالی  .2

 ا(گویی همراه با تقلید حرکات و صدگویی ساده، قصهخوانی، قصهگویی عبارتند از: )قصهقصههای شیوه
 

 نمایش پانتومیم:
. این یشتر نباشدراگراف بشود، که بهتر است قصه آن از یک پاکالم بوده و با استفاده از حرکات بدن اجرا مینمایش بیاین  .1

 باشد. می طهو دوم متوس آموزان دوره اولدانشویژه رشته 

 . ماییدباشد. لطفا دقت کنید فیلم را با صدا و تصویر مناسب ارسال ندقیقه می 7تا  5زمان فیلم ارسالی  .2
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  فیلم کوتاه
 : آموزیهای فیلم کوتاه دانشگرایش
  مستند

  داستانی

  پویانمایی

 نماهنگ 

  ضوابط اختصاصی و عمومی: 

ه باشند از ایان نداشتپغاز و هایی که تیتراژ آلم کوتاه یا بلند ضروری است. فیلمانتخاب و ارائه عنوان و تیتراژ برای هر فی (1

  داوری حذف خواهند شد.

 شایسته است گروه و عوامل تولید کننده فیلم از یک جنسیت و یک مدرسه باشند.  (2

 آموز باشد. آموزی کارگردان فیلم حتما باید دانشهای دانشدر فیلم (3

 باید یک نفر باشد. و ارائه یک اثر تحت عنوان تجربه گروهی پذیرفته نیست.کارگردان یک فیلم، می (4

 باشد. دقیقه می 15حداکثر مدت زمان فیلم کوتاه،  (5

 یلم وفبه همراه فیلم ارسالی، نمون برگ تکمیل شده هر فیلم )فرم د(، یک قطعه عکس پرسنلی از کارگردان  (6

 . تحویل داده شود چند قطعه عکس از پشت صحنه فیلم

 باشد. های گذشته به دبیرخانه مسابقات مجاز نمیهای سالارسال فیلم (7
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 دت زمان اجرا: .............................. عنوان نمایشنامه: .............................................     گرایش: .............................................     م

 ................................................. مربی فنی: .................................................. نویسنده: ............................................... کارگردان: 

 منطقه: .............  ...................معاون پرورشی: ............................................. آموزشگاه: ............................................. جنسیت: ..

 ای خودداری شود(:ی نمایشنامه )لطفاً از نوشتن عبارات کلی و کلیشهخالصه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 پیام نمایش:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 باسمه تعالی
( مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی ایعروسکی، صحنههای هنرهای نمایشی )ت گروهنمایه مشخصا

 آموزان شهر تهراندانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توجه:

 د.تکمیل شو به صورت کامل، برای هر گرایش و جنسیت جداگانه های نمایش،اصلی گروه شخصات عواملماین صفحه به همراه فرم * 

 کارگردان نمایش، یکی از دانش آموزان یا همان مربی فنی است. * منظور از

 ی نمایشنامه باید گویا و کامل نوشته شود. * خالصه

 

 

 مهر و امضای مدیر آموزشگاه:
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 الصاق عکس

 باسمه تعالی
 تهرانآموزان شهر گی، هنری و ادبی دانشمسابقات فرهنقصه گویی  مشخصات فردی رشته

 

  گوخانوادگی قصهنام و نام

  موضوع قصه

  خانوادگی مربی فنینام و نام

  مدت زمان قصه

  دوره تحصیلی

  پایه تحصیلی

  نام و تلفن آموزشگاه

  نوع آموزشگاه

  منطقه

  آموزتلفن همراه دانش

  منابع

 

 نکته:
  آموز بر روی این فرم الصاق شود.از دانش 3*4یک قطعه عکس  

  نیازی به پوستر نیست، اما تهیه بروشور الزامی است. گوییقصهبرای  

  نیز قید شود. گوییقصهتمامی مشخصات فوق بر روی بروشور  

 

 

 

 

 
 مسئول فرهنگي و هنري منطقهمهر و امضاء کارشناس    مهر و امضاء آموزشگاه 
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 الصاق عکس

 اسمه تعالیب
 تهرانآموزان شهر گی، هنری و ادبی دانشمسابقات فرهنمشخصات فردی رشته نقالی 

 

  خانوادگی نقالنام و نام

  موضوع نقالی

  خانوادگی مربی فنینام و نام

  مدت زمان نقالی

  دوره تحصیلی

  پایه تحصیلی

  نام و تلفن آموزشگاه

  نوع آموزشگاه

  منطقه

  نقال تلفن همراه

  منابع

 

 نکته:
  آموز نقال بر روی این فرم الصاق شود.از دانش 3*4یک قطعه عکس 

 .برای نقالی نیازی به پوستر نیست، اما تهیه بروشور الزامی است 

 .تمامی مشخصات فوق بر روی بروشور نقالی نیز قید شود 

  ارائه فایلword  یاpdf ود.(نظر ارائه ش کتاب، کپی یا اصل کتاب مورد متن نقالی ضروری است. )در صورت استفاده از 

 

 

 

 

 
 مسئول فرهنگي و هنري منطقهمهر و امضاء کارشناس    مهر و امضاء آموزشگاه 
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 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانمسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانشت  فیلم کوتاه شخصام  -فرم د 

    مدت زمان فیلم:                               کارگردان:                                                 عنوان فیلم:                                

 نام و تلفن آموزشگاه:   منطقه:    پایه تحصیلي:                        

 نماييپويا      مستند   داستانينوع فیلم:     

 خالصه فيلم )حداكثر در دو سطر(: 
  

 

 

 نام و نام خانوادگی عوامل فیلم
 سمت

 تلفن همراه پایه و دوره تحصیلی
 ربی رسمی، مربی آزاد(م -آموز)دانش

         نویسنده

         تهیه کننده

         تصویربردار

         صدابردار

         تدوین

         گوینده

         نورپرداز

         موسیقی

         تیتراژ

         انیماتور

         بازیگر

         بازیگر

         مشاور

         مربی

         مدیر آموزشگاه

 

 توجه: 
 بایست در تیتراژ فیلم موجود باشد.مامی اسامی فوق میت -1

 موز باشد، فیلم از داوری حذف خواهد شد.آی عوامل غیر دانشآموز و بقیهگر در بین عوامل فوق فقط نویسنده و کارگردان دانشا -2

 .نفر باشد به جدول فوق اضافه و سایر عوامل فرم که در فیلم موجود نیست از جدول حذف گردد 2گران فیلم بیش از چنانچه بازی -3

 ائه شود.(لب لوح فشرده اراز کارگردان و چند قطعه عکس از پشت صحنه فیلم به این فرم پیوست گردد. )ترجیحاً در قا  3×4ک قطعه عکس ی -4

 آید. توجه به عمل ه اطالعات فوق در اداره کل وزارت آموزش و پرورش بایگانی خواهد شد؛ در تکمیل و صحت اطالعات آن نهایت دقت ونظر به اینک -5
 

 و امضاي كارشناسي منطقهمهر       مهر و امضاي مدير آموزشگاه
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 ......................    مدت زمان اجرا: .................... نام نمایش: .............................................     منطقه: ...............    مدرسه: ............

 ............ تعداد بازیگران: .............نویسنده: ................................... کارگردان: ..................................... مربی فنی: ......................

 باسمه تعالی
 مسابقات فرهنگی هنری و ادبی  نفره رایش نمایش صحنه ای تکنرهای نمایشی گهفرم داوری 

 

 

   
  

 امتياز كارگرداني  امتياز نمايشنامه

امتياز كسب  حداكثر امتياز موضوع

 شده
امتياز كسب  حداكثر امتياز موضوع 

 شده

  10 انتخاب متن و تحليل   8 وجه به ارزشهاي ديني، ملي، بومي)ت محتوا
  10 انتخاب و هدايت بازيگر   10 ش، انسجام...()تعليق، كش ساختار

  15 پرداخت و شيوه اجرايي مناسب    6 منولوگ، ...( )ديالوگ، زبان نمايشنامه

  7 طراحي ميزانسن و حركت   8 شخصيت پردازي

  8 انتقال موضوع از طريق اجرا   10 آموزمتن نوشته شده توسط مربي يا دانش
  10 خالقيت و نوآوري در كارگرداني   8 موفقيت در انتقال موضوع

  60 جمع   50 جمع
 

 ديگر عوامل اجراامتياز   بازيگري امتياز

امتياز  حداكثر امتياز موضوع

 كسب شده
امتياز كسب  حداكثر امتياز موضوع 

 شده

  5 طراحي صحنه و نورپردازي   10 بيان 

  5 طراحي لباس   10 بدن  

  5  موسيقي   10 حس 

  5 چهره پردازي   10 ركتح

  7 طراحي بروشور و پوستر   8 تمركز و خالقيت

  3 انضباط گروهي   12 ارتباط بازيگران با هم و مخاطبان

  30 جمع   60 جمع

 

نظر و پيشنهاد داور :          

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 اريخ و امضاءت                                           :                                                    نام و نام خانوادگي داور:                امتياز نهايي    

 اريخ و امضاءت                                           :                                                    نام و نام خانوادگي داور:                هاييامتياز ن    

 اريخ و امضاءت                                                  :                                                    نام و نام خانوادگي داور:         امتياز نهايي    
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 .................. ................................     منطقه: ...............    مدرسه: ..................................    مدت زمان اجرا: ..نام نمایش: .............

 .......................... تعداد بازیگران: .............نویسنده: ................................... کارگردان: ..................................... مربی فنی: ........

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانی مسابقات فرهنگی هنری و ادبی دانشعروسکفرم داوری هنرهای نمایشی گرایش نمایش 

 

 

 
  

 امتياز كارگرداني  امتياز نمايشنامه

امتياز كسب  حداكثر امتياز موضوع

 شده
امتياز كسب  كثر امتيازحدا موضوع 

 شده

  10 انتخاب متن و تحليل   8 وجه به ارزشهاي ديني، ملي، بومي)ت محتوا
  10 گردانعروسکهدايت    10 )تعليق، كشش، انسجام...( ساختار

  15 پرداخت و شيوه اجرايي مناسب    6 منولوگ، ...( )ديالوگ، زبان نمايشنامه

  7 ن و حركتطراحي ميزانس   8 شخصيت پردازي

  8 انتقال موضوع از طريق اجرا   10 آموزمتن نوشته شده توسط مربي يا دانش
  10 خالقيت و نوآوري در كارگرداني   8 موفقيت در انتقال موضوع

  60 جمع   50 جمع
 

 ديگر عوامل اجراامتياز   بازيگري امتياز

امتياز  حداكثر امتياز موضوع

 كسب شده
امتياز كسب  تيازحداكثر ام موضوع 

 شده

  6 طراحي صحنه و نورپردازي   10 بيان 

  8 طراحي و ساخت عروسک   15  گردانيعروسک 

  5  موسيقي   8 هاارتباط با ساير عروسک 

  4 طراحي بروشور   10 خالقيت در كار با عروسک
  4 طراحي پوستر   7 ها با مخاطبانارتباط عروسک

  3 انضباط گروهي   10 شهماهنگي در اجراي نماي

  30 جمع   60 جمع

 

نظر و پيشنهاد داور :          

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 اريخ و امضاءت                                           نام و نام خانوادگي داور:                                                                :    امتياز نهايي    

 اريخ و امضاءت                                           :                                                    نام و نام خانوادگي داور:                امتياز نهايي    

 اريخ و امضاءت                                           :                                                    نام و نام خانوادگي داور:                امتياز نهايي    
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مدرسه: ................................     گو: ........................................  عنوان قصه: .............................................. منطقه: ............. نام قصه

 .............. پایه تحصیلی: ................................... منبع: ..........................................مدت زمان اجرا: ......

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانمسابقات فرهنگی هنری و ادبی دانشی گرایش قصه گویی هنرهای نمایشفرم داوری 

 

 
 

 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی ردیف

  10 هبیمذ باورهای دینی و متناسب بودن با اعتقادات و ،باورپذیری قصه 1

  10 محتوا و پیام داستان 2

  8 فرود مناسب اوج و گره و 3

  7 های مناسبضرب المثل ه بجا از اصطالحات واستفاد 4

  10 تناسب زبان با گروه سنی مخاطب 5

  8 لباس استفاده بجا از ابزار و 6

  15 حساساتا تغییر صدا به منظور انگیزش عواطف و ریتم و استفاده از لحن، 7

  10 بدن )استفاده درست و به جا از حرکت در اجرا( 8

  12 ، خوانش صحیح و وضوح صدا(بیان )بالغت، فصاحت 9

  10 گیری مناسب با مخاطبارتباط 10

 100 جمع کل

 
نظر و پيشنهاد داور :     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 اريخ و امضاءت                                           :                                                    نام و نام خانوادگي داور:                امتياز نهايي    

 اريخ و امضاءت                                           انوادگي داور:                :                                                    نام و نام خامتياز نهايي    

 اريخ و امضاءت                                           :                                                    نام و نام خانوادگي داور:                امتياز نهايي    
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: ................................    ..........  مدرسهنام نقال: ........................................  عنوان نقالی: ................................................. منطقه: ...

 ........مدت زمان اجرا: .................... پایه تحصیلی: ................................... منبع: ..................................

 اسمه تعالیب
 آموزان شهر تهرانمسابقات فرهنگی هنری و ادبی دانش نقالیهنرهای نمایشی گرایش فرم داوری 

 

 
 

 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی ردیف

  15 (ي، بوموجه به ارزشهاي ديني، مليتآموزی بودن نقل )محتوا و دانش 1

  15 سائل نقالیپرداخت مناسب و استفاده درست از و 2

  15 بیان )بالغت، فصاحت، خوانش صحیح و وضوح صدا( 3

  10 های نقلموفقیت در فضاسازی موقعیت 4

  10 موفقیت در انتقال پیام و موضوع 5

  10 بدن )استفاده درست و به جا از حرکت در اجرا( 6

  8 ارتباط و مشارکت الزم با مخاطبان 7

  10 تمرکز و تسلط در اجرا 8

  7 خالقیت و نوآوری 9

 100 جمع کل

 

 
نظر و پيشنهاد داور :     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 اريخ و امضاءت                                           نام و نام خانوادگي داور:                                                         :           امتياز نهايي    

 اريخ و امضاءت                                           :                                                    نام و نام خانوادگي داور:                امتياز نهايي    

 اريخ و امضاءت                                           :                                                    نام و نام خانوادگي داور:                امتياز نهايي    
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ام فیلم: ...........................................   گرایش: ...................................... خانوادگی کارگردان: ...................................................  ننام و نام

 ................................... آموزشگاه:   .................. منطقه:..........................   ی تحصیلی:پایهمدت زمان: ........................     

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

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

 تاریخ ، امضا:    ................................................  ................................. خانوادگی داور:م و نامنا

 باسمه تعالی
 آموزان شهر تهرانش فیلم کوتاه مسابقات فرهنگی هنری و ادبی دانشفرم داوری هنرهای نمایشی گرای

 
 

 

 

 جمع 3داور  2داور  1داور  حداكثر امتياز سنجه اهی ارزیابی ردیف

     10 تحقیق و پژوهش 1

     20 پرداخت(-رحط-نامه )ایدهمفیل 2

     20 ی اوت(ل -اراکترکطراحی  -کارگردانی )بازیگری 3

     15 تدوین 4

     15 نورپردازی - تصویربرداری 5

     10 موسیقی -صداگذاری -صدابرداری 6

     10 خالقیت و موفقیت در انتقال پیام 7

     100 جمع
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 دستي و تجسميهنرهاي 
 

می بر اساس نمایه های هنرهای دستی و تجسها و گرایشمسابقات کلیه رشته 
 باشد. د نظر میین اصالحیه ما 12تا  7 صفحات

 

داوری  هایبرگشرایط عمومی و اختصاصی مسابقات به همراه نمون 
  هد بود.موجود در کتاب راهکارنامه مالک عمل خوا

 
 های فرهنگی تربیتیکانونهای و گرایش هانمایه رشته

 عنوان  رشته ها

دوره 

 تحصیلي
 سطح اجرا

سهمیه 

 استان
 توضیحات

ه 
ط

وس
مت

 2و1

قه
ط

من
ن 

ستا
ا

ي 
ور

کش
 

ي
نگ

ره
ف

 

آفرینش های 

 ادبی

   نفر    2 مجری گری

   نفر    2 خبرنویسی

رسانه و فضای 

 مجازی

برنامه نویسی 

 تحت وب
    2نفر   

ي
نر

ه
 

 هنرهای نمایشی
   نفر    2 استندآپ کمدی

   نفر    2 فیلمنامه نویسی

هنرهای دستی و 

 تجسمی

   نفر    2 دومینو

سازه های 

 ماکارونی
    2نفر   

 نفر    2 رباتیک
ربات جنگجو، مسیریاب، 

 امدادرسان

   نفر    2 طراحی بروشور

   نفر    2 چرم دوزی

   نفر    2 سرمه دوزی

          ربان دوزی

ساخت بدلی 

 جات
    2نفر   

   نفر    2 جواهرسازی
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   نفر    2 ساخت ماکت

          لحاف دوزی

   نفر    2 عروسک سازی

   نفر    2 نقشه قالی

          کاغذ و تا

          سفره آرایی

گل های 

 خمیری
         

          نقطه کوبی

          حصیربافی

ابروباد کاغذ 

 سازی
    2نفر   

          ویترای

   نفر    2 کاشی کاری

   نفر    2 طراحی لباس

ساخت پنجره 

 مشبک
    2نفر   

   نفر    2 دکور صحنه

          گل آرایی

ادیت و مرمت 

 عکس
    2نفر   

 

 


