
 

 نامه شیوه
 هنری ین جشنواره فرهنگی ودوم

 علمدار
 یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 
 

 فرهنگی معاونت پرورشی و

 فضاهای پرورشی اردوها و کل فرهنگی  هنری، اداره

 :با همکاری

 پرورش استان کرمان اداره کل آموزش و

 0011تابستان 

 

 



 به نام خدا

 

  

 مقدمه

  گرامیداشلت الاد   و حاج قاسم سللیاانی  ملکوتی شهید سرافراز صلوات به روح بلند و با اهدای سالم و ار وبا استعانت از پروردگ

بله   یادواره شهید آسمانی حاج قاسم سلیمانی «علمدار»هنری  وفرهنگی  جشنواره یندوم مقام،خاطره شهدای واال و

فضاهای  اردوها و کل فرهنگی هنری، ابتکار ادارهبه  9211ل اسهای ابالغی  از برنامه 22ذال برنامه شااره  8-2استناد فعالیت 

آموزان عاشل    دانش فرهنگیان فرهیخته و هنر و ارادت  احساس، مبارکی است که ذوق،پرورش اتفاق  پرورشی وزارت آموزش و

 معاونلت پرورشلی و  الت  حاا اان اقدام فرهنگی عظلیم بله پیلتیبانی و    ناااش درآورد. به آن سرباز فداکار وطن را برانگیزاند و

بعناوان دبیرخاناه کشاوری     استان کرماان پرورش  کل آموزش و همکاری اداره با وفرهنگی  وزارت آموزش وپلرورش  

  بلا  و اسلت  هاییه از بییترپرورش  وظیفه ما در آموزش و ،تاراخی اکنون در اان مقطع حساس و و شود  میبرگزار  جشنواره

  العاالی  مدظلاه انقلال   معظلم  رهبلر  تعبیلر  بله  کله  سللیاانی  قاسلم  حلاج  سردار هاچون لیسن پرورش و انگیزه امید، ااجادهدف 

مااه     دی ۷۲های مهم و تاریخی نمااز جمعاه    خطبهدر  . معظم له رازی داشته باشیم برنامه  بود مقاومت و امام مکتب اافته پرورش

شاهادت  »فراگیر در بیانات خود قرار دادند و بر این اساا،،  را یکی از محورهای کلیدی و مضامین « اهلل أیّام»به « تذکّر»، تهران 8931

این شهیدان واالمقاام  « ترین بدرقه جهان بزرگ»و تشییع و « سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهند، و یاران و همراهانشان

 .اهلل خواندند از ایّام را دو مصداق بزرگ

آانلدگان  آن را برای  زنند و را رقم می نستوه اک ملتسرافرازی  و که حااسه عی هاای  به قلم دادن بها زالل و  های نیر اندایه  

اای پوال  و صلادقانه پییلاپیش تلالش    للذا خالالانه و   ،االم  گذارند اقدامی است که هااره با باوری تاام به آن نگراسته به اادگار می

خودگذشلتگی   از باشدکه هاه اان عزازان در ادامه آن هاه ااثار و ،نهیم ارج میاند  هنرمندانی را که با اان باور قلم به دست گرفته

 ارائه ناااند.ه بهتر شکوفاتر هرچهنرمندانه و را خود  فرهنگی شهید سلیاانی بتوانند رسالت تاراخی و سردار

  :اهداف برگزاری جشنواره

 ااثار ،مقاومت وشهادت رهنگتعای  فگسترش و 

 ای نسل جوان ونوجوان کیورمعرفی اسوه ااثار ،اخالص وعال بر 

   صیانت از میراث ارزشاند شهید حاج قاسم سلیاانی بعنوان مدرسه ومکتلب درس

 آموز

   ابله نالادی از هلم پیوسلتگی     بازنااای حقیقی از تاوار آن شهید آسلاانی بله مث

 وگرااییامت اسالمی با هر سلیقه دلی آحاد جامعه اارانی ووها

 تقلدار   و عالقاند فرهنگیان مستعد و آموزان وهنری دانش  معرفی آثار فرهنگی و

 آنها از

 

العالي مدظله مقام معظم رهبریشهادت حاج قاسم نشان داد که انقالب زنده است.                                           

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44692
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 مخاطبان /شرکت کنندگان

 آموزان مدارس اارانی خارج از  های تحایلی  اعم از دانش دانش آموزان تاامی دوره

 کیور

  هاکاران فرهنگی  اداری وآموزشی 

 ضوعات جشنواره.وم محورها و

 ااران خواش  نوجوانان و آمیز با کودکان و برخورد مالطفت سبک تربیتی و رفتار و شهید سلیاانی: -9

 خدمت به مردم دوستی و مردم ،،کارآمدیعال اخالص در زاستی، ساده: شهید سلیاانی-2

 های انقال  اسالمی وفاداری به رهبری وآرمان :شهید سلیاانی -2

 هدای و فرزندان ششهید سلیاان-4

 مادر احترام به پدر و سلیاانی وشهید -5

 ملی اتحاد حاج قاسم سلیاانی و شهید شهادت سردار-6

 مقاومت شجاعت و ،سلیاانی شهید-7

 آموز مکتب درس شهید سلیاانی مدرسه  و-8

 هان(جهان )بزرگتران تیییع جنازه ج درشهید سلیاانی   تاراخی با جهانی وداع باشکوه و ابعاد -1

ااجاد امنیت  های تروراستی و داعش وگروه بعنوان فرماندهان ارشد وموف  مقابله باابومهدی الاهندس  نقش شهید سلیاانی و -91

 سوراه  برای مردم عراق و

 راز محبوبیت شهید سلیاانی -99

 فنگاه شهید سلیاانی به حجا  وعفا-92

 

 

 

 

 



 زمانبندی جشنواره 

 

 های جشنواره رشته

 رداف عنوان زمان

 9 تشکیل کارگروه ودبیرخانه جشنواره 95/15/9411

 2 ارسال شیوه نامه به استانها 21/16/9411

 2 رونمایی از پوستر افتتاحیه و 92/17/9411

 4 مهلت ارسال آثار به دبیرخانه   95/11/9411لغاات                       95/17/9411

 5   داوری آثار سی وبرر  91/91/9411         لغاات             96/11/9411

 6 اعالم نتایج اختتامیه و 21/91/9411

 شرکت کنندگان اوین رشته هاعن توضیحات

ن -

 وشتن خالصه داستان در ابتدای متن ناااینامه ضروری است.

م -

گلردد. وجلود     تاال    94و انلدازه فونلت    b nazanin  تن اثر با فونت

نوشلته از  شلکیل نبلودن    فاصله واژگان اای اا عدم رعاات الاغلطهای ام

 .ارزش اثر می کاهد

د -

وه بلر ذکلر میخالات کاملل، شلامل      الرصورت اقتباس از منبع ادبی، ع

 .عنوان، نواسنده، ناشر، سال انتیار اثر نیز معرفی شود

چ -

نانچه عدم تأاید اصالت اثر در هر اک از مراحل جینواره احراز شود، اثر 

 .از رقابتها حذف خواهد شد

د -

 م شده باشد؛الاد مبتنی بر محور موضوعات اعبا روناااه و محتوای آثار

ال -

 .شود بارگذاریجینواره  در سااتاثر  pdf و word م است فاالز

ا -

ای حائز رتبله شلده    ثر ارسالی نبااد تاکنون در هیچ مسابقه اا جینواره

 .باشد

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

ح -

 می باشد. دقیقه  4 مجاز اثر زمانداکثر 

 ناااینامه نواسی

 

 

 

 

 

 

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

 نااهنگفیلم کوتاه 

 فرهنگیان



و اا ساار نرم افزارهای میابه تولید می شوند آثاری که در قالب پاور پوانت -

 قابل پذارش نای باشند.

انتخا  و ارائه عنوان و تیتراژ آغاز و پااان نااهنگ الزامی بلوده و در صلورت   

 ی شود.م  عدم وجود تیتراژ ، فیلم نااهنگ از دور داوری کنار گذاشته 

 مداد رنگیتکنیک 

 A3مقوای 

 نقاشی:
 ابتداای

 دوره اول

 A4حداکثر اک صفحه 

 دقیقه 2حداکثر زمان 

 خط راز:

 موشن گرافی:
 ابتداای دور دوم

. و نیلاز  پذارفته می شلود  jpgبا فرمت  از هر شرکت کننده فقط اک قطعه عکس

 به ارسال عکس چاپ شده بر روی کاغذ عکاسی نای باشد.

 ارتباط موضوعی عکس ها با جینواره علادار الزامیست.

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

 از هر نفر فقط اک اثر قابل پذارش می باشد.

 عکاسی:

 

 

 

 نقاشی داجیتال:

 متوسطه           

 دوره اول 

 قالب های داستان نواسی، تنها قالب داستانک پذارفته می شود.از میان 

و در  94و بلا فونلت      B Nazaninآثار اان بخش به صورت تاا  شده بلا قللم   

 در ساات بارگذاری شوند.   pdfو   wordقالب 

 هر دانش آموز مجاز به ارسال اک اثر می باشد.

و شلااره  ل تحالیل  محل  و مدرسله  نام استان و منطقله تاا  میخاات فردی و 

 صفحه معرفی عنوان اثر الزامیست.در تلفن 

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

 دقیقه می باشد. 5حداکثر زمان مجاز اثر 

تان و منطقه و مدرسه ذکر عنوان وادئو کست و میخاات فردی دانش آموز و اس

 الزامیست. و شااره تااس،  محل تحایل

 

 :کداستان

 

 

 

 

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

 وادئو کست:

 متوسطه دور دوم



 0011 آذرماه 01 لغایت ماهمهر01از  زمان ارسال آثار :

نحلوه شلرکت در االن     جزئیلات و  نامله،  کسلب اطلالع از شلیوه   ثبت نام و پس از ،علادارساات جینواره کنندگان با مراجعه به  شرکت  نحوه ارسال آثار :

در شلبکه شلاد اعلالم      Alamdar1400درس ساات متعاقبا از طرا  کانلال  آ) خواهند کرد. در ساات بارگذاریخود را  و مدارک یآثار تولید ،جینواره

 ( .خواهد شد

 «شرایط عمومی  جشنواره» 

ترین در شبکه شاد صورت می پذیرد لذا برای اگاهی از جدید   Alamdar1400@shadاطالع رسانی جشنواره منحصرا از طریق کانال  0

 عضویت در این کانال پیشنهاد می گردد .  ،اخبار جشنواره

درس ساات متعاقبا آ) ارسال ناااند. ساات جینوارهرا فقط از طرا   بااست آثار خود های تحایلی می دوره هاه مقاطع و کنندگان در کلیه شرکت.2

   .(در شبکه شاد اعالم خواهد شد Alamdar1400از طرا  کانال 

 اک اثر را بارگذاری ناااد.فقط و  ودههای جینواره شرکت نا بخش  فقط در اکی ازتواند  آموز می انشد هاکار و هر .2

 .ای به نام دستاوردهای جینواره علادار منعکس ناااد برگزاده را مجلد ودر مجاوعهدبیرخانه مجاز خواهد بود بخش اا تاام آثار .4

اند جداگانه معرفی وتقدار بعالل خواهلد    فرهنگیان بییتران میارکت را در اان جینواره داشته آموزی و از استانهاای که به تناسب جاعیت دانش.5

 آمد.

 جینواره از طرا  دبیرخانه دراافت خواهد شد.ساات  داوری اصل آثار ارسال شده به پس از ارزاابی و.6

 داده نخواهد شد. شد وبه آثار خارج از موضوعات ترتیب اثرموضوعات دوازده گانه جینواره با تاامی آثار بااد مرتبط با اکی از محورها و.7

 باشد. کیور میمدارس اارانی خارج از  فرهنگیان سراسر کیور و آموزان و اان فراخوان صرفاً جهت دانش.8

 (و متوسطه دانش آموزان دوره ابتداای )فرهنگیان، .در هر بخش آثار به صورت مجزا داوری خواهد شد.1

و بخش دراافت آثار در وبسلاات پلس   مورد بررسی قرار خواهد داد را  از طرا  وبساات جینواره  ارسالیآثار فقط  ،واره بطور قطعدبیرخانه جین.91

 تعیین شده بسته خواهد شد.از اتاام مهلت 

 در ساات جینواره الزامی می باشد. شااره تااس( تاراخ تولید و نام مدرسه، نام استان، ،نام منطقه ،نام خانوادگی میخاات کامل آثار )نام،ثبت .99

   .باشد ها وآثار جینواره فارسی می زبان هاه نوشته.92

صورت مناسب بودن شرااط شلیوع بیالاری    گردد و در وره تحایلی  لوح تقدار و هدااا تقدام میبه نفرات اول تا سوم در هر رشته به تفکیک  د.92

   .شد کرونا در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل خواهند

 

 


