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وند جان و خرد                             هب انم خدا

 

 اجرايي نامهيوهش

 رياست جمهوریفراخوان ملي پرسش مهر دومين و  بيست 

 

 
كيد بر استممرار  اي عالي آموزش وپرورش با موضوع تأشور 72/10/0231تاريخ  277اساس مصوبه شماره  بر

پرسشترري و اياتار روحيته     ،ييجتو مشاركتش روحيه اجراي پرسش مهر رياست جمهوري و با هدف پرور

رر بتراي برزتراري    فراخوان ملي پرسش مهرر  دومينبيست و اجرايي  نامهيوهش ،اعممار به نفس و خوربتاوري 

است ارارات  الزم .شوريمبه شرح زير اعالم خارج از كشور  آموزان سراسر كشور و مدارس ايرانيسطح رانش

ضتم  تشتليل كميمته برزتراري پرستش مهتر        10/13/0251تاريخ  013151ماره نامه ش ربراب هااسمانكل 

/ شهرسمان / منطقه / ناحيه نسبت به اجراي موارر زير اقتدام الزم   مدارس خارج از كشور اسمان / سرپرسمي

 .آورندعملرا به 

تعامتل ويت ه بتا     جشنواره و همچني فرآيند  يرساناطالعزروهي براي تبيي  و  يهارسانهاسمفاره از ظرفيت 

 يهتا برنامته براي حضتور رر   هاشهرسمانو  هااسماناسمانداران و فرمانداران به عنوان نماينده عالي رولت رر 

 يتد تأكفرهنري و هنري استمان متورر    يهارسمراهو اسمفاره از ظرفيت كليه  و تعامل مرتبط با اي  فراخوان

 .است

 

 ضوابط و شرايط برگزاری:

 مخاطبين : -الف

 تحصيلي يهارورههمه  و پسرنش آموزان رخمر را

 مدارس ايراني خارج از كشور رانش آموزان 

ستطح   تتا  حتداكرر كليه رانش آموزان مموسطه روم، از سطح مدرسه تا كشور و ساير مخاطبي   -0تذكر 

 .(7شماره  برابر جدول). نماينديماسمان شركت 
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 مسابقه: یهارشتهعناوين و  -ب

 فرهنگي: -1

 ، راسمان كوتاهشعر :ادبی
 كستئوويد ،وب نوشت :رسانه و فضاي مجازي

:هنری2

، خوشنويستي  (روغت  رنت  آبرنت  و  ) ينقاشت  طراحي، ،يرسازيتصو ،پوسمر، علاسي :هنرهاي تجسمی 

نسمعليق

 اسمندآپ كمدي ،(نماهن  ،يانماييپو ،مسمند، راسماني) فيلم كوتاه :هنرهاي نمايشی و فيلم كوتاه

 يرانسرور هم :هنرهاي آوايی

و باززشايي حضوري مدارس رر پايير سال جاري اي  بخش رر جشنواره واكسيناسيون ت به سرع وجهتبا   

 .شوريمامسال برزرار 

طي سال تحصيلي و برابر تقتويم   كهيررصورتضروري است و بهداشمي رر اي  بخش  يهاپروتللرعايت 

سترور   يهتا زتروه و املتان تشتليل    كنتد تغييتر   قرمرلت شرايط اسمان يا شهرسماني به حا ،زماني جشنواره

 .استممنوع  باشد اقدام به اجراي سرور همرانينهمراني رر مدرسه 

 
:ایرشتهيانم هایيشگرارشته و 3

 سخنوري 

«جمهوريسرئسخني با »بخش وي ه  

 «ايران قوی»: «رياست محترم جمهوری پرسش»جشنواره موضوع 
 

 دارد؟ هايييژگيوايران قوی چه 

 ايران قوی چيست؟ يریگشکلدر دانش آموزان نقش 

 
مخملف اي   هاييشزراو  هارشمهرر قالب  با ثبت نام از طريق سامانه همرام تواننديم عريررانش آموزان 

محمرم پاسخ بدهند. جمهوريسرئ سؤاالتجشنواره با خلق آثار فرهنري و هنري به 

 

 



  

3 

 

پرسش مهر رياست محترم  فراخوان ملي دومينو بيست اجرای  يندفرآ :1جدول شماره

 از مرحله مدرسه تا كشوری()جمهوری 

 توضيحاتزمان اجرامراحل برگزاریرديف

آذر 34 تا اول مهرمدرسه / ناحيه / منطقه / شهرستان1

در سامانه همگام، تبيين موضوع،  نامثبتبرای  يرساناطالع

ان بدون داوری در سطح مدرسه آثار دانش آموزاثر )خلق 

 به منطقه و پس از داوری در سطح منطقه آثار برگزيده،

سهميه ارسالي از سوی استان به مرحله استان ارسال  برابر

 (شونديم

استان / سرپرستي مدارس ايراني خارج از 2

كشور
ماهید 11دی تا  1

تفکيك، داوری آثار ،تشکيل دبيرخانه استاني، دريافت

و اعالم نتيجه مرحله استاني  هاشهرستانارسالي از مناطق و 

در  شدهاعالم)آثار برگزيده پس از داوری برابر سهميه 

به تفکيك به دبيرخانه كشوری تحويل 3جدول شماره 

 خواهند شد(

ماهبهمن 1 تا بهمن 3به دبيرخانه كشوری آثار ارسال 3
ارسال از طريق سامانه همگام به دبيرخانه مستقر در كانون 

 نگي تربيتي شهيد مفتح شهر تهرانفره

 دوره فراخوان ملي پرسش مهر دومينمراحل شركت در بيست و 
ايده پررازي و خلق اثر، نامثبت، چرونري نامهوهيشمطالعه رقيق  -0

(رريافت نام كاربري و رمر از مدرسه) ورور به سامانه همرام -7

، انمختاب  77سابقات، انمخاب پرستش مهتر   و م هاجشنوارهول ژورور به ما)رر سامانه همرام  نامثبت -2

نام(ثبت، تلميل فرم موررنظرزرايش و رشمه 
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 پرسش مهر رياست محترم جمهوری فراخوان ملي دومينبيست و سطوح برگزاری : 2جدول شماره 

 تحصيلي یهادوره بر اساس 
 

 مرحله کشوری مرحله استان مرحله منطقه مرحله مدرسه  

 ندارد ندارد ندارد  اول ابتدايي دوره

 ندارد ندارد   دوره دوم ابتدايي

 ندارد    دوره اول متوسطه 

     دوره دوم متوسطه 

 
 خواهد بود  متوسطهدوم دوره از  به مرحله كشوري كليه آثار ارسالي.

  بدون در نظر گرفتن پايه تحصيلي به دبيرخانه كشوري ، امتياز  به ترتيب )دختران و پسران( بهترين آثار

.شوديمارسال 

  پس از داوري آثار در سطح منطقه و استان از برگزيدگان  (تحصيلي ديگر )ابتدايي و متوسطه اول يهادورهدر

.آيديمقه يا استان تجليل به عمل هر بخش در همان منط
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و سهميه هر مقاطع تحصيلي / جنسيت  بر اساسمسابقات،  یهارشتههرست ف :3جدول شماره 

 (22پرسش مهر ) استان برای ارسال به دبيرخانه كشوری

 هارشتهعناوين و  رديف

 آموزدانش كنندگانشركت

آموزشگاه تا در مرحله 

 استان

سهميه تعداد آثار 

به از استان ارسالي 

 دبيرخانه كشوری

 دوره دوم متوسطه 

توضيحات

دوره 

 ابتدايي

وره د

اول 

 متوسطه

دوره 

دوم 

 متوسطه
 پسر دختر

   2 2  سرود همگاني

   2 2   سخنوری

   3 3  شعر

  0 0  داستان كوتاه

 ارسال به شاد    كست يدئوو
 جمهوريسرئسخني با 

(ایيقهدق 2 تا 1)فيلم  

     0 0 وب نوشت

هر گرايش يك اثر  0 0   م كوتاه و نماهنگفيل

  3 3   استنداپ كمدی

    0 0 نقاشي

    0 0 طراحي

  3 3   يرسازیتصو

  3 3   پوستر

  عکاسي
  3 3 

 3تعداد عکس ارسالي هر نفر حداقل 

عکس 1و حداكثر 

   0 0  خوشنويسي نستعليق

آثار در هر جنسيت جمع تعداد

اثر 86در ارسال به دبيرخانه كشوری هااستانجمع سهميه 

دوره ابتدايی ) هادوره يرساجشنواره در است و « توسطهمدوره دوم »به  مربوط صرفاًارسال اثر به مرحله كشوري 

.پذيردیممرحله استانی پايان  ( درو دوره اول متوسطه
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 :«هورجميسرئسخني با »بخش 
ستخنان ختور بتا     تواننتد يمت رانش آموزان  ،رر اي  بخش اسمعدارهاكشف و  اياار فضاي كنشرري منظوربه

كته رر   (رييآ) ياشناسته ضتبط و بته    اييقته رق 7تا حداكرر  0 يدئوهايورا رر قالب  محمرم جمهوريسرئ

 شبله شار معرفي خواهد شد ارسال نمايند.

ويتدئوي برتتر جتواير     77 و بته  ارسال خواهد شتد  جمهورييسرئ نهاربراي  آثار برزريده پس از راوري اوليه

 نفيسي اهدا خواهد شد.

 

 راهنمايان تخصصي دانش آموزان خالق اثر:
 عنتوان بته رر بيست و رومي  فراخوان ملي پرسش مهر رياست جمهوري هملاران فرهنري شاغل رر مدارس 

رر ( 2/15/0253تتاريخ   000715شتماره   نامته يوهشت  70تتا   71صتفحات  )راهنماي تخصصي سطح مدرسه 

 فراخوان هملاري خواهند نمور. هاييشزراو  هارشمهكليه  اجراي

مربي و الزم است رر شناسنامه هر يك از آثار ارسالي به مرحله كشوري نام و نام خانوارزي و شماره پرسنلي 

 راشمه است ررج زررر. بر عهدهنقش راهنماي تخصصي را رر توليد اثر  يا هملار فرهنري كه

ن تخصصای داناش   از راهنماياا  يآموزدانشآثار برگزيده بخش در سال جاري عالوه بر تجليل از 

 تقدير به عمل خواهد آمد. اهداي جايزه، ضمن ،اثر نيزآموزان در توليد 
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رر روزهايي كته   0111ي تابسمان سال بور كه رر واپسي  روزهااي  ساله پانرره آموزرانششهيد علي لندي، 

عموم رانش آموزان عرير رر تدارک آغاز سال تحصيلي جديد بورند، زمتاني كته مطلتد شتد منترل همستايه       

، براي ناات ايشان شتااعانه و فداكارانته   اندشدهو رو زن ميانسال ررزير آتش  است شده يسوزآتش يرررز

به ررجه رفيد شتهارت  و پس از چند روز رر بيمارسمان  شد شخور نير زرفمار آت ممأسفانهرل به آتش زر و 

 .ل آمدناي

وار بته رل  نام اي  نوجوان عرير كه رالورانه و پروانته » :يسيرئ اهلليتآمحمرم، حضرت  جمهوريسرئبه تعبير  

ها و هآتش زر تا جان رو انسان را ناات رهد، رر شمار قهرمانان ملي اي  مرز وبوم و رر اممدار حسي  فهميد

ايرار اي  قهرمان ملي، بايد به زبان هنر و قلم اصتحاب فرهنت  و    راسمان ها، ثبت خواهد شدبهنام محمدي

هاي آينده فرزنتدان ايتران استالمي    بخش نسلتاريخي روايت شور تا اي  نوجوان اسوه، الهام يازونهبهرسانه 

 .«بالديمخور ، هر ايراني به راشم  چني  فرزندان غيوري به شكيبباشد. 

و  يتت و تقوبررزداشت يار اي  نوجوان فداكار زنده نره راشم  و منظور از اي  رو وزارت آموزش و پرورش به 

را تحتت   اييت ه وبختش   بر اهميت جايراه روحيه شااعت و رلير مرري و ازخورزذشمري و فداكاري، يدتأك

و شتااعت رر   يازخورزذشتمر  فتداكاري،  يرتتأث : ، با موضوع«شهيد علي لندي آموزرانشجايره ملي »عنوان 

 .ه استبه جشنواره اضافه كررتحقق ايران قوي 

با ارسال اثر با موضوع جايره ملي آثار خور  تواننديمرر فراخوان ملي پرسش مهر  كنندهشركترانش آموزان 

.ارسال نمايندمدارس را به 

 

 بخش ويژه: موضوع

 در تحقق ايران قوی اعتو شج ازخودگذشتگي ،فداكاری تأثير

 

 بخش ويژه:

شهيد علي لندی آموزدانشجايزه ملي   

،فداكاریتأثير : با موضوع  

در تحقق ايران قوی ازخود گذشتگي و شجاعت  
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شهيد علي لندی آموزدانشيزه ملي جا :بخش ويژه یهارشته  

 شهيد علي لندی آموزدانشبخش ويژه، جايزه ملي  یهارشته: فهرست 0جدول شماره 

 هارشتهعناوين و  رديف

در  آموزدانش كنندگانشركت

 آموزشگاه تا استانمرحله 

سهميه تعداد آثار ارسالي از 

 ه دبيرخانه كشوریاستان ب

 دوره دوم متوسطه
توضيحات

دوره 

 ابتدايي

وره اول د

 متوسطه

دوره دوم 

 پسر دختر متوسطه

    شعر

     نشريه الکترونيك

  فيلم كوتاه
   هر گرايش يك اثر

    نقاشي

    طراحي

 فتومونتاژ

 ترپوس
   

جمع تعداد آثار در هر جنسيت

در ارسال به دبيرخانه كشوری در بخش  هااستانجمع سهميه 

جايزه ويژه
اثر 08

روره ) هاروره يرسااست و جشنواره رر « روره روم مموسطه»مربوط به  صرفاًارسال اثر به مرحله كشوري 

.پذيرريممرحله اسماني پايان  ( ررابمدايي و روره اول مموسطه
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 ضوابط عمومي:
  بتراي رانتش    رياستت جمهتوري،   پرستش مهتر  فراخوان ملي  رومي و  بيست رر فرايند نامثبتآغاز

يتا   «ستيدا »خواهد بور و رر صورت عدم آمتارزي سيستمم    0111ماه  آبان 01آموزان سراسر كشور از تاريخ 

اعالم خواهد  ممعاقباًاره كل فرهنري هنري، ارروها و فضاهاي پرورشي تاريخ آن از طريق ار «سامانه همرام»

شد.

 شور. براي  اساس كميمه راوري استمان از  ارزيابي آثار رر سه سطح منطقه، اسمان و كشور اناام مي

به تعدار آمار مندرج رر جدول فوق به كميمه اجرايي سمار مركري رر تتاريخ مقترر ارستال     هارشمههريك از 

 ند.نماي

  مسابقات،  يهارشتهفهرست »بر اساس جتدول   كشوريتعدار آثار رريافمي از اسمان به ربيرخانه

 131 حداكرر  1و  2از هررو جدول شماره  يآموزرانشرر بخش  ،«مقاطع تحصيلی / جنسيت بر اساس

 و ابالغ خواهد شد. يريربرنامه هااسمانو تعدار آثار رريافمي از سطح مدارس و مناطق توسط سمار  استاثر 

 به كميمه  نمايديمطريقي كه اسمان اعالم از  ،آموزان، آثار خور را به همراه شناسنامه اثر كليه رانش

ربيرخانه مسمقر رر ارارات فرهنري و هنتري ارارات كتل    .اجرايي مسمقر رر منطقه / شهرسمان ارسال نمايند

فرآيند و مراحتل   يبندزماناساس جدول  آثار برزريده را برفايل سراسر كشور،  يهااسمانآموزش و پرورش 

به ربيرخانه مسمقر رر سمار وزارت ممبوع ارسال نمايند. اعالم خواهد شد ممعاقباًبه شللي كه  برزراري

 فرهنرتي تربيمتي    يهاكانونرر ربيرخانه مسمقر رر يلي از  يآموزرانش آثارو راسمي آزمايي  راوري

بته ربيرخانته    بنتدي يهستهم برابتر جتدول   از طريق سامانه همرام ان سپس آثار برزريده اسم اناام، هااسمان

 كشوري ارسال خواهد شد.

  شتركت   نامهيزواهكليه آثار برزريده مرحله كشوري عالوه بر رريافت جواير ارزشمند و لوح تقدير و

به  «پرسش مهر رياست محترم جمهوري دومينبيست و كنگره ملی »رر مسابقه، رر نمايشراه جانبي 

.د شد خواه مايش زذاشمهن

  ،از طريق تصوير اثر راوري خواهد شد و نيازي به ارائه اصل اثر  صرفاًآثار مربوط به هنرهاي تاسمي

ارائه نمايد. اثر رااصل  بايد كنندهشركتت راوران، نياز هيأ رر صورت .نيست

 رر رشمه فيلم  .استري مسابقات، انفرا يهارشمه كوتاه سايرو سرور همراني  فيلم يهارشمه يرازغبه

.زروه اهدا خواهد شد كارگردانكوتاه، جواير و تقديرنامه صرفاً به 

 فرهنرتي و هنتري    يهتا جشتنواره راوري و شناسنامه آثار به اسمنار شيوه نامه مستابقات و   يهافرم

رر  .استتت «راهلارنامته »، منتدرج رر كمتاب   75/10/0252متور::   01521/111رانتش آمتوزان بته شتماره:     

.زيرريمرر اخميار اسمانها قرار  ممعاقباًراوري  يهافرمجديد  يهاشمهر

   رر صورت اسمفاره از آثار هنري ريرران رعايت حقوق ماري و معنوي صاحب اثر و تصوير ماوز كمبي

مسئوليت آن با شخص خاطي خواهد بور. رر ضم  اثر ضرورت رارر.

 يتا اجتراي    رر صورت نيتاز بته اصتل اثتر     ندزانكنشركتت راوران و ربير جشنواره به تشخيص هيأ

يا حضور جهت اجرا را راشمه باشند. ، آمارزي ارسال آثارحضوري
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هيأت محترم داوران استانی، قبل از داوري، نسبت به احاراز اصاالت    شودیمتذكر مهم: تأكيد 

ايی، آثاار  و دبيرخانه استان با تأييد نها كنند آثار خلق شده توسط دانش آموزان اطمينان حاصل 

برگزيده را به دبيرخانه كشوري ارسال نمايد. بديهی است مسئوليت و عواقب ناشی از كپی برداري 

.استاستان  بر عهدهاحتمالی آثار، 

  روره مسابقات پرستش   رومي بيست و فراخوان وزارتي نسبت به تهيه پوسمر  هااسمانشايسمه است

اسماني، نسبت به انعلاس  يهارسانهاهنري با رسانه ملي و ساير ، ضم  هميرساناطالع منظوربهمهر، اقدام و 

ارتباط جمعي اقدام نمايند. يهارسانهموضوع از طريق 

 ضوابط اختصاصي:
و از ارستال ختارج موضتوع     اشتد ب (ايتران قتوي  )مربوط بته موضتوع فراختوان     بايدكليه آثار ارسالي  .0

ر.شوخورراري 

توجه به احممال برزراري جشنواره كشوري به شلل حضوري الزم است تمهيد مقدمات الزم براي با  .7

رريافت اصل اثر رر زمان مناسب انديشيده شور .

( و خوشنويستي  علتس و ، نقاشتي ستازي، طراحتي،    ويرتصت  برزريده تاستمي )پوستمر،  تصوير آثار  .2

 و بتا فرمتت   211 همچني  صفحه اول وب نوشت به صورت علس يا اسل  به تفليك با وضوح حتداقل  

 شور. بارزذاري رر سامانه همرام 

هاي ذيل خلق و ارسال شور:آثار، رر اندازه .1

، (ممتر يستانم  11×21پوستمر  )، (ممتر يانمست  011و حتداكرر   11حداقل يك ضلد  و رن  روغ  نقاشي)

 (،ممتر يستانم  21حتداقل يتك ضتلد    و آبرنت    طراحتي )، (ممريسانم 21حداقل يك ضلد  يرسازيتصو)

 .(اثر 2اثر و حداقل  1علاسي حداكرر )

بايد فايل اصلي اثر ارسال شور و از علاسي از روي نستخه چتاپي اجمنتاب     پوسمرو علاسي  يهارشمهرر 

 باشد.  211و با رزولوش   كليه آثار بايد فرمت  زررر.

 آثار بي كيفيت و كپي شده از رور جشنواره حذف خواهند شد. 

شور.ارسال  با كيفيت مناسب و رر قالب  (مسمند، راسماني و پويا نمايي)فايل فيلم كوتاه  .1

ت فرهنرتي و هنتري   مسابقا نامهيوهشقالب تشريح شده رر  بر اساسكاربرگ مشخصات فيلم كوتاه  .0

رانش آموزان رر پوشه صاحب اثر ذخيره شور.

/ نام و تحصيالت كارزرران / جنسيت /  (، نماهن يانماييپوعنوان فيلم / زرايش فيلم )مسمند، راسماني، 

، يروزشتبانه عاري، غيررولمتي،  )مدت زمان فيلم / نام اسمان، شهرسمان، منطقه و ناحيه و نوع آموزشراه 

/ سال تحصتيلي / روره   (امنايي، نمونه رولمي، اسمعدارهاي ررخشان، اسمرنايي، عشايري و...شاهد، هيأت 

يتا راهنمتاي   همچنتي  نتام مربتي     ، نظري وكاررانش، ياحرفهمموسطه روم، هنرسمان فني ت  )تحصيلي 

.(...تخصصي

 به همراه يآموزشرانكارت  تصوير، فيلم صحنهپشترو قطعه علس از به همراه فيلم رانش آموزان ذكر: ت

.شور ارسال رج مشخصات عوامل فيلمكاربرگ وي ه ر
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اثتر بته همتراه فترم      و   ، فايتل و تنهتا  نيازي به نستخه كاغتذي نتدارر   راسمان و آثار شعر  .2

 ارسال شور. مشخصات صاحب اثر

و  ، رر پوشه مربوط ذخيرهرر مسابقه وب نوشت، ضم  ررج رقيق نشاني اللمرونيلي رر فايل  .3

رريافتت  بدون رر نظر زرفم  پايه تحصيلي  يتهر جنساثر از  1رر اي  بخش از هر اسمان تعدار  ارسال شور.

 نير الرامي است. يآموزرانشتصوير كارت  ارسال خواهد شد.

رقيقه و رر مقطتد مموستطه    1تا  2رر مقطد مموسطه اول حداكرر بي  آثار سخنوري رانش آموزان  .5

ارستال   بتا كيفيتت   تصتويري همراه با فايل  سخنراني رقيقه ضبط شور و فايل  2تا  1حداكرر بي  روم 

زررر. رر اي  بخش هيچ نوع فايل كاغذي رريافت نخواهد شد.

رر بخش سخنوري به اي  نلات رقت شور: سخنراني رر راستماي موضتوع باشتد. وضتوح كلمتات و       .01

الل و تفلتر رر ستخنراني و   رر بيان و لح ، اسمداق و تقليد پرهير از اغر، مناسب يبندجمدمقدمه و ، زفمار

مد نظر قرار زيرر. يبندزمانرعايت 

و آثار را برابتر ستهميه   اقدام  نسبت به تفليك آثار هااسمانمدارس خارج از كشور نير  همانند ساير  .00

به ربيرخانه كشوري تحويل نمايند. (كليه مدارس به مرابه يك اسمان) شدهاعالمرر جدول 

22مهر پرسش  یآموزدانش آثار ارسالجدول زمان بندی : 1جدول شماره 

استانارسالزمان سامانه تحويل

سامانه تحويل آثار سامانه 

همگام خواهد بود كه در 

دبيرخانه  ،صورت تغيير

كانون فرهنگي ر مستقر در 

 تربيتي

 شهيد مفتح شهر تهران

 نشاني:

تهران ، خيابان دكتر 

پائين تر از  شريعتي،

حسينيه ارشاد، نبش خيابان 

 كوشا

 – 22222434-0تلفن: 

الزم را  يرساناطالع 421

انجام خواهد داد

1044 ماهبهمن 3
 يزد، همدان، هرمزگان، مركزی، مازندران، لرستان، گلستان، گيالن،

و بويراحمد، كرمانشاه يلويهكهگ

1044 ماهبهمن 0
استان تهران،  یهاشهرستانرس، كرمان، كردستان، قم، قزوين، فا

شهر تهران، سيستان و بلوچستان، سمنان، زنجان، خوزستان

1044 ماهبهمن 1

خراسان شمالي، خراسان رضوی، خراسان جنوبي، چهارمحال و 

بختياری، بوشهر، البرز، ايالم، اصفهان، اردبيل، آذربايجان غربي، 

خارج از كشور مدارس ،آذربايجان شرقي



  

12 

 

 سال اثرشيوه ار

  به همتراه   مخملف نياز نيست و تنها فايل آثار يهابخشرر  هارشمهاز  يكيچهارسال نسخه كاغذي براي

شور. ارسال 0مسمندات خواسمه شده رر جدول شماره 

 اياتار   صفحه رسلماپ( يك پوشه جديتد )ابمدا رر روي مير كار رايانه خور ، براي ارسال آثار

 )ماننتد و نام شهر و اسمان ذخيره كنيتد  رشمه هنري،غيير نام راره و با نام خانوارزي خور،كنيد. پوشه را ت

(خوزسمان، خرمشهر، خوشنويسي،زهيري

  0شناسنامه اثر و ... ( را با مشخصات زفمه شده رر جدول شتماره  تصوير اصل اثر،،)كليه موارر مورر نياز 

رر پوشه ذخيره نماييد .

 سپس  (به صورت فشرره رر آوريد )فرمت سازفشرره يافرارهافمه شده را با نرم پوشه حاوي موارر ز

فشرره شده را ارسال نماييد . فايل 

   ررون پوشته قترار زرفمته     0قبل از ارسال اثر رقت كنيد كه تمام محمويات مورر نياز برابر جدول شتماره

باشد.
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 برای تحويل آثار به دبيرخانه كشوری نمايه خالصه موارد مورد نياز: 6جدول شماره 

 هارشتهعناوين و  رديف

ت (
صا

شناسنامه اثر )فرم مشخ
 

صوير اثر
ل ت

فاي
 

ب )
قال

ت
فرم

( اصل
 ي

اثر
ی 

ش آموز
ت ان

صوير كار
ت

 

ي
س پرسنل

عک
 

 توضيحات

 سخنوری
  فيلم اجرا ) با صدای

 واضح(

   فايل متن سخنراني در قالب

   متن شعر  شعر

    داستان متن  كوتاه داستان

   آدرس وبالگ تصويرصفحه اول  وب نوشت

 فيلم صحنهاز پشتعکس  قطعه  2  اصل فيلم   فيلم كوتاه

 (روغنرنگ آبرنگ،نقاشي )
 تصوير اثر   با وضوح  کيكعکس يا اسکن به تف

 344 حداقل 

 طراحي
 تصوير اثر    

 يرسازیتصو
 تصوير اثر    

 پوستر
 فايل اصلي اثر    

 عکاسي
  ثارآفايل اصلي    3  اثر 1تا 

 خوشنويسي نستعليق
 تصوير اثر    

 استنداپ كمدی 
فيلم اجرا    دقيقه  14 تا  7بين 

 همگاني سرود 
اجرايي سرود نفر از عوامل  1مشخصات --  فيلم اجرا

 در مدرسه 

 اثر 1تا   3 آثار  فايل اصلي   فتومونتاژ

 تا سه نفرهيك  / فايل اصلي اثر  الکترونيك نشريه 

 رئيس جمهور( سخني باويدئوكست)
 0 فايل اصلي اثر-

 مگ(34)حداكثر 
ر م  به شناسه معرفي شده ديقمستارسال --

 شاد 

 

 

 

 

 

 اداره كل فرهنگي هنری اردوها و فضاهای پرورشي 


