
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

      



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  ه و ضرورتمقدم : 

های ششگانه سند تحول بنیادین نیازمند ایجاد سازوکارهایی است ها در تمامی ساحتآموزان در همه ابعاد و رشد و تعالی آنافزایش توانمندی  فردی و گروهی دانش        

توجه به هنرهای بومی . بیانجامد آموزانویت هویت فردی و جمعی دانشآورد و به تقرا فراهم  های آموزشی، پرورشی و پژوهشیکه بتواند موجبات مشارکت موثرآنان در برنامه

 و ملی استقالل فرهنگی و انسجام و وحدت  ایران، و اسالم تمدن و فرهنگ اسالمی، هایو ارزش باورها تعمیق ملی، هویت پایداری و تقویت سازمحلی هر منطقه زمینه -

 .خواهد بود  اسالمی همبستگی

ی و هویت افتخارآمیز ایجاد سازوکار برای تقویت انسجام اجتماعی، وحدت ملّ» 1-7و راهکار نظام آموزش و پرورش نیادیسند تحول بن 16-1در راستای اجرای راهکار           

با همکاری ادارۀ کل آموزش و پرورش  1411-1411را در سال تحصیلی  هنریعدادهای درخشان جشنوارۀ ی پرورش استسازمان ملّ «آموزان و معلمانایرانی در دانش-اسالمی

 .کنداستان خراسان جنوبی برگزار می

اهداف :   

  آموزان و ارتقای توانمندی آنان شناسایی استعدادهای هنری دانش-1

  آموزانتقویت ساحت تعلیم و تربیت زیباشناسی و هنری در دانش-2

    آموزانتقویت خودباوری و اعتماد به نفس در دانش-3

 اسالمی  -توجه به میراث فرهنگی و هنری و بازیابی هویت و فرهنگ ایرانی-4

 

 

 



 
 

 ارکان جشنواره: 

 گذاری شورای سیاست :الف: 

ها و این شورا مسئولیت تدوین سیاست. بر عهدۀ رئیس سازمان است ی پرورش استعدادهای درخشان مستقر و ریاست آنگذاری جشنواره در سازمان ملّشورای سیاست       

های مستمر از دبیرخانة کشوری را بر عهده  ها، و بررسی میزان اثربخشی اهداف جشنواره از طریق دریافت گزارشهای اجرایی جشنواره، نظارت بر اجرای دقیق برنامهمشی خط

 .دارد

 ّ(رئیس شورا)درخشان ی پرورش استعدادهای رئیس سازمان مل 

  (مقام شورا قائم) محل استقرار دبیرخانهمدیرکل آموزش و پرورش استان 

 ّ(دبیر شورا)ی پرورش استعدادهای درخشان معاون سازمان مل 

 ( عضو شورا)ی پرورش استعدادهای درخشان ربط سازمان ملّ مدیر تخصصی ذی 

 (عضو شورا)جشنواره  رئیس دبیرخانة اجرایی کشوری 

 

بیرخانۀ اجرايي د: ب: 

گذاری جشنواره، در سال جاری در محل ادارۀ کل آموزش و و به انتخاب شورای سیاست ی پرورش استعدادهای درخشاننمایندگی از سازمان ملّ  دبیرخانة جشنواره، به       

ریزی و اجرای این دبیرخانه مسئول برنامه. بر عهده دارد استعدادهای درخشان استان خراسان جنوبی کند و ریاست آن را ادارۀپرورش استان خراسان جنوبی فعالیت می

 .جشنوارۀ هنری سمپاد در مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور است

 

 

 

 



 
 

اعضای دبیرخانه:ج : 

  (رئیس)مدیرکل آموزش و پرورش استان محل استقرار دبیرخانه 

 ( دبیر ) استان رئیس ادارۀ استعدادهای درخشان 

  (عضو) ادارۀ کل آموزش و پرورش معاون پرورشی و فرهنگی 

  (عضو)معاون آموزش متوسطة ادارۀ کل آموزش و پرورش استان 

 (مسئول اجرایی) محل استقرار جشنواره  مدیر دبیرستان 

  (عضو)دو نفر از مدیران مدارس سمپاد 

رح وظايف دبیرخانهش: د: 

 ها استان آن به مستندسازی و ابالغ نامة وتهیه و تدوین شیوه   

  رسانی به مخاطبانو سایر اقالم تبلیغاتی برای اطالع( پوستر)تهیه و طراحی اعالن 

 نظارت بر حُسن اجرای جشنواره  

گذاری برای بررسی و تأیید داوری جشنوارهپیشنهاد اعضای گروه داوری به شورای سیاست 

 ی آثار و مشخص کردن نتایجانجام تمامی مراحل داور  

  برنامه ریزیی و برگزاری مراسم پایانی جشنواره هنری و تقدیر از برگزیدگان  

گذاریتهیة گزارش تفصیلی از فرایند اجرای جشنواره و تقدیم آن به شورای سیاست 

 .نامه اقدام نمایندمطابق با ضوابط و مفاد شیوهمتناظر ها برای اجرای کیفی جشنواره، نسبت به تشکیل کارگروه شایسته است ادارات استعدادهای درخشان استان: نکته



 
 

گانه سند تحول بنیادینهای ششساحتبا محوریت پرورشی و پژوهشی سمپاد ، امور آموزشی» :موضوع اصلی» 

نقالي -3عکاسي  -2( (فردی و گروهي) تولید پوستر، انیمیشن) سمپادک-ا: های هنریرشته 

 ضوابطشرایط و : 

 شرايط  هارشته
 

 

 

 كسمپاد

پرورشی وپژوهشی سمپاد ,با موضوع آموزشی  (فردی و گروهي) انیمیشنو  پوستررشته سمپادک در دو بخش . باشدسمپادک هویتی مرکب از آرم سمپاد و یک شخصیت فانتزی می* 

 سمپادک المپیادی، :مثال. نماینددر این بخش دانش آموزان با خالقیت خود و استفاده از آرم سمپاد اقدام به ساخت انیمیشن و یا پوستر می.سمپاد اجرا می گردد ( نشانه)وبا استفاده از آرم

 ......ی، سمپادک پژوهشی وسمپادک ورزشی، سمپادک کتابخوان

 مگابایت باشد  6حداقل یک و حداکثر  حجم هر اثردر بخش پوستر * 

 . باشد 71*31و حداکثر 31*33ابعاد پوستر حداقل  *

 . باشد  jpgو با فرمت  311dpi حداقل ،کیفیتفایل با   در بخش پوستر*

 .پرورشی و پژوهشی مدارس سمپاد تولید اثر نمایند، ها در خصوص مباحث آموزشیسمپادک آموزان می توانند با به کارگیریدانش ،در بخش انیمیشن سمپادک* 

 .دقیقه باشد 3زمان انیمیشن حداکثر* 
 .جنسیت  باشندیک مقطع و  ازیک داعضای گروه بای ،در بخش انیمیشن در صورتی که کار گروهی تولید شود* 

 

 

 عکاسی

 .دوربین عکاسی ویا گوشی موبایل اقدام به عکاسی نمایندکنندگان می توانند با در این بخش شرکت*

 .باشد  jpgفرمت تمامی آثار ارسالی باید * 

 .مگاپیکسل باشد 8حجم عکس ها حداکثر*

 .نباید داری امضا، حاشیه، تاریخ و یا هر نشانه انحصاری باشندها عکس*  

 . ال نمایدکننده می تواند حداکثر پنج عکس به مرحله استانی ارسهر شرکت* 

 .سه عکس به دبیرخانه ارسال شود از هر برگزیده استانی حداکثر* 

 

 نقالی

 . ریزی گردد دقیقه برنامه 13و حداکثر  11زمان اجرای نقالی حداقل *

 .انتخاب نمود...( مقدس ودفاع ) ، بخشی از داستان زندگی بزرگان واتفاقات تاریخی( ع)توان از آثار ادبی ایران ، زندگی ائمهمتن نقالی را می*

 .بدون تدوین انجام پذیرد دست وارسال فایل به صورت فیلم یک*



 
 

 آموزان دختر و پسر دورۀ اول و دوم متوسطۀ مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشوردانش :انگکنندشرکت 

 آثار و ارسال نحوه انتخاب: 
طی نامه اداری با آثار را  ،مراحل داوری بدون انجاموده و مدیران مر تحویل نربه مدیر مدرسه تا تاریخ مق DVDدرقالب  (پیوستی)همراه با شناسنامه اثر طبق فرم  آموزان آثار خود رادانش-1

  .نمایند ارسالبه اداره استعدادهای درخشان استان  مشخصات کامل 

در رشته به دبیرخانه کشوری ارسال نمایند ندی و عیناً برا جمعنقالي  وسمپادک  هایآموزان در رشتهتمامی آثار دانش ،از مدیران مدارس آثارپس از دریافت ها ت استاناسای ادارؤر-2

  :به نحوه زیر عمل شود  عکاسی

 استان شوداداره سمپاد  لآثار ارسالی از سوی مدارس تحوی. 

  کندمیرئیس اداره سمپاد با تشکیل کارگروهی تخصصی نسبت به داوری آثار اقدام . 

 3حداکثر )  .تا تاریخ مقرر ارسال نماینددر قالب لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره و خود اثر  همراه با فرم شناسنامه آثار نفر 12 در هر دوره مجموعاً نفر 3شدن نتایج، پس از مشخص 

به دبیرخانه  نفر12:  جمعاً (پسر سه و دختر سه)و در متوسطه دوم  (سه دختر و پسرسه  )استان ایالم در متوسطه اول  :به عنوان مثال ،رشته به تفکیک جنسیت و دوره در هر نفر

 .(کشوری ارسال نمایند 

  dvdهایدر ضمن باید در داخل هر کدام ازحلقه. تهیه شود DVDحلقه  3در ( سمپادک، نقالی و عکاسی )ها به تفکیک ها به دبیرخانه کشوری در همه رشتهآثار ارسالی از طرف استان-3

 .گذاری و مشخص شده باشددوره دوم پسر و دوره دوم دختر نامدوره اول دختر،  شده دوره اول پسر،های تفکیکپوشه

 .تشویق و تقدیر قرار خواهد داد انتخاب و موردبهترین آثار را در هر رشته  های داوری کشوریبا تشکیل گروه از دریافت آثار دبیرخانة جشنواره پس-4

  شوندمي (در هر مرحله) جشنواره ثار از داوریآمواردی که باعث حذف : 

  برداری از اثر دیگرانرونوشتاستفاده یا 

 دخالت دیگران در تولید اثر 

 شدهعدم رعایت حجم و اندازه تعیین 

 نداشتن شناسنامه اثر 

 کنندگان سایر موارد فنی براساس نظر تیم داوری با اعالم به شرکت 



 
 

 گونه مسئولیتی متوجه دبیرخانه جشنواره  آن، ارسال کننده مسئول بوده و هیچ در صورت نقض. کنندگان است مسئولیت اصالت و صحت آثار ارسالی بر عهده شرکت

 .نخواهد بود

جوايز : 

 ّو شایسته تقدیر خوب اثر برگزیده، :به منتخبین سه سطح دهای درخشان و دبیرخانة جشنوارۀ ی پرورش استعدالوح سپاس سازمان مل 

  به منتخب اثر برگزیدهسمپاد هنر یس جشنوارۀتند 

  ایسته تقدیر، خوب و شاثربرگزیده ینجایزه نقدی و هدیة فرهنگی به منتخب 

  دارابودن کیفیت مناسبآثار سطح برگزیده در صورت ویا انتشارچاپ 

  هایی که بیشترین منتخب کشوری را داشته باشندسمپاد به رؤسای ادارات سمپاد استان یهنر تندیس جشنوارۀ. 

  انیمیشن انتخاب گردد جایزه نقدی و تندیس جشنواره به گروه تعلق خواهد گرفتدر صورتی که کار گروهی در. 

 

تقويم اجرايي:  

 زمان اجرا شرح فعالیت رديف

 1111 ارديبهشت  11تا  و ارسال به ادارات استان مديران مدارس کنندگاندريافت آثار شرکت 1

 1111ماه  ارديبهشت 31تا  دبیرخانه کشوری استاني و ارسال بهبررسي و داوری آثار توسط هیأت داوران  2

 1111ه خرداد ما 31تا  آموزانو مدارس محل تحصیل دانش هاپرورش استان و اعالم آثار منتخب به ادارات کل آموزش 3

 1111تابستان  اختتامیه جشنواره 1

 

 



 
 

 

 اثرشناسنامه: 

 سمپاد هنریجشنواره  اولینشناسنامه اثر

 :کد ملی                                                      :      نام و نام خانوادگی  

  :نام دبیرستان                       :                              شهرستان:                              استان 

 :  جنسیت                      :       پایه تحصیلی:                    دوره : دوره تحصیلی
 :                          تلفن همراه مدیر                      :   تلفن آموزشگاه                           :      تلفن همراه صاحب اثر

 نقالی             عکاسی -(     انیمیشن        پوستر  : ) سمپادک گرایش هنری

 

  هنری  سمپاده جشنوارلیناوّ هدبیرخان

 ها و جمعه ها بجز پنجشنبه 13تا 8:  ساعت تماس       17111313190 -11232121121  :تلفن پاسخگویی 

 درخشان، اداره استعدادهای بیرجند، بلوار معلم اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی :آدرس دبیرخانه


