
 مقدمه

بــرای  می خواهیــم  آموزش وپــرورش  از  و  می کنیــم  آموزش وپــرورش  متوجــه  را  زیــادی  توقعــات  مــا 
این هــا برنامه ریــزی کنــد. ]امــا[ شــما معلمــان منتظــر نمانیــد. شــماها بــا ابتــکارات شــخصی خودتــان 
خیلــی کارهــا می توانیــد انجــام بدهیــد. معلمانــی هســتند کــه برنامــۀ مشــخصی هــم بــرای تربیــت بــه 
ــان،  ــی خودش ــا خیرخواه ــان، ب ــل خودش ــکار عم ــا ابت ــان، ب ــکار خودش ــا ابت ــا ب ــده، ام ــا داده نش این ه
ــد.  ــش ببرن ــد و پی ــت کنن ــوزان را تربی ــه ای از دانش آم ــک مجموع ــتند ی ــان، توانس ــوزی خودش ــا دلس ب

ــید. ــق باش ــا موف ــن زمینه ه ــم در ای ــما ه ــه ش ــاءهللا ک ان ش
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان، اردیبهشت 1401(

بهره گیــری از ظرفیت هــا و قابلیت هــای محیط هــای مجــازی و رســانه به منظــور بهبــود موقعیــت دانش آمــوزان 
و ارتقــای کیفیــت فراینــد یاددهی یادگیــری، از اصــول مــورد تأکیــد در ســند برنامــۀ درســی ملــی اســت. ســازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی در راســتای اجــرای سیاســت های برنامــه درســی ملــی و اجــرای مفــاد اســناد 
باالدســتی در ســند تحــول بنیادیــن آموزش وپــرورش، در نظــر دارد »یازدهمیــن دورۀ جشــنوارۀ ملــی تولیــد 
محتــوای الکترونیکــی رشــد« را در راســتای شناســایی تولیدکننــدگان محتــوای الکترونیکــی، حمایــت از آن هــا 
ــده  ــریع )تعبیه ش ــای پاسخ س ــتر رمزینه ه ــر بس ــار ب ــور انتش ــب، به منظ ــای مناس ــی از محتواه ــن بخش و تأمی
در کتاب هــای درســی( و دیگــر درگا هــای محتوایــی ســازمان، و ایجــاد بســتری بــرای نقش آفرینــی همــۀ 
مجموعه هــای  دانش بنیــان،  مؤسســات  دانش آمــوزان،  معلمــان،  ارزشــمند  ســرمایۀ  به ویــژه  ظرفیت هــا، 

ــد. ــزار نمای ــت برگ ــر ملــی تعلیــم و تربی ــی در ام ــای مردم دولتــی و غیردولتــی و ظرفیت ه
ایــن جشــنواره بــا همــکاری و مشــارکت معاونــت آمــوزش ابتدایــی، معاونــت آمــوزش متوســطه، معاونــت پرورشــی و 
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فرهنگــی، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک، دانشــگاه فرهنگیان، 
پژوهشــگاه مطالعــات آموزش وپــرورش، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، مرکز توســعۀ فرهنــگ و هنر 

در فضــای مجــازی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و معاونــت فضــای مجــازی صداوســیما اجــرا می شــود.

اهداف 
توســعه و ارتقــای فرهنــگ تولیــد محتــوای الكترونیكــی آموزشــی و اســتفاده از فنــاوری اطاعــات و ارتباطات . 1

در فراینــد آمــوزش و یادگیری؛
ــا، . 2 ــوی از توانمندی ه ــی و معن ــت مال ــز حمای ــرورش و نی ــب، پ ــایی، ترغی ــرای شناس ــب ب ــۀ مناس ــاد زمین ایج

دانشــجویان،  عمــوم  اســاتید،  دانشــجومعلمان،  دانش آمــوزان،  معلمــان،  خاقیت هــای  و  ابتــکارات 
مؤسســات و شــرکت های دانش بنیــان در امــر تولیــد منابــع و رســانه های یادگیــری الکترونیکــی؛

تولیــد و تأمیــن محتــوای الکترونیکــی موردنیــاز بســته های تربیــت و یادگیری، متناســب بــا نیــاز دانش آموزان . 3
معلمان؛ و 

تقویــت نهــاد مدرســه بــرای ایفــای نقــش اصلــی و محــوری خــود بــا تولیــد و بهره بــرداری از منابــع و . 4
الکترونیکــی. یادگیــری  رســانه های 

شیوۀ اجرا
ایــن جشــنواره در یــک مرحلــه و به صــورت كشــوری برگــزار می  شــود. آثــار برگزیــده از میــان آثــار رســیده انتخــاب 

ــوند. می ش

گروه های شرکت کننده 
1.  معلمان

• آموزگاران دورۀ ابتدایی و دبیران دوره های متوسطۀ اول و دوم و مربیان پرورشی؛	
• هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای و كاردانش؛	
• معلمان مدارس استثنایی؛	
• كارشناسان و كاركنان شاغل در ادارات آموزش وپرورش و کارکنان اداری مدارس؛	
• مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛	
• اساتید دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.	

تبصــره: معلمــان مــدارس غیردولتــی پــس از دریافــت تائیدیــه از مدرســه محــل خدمــت نســبت بــه ثبت نــام، 
بارگــذاری تائیدیــه و آثــار در وبــگاه جشــنواره اقــدام نماینــد.

2.  دانش آموزان1
• دانش آموزان پایۀ ششم دورۀ ابتدایی و تمامی پایه های دوره های متوسطۀ اول و دوم؛	
• هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و كاردانش.	

3.  دانشجویان
• دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛	
• دانشجویان عاقه مند سایر دانشگاه های کشور؛	

تبصــره: دانش آمــوزان و معلمــان و دانشــجویان می تواننــد آثــار خــود را در قالــب كار گروهــی ارائــه کننــد 
ــر(. ــار نف ــروه چه ــای گ ــر اعض )حداكث

4.  شــرکت های دانش بنیــان، مؤسســات علمــی و آموزشــی و مجموعه هــای دولتــی و غیردولتــی 
فعــال در تولیــد محتــوای الکترونیکــی

5.  انجمن های مردم نهاد، تشکل های مردمی و فعاالن عرصۀ تعلیم و تربیت

1  شامل کلیۀ دانش آموزان مدارس دولتی، غیردولتی، خاص، استثنایی، تیزهوشان و بین الملل
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انواع قالب های موردپذیرش در جشنواره
• محتوای صوتی و پادکست؛	
• گرافیک متحرک )موشن گرافی(؛	
• پویانمایی )انیمیشن(؛	
• ویدئو  آموزشی) محتوای پوشش دهندۀ موضوعات مندرج در کتاب های درسی(؛	
• برنامۀ کاربردی )اپلیکیشن( اندرویدی؛	
• بازی های تعاملی؛	
• تصاویر سه بعدی؛	
• واقعیت افزوده؛	
• واقعیت مجازی.	

شرایط آثار ارسالی
محتوای ارائه شده نباید ترجمۀ یک محتوای غیرفارسی باشد.( 1
آثــار ارســالی بایــد پوشــش دهندۀ موضوعــات منــدرج در كتاب هــای درســی باشــند. دبیرخانــۀ جشــنواره عــاوه ( 2

بــر کیفیــت فنــی و تصویرگــری مناســب، بــه طراحــی آموزشــی، خاقیــت و نــوآوری و کاربردی بــودن محصــول تولیدی 
توجــه ویــژه خواهــد داشــت.

تبصــره: چنانچــه محتــوای ارائه شــده به صــورت نرم افــزار بــازی و ســرگرمی تولیدشــده باشــد، بایــد ضمــن 
هدفمند بــودن، بــا موضوعــات کتاب هــای درســی مطابقــت داشــته باشــد.

ً به هیچ نهاد دولتی یا خصوصی واگذار نشده باشد.( 3 امتیاز اثر تولیدی قبا
بــرای سرعت بخشــیدن بــه رونــد ارزیابــی، محصــوالت ارســالی قفــل نرم افــزاری یــا ســخت افزاری یــا كلمــۀ عبــور ( 4

نداشــته باشــند.
آثار ارسالی امکان اجرا بر بستر رایانه، تبلت و تلفن همراه را داشته باشند.( 5
شــرایط منــدرج در وبــگاه جشــنواره، بــرای ارســال برنامه هــای کاربــردی )اپلیکیشــن( اندرویــدی، واقعیــت مجــازی ( 6

و بازی هــای تعاملــی، رعایــت شــوند.
تبصــره: بــا توجــه بــه اینکه مقــرر شــده اســت محتواهــای تولیدشــده پــس از دریافــت مجــوز از تولیدکنندگان بــه نام 
خودشــان در شــبکۀ ملــی مــدارس ایــران )رشــد( بارگــذاری شــوند، بایــد در اثــر تولیــدی حــق مالکیت فکــری و معنوی 
رعایــت شــود و محتــوای تولیدشــده قابلیــت انتشــار در محیــط وب را داشــته باشــد. توضیحــات بیشــتر در خصوص 

شــرایط آثــار و معیارهــای ارزیابــی در وبــگاه جشــنواره بــه نشــانی www. ecf.roshd.ir منتشــر خواهد شــد.

سیاست های تشویقی
بارگذاری کلیۀ محصوالت برگزیده در شبکۀ ملی مدارس ایران )رشد(؛. 1
صدور تقدیرنامۀ کتبی از سوی مسئوالن عالی وزارت آموزش وپرورش برای آثار منتخب کشوری؛. 2
ــم . 3 ــا ده ــای اول ت ــر )رتبه ه ــار برت ــان آث ــه صاحب ــر ب ــدول* زی ــرح ج ــه ش ــز ب ــص جوای ــادی و تخصی ــت م حمای

اعــم از انفــرادی یــا گروهــی( در آییــن اختتامیــه؛
رتبۀ 
دهم

رتبۀ 
نهم

رتبۀ 
هشتم

رتبۀ 
هفتم

رتبۀ 
ششم

رتبۀ 
پنجم

رتبۀ 
چهارم

رتبۀ 
سوم

رتبۀ 
دوم

رتبۀ 
اول شرکت کننده

ردیف

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50* دانش آموزان 1

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 معلمان و اساتید 2

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 دانشجویان 3

* اعداد به میلیون ریال می باشد 50 50 60 80 100
شركت های دانش بنیان و مؤسسات علمی و 

آموزشی و مجموعه های دولتی و غیردولتی 4

50 50 60 80 100
انجمن های مردم نهاد، تشکل های 

مردمی و فعاالن عرصۀ تعلیم و تربیت 5
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ــوان . 4 ــی، به عن ــزی درس ــای برنامه ری ــد گروه ه ــی و تأیی ــورت ارزیاب ــب در ص ــار منتخ ــراردادن آث ــترس ق در دس
ــی؛  ــای درس ــریع کتاب ه ــۀ پاسخ س رمزین

ــر . 5 ــه ب ــی ک ــه محتواهای ــی ب ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــای س ــر تعرفه ه ــه براب ــت کمک هزین پرداخ
ــوند. ــر می  ش ــی منتش ــای درس ــریع کتاب ه ــۀ پاسخ س ــتر رمزین بس

نحوۀ شركت
1 .www.ecf.roshd.ir مراجعه به بخش ثبت نام در وبگاه جشنواره به نشانی
مطالعۀ راهنما و تكمیل نمون برگ شركت در جشنواره )ثبت نام(. 2
دریافت كدرهگیری. 3
 بارگذاری محصول روی وبگاه جشنواره. 4

زمان ثبت نام و بارگذاری آثار: 23 مهرماه تا 15 آذرماه 1401

فرایند داوری
داوری در این دوره به صورت برخط و در چندمرحله صورت خواهد گرفت.

مرحلــۀ اول: غربالگــری آثــار بــر اســاس رعایــت چهــار شــاخص اصلــی شــامل اصــول فرهنگــی و ارزشــی، اصــول 
فنــی و هنــری، اصــول محتوایــی و قوانیــن حــق انتشــار )آثــاری بــه مراحــل بعــد راه خواهنــد یافــت کــه تمامــی 

چهــار شــاخص غربالگــری فــوق را دارا باشــند(.
مرحلۀ دوم: ارزیابی آثار در کارگروه انتخاب.

مرحلۀ نهایی: انتخاب آثار برتر کشوری در کارگروه های داوری.

شرح وظایف استان
تمامی استان ها باید برای اجرای دستورالعمل به شرح زیر اقدام کنند:

ــاع 	  ــرای اط ــان، ب ــگاه فرهنگی ــای دانش ــتان و پردیس ه ــدارس اس ــق و م ــرای مناط ــتورالعمل ب ــال دس ارس
کلیــۀ معلمــان، اســاتید، دانشــجومعلمان، و دانش آمــوزان؛

• معرفــی نماینــدۀ تام االختیــار اســتان )ترجیحــا رئیــس ادارۀ تکنولــوژی آموزشــی، گروه هــای آموزشــی و 	
تربیتــی و گــروه تحلیــل محتــوای آموزشــی( به منظــور هماهنگــی بــا دبیرخانــۀ جشــنواره؛

• معرفی افراد صاحب نظر برای همکاری با دبیرخانۀ جشنواره در انتخاب و داوری آثار؛	
اطاع رســانی مناســب و مطلــوب بــه شــرکت های دانش بنیــان، مؤسســات علمــی و آموزشــی، مجموعه هــای 	 

دولتــی و غیردولتــی، انجمن هــای مردم نهــاد، تشــکل های مردمــی و فعــاالن عرصــۀ تعلیــم و تربیــت.

تبصــرۀ 1 : کلیــۀ هزینه هــا شــامل ارزیابــی آثــار، جوایــز و حمایت هــای مالــی توســط ســازمان پژوهــش و 
برنامه ریــزی آموزشــی تأمیــن و پرداخــت خواهنــد شــد و اســتان ها نبایــد هیچ گونــه هزینــه ای از شــرکت کنندگان 

ــد. ــت نماین دریاف
تبصــرۀ 2 : در ایــن دوره نمایشــگاهی از دســتاوردهای آمــوزش و پــرورش و ســایر نهاد هــای دولتــی و غیر دولتــی 
ــاک  ــد. م ــد آم ــل خواه ــه عم ــر ب ــر تقدی ــتان برت ــد و از 3 اس ــد ش ــزار خواه ــنواره برگ ــۀ جش ــان اختتامی در زم
ــی رود  ــار م ــتان ها انتظ ــذا از اس ــت. ل ــدی اس ــوالت تولی ــت محص ــت و كمی ــتان ها، کیفی ــر از اس ــاب و تقدی انتخ
ــزی  ــوالت، برنامه ری ــازی محص ــانی و کیفی س ــت به روزرس ــرکت کنندگان در جه ــه ش ــانی الزم ب ــن اطاع رس ضم

الزم را بــه عمــل آورنــد.
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