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 پیش از فردا
 تربیت  هدف با پرورش و آموزش وزارت فرهنگی و پرورشی معاونت  پرورشی فضاهای و اردوها هنریفرهنگی کلاداره

 و محوری مدرسه  رویکرد با  و  است  پرورش  و آموزش  در  تحولی اسناد  مصرح  که  آموزاندانش  شناسی زیبایی و  هنری

 آموزاندانش  هنریفرهنگی جشنواره ة نامشیوه  در  بازنگری  به  نسبت  ، مدرسه  در پرورشی   هایفعالیت  تعمیق و  گسترش 

 .است  نموده اقدام

 هنریفرهنگی مسابقاتة  نام شیوه  عنوان  به  قبالً که  است   «  راهکارنامه  »  کتاب برای  متممی حکم  در  حاضر  ة نامشیوه     

 شده  ابالغ هااستان  پرورش و آموزش کل ادارات به 29/01/1397 تاریخ در 500/10930 شماره  با ، کشور آموزان دانش 

 . است 

می یاد      و     کتابدر   مندرج  موارد  دقیق اجرای شود  آوری  زیاست  تاکید موردنامه  شیوه  این راهکارنامه  این؛  دو    را 

 کنندگان نیست.کدام به تنهایی جوابگوی نیاز برگزار هیچ و دیگرندل مکمل همدستورالعم

 به جشنواره هایگرایش  و هارشته  در    ، تغییرهای داوریفرآیند   ،  در سطوح برگزاری جشنواره بازنگری و بررسی     

های داوری، کمیت انتخاب آثار و  تمامی نمون برگ نامه آمده و  این شیوه در     اجرا  شیوه  در  دیگری  اندک  تغییرات  همراه

 است.    درج شدهتوضیحات تکمیلی نیز در راهکارنامه  

 که  هنریجشنوارة فرهنگیبیشتر   هرچه تقویت  شاهد   ،معلمان و  مدارس مدیران  همکاری و  حمایت  با است  امید      

 . باشیم آید، می  حساب به  ملی  درس  ة برنام از جزئی

 امید فردا
ای است که هر پدیده بدیهی  هنری، برگزیده شده است.  سال برای مسابقات فرهنگی  40نامی است که پس از    »امید فردا«

 قدمت، دهه چهاربا   امید فردا هنریفرهنگی جشنواره  .کندمی موجودیت  اعالم وشود  خاص می یابد،  مقام و مرتبه می  ،با نام 

 هایسنت  و آیین  تماشاخانه  بهترین و  یهمراه  و  همدلی همایش ترینبزرگ کننده،  شرکت   میلیون چند  و  رشته 70 حدود

 . است  یابیشغل  و  آموزیمهارت  و کاراترین کارگاه محلی و بومی

سو به از یک  ا،فرد امید نام   در انتخاب های کارشناسی انتخاب و نهایی شد.کاریو چکش هازنی پس از رای امید فردا نام   

، و از سوی واج آرایی خوبی دارد  «هنری فرهنگی»چرخد و با  هان مید  که به راحتی در  ،ساخت واژگانی آن توجه شده

 .است   رشد  بخش به فرداهاست؛ عنصری که الزمة. امید فردا القاگر حرکت امیدفردا مد نظر بوده است   به  امید    مفهوم  دیگر

ال تَقسِروا ]ال تکرهوا[ أوالدَکُم عَلى آدابِکُم فَإِنَّهُم مَخلوقونَ »  در معارف دینی هم بدان تاکید فراوان شده است؛ از جمله:

به رعایت آداب ]و رسوم روزگارِ[ خودتان مجبور نسازید؛ چون آنان براى روزگارى فرزندان خود را   «لِزَمانٍ غَیرَ زمانِکُم 

 این  فردای سازان آینده  و  استادان امروز، هنرمند  آموزان دانش و بی شک    عین حال  در  .اندغیر از روزگار شما آفریده شده

 زیستن.  آینده به  رو و امید به  رو  نور، به  رو  یعنی بودن؛ فردا به  رود. کنمی  القا را روشنایی ،«فردا»و  اندسرزمین 
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 امید فردا نشانِ
مایانگر این  و ن  شود  استفادهها و ...   ها، فیلمجا؛ در بیلبوردها، پوسترها، سربرگ برای جشنوارة امید فردا یک نشان که همه 

نشان جشنواره    فردا کلمه  طراحی و ایرانی خوشنویسی نمادهای  از  گیریرو با بهرهضرروری بود. از این  باشد،    جشنواره  

 نهایی شد.  

را   اسالمی و  ایرانی  هنرهای  جایگاه اهمیت  است و   جشنواره رشد بهرو  حرکت  و  پویایینشان جشنوارة امید فردا القاگر      

 را  آن توانمی  دقت  اندکی  با  که  است  شده مستتر  طرح  این  در  زیبا  شکل  به  نیز  فردا  ةکلم همچنین   .نمایدمی  روشن

 ها آمده است.  تصویر طرح در فصل نمایه  .نمود مشاهده
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 1400-1401در سال تحصیلی  چهلمین دوره جشنواره فرهنگی هنری فرداگزارشی از 

  در شنش بخش و هکردطلوع خود را تجربه    چهل  ،با پشنت سنر گشاشنتن سنابقه ای دیرینجشننواره فرهنگی هنری فردا 

و رشند اسنتعداد های فرهنگی هنری دانش آموزان سنراسنر    رشنته و گرایش مختل  بسنتری برای شنکوفایی  80با بیش از 

 . ه است کشور شد

همچنان با   گششنته  که در ابتدای سنال تحصنیلیدانش آموزان هنرمند ایران اسنالمی  رشنته از  -نفر  4.000.000بیش از 

میزان عالقه ام در سنامانه همگام ویروس کرونا دسنت و پنجه نرم می کردند با اسنتقبال گسنترده از این جشننواره و ثبت ن

 وافر خود به فعالیت های فرهنگی را اعالم نمودند .

می شود پس از داوری غیر  اثر 9321شامل آثار دریافت شده از استان ها در دبیرخانه دریافت آثار مرحله کشوری که  

پسران ( مجوز حضور در مرحله   وختران )داثر  3000اولیه پاالیش گردیده و از بین آنها نزدیک به   حضوری

 دحضوری این جشنواره را دریافت کرده ان

 

 

 

1321٧4
1٦٥٦3٧

144٨٦4

123٥0٨٦

41٨22
13٧٨3٥

٩401٩

4007546: تعداد کل آثار

هنرهای آوایی هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه رسانه و فضای مجازی

هنرهای دستی و تجسمی آفرینش های ادبی نقد ادبی و هنری

سرود همگانی نقاشی همگانی

2056109 
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 در سامانه همگام:  چهلمین دوره جشنواره فرهنگی هنری فردا آموزشگاهیآمار ثبت نام دانش آموزان  در مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد آثار دریافتی  عنوان رشته 

 132/ 174 هنرهای آوایی 

 165/ 637 هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه 

 144/ 864 رسانه و فضای مجازی 

 2/ 056/ 109 هنرهای دستی تجسمی 

 1/ 235/ 086 آفرینش های ادبی 

 41/ 822 نقد ادبی و هنری 

 137/ 835 سرود همگانی 

 94/ 019 نقاشی همگانی 

 546/007/4 جمع کل 
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 فصل دوم
 اطالعیه تغییرات و رشته ها و گرایش های 

 چهل و یکمین جشنواره شیوه نامه
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 قبل عبارت اند از:ل و یکم( نسبت به دوره های )جشنواره چه تفاوت های این دوره از جشنواره مهمترین

و   یفرهنگ یها ت یباشند که فعال  یامسنال م راتییتغ  نیاز مهمتر  یکی  یجشننواره در بخش موضنوع عیتجم •

 ی کار  یموازباعث جلوگیری از  خواهد نمود و   یو هنر یتیترب ندیآبه فر لیرا در بخش جشنننواره تبد یهنر

 شود.می و دانش آموزان  نیو معاون رانیدم یگمو مانع سردرخواهد شد متعدد  یجشنواره های برگزار در

و فرآیند داوری توجه شننده  انتخاب داوران  برای شننرکت کنندگان، به طور وی ه به به جهت رعایت عدالت  •

 و د  یجاا  ین در سنطوح بعدهمه دانش آموزاامکان حضنور  حشف شنده تادر سنط  مدارس  یداور و اسنت 

 استفاده شود. مناطق یدر بخش داور یاستان دهیداوران برگزاز  همچنین

کاربردی تر و ناظر به  خروجی های جشنننوارهآثار و  ، به روز  افزودن بخش های موضننوعیِتالش شننده با   •

 ئل جامعه شود.مسا

 نورینو   سننامانه دوره نیادر جشنننواره در ادوار گششننته بود که  یچالش ها نیاز بزرگتر یکیسننامانه همگام   •

 شد. زینجایگجشنواره  ندیبه فرآ یبخش ت یفیسهولت در شرکت و ک یبرا
 ی حندول زمنان بنند  رییدر سنننط  مندرسنننه بنا تغ  یگروه   یهنا  ت ین فعنال  ت ین بنا هندف تقو  یدانش آموز محور  •

 ا توجه به ( بشی)سنرود ونمایآثار گروه  یو درون مدرسنه ا  یپاتوق یماه به بهمن ماه و اجرا یجشننواره از د

 انقالب یجشن ها

 جشنواره  یرکن برگزار نیمدرسه به عنوان مهمتر ییاجرا پررنگ شدن نقش  •

 محله محور یهادهاو ن ایو حضور پررنگ اول یمشارکت برون دستگاه  •

 یگروه  یها ت یفعال ت یکم کاربرد و تقو یحشف رشته ها •

 جشنواره جرایی و داوریدر فرآیندهای ا گششتهجشنواره های  ی انش آموزان برگزیدهد نقش آفرینی •
 

 :مخاطبان 
توانند برای شرکت در جشنواره بدون هیچ محدودیتی می  تحصیلی هایدورهة  کلی  در مندعالقه  آموزان دانشتمامی   

 ثبت نام  و اثرشان را برای دبیرخانه ارسال نمایند.   
 

 :سطوح برگزاری

 

 جشنواره مدرسه  مرحلة اول 

 شهرستان/منطقه/ناحیه جشنواره مرحلة دوم 

 جشنواره  استان مرحله سوم 

 جشنواره کشوری  مرحلة چهارم 
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 :هابخش

 
 رشته ها و گرایش ها  عنوان بخش 

 های شعر و داستانها و گرایش شامل رشته  های ادبی و فرهنگی آفرینش

 ای های رایانه های تولید محتوا و بازیها و گرایش شامل رشته  رسانه و فضای مجازی 

 های فیلم و نمایشها و گرایش رشته شامل  فیلم و هنرهای نمایشی

 های سرود و موسیقیها و گرایش شامل رشته  هنرهای آوایی 

 های دستی و تجسمی ها و گرایش شامل رشته  هنرهای دستی و تجسمی

 نقد داستان،شعر،آثارموسیقایی،فیلم،بازیهای رایانه ای،آثار تجسمی  هایها و گرایش شامل رشته نقد آثار ادبی و هنری
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 موضوعات

ت زیر خلق و به دبیرخانه ارسال  توانند آثار خود را با یکی از موضوعاآموزان می: دانش الف( بخش موضوعی

  بیشتری  اولویت است و امتیازهای کلی جشنواره، خلق اثر با موضوعات مطرح شده در کنند. بر اساس سیاست 

 دارد. 

 (: موضوعات جشنواره 1جدول) 

 

 موضوعات  ردیف

 دوره های تحصیلی 

 توضیحات 

ی 
دوره دوم ابتدای

طه  
دوره اول متوس

طه  
دوره دوم متوس

 

 * * *  مدرسة خوب من) بخش ويژه جشنوارة پرسش مهر( ؛  1

 این آثار به صورت مستقل  

23پرسش مهردر دبیرخانه فراخوان   

 در استان البرز داوری می شود 

  * * * ؛ مکتب حاج قاسم 2

  * *  دختران محجوب و مقتدر سرزمین من؛ 3

  *   ايران قوی؛  4

  * * * رفیق شهیدم  5

  *   اسالمیسهم من در تمدن نوين ايرانی 6

  * * * اربعین 7

  *   ای نوجوان زيست مجازی و رسانه 8

  * *  بدون استکبارفردای  9

  * * * قهرمان من 10

  * * * خانواده ايرانی 11

  * *  رويای ايرانی  12

  * *  نقش نوجوان در آيندة روشن 13

  *   های مردمی و حل مسائل اجتماعی حرکت 14

 نكته بسیار مهم :

سامانه نورینو ثبت نام نمایند  در هل و یكمین جشنواره فرهنگی هنری امید فردا بایدمامی دانش آموزان شرکت کننده در چت

لذا تاکید می گردد هنگام ثبت نام در جشنواره نسبت به انتخاب موضوع نیز اقدام و اعالم نمایند که اثر ارسالی زیر مجموعه  

 . کدام یك از عناوین موضوعات  مطرح شده می باشد 

 کنند. آثار خود را با موضوع دلخواه خلق و به دبیرخانه ارسال می زادند وآموزان در خلق اثر آدانش   بخش آزاد:( ب
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 های تحصیلی دوره  درسطوح برگزاری  ( : 2ل )جدو

 

 1به جدول  مربوطنکات 

رقابتی، به صورت غیر  و جشنواره شکل به ،مسابقات استانی  ستاد    تشخیص  با ابتدایی دوم ةدور در نمایش و  سرود  -

 . شود برگزار

 .رعایت شود پرورش و  آموزش نکات تربیتی و مقرارت اردویی مصوب درشورای عالی ةکلی  -

 

 

 برگزاری جشنواره در سطوح مختلف  (: زمان بندی3جدول )

 

 توضیحات زمان اجرایی عنوان برنامه  سطح برگزاری 

 مدرسه  ةمرحل

  بهمن  هفتة اول مدرسه ةمسابقات در مرحل ةافتتاحی

 دهه فجر)راستی آزمایی(  هفتة دوم بهمن برگزاری جشنواره به صورت حضوری بدون رقابت 

 )بدون داوری آثار(  هفته سوم بهمن  ارسال آثار به دبیرخانه منطقه/ شهرستان/ ناحیه 

 منطقه   ةمرحل

  بهمن هفته سوم  فعالیت دبیرخانه تحویل آثار 

  هفته دوم اسفند و داوری آثار به صورت حضوری  برگزاری جشنواره

  هفته سوم اسفند  تحویل آثار به دبیرخانه استانی 

 استان ةمرحل

  اسفند  هفتة سوم فعالیت دبیرخانه تحویل آثار استان

 

 هنری استانجشنواره فرهنگی

 

 فروردین 20ترجیحاً 

حسن مجتبی  همزمان با ایام والدت امام 

 اسالمی )ع( و روز هنر انقالب 

)با توجه به ایام ماه مبارک رمضان  

جشنواره حضوری در هفته اول اردیبهشت 

 برگزار شود( 

  هفتة سوم اردیبهشت  کشوری ةنتایج به دبیرخان الماع 

 کشوری ةمرحل

  نیمة اول خرداد  کشوری ةتحویل آثار به دبیرخان

  نیمةاول خرداد  و داوری آثار کشوری ةفعالیت دبیرخانشروع 

  تیرماه  کشوری  هنریجشنواره فرهنگیاختتامیه برگزاری 

 

 

 

مدرسه  مرحلة دورة تحصیلی  استان   مرحلة مرحلةمنطقه   کشوری   مرحلة   

همگانی   فقط سرود و نقاشی داردن داردن دارد اول ابتدایی   دورة  

 فقط سرود و نقاشی همگانی  نمایش فقط سرود و   دارد دارد ابتدایی   دورةدوم

 فقط سرود و نقاشی همگانی  دارد دارد دارد متوسطهدورةاول  

 دارد دارد دارد دارد دوم متوسطه  دورة
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 3نکات مربوط به جدول 
با توجه به اهمیت مرحله مدرسه و ضرورت رقابتی نبودن این مرحله آثار بدون داوری به مناطق ، شهرستان و نواحی ارسال  ❖

مرحله دوم )منطقه / شهرستان/ ناحیه (برگزاری نمایشگاه های درون مدرسه ای و می گردد و مالک اصلی ارسال آثار به 

 اجرای نمایش و سروددرایام بهمن) دهه فجر( درسطح مدرسه می باشد.

در سطح منطقه/ شهرستان/ ناحیه، مطلوب است؛  در هر بخش یکی از داوران تایید شده استانی و یا از اعضای کارگروه  ❖

 اشد. استان حضور داشته ب

استان هایی که امکان برگزاری تجمیعی آثار را دارند می توانند با تصویب ستاد برگزاری جشنواره همه آثار از سطح مدرسه   ❖

 را تحویل و داوری نمایند. 

برگزاری  ❖ با تصویب ستاد  و آب و هوایی  اقلیمی  با شرایط  متناسب  تواند  مرحله کشوری( می  زمانبندی جشنواره )بجز 

 ح استان تغییر کند. جشنواره در سط

 

 

 (: ارکان برگزاری جشنواره در سطوح مختلف4جدول)

 

 

 معرفی و توضیح  ارکان سطح برگزاری  ردیف 

 در جشنواره آموزان ثبت نام شده  دانش شرکت کنندگان  مدرسه  1

  مدرسه یا منطقهترجیحاً از بین معلمان هنرمندِنفر  3 هیات داوران

 جشنواره  مسئول اصلی مدرسه به عنوان  مدیر مدیر مدرسه

  یا مربی معاون

 پرورشی

 جشنواره دبیر  به عنوان

 بخش جشنواره ٥هابرای آن  معلمان مدرسه و براساس تخصصنفراز  ٥ راهنمایان تخصصی 

 اعضای شورا  شورای مدرسه 

شهرستان/منطقه   2

 ناحیه   /

 دانش آموزان راهیافته ازمدارس به  مسابقات   شرکت کنندگان  

 ترجیحا از بین معلمان هنرمند با شرایط کتاب راهکارنامه   هیات داوران

 نفردرهرکدام ازبخشهای جشنواره ازبین معلمان هنرمند  1 کارگروه های تخصصی  

 نفر از بین معلمان هنرمند شهرستان  1نفر در هر بخش جشنواره  ٥ دبیران جشنواره 

 اعضای ستاد مسابقات فرهنگی هنری ومسئولین کمیته ها  ستاد اجرایی مسابقات  

 مدیر کانون +اعضای دبیرخانه   دبیرخانه جشنواره 

 استان به   درسهیافته از مآموزان راه دانش شرکت کنندگان  استان 3

 منطقه یا استان  ترجیحاً از بین معلمان هنرمندنفر  3 داورانهیات 

 ازبین معلمان هنرمند نفردرهربخش ٥تا  3 مدیر مدرسه

ان  دبیربه عنوان  ٥مجموع در نفر از بین معلمان هنرمند  1بخش در هر معاون پرورشی

 تخصصی

 ها ومسئولین کمیته هنری اعضای ستاد جشنواره فرهنگی راهنمایان تخصصی 
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 های تخصصی کارگروه
 موثر و فعال  مشارکت برای اجرایی سازوکارهای  آوردنفراهمبا رویکرد» و بنیادین  تحول سند 8/6 راهکار  استناد به

می تا  «مدارس پرورشی هایفعالیت و تربیتی هایبرنامه  در معلمان و مدیران  هنریفرهنگی مسابقات  درشود،  کید 

تا هم اهداف سند بنیادین تحقق یابد و هم سط  کیفی جشنواره   استفاده شود  معلمان هنرمنداز ظرفیت    آموزاندانش 

بهره  یابد.  میافزایش  هنرمند  معلمان  تخصصی  و  علمی  ظرفیت  از  قالب  گیری  در   اندبیر  تخصصی، کارگروهتواند 

 جشنواره در اجرایی و مشورتی بازوی وانعن به کارگروهصورت گیرد؛ این   تخصصی راهنمایان و جشنواره تخصصی

 .نمود خواهد  وظیفه انجام  هنریفرهنگی ةادار و استان  فرهنگی و پرورشی معاونت  کنار  در

 

 های تخصصی کارگروهشیوه و مراحل تشکیل  
)آموزشی و هنرمند معلمان  برای فرهنگی و  پرورشی  معاونت  توسط  کارگروه  اعضای  انتخاب فراخوان انتشار و ارسال   -

 اعم از رسمی و پیمانی؛ استان اداری( 

 ؛ مندانعالقه و فرهنگی هنری سوابق دریافت  -

 ؛ 4بررسی درخواست ها  و انتخاب اعضای کارگروه مطابق با جدول شمارة  -

  ون پرورشی و فرهنگی استان؛اصدور ابالغ برای تک تک اعضای کارگروه با امضای مع -

 شرح وظای ؛ابالغ برگزاری جشنواره و  برای ریزیبرنامه و  تشکیل اولین جلسة کارگروه  -

  یا  و  ( نامهراهکار  21 صفحه ) اجرایی عوامل  الزحمهحق قالب  در ی لزحمة اعضای کارگروه پس از برگزاراپرداخت حق -

 ؛ پرورش و آموزش مالی مقررات و ضوابط با  برابر ،الجلسات حق به عنوان 

 

 تخصصی  هایوظایف کارگروه
    ؛فردا  امید هنری فرهنگی جشنواره مقررات و  ضوابط دقیق ةمطالع  .1

 ؛هنری  و فرهنگی اداره  رئیس  با  کامل هماهنگی و همکاری .2

 ؛ استان پرورش و آموزش کل  اداره سوی از  شده بینیپیش  جلسات  در شرکت  .3

 ستاد  تایید از پس و کارگروه تصویب  با مسابقات جدول در جدید هایرشته  از برخی جایگزینی یا و حشف پیشنهاد .4

 ؛ استان  سط  در مسابقات برگزاری

 هنری  فرهنگی هایظرفیت  و استعدادیابی اساس بر استان  سط   در نیاز مورد هایگرایش  و هارشته  انتخاب پیشنهاد .5

 ؛ استان 

 ؛مدارس مسابقات از بازدید  طریق از  مدارس سط   در  جشنواره مسابقات اجرای بر نظارت  .6

 جشنواره؛  اجرای چگونگی راستای در مدارس مربیان و مدیران  به  مشورت  رائها .7
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 98 صبا   برابر ها؛آن  ساماندهی برای ریزیبرنامه  و مدارس در  مجوز دارای فنی مربیان هایفعالیت  بر نظارت .8

 ؛ راهکارنامه کتاب

 ؛ مسابقات  برگزاری دراستان  هنریفرهنگی ةادار رئیسبا  همراهی .9

 ؛ بخش هر تخصصی  ان دبیر و داوران هیئت  انتخاب در  هنری استان فرهنگیفکری با ادارة هم .10

 ؛ باالترة مرحل به ورود  برای برگزیدة مرحلة استانی  آموزاندانش راهنماییِ   .11

 ؛تربیتیفرهنگی کانون در  مستقر، استان  هنریفرهنگی مسابقات  آثار  تحویل  دبیرخانه در همکاری .12

 ؛ استان هنری فرهنگی ة ادار رئیس  نظر تحت  مسابقات  نتایج  به  اعتراضات  بررسی .13

 ؛ استان  هنری فرهنگی ةادار رئیس به کارگروه  پایانی گزارش ارائه .14

 

 ن و اعضای کارگروه ویاعن : 5جدول 

 اشخاص  تعداد عنوان کارگروه 

 شعر و داستان ةمعلمان و مربیان آشنا با حوز نفر ٥تا  3 های ادبی کارگروه تخصصی آفرینش

 رسانه و فضای مجازی ةمعلمان و مربیان آشنا با حوز نفر ٥تا  3 کارگروه تخصصی رسانه و فضای مجازی 

 فیلم و هنرهای نمایشی  ةمعلمان و مربیان آشنا با حوز نفر ٥تا  3 کارگروه تخصصی فیلم و هنرهای نمایشی 

 سرود و موسیقی ةمربیان آشنا با حوزمعلمان و   نفر ٥تا  3 کارگروه تخصصی هنرهای آوایی

 و تجسمی  هنرهای دستی  ةآشنا با حوز مربیان  و معلمان نفر ٥تا  3 و تجسمی   کارگروه تخصصی هنرهای دستی

 نقد آثار ادبی و هنری  ةآشنا با حوز مربیان  و معلمان نفر ٥تا  3 نقد آثار ادبی و هنری کارگروه تخصصی  

 

 

 

 ه شنوارج تخصصی دبیران
 دستی هنرهای  نمایشی،  هنرهای آوایی،  هنرهای ،مجازی  فضای و  رسانه ،فرهنگیو  ادبی هایآفرینش )بخشبرای هر 

به عنوان دبیر جشنواره انتخاب   هنرمند  معلمان بین از ترجیجاً  متخصص  نفر یک ،( نقد آثار ادبی و هنری،  تجسمی و

  است.  مسابقات داوری فرآیند و  داوران بر  نظارت و جشنواره اجرای و  هدایت  دبیر جشنواره،وظیفة شود. می

 و آن اعضای  و جشنواره  دبیرخانه  جشنواره،  دبیران تخصصی، هایکارگروه  اعضای  جشنواره برگزاری  چارت در    

 فرهنگی ةادار با  آن  مسئولیت  که شوندمی ساماندهی جشنواره فنی  ةکمیت  در مجموع در  داوران هیئت  اعضای  همچنین

 . است  استان هنری

مربیان    و هنر دبیران  ،استان هنر درس آموزشی  هایسرگروه   ظرفیت  از  استفاده ،تخصصی هایکارگروه  تشکیل در    

 ةدبیرخان عنوان  به استان  هر تربیتیفرهنگی هایکانون  رفیت ت. همچنین ظاس تاکید مورد تربیتیفرهنگی  هایکانون 

 جشنواره، برگزاری کیفیت  افزایش ضمن تواندمی   تخصصی هایکارگروه  فعالیت  اصلی محل و آثار تحویل دائمی

  نماید. پرورشی فضاهای از بیشتر وریبهره  به  شایانی  کمک
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 شیوه و مراحل انتخاب دبیران تخصصی 
 های تخصصی؛ جلسة کارگروه تخصصی و معرفی فرهنگیان حائز صالحیت برای دبیری بخش  تشکیل -

فرهنگی  هنری سوابق دریافت  - عالقه  .مندانعالقه  و  شاخص  دبیران  انتخاب  در  و کارگروه  تعهد  توانایی،  مندی، 

 تواند یکی از اعضای تخصصی کارگروه هم باشد؛ دبیر جشنواره می تخصص را مد نظر داشته باشند.

 صدور ابالغ برای دبیر هر بخش با امضای معاونت پرورشی و فرهنگی؛ -

، اهداف و برنامة های پیش رو و چگونگی شیوه نامه  اجرایی با دبیر به منظور ارائه و تشری برگزاری جلسة   -

 برگزاری جشنواره؛ 

 های اجرایی جشنواره با حضور مستقیم دبیر جشنواره؛ شروع فعالیت  -

 

 تخصصی  دبیرانوظایف 
 ؛ جشنواره مقررات و  ضوابط دقیق مطالعه -

 ؛ استان  هنری فرهنگی اداره  رئیس  با  کامل هماهنگی و همکاری و جشنواره  مقررات توجه به -

 ؛ آموزان دانش  و  مربیان، کنندگان  شرکت  احتمالی تخلفات  از جلوگیری و جشنواره اجرای  حسن  بر نظارت  -

 ؛ استان پرورش و آموزش کل  اداره سوی از  شده بینیپیش  جلسات  در شرکت  -

  ؛ دبیرخانه به رسیده آثار  بندی دسته  و تفکیک، دریافت  برای  ریزیبرنامه  -

 ؛کیفی و  کمی لحاظ به دبیرخانه در  دریافتی آثار گزارش ةتهی -

  جشنواره؛ حضوریِ اجرای  برای  تمهید مقدمات    -

 ؛ جشنواره اجرای  برای مناسب  و ملزومات هامکان  و هاکارگاه  ها،سالن تعیین -

  ؛ تخصصی کارگروه و چیدمان آن ها با مشورتِ پیشنهادی داوران فهرست  تهیه -

 ؛ جشنواره  هایبرنامه  اجرای  جداول ة ارائ و تدوین -

 مسابقات؛  ات مربوط به برگزاری جلس  و مدیریت  برگزاری -

 کننده در جشنواره؛ آموزان شرکت به منظور افزایش سواد هنری دانش  آموزشی های و کالس کارگاه برگزاری -

 با هدف برگزاری سالم و تخصصی جشنواره؛   داوری  فرآیند بر نظارت و  داوران برای  توجیهی جلسه برگزاری   -

 داوری؛  نهایی نتایج اعالم و بندیجمع -

  ؛  جشنوارهة هیئت داوران در مراسم اختتامیة بیانی  قرائت  -

 بیشتر  تاثیرگشاری دامنه و گسترش و افزاییهم  برای هنرمندان و  نظرانصاحب  ،مرتبط هایدستگاه  سایر  با رایزنی -

 هنری،  همزمان با برگزاری جشنواره؛ فرهنگیهای فعالیت 
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 جشنواره  ةمرحل  ، مهمترینمدرسه مرحلة
ترین مرحلة جشنواره است. شایسته ، مرحلة مدرسه، مهم فردا امید هنریفرهنگیگشاری جشنوارة  از نظر شورای سیاست 

اگر هرم مسابقات را در نظر بگیریم، است که بیشترین توجه و تمرکز معطوف به این مرحله از جشنواره باشد؛ زیرا  

این مرحلة مهم   چهشود و اگر چنانجا محقق می است که هدف نظام تعلیم و تربیت در آن آن    ترین بخشمدرسه وسیع 

 .نماید  محقق را  تحول سند در نظر  مورد اهداف تواندنمی  که یابد می نمادین شکلی  جشنواره دیگر  مراحل ،شود  قفل

 

 مدرسه  ةمرحلمراحل برگزاری جشنواره در 

 ؛ مسابقات اجرایی  ستاد  ریزیبرنامه  ةجلس  اولین  برگزاری .1

 ؛ ماه بهمن  هفتة اول  در بندیزمان  جدولبا  برابر جشنوارهة افتتاحی آیین برگزاری .2

 ؛جشنواره متنوع  و  مختل  هایگرایش  و هارشته  در خصوص  رسانیاطالع  و  اولیا با مکاتبه .3

 ؛ نورینو سامانه  در  مندعالقه  آموزان دانش  از  نام ثبت  .4

 برگزاری  چگونگی و  آثار  تولید بر  نظارت  دستور  با  مسابقات اجرایی  ستاد  ریزیبرنامه  ة جلس  دومین برگزاری   .5

 ؛ جشنواره  حضوری  ةمرحل

 کننده؛شرکت  آموزان دانش  با راهنمایان ة جلس و  تخصصی راهنمایان  معرفی و  توجیهی ة جلس برگزاری .6

  اثر؛ خلق و تولیدآموزان برای چگونگی انتخاب موضوع و توجیه دانش  .7

 آموزان؛ دانش  آثارو دریافت  مدرسه در جشنواره  ة دبیرخان اندازی راه .8

پایش و صرفاً  آثار   مدرسه ةمرحل در؛  منطقه/ شهرستان/ ناحیه  ها به دبیرخانة  آزمایی آثار و ارسال آن پایش و راستی  .9

داشته باشد،  را جشنواره در حضور برای الزم هایحداقل که هر اثری  . در اصل  شوند نه داوریآزمایی می راستی

 راه می یابد.  منطقه/ شهرستان/ ناحیه ةمرحل  به  مستقیماً 

در ایام بهمن ماه با آغاز جشن های پیروزی انقالب و اجرا و ارائه آثار تولید    درمدرسه  حضوریة  جشنوار  برگزاری .10

 مورد تاکید است.   شده به سایردانش آموزان

 ؛ احتمالی اعتراضات  بررسی .11

هدف  مسابقات اجرایی  ستاد و  ریزیبرنامه  جلسه سومین برگزاری   .12  مدرسه منتخب  آموزان دانش  سازی آماده با 

 شرکت در مراحل بعدی جشنواره؛  برای
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 به عنوان مسئول اصلی جشنواره  مدرسه نقش اجرایی مدیر
 در ایشان آثار دریافت  از اطمینان و  منطقه/ شهرستان/ ناحیه ةمرحل  به  ارسال  جهت  آموزاندانش  آثار موقع  به  پایش  -1

 ؛منطقه/ شهرستان/ ناحیه  ةدبیرخان 

 رسه؛ مد بیرونی  و درونی هایظرفیت  به کارگیری  -2

 امید  هنریفرهنگی جشنواره  فرایند  بهتر  هرچه  برگزاری  در آموزان دانش  و  اولیاء  و آموزشی کادر  همکاری جلب  -3

 ؛فردا

 ؛ مدرسه در  جشنوارهحضوری  برگزاری  برای مقدمات تمهید -4

 ؛ محله نهادهای  و اولیه هایکمک  و مدرسه  در  موجود منابع طریق از  آن مینأت و  نیاز مورد  اعتبارات  برآورد -5

آثاری که از قبل  آزماییراستییا    انفرادی هایرشته  در وی ه به  ، در مدرسه  آموزدانش  خود توسط آثار  تولید  بر نظارت  .6

 تولید شده اند؛  

 و عوامل اجرایی؛  برگزیدگان  از  تقدیر مراسم و جشنواره اجرای افتتاحیه، مراسم اجرای  برای  ریزیبرنامه  .7

 ؛ همکاران  و  اولیا محله،  هنریفرهنگی های ظرفیت  از استفاده  برای  ریزیبرنامه  .8

های گروهی، مثل هنرهای وی ه بخش به   ارائة آثارشان در مدرسه  به منظوربرگزیده،    آموزانِدانش   برای  فرصت  ایجاد  .9

  های فردی در مراسم صبحگاهی؛و بخش  تحصیلی سال طول های... ا  ایام و هامناسبت  نمایشی و آوایی در

 ؛ آموزان دانش  سایر بهة این آثار عرض برگزیدگان و  تجسمی و دستی  بخش  آثار  ی ازنمایشگاه  برگزاری .10

 وی ه سایت مدرسه؛  معرفی دانش آموزان هنرمند و ارائة آثارشان در فضای مجازی به  .11

 

 نکته خیلی مهم:

مدرسه به مرحله باالتر و سطوح بعدی جشنواره منوط به رعایت موارد فوق از آنجا که راهیابی دانش آموزان از  

و بخصوص اجرا و نمایش آثار در سطح مدرسه می باشد، لذا الزم است؛ این موضوع به کلیه مدارس اطالع 

 رسانی شود تا در اجرای فرآیند جشنواره با مشکلی مواجه نشوند. 

 

 راهنمایان تخصصی مدرسه 
 های  حوزه  در  که  را  همدرس  همکاران یا  و  معلمان  از  نفر  یک آموزیدانش  هنریفرهنگی جشنواره  تخصصی  راهنمای

با   و دستی هنرهایو    آوایی هنرهای ،  نمایشی هنرهای و فیلم  ، یمجاز فضای  و رسانه  ادبی، هایآفرینش  مرتبط 

 مراحلآموزان در  . راهنمای تخصصی مدرسه به دانش و برای او ابالغ صادر می کند  رد، انتخابدا کافی دانش  تجسمی، 

 با  تخصصی   راهنمای مدرسه همکاران بین  در  که  صورتی درکند.  های فنی کمک میدادن به پرسش و پاسخ  اثر  خلق

 اداره هنریفرهنگی کارشناسی  هماهنگی با ذیل افراد بین از تواندمی  مدرسه  مدیر ، باشد نداشته  وجود  کافی دانش 

 :نماید اقدام تخصصی ی راهنما انتخاب به نسبت 
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 ؛ جنسیت  همسانی رعایت  با  همجوار مدارس سایر  هنرمند  معلمان  -1

   دارند؛   جشنواره در  شرکت  ةسابق کهی هنرمند  آموزان دانش  -2

 ؛ آموزی دانش  شورای  هنریفرهنگی انجمن اعضای  -3

 ( ة آموزش و پرورشادار از کتبی مجوز  اخشو    اولیا انجمنیة  تاییدبا  ) ؛ مدرسه همان آموزان دانش  هنرمند  اولیای -4

 ارشاد  نوجوانان،  و کودکان فکری پرورش کانون  همچون دولتی نهادهای  به وابسته  مربیان  و هنرمندان  -5

 رعایت  باة آموزش و پرورش و  ادار از  کتبی مجوز  اخش)با  ...؛  و هنرمندان بسیج  سیما، و  صدا  هنری،  ةحوز اسالمی، 

 ( موجود مقررات  و ضوابط  ةکلی

 

   شرح وظایف راهنمای تخصصی مدرسه
 ؛  جشنواره مقررات و  ضوابط دقیق ةمطالع  -1

 ؛ مدرسه پرورشی مربی و  معاون مدرسه، مدیر  با  کامل هماهنگی و همکاری -2

 ؛ نظر مورد  های گرایش  و هارشته  در کنندگان نام ثبت  با  ة جلس تشکیل -3

 ؛ آموزاندانش  برای جشنواره مقررات و  قوانین ضوابط،  شرایط،  اهداف، تشری   -4

شاخص  -5 در  فرم  اساس  بر گرایش  و  رشته  هر برای  داوری  هایتوضی   مندرج  داوری  به    راهکارنامههای 

 آموزان؛ دانش 

 به نیاز  که  هاییرشته  در آموزان دانش  توسط  اثر  خلق یا  و تمرین  محل تعیین  برای مدرسه  مدیر  با هماهنگی -6

 ...؛ و فیلم  سرود،  نمایش، ؛ مثل  د دار مدرسه همکاریِ

  و ...؛  مفیل ، نمایش سرود، چون هاییرشته  برای  مناسب  متن  و  محتوا  ةتهی  و  انتخاب -7

    ؛دارد  فنی مربی به نیاز هاآن  اثر تولید  که  آموزانیدانش  برای فنی مربی تعیین  در همکاری -8

 ؛ پرورش و آموزش نظر مورد  تربیتی ضوابط و شرایط  با  رابر، بآن  محتوای و اثر  تولید بر نظارت  -9

 ؛ باالتر مراحل به  ورود  برایها آن  سازیآمادهة  برنام در  همکاری و منتخب  آموزان دانش  یِراهنمای -10
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 های تشویقی طرح
 گشاریارزش  و  فردا امید هنریفرهنگی جشنواره در حضور مزایای از کنندهشرکت  آموزاندانش  مندی بهره منظور  به

 : شودمی  پیشنهاد لذی موارد منطقه  و  مدرسهة مرحل در  جشنواره  هایمشوق 

 هایهزینه  از برخی در دنتوانمی  پرورش و آموزش مالی مقررات  و  ضوابط دقیق رعایت  با  مدارس مدیران  .1

...(    و سینما  بازدیدها، اردوها،  برگزاری هایهزینه  مانند) شودمی  تامین  آموزان دانش  مشارکت  با  که  مدارس  جاری

 شورای در  تصویب  از  پس موضوع این ؛ شوند قائل تخفی ( بهانیم ) درصد 50 سق  تا رتبه  دارای  آموزان دانش  برای

 و آموزان  دانش برای جشنواره در آموزاندانش  نام ثبت  زمان و تحصیلی سال ابتدای در مقررات رعایت  با و مدرسه

 ؛ شود رسانیاطالع  اولیا

 تعری  برابر توانندمی  فردا  امید  هنریفرهنگی جشنواره مختل   هایگرایش  و هارشته  با  مرتبط  دروس دبیران  .2

 تکوینی، ارزشیابی تعری  اول صفحه ) متوسطه اولة  دور تربیتی  تحصیلی ارزشیابیةنام آیین  در  که تکوینی ارزشیابی

 آموزشی ة نام آیین و( 4/7/1397   تاریخ در پرورش و آموزش عالی  شورای  معین کمیسیون جلسه  شانزدهمین مصوبه

 پرورش  و  آموزش  عالی  شورای (  17/3/1395   تاریخ 932 شماره  مصوبه  ، 14 صفحه  36 ماده)   متوسطه  دوم دوره

 تکوینی ارزشیابی در  تشویقیة  نمر گرفتن  نظر  در  به  نسبت  ، قانونی  مقررات  و  ضوابط   دقیق  رعایت  با ت،  اس آمده 

 ؛ نمایند اقدام  آموزان دانش ( مستمر نمرات)

 پرورش  و آموزش  مقررات و ضوابط ة  کلی رعایت  با توانندمی  هاشهرستان  و مناطق پرورش و  آموزش ادارات .3

 بدنی تربیت  و  پرورشی  معاونت  با  مرتبط  مراکز  در  نام  ثبت  هایهزینه  برای  بها نیم  تخفی  گرفتن  نظر  در  به  نسبت 

 نظر تحت  سینماهای  ها،کتابخانه  ورزشی،  هایسالن  استخرها، ها،دارالقرآن  ها،اردوگاه  تربیتی، فرهنگی، هایکانون )

 عمل به  را الزم اقدام منطقه ة مدرسه، مرحلة  برگزید آموزاندانش  برای انگیزه ایجاد به نسبت (  ...و پرورش و آموزش

 . آورند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 تکراری؛ اما مهم نکات  
در مرحله    داوری  آثاربرای  حجم  شودکهمی   سبب منطقه/ شهرستان /ناحیه    سط   به  آثارازمدرسه  مستقیم  ارسالنکتة اول :  

در بعضی ازرشته ها سهیه به مدارس اعالم و یا با همیاری همکاران هنرمند    دتوانمیدبیرخانة مناطق    لشا.زیادشودمنطقه  

 آثاریآثاردر سط  مدارس و یا حضور دانش آموزان در کانون های فرهنگی تربیتی »پایش و داوری اولیه« را انجام داده و  

 ، از چرخه حشف نمایند. ندارند را  داوری برای حداقلی هایشاخص  کهرا

 هر و فرهنگی   پرورشی معاونت .  است  جشنواره آن داوران  ،طراز  جشنواره کیفیت  مهم هایشاخص  از یکینکتة دو:  

 به  ایشان معرفی از بعد و آورد عمل به دعوت استانی هایداوری برای رشته هر سرآمد تاداناس از است  موظ  استان 

 کنندگانشرکت  بهها را  ستادی، برای داوران ابالغ صادر کند و آن  کارشناسان  تایید و وزارتخانه  هنریفرهنگی کل اداره

را   رسانی اطالع  فضاهای  در  و اعالم  ایشان  نیز  استان   . کند معرفی استان  پرورشی  معاونت  است،  یادآوری  به  الزم 

 . کند معرفی ستاد به رزومه همراه به داوری، فرآیند  آغاز  از قبلبایست، داوران استانی را دو ماه می

نکته سوم: پس از معرفی داوران به اداره کل فرهنگی هنری وزارتخانه و تایید داوران استانی و معرفی به مناطق می  

 از داوران در فرایند داوری این سطح مشارکت داشته باشد. بایست یک نفر 

نکته چهارم: استان های که با تصویب ستاد اجرایی مسابقات تصمیم به حذف مرحله منطقه گرفته می توانند به  

 صورت شهر به شهر آثار را با تیم داوری بازبینی و داوری نمایند.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل  
 ها و فرم هانمایه
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 هنری امید فرداهای جشنوارة فرهنگی ها و گرایش نمایة رشته 

 های تحصیلیبه تفکیک دوره 
 

 نمایه رشته ها وگرایش های جشنواره فرهنگی و هنری  امید فردا     ویژه دوره اول ابتدایی

 

 هاعنوان رشته

 

 

 سطح اجرا 

 توضیحات 
 مدرسه 

 

منطقه/ 

شهرستان/  

 ناحیه

 کشوری استان

      • نویسی داستان ادبی فرهنگی 

 هنری

 فیلم و هنرهای نمایشی 

      • تئاتر صحنه ای 

      • تئاتر عروسکی 

      • نمایشنامه خوانی

      • ی نقال

 )تلقیقی ومحلی(      • سرود گروهی  هنرهای آوایی 

هنرهای دستی و 

 تجسمی 

      • نقاشی 

      • طراحی 

      • کالژ

      • های خمیری مجسمه 

 های همگانی رشته 
 )تلفیقی و محلی(   •  •  •  • سرود همگانی 

   •  •  •  • نقاشی همگانی 
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 نمایه رشته ها وگرایش های جشنواره فرهنگی و هنری امیدفردا     ویژه دوره دوم ابتدایی

 

 هارشتهعنوان  

 

 

 سطح اجرا 

 توضیحات
 مدرسه 

منطقه/ 

شهرستان/  

 ناحیه

 

 کشوری استان

 فرهنگی 
 ادبی

      • شعر

     •  • نویسی داستان

     •  • نشریه الکترونیکی  رسانه و فضای مجازی 

 هنری

فیلم و هنرهای 

 نمایشی 

   •  •  • تئاتر صحنه ای 

این پنج رشته براساس برنامه ریزی 

وجود شرایط می  استان و در صورت 

 تواند تا مرحله استان ادامه یابند
   •  •  • تئاتر عروسکی 

   •  •  • نمایشنامه خوانی

   •  •  • ی نقال

 )تلفیقی و محلی(    •  •  • سرود گروهی  هنرهای آوایی 

هنرهای دستی و 

 تجسمی 

     •  • خط نستعلیق 

     •  • نقاشی رنگ روغن 

     •  • گواش 

     •  • طراحی آب مرکب

     •  • طراحی مداد

     •  • طراحی ذغال 

     •  • مداد رنگی 

     •  • آبرنگ

     •  • پاستل

     •  • عکاسی 

 های همگانی رشته 
 )تلفیقی و محلی(   •  •  •  • سرود همگانی 

   •  •  •  • نقاشی همگانی 
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 متوسطهنمایه رشته ها وگرایش های جشنواره فرهنگی و هنری امیدفردا     ویژه دوره اول 

 

 هاعنوان رشته

 

 

 سطح اجرا  

 توضیحات
 مدرسه 

منطقه/ 

شهرستان/  

 ناحیه

 

 کشوری استان

 فرهنگی 

 ادبی
    •  •  • شعر

    •  •  • نویسی داستان

رسانه و فضای 

 مجازی 

    •  •  • نشریه الکترونیکی 

    •  •  • کتاب الکترونیکی

    •  •  • پادکست 

    •  •  • ویدئوکست

 هنری

فیلم و هنرهای 

 نمایشی 

    •  •  • تئاتر صحنه ای 

    •  •  • تئاتر عروسکی 

    •  •  • نمایشنامه خوانی

    •  •  • ی نقال

    •  •  • فیلم داستانی 

    •  •  • فیلم مستند 

    •  •  • پویا نمایی 

    •  •  • نماهنگ

 هنرهای آوایی 
 )تلفیقی و محلی(    •  •  • سرود گروهی 

    •  •  • تکنوازی و همنوازی 

هنرهای دستی  

 تجسمیو  

    •  •  • قالیبافی 

    •  •  • گلیم بافی 

    •  •  • جاجیم بافی 

    •  •  • نمدمالی 

    •  •  • پته دوزی

    •  •  • خاتم کاری

    •  •  • مشبک کاری

    •  •  • منبت کاری

    •  •  • معرق کاری

    •  •  • میناکاری

    •  •  • قلم زنی 

    •  •  • کاشی کاری سنتی 

    •  •  • سفالگری

کاریملیله  •  •  •    

سازی مجسمه   •  •  •    
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    •  •  • خط نستعلیق 

    •  •  • خط شکسته 

    •  •  • نقاشی رنگ روغن 

    •  •  • گواش 

    •  •  • خطنقاشی

    •  •  • تصویرسازی 

    •  •  • طراحی آب مرکب

    •  •  • طراحی قلم فلزی

    •  •  • طراحی مداد

    •  •  • طراحی ذغال 

    •  •  • نگارگری ایرانی 

    •  •  • تذهیب 

    •  •  • چاپ دستی

    •  •  • کاریکاتور

    •  •  • مداد رنگی 

    •  •  • آبرنگ

    •  •  • پاستل

    •  •  • عکاسی 

های رشته 

 همگانی

 )تلفیقی و محلی(   •  •  •  • سرود همگانی 

   •  •  •  • نقاشی همگانی 
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 امیدفردا     ویژه دوره دوم متوسطهنمایه رشته ها وگرایش های جشنواره فرهنگی و هنری 

 

 هاعنوان رشته 

 

 سطح اجرا 

 توضیحات 
 مدرسه 

منطقه/ 

شهرستان/  

 ناحیه

 

 کشوری  استان 

 

 
   •  •  •  • شعر 

   •  •  •  • داستان نویسی

رسانه و فضای  

 مجازی 

   •  •  •  • ای بازی های رایانه 

   •  •  •  • نشریه الکترونیکی 

   •  •  •  • پادکست 

   •  •  •  • ویدئوکست 

   •  •  •  • وبسایت 

   •  •  •  • نرم افزار موبایل)اپ( 

 هنری 

فیلم و هنرهای  

 نمایشی 

 

   •  •  •  • تئاتر صحنه ای

   •  •  •  • تئاتر عروسکی 

   •  •  •  • خیابانی تئاتر  

   •  •  •  • نمایشنامه خوانی 

   •  •  •  • ی نقال

   •  •  •  • فیلم داستانی

   •  •  •  • فیلم مستند 

   •  •  •  • پویا نمایی 

   •  •  •  • نماهنگ 

 هنرهای آوایی 

 تلفیقی و محلی   •  •  •  • سرود گروهی 

 ويژه پسران   •  •  •  • آواز 

   •  •  •  • و همنوازی تکنوازی

هنرهای دستی و  

 تجسمی 

   •  •  •  • قالیبافی

     •  • نقشة قالی

   •  •  •  • گلیم بافی 

     •  • جاجیم بافی

     •  • نمدمالی 

     •  • پته دوزی 

کاری ملیله  •  •     

   •  •  •  • خاتم کاری 

     •  • مشبک کاری 

   •  •  •  • منبت کاری 

   •  •  •  • معرق کاری 

     •  • میناکاری 

   •  •  •  • قلم زنی 
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   •  •  •  • کاشی کاری سنتی 

   •  •  •  • سفالگری 

سازی مجسمه  •  •  •  •   

   •  •  •  • خط نستعلیق

   •  •  •  • خط شکسته نستعلیق 

     •  • ثلث

     •  • نسخ

   •  •  •  • نقاشی رنگ روغن و اکریلیک 

    •  • گواش 
 

  •  •  •  • خطنقاشی 

   •  •  •  • نقاشی دیجیتال 

     •  • طراحی آب مرکب 

     •  • طراحی قلم فلزی

   •  •  •  • طراحی مداد 

   •  •  •  • طراحی ذغال 

   •  •  •  • نگارگری ایرانی 

   •  •  •  • تذهیب

     •  • تشعیر

     •  • گل و مرغ

  •  •  •  • چاپ دستی 
لینولئوم،مونوپرینت،چاپ   ترافارت،

 شیشه، پارچه و فلز 
   •  •  •  • کاریکاتور 

   •  •  •  • مداد رنگی 

   •  •  •  • آبرنگ 

     •  • پاستل 

   •  •  •  • عکاسی 

   •  •  •  • فتومونتاژ 

   •  •  •  • تصویرسازی 

   •  •  •  • پوسترسازی 

   •  •  •  • طراحی آرم 

     •  • طراحی جلد 

  و  نقد آثار ادبی

 هنری 

نقد آثار  

 ادبی

   •  •  •  • داستاننقد  

   •  •  •  • نقد شعر 

نقد آثار  

 هنری 

   •  •  •  • نقد آثار موسیقایی 

   •  •  •  • نقد فیلم 

   •  •  •  • نقد بازی های رایانه ای 

   •  •  •  • نقد آثار تجسمی

های رشته 

 همگانی

 )تلفیقی و محلی(   •  •  •  • سرود همگانی 

   •  •  •  • نقاشی همگانی 

 
 .ارسال می گردد **موضوعات بخش نقد متعاقبا
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 1برگ  نمون
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 2برگ نمون 
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 3برگ نمون
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 تصویر نشان 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


