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 ط به اين كار است بشود.اهتمام الزم به مسئله پرورشي ها و معاونت پرورشي و بخش هايي كه مربو

 (مدظله العالي)مقام معظم رهبري                                                                                                       

 
 

عرصهه تعلهيم وتربيهت را در     سوال پرسشش مهشر   بار ديگر با فرا رسيدن بهار تعليم وتربيت رئيس جمهور محترم با طرح

بها پرسشهي از سهوي جنهاا  دهاي دكتهر        1396-1397د و سال تحصيلي كشور عزيز ايران به نور انديشه ومعرفت تابناك نمو

 د:روحاني رئيس جمهور محبوا دولت تدبير واميد  غاز شد و اين پرسش چنين عنوان ش

چگونه محيط مدرسه را به محيط تحمل افکار دیگران و احترام به نظرات مختلف و اخالق و ادب تبدیل کنيم و چگونه »

 «خالق و ادب و کسب توان تحمل باالتر را تمرین کنيم؟و با چه سبکی ارتقاء ا

تواند نويد بخش اين باشد كه بديهي است ارائه نظرات وبهره گيري از خرد جمعي از طريق خلق  ثار فرهنگي هنري مي

اعي مسيري ي كشور در زمينه حل مسائل فرهنگي، ادتصادي، سياسي و اجتمريزان ومسئوالن براي ترسيم نقشه راه  يندهبرنامه

تواند تامين كننده اين امر  موزان به سواالت رئيس جمهور محترم  ميتر وپر ثمرتر را طي نمايند وپاسخ معلمان ودانشروشن

 .مهم وحياتي باشد

مقام عالي وزارت، معاونهت پرورشهي وفرهنگهي وزارت  مهوز       6/8/94مورخ  158095دراجراي دستور العمل شماره 

 نمايد.را با محوريت موضوع فوق برگزار مي« دهمجپرسش مهر ه» فرهنگي هنري وپرور ، مسابقه بزرگ

 :ضوابط وشرایط برگزاري

 :الف ( مخاطبين

 هاي تحصيلي غير از )سه ساله دوره اول ابتدايي (  آموزان دختر وپسر همه دورهدانش -1

  اولياء  -4دانشجو معلمان          -3ها            ن كليه دورهمعلما -2

-سهطح اسهتان مهي    ساير مخاطبين صرفا تها   موزان متوسطه دوره دوم و معلمان از سطح مدرسه تا كشور وكليه دانش -1کر تذ

 توانند شركت نمايند.

بهه   «هر خانواده ایرانی یك پاسش   » در داله   را نقطه نظرات وپيشنهادات خهود  ها، موزان ديدگاهاولياء دانش -2تذکر

طراحي وبارگذاري  وزارت متبوع اي كه درسايت اداره كل فرهنگي هنريهاي ويژهدر فرمصورت كتبي، با ذكر مشخصات 

 ارسال نمايند. شده است، تكميل و

 باشند.كارشناسان اداري نيز مشمول بند الف مي و ديران، معاونين، مربيان، مشاورانم -3تذکر 
 

 ب(عناوین رشته هاي مسابقه:

 داستان كوتاه (وهشي، شعر، پژ، مقاله : ادبي )سخنوريفرهنگي -1

 رسانه وفضاي مجازي ) وبالگ نويسي ( -2

 ، خوشنويسي  عكاسي( طراحي، نقاشي ،دستي وتجسمي رشته گرافيك) تصويرسازي، پوستر يهاهنري: هنر-3

 دانشجو معلمان (نامه نويسي )ويژه فرهنگيان وپويا نمايي(، نمايش ،داستاني ،ي وفيلم كوتاه: )فيلم كوتاه مستندهنرهاي نمايش -4

 (    هنرهاي آوايي )سرود همگاني -5

 

 



 رشته هاي مسابقاتی بر اساس مقاطع تحصيلی /جنسيت () فهرست 

ف
دی
ر

 

 هاعناوین رشته
 متوسطه دوم متوسطه اول

 معلمان

 ليسانس فوق دیپلم

فوق 

ليسانس و 

 باالتر
 جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن پسر دختر پسر دختر

 16 - - - - - - 4 4 4 4 سخنوري 1

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 مقاله پژوهشي 2

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 شعر 3

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 داستان نويسي 4

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 وبالگ نويسي 5

6 
 گرافيك

 

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 تصويرسازي
 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 پوستر

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 عكاسي

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 طراحي 7

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 نقاشي 8

 خوشنويسي 9

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 نستعليق
شكسته 

 نستعليق
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 32 

 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 نسخ
 32 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 ثلث

10 
، فيلم كوتاه)مستند، داستاني

 36 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 پويانمايي(

 18 3 3 3 3 3 3 - - - - نمايش نامه نويسي 11

 سرود  12
 24 - - - - - - 6 6 6 6 تلفيقي
 24 - - - - - - 6 6 6 6 همگاني

 

 باشد.اثر مي  534تعداد كل  ثار تحويلي منطقه  *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ضوابط تخصصی:
تر، نقاشي و عكس( و همچنين صفحه اول وبالگ به صورت عكس يا اسهكن بهه   )پوستصوير  ثار برگزيده تجسمي .1

 رايت و و ارسال شود.   cd،dvdبر روي  tif – cmykو با فرمت  300dpiتفكيک با رزوليشن حدادل 

 .ارسال شود A4پرينت  و cd، به صورت  ثار در بخش نقاشي و پوستر .2

 70)پوسهتر  -سهانتي متهر (   150كثر احهد  و 50حدادل يهک ضهلع    نقاشيار در اندازه ذيل خلق وارسال شود: )دطع  ث .3

 -( 50× 70اكثر خط حد)نقاشي-سانتي متر( 50حد اكثر يک ضلع  و 30سازي حدادل يک ضلع )تصوير -(  100×

 (35 × 50اكثر ) عكاسي حد-(50× 70اكثر )طراحي حد

 تذكر: ارسال اصل  ثار نقاشي به تشخيص پديد  ورنده اثر بالمانع است. .4

فايل فيلم كوتاه )مستند، داستاني و پويا نمايي( و فيلم اجراي سرود همگاني نيز بها كيفيهت صهداي مناسه  و فرمهت       .5

mpeg .ارسال شود 

 فيلم نامه به صورت مكتوا ارائه شود. .6

  موزان تكميل و ارائه شود.دانشنامه مسابقات فرهنگي و هنري كوتاه برابر شيوهفرم مشخصات فيلم  .7

: يا با خهط خوانها نوشهته شهود     (فقط يک فيلم رايت شود و موارد ذيل چاپ و   dvdيا   cdلوح فشرده )بر روي هر  .8

، نهام  نمايي (، نام وتحصهيالت كهارگردان، جنسهيت، مهدت زمهان فهيلم       عنوان فيلم، گرايش فيلم )مستند، داستاني ، پويا

امنهايي، نمونهه دولتهي، اسهتعدادهاي درخشهان،      انه روزي، شهاهد، هيهات   ، شبنوع  موزشگاه) عادي، غير دولتي منطقه و

 و ...لي دوره تحصي ،سال تحصيلي استثنايي(

فرم مخصوص مشخصات اعضاي فهيلم وبهه همهراه     حكم كارگزيني+ به همراه فيلم فرهنگيان يک دطعه عكس+ : 1تذکر

 .ويل شودصوص مشخصات اعضاي فيلم تحفيلم دانش  موزان يک دطعه عكس+كپي كارت دانش  موزي+ فرم مخ

  wordنسخه تايپ و متن به صورت يک، هر نمايش در هاي فرهنگيانجهت دريافت نمايشنامه : 2تذکر

هر اثر داراي فرم مخصوص فرهنگيان نمايش نامه نويس الصهاق شهده باشهد همچنهين جكهم       برروي لوح فشرده و با

 .ارگزيني + يک دطعه عكس ضميمه شودك

ايي گروه سهرود و يهک بهرگ    دطعه عكس ديجيتال از اجراي صحنه ک يا چندمتن شعر و ترجمه سرود همگاني،  ي .9

رود همچنين در اجراي سرودها پالكاري مبني بر اجراي سه  فرم جديد داوري سرود همگاني تكميل و تحويل شود.

 در سال جديد دابل رويت باشد.

مي است، الزم اسهت مشخصهات   نفر براي هر مدرسه الزا 5در معرفي مجريان سرود همگاني رعايت سقف حداكثر  .10

 ذخيره و ارسال شود. تايپ و بر روي لوح فشرده wordكامل ايشان يكجا در محيط 

  ثار ارائه شده توليد امسال بوده و در هيچ جشنواره يا مسابقه ديگري شركت نكرده باشد. .11



و  pdfنسهخه، فرمهت   ک يه در  A4پژوهشي، نمايشنامه( عالوه بر چاپ در كاغهذ   ثار مكتوا )شعر، داستان، مقاله .12

word ارسال شود.  ن نيز با لوح فشرده 

 ارسال شود. و بر روي لوح فشرده wordضمن تايپ  درس دديق الكترونيكي در محيط  نوشتدر مسابقه وا .13

 در هنگام ارائه  ثار به دبيرخانه استاني شناسنامه اثر ممهمور به مهر  موزشگاه و منطقه باشد. .14

 شود.ط از كارگردان برتر تقدير ميدر رشته فيلم كوتاه فق .15

باشد و  ثاري كه بيش از يک پديد  ورنده داشته باشند از داوري حذف خواهنهد  ها بصورت انفرادي ميهمه رشته .16

 شد.

 فقط از طريق سامانه همگام انجام خواهد شد  18ثبت نام در فراخوان پرسش مهر  .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :شرایط وضوابط داوري فن سخنوري

 سخن كيفيت حضور در صحنه و حسن  غاز 

يهاد   جهت ايجاد  رامش الزم و مطلع مناس  براي شروع بوده و نيازي به خوانهدن متهون عربهي و ادعيهه نيسهت و نهام و      

 كند.در چند كلمه كفايت مي )ع(و يا ائمه معصومين )ص(خداوند متعال و استعانت از پيامبر

 باشد.ط فرد بر موضوع و عدم اضطراا وي ميتسلط بر جايگاه و موضوع به منزله تسل 

 بيان ضرورت و اهميت طرح  ن در دال  )نثهر، نظهم، بيهان     در مقدمه با استفاده از جمالتي كه مرتبط با پيشينه موضوع و

  مار و اردام( براي  ماده كردن ذهن مخاطبين بمنظور ورود به موضوع اصلي مدنظر است.

 ز از عدم پرداختن به مطهالبي كهه مخهاطبين را از موضهوع اصهلي دور نمايهد و بنحهوي        در بيان مفاهيم اصلي منظور پرهي

 را ارائه نمايد كه مخاط  با استفاده از حداكثر حواس چندگانه خود موضوع را درك نمايد. بيانات خود

 شيوايي بيان: 

بودن يعنهي مطاله  داراي   باشهد و رسها  تكلفي سخن و دوري از الفاظ سهنگين و غير شهنا مهي   منظور همان سادگي و بي

 در خور فهم مخاط  باشد. و وضوح بوده

 .استناد به  يات و روايات و ادوال بزرگان متناس  با موضوع براي فهم بيشتر مخاطبين نسبت به موضوع صورت پذيرد 

 سهخنراني و  به منظهور تقويهت مهتن     (.... كنايه، استعاره، تشخيص و ،تشبيه، مجاز)ردن صناعات ادبي و صورخيالبه كارب

 .توسعه انگيزه در مخاطبين براي تمركز ذهن و انديشه نسبت به موضوع و بيان سخنران

 (باشد. موز سخنران ميمنظور سطح فهم و انديشه دانش)ال گيري و يا برداشت كلي از مفهوم مطنتيجه 

 باشدمان سخنراني مي موز در ز موز بصورت نوشتاري و مستندات دانشمنظور از بخش كتبي همان گفتار دانش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرم داوري رشته فن سخنوري

 :موضوع سخنراني                      :پايه تحصيلي             :منطقه                          :نام خانوادگي و نام

 

 

 

 

 

 

 

 مالك هاي ارزشيابی ردیف
حداکثر 

 امتياز
 امتياز مکتسبه

1 
كيفيت حضور در 

 صحنه

   1 ر مطلوبآراستگي و ظاه

   1 آرامش و طمآنينه

 حسن آغاز سخن 2
   1 خداي متعال، پيامبران و ائمه معصومين)ع( ياد نام و

   5 تسلط برجايگاه و موضوع

 كيفيت بيان مطلب 3

   7 بيان مقدمه براي آمادگي ذهن مخاطبين

   15 بيان مفاهيم اصلي و مطالب مرتبط

   7 شيوايي و رسا بودن مطالب

   15 استناد به آيات، روايت، اشعار و تمثيل و نيز صناعات ادبي و صورخيال در مطالب

   5 (Pronunction-Articultion) دقت در تلفظ و واگويي دقيق و بهتر واژگان

   5 توجه به تكيه، تأكيد، آهنگ، درنگ در جمالت

   5 )ارتباط چشمي، حركات دست و...(استفاده از زبان بدن در برقراري بهتر با مخاطب 

   3 مخاطب شناسي و مخاطب سنجي براي گفتار

   2 ...( خواني وهاي ايراني در بيان مطالب)نقالي، پردهتوجه و استفاده از سنت

   3 سرعت در گفتار

   10 برداشت از مفهوم مطالب )نتيجه گيري (

   85 جمع امتياز شفاهي

   15 كتبيجمع امتياز 

   100 جمع نهايي



  فرم ارزیابی مقاالت پژوهشی
 18پرسش مهر 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز سنجه هاي ارزيابي رديف

  4 رعايت ساختار مقاله 1

  4 وضوح، اختصار و جامعيت چكيده 2

  4 معرفي جامع سوابق موضوع پژوهش)پيشينه پژوهش(   3

  4 منسجم   فصل بندي دقيق و 4

  15 بررسي علمي و عميق  موضوع    5

  5 رعايت اصول ارجاع نويسي  6

  4 نتيجه گيري درست   7

  5 بهره گيري از منابع متعدد،  متنوع  و نو 8

  3 نگارش و ويرايش  9

  2 نوآوري ويژه با توضيح داور 10

  50 جمع كل 

 ................................................................. تاريخ، امضا:  .................................................................................نام و نام خانوادگي داور:    

 

 .......................يايــة تحصيلي:    ............: ............................عنوان مقاله  ...........................................نام و نام خانوادگي پژوهشگر: 

 ............................. نام آموزشگاه: ..........................................منطقه:                    نام استان: شهر تهران



 فرم داوري رشته شعر 

 18پرسش مهر 

 

 

 

 

 

 
 

 دهامتياز كسب ش حداكثر امتياز سنجه هاي ارزيابي رديف

 عناصر اساسی شعر 1

  10 زبان

  10 موسیقی

  12 تخیل

  6 اندیشه

  6 شکل و ساختار

2 
  خالقیت ویژه با توضیح داور

 
6  

  50 جمع کل

 ................................................................. تاريخ، امضا:  .........................................................................نام و نام خانوادگي داور:    

 

 

 توضيحات داور

 

 

 

 

 

 

 ............................................يايــة تحصيلي:    : ..................................................نام شعر ...........................................نام و نام خانوادگي شاعر: 

 .................................................. نام آموزشگاه:   ..................... ...........................منطقه:                 شهر تهراناستان:  



 فرم داوري مسابقه داستان نویسی

 81پرسش مهر 

 

 

 

 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز هاي ارزيابيسنجه مالک داوري رديف

 عناصر اساسی داستان 1

  10 طرح

  11 شخصیت پردازی

  12 فضاسازی

  7 صحنه سازی

  6 باور پذیری

2 
 خالقیــت ویـــــژه  

 با توضیح داور
4 

 

  50 جمع کل

 ................................................................. تاريخ،  امضا:  .................................................................................نام و نام خانوادگي داور:    

 

 توضيحات داور

 

 

 

 ................................ياية تحصيلي:       :   ........................................نام  داستان...........................................   نام و نام خانوادگي نويسنده:  

 ............................ نام آموزشگاه:   ..........................................  منطقه:                       نام استان: شهر تهران



 

 فرم داوري وبالگ

 18پرسش مهر 
 

 منطقه:                   آموزشگاه:                 شهر تهران: کدملی:                          استان  نام خانوادگی:                  نام و

 سال تحصیلی:                     دوره تحصیلی:                       پایه تحصیلی:    تلفن آموزشگاه:                              

      پسر       دختر                 موضوع:                                         آدرس وبالگ:                                                         

                   

 امضا تاریخ و         نام خانوادگی داور:  نام و

 

 

 رزشيابیهاي امالك بخش ردیف
حداکثر 

 امتياز

امتياز 

 دریافتی

1 

توا
مح

 

  5 صورت صحیحاستفاده از انواع محتوا )انیمیشن، صدا، تصویر، ویدئو( به

  5 کیفیت محتوای مورد استفاده، دقت در نگارش 2

  5 صحت اطالعات  3

  5  احترام به حق نشر، مراعات الیسنس 4

5 

ی
بر

راه
 و 

تار
اخ

س
 

  8 استاندارد بودنکیفیت ساخت فنی، 

  7 ( سادهNavigationطراحی منوی مناسب، مرور ) 6

  5 های اضافه، سبک بودن و ساده بودنحجم کم طراحی فنی، نداشتن اسکریپت 7

  5 ها متعادلهای در دسترس، تعداد لینکهای سریع و ساده، لینکدسترسی 8

9 
ی

صر
ی ب

اح
طر

 
  10 مناسبطراحی قالب 

  8 ها(تناسب، انتخاب و رنگ بندی صحیح )تمامی تصاویر و متن تعادل و 10

  7 گذاری مناسببندی و جایاندازه 11

12 

ل
عام

ت
 

  5 میزان فعال بودن بخش نظرات وبالگ

  5 دیگر امکانات تعاملی مانند فرم تماس 13

  5 مانند تگ، نظرسنجی و...( Usabilityامکانات کاربردپذیری ) کاربردپذیری 14

15 
تجربه کلی و 

 خالقیت
  15  تجربه کلی در کاربری وبالگ به عنوان مخاطب

  100 جمع کل



 ي مسابقات هنرهاي تجسمیرداو فرم

 18پرسش مهر 

 طراحي)مداد ، ذغال ، قلم فلزي ، آب مركب و ...(

            

 منطقه:                  آموزشگاه:شهر تهران       استان:               :كد

 دوره تحصیلی:                  جنسیت:                            نام و نام خانوادگی صاحب اثر:

 

 امتياز کسب شده امتياز معيار داوري ردیف

  3 تناسب و اندازه 1

  3 اجرای باکیفیت 2

  1 رترتکنیک ب 3

  2 استفاده درست و بجا از ابزار 4

  1 اجرا در ابعاد مشخص شده از سوی هیئت داوران 5

  2 اجرا براساس موضوع اعالم شده 6

  3 ترکیب بندی مطلوب 7

  3 تنوع سطوح تیره و روشن و نورپردازی مناسب و حجم نمایی درست 8

  1 های بجا و مناسبایجاد بافت 9

  1 کادر بندی پاسپارتو و 10

  20 جمع امتياز

 

 نظر داور:

 

 

 نام و نام خانوادگی داور:                                                           تاریخ و امضای داور

 

 



 ي مسابقات هنرهاي تجسمیرداو فرم

 18پرسش مهر 

 واد(تركيب م ،رنگ روغن ،آبرنگ، ماژيك ،پاستل ،مدادشمعي ،قاشي)مدادرنگين 

            

 منطقه:                  آموزشگاه:شهر تهران         استان:           كد:

 دوره تحصیلی:                  جنسیت:                            نام و نام خانوادگی صاحب اثر:

 

 امتياز کسب شده امتياز معيار داوري ردیف

  2 و اندازهطراحی درست، ترکیب بندی و تناسب  1

  2 اجرا در ابعاد مشخص شده از سوی هیئت داوران 2

  2 اجرا براساس موضوع اعالم شده 3

4 
ها و نورپردازی تنوع رنگی و گردش درست رنگ

 مناسب
4  

  3 تکنیک در یک سبک مشخص ورنگ گذاری درست 5

  3 تکنیک برتر و استفاده درست از ابزار 6

  2 کارپیشرفت یکسان و متناسب  7

  1 ظرافت و تمیزی کار 8

  1 کادربندی و اتمام درست کار 9

  20 جمع امتياز

 

 نام و نام خانوادگی داور:                                                           تاریخ و امضای داور

 

 

 



 فرم داوري عکاسی

 18پرسش مهر 
 نگاتیوی               دیجیتالی

 :كد

                       جنسیت: دختر         پسر                            عنوان عکس:                                    ام خانوادگی:              نام و ن

            :                       تعداد عکس: رنگی      سیاه و سفید     دیجیتال     منطقه                شهر تهراناستان: 

 برگزیده                         منتخب نمایشگاه              

 هاي داوريمالك ردیف
 عالی خوب متوسط

 امتياز 5 امتياز 3 امتياز 1

    کیفیت اثر از لحاظ عکس برداری، ظهور و چاپ 1

    های زیباشناسانههای بصری، جنبهترکیب بندی، توجه به فرم 2

    یح و قوی موضوعبیان صر 3

    های ویژهی، جلوهدر عکس بردار« تکنیک» 4

    خالقیت و نوآوری 5

    رعایت اندازه و قطع اثر 6

    های داوریجمع مالک

  جمع کل

 نظر و پیشنهادات داور:

 

 

 

 

 امضا و تاری  نام و نام خانوادگی داوران ردیف

1   

2   

3   

  

 

 

 

 



 اي دستی و تجسمیآثار هنرهفرم داوري 

 18پرسش مهر 
 «ويژه خوشنويسي»

 :كد

            جنسیت: دختر         پسر:                            تکنیک/گرایش هنرینام و نام خانوادگی:                             

                               منتخب           :                               برگزیده              منطقه      شهر تهراناستان: 

 

 هاي داوريمالك ردیف
 عالی خوب متوسط

 امتياز 5 امتياز 3 امتياز 1

    اجرای حروف و کلمات )سواد و بیاض، اتصاالت و ضعف( 1

    قوت دست در اجرای مفردات )قلم گذاری، اجرای صحیح( 2

    مات(رعایت تناسب )همخوانی و حروف و کل 3

    رعایت اصول کلی خط 4

    تنظیم مرکب )مرکب برداری، مرکب رانی( 5

    ترکیب )انتخاب کشیده، محل استقرار حروف و کلمات( 6

    های مختلفانتخاب اندازه قلم و استفاده بجا از دانگ 7

    شناخت صفحه و کادر مناسب )نوع کاغذ، دست ساز، سنتی، بازاری( 8

    کار )تمیزی در اجرا(نزاکت  9

    ابتکار و خالقیت 10

    توجه به محتوا و موضوع 11

    های داوریجمع مالک

    جمع کل

 

 امضا و تاری  نام و نام خانوادگی داوران                                                 ردیف

1   

2   

3   

 

 



  فرم داوري فيلم کوتاه

 18پرسش مهر 

 زمان:   مدت                     گرایش:                                      نام فیلم:                   د:ك

                :  منطقه       شهر تهران :استان                      پایه تحصیلی:                                کارگردان:                      

 زات:امتيا

 جمع 3داور  2داور  1داور  حداکثر امتياز موضوع ردیف

     10 تحقیق و پژوهش 1

     20 پرداخت(-طرح-فیامنامه )ایده 2

3 
طراحی  -کارگردانی )بازیگری

 لی اوت( -کاراکتر
20     

     15 تدوین 4

     15 نورپردازی-تصویربرداری 5

     10 موسیقی-صداگذاری-صدابرداری 6

     10 خالقیت و موفقیت در انتقال پیام 7

     100 جمع

 

 نظر و پیشنهاد هیأت محترم داوران:

 

 

 

 

 امضا و تاری  نام و نام خانوادگی داوران                                                 ردیف

1   

2   

3   

 
 

 

 

 

 



 18گی با موضوع پرسش مهر ي همکاران فرهنفرم مربوط به بخش نمایشنامه نویسی ویژه

 )لطفاً این فرم پس از تکميل، به همراه یك نسخه حکم کارگزینی بر روي آثار ارسالی الصاق شود.(

 

 

 

 

 

 

 سطر( 7خالصه نمایشنامه: )حداکثر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام نمایشنامه:                              نام و نام خانوادگی نویسنده:                        تاریخ تولد: 

 ماره پرسنلی:  ش                 : مدرک تحصیلی:              پست سازمانی

 : تلفن همراه نویسنده:                                                             تلفن ثابت نویسنده

 ای ( مخاطب اثر: )ابتدایی، راهنمایی، متوسطه(         قالب اجرایی: )عروسکی، صحنه

 نشانی نویسنده:  

 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................ 

 



 1396-97موزي سال تحصيلی آفرم مشخصات فيلم کوتاه دانش

 :                         مدرك نحصيلی/پایه تحصيلی                    عنوان فيلم:                                            کارگردان:                                   مدت زمان فيلم:                                                      

 نماهنگ  مستند         مستند داستاني         پويانمايي        داستاني         : نوع فيلم           
 :نام و تلفن آموزشگاه            :                             منطقه                            شهر تهران:  استان

  :)حداكثر در دو سطر(خالصه فيلم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توجه:

 بایست در تیتراژ فیلم موجود باشد.تمامی اسامی فوق می -1 

 ی عوامل غیردانش آموز باشد، فیلم از داوری حذف خواهد شد.اگر در بین عوامل فوق فقط نویسنده و کارگردان دانش آموز و بقیه -2 

 واردی که در فیلم موجود نیست از جدول حذف گردد.نفر باشد به جدول فوق اضافه و م 2چنانچه بازیگران فیلم بیش از  -3

 از کارگردان و چند قطعه عکس از پشت صحنه فیلم به این فرم پیوست گردد. )ترجیحاً در قالب لوح فشرده ارائه شود.(  3×4یک قطعه عکس  -4

 یل و صحت اطالعات آن نهایت دقت و توجه به عمل آید.نظر به اینکه اطالعات فوق در اداره کل وزارت آموزش و پرورش بایگانی خواهد شد؛ در تکم -5

 

 

 مهر و امضاي اداره كل استان:                         :         مهر و امضاي كارشناسي منطقه                               مهر و امضاي مدير آموزشگاه:       

 

 

 تلفن همراه تحصيالت سایر موارد ( -مربی رسمی، مربی آزاد -آموز)دانشسمت  نام و نام خانوادگی عوامل فيلم

     نويسنده

     تهيه كننده

     تصويربردار

     صدابردار

     تدوين 

     گوينده

     نورپرداز

     موسيقي

     تيتراژ

     انيماتور

     بازيگر

     بازيگر

     مشاور

     مربي

     شگاهمدير آموز

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................  

 



 نمایشنامه  ارزشيابی فرم

 18پرسش مهر 
 

مخاطب:                                    اجرایی:           قالب                               نویسنده:                                  :       نمایشنامه نام

 شماره تماس: نام آموزشگاه:                                                             منطقه: شهر تهران               استان:
 

 امتياز کسب شده حداکثر امتياز مالك ردیف

  15 18 مهر پرسش سوال به توجه 1

  10 بومی ملی، دینی، هایارزش به توجه 2

  10 ایده و طرح 3

  15 طرح پرداخت و انسجام 4

  10 صحنه( توضیح منولوگ، زبان)دیالوگ، 5

  10 پردازی شخصیت 6

  10 پایان( ...اوج، گره، ساختار)مقدمه، 7

  10 تناسب با تئاتر دانش آموزی 8

  5 خالقیت و نوآوری 9

  5 موفقیت در انتقال پیام 10

  100 جمع

 

 نظرات و پيشنهادات داور محترم:

 

 

 

 شود شود                پيشنهاد نمياین اثر جهت چاپ پيشنهاد مي

 

 :تاریخ و امضا  :                       داور خانوادگي نام و نام

 

ی ضوابط و مقررات مسابقه نمایشنامه با اطالع از کلیه...............................  ی ...............ی نمایشنامهنویسنده .............................. اینجانب  ................

برداری آن در پورتال وزارت بر بهره موافقت خود را مبنیرش یافته است و دهم که اثر مذکور توسط بنده نگاتعهد میی فرهنگیان، نویسی ویژه

 نمایم.چاپ اثر توسط اداره کل امور فرهنگی و هنری اعالم داشته و تمامی اختیارات آن را به وزارت متبوع واگذار می آموزش و پرورش و یا

 بر دریافت حق التألیف نخواهم داشت. ی کشوری و چاپ اثر، ادعاییی مرحلههمچنین در صورت دریافت جایزه

 مهر و امضای کارشناسی استان    منطقه                مهر و امضای کارشناسی          نویسنده :                     امضاء و اثر انگشت

 

 

 



 فرم ارزیابی مسابقات سرود همگانی مدارس

 18پرسش مهر 

 :گاهنام كامل آموزش :منطقه شهر تهران استان :

 :آموزاندانشكل مار آ :جنسيت :دوره تحصيلي

 

 

 

 ردیف

 
 

 هاي ارزیا بیمالك

 

 امتياز
 

 عناوین سرود هاشماره و
جمع 

 نمرات

 ستون ها

امتياز 

 کسب شده

1 2 3 

 ....... ....... سرود ملی

1 

 جرا ا
 ،ماهنگي صداهاه

 آوازي )طنين، وسعت و رنگ صداها(كيفيت عناصر 

 االت دروني و بيروني ا ثران حبي

 )ديناميك، نوانس و موزيكاليته( 

 )تمپو( كنترل وزن و سرعت اثر

20    60 

 

  20    10 (جنسيت گروه سني و محدوده صدايي، متناسب با ) انتخاب اثر 2

  20    20 اجرا پيراميد  و...در، نمايش، بازي حركت، فرم، استفاده از 3

  10    10 اجرا آراستگي و نظم در 4

  10    10 مشاركت عمومي 5

  10    10 آموزيجمعيت دانش* 6

  10    10 مدارس كم برخوردار و روستايي 7

  10    10 و ابتكار، نوآوري  خالقيت 8

  .......    10 اجراي قطعات بيشتر )به ازاي هريك( 9

  امتياز( 150جمع  كل امتيازات  ثابت )

 
 

 :عوامل مجرى در مدرسه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : توجه

 شوند.آموزی برخوردار میجمعیت دانش حداکثر امتیازاز نیز  مدارس باالی پانصد نفر. شودمی امتیاز محا سبه 2نفر دانش آموز  100به ازای هر  8در ستون * 

 .در پشت صفحه درج گردد * توضیحات

 

 

 

 :3:                                                          ارزياب 2ارزياب                        :                        1ارزياب 

 

 

 سمت درمدرسه کد پرسنلی ادگینام و نام خانو ردیف

 

1    

2    

3    

4    

5    



 18پرسش مهر فرم مشخصات برگزیدگان مسابقات 
 «آموزانهاي انفرادي دانشویژه رشته»

 نام منطقه:                                      نام مدرسه:                                 انشهر تهرنام استان: 

  نام پدر  نام ونام خانوادگی

  کدملیشماره شناسنامه/  دتاریخ تول

  جنسیت  دوره تحصیلی

  پایه ی تحصیلی  نام مسابقه

  رشته یا گرایش )مسابقه(  رتبه سال قبل

 :منزل نشانی کامل

 

 

  ی فعالیتسابقه

 

    96-97: سال تحصیلی  تلفن همراه: :       اره تلفن منزلشم :کدپستی

 

ه(
رس

مد
ل )

 او
له

رح
م

 

 گردد.میله دوم مسابقات معرفی :           در سطح مدرسه انتخاب و جهت شرکت در مرحبه استناد رای داوران با امتیاز:             به عنوان رتبه دانش آموز فوق

 نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:                          :           نام و نام خانوادگی مربی مدرسه                           نام ونام خانوادگی  دبیر ستاد              

                                                             امضاء                                                                   امضاء                                                                     امضاء                 

م )
دو

ه 
حل

مر
قه

نط
م

) 

ت در مرحله :                                در سطح منطقه انتخاب و جهت شرکهبه عنوان رتب     :                          به استناد رای داوران با امتیاز دانش آموز فوق

 گردد.سوم مسابقات معرفی می

 بدنیو تربیت  نام و نام خانوادگی معاون پرورشی                   نام و نام خانوادگی دبیر ستاد                      نام ونام خانوادگی کارشناسی فرهنگی و هنری      

 امضاء                                        امضاء                                                      امضاء                                                         
م  

سو
ه 

حل
مر

(
ن(

ستا
ا

 

:                                در سطح استان انتخاب و جهت شرکت در مرحله رتبهبه عنوان             :                   به استناد رای داوران با امتیاز دانش آموز فوق

 گردد.بقات )کشوری( معرفی میچهارم مسا

 و فرهنگی پرورشی اوننام و نام خانوادگی مع  نام و نام خانوادگی دبیر ستاد                                         نام ونام خانوادگی کارشناس مسئول                     

 امضاء                               امضاء                                                امضاء                                                                        

رم
ها

 چ
له

رح
م

 

(
ی(

ور
کش

 

 انتخاب گردید.                  :               تبه:                               به عنوان رای داوران با امتیازبه استناد ر دانش آموز فوق

 

 ر مسابقاتنام و نام خانوادگی دبی                 نام و نام خانوادگی مسئول مسابقات                          نام ونام خانوادگی  مسئول کمیته فنی            

 امضاء                        امضاء                                                                امضاء                                                       

 



 18پرسش مهر فرم مشخصات برگزیدگان مسابقات 
 «هاي انفرادي همکارانویژه رشته»

 نام شهرستان/ منطقه:                                      نام مدرسه:                                 هر تهرانشنام استان: 

  نام پدر   نام ونام خانوادگي

  کدمليشماره شناسنامه/  تاريخ تولد 

  جنسيت    تحصيلي مدرک

  شماره پرسنلي  نام مسابقه 

  ابقه()مسرشته يا گرايش   رتبه سال قبل

 :  نشاني کامل منزل

 

 

  سابقه ي فعاليت

 

    95-96سال تحصيلي :   ه:اتلفن همر :       شماره تلفن منزل :کدپستي

 

ل )
 او

له
رح

م
ه(

رس
مد

 

 گردد.وم مسابقات معرفی میفوق به استناد رای داوران با امتیاز:             به عنوان رتبه:           در سطح مدرسه انتخاب و جهت شرکت در مرحله د همکار

 نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:                          :           نام و نام خانوادگی مربی مدرسه                           نام ونام خانوادگی  دبیر ستاد              

 امضاء                                                                                                                               امضاء                                                                     امضاء                 

م )
دو

ه 
حل

مر
ان

ست
هر

 ش
ه/

طق
من

) 

انتخاب و جهت شرکت در مرحله در سطح منطقه            :                     به عنوان رتبه          :                     به استناد رای داوران با امتیاز فوق همکار

 گردد.سوم مسابقات معرفی می

 و تربیت بدنی معاون پرورشینام و نام خانوادگی                   نام و نام خانوادگی دبیر ستاد                      نام ونام خانوادگی کارشناسی فرهنگی و هنری      

 امضاء                                        امضاء                                                      امضاء                                                         
وم 

 س
له

رح
م

 
ن(

ستا
ا

 

:                                در سطح استان انتخاب و جهت شرکت در مرحله رتبهبه عنوان                             :   به استناد رای داوران با امتیاز فوق همکار

 گردد.بقات )کشوری( معرفی میچهارم مسا

و  پرورشی اوننام و نام خانوادگی مع                  نام و نام خانوادگی دبیر ستاد                         نام ونام خانوادگی کارشناس مسئول                     

 فرهنگی

 امضاء                               امضاء                                                امضاء                                                                        

ي(
ور

کش
 ( 

رم
چها

له 
رح

م
 

 انتخاب گردید.                  :               تبه:                               به عنوان ربه استناد رای داوران با امتیاز قفو همکار

 

 خانوادگی دبیر مسابقات نام و نام                 نام و نام خانوادگی مسئول مسابقات                          نام ونام خانوادگی  مسئول کمیته فنی            

 امضاء                        امضاء                                                                امضاء                                                       

 

 



 ضوابط عمومی:

 شود. سطح منطقه، استان وكشور انجام مي 3ارزيابي  ثاردر 

 ي اثر ممهور به مهر  موزشگاه به كميته اجرايي مستقر در ن  ثار خود را به همراه شناسنامهمعلما  موزان ودانش كليه

 به استان ارسال نمايند. منطقه ارسال نمايند. كارشناسان مناطق پس از فر يند داوري  ثار برگزيده را

 ند و لوح تقدير و گواهي نامه شهركت در مسهابقه،   كليه  ثار برگزيده مرحله كشوري عالوه بر دريافت جوايز ارزشم

 شوند.به نمايش گذاشته مي 18در نمايشگاه كنگره ملي پرسش مهر 

 نفهر از مجريهان فعهال درون     5ي كشوري جوايز و تقدير نامهه بهه حهداكثر    ي مرحلهدر رشته سرود همگاني برگزيده

 مدرسه اهدا خواهد شد.

 كارگردان گروه اهدا خواهد شد.يرنامه صرفا به ي فيلم كوتاه، جوايز و تقددر رشته 

 شود.هاي تجسمي پس از هر مرحله از مسابقه عودت داده مي ثار مربوط به هنر 

 ي  نها بيش از كه پديد  ورندهبديهي است  ثاري  )بجز سرود همگاني(باشد؛انفرادي مي هاي مسابقاتي رشتههمه

 يک نفر باشد از دور مسابقه حذف خواهند شد.

 باشد.مي نامه مسابقات فرهنگي هنري مندرج در كتاا پيام مهري  ثار به استناد شيوههاي داوري و شناسنامهفرم 

  اره فرهنگهي  دهم براساس نمونهه جهدول ارائهه شهده در سهايت اد     جه مار تفكيكي شركت كنندگان در پرسش مهر

فضهاهاي پرورشهي    ، اردوهها و فرهنگي هنري به اداره 5/10/1396تا مورخ  ، ذخيره وهنري در محيط اكسل تكميل

 .ارسال شود
 

 ي استاني مدرسه تا مرحلهاز مرحله« 18پرسش مهر »ی مسابقات یجدول فرآیند اجرا
 

 زمان اجرا مراحل برگزاري رديف

 آذر 30مهرماه لغايت  مدرسه 1

 
 دي ماه 10تا  دي1 منطقه

 دي ماه 12تا  10 استانتحويل آثار  2

 دي ماه 20دي تا  12 ار و اعالم نتايج استانيداوري آث 3

 

 دبيرخانه جمع  وري و دريافت  ثار مرحله استاني متعادبا اعالم مي گردد.ومكان  دديق زمان 


