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 یباسمه تعال0

 

 1401زدهمين دوره جشنواره نوجوان سالم  واد                               

 یگران زندگیاری یمدرسه ا یت هايدوره جشنواره نوجوان سالم و خالق دوازدهمين یوه برگزاريش 

ن یاست. ا یجیو ترو ییاجرا یهاتیفعال یو اجرا یزیر، برنامهیاجتماع یهابیاد و آسیاز اعت یریشگیمهم در پ یكردهایاز رو یكی

-یمشابه م یهاو قالب ید محصوالت فرهنگیه و تولیها، تهجشنواره ی، برگزاریشگاهینما یهاتیاز فعال یاها، كه شامل مجموعهتیفعال

پر خطر، موجب جلب مشاركت  یو ارتقاء دانش و شناخت افراد در مورد رفتارها یعموم یسازت را دارند كه عالوه بر آگاهین ظرفیباشد، ا

 شود. یاجتماع یهابیپر خطر و آس یاز رفتارها یریشگیسالم و پ یوه زندگیج شیترو یبرا

در سطح  یاجتماع یهابیاز آس یریشگیپ یتواند موجب گسترش نهضت فرهنگیها است كه من برنامهیجشنواره نوجوان سالم از جمله ا

 نوجوانان شود.ن كودكان و یمدارس، جامعه و در ب

های های زندگی سالم و پیشگیری از گرایش به رفتارهای پر خطر، سوء مصرف مواد و آسیببر همین اساس، به منظور ترویج شیوه

آموزان و های دانشها و ظرفیتاجتماعی، افزایش مهارت و سطح آگاهی دانش آموزان و با هدف شناسایی و رشد و شكوفایی قابلیت

دوره جشنواره نوجوان ّ  دوازدهمینشیوه نامه برگزاری "های اجتماعی، پیشگیری از آسیب مدارس در زمینه

"سالم
1

 گردد.جهت برنامه ریزی و اجرا ابالغ می

 اهداف: 

 های اجتماعیگسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از اعتیاد، رفتارهای پرخطر و آسیب 

 های پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبت در برابر آسیبهای مدارس و ادارات آموزش و ها و ظرفیتشناسایی قابلیت

 اجتماعی

 معرفی دستاوردها و ابتكارات پیشگیری و مراقبت در مدارس كشور 

 های اجتماعی در سطح مدارسمعرفی الگوهای پیشگیری از آسیب 

 تجلیل از خدمات و دستاوردهای مدارس و ادارات آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبت 

 شناسایی الگوهای موفق آموزش پیشگیری و مراقبت به كودكان و نوجوانان 

 

افزایی ظرفیت ها جهت گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب -، با هدف هم1396-97.الزم به توضیح است، از سال تحصیلی1

 ست.ای برگزار گردیده مدرسه ا یت هایجشنواره دانش آموزی نوجوان سالم و خالق»های اجتماعی، 
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 موضوعات جشنواره: 

 های زندگی سالمشیوه 

 پیشگیری از رفتارهای پر خطر 

 بهداشت روان 

 های زندگی سالم و ها در مورد شیوهامل احادیث، حكایات، پندها و درستبصره: ارایه آثار با رویكرد دینی و اسالمی، ش

 پیشگیری از رفتارهای پر خطر، از اولویت و امتیاز برخوردار خواهد بود.

 

 محورهای جشنواره: 

 پیشگیری از گرایش به دخانیات 

 پیشگیری از گرایش به سوء مصرف مواد 

 پیشگیری از گرایش به خشونت 

 یبهداشت روان و سبك زندگ 

 ن و دوستان یارتباط موثر و مناسب با والد یبرقرار 

 نترنت و...(یا -لیاطالعات )موبا ینه از ابزار فن آوریاستفاده به 

 یقانون، مقررات و حقوق شهروندت و حفظ یرعا 

 گران یو كمك به د ی، همدلیاریهم 

 اد خانوادهیت  بنیم  و تقویتحك 

 

  

خالقیت های 

 دانش آموزی 

نرم افزار 

و چند 

رسانه 

 اي 

ايده 

ي 
 پرداز

(پژوهشي)با رويكردمقاله  

فيلم 

 كوتاه 

 

 نقاشي 

 

ي
 روزنامه ديورا

 

 عكس        
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 های دانش آموزیخالقيت»بخش  -الف» 

 

 گستره اجرا: 

  برگزار خواهد شد. و همكاران فرهنگی و والدین مدارس كشور دانش آموزان كلیه یبراجشنواره نوجوان سالم 

 :( مراقبت ی، و اجتماعیو روان ی، روحیچگونه از خود)جسم» در دوره ابتدایی، محور و موضوع جشنواره تبصره

بخش جامعه محور , نقاشی و روایت نگاری  های ارائه اثر برای دوره ابتدایی، انشاءدر این دوره، قالب است. « كنیم؟

 . می باشد كانون یاریگران زندگی

 .پوستر جشنواره در مدارس دوره متوسطه اول و دوم از مدارس دوره ابتدایی متفاوت می باشد 

 اثر توليد شده مورد انتظار می باشد( )ارسال فایلج(قالب آثار )ضوابط شرکت در جشنواره(: 

 قالب آثار در بخش دانش آموزی: -1 -ج 

 :ی ترجمه(، باید به ترتیب دارای صفحه ذكر نام و یاد خداوند متعال، صفحه -گردآوری -)تألیفی مقاله

ی تقدیم  و تشكر، یك صفحه چكیده، فهرست مطالب، مقدمه، روش تحقیق، ادبیات و عنوان، صفحه

گیری و اظهار نظر محقق، منابع ها و اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها، نتیجهحقیق، بیان دادهپیشینه ت

نوشته  A4صفحه  12مورد استفاده در متن و در پایان مقاله باشد. الزم به ذكر است كل صفحات مقاله 

ی شود.ضروری شود. الصاق شناسنامه اثركه شامل: مشخصات پدید آورنده ، اعضاء گروه و معلم راهنما م

 PDFو  WORDباشد. مقاله به صورت مكتوب و سیمی شده، همچنین به صورت لوح فشرده در قالب می

 تحویل گردد.

 :تبصره 

 رود كه مقاالت با رویكرد پژوهشی در اولویت قرار دارند.  به منظور ارتقاء كیفیت مقاالت، انتظار می

شود، مناطق پژوهشی داشته باشند.  توصیه می -منبع از مقاالت با درجه علمی 5هر مقاله حداقل 

گیری از فرصت جشنواره نوجوان سالم، مسابقه مطالعه و تحقیق و یا آموزش و پرورش، با بهره

های والدین، كتابخوانی برگزار نمایند. برای این منظور، بسته آموزشی پیشگیری، شامل كتابچه

تواند منبع مسابقه باشند.   در بخش مقاله و میمدارس و نیز آلبوم پیشگیری برای دانش آموزان، 

های تحصیلی و كلیه همكاران آموزشی، پرورشی و ی دورهپردازی، والدین دانش آموزان كلیهایده

 توانند شركت نمایند.اداری آموزش و پرورش می
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 یموشن گراف -

 پویانمایی( -فیلم: )داستانی 

  باشد و كارگردان حتما دانش آموز باشد.دقیقه  15دقیقه تا  1الزم است زمان فیلم از 

  درج عنوان فیلم، نام كارگردان، سال تولید، نام نویسنده، نام بازیگران، و سایر عوامل اجرایی، پایه و رشته تحصیلی كارگردان و

 باشد.نام آموزشگاه محل تحصیل، نام منطقه و نام استان در تیتراژ فیلم ضروری می

 خالقیت و ارتباط فیلم با موضوع زیگری، كیفیت صدا و تصویر، تدوینه فیلم نامه، كارگردانی و باها با توجه بامتیاز فیلم ،

 باشد.جشنواره می

 اجتناب فیلم آثار ارسالی ، به ویژه  در  نمایش روش استعمال و  آالت مصرف مواد مخدر از الزامی بوده و  رعایت شئونات اسالمی

 گردد.

  باشد. در صورتی كه از زبان محلی در ساخت سیگار، قلیان و مواد مخدر در ساخت فیلم ممنوع میاستفاده عینی و ملموس از

 شود باید دارای زیرنویس فارسی باشد.فیلم استفاده می

  هر فیلم در یكDVD .با ثبت نام و نوع فیلم، نام كارگردان، نام منطقه، نام استان بر روی آن تحویل گردد 

 سانتی متر باشد. در تولید روزنامه دیواری به نكات زیر توجه شود: 70در  100یا  70در  50عاد روزنامه دیواری: در اب 

  ها، كاریكاتور دارای پیام مرتبط و نوآوری، خوشنویسی و زیبایی سرفصلعنوان مناسب، طراحی و صفحه آرایی، خالقیت و

یسنده، درج موضوعات با رویكرد دینی و اسالمی، مناسب، جدول، سرمقاله، بیان رویداد فرهنگی، معرفی یك شاعر یا نو

آشنایی با یك واژه مرتبط، مصاحبه، ارجاع دقیق مطالب هر قسمت، دقت در نحوه نگارش و سادگی و روانی و رعایت اصول 

-می رورینگارش، الصاق شناسنامه روزنامه دیواری با درج مشخصات كامل اعضای گروه، نام مدرسه، نام منطقه و نام استان ض

 باشد.

 با فرمت  :یساعكJPG  و باDPI  )سانتی متر و به روش  25در  20، سیاه سفید یا رنگی، چاپ شده در اندازه 300)رزولوشن

ای با شود. الصاق شناسنامهدر فایل ذخیره شده و با بهترین كیفیت پذیرفته می 300با حداقل رزولوشن  CDدیجیتالی به صورت 

عكاس شامل: نام و نام خانوادگی، پایه و رشته تحصیلی، نام آموزشگاه محل تحصیل، نام منطقه، نام مشخصات كامل دانش آموز 

 استان، عنوان عكس، موضوع، محل عكاسی و تاریخ عكاسی ضروری می باشد.

  شخصیت های عروسكی و كارتونی(كاركترخلق( 

 گواش( /  -پاستل -آبرنگ -مداد رنگی -ش: نقاشی )رنگ روغنبا گرای،   سانتی متر 70در  50یا  25در  20در اندازه  :     نقاشی

 پوسترسازی( -گرافیك )تصویرسازی

 های پیشگیری های خالق در زمینه برنامهایده پردازی: منظور از ایده پردازی، پیشنهادهای نوآورانه و ابتكاری در قالب راه حل

ایده خود را ارسال نماید. ایده مورد نظر باید  3تواند آموز میاز رفتارهای پرخطر است. برای شركت در این بخش، هر دانش 

 های ذیل باشد:دارای ویژگی

 .های خالق باشد.دارای راه حل/      مبتنی بر حل مساله باشد./     مطابق محورهای جشنواره باشد 

 د.شو ایده پیشنهادی، در یك صفحه، شامل عنوان، مقدمه، هدف، شرح ایده، روش اجرا، معرفی 

 

 رایانه ای و گوشی  بازی های رایانه ای   : 
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 ای: نرم افزار و چندرسانه 

نرم افزار، اولویت با نرم موشن گرافی ، بازی های رایانه ای نرم افزار و ، و در بخش دوره جشنواره نوجوان سالم دوازدهمین در 

ای تولیدی یا چندرسانه، یبازنرم افزار  3توانند، حداكثر است. برای این منظور، دانش آموزان می یدیو اندرو ایافزارهای رایانه

های آموزشی، فرهنگی ای، كلیه نرم افزارهای كاربردی در قالبنرم افزارهای رایانه،  یبازخود را ارائه نمایند. )توضیح: منظور از 

ای شوند. منظور از چندرسانهد میهای اجتماعی و جهت استفاده در رایانه تولیو هنری است كه در زمینه پیشگیری از آسیب

شود. نیز، تولیداتی است كه با استفاده از امكانات مختلف، از قبیل متن، طراحی، صدا، تصویر، جهت انتقال پیام استفاده می

 باشد.(ها میایهای الكترونیك، یك نمونه از این چندرسانهكتاب

 بخش ابتكارات جامعه محور در یاریگران زندگی 

بخش از جشنواره نوجوان سالم ، بصورت گروهی است و شركت كنندگان نمی توانند بصورت فردی در این این 

وپس از داوری در منطقه زمان تحویل به اداره كل آموزش و   اسفند در مدارس 15)زمان اجرا از ابتدای سال تحصیلی تا  .بخش شركت كنند

ویژه كانون های یاریگران زندگی می ه این منظور ، گروه های همیاری دانش آموزی و ب برایمی باشد.(  12/1401/ 20تا پرورش شهر تهران 

 :توانند در قالب محورهای زیر در جشنواره شركت نمایند

 تدوین نیمرخ چالش ها و فرصت های مدرسه

مینه آسیب های اجتماعی و رفتارهای گزارش مخاطرات ، چالش ها و فرصت های مدرسه ) در ز: شیوه ارائه اثر در این شاخه ، عبارت است از

، « درخت مشكالت / آسیب ها » به نام   A3 یا A4 نیمرخ چالش ها و فرصت ها ) در قالب ترسیم مخاطرات بر روی یك برگه كاغذ(پرخطر

 ( درخت فرصت ها» ، « درخت چالش ها »

 تدوین نیمرخ راهكارها و ایده های

گزارش راهكارها و ایده ها در مورد پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های اجتماعی و رفتارهای : است ازشیوه ارائه اثر در این شاخه ، عبارت 

 ( درخت راهكار» به نام   A3 یا A4 نیمرخ راهكارها و ایده ها ) در قالب ترسیم راهكارها بر روی یك برگه كاغذ، پرخطر در مدرسه

  طراحی پروژه كوچك

گزارش از پروژه های پیشنهادی برای راهكارهای شناخته شده پیشگیری از اعتیاد ، آسیب : بارت است ازشیوه ارائه اثر در این شاخه ، ع

معرفی كامل یك پروژه كوچك ابتكاری برای اجرا در زمینه پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های اجتماعی و ، های اجتماعی و رفتارهای پرخطر

 رفتارهای پرخطر

 حمایت جویی پروژه كوچك

گزارش از راهكارهای پیشنهادی برای جذب حمایت ها برای اجرای پروژه های كوچك ابتكاری : رائه اثر در این شاخه ، عبارت است ازشیوه ا

معرفی كامل یك یا چند حمایت جذب شده برای اجرای پروژه های ،  در زمینه پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر

 ینه پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطركوچك ابتكاری در زم

 اجرا و مستندسازی پروژه كوچك

گزارش مستند از اجرای پروژه كوچك ابتكاری در زمینه پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های : شیوه ارائه اثر در این شاخه ، عبارت است از

 ده از طراحی و اجرای یك پروژه كوچك ابتكاری در زمینه پیشگیری از اعتیاد ، گزارش درس های آموخته ش،  اجتماعی و رفتارهای پرخطر
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 آسيب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر

 )ارسال فایل اثر توليد شده مورد انتظار می باشد(      ای:مدرسه یهاتيقالب آثار در بخش خالق -2 -ب

 الگوها و فنون آموزش و تدریس پیشگیری در كالس درس 

  درس و یا راهنمای تدریس در كالس درسطرح 

 فیلم مستند تدریس پیشگیری در كالس درس 

 مدار پیشگیری در مدارس -های آموزش رشدهای مربوط به طرحبخش ویژه: خروجی 

 

 محصوالت و منابع كمك آموزشی و فرهنگی پیشگیری 

 های آموزشی(ها و كاربرگطرحهای آموزشی مربوط به منابع آموزشی و كمك آموزشی )مانند: كتابچه -الف 

 ها با رویكرد پیشگیری(ها و بازیرک، لوح فشرده، نمایشگاه، سرگرمیمحصوالت فرهنگی )مانند: كتابچه، دفت -ب 

 

الگوها و فنون آموزش و تدريس 

 پيشگيري در كالس

خروجي هاي مربوط : بخش ويژه 

مدار  -به طرح هاي آموزش رشد

 پيشگيري در مدارس

فيلم مستند تدريس پيشگيري در  

 كالس درس

طرح درس و يا راهنماي تدريس 

 در كالس درس

محصوالت و منابع كمك آموزشي و 

 فرهنگي پيشگيري

 محصوالت فرهنگي

كتابچه، دفترک، لوح فشرده، : مانند) 

نمايشگاه، سرگرمي ها و بازي ها با رويکرد 

(پيشگيري  

 منابع آموزشي و كمك آموزشي

كتابچه هاي آموزشي مربوط به طرح ها و )

 كاربرگ هاي آموزشي  كاربرگ ها 
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 پروژه های ابتکاری پيشگيری

ها و مداخالت موردي  پروژه

با تأكيد بر )براي توانمندسازي 

 (محور -مشاركت جامعه

طرح يا پروژه نوآورانه مدرسه  

براي آموزش و فرهنگسازي در 

 زمينه پيشگيري

برنامه عمل ساالنه مدرسه براي 

 پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

 

 پروژه های ابتكاری پیشگیری 

 های اجتماعیالنه مدرسه برای پیشگیری از آسیببرنامه عمل سا 

  سازی در زمینه پیشگیریفرهنگطرح یا پروژه نوآورانه مدرسه برای آموزش و 

 ها و مداخالت موردی برای توانمندسازیپروژه 

 محور( -)با تأكید بر مشاركت جامعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ارسال فایل اثر توليد شده مورد انتظار می باشد(یادآوری: 

 دانش آموزی باشد. نفره(  5تا  2ا بایدگروهی )لزومفیلم  در رشته 

  های مقاله نویسی آموزان و كاركنان آموزشی، پرورشی و اداری آموزش و پرورش در رشتهدر مورد والدین دانش, 

خود را ارایه نمایند، آثار والدین و كاركنان، صرفا تا مرحله استانی  آثارتوانند انفرادی میو روایت نگاری  ایده پردازی 

 باشد.می

 كاركتر یانه ای, پوستر , گرافبك , ایده پردازی, روایت نگاری , خلقروزنامه دیواری, موشن گرافی, بازی های را های در رشته   ,

 باشد.رش مینقاشی و عكس كار انفرادی )دانش آموزی( مورد پذی

 های اول هر رشته به تفكیك دانش آموزان دختر و پسر( به مرحله كشوری، ارسال رسال آثار برتر دانش آموزی )رتبههنگام ا

 باشد.ش آموزان به همراه اثر الزامی میو یك قطعه عكس دانگواهی اشتغال به تحصیل 

 و  ( همكاران فرهنگی شاغل در مدرسه ) ایدر دو گروه مدرسهو ابتكارات  یامدرسه یهاتیبخش خالق

 خواهد شد. و اعالم ، داوری و مناطق( ی)همكاران ستادستادی

 باشد.  یو رشته اثرم یلیمقطع تحص ت ویك جنسیاول به تفك یهاشامل رتبه یكشور یارسال آثار برا 

 :ارائه داده و در كانون توانند آثار خود را در محورهای جشنواره، و با نام مدرسه نیز می كانون یاریگران زندگیتبصره

 جشنواره شركت نمایند.
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 :وه اجرایش 

  ارسال فایلملزم به اء دانش آموزان یاول آموزان، همكاران ودانش، واستفاده بیشتر از فن آوری و تكنولوژی  عصر دیجتالنظر به 

 . باشند یآثار خود م

 یبه چمع آور یو هنر یت اداره فرهنگیبا استفاده از ظرف یاجتماع یهابیاز آس یریشگیكارشناسان پ -یامنطقه یدر مرحله 

 لیست اكسل آثارهمراه با  راحاوی فایل های دسته بندی شده آثار  DVDده گان یپرداخته و پس از انتخاب برگزآثار  یو داور

 .ندیاداره كل ارسال نما یبرا

 باشد.یم یلیت و مقطع تحصیك جنسی( به تفك سومتا  )رتبه اولارسال آثار  یبراه هر منطقه یسهم   

 ارسال  كارشناسی یل و برایت تكمیك رشته و مقطع و جنسیبه تفك مدرسهتعداد كل شركت كنندگان در هر  یجدول آمار

 شود. 

  توجه ***

 شود.  یز محسوب ميآثار ن یاست چرا که مالك داور یارسال آثار اجبار یت سربرگ ساختار آثار برایرعا 

  باشد. یم یارسال آثار الزام یبرابه صورت کامل و با مهر و امضای مدیر مدرسه  شناسنامه تکميل 

 

 

و موضوع مقاله، نام و نام خانوادگی همكار یا صفحه اول : عنوان )عنوان 

 والدین

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما« تهیه كننده » 

 صفحه دوم :شناسنامه مقاله و گردآوردندگان

 صفحه سوم :ذكر و نام خداوند و تقدیم و تشكر 

 صفحه چهارم : چكیده مقاله

 صفحه پنجم : فهرست مطالب

 صفحه ششم: مقدمه

صفحه هفتم  تا دوازهم: بیان مسئله ،فرضیه یا سئوال،اهداف، روش 

شیوه تجزیه و  ها وتحقیق ، ادبیات و پیشینه تحقیق، آمار و داده

 تحلیل، نتیجه گیری و اظهار نظر محقق

 فهرست منابع ذكر شده در متن و پایان  مقاله

نحوه ارایه: بصورت مكتوب و مجلد و سیمی و همچنین در قالب لوح 

وتیتر ها به صورت   B Mitra12با فوت  word, pdfفشرده بصورت 

BTitr 10 و  2باالو حاشیه سمت  2,5با حاشیه سمت راست و چپ

لحاظ گردد. الزم به ذكر است ازمقدمه تا اظهار  1,5حاشیه سمت پایین 

صفحه نوشته شود. الصاق شناسنامه بر روی اثر  12نظر محقق باید در 

 الزامی است.

 

 : )تاليفی، گردآوری، ترجمه (ـ مقاله 1

 

** الزم به ذكر است: در بخش مقاله، والدین 

تحصیلی و كلیه های ی دورهدانش آموزان كلیه

كاركنان آموزشی، پرورشی و اداری آموزش و 

توانند شركت نمایندپرورش می  
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 :یـ رشته فيلم ساز2

 موشن گرافی 

 ( ) داستانی، مستند، پویا نمایی، مستند داستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه در جشنواره نوجوان سالمیارا یلم برایسربرگ ساختارف

لوح فشرده  یرو تراژ ویلم در تیم و درج  سربرگ مشخصات )شناسنامه( فیتنظ

DVD 

 لم نامه در قالب موضوع جشنواره ین عنوان و فیتدو

 یگریو باز یكارگردان

 ر مناسبیو تصو یت صدا گذاریفیك

 م رنگیو تنظ ینورپرداز

 یلم برداریا و نحوه فیت زوایرعا

 یلم برداریت و نگاه تازه به موضوع و سبك فیخالق

 لمیدر ف یت موارد و شئونات اسالمیرعا

لم توسط یان در فیگار، قلیل سیا مواد مخدر از قبیل و یعدم استفاده از وسا

 دانش آموز 

 ه شده اندیته یكه با زبان محل ییلم هایف یبرا یس فارسیر نویداشتن ز

 قه(یدق 15ك  تا یلم ) از یت زمان فیرعا

همراه با DVDك لوح فشرده یلم در یلم در جشنواره :هر فیه فینحوه ارا

 لم یتراژ فیلوح فشرده و ت یلم بر رویف)شناسنامه  (برچسب سربرگ مشخصات
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 سالمه در جشنواره نوجوان یرابرای  ا یواریسربرگ ساختار روزنامه د

 : یواریعنوان روزنامه د

 مناسب ییو صفحه آرا یطراح

 یت و نوآوریخالق یدارا

 بایخطوط برجسته و ز یسرفصل ها دارا

 ام مناسب و مرتبط یك پیكاتور با یكار یدارا

 جدول

 سرمقاله 

 یداد فرهنگیرو یدارا

 سنده ، دانشمندو....یشاعر، نو یمعرف

 و مرتبط با موضوع جشنواره یو اسالم ینیكرد دیبا رو ییمحتوا و موضوع ها یدارا

 ( مرتبطیواژه )واژه شناس یمعرف

 مصاحبه 

 ارجاع دقیق مطالب هر قسمت

 دقت در نگارش و سادگی و روانی و رعایت اصول نگارش

 درج سربرگ مشخصات )شناسنامه ( روزنامه 

 سانتی متر باشد. 70در  100یا  70در  50ه:اثر در ابعاد ینحوه ارا

 ه در جشنواره نوجوان سالمیارا یسربرگ ساختار عكس  برا

 موضوع عكس:

 ت عكسیت نور و شفافیرعا

 وعكسیا و پرسپكتیت زوایرعا

 مناسب یكادر بند

 یت و نوآوریخالق یدارا

 آثارچاپ شده  یل و رویدرج مشخصات عكس در فا

، سیاه سفید یا رنگی، چاپ 300)رزولوشن (  DPIو با  JPGه: اثر با فرمت ینحوه ارا

با حداقل  CDسانتی متر و به روش دیجیتالی به صورت  25در  20شده در اندازه 

 در فایل ذخیره شده و با بهترین كیفیت پذیرفته می شود 300رزولشن 

 ـ روزنامه دیواری: 3

 

رشته عکاسی -4  
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 سالمه در جشنواره نوجوان یارا یبرا  یسربرگ ساختار نقاش

 : / شخصیت یعنوان نقاش

 مناسب / فرم دهی یكادربند

 یت و نوآوریخالق یدارا

 یهارمون یمناسب و دارا یهارنگ یریبكارگ

 تناسب با موضوع 

 یل و نحوه مصرف مواد مخدر در طراحیوسا یریعدم بكار گ

 و مرتبط با موضوع جشنواره یو اسالم ینیكرد دیبا رو ییمحتوا و موضوع ها یدارا

 یه طراحیاصول اول یریبكارگ

 یدرج سربرگ مشخصات )شناسنامه (نقاش

 سانتی متر 70در  50یا  25در  20اندازه نقاشی 

 نوجوان سالمه در جشنواره یارا یبرا یده پردازیسربرگ ساختار ا

 عنوان :

 مقدمه 

 هدف

 ده یشرح ا

 روش اجرا

 بر حل مسئله  یمبتن

 و مرتبط با موضوع جشنواره یو اسالم ینیكرد دیبا رو ییمحتوا و موضوع ها یدارا

 یت و نوآوریخالق یدارا

 خالق    یراه حل ها یدارا

 ده یدرج سربرگ مشخصات )شناسنامه (ا

  B_MEITRA12مكتوب و مجلد با فونته:بصورت ینحوه ارا

ـ نقاشی 5  

 و

خلق شخصيت 

های عروسکی و 

 کارتونی

ایده پردازی  -6  

نقاشی -5  
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 ه در جشنواره نوجوان سالمیارا ی(برایسربرگ ساختار نرم افزار ) چند رسانه ا

 عنوان :

 ام یر به منظور انتقال پی، صدا، تصویمتن، طراح

 و مرتبط با موضوع جشنواره یو اسالم ینیكرد دیبا رو ییمحتوا و موضوع ها یدارا

 یت و نوآوریخالق یدارا

 یدرج سربرگ مشخصات )شناسنامه ( نرم افزار و چند رسانه ا

 ه:لوح فشرده ینحوه ارا

 ه در جشنواره نوجوان سالمیارا یبرا یامدرسه یهاتیخالقسربرگ آثار در بخش 

 یریشگیپ یو فرهنگ یمحصوالت و منابع كمك آموزش

 عنوان :

 یآموزش یمربوط به طرح ها و كاربرگها یآموزش ی) مانند كتابچه ها یو كمك آموزش یمنابع آموزش

 

كرد یها بار و یها و باز یشگاه ، سرگرمی)مانند كتابچه ، دفترک، لوح فشرده ، نما یمحصوالت فرهنگ

 یریشگیپ

 

 مكتوب و مجلد –ه:لوح فشرده ینحوه ارا

 ای برای ارایه در جشنواره نوجوان سالمهای مدرسهسربرگ آثار در بخش خالقیت

 پروژه های ابتكاری پیشگیری

 عنوان :

 اجتماعیبرنامه عمل ساالنه مدرسه برای پیشگیری از آسیب های 

 طرح یا پروژه نوآورانه مدرسه برای آموزش و فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری

 محور( –پروژه ها و مداخالت موردی برای توانمند سازی ) با تاكید بر مشاركت جامعه 

 مكتوب و مجلد –نحوه ارایه:لوح فشرده 

نرم افزار و چند رسانه ای  -8  

 بازی های رایانه ای 

های مدرسه ای بخش خالقيت -8  

نرم افزار  -7  
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«ویژه همكاران»( بخش خالقیت های مدرسه ای  1401-1402سالم      زدهمین دوره جشنواره نوجوان دواهای )عناوین رشته  

ردی

 ف
 زیرشاخه عنوان رشته

 سطح اجرا

مدر توضیحات

 سه 

منطق

 ه 

استا

 ن 

 كشوری

والدین در این بخش  * * * * اقدام پژوهی و مقاله نویسی اقدام پژوهی  1

می توانند شركت 

نمایند) تا سطح 

 استان(

 * * * *  ایده پردازی  2

الگوها و فنون  3

آموزش و تدریس 

پیشگیری در كالس 

 درس

طرح درس و یا راهنمای تدریس در كالس 

 درس

* * * *  

فیلم مستند تدریس پیشگیری در كالس  4

 درس

* * * *  

های آموزش های مربوط به طرحخروجی 5

مدار -رشد   

* * * *  

محصوالت و منابع  6

كمك آموزشی و 

 فرهنگی پیشگیری 

های مانند: كتابچه * * * * منابع آموزشی و كمك آموزشی

آموزشی مربوط به 

های ها و كاربرگطرح

 آموزشی

مانند: كتابچه، دفترک،  * * * * محصوالت فرهنگی  7

لوح فشرده، نمایشگاه، 

ها با ها و بازیسرگرمی

 رویكرد پیشگیری(

پروژه های ابتكاری  8

 پیشگیری 

برنامه عمل ساالنه مدرسه برای پیشگیری 

 از آسیب های اجتماعی 

* * * *  

طرح یا پروژه نوآورانه مدرسه برای آموزش  9

 و فرهنگ سازی در زمینه پیشگیری 

* * * *  

ها و مداخالت موردی برای توانمند پروژه 10

 سازی 

با تاكید بر مشاركت  * * * *

محور  -جامعه  

  * * * *  روایت نگاری 11

پروژه كانون  12

 یاریگران زندگی

 * * * *  
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«ویژه دانش آموزان»( بخش خالقیت های مدرسه ای  1401-1402های )دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم      عناوین رشته  

 

 زیرشاخه عنوان رشته ردیف

 مخاطب سطح اجرا

كشور استان  منطقه  مدرسه 

 ی

ابتدای

 ی

متوسطه 

 اول 

متوسطه 

 دوم

 * *  * * * * فیلم كوتاه مستند فیلم كوتاه  1

 * *  * * * * فیلم كوتاه داستانی  2

 * *  * * * * پویا نمایی 3

 * *  * * * *  عكاسی 4

 * *  * * * *  روزنامه دیواری 5

-نرم افزار و چند رسانه 6

 ای

 * * * *  * * 

 * *  * * * *  كاراكتر های عروسكی 7

 * *  * * * *  موشن گرافی 8

   *   * *  انشا 9

10 
)مقطع ابتدایی تا نقاشی

سطح منطقه و استانی 

 می باشد(

 * * * * * * * مداد رنگی 

 * * * * * * * آبرنگ 11

 * * * * * * * گواش 12

 * * * * * * * پاستل 13

 * * * * * * * رنگ روغن 14

15 
 گرافیك

 * * * * * * * پوستر 

 * * * * * * * تصویر سازی 16

 * * * * * * *  بازی های رایانه ای  17

 * * * * * * *  ایده پردازی 18

 * * * * * * *   روایت نگاری 19
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 یازدهمين جشنواره نوجوان سالم 

 اثرنام و نام خانوادگی صاحب 
كد دانش آموز/شماره پرسنلی همكار 

 /والدینفرهنگی
 نام پدر

 

 

  الصاق عكس

 
  

 پایه تحصیلی قالب اثر تاریخ تولد جنسیت

  پسر

 
   نقاشی

 سال تحصیلی

 تلفن همراه: تلفن منزل: 1401-1400

    نام منطقه آموزش و پرورش: استان:    

 را كسب نمود.                  آموزشگاه برتر استناد رأی داوران رتبهمرحله اول: دانش آموز/همكار فرهنگی به 

 مهر و امضا مدیر

 

 منطقه را كسب نمود. برتر مرحله دوم: دانش آموز/همكار فرهنگی به استناد رأی داوران رتبه

 

 مهر و امضا اداره آموزش و پرورش امضا كارشناس مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی                                          

 استان را كسب نمود. برتر مرحله سوم: دانش آموز/همكار فرهنگی به استناد رأی داوران رتبه

 

 ه كلامضا رئیس اداره مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی                                                               مهر و امضا ادار

 چهارم: دانش آموز/همكار فرهنگی به استناد رأی داوران رتبه .............. را كسب نمود.مرحله 

 

 نام و نام خانوادگی داوران/امضا
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 و( نکته های ضروری:  

 .تعیین معلم راهنما در هر مدرسه برای راهنمایی و هدایت دانش آموزان الزامی است 

  جشنواره با اهداء لوح تقدیر و هدایای مناسب الزامی است.تجلیل از دانش آموزان در سطوح مختلف 

 شود.به برگزیدگان راه یافته به مرحله كشوری لوح تقدیر و گواهی شركت در جشنواره اهدا می 

 ریزی برای آموزش دانش آموزان راه یافته به مراحل منطقه، استان و كشوری مورد اهتمام قرار گیرد.برنامه 

  باشد.منزله قبول تمامی بندها و مفاد بخشنامه میشركت در جشنواره به 

 های اجتماعی در نظر گرفته شود.یك بخش ویژه برای ابتكارات و دستاوردهای كانون یاریگران زندگی و هفته مبارزه با آسیب 

 ا، با جلب مشاركت های برون سازمانی، به ویژه استانداری، فرمانداری، بخشداری و شوراهای اسالمی شهر و روست 

 .از ظرفیت كانون یاریگران زندگی و  تشكل های دانش آموزی در برگزاری جشنواره استفاده شود 

 های آموزشی والدین و مدارس(، از بسته آموزشی پیشگیری از اعتیاد و رفتار های پرخطر )شامل آلبوم پیشگیری و دفترک

 ستفاده شود.ای برای آموزش جهت خلق آثار و ارائه به جشنواره ابعنوان زمینه

  سهمیه هر منطقه  برای ارسال آثار )رتبه اول تا سوم ( به تفكیك جنسیت و مقطع تحصیلی با فهرست رتبه بندی می

 باشد.

  .ارسال تصویر اثر همراه با  شناسنامه اثر و عكس دانش آموز در یك فایل الزامی است 

 ته شركت نموده اند نیز در فایل های مجزا تنظیم و تمامی فایل های دانش آموزانی، همكاران و والدین كه در یك رش

 درج شود و در یك لوح فشرده ارسال گردد.

 نفره( و دانش آموز باشند.  4تا  2های گروهی لزوما باید كار گروه )در رشته 

 میكار انفرادی مورد پذیرش نفر( تمام رشته به صورت  5الی 2دانش آموزی به جزء فیلم )كارگروهی  های در رشته-

 باشد.

  كارشناسی به تفكیك رشته، مقطع و جنسیت تكمیل و برای مدرسه جدول آماری تعداد كل شركت كنندگان در هر

 باشد.(ارسال شود. ) نمون برگ اكسل پیوست می سالمت و پیشگیری

 ردد. جدول مشخصات آثار منتخب، تكمیل و همراه آثار برای اداره كل مطابق سهمیه و زمان تعیین شده ارسال گ

 )نمون برگ اكسل پیوست می باشد.(

 شود. رعایت سربرگ ساختار و شناسنامه آثار برای ارسال آثار الزامی است چرا كه مالک داوری آثار نیز محسوب می 

 .تجلیل از دانش آموزان در سطوح مختلف جشنواره با اهداء لوح تقدیر و هدایای مناسب مورد انتظار است 

 توانند آثار خود را در محورهای جشنواره، و با نام یاریگران زندگی ارائه داده و مدرسه نیز میآموزی های دانشتشكل

 .در جشنواره شركت نمایند

 از ظرفیت تشكل های دانش آموزی در برگزاری جشنواره استفاده شود.     -        

  باشد.میشركت در جشنواره به منزله قبول تمامی بندها و مفاد بخشنامه اجرایی آن 

  خواهد بود.  1401 منطقه دهم بهمن ماه مهلت ارسال آثار به دبیر خانه 

 كارشناسی سالمت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

 


