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 - 1مقدمه
بشررر نرررن بی ررم و یکمرری در سررالیان اخیررری تیییررراز ب رریاری در یرروزه هررای تکنولرروایی ارتباطرراز و رسررانه را در
تمررامی ابعرراد زنرردگی فررردی و اجتمرراعی خررود تجربرره کرررده اسررم و گرراه از آن ترربریر گرفترره و گرراهی بررر آن ترربریرگزار برروده
اسم .به جررتز مری تروان گفرم مهمتررین پدیرده عررر یاهرر پدیرده "رسرانه" اسرم" .رسرانه" سرال پنهرانی کره امرروز
همه ندرتمندان در هر کجا که باشند از آن در جهم هدایمی کنترل و مدیریم افکار عمومی استفاده می کنند.
در دنیررای کنررونیی بررا تیییررر م لفرره های نرردرز از نرردرز سررخم برره نرردرز نرررم و نرردرز هوشررمندی رسررانهها برره یکرری از
مهم ترین ابزارهرای نردرز نررم و نردرز هوشرمند در جنرت نررم تبدی شرده اند .بنرا بره ن رر برخری رای ن رران امرروز مرا
در یررن نبرررد همهجانبرره در عر رره جنررت نرررم ه ررتیم کرره در ایررن عر رره جنررت پنهرران مهمترررین عامرر پیررروزی
شناسررایی اسررتعدادها و تربیررم نیروهررای رسررانه ای یرفرره ای در جبهرره یرر اسررم .دراین بررینی ن رر جرروان انقررالب و
به خرررود دانررش آمرروزان برره عنرروان آینررده سررازان ایررران اسررالمی برره عنرروان مهمترررین نیرررو و ترروانی دارای ارزشرری
اسررتراتژین ه ررتند کرره بایررد اسررتعدادها و ترروان هررای بررالقوه آنررانی شناسرراییی هرردایم و یمایررم شرروند .برری شررن تولیررد
برنامه هایی در این زمینه یکی از ابزارهای تحق این امر مهم اسم.
بررر ایررن اسرراسی اتحادیرره انجمنهررای اسررالمی دانشآمرروزان بنررا برره هرررورز پاسررخاویی برره نیازهررای موجررود در زمینرره
شناسرراییی پرررورش و برره کررارگیری اسررتعدادهای دانررش آمرروزان در یرروزه رسررانه جشررنواره رسررانه هررای دانررش آمرروزی
"رسانش" را تولید کرده و در بین دانش آموزان سراسر کشور برگزار می نماید.
جشرنواره رسررانه هرای دانررش آمروزی رسررانش بحمرداذ در سررال گبشرته بررا اسرتقبال چشررمایر دانرش آمرروزان مواجره شرردی
تجربرره ی نرروگ برگررزاری جشررنواره اعررم از (تنرروگی پشررتیبانی هررای آموزشرری و انایزشرریی رویررداد ملرری و )..موج ر
در دومین دوره در سال جاری با تقویم بخش های دیار به ورز ویژه تر عملیاتی شود.

 - 2شعار جشنواره
رسانش خیزش هوشمندانه نوجوان در دنیای رسانه
شعار اخترا ی ( :هر انجمن اسالمی؛ ین رسانه!)

 - 3اهداف برگزاری جشنواره
-

شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزی

-

به کارگیری استعدادهای دانش آموزی در یوزه رسانه
2

شررد تررا

-

فعال کردن و به کارگیری انواگ رسانه های مورری مفید و جباب دانش آموزی در مدارس سراسر کشور
تبسرریی یررن رسررانه بررا کیفیررم و دارای هررری نفرروب برراخ برررای مخاطرر دانررش آمرروز در سررط دانررش آمرروزان
کشور

-

شناسایی و معرفی دانش آموزان م تعد و عالنه مند به رسانه های فعال و انقالبی کشور
افزایش هری نفوب انجمن اسالمی در دانش آموزان مدارس

 - 4مخاطبین جشنواره
الف  -بخش دانش آموزی
کلیه دانش آموزان دختر و پ ر مقاطع متوسطه اول و دوم.
ب  -بخش دبیران سواد رسانه ای
دبیران درس تفکر و سواد رسانه ای کلیه مدارس کشور
ج  -مربیان و سرگروه های اتحادیه
مربیان و سرگروه های فعال در اتحادیه های سراسر کشور

 - 5بخش های جشنواره
الف  -بخش دانش آموزی
بخش

نشریات

قطعات صوتی

فیلم و مستند

فضای مجازی

مقطع

متوسطه اول

• نشررررریه مکترررروب
( تررررن برگرررریی
مجلد)
• روزنامه دیواری
•

متوسطه دوم

•
•
•

• رادیو مدرسه
• پادک ررررم هررررای مقطننع متوسننطه اول
وتی
نیست.
(به ورز گروهی و فردی)
ایننن بخنننش شنننام

•

نشررریه مکتوب(ترررن • رادیو مدرسه
• پادک رررررم هرررررای
برگیی مجلد)
ررررررررروتی(به •
نشریه الکترونین
اینفوگرافین(به ورز
ررورز گروهرری •
و فردی)
گروهی و فردی)
پوسررررتر(به ررررورز
گروهی و فردی)

شرررر رربکه هرررر ررای
اجتماعی
سایم و وبالگ
اپلیکیشن

• فیلم کوتاه
• گرررزارش تررررویری یرررا
تلویزیونی

•
•
•
•
•
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فیلم کوتاه
نماهنت(برررره ررررورز
گروهی و فردی)
موشن گرافین(به ورز
گروهی و فردی)
گرررزارش تررررویری یرررا
تلویزیونی
تیزر

ب  -بخش معلمین تفکر و سواد رسانه ای
کارگاه های تولید محصول رسانه ای
•

هدایم و مربی گری در نال

برگررزاری کارگرراه هررای تولیررد محررروخز رسررانه ای یررول محررور ن ررام موهرروعاز

کتاب درس سواد رسانه در کالس وربم آن ارر در سایم جشنواره

ج  -مربیان و سرگروه های اتحادیه
طرح درس نویسی
•

• مکتوب

ارزیابی جشنواره

مقاله

مکتوب ( کمی ی کیفی)

• سبد مررررر رسررانه ای
نوجوانان

 - 6زمان بندی جشنواره
همررواره یکرری از د د رره هررای برره خرررود کررادر محترررم اتحادیرره اسررتان زمانبنرردی جشررنواره و شررلو ی برریش از انرردازه
برنامره و بعارا ترزایم آن هرا بررای یکردیار بروده اسرمی در سرال جراری مقررر گردیرد ا لر

جشرنواره هرا هرم در نروگ زمران

و هرم در پوشررش موهرروعاز بررا یکردیار هماهنررت شررده و بنررا برر همررین موهرروگ جشررنواره رسرانش از مهررر مرراه آ رراز و تررا
پایان اردیبهشم ماه ادامه خواهد داشم.
ردیف

زمان

اقدام

1

ارسال پوستر تبلییاتی جشنواره به استان ها

2

معرفی رابط استانی به جشنواره

3

بخررش عمررومی(دانش آمرروزی مربرریی معلمررین سررواد رسررانه ای) :ربررم و ارسررال آرررار در

آبان ماه
1تا25آبان ماه

سایم آینده سازان

1آبان  98تا  15اردیبهشم 99

4

بخش ویژه انجمن اسالمی :ربم و ارسال آرار در سامانه عقی

5

بخش جایزه ویژه :ربم و ارسال آرار در سایم جشنواره

6

داوری و اعالم برندگاه جایزه ویژه

7

داوری و اعالم اسامی پبیرفته شدگان ویژه متوسطه اول

تیر 99

8

داوری و اعالم اسامی پبیرفته شدگان مریله نخ م(ویژه متوسطه دوم)

تیر 99

1آبان  98تا 15اردیبهشم 99
هر فراخوان 1ماه مهلم دارد.
 10روز بعد از پایان مهلم فراخوان
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9

داوری و اعالم اسامی برگزیدگان معلمین سواد رسانه و بخش مربیان و سرگروه ها

10

برگزاری اختتام یه هررای اسررتانی ویررژه کلیرره مربیررانی سرررگروه هررای معلمررین سررواد رسررانه و

تیر 99
تیرماه99

دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه
11

برگزاری رویداد ملی جشنواره (ویژه متوسطه دوم)

مرداد 99

12

اختتامیه و اهدای جوایز

مرداد 99

13

تقدیر از رابطین برتر اسررتان هررا ی برگزیرردگان دانررش آمرروزی معلمررین سررواد رسررانه و مربیرران

مرداد 99

و سرگروه های برگزیده اتحادیه در اختتامیه

 - 7مراحل رقابت در جشنواره و انتخاب نفرات برتر
الف  -بخش دانش آموزی
 مقطع متوسطه اول
در مقطررع متوسررطه اولی جشررنواره در یررن مریلرره انجررام مرری شررود و آرررار دانررش آمرروزان مررورد بررسرری و ارزیررابی نرررار
می گیرد و اسامی نفراز برتر در تیرماه اعالم و از نفراز برتر تقدیر خواهد شد.
 مقطع متوسطه دوم
در مقطررع متوسررطه دوم دانررش آمرروزان جشررنواره در دو مریلرره انجررام مرری شررود( .شررام عمرروم دانررش آمرروزان
مدرسه و بخش ویژه انجمن های اسالمی اسم).
مرحلننه اول در مریلرره اول آرررار دانررش آمرروزان مررورد بررسرری و ارزیررابی نرررار مرری گیرررد و اسررامی نفررراز برتررر هررر
اسرتان در تیرمراه اعرالم خواهرد شردی پریش بینری شرده اسررم اختتامیره هرای اسرتانی برا هردر تقردیر و تشرکر از همرره
ی شرکم کنندگان وجریان سازی رسانه ای در خرود اررگباری جشنواره در سط استان برگزار گردد.
مرحله دوم نفراز برتر مریله اول می بای م در مریله رویداد ملی جشنواره شرکم نمایند.
برره جهر ررم اهمیر ررم آمر رروزش هر ررای رسررانه ای و پیوسر ررم آن در انر ررداماز فرهنار رری ی رسر ررانه ای نوجر رروان ی در دوره
رویررداد ملرری جشررنواره برررای برنرردگان مریلرره اول پرریش بینرری برنامرره هررای متنرروگ فرهنارری اعررم از ( بازدیررد از مراکررز
رسررانه ای ی دیرردار و یاررور اسرراتید مجرررب کشرروری در عر رره رسررانه ی کارگرراه هررای آموز شرریی مهررارتی و )...مرری
گررردد ی در ایررن رویررداد شرررکم کننرردگان برره ررورز یارروری وتیمرری در نالرر

« مسننابقه مرننارت و سننواد

رسننانه برره رنابررم بررا یکرردیار خواهنررد پرداخررم و پرری از بررسرری نحرروه یاررور در م ررابقه و سررط بنرردی آرررار و

5

طبر ن ررر هیربز داوران ترریم هرای یرراعز رتبره اعررالم خواهنررد شرد و برتر رین در مراسرم اختتامیرره جشرنواره تقرردیر برره
عم خواهد آمد.
ب  -بخش دبیران درس تفکر و سواد رسانه
جهررم دهرری برره درس تفکررر و سررواد رسررانه ای در مرردارس فر ررتی برری ن یررر برررای کشررف اسررتعداد هررای دانررش
آمرروزی در یرروزه رسررانه اسررمی برره همررین جهررم یکرری از بخررش هررای ویررژه جشررنواره در سررال جرراری یاررور دبیررران
محترررم ایررن درس در نال ر

برگررزاری کارگرراه و فر ررم تولیررداز رسررانه ای در نال ر فعالیررم هررای فررو برنامرره کررالس

اسرم .برردیهی اسررم دانررش آمرروزان پرری از تولیررد آرررار و ربرم ارررر برره نررام خررود در جشررنواره شرررکم خواهنررد یافررمی
لکرن برره جهررم همراهرری دبیررران محترررم برا ارررر در فر ررم برره وجررود آمررده سرامانه نابلیررم ربررم تولیررداتی کرره دبیررر
م تقیم با آن در ارتباط بوده را فراهم کرده اسم.
اطالعرراز ارسررالی دبیررران محترررم در سررایم مررورد بررسرری و ارزیررابی نرررار مرری گیرررد و درسرره بخررش بیرر اسررامی
نفراز برتر در تیرماه اعالم و از آنان در مراسم اختتامیه جشنواره تقدیر به عم خواهد آمد.
-

اررهای برگزیده دانش آموزانی که دبیران محترم در آن نقش مربی داشته اند.

-

تعداد ارر های تولید شده ای که از طرر دبیران محترم ربم می گردد.

-

خالنیم و ابتکار در نوگ معرفی جشواره به دانش آموزان

ج  -مربیان و سرگروه های اتحادیه های سراسرکشور
برردون شررن نقررش مربیرران و سرررگروه هرران نرارگرراه و خیمرره هررای دانررش آمرروزی اتحادیرره در جررببی هرردایم و
یمایرم از برنامره هرای فرهناری ی تربیتری ب ریار مهرم واساسری اسرم کره بحمرداذ در سرالیان گبشرته نیرز ایرن مهررم
به درستی از طررر همره ی عزیرزان رورز مری گرفتره اسرم .لکرن توجره بره نقرش هردایم گرری مربیران و توجره بره
مقررو خز تربیترری مرری بای ررم در برنامرره هررا پیونررد خررورده و از ایررن ظرفیررم نرراب در جهررم رشررد روز برره روز محترروا و
معرفم عملیاز های در دسم اندام استفاده کردی به همین من ور در سال جاری با سه بخش :
-

تولید طر درس نوی ی مهارز رسانه ای

-

ارزیابی کمی و کیفی جشنواره در ن بم با اهدار تربیتی ی تشکیالتی تشک

-

مقاله با موهوگ سبد مررر رسانه ای نوجوانان

رسرانش برره جشرنواره ای در خرردمم مربری و سرررگروه نیرز نرررار گرفررم ترا تکمی ر کننرده فرآینررد هرای تربیترریی تشررکیالتی
خود باشد.
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 - 8قوانین و مقررات تولید و ارائه آثار
اول بخش دانش آموزی
الف  -بخش عمومی
 - 1بخش نشریات
•

در بخششم وسطهششول

رشررته هررای ایررن بخررش شررام نشررریاز مکتوب(تررن برگرری و مجلررد)ی نشررریاز

الکترونین و روزنامه دیواری اسم.
• در بخششم وسطهششول د

رشررته هررای ایررن بخررش شررام نشررریاز مکترروبی نشررریاز الکترونیررنی اینفوگرافیررن و

پوستر اسم.
•

برررای شرررکم در رشررته هررای نشررریاز مکترروب و نشررریاز الکترونیررنی در طررول سررال تحررریلی مرری بای ررم
حننداق  1شننماره تولینند شررود .البترره هررر چرره تعررداد شررماره هررای تولیررد بیشررتر باشرردی امتیرراز بیشررتری برره آن
نشریه تعل می گیرد.

•

هرر چرره تولیررد محترروا و طرایری نشررریه دانررش آمرروزی ترر باشرردی امتیرراز و ایتمررال برنرده شرردن نیررز بیشررتر خواهررد
بود.

 نکتننه مرننم اسرتفاده از سننو ه هننا و محتواهننای بننومی مدرسننه ایس شننرری و اسننتانیس در نشررریاز امتیرراز
بیشتری در داوری خواهد داشم.
 استفاده از قالب طنز در نشر یاز امتیاز بیشتری در داوری خواهد داشم.
•

در نالر

نشررریاز مکترروبی در دو بخررش نشررریاز تررن برگرری و مجلررد دانررش آمرروزان مرری تواننررد بررا ابتکررار و سررلیقه

خررودی نشررریاز دانررش آمرروزی را برره رشررته تحریررر در بیاورنررد و در بررین دانررش آمرروزان توزیررع نماینررد و در جشررنواره
شرکم کنند.
• یادداشرم و تحلیر ی کاریکراتور ی شرعر ی عکری ی طنرز ی مرتن ادبر یی م رابقهی جردولی برنامننه هننای انجمننن اسننالمی
مث لشکرفرشتاانی همکالسی آسمانی ی هیئم انرار المهدی (عج) و  ....نال
•

های پیشنهادی ما اسم.

شرررکم در همرره بخررش هررای جشررنواره برره ررورز گروهرری اسررم و فقررط رشررته اینفوگرافیررن و پوسررتر(ویژه
متوسرطه دوم) بننه صننورت انفننرادی نیررز نابلیرم شرررکم دارد .تعررداد نفررراز در تمررامی گررروه هررای نشررریاز مرری
بای م بین  2الی  5نفر باشد.

 - 2بخش قطعات صوتی
• در هننر دو مقطننع متوسننطه اول و دوم رشررته هررای ایررن بخررش از جشررنواره شررام رادیننو مدرسننه و
پادکست صوتی اسم.
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• قالننب رادیننو مدرسننهس یکرری از جررباب ترررین رسررانه هررای دانررش آمرروزی کرره مرری توانررد اسررتعداد هررای دانررش
آمرروزان را نمایرران و شررکوفا نمایرردی رسررانه ای بررا عنرروان رادیررو مدرسرره اسررم .اعاررای تحریریرره مرری بای ررم
محتواهررای خررود را از نب ر آمرراده کننررد .زمرران پخررش رادیررو مدرسررهی زنررت هررای تفررری و برنامرره هررای مناسرربتی
مدرسرره اسررم .دانررش آمرروزان بایررد بررا همنناهن ی اولیننا مدرسننه ی در زنررت تفررری و از بلنرردگوی هررای مدرسررهی
رادیرو مدرسرره را پخررش کننرد .مهمترررین نکترره در رادیرو مدرسرره ایررن اسرم کرره نب ر از اجررای محترروای برنامرره بایررد
توسط مربی و یا کمک مربی انجمن اسالمی ارزیابی و کنترل شود.
• نالرر

هررای پیشررنهادی مررا برررای رادیررو مدرسررهی خبرهررای جررباب و پررر مخاطرر ( مررثالم اعررالم نفررراز برتررر مرراه

مدرسرره)ی مطالرر طنررز( البترره بررا یفرره شررئوناز و برره دور از تم ررخر)ی مرررایبه بررا مرردیر و یررا دبیررران مدرسررهی
مرررایبه بررا دانررش آمرروزان برتررر مدرسررهی نطعرراز رروتی و آهنررت هررای انقالبرریی افکررم هررای رروتی و  ...اسررمی
ی تری معرفرری برنامره هررای انجمرن اسررالمی نیررز مری توانررد در ایرن بخررش ررورز گیررد .هررر چره محتواهررای شررما
بومی تر و مناس
•

مدرسه و دانش آموزان باشدی امتیاز بیشتری ک

می کنند.

برررای شرررکم در جشررنوارهی دانررش آمرروزان بایررد در هناررام پخررش رادیررو مدرسررهی برره وسرریله دوربررین و یررا گوشرری
موبایرر ی از اجرررای خررود فرریلم بایرنررد و همتنررینی رروز رادیررو مدرسرره را هرربط کرررده و هررر دو فایرر فرریلم و
وز را ارسال کنند.

•

یدان زمان نطعاز وتی( رادیو مدرسه و پادک م وتی) ی  3دنیقه و یداکثر آن  10دنیقه اسم.

•

شررکم در بخرش نطعراز روتی بره رورز گروهری اسرم و فقررط رشرته پادک رم روتی بره صن ورت انفننرادی
نیررز نابلیررم شرررکم دارد .تعررداد نفررراز در تمررامی گررروه هررای نطعرراز رروتی مرری بای ررم بننین  2الننی  3نفررر
باشد.

 نکتننه مرننم اسررتفاده از سننو ه هننا و محتواهننای بننومی مدرسننه ایس شننرری و اسننتانیس امتیراز بیشررتری در
داوری خواهد داشم.
 نکته مرم استفاده از قالب طنز امتیاز بیشتری در داوری خواهد داشم.
 - 3بخش فضای مجازی(ویژه مقطع متوسطه دوم)
• رشته های این بخش از جشنواره شام شبکه های اجتماعی ی سایم و وبالگ و اپلیکیشن اسم.
• در بخررش شرربکه هررای اجتمرراعیی دانررش آمرروزان مرری تواننررد در یکرری از پیررام رسرران هررای داخلرری شررام سننرو س
ایتاس آی گپس بله کانال تشکی داده و آرار خود را اراعه دهند.
• از بررین ابررزار هررای مختلررف موجررود در پیررام رسرران هررای رررفا "کانننال" در بخررش م ررابقه ای جشررنواره شرررکم داده
می شود؛ ما بقی ابزار ها از جمله گروه و ربازی ممکن اسم مورد تقدیر نرار گیرند.
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• در بخررش ارزیررابیی محترروای کانررال اهمیررم خرراد خررود را دارد و بایررد مطرراب سرفررر هررای اراعرره شررده در شرریوه
نامه جشنواره باشد .گفتنی اسم سواه ها و محتواهای بومی مدرسه ای و شهری اهمیم ویژه ای دارند.
• دیاررر مررالی هررای ارزیررابیی تعررداد اعاررای کانررالی تعررداد افررراد بازدیررد کننررده مطالرر ی رونررد رو برره رشررد و پیشرررفم
کانال می باشند.
• دانررش آمرروزان مرری تواننررد از نالرر

هررایی ماننرردی مرررایبهی طنررزی یادداشررم و تحلیرر ی عکرریی فرریلمی برنامرره هررای

انجمن اسال می مانند همکالسی آسمانی و لشکرفرشتاان و ...استفاده کنند.
• در رشررته سررایمی وبررالگ و اپلیکیشررن دانررش آمرروزان مرری تواننررد متناسرر

بررا جرردول موهرروعی جشررنواره سررایمی

وبالگ و اپلیکیشن طرایی نمایند.
• تعداد اعاای گروه این بخش از جشنوارهی می بای م بین  2الی  4نفر باشد.
 نکته مرننم اسرتفاده از سننو ه هننا و محتواهننای بننومی مدرسننه ایس شننرری و اسننتانیس امتیراز بیشرتری در
داوری خواهد داشم.
 نکته مرم استفاده از قالب طنز امتیاز بیشتری در داوری خواهد داشم.
 نکته مرم توجه به مطالبه گری های دانش آموزی در این بخش از اهمیم ب زایی برخورداراسم.
 - 4بخش فیلم و مستند :
• رشررته هررای ایررن بخررش از جشررنواره شررام فرریلم کوترراهی موشررن گرافیررنی نماهنررتی تیررزر و گررزارش خبررری
اسم.
• فریلم و یررا م رتند کوترراهی تیرزر و گررزارش خبرری مرری توانررد برا هررر وسریله ای از جملررهی دوربرین عکاسرری و فرریلم
برداری و یا گوشی موبای هبط شود.
• دانش آموزان می توانند متناس
•

با جدول موهوعی جشنواره تولیداز خود را اراعه نمایند.

موضوعات بومیس مدرسه ای و شرری در این بخش امتیاز ویژه ای کسب می کنند.

• استفاده از قالب طنز امتیاز بیشتری در داوری خواهد داشت.
• برررای شرررکم در جشررنوارهی هناررام تولیررد ارررری دانررش آمرروزان بایررد یتم رام از «پشننت صننحنه فرریلم کرررده و برره
پیوسم ارسال نمایند .به بهترین پشم حنه نیز جایزه ای تعل خواهد گرفم.
• تعداد اعاای گروه فیلم و م تند کوتاهی می بای م بین  2الی  5نفر باشد.
• دانرش آمرروزان مرری تواننررد در رشررته هررای موشننن گرافیننکس نماهنننز و تیننزر برره ررورز انفننرادی شرررکم
کنند.
• در رشته های موشن گرافیک و نماهنز ی یدان زمان ی  30ثانیه و یداکثر آن  3دقیقه اسم.
• یدان زمان تولید فیلم کوتاه ی  3دنیقه و یداکثر آن  30دنیقه اسم.
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• یداکثر زمان تیزر بایدحداق

 3و حداکثر 30رانیه باشد.

• یدان زمان تولید گزارش ترویری یا تلویزیونی  1دنیقه و یداکثر زمان آن 5دنیقه باید باشد.
ب بخش ویژه انجمن های اسالمی مدارس(ویژه مقطع متوسطه دوم)
ایرن بخرش از جشرنواره ویررژه رنابرم برین انجمرن هررای اسرالمی مردارس اسررم .بری شرن هرر انجمررن اسرالمی بررای اراعرره
اخبررار و اطالعرراز از رسررانه اسررتفاده مرری کنررد .اعررالم عارروگیریی اعررالم اجرررای برنامرره هررای انجمررن اسررالمی در مدرسرره
در این بخش جای می گیرند.
در مقطررع متوسررطه دوم م ررئول انجمررن برره همررراه اعاررای هیئررم مرکررزی مرری تواننررد در ایررن بخررش شرررکم کننررد.
بخش

نشریات

مقطع
•
بخش ویژه

•
•

متوسطه دوم
•

قطعات صوتی

نشررریه مکتوب(تررن برگرریی • رادیو مدرسه
• پادک ررررم هررررای
مجلد)
نشریه الکترونین
اینفوگرافین(برررره ررررورز (برره ررورز گروهرری و •
•
گروهی و فردی)
فردی)
پوسررتر(به ررورز گروهرری و

فضای مجازی
شررربکه هرررای •
اجتماعی

وتی

برد انجمن اسالمی
بررررررد انجمرررررن
اسررررررررررالمی در
مدرسه

سایم و وبالگ
اپلیکیشن

فردی)

مهمتررین نکترره در ایرن بخررش رسررانه هرایی ه ررتند کرره انجمرن اسررالمی بررای اراعرره اخبررار و اطالعراز خررود در مدرسرره از
آنهررا اسررتفاده مرری کنررد .اعررالم عارروگیریی اعررالم اجرررای برنامرره هررایی ماننررد هیئررم مدرسرره ایی سرگبشررم پژوهرری
لشکرفرشررتاانی همکال سرری آسررمانیی طررر کتررابخوانیی اردو و ...بخررش هررایی ه ررتند کرره همرره سرراله از سرروی انجمررن
هرای اسررالمی مرردارس برره دانررش آمرروزان معرفرری مرری شرروند .هرر انجمررن از رسررانه هررایی ماننررد برررد انجمررنی تخترره سرریاه
مدرسرهی رادیرو انجمررنی پوسرتری بنررری نشرریهی وبرالگی انررواگ کانرال هررا در شربکه هرای اجتمرراعیی ارتباطراز چهررره بره چهررره
و شفاهی و ...برای معرفی آنها به عموم دانش آموزان استفاده می کند.
دوم بخش معلمین تفکر و سواد رسانه
در ایررن بخررش از جشررنوارهی معلمررین تفکررر و سررواد رسررانه ای روش هررای نوآورانرره و خالنانرره ای در کررالس سررواد رسررانه
ای برره کررار مرری گیرنررد کرره از طری ر ایررن روش هررا کمیررم و کیفیررم یاررور دانررش آمرروزان مدرسرره در جشررنواره رسررانش
افرزایش یابررد .ایرن روش هررا کرامالم ابررداعی و خرال اسررم .مرثالم مرری تروان بترره هرای کررالس را بره چنررد گرروه2تررا 5نفررره
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تق ریم کرررد و بره آنهررا نحرروه تولیرد نشررریهی تشررکی کانرالی فیلم ررازی برا موبای ر ی تولیررد گرزارش ترررویری و  ...ر ا آمرروزش
داد و یا نحوه تبمین و تولید محتوا و تحلی آن را به دانش آموزان آموخم.
نحروه سرنجش ایررن بخرش از طری ر تعرداد ربررم نرام هررای دانرش آمروزان مدرسرره و کیفیرم آرررار آنهرا سررنجیده مری شررود.
برره ایررن تربیررم کرره دبیررران محترررم مدرسرره بایررد در زمرران ربررم نررام در جشررنواره و ارسررال ارررر دانررش آمرروزان در پروفایرر
ربرم نررامی مربوطره اسررامی و نررام اررر دانررش آمروزان خررود را برره رورز کامر در سرایم وارد کننررد .هررر چره تعررداد دانررش
آموزان بیشتر و کیفیم آرار ارسالی آنها بهتر باشد امتیاز معلم افزایش می یابد.
سوم بخش مربیان و سرگروه های انجمن اسالمی
در ایررن بخررش مربیرران و سرررگروه هررای انجمررن اسررالمی مرری تواننررد در سرره شرراخه طررر درس نوی رریی ارزیررابی جشررنواره
و تولید مقاله آرار خود را تولید کنند و از طری سایم جشنواره بازگزاری نمایند.
 - 1طننرح درس نویسننی طرر درس بایرد سرراده باشردی جزعیراز در آن کررامالم شرفار بیران شررده باشرد .بررای مهررارز
رسررانه ای ( اعررم از تولیررد و سررواد رسررانه ) مخاطرر

دانررش آمرروزان دختررر یررا پ ررر متوسررطه دوم طرایرری شررده

باشررد .مرررتبط بررا موهرروگ باشررد .از ابزارهررای کمررن آموزشرری برررای اراعرره آن برره مخاطبرران اسررتفاده شررده باشررد.
خالنانه و نوآورانه باشد .بین800تا 2500کلمه باشد.
•

توجه به ویژگی ها و امکانات بومیس مدرسه ای و شرری در این بخش امتیاز ویژه ای دارد.

 - 2ارزیننابی جشنننواره ارزیررابی از جشررنواره در دو بخررش کمرری و کیفرریی محترروای ی در ن رربم بررا اهرردار و ن ررام
موهرروعاز تشررک از دیررد و ن ررر مربرر ی در سررط شررهری اسررتان و برنامرره ملرری مرری بایررد ررورز بایرررد .ارزیررابی و
تحلیرر جشررنواره مرری بای ررم یرردان بررین  1000تررا  2000کلمرره باشررد و از روش هررای تحقیرر مرسرروم در
جهم استاندار دسازی آن استفاده کرد.
 - 3تولینند مقالننه بردون شرن توجرره بره سربد مررررر رسرانه ای نوجوانران و اسررتخراج آسری

هرا و فر ررم هرای ایررن

پدیررده ب رریار مررورد اسررتفاده و کارگشررا خواهررد بررود ی برردون شررن رسررانش فر ررم ب رریار مناسرربی سررم کرره برره
عنرروان نمونرره آمرراری ایررن موهرروگ مررورد بررسرری و تحلیرر وانررع گررردد .یجررم مقالرره مرری بای ررم یررداکثر تررا
 10000کلمه باشد و استفاده از محتواهای اراعه شده رفا در نال

منبع استفاده گردد.

چرارم بخش جایزه ویژه (رسانشو)
الف) برنامه های تشننک در بخننش جننایزه ویننژه همرانطور کره در نبر نیرز اشراره شرد همارایری برنامره هرای تشرک
بررا یکرردیار و اسررتفاده از ظرفیررم هررای متقاب ر مررورد توجرره جرردی برروده اسررم ی لرربا ایررن بخررش از جشررنوارهی ویررژه کلیرره
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دانررش آمرروزان مقطررع متوسررطه اول و دوم اسررم .برردین ترتیرر کرره در مناسرربم هررای مختلررف یررن موهرروگ بررر مبنررای
برنامه های تشک به عنروان سرواه اعرالم مری شرود و دانرش آمروزان عالنمنرد مری تواننرد بننه منندت یننک منناه آررار خرود
را از طری ر سررایم آینررده سررازان بارگررباری نماینررد .در بررازه زمررانی 10روزه آرررار داوری و برگزیررده جررایزه ویررژه اعررالم مرری
شود و از وی تقدیر به عم خواهد آمد.
الننف) کانننال و برنامننه تلوزیننونی رسانشننو در جهررم جریرران سررازی و ارتقررای کمرری وکیفرری آرررار جشررنواره در ن ررر
اسم در نالر کانرال و برنامره تلوزیرونی (رسانشرو) کر ه در نالر
اسررمی م ررابقاتی برره ررورز هفتارری و مرروردی در نال ر

همکراری برا شربکه امیرد و یرا سرایم آپراراز دریرال تولیرد

هررای مختلررف (سرروالی ی پویشرری و )...آمرراده و اعررالم شررده و برره

برگزیردگان جرروایزی نفی رری تعل ر گیررد .ایررن درگرراه برررای کلیره دانررش آمرروزان آزاد اسررم و محردودیتی برررای ک ررانی کر ه
در م ررابقه نیررز شرررکم نمرری کننررد نیررز نررداردی کلیرره اخبررار و اطالعرراز در خرررود ایررن بخررش از جشررنواره از طریرر
کانال رسانش در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد.

 - 9جدول تعاریف بخش های جشنواره
تعریف

عنوان

نشریه تک برگی

نشریه مجلد

روزنامه دیواری

نشریه الکترونیک
اینفوگرافیک
رادیو مدرسه

پادکست های صوتی

نشررریه تررن برگرری ارررری اسررم فرهنارری و هنررری کرره توسررط گررروه مشررخ

و محرردودی از دانررش آمرروزان در

نال ین فحه تن یم می شود.
نشررریه مجلررد دارای بخررش هررای مختلفرری از جملرره یادداشررمی مقالررهی گررزارشی مرررایبه و ...مرری باشررد و در
ین دوره انتشار (هفته نامهی ماهنامه و )...منتشر می شود.
ررفحه ای شررام مطالرر خبررری و گزارشرری اسررم کرره برررای نرررار گرررفتن روی دیرروار مکرران هررای عمررومی
مث مدرسه طرایی می شود.
نشررریه الکترونیکرری کرره برره نررام مجلرره دیجیتررال نیررز خوانررده میشررود برره نشررریهای گفترره می شررود کرره بررر روی
وب یا ناب خواندن بروی شیوههای دیجیتال منتشر می گردد.
اینفوگرافیررن یررا اطالگنااشررم یررا گرافیررن اطالگرسرران برره نمررایش دادههررا بررا کمررن عکرریی نمرروداری نقشررهی
دیاگرام و ..در نال ین ترویر گفته میشود.
رادیررو مدرسررهی برنامرره ای اسررم کرره بررا کمررن آن هماننررد رادیوهررایی کرره از گبشررته می شناسرریدی مطررالبی کرره
مد ن ر دارید را به ورز سی تم وتی و پخش زنده برای مخاطبان خود اجرا می نمایید.
پادک ررم یررن تکنولرروای جدیررد ماننررد برنامرره ای رادیررویی یررا مشررابه آن اسررم کرره برره ررورز دیجیتررالی
هرربط شررده و در اینترنررم برره شررک محترروای رروتی منتشررر مرری شررود .پادک ررم روشرری مناسرر برررای
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انتشررار محترروای الکترونیکرری از طریرر

رردا اسررم کرره کرراربران نررادر ه ررتند سرراخته هررای رروتی وکالمرری

خود را به عنوان وبالگ وتی به شنوندگان اراعه دهند.
سایت

یرررن سرررایم مجموعر ر ه ای از رررفحاز مررری باشرررد کررره یر رراوی اطالعررراتی ماننرررد :گر ررزارش روزانرررهی اخبررراری
یادداشمها یا مقاخز علمی مورد ن ر طرا آن اسم.
وبررالگ یررا وبنوشررم کرره برره آن تارنوشررمی تارناررار یررا بررالگ هررم می گوینرردی نرروعی وبسررایم اسررم کرره یرراوی

وبالگ

اطالعرراتی ماننررد :گررزارش روزانررهی اخبرراری یادداشررمهای شخرر رری یررا مقرراخز علمرری مررورد ن ررر طر رررا آن
اسم.

اپلیکیشن
فرریلم کوترراه برره گروهرری از فیلمهررا و آرررار هنررری گفترره میشررود کرره ن رربم فرریلم بلنرردی هررم زمرران ب رریار
فیلم کوتاه

کمتررری دارد و هررم بررا بودجرره ب رریار پررایین و تجهیررزاز کررم سرراخته میشررود .فرریلم کوترراه بایررد یررداکثر 40
دنیقه یا کمتری زمان داشته باشد .تیتراا اول و آخر نیز جزو این زمان مح وب میشوند.

نماهنز

موشن گرافیک

تابلو اعالنات

پوستر

گزار

تصویری

یا تلویزیونی

نماهنت یا موزین ویدعوی فیلم کوتاهی اسم که روی آن ین موسیقی خاد نرار داده میشود.
موشررن گرافیررن :دانررش اد ررام تررراویر و یرکررم آنهررا برره همررراه رردا کرره در سرراخم تیررزر تبلییرراتیی انیمیشررن
هررای دوبعرردیی برنامرره هررای آموزشرری و...کرراربرد دارد .عرردم نیرراز برره دوربررین و نررور و فیلمبرررداری و عرردم نیرراز
برره بررازیار و اسررتفاده از رنررت هررای جرربابی تررراویر گرافیکرری متنرروگ و خلرر افکررم هررایی بررا جرربب مخاطرر از
ویژگی های ا لی موشن گرافین اسم.
یرر ن تررابلو اعالنرراز سررطحی اسررم کرره برررای نمررایش پیامهررای عمررومی برره عنرروان مثررال معرفرری و یررا تبلییرراز
برنامررره هرررای انجمن(هیئرررم هرررای مدرسررره ایی مدرسررره انقرررالبی عاررروگیریی کتر ررابخوانیی اردو و)...بررره کرررار
میرود.
پوسررتر گونرره ای از هنرهررای گرافیررن اسررم .در تعریفرری سررادهی پوسررتر یررن ارررر چررا و تکثیررر شررده اسررم کرره
برررای هرردفی مشررخ طرایرری شررده و برره من ررور اطررالگ رسررانی برره نشررر گ ررترده ای از مخرراطبین جامعرره
اراعرره مرری شررود .پوسررترهای معمررولی از نقاشرری و نوشررته تشررکی شرردهاند امررا ممکررن اسررم یررن پوسررتر دارای
نقاشی محض یا نوشته تنها باشد.
گررزارش عبررارز اسررم از تشررری ی تو رریف ی تحلیرر یررا علررم یررابی یررن رویررداد یررا موهرروگ بررا گرررایش برره خیرره
هررای درونرری سررواه یررا رویررداد یررا موهرروگ و توجرره خرراد برره چرایرری و چاررونای آن از طریرر برره ترررویر
کشیدن مجموعه آن عوام برای مخاط .
تیررزر یررن تکنیررن برررای اراعرره آگهرری اعررم از تلویزیررونیی رادی ررویی یررا رسررانه محیط رری و چرراپی اسررم ک رره بررا کامرر

تیزر

نشرران نرردادن چیررزی یررا کامرر نافررتن یرفرریی در فرررد مقابرر ایجرراد یرری کنجکرراوی می کنررد برره بیرران دیاررر
تیررزر همرران آگهرری کوترراه تبلییرراتی کرره ویژگرری هررای جررباب کرراخ یررا برنامرره ای را در تلویزیررون برره نمررایش
گبارد .مدز زمان آن کوتاه و بین  ۵تا  ۳۰رانیه اسم.

شیوه های کالس داری

تهیرره ی تررداری و اتخرراب شرریوه هررای خزم برررای ایجرراد و یفرره محیطرری کرره آمرروختن و آمرروزش بتوانررد در آن
به بهترین و موررترین نحوه اتفا بیافتد .
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طررر درس یررن برنامرره یررا یررن چهررارچوب مررن م و سررازماندهی شررده اسررم .کرره مربرری یررا معلررم آن را طررر
ریررزی مرری کنررد تررا فراینررد ترردریی و آمرروزش را هدفمندانرره شررروگ کنرردی بررا ن ررم پرریش ببرررد و برره مونررعی برره

طرح درس نویسی

پایرران برسرراند .همتنررین طررر درس هماننررد یررن نقشرره راه مرری مانررد کرره م رریر ترردریی را مشررخ

مرری

کند.
رسررانش ترکیبرری مبتکرانررره از وااه هررای (رسررانه و دانرررش آمرروز) و همتنررین در لیر ررم مفهررومی نزدیررن بر رره
انتقال را دارد.

رسانش

من ررور از کرراردو نیررز ترکیبرری مبتکرانرره از وااه هررای ( کارگرراه و اردو) اسررم کرره بناسررم در بیرر یررن اردو ی

کاردو

خالنانه دانش آموزان از کارگاه های آموزشی ی مهارتی نیز بهره مند شوند .

- 10

قوانین ارائه آثار در بخش ویژه

اولی همره رسرانه هرای گفترره شرده بایرد در راسرتای اهرردار متعرالی ان رانی و همتنرین اهرردار تشرکیالتی انجمرن هرا نرررار
بایرنرد .من رور از اهرردار متعرالی ایرن اسررم کره رسرانه بایررد در راسرتای ارتقرا ابعرراد اخالنریی معنروی و ان ررانی نررار گیرررد
و عررالوه بررر آن برره یکرری از نیازهررای و م رراع موجررود در مدرسرره پاسررو دهررد .همتنررینی من ررور از اهرردار تشررکیالتی
انجمررن هررای اسررالمیی ب ترسررازی برررای تحقرر اهرردار برنامرره ای ماننررد مدرسرره انقررالبی طررر ان ررجام و ...و همتنررین
کمررن برره نیروسررازی اسررم .در ایررن زمینرره معرفرری انجمررن اسررالمی در مدرسرره و عارروگیری از دیاررر اهرردار تشررکیالتی
می باشد.
دومی در کنررار هررم نرررار گرررفتن ایررن رسررانه هررا در یررن مدرسرره مرری توانررد گررامی باشررد برررای پیشرررفم انجمررن اسررالمی
مدرسه باشرد .در ایرن بخرشی انجمرن هرا برا مرالی هرا و نروانین زیرر ارزیرابی و سرنجش مری شروند و در نهایرم بره بهتررین
رسرانه فعرال انجمرن اسرالمی جروایزی تقردیم مری گرردد .در ایررن بخرشی انجمرن هرای اسرالمی مری تواننرد برا بهرره گیررری
یداکثری از رسانه های زیر در راستای اهدار تشکیالتی انجمن اسالمی تالش کنند:
 - 1نشریاز شام  :مجلدی تن برگیی پوستری اینفوگرافین(ویژه متوسطه دوم)ی نشریه الکترونیکی
 - 2نطعاز وتی شام  :رادیو انجمنی پادک م
 - 3فاای مجازی(ویژه متوسطه دوم) شام  :کانالی وبالگی سایم
 - 4تابلو اعالناز انجمن اسالمی در مدرسه
 - 5ایرده معرفری رسرانه ویرژه انجمرن اسرالمی :در ایرن بخر ش دانرش آمروزان مری تواننرد برا ایرده پرردازی و برا خالنیرم
هررای منحرررربفرد خررود بهترررینی ارررر گرربارترین و خررال ترررین رسررانه ویررژه انجمررن هررای اسررالمی را معرفرری
کنند.
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•

برررای شرررکم در در بخررش هررای نشررریازی نطعرراز رروتیی فاررای مجررازی و تررابلو اعالنرراز انجمررنی هررر انجمررن
بایررد در طررول سررال تحررریلی حنن داق  3اثننر تولیررد کنررد و اراعرره دهررد .البترره هررر چرره تعررداد آرررار ارسررال شررده
بیشتر باشدی امتیاز بیشتری به آن انجمن تعل خواهد گرفم.

•

در بخرش ترابلو اعالنررازی م رئول انجمرن مرری توانرد عکری هررایی از ترابلو اعالنراز تهیرره کنرد و در سرامانه عقی ر
بارگررباری نمایررد .در ایررن بخررش از جشررنواره تررابلو اعالنرراز رسررانه ای اسررم کرره کلیرره برنامرره هررا و فعالیررم هررای
انجمن از طری آن به عموم دانش آموزان اطالگ رسانی می شوند.

• دنررم ک نیررد کرره هررر چرره یررن انجمررن بتوانررد از ایررن رسررانه ها(نشررریازی نطعرراز رروتیی فاررای مجررازی و تررابلو
اعالنرراز انجمررن)ی بیشررتر اسررتفاده کنررد و تعررداد آرررار بیشررتری را برره جشررنواره ارسررال کنرردی امتیرراز بیشررتری
ک

می کند .چراکره هرر یرن از ایرن رسرانه هرا بره رورز مجرزا بررسری و ارزیرابی مری شروند و امتیراز ویرژه بره

آن بخرش اختررراد مرری یابرد .در نهایررم رتبرره برتررر بررای انجمنرری اسررم کرره بیشرترین امتیرراز را در همرره بخررش
ها ک

کند.

نکته مرم
✓ جشررنواره ویررژه همرره دانررش آمرروزان مرردارس اسررم .انجمررن اسررالمی مدرسرره در ایررن بخررش وظیفرره تبلیرر ی
راهنمررایی و ربررم نررام دانررش آمرروزان عالنرره منررد را بررر عهررده دارد .در انتهررای جشررنواره برره انجمررن اسررالمی
مدرسه ای که بیشترین ارر از آن مدرسه ارسال شده باشدی جایزه ای ویژه تعل می گیرد.
✓ در بخررش ویررژه انجمررن اسررالمیی رسررانه هررای انجمررن اسررالمی مدرسرره رنابررم مرری کننررد .انجمررن اسررالمی مرری
تواند از استعداد های موجود در بخش عمومی جشنو اره در این بخش نیز استفاده کند.
✓ انجمررن اسررالمی کرره بیشررترین آرای دانررش آمرروزی را در سررامانه عقیرر دریافررم کرررده باشررند در بخررش داوری
امتیاز ویژه ای دریافم خواهد کرد.
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موضوعات بخش دانش آموزی

اولس در بخننش عمننومیس در جشررنواره ام ررال دانررش آمرروزان برررای انتخرراب خالنانرره موهرروعاز خررود مخیررر ه ررتند.
مرمترین نکتننه در ایننن میننانس مدرسننه ای و بننومی بننودن موضننوعات اسننت .بردین معنرا کره دانرش آمروزان مری
تواننررد از موهرروعاز مدرسرره ای خررود در رسررانه اسررتفاده کننررد .موهرروعاز اراعرره شررده در جرردول زیررر برررای بخررش عمررومی
پیشنهادی ه تند و شرکم کنندگان می توانند از آنها برای تولید ارر بهره بایرند.
دوم در بخننش ویننژه ی انجمررن هرای اسررالمی کره در بخرش ویررژه شررکم مرری کننرد باینند یکننی از موضننوعات زیننر را
انتخاب کرده و در یک شماره از رسانه خود به ارائه محتوا درباره آن بپردازند.
15

توضیح

موضوع
اسطوره های شرر من
همکالسی آسمانی من
لشکر فرشت ان

در این بخررش شررهدای شررهر و یررا شخررریم هررای معرررور و اررگرربار انقالبرری شررهر معرفرری
می شوند.
در این بخش دانش آموزان شهید مدرسهی شهرستان و یا استان معرفی می شوند.
در ایررن ن ررمم برره بررسرری و واکرراوی ابعرراد مجاهرردزهای یررن بررانوی م ررلمان در
عر ههای مختلف جهاد پرداخته می شود.
در ایررن بخررش رسررانه هررای انجمررن اسررالمی برره عنرروان ابررزاری برررای مطالبرره از اولیررای

نقد و مطالبه گری

مدرسهی م ئولین و عنا ر فعال مدرسه به کررار گرفترره مرری شررود .مررثالم تولیررد یررن برنامرره
رادیو مدرسه با نال

طنررز از وهررعیم خرابرری شرریرهای آب مدرسررهی یررا وهررعیم نامناس ر

نمازخانه مدرسه یا اعتراض به کیفیم پاییئن تیبیه فروشااه مدرسه و. ...
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نحوه ثبت نام و ارسال آثار
ارسال آثار

بخش

 . 1به سایم آینده سازان ویا جشنواره به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://resaanesh.ir

عموم دانش آموزان
(متوسطه اول و دوم)

http://www.ayandehsazan.ir

 . 2برای ارسررال آرررار روی بنررر جشررنواره کلیررن نماییررد .پرری از مراجعرره برره ن ررمم "ارسررال
آرار در جشنواره " در بخشی نال ر و موهرروگ مررورد ن ررر خررود ربررم نررام کنیررد .پرری از آن
با مراجعه به ن مم "ارسال اثر" آرار را در سامانه بارگباری نمایید.
نکتننه در مررورد نالرر هررای " نشررریه دیررواری " و " نشررریاز مکترروب" و "اینفوگرافیررن"کرره
ممکن از خالنیم های دسررتی (اعررم از برج ررته سررازی ی یجررم کر اریی نرروگ کا ررب و چررا و)...
در آنها استفاده شده باشدی بایررد از ن ررمم هررای مختلررف نشررریه عکرری بررا کیفیررم تهیرره و در
سایم ارسررال شررود؛ همتنررین مرری توانیررد جهررم عرردم تاررییع ی ر در داوریی ا ر نشررریه را
نیز برورز پ تی برای دبیرخانه ارسال نمایید.

16

م ئول انجمررن بایررد آرررار انجمررن اسررالمی را برررای شرررکم در جشررنواره برررروی سررامانه عقی ر

بخش ویژه

بارگباری نماید.

(ویژه متوسطه دوم)

 . 1به سایم آینده سازان به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://resaanesh.ir

http://www.ayandehsazan.ir

 . 2برای ارسررال آرررار روی بنررر جشررنواره کلیررن نماییررد .پرری از مراجعرره برره ن ررمم "ارسررال
آرار در جشنواره در بخررش جررایزه ویررژه مرراه "ی نال ر و موهرروگ مررورد ن ررر خررود ربررم نررام
کنیررد .پرری از آن بررا مراجعرره برره ن ررمم "ارسننال اثننر" آرررار را در سررامانه بارگررباری
بخش جایزه ویژه رسانشو

نمایید.
نکتننه در مررورد نالرر هررای " نشررریه دیررواری " و " نشررریاز مکترروب" و "اینفوگرافیررن"کرره
ممکن از خالنیم های دسررتی (اعررم از برج ررته سررازی ی یجررم کرراریی نرروگ کا ررب و چررا و)...
در آنها استفاده شده باشدی بایررد از ن ررمم هررای مختلررف نشررریه عکرری بررا کیفیررم تهیرره و در
سایم ارسال شود.
 . 1به سایم آینده سازان به آدرس زیر مراجعه کنید.

بخش معلمنین تفکنر و سنواد
رسانه

http://resaanesh.ir

http://www.ayandehsazan.ir

 . 2برای ارسال آرار روی بنر جشنواره کلیررن نماییررد .پرری از مراجعرره برره ن ررمم "ربررم
ارر در جشنواره" لی ررم اسررامی دانررش آمرروزان کررالس سررواد رسررانه کرره در جشررنواره
رسانش شرکم کرده اند به همراه نام ارر را وارد نمایید.

بخننش مربیننان یننا سننرگروه  . 1به سایم آینده سازان به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://www.ayandehsazan.ir
های انجمن اسالمی

http://resaanesh.ir

 . 2برای ارسررال آرررار روی بنررر جشررنواره کلیررن نماییررد .پرری از مراجعرره برره ن ررمم "ارسررال
آرار در جشنواره " در بخشی نال ر و موهرروگ مررورد ن ررر خررود ربررم نررام کنیررد .پرری از آن
با مراجعه به ن مم "ارسال اثر" آرار را در سامانه بارگباری نمایید.
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رخدادهای ویژه جشنواره

الف  -فرآیند آموزش دانش آموزان
برره من ررور ارتقررا مهررارز هررای رسررانه ای دانررش آمرروزان در جشررنواره ام ررال مبحرره آمرروزش در رردر فعالیررم هررای
دبیرخانه نرارگرفته اسم.
اولس برنامه مشترک متوسطه اول و دوم
17

برگررزاری کارگرراه هررای آموزشرری مهررارز رسررانه ای در تمررامی اسررتان هررا :اسررتان هررا مرری تواننررد در خواسررم ترربمین
استاد و اجرای کارگاه را به دفتر مرکزی ارسال نمایند.
دومس متوسطه دوم
حین جشنواره
 برگزاری کرالس هرای آموزشری مهرارز رسرانه ای بره درخواسرم اسرتان هرا در نالر

ربرم سرایم و یرا مکاتبره برا دفترر

مرکزی
 اسررتفاده از ظرفیررم کررالس تفکررر و سررواد رسررانه ای برررای افررزایش سررط مهررارتی دانررش آمرروزان و پرریش بینرری یررن
بخش برای معلمین تفکر و سواد رسانه برای افزایش ظری

ارر گباری این بخش.

 راه انرردازی بخررش آمرروزش ویرر دعویی مهررارز فررردی و همتنررین نحرروه شرررکم در جشررنواره بررا عنرروان (رسانشررو) در
نال

سایم وکانال جشنواره

 بعنند از جشنننواره ایررن بخررش از آمرروزش مخررت

رتبرره هررای برتررر مریلرره دوره متوسررطه دوم اسررم .نفررراز برتررر

برررای شرررکم در کارگرراه هررای آموزشرری معرفرری مرری شرروند و در یررن اردوی ملرری آموزشرری شرررکم مرری نماینررد .در
هررر کارگرراه یررن رسررانه و نالرر

خرراد آمرروزش داده مرری شررود .مررثالم خبرنوی رری و تهیرره گررزارش و. ...بعررد از پایرران

کارگراه دانررش آمرروزان بایرد در یررن رنابررم گروهری آررراری را تولیررد نماینرد .در کنررار ایررن مروردی برگررزاری کارگرراه سررواد
رسررانه ای بخررش دیاررری از آمرروزش هررای ایررن مریلرره اسررم .شرررکم کننرردگان در کارگرراه رسررانه نیررز در رنررابتی بررا
موهرروگ سررواد رسررانه ای برره رنابررم مرری پردازنررد .نفررراز برتررر بخررش متوسررطه دوم در رنابررم هررای ایررن مریلرره و بررا
ن ر داوران محترم تعیین می شوند.
ب  -تولید نشریه جشنواره
بررا اتمررام فرآینررد داوری آرررار و تقرردیر از برگزیرردگان یررن نشررریه برره عنرروان محرررول نهررایی جشررنواره ویررژه دانررش
آموزان مقطع متوسطه اول تولید می شود و در آن آرار به همراه ایبان ارر معرفی می شوند.
ح  -شبکه ارتباطی و پشتیبانی جشنواره
هررورز شناسرراییی آمرروزش و برره کررارگیری اسررتعدادهای مرررتبط بررا یروزه رسررانهی سررب

شررد تررا باشررااه رسررانه ای دانررش

آمرروزان (رسررانش) بیرر دبیرخانرره شررک بایرررد و وظیفرره باشررااه آمرروزش و پشررتیبانی از اعاررای آن اسررم .برنررراری
ارتبراط اعاررا بررا مجموعرره هررای فعررال رسررانه ایی تررالش در جهررم آمرروزش و ارتقررا مهررارز رسررانه ای اعاررا و پشررتیبانی
از آن هررا در عر رره رسررانه کشرروری برگررزاری کارگرراه هررای آموزشرریی مهررارتی و سررواد رسررانه تنهررا گوشرره ای از انررداماز
پیش بینی شده در این عر ه اسم.
18

بره من ررور پشرتیبانی از شرررکم کننردگان در جشررنواره و ارتبراط بررا باشرااه اتحادیرره اسرتان هررا مری بای ررم هرمن توجرره و
اهتمرام کرادر اتحادیره اسرتانی بره رالیدید خرود از برین مربیرران و یرا فرارال التحرریالن یرن رابرط بره دبیرخانره جشررنواره
معرفی نمایند .در معرفی رابط جشنواره افرادی را در ن ر بایرید که دارای مشخراز زیر باشد:
 . 1دانررش و مهررارز خزم در یرروزه رسررانه هررای دانررش آمرروزی را داشررته باشررد و بتوانررد دانررش آمرروزان را پشررتیبانی
نماید.
 . 2بتواند با دانش آموزان ارتباط مورر برنرار نماید.
 . 3بتواند با مجموعه های فعال رسانه ای ارتباط مورر و تعام سازنده برنرار نماید.
پیشنراد می گردد یک نفننر از برگزینندگان دانننش آمننوز سننال گدشننته نیننز (دختننر و پسننر) بننه عنننوان رابننط
دانش آموزی رسانش در استان بننه دبیرخانننه معرفننی گننردد و بتواننند در روننند فعالیننت هننا بننا رابننط همکنناری
داشته باشد.
 وظایف رابط . 1هماهنای با دفتر مرکزی به من ور تبمین استاد برای دوره های آموزشی در استان
 . 2انایزه بخشی به دانش آموزان برای شرکم در جشنواره در سط استان
 . 3م ئول هماهنای اجرای جشنواره در استان
 . 4ارتباط با نهاد های هم سو ( اعم از سراج ی فرهنن و ارشاد و )...در جهم ارتقای هویم استانی جشنواره
 . 5کمن به دانش آموزان برای تولید آرار و فعال کردن رسانه های انجمن اسالمی
خ  -برگزاری اختتامیه های استانی
برره من ررور افررزایش انایررزش دانررش آمرروزان و تکررریم تررالش و خیررزش هوشررمندانه آنهررا در دنیررای رسررانهی در
دومررین دوره جشررنواره رسررانش اختتامیرره هررای اسررتانی و تقرردیر از رتبرره هررای برتررر اسررتان هررا در تیرمنناه1399
پیش بینی شده اسرم .بره ایرن ترتیر کره دبیرخانره رسرانش رتبره هرای برترر هرر اسرتان را در بخرش هرای مختلرف
معرفی می کند و در مراسم اختتامیه استان از رتبه های برتر آن استان تقدیر به عم می آید.
 گفتنی اسم در معرفی رتبره هرای برترر اسرتان کیفیرم آررار نفرش ب رزایی دارنرد و برا توجره بره سرقف تعیرین شرده
برای کیفیم آرار ممکن اسم در ین استان رتبه برتر نداشته و یا در ین رشته چند رتبه برتر معرفی شوند.
 نکتننه بره من رور اجرایرری شردن ایرن بخرش کمرن هررای مرادی و معنروی از دفترر مرکررزی پریش بینری خواهرد شررد
که دربازه زمانی خردادماه 1399بخشنامه آن به استان ها ارسال می گردد.
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