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اداره كل فرهنگي هنري اردوها و فضاهاي پرورشي
با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان يزد

هبانمخدا وندجانوخرد 
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مقدمه :
با عنايت به تاکیدات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي ) در زمینه اقتصاد که در طول سالیان گذشته بارها توسط ايشان
مطرح شده است « ،مصرف کاالي داخلي» است « .ما تا به کار ايراني و سرمايه ي ايراني احترام نگذاريم  ،تولید ملي شکل
نمي گیرد ؛ و اگر تولید ملي شکل نگرفت  ،استقالل اقتصادي اين کشور تحقق پیدا نمیکند ؛
از آنجايي که استفاده از کاالي ايراني از مطالبات مقام معظم رهبري است ،درطلیعه سال نو معظم له براي رشد و توسعه
کشور به آحاد مردم جهت استفاده از کاالي ایرانی توصیه نمودند و فرمودند رونق تولید و همچنین ايجاد اشتغال در
کشور در گرو استفاده از کاالي ايراني و همچنین فرهنگسازي براي تحقق آن است .نقش آموزش و پرورش  ،معلمان و
دانش آموزان در کنار خانواده بعنوان وسیع ترین و پرمخاطب ترین دستگاه فرهنگی در ایجاد روحیهي
حمایت از تولیدات ملی غیر قابل انکار است.
به همین منظورمعاونت پرورشي وفرهنگي وزارت آموزش وپرورش براي تحقق شعار سال با هدف فرهنگ سازي براي
استفاده و حمايت هرچه بیشتر از کاالهاي ايراني با استفاده از تمام ظرفیت هاي موجود  ،اقدام به برگزاري جشنواره
فرهنگی و هنري حمایت از کاالي ایرانی می نماید ،انتظار می رود جامعه بزرگ و تاثیر گذار فرهنگیان
اندیشمند و دانش آموزان آینده ساز در جاي جاي کشور عزیزمان با تولید و ارائه آثار فرهنگی و هنري خود ،
ضمن مشارکت در این جشنواره به پویش ملی حمایت از کاالي ایرانی بپیوندند
انتظار دارد مدیران کل آموزش وپرورش استانهاي سراسر کشور با استفاده از ظرفیت هاي استانی جهت
مشارکت حداکثري دانش آموزان وفرهنگیان و برگزاري این جشنواره به نحو مطلوب برنامه ریزي شایسته
نمایند.
معاونت پرورشی وفرهنگی
اداره کل فرهنگی هنري  ،اردوها وفضاهاي پرورشی
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جدول عناوين رشته ها و مخاطبان جشنواره فرهنگي و هنري حمايت از كاالي ايراني
دوره تحصیلي

4

نمایش نامه نویسی

دانش آموزان

3

نمایش خیابانی

*

معلمان

2

فیلم

*

ابتدايي دوره دوم

1

سرود همگانی

*

دوره اول متوسطه

رديف

عنوان گرايش و رشته

دوره دوم متوسطه

شركت كنندگان

*

*

*

*

*

*

*

توضیحات

شیوه ارسال اثر

فایل سرود های همگانی

*

متعاقبا بر روی سایت
جشنواره بارگزاری خواهد
شد.

بارگذاری در سایت جشنواره

(داستانی ،مستند

در صورتي كه حجم فيلم ارسالي قابل بارگذاري

نماهنگ،پویانمایی)

نباشد ارسال از طريق لوح فشرده و به صورت

ویژه اجرا درزنگ تفریح

پستي به دبيرخانه جشنواره نيز بالمانع است .

دانش آموزان

*
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تولید پادکست

*

*

*

*
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خوشنویسی نستعلیق

*

*

*

*

7

عکاسی

*

*

*

*

8

نقاشیخط

9

نقاشی

10

پوستر

*

*

فايل تصوير اثر در سايت بارگذاري شود
تصوير آثار ارسالي  ،اسکن شده با وضوح

*
*

هرپادکستتت بتتین حتتداقل 5وحتتداک ر20دقیقتته
باشد.
پستتوند فايتتل  mp3باشد(.استتتاندارد خروجتتي
صوتي)
کیفیت(نرخ پیکسل) از  64Pبه باال باشد.

حداقل  300 dpiو با فرمت  jpgارسال
*

*

شود

*
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شعر کودک و نوجوان

*

*

*

*
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داستان کودک و نوجوان

*

*

*

*

بارگذاري فايل  wordاثر در سايت جشنواره

در كلیه گرايش ها و رشته ها ارائه آثار با موضوع جشنواره مدنظر است و از ارسال آثار با موضوعات ديگر و موضوع آزاد خودداري گردد
در صورتي كه حجم آثار ارسالي قابل بارگذاري نباشد ارسال از طريق لوح فشرده و به صورت پستي به دبیرخانه جشنواره نیز بالمانع است .
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ضوابط عمومي واجرايي
چند نکته اجرایی :

مجری برنامه در سطح شهرستان ها کانون های فرهنگی تربیتی می باشند و اطالع رسانی و جذب دانش آموزان و
معلمان از طریق کانون ها فرهنگی تربیتی انجام خواهد شد .
کانون های فرهنگی تربیتی نسبت به اطالع رسانی برای معلمان و دانش آموزان اقددام نمدوده و پدس از شناسدایی
دانش آموزان عملیات ثبت نام دانش آموزان ومعلمان را برعهده خواهند داشت.
سامانه ثبت نام دانش آموزان و معلمان در اختیار مددیران کدانون هدای فرهنگدی تربیتدی قدرار خواهدد گرفدت و
محوریت ثبت نام دانش آموزان با این مج موعه هدای فرهنگدی تربیتدی خواهدد بدود .و بده منتدور اسدتفاده از ظرفیدت
شوراهای دانش آموزی در مدارس و انجمن های ذیل آن با نظارت و راهبري مديران محترم مددار

برنامده هدای درون

مدرسه از طریق این عزیزان انجام خواهدشد
مدیران محترم مدارس کشور زمینه و فضای الزم را بدرای اطدالع رسدانی و تبلی دات و ضدور داندش آمدوزان و
فرهنگیان در این جشنواره فراهم نمایند بگونه ای که بتوانند از امکانات و تجهیزات مدرسه استفاده نمایند .
مدیران کانون ها با هماهنگی مدیران مدارس از طریق ارتباط با روسای شوراهای دانش آموزی مدارس و بده ویدژه
انجمن های «سبک زندگی ایرانی اسالمی » اطالع رسانی و ثبت نام دانش آموزان را هدایت خواهند کرد .
درپایان جشنواره در بخش تجلیل از دست اندرکاران جشنواره ازمدیران کانون های فرهنگی تربیتدی کده بیشدترین
ثبت نام را در جشنواره داشته باشند تقدیر و تشکر می گردد.
همچنین شوراهای دانش آموزی فعال در این وزه نیز در هر استان از سوی ستاد برگزاری جشنواره مدورد تقددیر
قرار خواهند گرفت .
ضوابط عمومي
 .1آثار به همراه شناسه اثربه صورت بارگذاری مستقیما درسایت دبیرخانه کشوری جشنواره کداالی ایراندی بده آدرس
 kalairani97.irارسال شود.
 .2ارزیابی آثار در سطح کشوری انجام می شود.
 .3رعایت تعداد صا بان اثر دررشته های انفرادی وگروهی الزامی است.
 .4شایسته است استان ها پوستر اولین جشنواره کاالی ایرانی رابه کلیه مدارس تابعه خودارسال نموده وبه منتوراطالع
رسانی ،ضمن هماهنگی با رسانه ملی وسایر رسانه های استانی،نسبت به انعکداس موضدوع از طریدق رسدانه هدای
ارتباط جمعی اقدام نمایند.
 .5ارتباط موضوعی تمامی رشته ها با موضوع فراخوان لحاظ شود.
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 .6شرایط و ضوابط و مالک های ارزشیابی در تمامی رشته ها بر اساس فرم های داوری در کتاب "راهکارنامه " مدی
باشد .
.7

رعایت دوره های تحصیلی در ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره طبق جدول عناوین و رشته ها الزامی است.

ضوابط اختصاصي :
ضوابط اختصاصی مورد نیاز هرشته و همچنین مالک های داوری هر رشته ازطریق سایت جشنواره به نشانی :
 kalairani97.irاطالع رسانی می گردد.عالقه مندان می توانند به سایت جشنواره مراجعه نمایند .
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ضوابط اختصاصي جشنواره كاالي ايراني
جهت درج در وبسايت جشنواره
توجه :
ضوابط اختصاصی کلیه رشته های جشنواره به پیوست تقدیم می گردد  .نیازی به ارسال این ضوابط به عنوان پیوست
بخشنامه به مدارس نیست و این ضوابط از طریق سایت جشنواره اطالع رسانی خواهد شد .
ضوابط اختصاصي
 سرود همگاني
 ضوابط سرود همگانی برابر کتاب راهکار نامه ( شیوه نامه مسابقات فرهنگی هنری) می باشد .
 فایل سرود متناسب برای هر دوره تحصیلی متعاقبا از سوی دبیرخانه جشنواره ارسال خواهد شد .
 اگر سرودی با مضمون و محتوای مایت از کاالی ایرانی و داخلی در مجموعه آوای مدرسه یدا مجموعده هدای دیگدر
وجود داشته باشد مربی میتواند آن سرود را نیز با دانش آمورزان اجرا نماید .
 تنها اجرای یک قطعه سرود همگانی (محلی یا تلفیقی ) برای شرکت در این مسابقه کافی است .


فیلم كوتاه (داستاني  ،مستند  ،نماهنگ و پويانمايي )

 دانش آموزان فیلمساز می توانند درگرایش های داستانی،مستند ،نماهنگ و پویانمایی در مسابقات شرکت نمایند.
 ساخت فیلم عالوه بر دوربین های رایج فیلمسازی با تلفن همراه بالمانع است.
 کارگردان فیلم باید یک نفر و دانش آموز باشد .
 موضوع متن یا ایده ی فیلم در آموزشگاه توسط مربیان مورد تایید قرارگرفته باشد.
 ضروری است کلیه ی عوامل تولید فیلم اعم از نویسنده،کارگردان ،فیلمبردار و  ...دانش آموز و از یک آموزشگاه باشند.
 ارائه چند قطعه عکس ازپشت صحنه فیلم ضروری است.
 هر دانش آموز فقط یک فیلم می تواند به جشنواره ارسال نماید.
 فیلم ارسالی می بایست دارای جم و کیفیت قابل قبول باشد.
 نمايش خیاباني درحیاط مدرسه
 دانش آموزان عضو گروههای شرکت کننده می بایست از یک آموزشگاه باشند.
 نمایش های شرکت کننده می بایست مرتبط با موضوع مایت از کاالی ایرانی تهیه شده باشد.


متن نمایش ها به گونه ای نوشته یا انتخاب شود که قابلیت اجرا در صحن حیاط مدارس و کالس های درس را

داشته باشند  .اینگونه نمایش ویژه اجرا در یاط آموزشگاه می باشد .
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نمایش ها ترجیحا با پرهیز از تکلف و با امکانات ساده ی موجود در مدرسه به اجرا در آیند .دانش آمدوزی بدودن

نمایش مورد توجه قرار گیرد .
 محتوا و شکل اجرای نمایش ها مورد تایید مربیان پرورشی مدارس و مدیران قرار بگیرد.
 فیلم ارسالی از اجرا در یاط مدرسه در ضور دانش آموزان تهیه شده باشد(ضدبط و ارسدال نمدایش بدا گوشدی
همراه بالمانع می باشد).
 زمان هر نمایش بین  10تا داکثر  12دقیقه طرا ی گردد.
 نمايشنامه نويسي
 نمایشنامه ها بر اساس دوره تحصیلی و جنسیت دانش آموزان نگارش شود.
 در نگارش نمایشنامه ها موضوع زمان بندی ذکر شده در کتاب راهکارنامه رعایت شود.
 نمایشنامه ها با نگاه اجرا توسط دانش آموزان در مدارس به تحریر در آیند.
 آثار می بایست پیش از این به چاپ نرسیده باشند و مرتبط با موضوع جشنواره باشند.
 تولید پادكست(تدوين صوتي )
 تعریف ومعرفی

پادکست جدیدترین تکنولوژی تولید و نشر محتوای صوتی در اینترنت است.پادکست از پیشرفته ترین و جدیدترین سامانه
های ارتباطی است و روشی برای انتشار محتوای الکترونیکی به وسیله صدا که کاربران از طریق آن می توانند سداخته هدای
صوتی و کالمی خود را به شنوندگان ،ارائه دهند و به زبان ساده تر جدیدترین تکنولوژی برای انتشار صوت بر روی شدبکه
اینترنت است .پادکست یک فایل چندد رسدانه ای اسدت کده بدا اسدتفاده از فیددهای عمدومی بدرای پخدش صددا بدر روی
کامپیوترهای شخصی وموبایل ،بر روی اینترنت فرستاده می شود.
معموال دستگاه های استفاده از پادکست ها بسیار کوچک و قابل مل است و کاربر در هر زمان و مکانی قادر به استفاده از
محتوای صوتی خواهد بود .محتوا پس از دریافت از اینترنت ،بدون نیاز به ارتباط با اینترنت ،قابدل اسدتفاده خواهدد بدود در
الی که در سایر روشها ،نیاز به ارتباط اینترنتی برای استفاده از محتوا است.


ضوابط

 گروه های دونفره
 دانش آموزان متوسطه اول ودوم وفرهنگیان
 داشتن تیتراژ ومعرفی هردونفر،یکی به عنوان تهیه کننده ودیگدری مجدری واعدالم ندام مدرسده،منطقه واسدتان وپایده
تحصیلی درتیتراژبرای دانش آموزان وبرای فرهنگیان مدرک تحصیلی ونام شهرستان واستان ومحل خدمت
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 ارسال اثر درقالب سی دی
 هرپادکست بین داقل 5و داکثر20دقیقه باشد.
 پسوند فایل  mp3باشد(.استاندارد خروجی صوتی)
 کیفیت (نرخ پیکسل) از  64Pبه باال باشد.
 مالک های کلی داوری شامل محتوا – هنری(فن بیان،موسیقیایی مناسدب،کارگردانی مناسدب و – )...فنی(خروجدی بدا
کیفیت،تدوین مناسب صداو)...
 پادکست را می توان از طریق گوشی تلفن همراه ونیز دوربین های دیگر تهیه کرد.
شناسه اثرپادکست (دانش آموزان)
نام ونام خانوادگی
صاحبان اثر

نام مدرسه

پایه تحصیلی

نام منطقه

نام استان

مهر وامضاي مدرسه

شناسه اثرپادکست (فرهنگیان)
نام ونام خانوادگی
صاحبان اثر

مدرك تحصیلی

نام محل خدمت

نام منطقه

نام استان

مهر وامضاي محل
خدمت

 خوشنويسي نستعلیق
 در این بخش فقط خط نستعلیق ارسال شود.
 قطع آثار  ،داکثر  50×70سانتی متر می باشد.
 درصورت نیازبه اجرای ضوری برگزیدگان کشوری  ،صا ب اثر باید آمادگی الزم را داشته باشد
 ارتباط موضوعی آثار خلق شده.
 اجرای مناسب و رفه ای  ،همخوانی اثر با موضوع و خالقیت و نو آوری ،دارای امتیاز ویژه می باشد .
 تصویر آثار ارسالی  ،اسکن شده با وضوح داقل  300 dpiو با فرمت  jpgارسال شود و هدر فدرد مجداز بده ارسدال
فقط يك اثر مي باشد
 عكاسي


فایل عکس ها با وضوح داقل  300 dpiو با فرمت  jpgارسال شود .
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قطع آثار عکاسی داکثر  35×50سانتی متر



هر فرد فقط مجاز به ارسال داکثر  3عکس میباشد



موضوع و مضامین تمامی آثار ارسالی باید در راستای ترویج فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی باشد



درصورت نیازبه اجرای ضوری برگزیدگان کشوری  ،صا ب اثر باید آمادگی الزم را داشته باشد

 نقاشي و نقاشیخط


شرکت کنندگان می توانند با هر تکنیکی خلق اثر نموده ،اما در نهایت ارزیابی تمامی تکنیک ها در کنار هم انجام
می پذیرد.



ابعاد دودی اثر داقل اندازه  A3و داکثر در ابعاد  100×100باشد.



همه گرایش های این رشته ها انفرادی میباشد ؛ بدیهی است آثاری که پدید آورنده آن ها بیش از یک نفر باشدد
از دور مسابقه ذف خواهند شد .

 هر فرد فقط مجاز به ارسال  1اثر میباشد
 هر فرد فقط مجاز به شرکت در یکی از رشته ها میباشد


درصورت نیازبه اجرای ضوری برگزیدگان کشوری  ،صا ب اثر باید آمادگی الزم را داشته باشد.



تصویر آثار ارسالی  ،با وضوح داقل  300 dpiو با فرمت  jpgارسال شود .

 پوستر
 فایل پوستر با وضوح داقل  300 dpiو با فرمت  jpgارسال شود .
 قطع پوستر  70×50سانتی متر.
 هر فرد مجاز به ارسال فقط  1اثر میباشد
 موضوع پوستر باید در راستای ترویج فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی باشد
 درصورت نیازبه اجرای ضوری برگزیدگان کشوری  ،صا ب اثر باید آمادگی الزم را داشته باشد
شناسه اثر دانش آموز
نام ونام
خانوادگي

كد دانش آموز

جنسیت
(دختر و پسر)

رشته

استان

دوره تحصیلي

منطقه

مدرسه

شماره تماس
مدرسه

تلفن همراه

شناسه اثر فرهنگیان
نام و نام خانوادگي

كد پرسنلي

رشته

جنسیت(آقا/خانم)
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استان

شهرستان/منطقه

تلفن همراه

 شعر كودك و نوجوان
 مخاطب اشعار گروه های سنی  ،خردسال ،کودک و نوجوان باشد.
 اشعار می تواند در قالب های مختلف کالسک و نو سروده شود.
 به خاطر موضوعی بودن جشنواره و نیز مخاطب کم سن ،نباید جوهرة شعر و جنبه های فنی آثار نادیده گرفته شود.
 شرکت کنندگان فرهنگی دست کم سه اثر  ،و دانش آموزان دست کم یک اثر ارسال نمایند.
 ارسال اثر به صورت مجموعه( مجموعه شعر) قابل قبول است.
 ارسال منتومه قابل قبول است ودر بخش شعر ارزیابی و داوری می شودنه در بخش داستان .
 آثار ارسالی نباید پیش از این در جشنوارة دیگری مطرح یا در کتاب و نشریه ای چاپ شده باشند.
 آثار ارسالی به صورت تایپ شده باشند و مشخصات کامل سراینده ثبت شود.
 داستان كودك و نوجوان
 مخاطب داستان گروه های سنی  ،خردسال ،کودک و نوجوان باشد.
 داستان ها می تواند در قالب  ،رمان  ،داستان کوتاه و داستانک باشد.
 به خاطر موضوعی بودن جشنواره و نیز مخاطب کم سن ،نباید جنبه های فنی آثار نادیده گرفته شود.
 هر شرکت کننده (فرهنگی  -دانش آموزان) دست کم یک اثر ارسال نمایند.
 ارسال اثر به صورت مجموعه( مجموعه داستان) قابل قبول است.
 آثار ارسالی نباید پیش از این در جشنوارة دیگری مطرح یا در کتاب و نشریه ای چاپ شده باشند.
 آثار ارسالی به صورت تایپ شده باشد و مشخصات کامل نویسنده ثبت شود.
 رشته نمايش خیاباني:
نمایش های خیابانی در راستای جشنواره های تئاتر دانش آموزی به اجرا در می آید و توجه به ایدن نکته ضروری اسدت
که تئاتر دانش آموزی ،تئاتری است که دانش آموزان محدور اصدلی تمدامی اجددزای تشددکیل دهندده آن ،اعدم از :مدتن،
کارگردانی ،بازیگری ،عوامل صحنه ای و فنی می باشدند ،کده بدرپایده رغبدت هدا ،غرایدز ،خالقیت و میل به تجربه آن ها
قرار دارد
.نمایش خیابانی یکی از بهترین نمونه های تئاتری است که بازیگران و تولیدکنندگان آن بیواسطه با مدردم رودرو میشوند
و ابزار آن ،محیط کوچه و بازار است.
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اگر مردم به تئاتر نمی آیند ،ما تئاتر را به میان مردم میبریم ».این شعار تئاتر خیابانی است .تئداتر ی کده بده طدرح مسدائل
مبتالبه جریانات مستقیم زندگی مردم می پردازد تا با آنان همکالمی و هم دلی کند  .تئاتر خیابانی فدار از دغدغده هدای
صحنه ای و امکانات و تجهیزات سالنی میکوشد تا با سادهترین وسایل و ابزار و در نزدیکترین فاصدلهای در میدان مدردم
طرح موضوع کند .امروزه در جهان از تئداتر خیابدانی بدرای دسددتیابی بدده اهددداف خدددداا سیاسددددی ،فرهنگددی و
آموزشدددی بدددرای جلوگیری از آسددیبهای اجتماعی و اخالقی اسددتفاده بهینه ای می شود
تئاترهددای خیابانددی عمومددا دربرگیرنددده مضامیددن اخالقددی ،اجتماعی ،سیاسددی ،فلسددفی و ...هسددتند
نمايش خیاباني در مدرسه چگونه اجرا مي شو د:
اصلی ترین مر له اجرای این جشنواره مر له آموزشگاه است .در ایدن مر لده داندش آمدوزان در قالددب گدروههددای
نمایش کالسی بده اجدرای نمدایشهدای خدود در سداعت تفدریح مدارس می پردازندد .آثدار جشدنواره نمایشدهای زندگ
تفریح متناسب با استانداردهای تئداتر خیابدانی و در قالدب نمدایش هدای محیطدی به اجرا در می آیند  .و باید به گونه ای
طرا ی شود که قابلیت اجرا در یاط آموزشگاه (زنگ های تفریح و مناسبت هدا) و همچنین محیط و فضای باز را داشته
باشد .در اینگونه نمایش هیچ محدودیتی برای انتخاب نحوه اجرا اعم از اسدتفاده از ماسدک ،تنپدوش ،عروسدک ،تلفیددق
عروسک و بازیگر) و مراسم آیینی و سنتی و جود ندارد .درشیوه اجرای این جشنواره استفاده از تکنیکهای نمایش ایراندی
بدا نگداه ویدژه بده ارتبداط بدا مخاطدب پیشدنهاد می گردد .
مدت زمان اجرای نمایشها در مر له آموزشگاهی بین  10تا حـداکثر  12دقیقـه (زمدان زندگ تفدریح) پیشدنهاد میگردد.
سوژه های نمایش می تواند برگرفته از طرح و ایدههای خالقانه متناسب با مخاطب (دانش آمدوز) و بدا اسدتفاده از قصده
ها و مثل ها و اشعار زبان و ادبیات فارسی و به ویژه موضوعات مدرتبط بدا زندگی ضرت امام (ره ) و سدبک زنددگی
ایشان باشد.
مدیران و مربیان تربیتی در انتخاب سوژه ها بر کار دانش آموزان گروههای کالسدی نتدارت خواهندد کرد .پیشدنهاد مدی
گردد در هرکالس آموزشگاه یک گروه نمایش ویژه زنگ تفریح از بدین داندش آمدوزان عالقده مندد تشکیل و کار اجرای
نمایشهای کالس را برعهده بگیرند
.برای اجرای این فعالیت نیازی به دکور ،طرا ی صحنه ،و  ...نمیباشد و اینگونه نمایش بدا کمتددرین امکانددات و هزینده
قابل برگزاری است  .اعضای اصلی ایدن فعالیدت هنددری عبارتنددد از :مدددیر آموزشددگاه (سرپرسددت گددروه) ،مربددی
پرورشدی ،مربدی فندی (کارگردان) و بازیگران .
پیشنهاد می گردد مربیان محترم پرورشی با هماهنگی دبیران هنر و یا معلمان هنرمند آموزشگاه بده منتورآمددوزش داندش
آموزان با ارائه تحقیق و پژوهش در زمینه نمایش خیابانی ،اعضای گروه را با ویژگیهدای اینگوندده نمددایش آشدنا نمایندد
( داقل دو جلسه کارگاهی در قالب فعالیتهای دانش افزایی برگزار شود)
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برنامه ریزی به منتور تهیه جدول اجراهای کالسها در ایام هفته و مناسبتهای خاا در ساعات تفریح بدر عهدده مربیدان
پرورشی است که می توانند با همکداری اعضدای کمیتده فرهنگدی و هندری شدوراهای داندش آمددوزی اجددرا نمایندد.
استفاده از مربیان فنی در فعالیت گروهی نمایشهای زنگ تفریح مندوط بده تاییدد کارشناسدی فرهنگددی و هنددری اسدتان
میباشد .
متن نمايش ها به گونه اي نوشته يا انتخاب شود كه قابليت اجرا در صحن حیاط مدارس و کالس های درس را داشته
باشند  .و اينگونه نمايش ويژه اجرا در حياط آموزشگاه مي باشد .
گروه هاي عالقه مند به شركت دراين فعاليت بايد فيلم ضدبط شدده از اجدرا در حيداط مدرسده و ميدان تماشداگران را از طريدق
بارگذاري در سايت جشنواره به دبيرخانه ارسال نمايند  .ضيط آثار به شرطي كه داراي كيفيدت مناسدب بدراي داوري باشددمي
تواند با دوربين هاي تلفن همراه نيز صورت پذيردو نيازي به استفاده از تجهيزات حرفه اي فيلم برداري نمي باشد.
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