
 جشنواره دانش آموزی نوجوان سالمهشتمین  شیوه نامه برگزاری
 

یکی از رویکردهای مهم در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های            

ترویجی و فرهنگی است. این اقدامات، که شامل مجموعه ای از فعالیت های نمایشگاهی، برگزاری جشنواره ها، تهیه 

ا دارند که عالوه بر آگاه سازی عمومی و ارتقاء این ظرفیت ر فرهنگی و قالب های مشابه می باشد،و تولید محصوالت 

دانش و شناخت افراد در مورد رفتارهای پرخطر، موجب جلب مشارکت برای ترویج شیوه زندگی سالم و پیشگیری 

 د.ناز رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی شو

ض         سترش نه ست که می تواند موجب گ سالم از جمله این برنامه ها ا شنواره نوجوان  شگیری از  ج ت فرهنگی پی

 آسیب های اجتماعی در سطح مدارس، جامعه و در بین کودکان و نوجوانان شود.

صرف           سوءم شگیری از گرایش به رفتارهای پرخطر،  سالم و پی شیوه های زندگی  ساس، به منظور ترویج  بر همین ا

ش    سطح آگاهی دانش آموزان و با هدف  سیب های اجتماعی، افزایش مهارت و  شکوفایی    مواد و آ شد و  سایی و ر نا

 شیوه نامه برگزاری  " قابلیت ها و ظرفیت های دانش آموزان و مدارس در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی،  

شتمین  شنو  ه سالم   ارهدوره ج سطه و     "نوجوان  صیلی ابتدایی و متو شنواره  »ویژه دانش آموزان دوره های تح ج

سیب    شگیری از آ سطح مدارس ابتکارات و خالقیت های پی جهت ویژه فرهنگیان و کارکنان ادارات   1«های اجتماعی در 

 برنامه ریزی و اجرا ابالغ می گردد.

 

 اهداف :

 پیشگیری از اعتیاد، رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی فرهنگی گسترش نهضت -

ش     - سایی قابلیت ها و ظرفیت های مدارس و ادارات آموزش و پرورش در زمینه پی راقبت در یری و مگشنا

 برابر آسیب های اجتماعی  

 معرفی دستاوردها و ابتکارات پیشگیری و مراقبت در مدارس  -

 معرفی الگوهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس -

 ت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبت  اتجلیل از خدمات و دستاوردهای مدارس و ادار -

 کودکان و نوجوان  از اجتماعی پیشگیری و مراقبتشناسایی الگوهای موفق آموزش  -

 

افزایی ظرفیت ها جهت گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری     -، با هدف هم 1394-95ح است ، از سال تحصیلی    یالزم به توض  -1
سیب های اجتماعی  سالم    » ، از آ شنواره دانش آموی نوجوان  سیب های        » و « ج شگیری از آ سه ای پی شنواره ابتکارات مدر ج

ای خالقیت ه» که شامل دو بخش   می شود برگزار « جشنواره نوجوان سالم   » با یکدیگر ادغام شده و با نام مشترک   « ماعیاجت
 می باشد.« ابتکارات مدرسه ای » و « دانش آموزی 

 

 

 



 

 متوسطه اول و دوم: ویژه دانش آموزان دوره دومبخش 

 الف: موضوعات جشنواره : 

 

 شیوه های زندگی سالم  (1

 پیشگیری از رفتار های پر خطر  (2

  : درس ها در مورد شیوه های  پند ها و حکایات، شامل احادیث، اسالمی، دینی وارائه آثار با رویکرد تبصره

 بود. دنامتیاز برخوردار خواه از اولویت و ،پیشگیری از رفتار های پرخطر زندگی سالم و
 

 ب(محورهای جشنواره :

 اتپیشگیری از گرایش به دخانی -

 پیشگیری از گرایش به سوء مصرف مواد -

 پیشگیری از خشونت -

 

 ج( گستره اجرا :

 جشنواره نوجوان سالم در کلیه مدارس ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوم استان در تمامی شاخه ها برگزار خواهد شد.  -

 ، برای هشتمین  1397-98در سال تحصیلی  تبصره: به منظور گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی،

محور و موضوع _  در دوره ابتدایی _سال،  جشنواره نوجوان سالم، در دوره ابتدایی نیز برگزار خواهد شد . برای این منظور 

 (است. ) رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی«  چگونه در برابر آسیب های اجتماعی از خود مراقبت کنیم؟» جشنواره 

 می باشد. نقاشی و انشاءدر این دوره، قالب های ارائه اثر برای دوره ابتدایی 

 بخش های جشنواره : د( 

 « خالقیت های دانش آموزی » *  

 شامل قالب های: 

 مقاله ) با رویکرد پژوهشی(  -

 ایده پردازی  -

 نقاشی -
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 روزنامه دیواری -

 عکس  -

 داستانی( –) پویا نمایی فیلم کوتاه  -

 نرم افزار و چند رسانه ای -

 تر ) نمایش صحنه ای(تئا -

 

 :  نفر( 5تا  2) صرفاً در قالب گروه های  مقاله: 1 -د

صفحه ی عنوان، صفحه ی تقدیم  ترجمه(باید به ترتیب دارای صفحه ی ذکر نام و یاد خداوند متعال،-گردآوری-)تالیفی

اده ها و ، بیان دوش تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیقر مقدمه، فهرست مطالب، پیش گفتار، یک صفحه چکیده، و تشکر،

زم ال نتیجه گیری و اظهار نظر محقق، منابع مورد استفاده درمتن و درآخر مقاله باشد. اطالعات و تجزبه و تحلیل آن ها،

کلمه(نوشته شود.الصاق شناسنامه مقاله با درج  2000)  A4صفحه  4به ذکراست از مقدمه تا اظهار نظر محقق باید در 

 سیمی شده مقاله به صورت مکتوب و نام منطقه و نام استان ضروری می باشد. ،نام مدرسه مشخصات کامل اعضای گروه،

 تحویل گردد. pdfو  wordو درلوح فشرده درقالب 

 تبصره :

 مقاالت با رویکرد پژوهشی در اولویت قرار دارند . -

 –منبع از مقاالت با درجه علمی  5منظور ارتقاء کیفیت مقاالت ، انتظار می رود که هر مقاله حداقل به  -

 پژوهشی داشته باشند.

 

ی، همکاران آموزشوالدین دانش آموزان کلیه ی دوره های تحصیلی و کلیه و ایده پردازی  الزم به ذکراست دربخش مقاله

 شرکت نمایند. به صورت انفرادیند پرورش می توان اداری آموزش و پرورشی و 

 

 (پویانمایی -داستانی)فیلم : 2 -د

 حتماً دانش آموز باشد. کارگرداندقیقه باشد و  15دقیقه تا  1زمان فیلم از الزم است  -

شته ر پایه و ،بقیه عوامل اجرایی نام بازیگران، نام نویسنده، ،سال تولید نام کارگردان، ،درج عنوان فیلم -

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

رتباط ا تدوین وخالقیت و ،و تصویر کیفیت صدا ،از فیلم ها با توجه به فیلم نامه،کارگردانی و بازیگریامتی -

 فیلم با موضوع جشنواره می باشد.

 شئونات اسالمی در فیلم الزامی است  رعایت موارد و -
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می باشد.   مواد مخدر توسط دانش آموزان در ساخت فیلم ممنوع قلیان و استفاده عینی وملموس از سیگار، -

 صورتی که از زبان محلی در ساخت فیلم استفاده می شود باید دارای زیر نویس فارسی باشد .در

 نام منطقه بر روی آن، تحویل گردد. ،م کارگردانبا ثبت نام ونوع فیلم ،نا DVDهر فیلم در یک  -
 

 :نفر( 5تا  2) صرفاً در قالب گروه های  روزنامه دیواری : 3 -د
 مه دیواری به نکات زیر توجه شود: سانتی متر می باشد. در تولید روزنا 70در  100یا  70در  50در ابعاد  

ریکاتور دارای پیام مرتبط و کا ،زیبایی سرفصل ها خوشنویسی و خالقیت ونوآوری، ،طراحی و صفحه آرایی ،عنوان مناسب

 اسالمی، درج موضوعات با رویکرد دینی و ،یک شاعر یا نویسنده معرفی بیان رویداد فرهنگی، ،سر مقاله ،جدول ،مناسب

رعایت اصول  سادگی و روانی و دقت در نحوه نگارش و ت،ارجاع دقیق مطالب هر قسم ،همصاحب ،آشنایی با یک واژه مرتبط

 نام منطقه ضروری می باشد. نام مدرسه  و ،ی با درج مشخصات کامل اعضای گروهالصاق شناسنامه روزنامه دیوار ،نگارش

 عکس :: 4 -د
به روش دیجیتالی به  سانتی متر و 25در20چاپ شده در اندازه  سیاه سفید یا رنگی، ،300)رزولوشن (،  - JPG DPIبا فرمت  

در فایل  ذخیره شده و با بهترین کیفیت  پذیرفته می شود . الصاق شناسنامه ای  با  300با حداقل  رزولوشن  CDصورت  

و نام خانوادگی، پایه  و رشته  تحصیلی، نام آموزشگاه محل تحصیل، نام   ممشخصات  کامل  دانش آموز عکاس  شامل : نا

 تاریخ عکاسی  ضروری می باشد .، محل عکاسی و نوان  عکس ، موضوع منطقه ، نام استان، ع

  نقاشی : : 5 -د 

 سانتی متر  با گرایش : 70در  50یا  25در  20در اندازه   

 گواش ( –ل پاست –آبرنگ  –مدادرنگی  –نقاشی )رنگ روغن   -

 نقش قالی ( –تشعیر  -تذهیب   –نقاشی ایرانی )نگارگری  -

 پوستر سازی (  –گرافیک  )تصویر سازی  -

 

  ایده پردازی : : 6-د

منظور از ایده پردازی، پیشنهادهای نوآورانه و ابتکاری در قالب راه حل های خالق در زمینه برنامه های پیشگیری                 

 ایده خود را ارسال نماید . 3از رفتارهای پرخطر است. برای شرکت در این بخش، هر دانش آموز می تواند 

 اشد :ایده مورد نظر باید دارای ویژگی های زیر ب 

 مطابق با محورهای جشنواره باشد  -

 مبتنی بر حل مسأله باشد  -

 دارای راه حل های خالق باشد  -

 



 

 ح ایده و  روش اجرا ، معرفی شودایده پیشنهادی ، در یک صفحه ، شامل عنوان، مقدمه ، هدف ، شر

والدین دانش آموزان کلیه دوره های تحصیلی و نیز همکاران فرهنگی نیز می توانند در این بخش به صورت انفرادی  تبصره :

 و مطابق با ضوابط شرکت نمایند .

 نرم افزار و چند رسانه ای : : 7-د

است . برای این منظور، دانش در هشتمین دوره جشنواره نوجوان سالم و در بخش نرم افزار، اولویت با نرم افزار های رایانه ای 

 نرم افزار یا چند رسانه ای تولیدی خود را ارائه نمایند.  3آموزان می توانند، حداکثر 

)توضیح: منظور از نرم افزارهای رایانه ای، کلیه نرم افزارهای کاربردی در قالب های آموزشی، فرهنگی و هنری است که در 

 جهت استفاده در رایانه تولید می شوند .(زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 

منظور از چند رسانه ای نیز، تولیداتی است که با استفاده از امکانات مختلف، از قبیل متن، طراحی، صدا، تصویر، جهت انتقال  

 پیام استفاده می شود. کتاب های الکترونیک، یک نمونه از این چند رسانه ای ها می باشند .

 

( دانش آموزی به ترئاتتمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم، بخش نمایش صحنه ای ) : در هش:  بخش ویژه 8-د 

 بخش های جشنواره افزوده شد که شرایط آن بدین شرح  می باشد:

 نمایش صحنه ای)تئاتر( دانش آموزی

 تعریف 
آموزان محور اصلی دانشآموزی: نمایش صحنه ای دانش آموزی نمایشی است که نمایش صحنه ای دانش 

 اعم از:  اجزای تشکیل دهنده آنتمامی

ها، عواطف، خالقیت و میل به تجربه باشند، که بر پایه رغبتو فنی می متن، کارگردانی، بازیگری، عوامل صحنه

 .گیردایشان شکل می

 1397-98تحصیلی  سطوح برگزاری در سال 
نمایش صحنه ای امسال در دو سطح شهرستان/ ناحیه/ منطقه و استان با حضور منتخبین بخش مدرسه ای و منطقه و 

 برگزار می شود. ویژه دانش آموزان دوره متوسطهشهرستان 

 

 )شرایط و نحوه ی برگزاری رشته نمایش صحنه ای )تئاتر 

 رویکرد  ن سالم با مالحظات تربیتی ونمایشنامه انتخاب شده باید حول اهداف جشنواره نوجوا

 پیشگیرانه  و متناسب با جنسیت ، مقطع سنی توجه ویژه ای مبذول گردد. 
  مدرسه،  منطقه)دوره اول و دوم متوسطه ( واستان)دوره اول و دوم متوسطه( "مسابقه در دو مرحله

 شود.برگزار می

  نفر باشد. 12اعضای نمایش باید حداکثر 
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 دقیقه  و برای دوره دوم متوسطه  45اجرای نمایش برای دوره های اول متوسطه حداکثر دت زمان م

 د.دقیقه خواهد بو 60حداکثر 

 هدایت و راهنمای دانش آموزان در روز  ،تخصص هنر های نمایشی برای همراهیاستفاده از مربی م

 .داوری بال مانع است

  به عالوه   خالصه نسخه از متن نمایش خود را کلیه ی گروه های برگزیده در هر مرحله ،موظفند یک

،حداکثر تا بیست روز پیش از برگزاری مرحله بعدی مسابقه )استانی(به دبیرخانه ی متن و بروشور

 جشنواره استانی تحویل نمایند.

  امتیازها و مالك های داوری در هر رشته به تفکیک در فرم ها ی ارزشیابی مشخص گردیده ،تعداد و

راحی ط-نویسینامه نمایش -کارگردانی–رگزیده هر بخش به شرح ذیل می باشد )بازیگری رتبه های ب

 موسیقی ،...(-طراحی لباس-صحنه

  𝟑اثری به عنوان رتبه ی اول شناخته می شود که حداقل

𝟒
از کل امتیازات مربوط به داوری تخصصی و  

 موضوعی را کسب نموده باشد.

 اس جنسیت باید به طور جداگانه بر گزار گردد.مسابقات هنر های نمایشی تئاتر بر اس 

 انتخاب متن متناسب با گروه سنی دانش آموزان باشد. 

 .مضامین و مفاهیم نمایش نامه ،پیرامون اهداف جشنواره نوجوان سالم باشد 

 .از انتخاب مضامینی که فهم آن برای دانش آموزان نا ممکن و دشوار است پرهیز شود 

 ب ،نفرت و کینه و استعمال ی که بر محور مفاهیمی چون خشم ،غضمتن های در هر شرایط از انتخاب

 دخانیات و مواد مخدر و..... دور می زند پرهیز گردد.

 .مفهوم نمایش به صورت غیر مستقیم و به دور از شعارها و پیام های آشکار باشد 

 ده گردد.از ویژگی های تصویری متنوع و مفرح برای بر قراری ارتباط با مخاطب استفا 

 و ضروری  حتی المقدور متن ها کوتاه و کم دیالوگ باشند و از زیاده گویی های بی مورد پرهیز شود

 ها را درك کنند. نقش به خوبی مفاهیم متن و دیالوگ است دانش آموزان برای ارائه ی بهتر

  ر یگران وبا یکدیگهنگام تمرین و اجرا به یکی از مهم ترین اصل نمایش ،یعنی برقراری ارتباط با باز

 توجه شود.

 .هنگام تمرین به دانش آموز فرصت داده شود تا توانایی ها و استعدادهای فردی خود را بروز دهد 

  . استفاده از ماسک و المان های بصری برای معرفی جنس مخالف در صحنه بالمانع است 

 .تالش شود سبک و اجرا و مضمون نمایش به روز باشد 

 ش ها به اصل تاثیر گذاری بر مخاطب توجه شود.برای ارزیابی نمای 

  .اعضای گروه نمایش الزاما باید دانش آموز و از یک آموزشگاه باشند 

 هنرهای نمایشی آموزان شرکت کننده درروحی و روانی دانش جسمی، به منظور حفظ سالمتی ،

باشد ای جز در موارد ضروری بیش از چند دقیقه مجاز نمیصحنه استفاده از تکنیک ماوراء در نمایش

هایی که به صورت کامل این روش را استفاده کرده باشند با توجه به عوارض سوء اعالم شده و نمایش

 حذف خواهند شد.ی رقابت از طرف پزشکان،از مرحله

   اثر  12دو اثر جمعاً به تفکیک هنرستان)هنرهای زیبا( و دبیرستان متوسطه اول و دوم در هر جنسیت

 به دبیرخانه استانی ارائه شود.  



 

  ممنوعاستفاده از کارگردان یا مربی فنی آقا برای مدارس دخترانه و مربی خانم برای مدارس پسرانه 

 د.باشمی

 باشد.ممنوع میدکور و اکسسوار ثابت صحنه  آموزان به عنواناستفاده از دانش 

 ای ویژه میتهای آموزشی قبل و بعد از اجرای نمایش در مراحل مختلف مسابقه از اهبرگزاری کالس

 .باشدبرخوردار می

 های نمایش از خانواده ای جهت تشویق و ترغیب هرچه بیشتر گروهدر هنگام برگزاری مسابقات منطقه

 ایشان دعوت به عمل آید. آنان و یا گروه همسال

  ضروری است.حضور کارشناس مراقبت در تمامی مراحل مسابقات به همراه گروه نمایشی 

   عالوه بر تأیید متن توسط مدیر و کارشناس اداره مراقبت، رعایت موازین اسالمی و تربیتی در کلیه

 الزامی است.متون نمایشی 

 ممنوع است.مناطق و یا مدارس  ها،هرگونه کپی، اسکن یا رایت متون نمایشی توسط استان 

 نکات مهم   :( و

 

  (  و دانش آموزی باشد. 5تا  2در رشته های مقاله، فیلم و روزنامه  دیواری  لزوما باید کار گروهی ) نفره 

   آموزش و پرورش  در رشته های  مقاله  والدین  دانش آموزان  و کارکنان  آموزشی ، پرورشی  و اداری

 نویسی و ایده پردازی می توانند به صورت انفرادی آثار خود را ارائه  نمایند .

  استانی  پایان می پذیرد. در مرحله   والدین و کارکنانآثار داوری 

 پذیرش می باشد ه پردازی و انشاء  کار انفرادی  )دانش آموزی ( مورد ی، ایددر رشته  های نقاشی  و عکاس

. 

  دوره جشنواره نوجوان سالم، تفکیک می گردد. بر این اساس، آثار  هشتمینداوری آثار دوره متوسطه، در

برگزیده در بخش های  دوره متوسطه اول و متوسطه دوم، بطور مجزا داوری خواهد شد و ارسال آثار 

طه اول و متوسطه دوم صورت متوس دورهدر جنسیت و  شهرستان/منطقه، استان و کشوری، به تفکیک

 .خواهد گرفت

 شهرستان و ناحیه ( داوری خواهد  -بخش ابتکارات، در دو گروه مدرسه ای و ستادی ) کارشناسان مناطق

 شد . 

  اثر به  3آثار مدرسه ای، مانند بخش دانش آموزی، در استان داوری و نتایج آن اعالم شده و برگزیدگان

بخش کشوری معرفی می شوند . در بخش اداری نیز هر منطقه سه اثر را جهت داوری به استان ارسال می 

 نمایند. 

محورهای جشنواره ، و با نام تشکل خود ارائه داده تشکل های دانش آموزی مدرسه نیز می توانند آثار خود را در  تبصره :

 و در جشنواره شرکت نمایند .

 

 

 



 

 : زمان بندی برگزاری جشنواره 
 

 1397 ق و مدارس : حداکثر تا نیمه آذرماه فراخوان و دستورالعمل جشنواره مناط ارسال 

  ثبت نام در سامانه همگام وارسال آثار توسط متقاضیان شرکت در جشنواره 

  :  1397بهمن ماه  15مهلت ارسال آثار مدارس  به منطقه 

   : 1397 ماه اسفند1مهلت ارسال آثار  برگزیده   منطقه ای به استان 

 :1397ماه  اسفند داوری نهایی و انتخاب آثار برگزیده استانی 

  1398گانه : فروردین ماه  15برگزاری اختتامیه جشنواره در سطح ادارات مناطق 

  1398زمان  برگزاری  مراسم اختتامیه  جشنواره  در سطح  استانی : اردیبهشت ماه  

 دوره تحصیلی به دبیرخانه کشور جشنواره : برابر سال آثار برگزیده استانی به تفکیک جنسیت و رمهلت ا

 با دستور العمل

 1398تمین  جشنواره  دانش آموزی  نوجوان  سالم در سطح کشوری : تابستان   زمان برگزاری مراسم  اختتامیه هش 
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