
 گوییقصه المللیبیست و یکمین جشنواره بین فراخوان 

 
ها های ماندگار کودکی، تلخیها، لحظهها، خاطرهها و آسانیها، سختیها و غمشادیاز  دارد ایقصههر آدمی      

زندگی روزانه خود بارها از این کتاب  در همه ماهایی که هر کدام درسی است برای زندگی. ها، قصهو شیرینی
گاهی از ها برای ایجاد همدلی و . گاهی با بیان رنجکنیمروایت می ارتباط با دیگران هایی را برایپرخاطره قصه

های قصه روایتفرصتی است تا با  گوییقصه المللییکمین جشنواره بینبیست و عشق و شادی برای همراهی.
را  «قصه زندگی من »که هرآنچهاز  ها و...دوستی ،هاتالش ،هاها، عبرتدرسها بگوییم، از از موفقیت زندگیمان

 .سازدمی
 

 : قصه گویی تخصصیبخش
 

 :بخش ملیکنندگان شرکت

 سال(  18تا  14)دختران و پسران 

 ( 18زنان و مردان )سال به باال 

 ها پدربزرگها و مادربزرگ 

 

 :المللبینبخش  کنندگانشرکت

  ای ملی و منطقه ،یالمللبین گویی در مراحلقصهجشنواره  دوره  20برگزیدگان 

 ای دارای سابقه اجرا در رسانه ملی و تئاتر کشورگویان و مجریان حرفهقصه 

 داوطلبان سایر کشورها 

 

  :محور موضوعی جشنواره

 
 )قصه زندگی من ) زندگی بهتر، غم و شادی 

 

 : گوییهای قصهشیوه

 ی روایت گری بدون ابزارگویی به شیوهگویی سنتی)کالسیک( : قصهقصه 

 و....  دیداری و شنیداری ، امکاناتگویی خالق : با استفاده از ابزارقصه 

 

 



 :شرایط شرکت در جشنواره 

 گویی به صورت تک نفره و در مدت زمان حداکثر15 دقیقهقصه 

 گو در نمای باز تصویر برداری از قصه(L.g-sh النگ ) شات 

 و خانواده گویی متناسب با مخاطب کودک ، نوجوانانتخاب متن و اجرای قصه 

  محتوای قصه منطبق با شئونات اسالمی ورعایت پوشش مناسب 

  و دریافت کد رهگیریثبت نام و ارسال آثار از طریق سایت جشنواره 

 گویی موجود در سایت جشنوارهنامه و منابع تخصصی قصهمطالعه شیوه 

 
 
 

 های ارزیابی :شاخص

 های ارزیابی قصهگویی و رعایت اصول زیر انجام میشود:شاخصداوری براساس 

   راستا با محورهای جشنواره  هم  انتخاب قصه مناسب 

 کارگیری لحن و کالم، پرداخت قصه و...(گویی )استفاده از زبان بدن، بهتوانایی به کارگیری فنون قصه 

 زنده در حضور مخاطب و تعامل با آنها یتوانایی اجرا 

  (، اجرا و پوششمتن )خالقیت و نوآوری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ای ثانیه 90بخش عمومی : قصه 

 کنندگان در جشنواره :شرکت

  آزاد  

 
 محور موضوعی جشنواره :

 زندگی بهتر، غم و شادی(ی زندگی من قصه ( 

 : قالب

 ایثانیه 90ها و لحظات پندآموز زندگی در قالب فیلم ها، شادیگونه از غمروایت مستند 

 :شرایط شرکت در جشنواره 
  روایت قصه از زبان یک راوی 

  ثانیه  90مدت زمان قصه در حداکثر 

 فیلم در قالب  ارسالmp4  ( مگا بایت 400تا  200 حجم) 

 و... ستفاده از دوربین ، موبایلتصویر برداری  با ا   

 برخورداری تصاویر از کیفیت صدای مطلوب و قاب افقی 

  رعایت پوشش مناسب با محتوای قصه و منطبق با شئونات اسالمی 

 
 توجه:

  ستفاده از نمادهای فرهنگی و ویژگی ستان در تولید فیلم   ا سنتی هر ا تواند بر میای ثانیه 90های های بومی و 
 بیافزاید.غنای فرهنگی آن 

 های دیداری منتشر خواهد شد آثار برگزیده از طریق رسانه. 

 

 :مهلت ارسال آثار

 1397شهریور  25ثبت نام و ارسال آثار از طریق سایت جشنواره تا تاریخ  زمان        

 :گان در هر بخشجوایزشرکت کنند

  جایزه نقدی به مبلغ سی میلیون ریال –تندیس جشنواره  –برگـزیده اول: لوح تقدیر 

 جایزه نقدی به مـبلغ بیست مـیلیون ریــال –برگزیده دوم: لوح تقدیر 

 میلیون ریـال دهجایزه نقدی به مـبلغ  –تقدیر: لوح برگزیده سوم 

 
 

 



 مقاله نویسی:  علمیخش ب

 

 : محورهای موضوعی

 هادنیای مدرن، عصر ارتباطات و حیات قصه  -1

 گویی، تجربه اجتماعی و روابط انسانیقصه  -2

 های زندگیگویی، رسانه، مهارتقصه -3

 گویی، تنوع و تبادل فرهنگیقصه -4

 
 
 توجه 

  پژوهشی، علمی ترویجی یا مروری، مطالعات موردی، تحلیلی انتقادی باشد.نوع مقاله علمی 
 

 
 :مهلت ارسال آثار

  1397 شهریور سال 25:   چکیده مقالهمهلت ارسال 

  1397سال  مهر5:  اعالم نتایج چکیده مقاالت 

  آبان سال 1397 5: ت پذیرفته شده اصل مقاالمهلت ارسال 

 
 

 سایت جشنواره:

www.kanoonfest.ir 

 دبیرخانه مرکزی:

ــتی: تهران، خیابان  دکترفاطمی،  خیابان  حجاب، معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،        آدرس پسـ
     دبیرخانه بیستویکمین جشنواره بینالمللی قصهگویی

 021- 88971363                 تلفن تماس :   

 


