
 شیوه نامه جشنواره ساماندهی استعدادهای جوان

 

 مقدمه

ساز  نهیدارد و زم یمهم اریو رشد جامعه نقش بس ییایاز استعداد جوانان در پو یریبهره گ نکهیبا توجه به ا

 لیاز پتانس یریمناسب استان البرز جهت بهره گ یها تیظرف نطوریباشد.و هم یم یمشارکت ی هیتوسعه و روح

 یکرونا و لغو دوره ها و کالس ها روسیو وعیفکر و علم که به سبب ش دیتول تینوجوانان و جوانان و تقو یها

گذاشتن و  شیدر به نما یگر لیکمتر مورد توجه قرار گرفته است.جشنواره ترنج در نظر دارد با تسه  یآموزش

برتر را  یمختلف استعدادها یه هاکوتاه  در رشت یوهایدیدر قالب و یجوانان البرز یاستعدادها  یگردآور

 یدوره ها قیرشد و پرورش استعداد را از طر ی نهیهمکار زم یدستگاه ها یبانیو پشت تیو با حما ییشناسا

فراهم کند ینیکارآفر تایبه بازار کار و نها تیو هدا یتخصص  

 

 اهداف :

 توانمند سازی جوانان با تاکید بر مهارت اموزی -1

فراغت جوانانغنی سازی اوقات  -2  

افزایش روحیه مشارکت جویی و جهادی -3  

و هویت ملیارتقا فرهنگ جوانان  -4  

شادکامی و همدلی بین جوانان-امید-اعتماد به نفس-ارتقا عزت نفس -5  

ادبیات و مهارتی و -علمی-ورزشی-هنری-قرانی-شناسایی استعداد های جوانان در زمینه های)فرهنگی -6

(و ارتقا آناناهم کردن زمینه رشد فر  

ساماندهی و جهت دهی به سمت شخصیت تراز اول جوانان ایرانی اسالمی -7  

 



 وظایف

 (زر،پوستر،بنری)ت یطیمح غاتیو تبل یمجاز یفضا قیاز طر قیدق یاطالع رسان -1

 باشد( یمناطق م یا یبه عهده شهردار یطیمح یاطالع رسان فهیها ) وظ ی: شهردارتبصره

 شکل ممکن نیهنرمندان به بهتر آثار ارسال یالزم برا یبسترها جادیا -2

 تابستان یاه گاهیپامکان دریافت آثار برای متقاضیانی که دسترسی به فضای مجازی ندارند از طرق ا: تبصره

 امکانپذیر می باشد. آموزش و پرورش - خانه اوقات فراغت -

 .متقاضیان فراهم می باشدبه  ییجهت پاسخگو لیمیو ا تلفنتبصره: 

 یقیتشو یو بسته  زهیجا یاهدا قیاز طربرای استعدادهای برتر بستر الزم  جادیا -3

 یآموزش یدر تمام کالسها یبانیپشت - خانه فراغت گانیرا تی: عضوتبصره

 نوجوانان و جوانان یاستعدادها یآموزش و توانمندساز یامر برا یمتول یالزام دستگاه ها -4

 استعداد ها گانیو آموزش را یتوانمند ساز ،یبانی،پشت تی،حما ییشناسا  -5

 نحوه برگزاری جشنواره :

وانان و نوجوانان در زمینه ج با فراخوان عمومی شروع می شود، 05/04/99از تاریخ  که در مرحله مقدماتی

موزشی ان مستعد به کالس ها و دوره های آهای ذکر شده اثار خود را به دبیرخانه ارسال می کنند.جوان

ثار برگزیده ارسالی به صورت حضوری و سپس در بخش نیمه نهایی راستی آزمایی با آ معرفی می شوند

درخشان در  یآثار استعدادها شگاهینما یهمزمان با برگزار 22/05/99در تاریخ  د گرفت وانجام خواه

ولین ئکه روز جهانی جوانان و روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی است با حضور مس جشنواره ترنج

 استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

 قوانین جشنواره :

ت( الزامی اسضبط شده است ترنج برای جشنوارهاین ویدیو ابتدای ویدیو ارسالی ذکر جمله )  -1  

گردد. در ویدیو ثبتکدملی و تاریخ تولد( -مشخصات شرکت کننده اعم از )نام و نام خانوادگی -2  



نباشد. ابایتمگ 20حداکثردقیقه و حجم  3حداکثرمدت زمان فیلم  -3  

از لحاظ تصویر و صدا وضوح و کیفیت الزم را داشته باشد. -4  

ارسال آثار حدود و چهارچوب شرعی رعایت شود.در  -5  

تیرماه می باشد. 31تیرماه تا  5زمان ارسال آثار از  -6  

 بخش های جشنواره :

در بین اعضای خانواده با روش -دانشگاه-مدرسه-هیئت-بخش معارف )آیین اجرا در مسجد-الف

 های خالقانه پیشنهاد می گردد(

کل قران 35الی  16و در بازه  30سال جز  16تا  13*قرائت و ترتیل در بازه   

جز اول 3و  30جز  35الی  16و در بازه  30سال جز اول و جز  16الی  13*حفظ در بازه   

مداحی -  

ود را یا مولودی خ-نوحه–مناجات -شرکت کنندگان در مدح هر کدام از اهل بیت عصمت و طهارت روضه

دقیقه ارائه دهند. 3حداکثر تا زمان   

تواشیح-  

موسیقی -ب  

دقیقه با موضوغات ذیل: 3اثار ارسالی در مدت   

(نوازندگی-خوانندگی پاپ و سنتی-)سرود گروهی  

بخش ادبی -ج  

نقالی-لوحه خوانی-)دفاع مقدس(روایت گری تاریخی اسالمی-قصه گویی-گزارشگری  

خالقیت در انتخاب -نگاه جدید خالقانه و نوآورانه-فصاحت و بالغت-در این بخش استفاده از آرایه های ادبی

گویش های محلی نیز پیشنهاد میگردد.-نقاط گردشگری–اماکنی نظیر مکان های تاریخی   



بخش فرهنگی هنری-د  

 اثاری با سر فصل های ذیل مورد بررسی قرار میگردد:

گزارشگری(-گویندگی و دوبالژ-نقاشی و طراحی-گرافیک-اسیعک-بازیگری-)تئاتر  

مهارت-ه  

زبان خارجی ) ترجمه  _خیاطی -اوری آی تیفن-اختراعات-هوش ریاضی-رباتیک-صنایع دستی-)خراطی

(لهجه ( –همزمان   

ورزشی-و  

 فیلم ارسالی در شاخه موضوعات ذیل باشد:

تیراندازی(-فکری-توپی-پهلوانی-)رزمی  

به اینکه جشنواره جهت ساماندهی استعداد ها می باشد دارندگان رتبه های ملی و جهانی از نکته:با توجه 

 ارسال اثار خودداری کنند و از اساتید این حوزه جهت رشد و پرورش استعداد ها استفاده خواهد شد.

 ی-همدلی

بخش ویژه جشنواره که اختصاص دارد به گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد که می توانند فیلم یا 

 مستند کوتاه از فعالیت های خیرخواهانه و داوطلبانه خود در زمینه های ذکر شده ارسال نمایند.

 :همکار یدستگاه ها

 عضو ستاد ی: دستگاه اصلالف

 ره کل ورزش و جوانان استان البرزادا -1

 استان البرز و نشاط اجتماعی اوقات فراغت ونیسیکم-2 

 استان البرز خمینی )ره( امام حضرت امداد تهیکماداره کل -3

 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز -4



 مجمع جوانان استان البرز -5

 کالنشهر کرج یشهردار -6

 استان البرز یو حرفه ا یاداره کل فن -7

 البرز یتانداراس یاجتماع یاداره کل فرهنگ-8

 کسا(و)پ ورز شهیاند اگامانیموسسه مردم نهاد پو -9

 عضو ستاد یفرع ی:دستگاه هاب

 استان البرزاداره کل فرهنگ و ارشاد  -1

 استان البرز یو فرهنگ راثیاداره کل م-2

 )ره( استان البرزامامحضرت فرمان  ییستاد اجرا-3

 استان البرز کودکان و نوجوانان یکانون پرورش فکر-4

 و رفاه اجتماعی استان البرز اداره کل کار-5

 و تجارت استان البرز معدن ،اداره کل صنعت-6

 استان البرز یها یشوراها و شهردار-7

 رزاستان الب رسانه جیسازمان بس-8

و  شوندیم یمعرف ییاجرا یاستعدادها به عنوان دستگاه ها یسامانده یدر اجرا یاصل یه هاادستگ: تبصره

 .گردندیم یاستعدادها معرف یدر ستاد سامانده بانیپشت یبه عنوان دستگاه ها یفرع یدستگاه ها

 وظایف دستگاه ها 

 دستگاه های اصلی: -الف

 شهرداری: موظف به چاپ بنر و تبلیغات محیطی

 رایگان استعدادها پس از ارسال آثارآموزش و پرورش: پشتیبانی 



کمیته امداد امام خمینی: پرداخت هزینه های آموزشی مددجوها، در اختیار قراردادن فضا جهت اختتامیه و 

 نمایشگاه و همینطور تامین بخشی از هزینه های اختتامیه

 ورزش و جوانان: تامین بخشی از هزینه های جشنواره و هدایا

 دستگاه های فرعی: -ب

 دستگاه های عضو فرعی موظف به تولید محتوا و ایده پردازی و پشتیبانی جشنواره می باشند

 :شرکت کنندگان طیشرا

 سال 35تا  12 ینوجوانان و جوانان رده سن نیب از

 :رخانهیدب اعتبارات

 و چاپ بنر زریپوستر و ساخت ت یطراح -1

 یانسان یروین -2

  یجار یها نهیهز -3

 ثبت نام -4

 فراخوان  -5

 تدارکات -6

  غاتیو تبل یروابط عموم -7

  ییاجرا تهیکم  -8

 یبانیپشت تهیکم  -9

 حمل و نقل تهیکم -10

 بورس آثار -11

 مختلف یدر بخش ها یداور -12

 رسانه تهیکم -13

 یقیتشو یو بسته ها زیجوا -14

 و مراسم مورد نظر هیاختتام -15

 نوجوانان و جوانان یآثار استعداد ها شگاهینما -16

 باشد. یم الیر 000/000/000/2فوق جمعا به مبلغ  موارد



و با  ندیمورد نظر اقدام نما یاستعداد ها یها نهیاز هز یبخش نیموظف هستند نسبت به تام یمتول یها دستگاه

 به عهده شخص شرکت کننده خواهد بود. یمبلق آموزش یمدنظر مابق یبا مراکز آموزش نیتوافق طرف

 

 نحوه ارسال آثار

جشنواره ارسال  رخانهیبه دب یحضور ایو واتساپ، اینستاگرام  شرکت کنندگان میتوانند آثار خودرا از طریق

.دیینما  

 آدرس دبیرخانه :

 استان البرز،کرج،چهارراه مصباح،طبقه سوم بانک صادرات، خانه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی استان البرز

 02632209285شماره تماس دبیرخانه: 

 09022606021همراه: 

09022606021واتساپ:   

 khane_faraghat_alborz@اینستاگرام: 

 @free_time_commission_officialاینستاگرام کمیسیون جشنواره: 

 Khane.Faraghat.Alborz@gmail.comآدرس ایمیل:  


