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 مقدمه  

گار  اتا     نیار   یجزا     ،کتااب کاود   باشاد    کتاب ارزشمندترین دارایی بشردر طول تااری  یای     

در  .کناد  یای   ترغیا    شازات  زیساتن را در ا  تشاوی       که آرز   ب رگِ انسااِ  کوکاو   تواناایی    

 یوضاوتی یاا   کشا  نشاد   راز     در آِ دنشاو  با رگ داشاته یای   گرایای    همیشه  ودکاِیو کتاب، ک

ایاا در ایان را  ن از ب رگسااسِ بسایار  ررنا  اتا م آن اا یای          ، یای شاود    فراتر از دتترس یافا  

توانند با اتتفاد  از تزربیات   درای  خود کودکااِ را باا فرهنا  کتاابیوانی آشانا کنناد   باا خوانادِ         

ایان   ،تاا در آیناد    نمایناد  آشانا باا یفااهیو  اس  انساانی     ، کودکااِ را  هاا  یناتا   داتتاِها   قصه

را در زناادگی خااود تزربااه د تااتی   صاا      ی ربااانی، ارتاارا  از ترشاااردنیااایی  بتواننااد کودکاااِ

  نمایندم

در نظار دارد   باا توواه باه اهاداال  اس  خاود     تاازیاِ ووانااِ ومجیا  هاحل ارمار       راتاتا  همین در

باا   "ادبییا  ویودو و نوجیوان   روز ملی   " یاا  تیر 81 باه یناتا    یزااز  را  قصاه گاویی    یساب ه

 یاا کاه  ادر با رگ     را هاایی برگ ار نمایاد تاا در ایان یسااب ه کودکااِ قصاه       "گوپوپک قصه "تنواِ 

ِ   اناد شاِ برا  آن ا خواناد  های یادر ب رگ از نیا   کودکااِ    الادین   کودکاناه باازگو    شایرین  را باا زباا

یجا ناا  ایااور شاامار  ت فاان اتحیاای    بااه توتااک کودکاااِ را تصااویربردار  نمااود   هااابااازگویی قصااه

 نمایندم اتتاِ ارتال یرک  وواناِ

 اهداف
 
 ترخارمر   ص ی هحل با ومجی  کودکاِ ییآشنا 

   ی ر رز  د تتی ،تر یج   ن ادینه تاز  فرهن  ص   

 الم  ی ص ی  ترخ   هحل ارمر با زباِ کودکانهاهداال بشرد تتانه ن ض  بین تر یج   نشر 

 آشنایی کودکاِ با کتاب   کتابیوانی 

    در ب رگ   یادر ب رگ ها   انت ال تزارب  بابیشر بین کودکاِ  تجایل   ارت اطایزاد تکریو ب رگترها 
 آن ا

 

 روند اجرا

 

 www.jrcs.irدر تای  تازیاِ به آدرس  که  یشن اد  قصه 10توانند از یی کودکاِ یادرب رگیا  درب رگ   

انتیاب    س از خواندِ قصه  را ومجی  هحل ارمریرت ک با اهداال  قصه  یا هر  باشدقابل دتترتی یی

 ،به یادر ب رگ    درب رگ هاآِ قصه را بازگو نمود    از ر ند بازگویی قصه  ،کود    نون ال ،برا  نو  خود

 تصویربردار  شودم
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 اهداف چهار گانه جمعیت هالل احمر

 

 هاِ تایین ارترا  انسا 

  هایت ابل   ص    ایدار ییاِ ی  کوشز در و   برقرار  د تتی   تفاهو 

  تحش برا  تسکین آس  بشر 

 ِگونه ت جیض ییاِ آن اها بد ِ درنظرگرفتن هیچرمای  از زندگی   تحی  انسا 

 اجرا انزم   

 21933904388یجا ن  ایور وواناِ  شمار  ت فن  اتساپ ی    ارتال تصا یر قصه گویی کودکاِ به  

 میی باشد  10/5/99تا تاری  

 ضوابط عمومی 

 شرک  نمایندم یساب ه ایندرتوانند تال یی 7تا  5در تنین  اِکودک همه 

    ها  هحل انزا   ذیردم  به یدیراِ کانوِ غنچه نی اطحع رتانی در فضا  یزاز  به صورت تمویی 

  اتاح     با اتتفاد  از طرح  وتاتر تاتاد     شج ه از طری  ایور وواناِ هر  ،گوییقصهفراخواِ یساب ه

) فای و  از   تصاا یر  ارتال  یند در فضا  یزاز  و   شرک  کودکاِ تحقه ،اتتاِ همرا شمار  ت فن 

 بازگویی قصه از طری  برنایه  اتساپ، اطحع رتانی شودم

 در تاای   شایل شمار  ت فن  اتسااپ   ث   اطحتات  اتح  فراخواِ  بردار  درب ر  و  طرح   وتتر

 وواناِ قابل دتترتی خواهد بودم یجا ن  ایور

 ضمن اطحع رتانی   فراخواِ یساب ه از طری  ش که ها  اوتمااتی در فضاا  یزااز ،    شایسته ات ؛ 

 اطحع رتانی شودم نی  دبستانیی دها   یراک   یزیدیراِ  به شیو  نایه فراخواِ  

 لی در صورت انتیااب تاایر   یووود در تای  تازیاِ نمی باشد،  قصه 10در انتیاب  ل اییبدی ی ات  ا 

 یرت ک باشدمیی بایس  کایح با اهداال ومجی  هحل ارمر  ،ه ینتی ها، یوضوع قصقصه ها   داتتاِ

 توانند داتتاِ ها را برا   در ب رگ یا یادر ب رگ خودشاِ   یا برا  تجاداد  از  ادرب رگ     کودکاِ یی

 بیوانندمگو کرد    یا باز یادر ب رگ ها 

  ها  ارتالی  وود نداردمقصهفی و   یحد دیتی در تجداد 

 مدقی ه باشد7 صورت اف ی گرفته شود   رداکثر زیاِ آِه ها  ارتالی با یوبایل   بفی و 

 مدر یساب ه شرک  داد  نیواهد شد یذکور ارتال گردد ی ات  فی و هایی که بجد از ی    یبد 
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  الادین  ، شمار  تمااس گاِ شایل نا    نا  خانوادگی، تاری  تولدشرک  کنند اطحتاتث     ارتال  (   

بارا   اثر یشیصات،ال ایی یی باشد   در صورت ناقص بودِ به یرک  اتتاِ  یارتال فی وبه همرا  آدرس 

 مخواهد شدرذال  دا ر 

 مآثار  که به صورت غیرتصویر  )صوتی  ض ک شد  باشند، بررتی نیواهند 

 بردار  آزاد داشته باشدمتواند؛ از آثار ارتالی ب ر دبیرخانه وشنوار  یی 

 شود یدیراِ ی دها  کود  کانوِ غنچه ها  هحل نی  و   ایزااد بساتر تجایال بیشاتر      یشن اد یی

ضمن رتای   ر تکل  در طول تال فجال بودِ ی دهایحیا بودِ شرایک   کودکاِ با ب رگترها، در صورت 

ب رگ ها، ضمن قصه گاویی آنااِ باه    ی، ترتی ی اتیاذ نمایند تا با دتوت از  درب رگ   یادرها  ب داشت

 نی  بشنوندم  قصه ها  کودکاِ را کودکاِ، 

 

  معیارهای داوری

     یوضوع قصه انتیابیوذابی 

 قصه    بازگویی وذاب کود  در بیاِ  مندتوان 

 اتتفاد  از زباِ بدِ در بیاِ قصه 

 قصه انتیابی ه یوضوعآیاد  تاز  یکاِ با تووه ب   یی قصهیکاِ بازگو 

  کادر د ربیندر  ها   یادر ب رگ ها    تصویربردار  با رضور  درب رگقصه بازگویی 

 ی لنحو  تصویربردار ، تد ین، اضافه کردِ افک    یا هرگونه خحقی  تصویر    هنر  در فی و ها  ارتا 

 

 نحوه ارزیابی 

  ِانتیاب   تپس را با یوضوتات یرت ک آثار دریافتی ،نیس اتتاِ  س از  صول آثار یجا ن  ایورووانا 

 میی نمایددا ر   را کر شد بر اتاس یجیارها  ذیورد ق ول آثار 

   لوح ت دیر به ایضا   ،اثر برتر 5 س از بررتی   دا ر  آثار در یرر ه اتتانی به کودکاِ صار

 ارتال شودم تازیاِ وواناِ اثر برتر به  3تجداد    نی  ءیدیرتایل یحتر  اتتاِ اهدا

    خواهد شدم بررتی روز  کود  کارشناتاِ هنر تتاد    بر اتاس نظر دا راِ آثار  در یرر ه کشور 

  اثر  10الی  5تجداد ، اثر ارتالی از هر اتتاِ  3ها  )آثار ارتالی از اتتاِ س از بررتی  در تط  کشور

 خواهد شدم  ءاهدا ثارآصار اِ انتیاب   لوح ت دیر   ووای   به  برتر

   به شرک   ومجی  هحل ارمر  ها ارتال خواهد شد تا طی یراتمی در شج هبرتر به اتتاِ نفراتووای

 گرددم ءاهدا کنند  برتر

  تمل خواهد ت دیر به باشند  برتر شناخته شد  شج ه ها در ارزیابی ن ایی به تنواِ که ر تا  شج ی

 آیدم
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 شعبمعیارهای ارزیابی 

   در فضا  یزاز  ینات اطحع رتانی ر ش ها   نحو  

 ِطرح ها  ابتکار  در اتح  فراخوا 

 ِآیار شرک  کنندگا  

  ها  اوتماتیش کهدر  شج ه برتریی اِ نشر آثار 

  ،اورایی شیو  نایهرتای  یفاد نی    گ ارش اورا  ،، فر  آیار بررتی   ارتال به یوقع آثار اورا 

 اطالع رسانی

  تصا یر با کیفی  یط وب قصه  ،ترین زیاِو   انجکاس به یوقع اخ ار این برنایه سز  ات  در کوتا

 نشر یافته   نی  به ادار  ر ابک تمویی تازیاِ ارتال گرددم  شج هها  اوتماتی کودکاِ از طری  ش که گویی

 از طری  رابطاِ خ ر  یورد تاکید  ومجی  ها  اوتماتی یرت ک با اطحع رتانی یساب ه از طری  ش که

 باشدمیی

  ها  زیر ینتشر شودمتصا یر برتر بازگویی قصه ها با هشت 

 #  هحل  _قصه گو  _ و و_ یساب ه 

 #  هحل   _قصه گو   _ها  غنچه  _ فی و 

 # هحل  _قصه گو  _ و و 

 دهی خواهد بودمقابل رصد   ایتیاز ،ی بور ینتشر شود ها ها  اوتماتی با هشت اخ ار  که در ش که 

 گزارش اجرا 

رداکثر   ش رتتاِتوتک  ،به اورا  برنایه بوطگ ارش یربه همرا    تکمیل  ، یوت  فر  آیار  س از اورا، 

 ارتال گرددم وواناِیجا ن  ایوریردادیا  به  10تا 


