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 مقدمه

 ،هالیس آمار باالیی دارد.ساخت نیز و از نظر بالیای انسانواقع شده  یزیخهثحاد جغرافیایی هدر منطق ایران

 موضوع است.  نیگواه ا ریاخ یهادههو انواع تصادفات در  91ویدخشکسالی، کو، پدیده گرد و غبار، هازلزله

مواجه از  شیپ یهاضرورت نیتراز مهم یکیدر همه اقشار جامعه  یکیزیو ف یروان یآمادگ جادیآموزش و ا

و مخاطرات ها در بحران ریپذبیآس یهااز گروه یکی و نوجوانان کودکان انیم نیدر ا ست.هابحرانبا 

 و برنامه ریزی نیازمند توجه است که  یموضوع یبحران یهاتیمواجهه با موقع یبرا آنانآموزش که  هستند

  .می باشدبیشتری 

 مختلف موضوعات درباره شدن دقیق و آگاهی کسب برای  هنری و فرهنگی رویدادهای برگزاری بنابراین

 .کند جلب محیطی زیست هایبحران و مسائل به را توجهات و باشد موثر مسیر این در تواندمی

 های فعالیت راستای در و ذاتی وظایف اساس بر  نیز احمر هالل جمعیت جوانان سازمان  راستا همین در

 و کودکان سازی به منظور حساس ،اقلیمی تغییرات از ناشی تبعات و ها هزینه کاهش و دوستانه بشر

 جشنواره فرهنگی هنری دومین "در برگزاری محیطی زیست و اقلیمی تغییرات با مرتبط مسائل به نوجوانان

 ماهنامه و ایران_یونسکو ارتباطات مدیریت باشگاه توسط" هاو بحرانها کودکان و مقابله با مخاطره ؛ فرفره 

 اتارتباط مدیریت باشگاه ارتباطات بحران و ریسککمیته  ،دپارتمان علم و فناوری""  و مشارکت «قلک»

  .می نمایدهمکاری   اقتصادی و فرهنگی موسسات و هاسازمان ،بحران رادیوایران، یونسکو

 

 اهداف برگزاری جشنواره فرفره

در ارتباطات  و ت هنرفاگیری از ظرو بحران با بهره هترویج و آموزش مفاهیم آمادگی در مخاطر .9

 انکودک و نوجوان

 به کودکان و ،هره گیری از ظرفیت هنر برای آموزش غیرمستقیم مفاهیم تهدید کننده زندگیب  .2

 نوجوانان و سایر افراد جامعه

 هابالیا و مخاطره در پاسخگویی و مفاهیم انتقال آموزش، امور بخشی سرعت و گری تسهیل .3

کودکان و نوجوانان برای توانمندسازی  درگیری ذهنی و عینی و برایسازی و جریانچینی زمینه  .4

 مقابله با مخاطره و بحران

 به ویژه در کودکان و نوجوانان بهبود ارتباطات بحران .5
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 موضوعات و محورهای جشنواره         

  زلزله ولیسی: عیطب یایبالآمادگی در برابر ،... 

  و...و فروریختن ساختمان ها تصادفات، جنگ انسان ساخت:  یایو بال بحرانآمادگی در 

  و )کرونا(، آبله، وبا، آنفوالنزا91ی: همه گیری کووید سالمت هایبحرانآمادگی در ... 

  و تغییرات اقلیمی: خشکسالی، پدیده گرد و غبار، گرمایش زمین، کم آبی بحرانآمادگی در ... 

 

 کنندگان  ه های سنی شرکترد و جشنوارهی هاخشب      

 به شرح جدول زیر هنریو  ادبیبخش  دو درسنی  رده 5 نوجوانان درویژه کودکان و این جشنواره 

 :برگزار خواهد شد

 

رده های 

  یسن

 /داستان کوتاهادبی / نقاشیهنری

سال 6تا 4  

سال  1تا  7  

سال 92تا  91  

سال  95تا 93  

 سال 91 تا 96

  سال 92 تا91

 سال 95تا  93

 سال 91 تا 96

 

 

       

 کوتاه(      )داستانادبی بخش        

 باشد داشته حضور جشنواره در اثر دو با حداکثر تواندمی کننده شرکت هر. 

 فایل قالب در باید شده نوشته هایداستان word فونت با B  Nazanin، حداکثر ،94 سایز 

 شوند. بارگذاری جشنواره سایت روی بر کلمه 9511

 گردد درج جوانان سازمان آرم یا طرح پوستر حتما ارسالی آثار در. 

 گردد خودداری... و شماره با فایل گذاری نام از و ذخیره اثر صاحب نام با آثار. 

 دش خواهد منتشر جوانان سازمان  مجازی بسترهای سایر و شاد کانال در افراد نام به برتر آثار. 
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 ) نقاشی(   بخش هنری          

 کند. شرکت جشنواره در اثر 3حداکثر با تواندمی کنندهشرکت هر 

 روی( 311 رزولوشن) مناسب کیفیت باواضح و  را خود( نقاشی) اثر عکس باید کنندگانشرکت 

 کنند. بارگذاری جشنواره سایت

 برای  و شده رسانیاطالع، موضوع برای صاحب اثر در ارزیابی اولیه اثر انتخاب صورت در 

 شد.  خواهد درخواست اثر اصل ،نهایی داوری مرحله

 باشند قاب و پاسپارتو دارای نباید هانقاشی. 

 ابعاد در بایست می و... ( و آبرنگ پاستل، مدادرنگی،)  بوده آزاد نقاشی تکنیک A4 ترسیم 

 .گردد

 گردد درج جوانان سازمان آرم یا طرح پوستر حتما ارسالی آثار در. 

 گردد خودداری... و شماره با فایل گذاری نام از و ذخیره اثر صاحب نام با آثار. 

 خواهد منتشر جوانان سازمان  مجازی بسترهای سایر و شاد کانال در افراد نام به برتر آثار 

 .شد

 

   جشنواره اجرایی  تقویم     

 

 مهلت ارسال آثار
اولیه )آرا هیئت اعالم نتایج 

 انتخاب(
 اختتامیه

  9419مهر  29

کاهش  یروز جهان)

 (یعیطب یایبالاثرات 

 9419آذر 95

در برابر  یمنیا روز) ید 5

 یایزلزله و کاهش اثرات بال

 ی(عیطب

 

آثار ارسال شیوه         

 www.capf.irبارگذاری بر روی سایت: 

 2th@capf.ir ارسال ایمیل: 

  https://www.instagram.com/capf.irاینستاگرام جشنواره: 

  

 

 

https://www.instagram.com/capf.ir


 5 

  آثار ارسال شیوه و  شرکت مقررات       

نی های سطبق رده نویسیداستان و نقاشی مندعالقه و هنرمندکودکان و نوجوانان  تمامی برای شرکت -

  .است آزاد مسابقه این دراعالم شده 

 و بررسی مورد و تفکیک به صورت کشوری داوران هیئت توسط سنی بندیرده اساس بر ارسالی آثار -

 .گرفت خواهد قرار داوری

 ندگانکندرخواست است الزم بنابراین است، پذیرامکان اینترنتی شیوه به تنها جشنواره در نامثبت -

 کدرهگیری و کرده تکمیل را جشنواره در شرکت تقاضای فرم ،www.capf.ir سایت به مراجعه با

 .کنند دریافت را مربوطه

جمعیت هالل احمر    عضویت سازمان جوانانکنندگان در سامانه در صورت عدم ثبت عضویت شرکت -

 می باشد. در سایت جشنواره، قابل دسترسی (www.Members.rcs.irبه آدرس )لینک سامانه مذکور

 یاراخت جشنواره، به وی قانونی نماینده یا اثر صاحب فرفره هنری فرهنگی، جشنواره به آثار ارسال با -

 و نام حفظ با و شود واگذار جشنواره این به ارسالی، آثار معنوی و مادی حقوق تمام دهدمی اجازه و

 .داشت خواهد وجود آن از استفاده امکان اثر صاحب مشخصات

 در شرکت« 2 شماره فرم» باید کودک اولیای است، قانونی سن زیر کنندهشرکت که صورتی در -

 .کنند امضا وتکمیل  را جشنواره

 .است شده اعالم مقررات کلیه پذیرش معنای به جشنواره در شرکت تقاضای فرم تکمیل -

 توانندمی باریک فقط کنندگانشرکت و ندارد وجود آنها تعویض امکان جشنواره به آثار راهیابی از پس -

 .ندارد وجود مجدد ارسال و اصالح امکان بنابراین کنند، ارسال جشنواره دبیرخانه به را خود آثار

 اشین پیامدهای و مغایرت هرگونه بنابراین. شودمی شناخته اثر معنوی و مادی مالک  اثر کنندۀ ارسال -

 .بود خواهد کننده ارسال مسئولیت با آن از

 .است برگزارکننده عهده به نشده بینیپیش مسائل مورد در گیریتصمیم -

 و امن شامل کنندگان شرکت کامل اطالعات ارسال و ثبت به نسبت مسابقه، استانی فراخوان اعالم در -

 .ددگر تاکید نقاشی، تصاویر همراه به آدرس و کدملی ،(والدین) تماس شماره تولد، تاریخ خانوادگی، نام

 .شد خواهد حذف داوری برای اثر مشخصات، بودن ناقص صورت در -

 اصل ارسال برای را الزم آمادگی ، بایست میبرتر  اثر عنوان به کنندگان شرکتاثر   انتخاب صورت در -

 .باشند داشته نقاشی اثر

 از بعد و است پذیرامکان مقرر مهلت در دبیرخانه به جشنواره ایمیل و سایت طریق از آثار دریافت -

 .شد نخواهد داوری اثر آن مقرر موعد
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 تلفن هشمار و دبیرخانه سامانه اب توانندمی بیشتر اطالعات کسب برای جشنواره در شرکت متقاضیان -

 .بگیرند تماس 129 -11356921

 

 اطالع رسانی     

 امور معاونت طریق از آن، پوستر نشر و جشنواره برگزاری خصوص در جامع رسانی اطالع و فراخوان -

 سایر و سیما، و صدا ،هارسانه ،... (و شاد شبکه مرتبط، های سایت) مجازی فضای در استان هر جوانان

 در همچنین و مندعالقه نوجوانان و کودکان عموم حداکثری مشارکت جلب جهت دسترس در بسترهای

 . گیرد صورت آموزی دانش و هالل هایغنچه های کانون سطح

 ریخب رابطان طریق از سازمان عمومی روابط با مرتبط اجتماعی هایشبکه طریق از مسابقه رسانی اطالع -

 .باشد می تاکید مورد نیز

 ،نوجوانان و کودکان حوزه با مرتبط و متولی نهادهای به ویژه رسانی اطالع و فراخوان اعالمنسبت به  -

 پرورش کانون پرورش، و آموزش دبستانی، پیش مراکز و مهدها مدیران به طرح پوستر و نامه شیوهو  اقدام

 دولتی هایتشکل ه خصوصب و کودک متولی های نهاد سایر و هنری هایحوزه ،نوجوانان و کودکان فکری

  .گردد ارسال... و روستایی و شهری هالل های خانه و زیست محیط فعال غیردولتی و

 .گردد می تاکید نیز IRCS   #ICRC   #IFRC#   هایهشتگ درج-

 و هالل های غنچه کانون مسئولین و شعب کارشناسان با طرح اجرای نحوه خصوص در هماهنگی جلسه -

 .گردد برگزار آموزی دانش هایکانون

  .بود خواهد دسترسی قابل جوانان سازمان سایت در فراخوان اعالم در برداری بهره جهت طرح پوستر -

 .شود منتشر زیر هایهشتگ با اخبار مرتبط - -

  هالل _ _ فرفره _ جشنواره # 

  هالل _ هفرفر _ جشنواره _ نقاشی # 

 هالل _ های _غنچه _ کانون_ نقاشی # 

 هالل _ آموزی _دانش _ کانون_ نقاشی #  

 خواهد دهی امتیاز و رصد قابل شود، منتشر مزبور های هشتگ با اجتماعی های شبکه در که اخباری -

 .بود

 جشنوارهشیوه تقدیر داوری و  

ار آث انتخاب اقدام به ،ی مندرج در فراخوانبندی سنهرد بر اساسدر هر بخش  هیئت انتخاب این جشنواره

داوری و  ررسیبمورد از لحاظ معیارهای داوری  منتخب را آثار ،ارسالی کرده و سپس اعضای هیئت داوران

   .قرار خواهند
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جوایز  و شامل: تندیس، لوح سپاس ،جوایز این جشنواره که در هر بخش به برگزیدگان اهدا خواهد شد

 است. نقدی

 

 معیارهای ارزیابی استان ها

 

  مجازی و اجتماعی مختلف های فضای در مناسب رسانی اطالع نحوه و گسترده فراخوان -

 کودک حوزه متولی نهادهای همکاری و هماهنگی با بیشتر مشارکت جهت  ابتکاری های طرح اجرای -

 ... و فکری پرورش هنری،کانون های حوزه پرورش، و آموزش وزارت نظیرو نوجوان 

 31 حداقل پیگیری و جلب مشارکت به ملزم استان هر کنندگان، شرکت تعداد امتیاز کسب جهت - 

  .بود خواهد شعبه هر ازای به اثر

  .دباش می موثر استان نهایی ارزیابی در ارسالی آثار تعداد و کننده شرکت شعب تعداد است بدیهی -

 اجتماعی های شبکه در فراخوان و اخبار مرتبط نشر میزان -

  اجرا از اطالع رسانی و تبلیغات گسترده گزارش  اجرا، -

 مشارکت جلب و فراخوان نشر در خالقانه های شیوه اتخاذ با مرتبط مستندات و ها طرح ارسال -

 مذکور جشنواره در کودکان شرکت برای مختلف نهادهای و ها خانواده

 

 اجرا گزارش

از روند برنامه ریزی، اعالم فراخوان،  تبطگزارش مر ارائه به نسبت استان، جوانان امور معاونت اجرا از پس

 تا حداکثر ای نامه طی موضوع و اقدام   FTPاز طریق پیشنهادی، نظرات و ها طرح همراه بهپیگیری ها، 

 ارسال گردد. آموز دانش و دبستانی پیش معاونت به 91/1/9941 تاریخ

 

 -129و شماره تماس 2 واحد ،51 پالک چهارم،وسی خیابان آرا،جهان خیابان تهران،:دبیرخانه نشانی

11356322 


