مق
ض
ا
ا
و بط و رر ت

الف  :محورهای جشنواره
 -1فرهنگی
 -2هنری
ب :شاخههای جشنواره:
 -1آفرینشهای ادبی
 -2نقد ادبی و هنری
 -3رسانه و فضای مجازی
 -4هنرهای آوایی
 -5هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه
 -6هنرهای تجسمی
 رشتههای جشنواره طی جدولهای دو تا هشت ارائه شده است.
الزم به ذکر است که موضوع جشنواره آزاد میباشد .
ج) شرکتکنندگان
معلمان کلیه دورههای تحصیلی شاغل در آموزش و پرورش (رسمی ،پیمانی ،قراردادی،
حق التدریس ،آزاد) و بازنشسته
تذکر -1تمامی کارکنان و کارشناسان اداری  ،مدیران  ،معاونین  ،مربیان  ،مشاوران
تربیتی ،تحصیلی و شغلی نیز شامل میباشند .
تذکر -2معلمان مدارس غیر دولتی که در سال جاری در مدارس غیر دولتی شاغلند
میتوانند در این فراخوان شرکت نمایند (.گواهی از طرف مدیر آموزشگاه مبنی بر شاغل
بودن در مدرسه در سال تحصیلی  1400-1401باید ارائه گردد)
د)آثار
شرایط عمومی:

 -1کلیه آثار ارائه شده در جشنواره میباید توسط شرکت کنندگان تهیه و تولید شده
باشد و فرد شرکت کننده توانایی باز تولید اثر و یا مشابه آن را داشته باشد.

 -2شرکت کنندگان شاغل در بخش های ادبی  ،نقد  ،رسانه و فضای مجازی  ،هنرهای
آوایی  ،هنرهای تجسمی فقط در یک گرایش می توانند شرکت نمایند .اما در بخش
هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه می توانند در چند گرایش شرکت کنند.
 -3شرکت کننده در هر گرایش تنها میتوانند یک اثر ارسال کنند ( .در صورتیکه بیش
از یک اثر ارسال گردد ،داوری نخواهد شد)
 -4بازنشسته گان ،تنها در یک رشته مطابق جدول شماره  8فراخوان می توانند
در جشنواره شرکت نمایند.
 -5کلیه آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره میباید دارای فایل وُرد شناسنامه مرتبط (
نمون شناسنامه در سایت جشنواره ،بخش اطالعیهها بارگذاری شده است) باشد.
 -6رعایت ضوابط تخصصی هر رشته الزامی است.
 -7تمامی رشتهها انفرادی می باشد (.به جز نمایش خیابانی که با تعداد سه نفر در فضای
باز مجاز به اجرا میباشند)
 -8اثر ارسالی تاکنون در هیچ جشنواره ای حائز رتبه نشده باشد.
 -9فایلهای متنی(داستان ،شعر ،سرود و ترانه ،نقد داستان  ،نقد شعر  ،نقد فیلم ،
نمایشنامهنویسی  ،فیلمنامهنویسی)تایپ گردد( فونت  ، bnazaninسایز  ، 14فاصله سطر
 ،)1عالوه بر وُرد شناسنامه اثر  word pdf,اثر نیز ارسال گردد ( .در غیر این صورت
داوری نمیگردد)
 -10در صورتیکه همکاری قصد شرکت در چند رشته را داشته باشد( مطابق بند ،)2
برای هر رشته باید ثبت نام جداگانه صورت گرفته و کد رهگیری مجزایی دریافت گردد(
در صورتیکه در پوشه بارگذاری شده چند اثر از چند رشته باشد  ،داوری در رشتهایی
که توسط شرکت کننده در سامانه ثبت شده است  ،صورت میگیرد(.
 -11در سامانه ثبت نام در جشنواره تمامی اطالعات درخواستی باید به صورت کامل
و صحیح درج گردد.

 -12قبل از بارگذاری اثر باید پوشهای با نام و نام خانوادگی  ،نام رشته و نام استان
ایجاد شود ،عالوه بر اثر بقیه موارد خواسته شده مطابق جدول شماره  9فراخوان در
پوشه ذخیره  ،سپس زیپ و در سامانه بارگذاری شود.
 -13قبل از ثبت نام و بارگذاری اثر در سایت جشنواره  ،فراخوان جشنواره با دقت
مطالعه گردد.
 -14کلیه آثار می بایست با توجه به جدول شماره نه  ،تا20بهمن1400از طریق سایت
، Artistteachers.irبخش ثبت نام در جشنواره  ،به دبیرخانه کشوری واصل شده
باشد و آثاری که پس از این تاریخ ارسال شوند داوری نخواهد شد) .رعایت کلیه ضوابط
تخصصی در ارسال آثارضروری میباشد)
 -15ثبت نام و بارگذاری اثر با رایانه و لب تاپ انجام گیرد.
 -16الزم به ذکر است که داوری به تفکیک رشته صورت خواهد گرفت و بر اساس
امتیاز فضلی(بدون در نظر گرفتن جنسیت)رتبه های اول  ،دوم  ،سوم کشوری اعالم
خواهد شد.
 -17کانال اطالع رسانی جشنواره در شبکه شاد @artistteachers

