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 تکریم پيشتازان علم و مدافعان سالمتهنری شيوه نامه اجرائی جشنواره 

 حرفه ای و کاردانش استان یزدهنرستان های فنی، 

 0911 -0011سال تحصیلی 

 چرخ که نگذاشت ها آدم همت. انداخت سایه زندگی بر کرونا شوم سایه تا چرخید می آدمیان کوشش و مهر مدار بر زمین

 به امیدمان تا آمد ما یاری به ما پروردگار و .بگذرد نحس دیو این کنار از تا انداخت در نو طرحی. شود گیر زمین زندگی

در جشنواره ای در نظر است  زندگی، به بخشیدن جال و رنگ برای بزرگ کوشش همان ادامه در اینک. شود پربارتر زندگی

 .نماییم برگزار را "مدافعان سالمتتکریم پیشتازان علم و "تحت عنوان فضای مجازی 

 .قرنطینه در گرفته پناه های خانواده کانون به بخشیدن گرمی برای هستند نشاط و امید سفیران آموزان دانش

 کنار در تا ماست وظیفه و اینک نبود ممکن سالمت مدافع ایثارگر و زنان مردان همراهی بدون زده کرونا تنگنای این از گذر

 در که است افتخار. کنیم جزم عزم  ها ایثار و جانفشانی از ستایش به کردند، دور ما از را بال خود دانش با که علم پیشتازان

 هنر چتر همدیگر کنار در تا کنیم می دعوت شما از. کنیم گذاری ارج را دانش و پیشروان سالمت مدافعان و یاد نام جشنواره

 شما همه. باشید داشته حضور جشنواره این مختلف های بخش در هنری اثر خلق با توانید می شما .کنیم باز جامعه سر بر را

 .ایم برنده داریم باور و کرد خواهیم رقابت کرونا ویروس با زندگی مسیر در با هم ما که چرا هستید رقابت این برندگان

بستری مناسب برای شکوفائی و برگزاری جشنواره های هنری یکی از شیوه های مناسب برای ارتقاء کیفیت آموزش ها 

 خالقیت، استعداد و تشویق هنرجویان برای ارائه و خلق آثار هنری برتر و معرفی بیشتر رشته های هنری به جامعه می باشد.

این جشنواره تمامی هنرجویان هنرستان های فنی، حرفه ای و کاردانش دولتی و غیردولتی را تشویق می کند تا نسبت به 

نمائی عکاسی، نماهنگ، پویاثاری که در طی دوران تحصیل بدان دست یافته اند در زمینه های ارائه بهترین آ

 به مرحله ظهور برسانند. سازی ر)انیمیشن(، نقاشی، پوستر، خوشنویسی و تصوی

 آید.ترتیبی اتخاذ گردد تا شرکت فعال و گسترده تمامی هنرجویان در این جشنواره فراهم مدیران محترم شایسته است ** 

 

 

 



 نوارهاهداف جش

 تکریم از جانفشانی کادر پزشکی و همکاران فرهنگی  -1

 توسعه و تعالی رشته های شاخه فنی، حرفه ای و کاردانش -2

 زمینه سازی برای پرورش استعدادها و خالقیت های هنرجویان -3

 آفرینش آثار هنری مطلوب در عرصه رقابت های هنری و عملی توسط هنرجویان -4

 های هنرجویان معرفی توانمندی -5

 ارزیابی کیفیت آموزش های ارائه شده و کسب شایستگی های هنری در رشته های شاخه فنی، حرفه ای و کاردانش -6

ایجاد فضای رقابت سازنده در میان هنرجویان برای بروز خالقیت و ایده های نو در آموزش های فنی، حرفه ای و  -7

 کاردانش

  کنندگانشرایط شرکت 

  مدافعان سالمتو پیشتازان علم تکریم از موضوع اثر ارائه شده ثابت و با موضوع  -1

هنییگ، عکاسییی، پوسییتر، نقاشییی ، پویانمایی)انیمیشیین(، نما آثااار ماای بایساات در زمینااه هااای -2

 باشد. خوشنویسی  و تصویر سازی

 تمام هنرجویان در هر رشته و در تمامی پایه ها می توانند شرکت نمایند.  -3

زمینی  متایاوا ا ائی  رهید  ر   یو ا ا ائی  رو        2اثیر ر    2هر هنرجو می تواند حیداثرر   -4

  حذف می گررر اثر ر  یک زمین  هنرجو از ارام  مسابق  

 روند اجرائی برگزاری جشنواره 

) ماژول فرم ساز/ نمایش فرم /جشنواره ، توسط مدیر یا معاونین هنرستان در سامانه همگام هنرستانهر آثار هنرجویان  -1

 ثبت و بارگذاری شود.هنری تکریم از پیشتازان علم و مدافعان سالمت ( 

 واهد گرفت.آثار ارسال شده به سامانه جشنواره با نظارت کامل کمیته جشنواره توسط داوران منتخب مورد ارزیابی قرار خ -2



 ( اعالم خواهد شد. yazdgfh.irنتایج برگزیدگان از طریق سایت اداره فنی، حرفه ای و کاردانش )  -3

 نمایشگاه  آثار برگزیدگان در شرایط مساعد به صورت حضوری برپا خواهد شد. -4

  می باشد. 22/12/1311پایان روز جمعه مهلت ارسال آثار حداکثر تا  -5

 رتبه ی اول تا سوم جوائز ارزنده اهدا خواهد شد. به نفرات برتر -6

 ویر ثبت شده در سامانه ویژگی های تصا

و ابعاد هر تصویر  "JPEG "بر اساس نوع، اندازه و تعداد، تصاویر ضروری برای هر اثر، به صورت دیجیتالی با فرمت  -1

های نماهنگ و  در زمینه / KB511و حداکثر  KB111پیکسل تهیه گردد. )حداقل حجم تصاویر ارسال شده،  011×1211

  (اشد.ب  MB31 حجم حداکثرو   MP4با فرمت پویانمایی فیلم ارسالی 

 ( شده و ارسال گردد. **zip** در صورت نیاز به ارسال بیش از یک تصویر، تصاویر در یک پوشه فشرده )

 تصاویر تهیه شده از وضوح و دقت کامل برخوردار باشد. -2

 عدم ایجاد بعد و پرسپکتیو در تصاویر دو بعدی. -3

 بر روی اثر )دقت در حفظ رنگ اثر(عدم وجود نور و انعکاس های اضافی  -4

با حروف التین درج شود )به منظور حفظ حقوق شرکت کنندگان از ذخیره به صورت )نام اثر و رشته( نام فایل باید صرفا  -5

 و ... akasi 1   ،poster2مانند :  اری گردد( .خصات هنرجو جدا خوددمشفایل با نام و 

 هیچگونه مشخصات شرکت کننده یا نام هنرستان درج نشده باشد. ،ارسالی از اثر فیلمیا و  در تصاویر -6

 

 

 اداره آموزش های فنی، حرفه ای و کاردانش 


