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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمه: 1ماده 

 كیعنوان  بدني و ورزش به تربيت دهیامروزه ورزش در سراسر جهان جزئي جدانشدني از فرهنگ، آموزش و علم است. پد    

وجود و حيات داشته و با شتاب هر چه بيشتر، در حال  به ویژه جامعه دانشگاهي واقعيت اجتماعي در ساختار مختلف جوامع بشري

شناخت  بدني و ورزش و به نقش تربيت و علمي وميو اعتقاد افكار عم رشیمهم به دليل پذ نیباشد ا رشد، توسعه و تكامل مي

جسماني، پرورش  بنيه تیو تأثيرات مثبت آن بر تأمين سلامتي، تقو يیاز ميزان كارا به ویژه دانشجویان افراد جوامع تیخوب اكثر

 با استناد به فرامين دین مبين اسلام امروزه. باشد مي ایشان سازي بخشي از اوقات فراغت اجتماعي و غني -رواني -ابعاد روحي

رهبر معظم انقلاب و  تحولات دانسته اند امام خميني)ره( كه دانشگاه را مبدأ همه ي سخنان پيشوایان دین و بيانبا اشاره به  و 

قاومتي، اقتصاد م سال" امسال را منویات معظم له كه و با توجه به  جوانان به تحصيل، تهذیب و ورزش بپردازند دارند انتظاركه 

قاء دانشجویان آینده سازان كشور هستند و تلاش براي ارت .شود دنبال  جدّیّت با كارها این باید ؛نام گذاري كردند "توليد و اشتغال

كه دانشجو محور اصلي تمام  با توجه به این . همچنين،جامعه اي سالم در آینده استسطح سلامت جسمي و رواني آن ها ضامن 

كي از ملزومات ، یددانشجو معلمان سفيران سلامت و نشاط هستنبرنامه هاي توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است و 

آموزش  .اوليه توسعه انساني براي نيل به مدارج كمال، برخورداري از سلامت جسماني، نشاط جسمي و رواني و فضایل اخلاقي است

جزء  ،فرد و اجتماعي اقدام نمایند سلامت حفظ برايبدانند چگونه سالم بمانند،  ورزش، اینكهبا هدف ترغيب مردم به  سلامت

متخصصان تعليم و تربيت، معلمي را هنر و تربيت معلم را هنر برتر مي نامند. زیرا تلفيق  .رود مي    به شمار مهم این جدانشدني

مهارت یافتگي با علم و اشتياق امري پيچيده، دشوار و پرارج است. از این رو معلم فكور، توانمند و سالم نه تنها باید در عصر 

آموزش سلامت به منظور تحقق این اهداف و توانا باید سایر مهارتها را توشه راه خود سازد.  ارتباطات گامي پولادین بردارد بلكه

ساختن مردم در یادگيري و به كاربردن مهارت ها براي ارتقاي سلامت نياز به تشویق مردم به مشاركت در برنامه ریزي و اجراي 

شيوه زندگي سالم، برقراري ارتباط خوب با مردم كه تبادل  مراقبت هاي بهداشتي اوليه، توجه و درك صحيح از فرهنگ جوامع،

پيشرفت هایي كه امروزه در روش هاي آموزشي به در همين راستا، اطلاعات و افكار را به طور واضح و روشن ميسر مي سازد. 

 يرد،گوجه و بحث قرار مي این روش ها بسيار به هم نزدیك شده اند و آن چه در حال حاضر در این بازه بيشتر مورد ت، وجود آمده

 و ها رسانه مختلف انواعكارگيري  به مستلزم سلامت آموزش عرصهنقش رسانه هاي آموزشي در پيشرفت آموزش است. 
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 سهولت بايادگيري  و ياددهي امر شود، تهيه انتخاب و درستي به يا روش و رسانه چه هراست.  آموزشيي ها روش

 نمخاطباي يادگير ميزان در آموزشي ها روش و ها رسانه كاربرد تاثير اهميت به توجه با لذا .شود مي انجام بيشتر

 توليد تهيه، بيشتر بخشي اثر با و استاندارد هايي رسانه ها، رسانه توليد نظارت بر و ريزي دقيق برنامه با يك است نياز

 21و برنامه ريزي در اين خصوص مطابق بند  گذاريتوجه به نقش و جايگاه مهم ورزش، سياست  .گردند و توزيع

تامين و تربيت معلمان مومن و متعهد، معتقد به مباني ديني، اخلاقي و ارزش هاي  "اساسنامه دانشگاه فرهنگيان"

اسلامي و انقلابي، كارآمد و توانمند در طراز جمهوري اسلامي ايران، همواره مورد توجه جدي دانشگاه فرهنگيان قرار 

بخش تغيير و نو آوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعالي بخش، پويا علاوه بر اين در  ست.گرفته ا

 رسمي تربيت و تعليم نظام ساختار درون در فراگير و فعال پژوهشي ه يشبك ايجادول بنيادين سند تح   لندهو با

در اين ميان  پرداخته شده است. ارتباطات و اطلاعات ملي شبكه قالب در و نوين هاي فناوري از استفاده با عمومي

 جغرافيايي موقعيت و زمان به محدود كه آموزشي هاي محيط توسعهآموزش از طريق رسانه ها، از طريق ايجاد و 

و افراد هنگام استفاده از آن ها تحت تاثير اطلاعات و تعاملات درون آن ها قرار  نيستند، بسيار مثمر ثمر بوده خاصي

همچنين، رسانه علاوه بر سرعت پيام رساني و اهتمام به تبادل فرهنگي، بايد ويژگي هاي كيفي پيام را بر  گيرند. مي

خصوصيات كمي انبوه اطلاع رساني اولويت و ارجحيت بخشد تا بتواند نقش مساعد و مطلوبي را در عصر فشردگي 

  زمان و مكان ايفا كند.

 اهميت وضرورت : 2ماده 

و تجربياتي هستند كه ما از طريق آن ها درك خود را از جهان و نحوه  ه هامسئول بخش اعظمي از مشاهدرسانه 

عملكرد آن سامان مي بخشيم. در واقع بخش عمده اي از نگرش ما به دنيا، ريشه در پيام هاي رسانه اي دارد كه از 

ثر مستقيمي بر ارزش ها و هنجارهاي جامعه دارند. دامنه نفوذ وسيع، اپيش ساخته شده اند. آن ها به لحاظ دارا بودن 

: بايد دبيان داشتن« اشتغال -اقتصاد مقاومتي: توليد »گذاري سال جديد به انقلاب اسلامي با اشاره به ناممعظم رهبر 

رت ظاشود بلكه به نبر روي توليد و اشتغال متمركز شويد و اين هدف صرفاً با دستور دادن مسئولان ارشد محقق نمي

درصد بر افزايش آگاهي  78، رسانه ها مطالعات پژوهش نشان مي دهد كهو با توجه به آنكه  و پيگيري جدي نياز دارد
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ورزش و رسانه داراي ويژگي هاي مشتركي هستند.  .مي توان از رسانه در همين راستا  بهره برد گذارند مردم اثر مي

كه هر دو آن ها به يك تجارت  توجهي تبديل شده اند. دوم آن كه هردو آن ها به موضوعات جهاني و قابل اول اين

معناي امروزي، هر دو از كه با در نظر گرفتن ورزش و رسانه به  ور و روبه رشد محسوب مي شوند. سوم اينآ سود 

هنگي، كه هردو داراي ابعاد گسترده و متنوع اجتماعي، فر مربوط به قرن اخير هستند و در نهايت اين يپديده ها

 توسعه زيرساخت هاي سخت دانستنمهم  و متناسب با سياست هاي دانشگاه فرهنگيانهستند.  فناورانهسياسي و 

اداره الذ معاونت دانشجويي دانشگاه استغني سازي اوقات فراغت دانشجو معلمان از برنامه هاي اصلي   افزاري ورزشي،

بهره گيري از رسانه هاي نوين به منظور همچنين، ت فراغت و به منظور غني سازي اوقا اين معاونت كل تربيت بدني 

 فرهنگي جشنواره طراحي رسانه هادومين در نظر دارد  آموزش به دانشجو معلمان كه خود آينده سازان كشور هستند

 را برگزار نمايد. اشتغال -ورزشي را با موضوع اقتصاد مقاومتي، توليد –

 : اهداف3ماده 

سياست ها، فعاليت ها اداره كل تربيت بدني و همچنين،  2931سال  نمايه اقدامات اساسي راستاياين شيوه نامه در 

ورزشي و مباني منشور  مودن زمينه تحقق اهداف فرهنگي وو برنامه ريزي هاي دانشگاه فرهنگيان با هدف فراهم ن

 :اهداف ذيل تهيه و تدوين شده است جوانمردانه در ورزش باترويج روحيه اخلاقي و 

 اشتغال-سال اقتصاد مقاومتي: توليد با توجه به نامگذاري گام برداشتن در جهت منويات مقام معظم رهبري 

 طريق رقابت هاي سازنده و تعالي بخش. ازايجاد زمينه تحرك، پويايي، شادابي و نشاط بيشتر دانشجو معلمان  

 غني سازي اوقات فراغت و نهادينه سازي كاربرد ورزش در زندگي فردي و اجتماعي دانشجو معلمان. 

 توسعه دانش و نگرش دانشجو معلمان نسبت به ورزش. 

 .مندان در حوزه ورزش و علاقه دانشجو معلماناي  اي و سواد رسانه آموزش رسانه 

 .هاي همگاني هاي اطلاعات و ارتباطات در آموزش و ترويج ورزش فناوريگيري از  بهره 

 .آموزش فرآيند در نوآوري و تمركز دقت، ميزان افزايش 

 .بهداشتي و ورزشي هاي دانستني و اطلاعات سازي نهادينه و انتقال 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=14297
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 طراحي رسانه ها. ضمنكار گروهي  روحيهايجاد  

 : شيوه اجرا4ماده 

دانشگاه فرهنگيان  روابط عمومياداره كل تربيت بدني و با همكاري  از سوي، در يك مرحله كشوري و مسابقه

 صورت مي گيرد.

 : اعضاي كميته داوران5ماده 

 )رئيس كميته(معاون دانشجويي 

 مدير كل تربيت بدني)نائب رئيس كميته( 

 هماهنگي(روساي ادارات تربيت بدني)دبير، مسئول كميته اجرايي و مسئول  

 )مسئول كميته فني(روابط عمومينماينده  

 )عضو(تخصصي تربيت بدني، فرهنگي، فناوري و هنري داوران 

 : شرح وظايف6ماده

 سياست گذاري كلان، مديريت و هدايت جشنواره ها در جهت اهداف پيش بيني شده. 

 تخصيص بودجه و تامين مالي منابع مالي جشنواره. 

 جشنواره در مراحل مختلف.نظارت بر حسن اجراي  

 داوري رسانه هاي ارسالي 

 اصلاح و ارائه پيشنهادهاي لازم 

 

 ابلاغصدور : 7ماده

 ابلاغ اعضاي كميته داوران از طرف معاونت دانشجويي صادر مي شود.
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 : وظايف و مقررات كلي8ماده 

 با بايد دانشجوييمعاونت سطح در كليپ تيزر، فيلم، فشرده، لوح پوستر، از نشريات اعم و ها رسانه كليه انتشار 

  .باشد رسانه توليد كميته فني تاييد

 تهيه و تنظيم شده باشد. اشتغال-اقتصاد مقاومتي: توليدتمام آثار ارسالي با محتواي   

 .شود جديد استفاده و معتبر علمي منابع از بايد ها رسانه محتوا تهيه در 

 . شود ذكر بايد ،دانشگاه آرم شده توليد هاي رسانه در 

 .است اداره كل تربيت بدنيبر عهده حق چاپ، بهره برداري و يا اصلاح آثار ارسالي هر گونه  

 اسلامي و هنجارهاي ملي و مذهبي بايد در تمام رسانه ها مورد توجه قرار گيرد. -اصول ايراني 

 .باشد شده رعايت اطلاعات ارائه در طرفي بي اصل 

 .باشد داشته مطابقت روز به علمي منابع با رسانه در مندرج مطالب 

در سي دي همراه آثار ارسال  PDFبه صورت فايل و منابع علمي مورد استفاده اطلاعات نويسنده)نويسندگان(  

 گردد. 

 حاصل شود.از ارسال فايل ها و دريافت اداره كل تربيت بدني اطمينان  

 كپي برداري و ارسال آثار خارج از فرمت شيوه نامه در هر مرحله اي از داوري كه باشد حذف خواهد شد. 

 : شرايط شركت كنندگان9ماده 

 .انشجو معلمان در حال تحصيل دانشگاه فرهنگيان استاين جشنواره ويژه كليه د

 

 : بخش رشته هاي جشنواره01ماده 

 توليد نرم افزار : 2

 1برنامه هاي كاربردي :1

                                                           
1 Applications  

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=14297
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 وبلاگ نويسي: 9

 تشكيل كانال در رسانه هاي اجتماعي :4

 بروشور، 2پمفلت: 5

 پوستر: 1

 وجود دارد.جميع آثار رديف هاي فوق در صورت نظر كميته  داوران امكان ت تبصره:

  : شرايط رسانه ها00ماده

 بروشورو  نکات مطرح در ارزيابي پمفلت -00-2-0

 .باشد داشته جذاب رنگهاي  -22-1-2-2

 .باشد شده ارائه فهم قابل و ساده زباني با مطالب -22-1-2-1

 .باشد كوتاه ها پيام -22-1-2-9

 .باشد مرتبط باموضوع ها پيام-22-1-2-4

 باشد. داشته مناسبي شرايط طراحي و آرايي صفحه لحاظ از-22-1-2-5

 مشخص كه اي گونه به آخر صفحه يا و جلد روي صفحه در پمفلت)تهيه كنندگان( كننده تهيهنام -22-1-2-1

 .باشد شده ذكرباشد، 

 باشد. شده قيد بيشتر اطلاعات كسب جهت تماس شماره و نشاني جلد پشت صفحه در-22-1-2-8

 نکات مطرح در ارزيابي پوستر -00-2-2

 باشد. 36*16ابعاد پوستر  -22-1-1-2

 باشد. رنگ 4 حداكثر و رنگ 1 حداقل استفاده مورد رنگهاي تعداد-22-1-1-1

 . باشد واضح كاملاً بايد پوستر تصوير-22-1-1-9

                                                           
اين رسانه مي تواند  .مي شودو به طور معمول به سه قسمت تقسيم  .شود تهيه مي 4A در ابعاد كاغذ. نوعي رسانه آموزشي است (pamflet)پمفلت2 

 .، هشدار دهنده و يا تبليغاتي باشدآموزشي
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 . باشد داشته مطابقت نوشتاري پيام با تصويري پيام-22-1-1-4

 . كند جذب را او و شده مخاطب توجه جلب سبب كه باشد اي به گونه تصوير-22-1-1-5

 . باشد محدود ها نقاشي يا عكسها تعداد-22-1-1-1

 .شود ذكر ريز خيلي بصورت پوستر وشهگ در تواند مي پوستر) تهيه كنندگان( كننده تهيه نام-22-1-1-8

جذابيت رنگ و كادر 

 بندي

متن پوستر و  گيرايي

 پمفلت

تركيب بندي 

 مناسب فرم و رنگ

معتبر و علمي 

 بودن منابع

خلاقيت در 

 ارائه مطالب

 امتياز 16 امتياز 16 امتياز 16 امتياز 16 امتياز 16

 

 نکات مطرح در ارزيابي وبلاگ و رسانه هاي اجتماعي -00-2-3

 قالب گرافيكي و استفاده از المان هاي گرافيكي. -22-1-9-2

 موضوع بندي مطالب و ارائه ايده هاي جديد. -22-1-9-1

 ارتباط مطالب با موضوع و همچنين نوآوري در كار.  -22-1-9-9

و بقيه رسانه ها حداكثر با  نفرمي تواند حداكثر چهار  اعم از تلگرام، واتس آپ هر رسانه اجتماعي  -22-1-9-4

 همكاري دو نفر باشد.

 .باشد كل تربيت بدني اداره دار اولويت آموزشي ينيازها با منطبق بايد رسانه موضوع  -22-1-9-5

 .نفر به بالا 56تعداد اعضا در رسانه هاي اجتماعي  -22-1-9-1

 .نفر 166تعداد بازديد كل در وبلاگ ها و سايت ها   -22-1-9-8

 ( پايگاه مناسب باشد.LINKاتصالات) -22-1-9-7

 .باشد شده رعايت اطلاعات ارائه در طرفي بي اصل -22-1-9-3
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تناسب تصاوير با 

 مطالب

ميانه روي در حجم و 

 مدت مطالب ارسالي

انتخاب نام 

 مناسب

معتبر و علمي بودن 

 منابع

خلاقيت در 

 ارائه مطالب

 امتياز 16 امتياز 16 امتياز 26 امتياز 96 امتياز 16

 

 نکات مطرح در ارزيابي نرم افزار و برنامه هاي كاربردي -00-2-4

 .باشد برخوردار لازم يگساد و شفافيت ازمحتوا  -11-1-4-2

 .باشد رفته كاره ب نوآوري و خلاقيتنرم افزار و برنامه كاربردي  محتواي در -22-1-4-1

 باشد. شده ارايه نرم افزار و برنامه كاربردي كننده تهيه و سناريو نويسنده ،طراحان مشخصات -22-1-4-9

 

تناسب تصاوير با 

 مطالب
 امکانات

نام آرم و انتخاب 

 مناسب

معتبر و علمي بودن 

 منابع

خلاقيت در 

 ارائه مطالب

 امتياز 16 امتياز 16 امتياز 26 امتياز 96 امتياز 16

 

 : زمان بندي اجرا11ماده 

 تاريخ فرآيند

 96/26/2931 آخرين مهلت ارسال آثار

 22/22/2931الي 62/22 داوري

 21/22/2931 اعلام نتيجه نهايي

 شيوه ارسال آثار: 03ماده 

به صورت متمركز و در يك مرحله به 96/26/2931هر استان بايد آثار دانشجو معلمان خود را حداكثر تا تاريخ 

آدرس: تهران، شهرك قدس، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان/  معاونت دانشجويي، كد 



11 
 

از دريافت آن توسط اداره كل تربيت  612 -78852828طريق شماره تلفن و از  ارسال نمايد 2393124414پستي 

 .اطمينان حاصل نمايند بدني

 : جوايز04اده م

 به آثار برتر منتخب از سوي هيات داوران، جوايز نفيسي اهداء خواهد شد.




