
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راخوانف

 گوییالمللی قصهبین یجشنوارهمینسوو بیست
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 معاونت فرهنگی

1044 



 

2 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

گذرد؛روزهایخیالییاواقعی.روزهاییکهحالمانگوییهنریاستهمیشگی؛روایتیاستازروزهاییکهبرمامیقصه

قصه بد. قصهخوباستیا زمانباشد. معطوفبهمکانو هنریکه گوییهنریاستازگوییهنریمقطعینیست؛

دیروزبرایفردا؛براینمایشآنچهگذشتهبرایفرداییکهنیامده.راهیاستبرایآموزشبهترزندگیکردن؛درس

دیروزبرایآسایشفردا؛راهیبرایتمرینزندگی.گرفتناز

قصه به توجه اهمیت بتوان بیشتر شاید قصهاینروزها روایت اهمیت کرد. درک را کرونا سخت سال در هایگویی

رهایجدید.ازسویدیگر،درروزهاییکهماندندهاوشایدیافتهماندرروزگارزندگیباکرونا؛روایتیازتلخیزندگی

می ودوربودنازدیگران، راهیباشدبرایلحظهتواندسالمتیخانه شایدهمینهنر، تضمینکند، ایفراموشمانرا

توانندبهفردایبدونکروناوبیمارینویدبدهندوامیدمانرابرایهاییکهمیکردنتلخیاینآخرینسالقرن.قصه

هایزندگیبگویندوازاهمیتتوجهبهترزندگیکردنرابیاموزند؛اززیباییهاییکهبهمازندگیدوچندانکنند.قصه

بهیکدیگر.

محدودیت یعنی آمد باال در آنچه دلیل به کرونااکنون از ناشی کوهای فکری پرورش کانون نوجوانان، و دکان

بهصورتمجازیبرگزارگوییالمللیقصهسومیندورهجشنوارهبینوبیست بناستاینجشنوارهباکندمیرا امسال، .

هایینوفعالیتکندوروندیدوسالهرادرپیشبگیردکهدرنهایتآنشکلوشمایلیجدیدوالبتهاضافهشدنبخش

 گوییفراهمباشد.گویاندرشبقصهباامیدبهرفعبالیکرونا،باردیگرامکاندورهمجمعشدنقصه
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 0011گویی المللی قصهمین جشنواره بینسووشمار بیستگاه

 هابخش عنوان زمان

 فراخوان و نامه شیوه ارسال فروردینی اول دهه

ی
مل

 

 سایت ازطریق ایصحنه آثار ارسال و نام ثبت مهلت خرداد  52فروردین تا  52از 

 هاپایش اولیه قصه خرداد55خرداد تا  52از 

 رای مردمی و داوری(اول )آ مرحله داوری خرداد 52از 

 زنده اجرای مرحله به یافتگان راهمعرفی  و استانی برگزیدگان نتایج اعالم مرداد 51

 ای( منطقه) دوم مرحله ی زنده اجرای آبان 52تا مهر  51از 

 )کشوری( رقابت مرحله نهایی همزمان با اختتامیه جشنواره

 فراخوان و نامه شیوه ارسال ی اول فروردیندهه

 
ل

مل
 ال

ن
بی

 

خرداد 52فروردین تا  52از   سایت طریق از آثار ارسال و نام ثبت مهلت 

 داوری مرحله به راهیابی و منتخبین نتایج اعالم پایان خرداد

مرداد 51تیر تا  5از   نهایی( نیمه مرحله)  زنده رقابت آغاز 

مرداد 51  زنده اجرای داوری نتایج اعالم 

 نهایی مرحله رقابت همزمان با اختتامیه جشنواره

 فراخوان و نامه شیوه ارسال ی اول فروردیندهه

صه
ق

 
تر

بر
ی 

گو
 

 سایت طریق از پیشنهادی متون  از اجرا و نمونه مستندات ارسال نام، ثبت مهلت خرداد 52فروردین تا  52از 

 نیمه نهایی )اجرای زنده( مرحله به راهیابی و منتخبین نتایج اعالم شهریور پایان

 پیشنهادی( متون) زنده قصه اجرای مرحله نیمه نهایی، رقابت آبان52مهر تا  51

 )راهیابی به مرحله رقابت نهایی(گان برگزید معرفی آبان 52

 بداهه( و زنده یقصه )اجرای نهایی مرحله رقابت جشنواره اختتامیه با همزمان
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 فراخوان و نامه شیوه ارسال ی اول فروردیندهه

 
ه 

ص
ق

01
یه

ثان
ی

ا
 

مرداد5فروردین تا  52از   سایت طریق از آثار ارسال و نام ثبت مهلت 

مرداد 02مرداد تا  2از   پایش اولیه آثار برای ورود به مرحله داوری 

آبان 5شهریور تا  5از   ( مردمی رای و داوری راءآ) رسیده آثار داوری 

جشنواره اختتامیه با همزمان  برگزیدگان نتایج اعالم 

 فراخوان و نامه شیوه ارسال ی اول فروردیندهه

ت
کس

اد
پ

 

مرداد5فروردین تا  52از   سایت طریق از آثار ارسال و نام ثبت مهلت 

مرداد 52مرداد تا  2از  پایش اولیه آثار برای ورود به مرحله داوری 

آبان  52مرداد تا  52از   ( مردمی رای و داوری رسیده) اراء آثار داوری 

جشنواره اختتامیه با همزمان  برگزیدگان نتایج اعالم 
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 تعاریف

 بخش ملی:

هاا از  هاا و پادربزر   ساال باه باا (، ماادربزر     51زنان و مردان) سال(،51تا 55گویان دختر و پسر )ای قصهرقابت صحنه

هاایی بارای   هاایی بارای نوجواناان و قصاه    هایی برای کودکاان، قصاه  سه بخش قصهدر به صورت مجزا سراسرکشور که 

صاورت   باه  در مرحله اول ودوم این بخش در سال جاری بدلیل شیوع کرونامتقاضی حضور در جشنواره هستند.  ،بزرگسا ن

 .ای اجرا خواهد شد در صورت رفع محدودیت در بخش نهایی به صورت صحنهشود. مجازی برگزاری می

 

 الملل:  بینبخش 

گویان ایرانی و خارجی خواهد بود و مرحله مرحله مقدماتی این بخش به صورت اجرای مجازی زنده و رقابت قصه

دوره جشنواره  55ی  هگویان برگزیدای قصهرقابت صحنهشود. ای برگزار مینهایی آن به صورت اجرای زنده صحنه

ای دارای سابقه اجرا در رسانه ملی و تئاتر گویان ومجریان حرفهقصه الملل،بین یا، ملی ایمنطقه مراحلگویی در قصه

 .داوطلبان سایر کشورها که بدون محدویت سنی متقاضی حضور در جشنواره هستند و کشور

 گوی برتر:قصهبخش 

گویی برگزار خواهد شد. این  المللی قصه دوره جشنواره بین سه  و  بار در طول بیست گوی برتر برای نخستین مسابقه قصه

است و با شکل و شمایلی  حائز شرایط شرکت در جشنواره باشند 52صفحه گویانی که بر اساس جدول قصهمسابقه رقابت 

گوی برتر کشور عالوه بر لوح یادبود و  قصه به گویی برگزار خواهد شد و المللی قصه های جشنواره بین متفاوت از سایر بخش

 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت. 02تندیس جشنواره 

 ای:ثانیه 01قصهبخش 

ها ای که روایتی است از امیدها و آرزوها، شادی ثانیه02گویی از طریق ساخت یک فیلم مندان به قصهرقابت عموم عالقه

 آموز و عبرت آفرین.ها و نکات پندایثار و از خودگذشتگی ها،و غم
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 پادکست:بخش 

هاای  گویی که با استفاده از یک فایل صوتی قابال انتشاار در رساانه   مندان به حوزه قصه و قصهو عالقه رقابت پژوهشگران

 .ورزندگویی مبادرت مینوین )پادکست( به توسعه و ترویج فرهنگ قصه

 علمی:بخش 

های تألیفی، ترجمه و  های قصه محور با ارائه مقاله، کتاب لیتپژوهی و فعا گویی، قصه قصهرقابت متخصصان حوزه قصه، 

که با ثبت آثار خود در سایت جشنواره متقاضی حضور  های علمی ها و پروپزال ها، پژوهش نامه های علمی، پایان مرجع، رساله

صورت  بهعلمی بخش  اخوانفرنامه و  ، شیوهاین بخش خاص به دلیل مخاطبان در این بخش هستند.

 مستقل اعالم خواهد شد.

 

 گویی در جشنواره بیست و سوم: های قصه شیوه

گو باا تاکیاد   کهن ایرانی و غیرایرانی است و قصهنگویی که برگرفته ازمتوای از قصهشیوه کالسیک:گویی  قصه
ها گو در انتخاب قصه)دراین شیوه، قصهحرکت به اجرا می پردازد.برماهیت خود قصه و با استفاده از لحن، کالم و

 به اصل قصه وفادار است(

گو عالوه بر نوآوری در روایت قصه، از تکنولوژی و گویی که قصهای از قصهشیوه مدرن ونوآورانه:گویی  قصه
جلا  نرار   بارای   هاای دیجیتاالی، پاورپوینات و ...   های مختلفی از جمله وسایل صوتی و تصویری، افکات ابزار

 .دار نباشد و قصه را بازنویسی کنداند به اصل قصه وفاتو گو میدراین شیوه قصهتر مخاط  استفاده کند. گسترده

به شاکل   گوهای ایرانی است و قصهگویی که برگرفته از سنت و آیینای ازقصهشیوه سنتی و آئینی:گویی  قصه
 کند.روایت می گردانی و...خوانی، شمایلقالی، پردههای نهای فردی، قال  رمندانه و بااستفاده از توانمندیهن

حرکات و اشارات و گاهی به همراه موسیقی و اساتفاده از عصاا باه     با گوقصهدر این قال   قالب نقالی: -
 پردازد.نقل داستان می

کنار و یا پشت او آویخته شاده   ای درپرده روی گو با استفاده از تصویری که بهقصه خوانی:قالب پرده -
 کند.روایت می را است، داستانی

-روایت میرا شمایلی در دست دارد و داستانی مربوط به آن  ،گوقصه در این قال  گردانی:قالب شمایل -

 کند.
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 شرکت در جشنواره:عمومی  شرایط 

 نامه و منابع تخصصی موجود در سایت جشنوارهمطالعه شیوه 

 آثار از طریق سایت جشنوارهنام و ارسال  ثبت 

 پوشش مناس  با محتوای قصه و منطبق با شئونات اسالمی انتخاب 

 ها و و مادربزر  سال به با  51 ، زنان و مردانسال 51تا  55 دختران و پسران) گوقصهگروه سنی  بخش و انتخاب
 نام هنگام ثبت )کودک، نوجوان، بزرگسال(مخاط  قصه و ( هاپدربزر 

 

 :اهداف

 

 :هدف کلی

 گویی توسعه و ترویج فرهنگ قصه 
 :اهداف جزئی

 کارشناساان و گویان ایرانی و خارجی،ثر میان قصهوش نرری و تبادل تجربیات مفید و مدانبرای ارتقایایجاد زمینه 
                                                                                                                                                                                                                                                                        گوییصهق و ی قصهاساتید حوزه

 های شاخصو معرفی چهره        در جشنواره  یانگو و قصه مردم گویی با حضور اقشار مختلفاحیای سنت قصه                                                                                                             

 گویی های نوین در اجرای قصهدر جهت تبیین و ترویج روش ریزیبرنامه 

 ساز در جامعه عنوان یک ابزار ارتباطی و فرهنگگویی به  مشارکت مردم و ترویج فرهنگ قصه 

 گویی های نوین ارتباطی به منرور توسعه و ترویج فرهنگ قصهاستفاده از ظرفیت 

 گویی ایرانی و معرفی آن به مخاطبانهای سنتی و آیینی قصهاحیای شیوه 
 

 :ه شعار جشنوار

 ساختنی استآینده 

 

 : موضوعی جشنواره های محور

  آرزوهاامیدها و 

  ها ها و غم شادی 

 های مختلف زندگیایثار و از خود گذشتگی )جهاد و مقاومت در عرصه( 

 
دهناده و  ، انادرز بخاش آموزناده   ی دهناده ها، رویدادها و وقایع زندگی که شکلحکایت و روایتی از قصه

روساتا، ارتباطاات روزاناه،     واست. حکاایتی از زنادگی در شاهر   های زندگی ها و شیرینیامیدآفرین تلخی
، اند هایی که به نوعی در دفاع مقدس یا پشت صحنه آن نقش داشته قصه آدم کار،مدرسه، دانشگاه، محل

ای در تواند درسی بارای سااختن آیناده   و هرآنچه که میها  های شهدا،جانبازان، همدلی انواده، خایثارگران
 ای روشن است.گر ساختن آیندهنکه بیا یکهننو و های ها و روایتداستان .خور شان ایرانی باشد
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 :های جشنوارهبخش

 ملی 

 بین الملل 

 گوی برترقصه 

 ثانیه01ی قصه 

 پادکست 
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 ملیبخش 

 

 ها و بزر ( ومادرسال به با 51و مردان ) ، زنان(سال 51تا  55دختران و پسران ) گویی توسط ی قصه اجرای زنده
 هایی برای بزرگسا ن هایی برای نوجوانان و قصه هایی برای کودکان، قصه قصه ها در سه بخش پدربزر 

ل به دلیل شیوع بیماری کرونا، روند د که امساش می گویان برگزار ای قصه ابت صحنههرساله این بخش باعنوان رق نکته :
 اجرای جشنواره به شرح ذیل خواهد بود.

 برابر شرایطی که در ادامه خواهد آمد. نام درسایت و بارگزاری آثار مرحله اول ثبت .5
و های ارسالی بر اساس محتوا، محورهای موضوعی جشنواره و کیفیت تولید مستقیما به رأی مردمی  تمام فایل .5

اجرای نهایی آنها در  های ارسالی، وجه داشته باشند فایلکنندگان ت د شد. لذا شرکتنگذاشته خواهداوری تخصصی 
 صت دیگری برای ارائه هنر خود نخواهند داشت.بخش اول خواهد بود و فر

راهی مرحله دوم خواهند شد. داوری این بخش و  ،نفر برتر کشوری برگزیده 552تعداد ،داوری شدهآثار ازمیان  .0
شد اما کس  مقام استانی  یابی بصورت ملی است. البته سه نفر برتر هر استان معرفی خواهند ی گزینش و راه شیوه

 یابی به مرحله دوم شود. تواند باعث راه ی ملی می و تنها کس  رتبه ه مرحله بعدی نیستیابی ب شرط راه
های گذشته است بصورت اجرای زنده مجازی خواهد  ای دوره مرحله دوم این جشنواره که جایگزین بخش منطقه .4

آرأی داوری ای است خواهند شد. در این مرحله  بود و نفرات برتر راهی بخش نهایی که اجرای زنده صحنه
 % امتیاز کل را خواهند داشت.52ومردمی باهم محاسبه می شوند و آرأی مردمی 

 و سوم صرفا استانی خواهد بود.  ها در دوره بیست بزر  ها و مادر بزر  بخش پدر .2

گویان با انتخاب یکی از  قصه لذا ضروریست نامه صورت خواهد گرفت، های مندرج در شیوه داوری براساس شیوه .1
 گویی بپردازند. های مورد نرر به قصه شیوه

 

 : ملیکنندگان مسابقه  شرکت

 سال(51تا 55دختران و پسران ) -

 سال به با (51زنان و مردان) -

 ها ها و پدربزر  مادربزر  -

 

 نکته:

 هاایی بارای   هاای قصاه  ی انتخابی خود در یکی از گاروه در بخش ملی با توجه به مخاط  قصه کنندگانشرکت
 هایی برای بزرگسا ن به روایت قصه خواهند پرداخت.هایی برای نوجوانان و قصهکودکان، قصه

 باا توجاه باه سالیقه، ذائقاه، درک،      ت که قصه این اس نو بزرگسا  ان، نوجوانانی برای کودکیها منرور از قصه
 ، نوجوان و بزرگسال انتخاب شود.حوصله و فهم مخاط  کودک
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بار اسااس یکای از                                                                                                                                                        دقیقاه  52و حاداکثر   1صورت تک نفره و در مدت زمان حداقل  به در این بخش گوییقصه :جهتو

      .است های موضوعی اعالم شده های اعالمی بر مبنای محور شیوه

 تبصره:
جاه  هها باا گاویش و ل   قصه مالک انتخاب .فارسی است زبانبه  ها قصه برمبنای روایت ولویت شرکت در جشنوارها_

 .همراه با فایل ضروری استی قصه ارسال متن ترجمه شدهرسمی خواهد بود، لذا  زبان بر اساس ترجمه ،محلی
توانند قصه خاودرا تیییار    هستند ودر طی مراحل این بخش نمی ها در بخش ملی مجاز به انتخاب یک قصهگو قصه_

 .باشد های ارسالی می فیلمصورت مجازی بر روی همین  به دلیل شرایط کرونا به و ارزیابیدهند و مالک داوری 

 داوری:
بخش ی مردمی و تخصصی صورت خواهد گرفت. در جریان داوری  گویی به دو شیوه ملی جشنواره قصه داوری بخش

کاه بار اسااس     ، همزماان باا داوری تخصصای   )مرحله پاایش( ی آثار رسیده به دبیرخانه جشانواره  ملی پس از بررسی اولیه
توساط   و شاوند  از طریاق ساایت جشانواره منتشار مای      آثاار گیارد،   می صورت  های ارزیابی که در ادامه خواهد آمد شاخص
 .)آرای مردمی یک دهم امتیازات داوری خواهد بود(داوری و رآی آنها تجمیع خواهد شد  )مردم(بینندگان

 نکته:

ی استانی  ی رتبه ( تعیین کنندهتخصصی گو )تجمیع امتیاز آرای مردمی و داوری امتیاز کس  شده توسط قصه در بخش ملی
 برتار   های از این رو رتبهگیرد.  صورت می( بر اساس رتبه ملی ای گوها به مرحله دوم )منطقه قصهیابی  راهو اهد بودو ملی خو
 ای نخواهند بود . یافتگان مرحله منطقه لزوما راهاستانی 

                                                                                                                                                         : داوری تخصصی شاخصهای ارزیابی

گویی و با رعایت اصول زیر توسط هیات قصه مصوب انجمن  شاخصهای ارزیابی های ارائه شده وشیوه داوری براساس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :شود داوران انجام می

 جشنواره و محورهای موضوعی شعارراستا با  هم ،انتخاب قصه مناس  -

 (، پرداخت قصه و...، به کارگیری لحن و کالماستفاده از زبان بدن ) گوییفنون قصه توانایی به کارگیری -

 (، اجرا و پوششمتن )خالقیت و نوآوری  -

 اثرگذاری فرهنگی و نیاز مخاط  در انتخاب قصه های جشنواره و پیام قصه متناس  با سیاست توجه به -

 ها، نکات تربیتی، مفاهیم ادبی و فرهنگی جامعه در انتخاب قصه توجه به ارزش -

 بندی و اتمام قصه در زمان مناس  تدبیر در جمع -

 اس  زمان و اجرا با نوع مخاط  انتخاب شدههای اعالم شده و متن استفاده مناس  از شیوه -

 مشخصات فنی ذیل:رعایت نکات کامل  -

                                                                                                                                                                                                                                                             ون حرکت دوربینبد(long shot) باز  گویی در نمایتصویربرداری از قصه -     

 و درخدمت قصهساده ( background)استفاده از پس زمینه -

 اجرای قصه در محیطی با نور کافی و تصویر قابل قبول-
 بدون تاثیر صدای محیط و اصوات مزاحم اجرای قصه با صدایی رسا و کیفیت مطلوب-
 

 

   5422ست و سوم در سال یی ب ی نهایی همزمان با اختتامیه جشنواره برگزاری مرحله: نکته
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 گاه شمار بخش ملی

 عنوان زمان

 فراخوان و نامه شیوه ارسال ی اول فروردیندهه

 سایت طریق از ایصحنه آثار ارسال و نام ثبت مهلت خرداد 52 تا فروردین 52 از

 هاقصه اولیه پایش خرداد55 تا خرداد 52 از

 زنده اجرای مرحله به یافتگان راه معرفی و استانی برگزیدگان نتایج اعالم مرداد 51

 داوری( و مردمی رایآ) اول مرحله داوری خرداد 52 از

 ای( منطقه) دوم مرحله ی زنده اجرای آبان 52 مهرتا 51 از

 کشوری() نهایی مرحله رقابت جشنواره اختتامیه با همزمان
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 :بین المللبخش 

الملل، بینیا ، ملی ایمنطقه مراحلگویی در دوره جشنواره قصه 55 ی هگویان برگزیدقصه )مجازی( ایرقابت صحنه

سایر کشورها که گویان منتخ   و قصه ای دارای سابقه اجرا در رسانه ملی و تئاتر کشورگویان ومجریان حرفهقصه

 .بدون محدویت سنی متقاضی حضور در جشنواره هستند

 

 : ها مخاطب قصه

 کودک -

 نوجوان -

 بزرگسال -

 

و گویی در این بخش قصه انتخاب قصه با احترام به موازین دینی ادیان و مذاه  مختلف و به دور از نگاه سیاسی توجه:

هاای   های اعالمی بر مبنای محاور  بر اساس یکی از شیوه                                                                                                                                                    دقیقه 52و حداکثر  1صورت تک نفره و در مدت زمان حداقل  به
      موضوعی اعالم شده است.

 

هاا باه زباان فارسای      اولویت شرکت در جشنواره برای شرکت کنندگان ایرانی در این بخش، برمبنای روایت قصه :0تبصره
ی )ارسال متن ترجماه شاده   بود. ، بر اساس ترجمه زبان رسمی خواهدها با گویش و لهجه محلی مالک انتخاب قصه است.

 قصه همراه با فایل ضروری است( 

 .ثانیه، ندارند 02ها را بجز قصه الملل امکان شرکت در دیگر بخش رکت در بخش بینمتقاضیان ش:2تبصره

 

                                                                                                                                                         : شاخصهای ارزیابی

گویی و با رعایات اصاول زیار توساط     قصه مصوب انجمن  های ارزیابیشاخص های ارائه شده وشیوه داوری براساس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :شود هیات داوران انجام می

 جشنواره شعارراستا با  هم ،انتخاب قصه مناس  -

 (، پرداخت قصه و...، به کارگیری لحن و کالماستفاده از زبان بدن )گویی توانایی به کارگیری فنون قصه -

 (، اجرا و پوششمتن )خالقیت و نوآوری  -

 اثرگذاری فرهنگی و نیاز مخاط  روز در انتخاب قصه های جشنواره و پیام قصه متناس  با سیاست توجه به -

 بندی و اتمام قصه در زمان مناس  تدبیر در جمع -

 رعایت نکات کامل مشخصات فنی ذیل: -

                                                                                                                                                                                                                                                             بدون حرکت دوربین( long shotاز )ب گویی در نمایتصویربرداری از قصه -     

 ساده و درخدمت قصه( (backgroundاستفاده از پس زمینه -
 اجرای قصه در محیطی با نور کافی و تصویر قابل قبول-

 قصه با صدایی رسا و کیفیت مطلوباجرای -
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 :الملل  بینبرگزاری بخش  ی  و شیوهفرآیند 
ای دارای سابقه اجرا در  گویی، مجریان حرفه ی جشنواره قصه ی ادوار گذشته گویان برگزیده قصهمخاطبان ) نام ثبت -5

 ) تصویر، فیلم و گواهی رتبه( رسانه ملی و تئاتر کشور و داوطلبان سایر کشورها( در سایت جشنواره و ارائه مستندات

دبیرخانه و تایید  الملل جشنواره توسط و مستندات ارائه شده از سوی متقاضیان شرکت در بخش بینبررسی مدارک  -5
 مدارک مورد قبول

 های ارزیابی مورد تاکید از سوی صاحبان مدارک مورد پذیرش ارسال اثر بر اساس شاخص -0

 5رسالی توسط هیئت انتخاب طبق فرم شماره های ا ز میان قصها)پایش( د انتخاب اولیه انجام فرآین -4

 (اجرای زنده) نهایی نیمه رقابت ی مرحلهبه  منتخ ی ها  قصه یابی راه -2

 و خارجی گویان ایرانی برگزاری مسابقه اجرای زنده ) مجازی ( برای قصه -1

ی مرکزی معرفی  سوی دبیرخانه )هیات داوران ازهای اجرا شده  انجام فرآیند داوری مردمی و تخصصی برای قصه -7
 خواهند شد(.

 معرفی برگزیدگان برای حضور در مسابقه نهایی که دراختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد. -1

گویان با انتخاب یکی از  لذا ضروریست قصه نامه صورت خواهد گرفت، های مندرج در شیوه داوری براساس شیوه نکته:
 گویی بپردازند. های مورد نرر به قصه شیوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملل بینگاه شمار بخش 

 عنوان زمان

 فراخوان و نامه شیوه ارسال ی اول فروردیندهه

 سایت طریق از آثار ارسال و نام ثبت مهلت خرداد 52 تا فروردین 52 از

 داوری مرحله به راهیابی و منتخبین نتایج اعالم خرداد پایان

 نهایی( نیمه مرحله)  زنده رقابت آغاز مرداد 51 تا تیر 5 از

 زنده اجرای داوری نتایج اعالم مرداد 51

 نهایی مرحله رقابت جشنواره اختتامیه با همزمان
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 ی برتر گو قصهبخش 

برگازار خواهاد شاد. ایان      گویی المللی قصه دوره جشنواره بین بار در طول بیست و سه برای نخستینگوی برتر  مسابقه قصه

المللای   هاای جشانواره باین    گویی است و با شکل و شمایلی متفاوت از سایر بخش ی قصه های حوزه ای مسابقه رقابت حرفه

میلیون تومان جاایزه نقادی    02ی برتر کشور عالوه بر لوح یادبود و تندیس جشنواره گو گویی برگزار خواهد شد و قصه قصه

 تعلق خواهد گرفت.

 کنندگان:شرکت 

 گویی هستند ی قصه درخشان تخصصی در حوزه گویانی که دارای سوابق قصه -

المللی کانون صرفا موفق به کس  رتبه اول تا سوم کشوری و  ی جشنواره بین گویانی که در ادوار گذشته قصه -
 اند المللی شده بین

 خارجی هستند.گویی  های معتبر قصه گویانی که دارای رتبه اول تا سوم در جشنواره قصه -

 

 .ثانیه، ندارند 02ها را بجز قصه امکان شرکت در دیگر بخش گوی برتر قصهمتقاضیان شرکت در بخش  :0تبصره

 
                                                                                                                                                         : شاخصهای ارزیابی

 امتیاز از مجموع امتیازات در نرر گرفته شده برای موارد ذیل: 12کس  حداقل 

 

 گویی ی قصه حوزه

 عنوان امتیاز

الملل یا  گویی کانون در سطح ملی یا بین های قصه دوره از جشنواره 0برگزیده شدن در حداقل  02
 الملل گویی بین های معتبر قصه جشنواره

 ی ملی ای در رسانه گویی به صورت حرفه ی قصه اجرا 2ی حداقل  سابقه 52

 ها و.. ها، ویژه برنامه همکاری با خیریه گویی فعالیت موثر اجتماعی در رخدادهای قصه 52

 جمع کل 22

 حوزه علمی و مطالعاتی

های  ها و آموزشگاه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانشگاه ی تدریس قصه  سابقه 52
 )ارسال مدارک الزامی است(معتبر 

 گویی پژوهشی و تالیف در حوزه قصه های علمی فعالیت 52

نان یا گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوا ی آموزش قصه ساعت دوره 12گذراندن بیش از  52
 مراکز آموشی معتبر

 کل جمع 42
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 :ی برتر گو قصه برگزاری بخش ی و شیوه فرآیند

 
در این رابطه ی اجرا  نمونه و بارگذاری های ارزیابی ارسال مستندات مورد تاکید شاخص ،نام در سایت جشنواره ثبت -5

کشی توسط انجمن مشخص و  قرعه ها بر اساس نرر خواهی از کارشناسان و توجه به موارد زیر الزامی است. قصه
 .گویان موظف به اجرای قصه اعالم شده هستند در بخش مقدماتی همه قصه

کشی قصه قابل اجرای این بخش بر اساس نررخواهی از کارشناسان و قرعهتبصره: دبیرخانه جشنواره نسبت به 
 کند.اقدام می

در  رقابتجهت  برترنفر  52معرفی  با تیاز متقاضیانبررسی مستندات ارائه شده در دبیرخانه جشنواره و اعالم ام -5
 شوند.معرفی می مرحله نیمه نهایی

 رقابت درمرحله نیمه نهاییانتخاب و اعالم اسامی حائزان شرایط برای  -0

هرفرد سه اجرا شامل اجرا برای مخاط  کودک، مخاط  نوجوان و  این مرحلهدرنهایی  رقابت در مرحله نیمه -4
گویی که با نرر کارشناسان، نمایندگان و اعضای انجمن  ی قصه مخاط  بزرگسال از متون پیشنهادی دبیرخانه

های مورد تایید  گذاری انتخاب شده است، با استفاده از شیوه کشی و نرارت شورای سیاست گویی به روش قرعه قصه
صورت زنده در فضای مجازی خواهد داشت. تعیین رتبه شامل تجمیع امتیاز داوری و آرای مردمی در  واره، بهجشن

 .کنندی نهایی راه پیدا می به مرحلههای اول تا پنجم  این بخش خواهد بود و رتبه

 وآرای داوری تیازام تجمیع شامل رتبه انتخاب و اعالم اسامی حائزان شرایط برای رقابت درمرحله نهایی )تعیین -2
 .(خواهندشد معرفی نهایی ی مرحله به تاپنجم ولی اها رتبه و خواهدبود بخش دراین مردمی

 اجرای کارگاه خواهد بود -5ی قصه اجرا -5شامل دو مرحله  نهایی رقابت در مرحله  -1
 قصه خواهند پرداخت. 5گویان برای کس  امتیاز به اجرای  : در این بخش قصهاجرای قصه

 کشی قرعهکه به صورت  واحد ای  ( به اجرای قصهحضوری و بر صحنهصورت زنده) گویان باید به قصه  اول: ی قصه
و برای  گویی گویی که با نرر کارشناسان، نمایندگان و اعضای انجمن قصه ی قصه از متون پیشنهادی دبیرخانه

 بپردازند. شود،  انتخاب می گویان به صورت واحداجرای تمامی قصه
گویی که  ی قصه از متون پیشنهادی دبیرخانه کشی قرعه روشبه گویان باید از میان موضوعاتی که  قصه دوم: قصه

صورت زنده به اجرای  شکل بداهه به بهشود،  گویی انتخاب می با نرر کارشناسان، نمایندگان و اعضای انجمن قصه
 بپردازند.قصه 

برگزاری به ها و تجربیات  بر مبنای مقا ت، کتابگویان برای کس  امتیاز  در این بخش قصه :کارگاهاجرای 
 خواهند پرداخت.کارگاه 

گوی برتر  فر قصهیک ن گویی بر صحنه، بر اساس تجمیع امتیاز حاصل از اجرای کارگاه و قصه معرفی برگزیده -7
 معرفی خواهد شد 

بار اسااس یکای از                                                                                                                                                        دقیقاه  52و حاداکثر   1صورت تک نفره و در مدت زمان حداقل  به در این بخش گوییقصه :توجه

      .است اعالم شدههای موضوعی  های اعالمی بر مبنای محور شیوه
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 قصه گوی برتر گاه شمار بخش
 عنوان زمان

 وفراخوان نامه شیوه ارسال فروردینی اول دهه

 سایت ازطریق پیشنهادی ازمتون اجرا ونمونه مستندات نام،ارسال ثبت مهلت خرداد 52فروردین تا  52از 

 زنده( اجرای) نهایی نیمه مرحله به راهیابی و منتخبین نتایج اعالم شهریور پایان

 پیشنهادی( متون)  زنده قصه اجرای نهایی، نیمه مرحله رقابت آبان52مهر تا  51

 نهایی(راهیابی به مرحله رقابت )  برگزیدگان معرفی آبان 52

 بداهه(و زنده ی قصه اجرای)  نهایی مرحله رقابت جشنواره اختتامیه با همزمان
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 ی زندگی من( ای) قصهثانیه 01قصهبخش 

، از امیدها و آرزوهاا  که ای است ثانیه02روایت قصه در قال  یک فیلم گویی از طریق مندان به قصهرقابت عموم عالقه

گویی بایاد روایات    این قصه ند.ک   حکایت می آفرین آموز و عبرتها و نکات پندایثار و از خودگذشتگی ها،ها و غمشادی

گاو بناای سااخت فایلم      ی قصاه   مکان چهرها دار و شیوا از قصه بر اساس تصاویر مرتبط بوده و حتی فهم، هدفقابل 

 نباشد.

 

 شعار جشنواره:

 آینده ساختنی است 

 
 :ثانیه 01های  موضوعی قصهمحورهای 

 مهربانی و  روایت، روایت زندگی در روزهای قرنطینه، گذشتگی کادر درمانروایت ایثار و از خود ا:من و کرون
 همدلی با دیگران و...

 های سربازان و رزمنادگان انقاالب اساالمی،   فشانیروایت جان :آفرینآفرین، فردای افتخاردیروز غرور 

 علم و دانش ی و قهرمانان حوزهای ، شهدای هستهسال دفاع مقدس، مدافعین حرمهشت 

 

 : کنندگان در جشنواره شرکت
 های سنی همه گروه

 :  قالب
 ایثانیه02فیلم 

 :های ارزیابی  و شاخص شرایط شرکت در جشنواره
 نام و ارسال آثار از طریق سایت جشنواره ثبت -5

 ثانیه 02اجرای قصه در مدت زمان حداکثر  -5

 روایت قصه از زبان یک راوی  -0

 مطلوب صداینور و دارای و افقی صورت به موبایل یا دوربین ابزار از استفاده با برداری تصویر -4

 اسالمی شئونات با منطبق و قصه محتوای با مناس  پوشش انتخاب -2

 بایت مگا 422 حداکثر وحجم  4mpقال   در مفیل ارسال -1
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 نکات حائز اهمیت :

گو باه صاورت   گو باشد بلکه نیاز است تصویری مرتبط با قصه و قصهفیلم ارسالی نباید تنها تصویری از قصه -5
گو فیلم ارسالی گنجانده شده باشد. در این فیلم لزوماً دیدن تصویر قصهدر )فتوکلیپ( یا عکس ،انیمیشن فیلم

 در اولویت نیست.

 .شود می توصیه استان هر سنتی و بومی های ویژگی و فرهنگی نمادهای از استفاده -5

 . خواهدشد منتشر شنیداری و دیداری های رسانه طریق از برگزیده آثار -0

 زیرنویس فیلم ضرورت دارد. در فارسی ترجمه ارسال محلی، های باگویش قصه اجرای درصورت -4

های ارسالی برای جشنواره متعلق به کانون پرورش فکری بوده و حق وتو، بهره برداری و استفاده  حقوق فایل -2

 از آن صرفا متعلق به کانون خواهد بود

 داوری: 

گیرد. بر این اساس سه اثر برتر هیات  ی رای هیات داوران و انتخاب مردمی صورت می این بخش به دو شیوه آثارداوری 

های مورد نرر  فرم های ارائه شده در پلت های ارزیابی و سه اثر برتر از نگاه مردم با تحلیل رای داوران با استفاده از شاخص

 شوند. انتخاب می

 

 

 

 

 

 

 یا ثانیه 01قصه  گاه شمار بخش
 عنوان زمان

 فراخوان و نامه  شیوه ارسال ی اول فروردیندهه

 سایت طریق از آثار ارسال و نام ثبت مهلت مرداد5 تا فروردین 52 از

 داوری مرحله به ورود برای آثار اولیه پایش مرداد 02 تا مرداد 2 از

 مردمی( رای و داوری راءآ) رسیده آثار داوری آبان 5 تا شهریور 5 از

 برگزیدگان نتایج اعالم جشنواره اختتامیه با همزمان
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 پادکستبخش 

گویی است تا از طریق آن عالوه بر انتقال فرهنگ و مفااهیم وا ی   المللی قصه یک مسابقه جدید در جشنواره بین پادکست

های نوین، فضای جدیدی برای جذب بیشتر مخاط  به این هنر وا  فاراهم   گویی در بستر رسانه انسانی از طریق هنر قصه

که در ذیل به آنها اشاره شده است شرکت کرده و  پادکستمسابقه های  شود. در این بخش متقاضیان باید در یکی از بخش

 فایل صوتی خود را برای دبیرخانه ارسال کنند.

 تعریف پادکست:

ی رادیویی )ترکیبی از موسیقی، افکت، آرم و کالم ( است که قابلیت انتشار در  صوتی مشابه برنامهپادکست یک فایل 
کنند. برای  میقصه و یا برگی از تاریخ را روایت ، ماجرا ،و در آن یک یا چند راوی داردهای اجتماعی را  ها یا شبکه سایت وب

 شود. افزارهای مختلف ویرایش صدا استفاده می تولید این فایل از نرم

 

 : پادکست  های مسابقهبخش

 گوییپادکست قصه .0

دقیقه خواهد  52و حداکثر  52فایل تنها با کالم یک راوی در مدت زمان حداقل  اینگویی تک نفره: قصه -

استفاده کنند اما  پادکستاز موسیقی یا افکت برای جذابیت بیشتر  تواند گو می در این فایل قصه بود.

 ها باید در خدمت قصه باشند. موسیقی

دقیقه خواهد  52و حداکثر  52یک راوی در مدت زمان حداقل  بیش از  این فایل با کالمگویی گروهی: قصه -

های مختلف قصه گذاشته و در کنار هم به اجرای  گو خود را جای شخصیت در این فایل، چندین قصهبود. 

 ای دارد. پردازند. داشتن خالقیت در این بخش اهمیت ویژه قصه می

گویی خود قبالً اثری را بارگذاری کرده اند با ارسال لینک قصههای ویژه پادکست ، گویانی که در وب سایتقصه تبصره:

 در این بخش شرکت نمایند. های اعالم شده جشنوارهها و سیاستبه شرط تطبیق با برنامه توانندمی

 

 گویی(گویی ) پادکست مستند قصهی قصه پادکست درباره .2

، تاریخچه برتر و چهره گویانمعرفی قصه، هاخاستگاه قصه چونمستند هم و یتحقیق موضوعاتاین پادکست 

صداهای منتشر ، با استفاده از مصاحبه، میزگرد... وگویی فعا ن توسعه و ترویج هنر قصه معرفی گویی،قصه و قصه

مندان  . عالقهکند به مخاط  ارائه میدقیقه  02حداکثر و  52شده، خوانش بخشی از کتاب، در مدت زمان حداقل 

 قسمت روایت کنند.  0صورت سریالی )اپیزودیک( تا  توانند آثار خود را به خش میبه شرکت در این ب
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 های بومی و فولکلور )پادکست پژوهشی(پادکست قصه .3

گویان بسیاری در گوشه و کنار ایران  هوای خاص خود را دارد و قصه و گویی در بسیاری از نقاط کشور حال قصه

ها و  گویی با هدف شناخت و معرفی قصه بخش از مسابقه جشنواره قصهدار این فرهنگ غنی هستند. این  میراث

 دقیقه و با قابلیت سریالی )اپیزودیک( 02اکثر  و حد 52اقل  لور در مدت زمان حد، محلی و فولک گویان بومی قصه

 برگزار خواهد شد.

 کنندگان:شرکت

 مندانعموم مردم و عالقه

 های ارزیابی: شاخص

 های صوتی ها و سایر آیتم گو، افکت از وضوح صدای قصه کیفیت مناس  صدا اعم .5

 ی صدا هماهنگی صدا از نرر شدت، ضعف و اندازه .5

 (مخاط  سنی ویسنده،گروه یان قصه منبع گو، قصه قصه، معرفی)استفادهازآرم .0

 های احتمالی ویرایش کالم به منرور عدم پخش اشتباهات و تپق .4

 (فایل صوتی به صورت استریو ) دوباند ضبط  .2

 tagscannerبا استفاده از نرم افزارهایی چون ی اثر  درج شناسنامه .1

 های مستندپادکست در علمی و پژوهشی های  جنبهتوجه به  .7

 

 نکات حائز اهمیت :

بر نی منوط به مجوز نویسنده اثر است و بار حقوقی و مسئولیت ناشی از آن مستقیما کانوانتخاب قصه از کت  غیر -

 خواهد بود و کانون در این زمینه مسئولیتی ندارد.عهده شرکت کننده 

 .نماید ارسال دبیرخانه به تواند می را دواثر حداکثر کننده هرشرکت -

 شود. ارسال دبیرخانهبه  mp0های صوتی باید به صورت  فایل -

برداری و استفاده از آن  بهره جشنواره متعلق به کانون پرورش فکری بوده و حق وتو،های ارسالی برای  حقوق فایل -

 صرفا متعلق به کانون خواهد بود

 پادکست گاه شمار بخش

 عنوان زمان

 فراخوان و نامه شیوه ارسال فروردین 52

 سایت ازطریق آثار ارسال و نام ثبت مهلت مرداد5 تا فروردین 52 از

 داوری مرحله به ورود برای آثار اولیه پایش مرداد 52 تا مرداد2از

 ( مردمی رای و داوری اراء)  رسیده آثار داوری آبان 52 تا مرداد52 از

 برگزیدگان نتایج اعالم جشنواره اختتامیه با همزمان


