
 بسمه تعالی

 نمایش های عروسکیشیوه نامه اولین جشنواره ملی 

 «مشق همدلی»

 مقدمه

د خود، بر پایه عدل علوی و جهت خدمت به قشر محروم و فراهم آمدن شرایط مناسب یانقالب اسالمی ایران که با رهنمون های رهبر فق

برای مساوات پای به منصه ظهور گذاشته است، سازمان بهزیستی را عهده دار بخشی از این وظایف نمود تا با فراهم آوردن زمینه مناسب، 

 لولیت را فراهم نماید. خدمت رسانی حداکثری به قشرهای خاص جامعه به خصوص افراد دارای مع

حضور افراد دارای معلولیت در مدارس و بهره بردن از امکانات آموزشی برابر سایر کودکان ایران اسالمی، یکی از جلوه های این برابری و 

ذهن آن ها را آمده است تا با استفاده از جذابیت های تئاتر و نمایش های عروسکی برای کودکان، « مشق همدلی»عدل می باشد. جشنواره 

برای پذیرش همشاگردی های دارای معلولیت آماده کند. متقاضیان شرکت در این جشنواره باید کوشش کنند با بیان لطیف و هنرمندانه، 

 ضمن به نمایش درآوردن زیبایی های همدلی با تمام اقشار جامعه، زشتی طرد، مسخره کردن و هر اقدام در مقابل این افراد را برای کودکان

 و دانش آموزان به تصویر بکشد.

 مراحل اجرای جشنواره

دقیقه، با کیفیت  15تا  5باید فیلم نمایش خود را در مدت زمان بین فراخوان و گرد آوری آثار: متقاضیان شرکت در این جشنواره  -1

آخرین  ری تاثیر خواهد داشت.به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. بدیهی است کیفیت فیلم و صدای فیلم ارسالی در داو 1080حداقل 

 مهرماه بوده و آثار ارسال شده بعد از این تاریخ در جشنواره شرکت داده نخواهند شد. 30فرصت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، 

کودکان و  سه هنرمند برجسته در زمینه تئاتر داوری آثار: پس از پایان مهلت مقرر برای ارسال آثار، دبیرخانه جشنواره با دعوت از -2

 آثار را داوری کرده و آثار برتر مشخص خواهند شد. عروسکی،

، همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، برگزیدگان جشنواره 1401اختتامیه و اعالم برندگان جشنواره: در آذرماه سال  -3

 در مراسمی اعالم و جوایز به ایشان اهدا می گردد.

به معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی واگذار خواهد شد و این معاونت حق استفاده از حقوق معنوی آثار برگزیده  نکته:

 فیلم نمایش در اکران های عمومی جهت اطالع رسانی و فرهنگ سازی را خواهد داشت.

 زمانبندی جشنواره

بوده، اختتامیه و اعالم نتایج در هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت  1401هرماه سال آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا آخر م

 برگزار خواهد شد.

 راه های ارتباطی جشنواره

 09395498009شبکه های اجتماعی به شماره  -

 i.gov.irTVN.Festivals@KHR.Behzistایمیل به آدرس  -

 دبیرخانه دائمی جشنواره های هنری

 معاونت توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی
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