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 باز که است اموری آن از هم این الزم، است امری یک (مخدر مواد با مبارزه)

  .اسالم و ملت یک حیثیت حفظ به گردد می

 
 

 این اگر که کنیم نگاه جوری کشور، سطح در اجتماعیهای  آسیب مسئله به

  .کردیم می نگاه جور آن بود، ما دخو خانواده داخل درها  آسیب

 
 

 .است انقالبی اقدامی و انسان احیای معتاد، یک نجات

 
 

 در بنیادی و راهبردی طرحی ،باشیم هم یاریگر شعار با زندگی یاریگران طرح

 حضورِ ،مشکل حل برای و است مخدر مواد با مبارزه ستادهای  سیاست راستای

 .باشدمی ضروری مردم
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  مقدمه

 وهزا   رسزانه  تیززبی   چشم از که است حرکتی کمتر است، شده گذاری نام ارتباطاتدنیای  که کنونی جهان در

 شزان   عالقزه  مزورد  رسانۀ انتخاب به دست ،خود عالیق براساس نیز مخاطبان باشد؛ مانده دور جمعی ارتباط وسایل

 شزاخص  و مناسزب  پیام اما کند، می محدود سرهنا از سره تشخیص برای را فرصت اطالعات بمباران چه اگر .زنند می

  .بود خواهد ذارتأثیرگ عمومی اذهان بر همیشه

 را مخاطزب  جذب و تأثیرگذاری مسئله ای  و سازد نمایان را خود هنر قالب در تواند می پیام ارتباطات، عصر در

 بیشزتری  مخاطبزان  شزود،  بیزان  تزر  کوتاه و تر آراسته ظاهری با چقدر هر پیام ای  دیگر، سویی از و دهد می افزایش

  .گذاشت خواهد ایشان بر تر افزون تأثیری و داشت خواهد

 ریاسزت  و اعضزا  حضزور  بزا 1/5/0191 مزور   موادمخدر با مبارزه ستاد 016 جلسه در «زندگی یاریگران » طرح

 و مقابلزه  بزه  بتنسز  پیشزگیری  اولویت راستای در و موادمخدر با مبارزه ستاد محترم دبیرکل توسط جمهور محترم

 فرآیند شدن اجتماعی شعار با و مردمی عظیم نیروی افزایی هم از گیری بهره نوی  راهبرد تحقق منظور به و درمان

 اقزدامات  طزرح،  ایز   نمزودن  اجرایزی  منظورهب رسید. تصویب به مطرح مردمی هایمشارکت توسعه و تقاضا کاهش

 هزای نامزه  تفزاهم  انعقزاد  بزا  مختلفهای  یتظرف بکارگیری و یزیر برنامه گذاری، هدف شناسایی، مسیر از متنوعی

 زارابز  صزحی   گیری بهره اقدام، یک سازی نهنهادی و تعمیقهای  راه تری  بخش اثر از یکی است. انجام حال در متعدد

 ،مانزد ب دور جمعزی  ارتبزاط  یلوسزا  وهزا   رسانه تیزبی  شمچ از که است رحرکتیکمت کنونی، جهان در است. رسانه

 صزت فر و تهدید فاصل حد تواند می که کنند می انتخاب را خود نظر مورد رسانه خود، عالیق اساس بر نیز مخاطبان

 را محتزوی  تولیزد  و دنتوانم افراد شناسایی یندآفر کمتر، هزینه با دتوان می ،رسانه حوزه ستا مسلم آنچه گیرد. قرار

 ایزد   ایز   تزا  شزد  آن بزر  مردمزی هزای   مشارکت توسعه و اتقاض کاهش محترم معاون دلیل همی  به د.نمای تسریع

 مسزیر  از همکزار های  دستگاه و ستاد کل ادارات وها  معاونت همکاری با راستاد مبارزه با مواد مخدر  محترم بیرکلد

 یبرا و تهیه ،قداما نحوه تشری  منظور به دستورالعمل ای  بخشد. توسعه "زندگی یاریگران جشنواره"برگزاری اولی  

  گردد. می ارائه اجرا
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 طرح اهداف

 زندگی یاریگران گفتمان با هنر و فرهنگ ی عرصه تولیدکنندگان و هنرمندان آشنایی 

 در مجزدد  انتشزار  منظزور  بزه  مخدر مواد با جانبه همه مبارزه موضوع با کشور سراسر شده تولید آثار آوری جمع 

 ای رسانه مختلف بسترهای

 مخدر مواد با جانبه همه مبارزه ی حوزه در ای رسانه نفعاال در اجتماعی موج ایجاد 

 مخدر مواد به اعتیاد مسئله به نسبت جامعه عمومی فرهنگ و دانش سط  ءارتقا 

 زندگی یاریگران طرح در مردم مشارکت جهت در همگانی بسترسازی 

 پیشگیری امر اصلی عناصر عنوان به سازی فرهنگ و موزشآ در هنرمندان نقش ایفای 

 اندرکار دست نهادهای دیگر و مخدر مواد با مبارزه ستاد با هنرمندان ارتباط زمینه ایجاد 

 ستاد نیاز با متناسب هنری و فرهنگی آثار کنندگان تولید و مندانهنر ساماندهی 

 آینده آثار و تولیدات برای هنری مرجعهای  گروه تعیی  منظور به داتتولی و آثار ارزیابی  

 ای و هنری در کشورسسات و مراکز رسانهؤتاد با مبرقراری ارتباط موثر س 

 ای رسانه تولیدات بانک در موجود آثار تکمیل 
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 زمانبندی اجرای جشنوارهکلیات 

 (ماه بهم  11تیر لغایت  05اطالع رسانی جشنواره )از  -0

 (ماه ذرآ 11لغایت  تیر 0)از  دریافت آثار -1

 ماه( دی 11لغایت  آبان 0)از  انتخاب و داوری -1

 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. -ماه( هفته آخر بهم ) اختتامیهم مراس -4
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 عمومی مقررات

 ندارد وجود جشنواره مختلفهای  رشته در کنندگان شرکت برای محدودیتی.  

 سایت طریق از تنها جشنواره در نام ثبت (yarigaranzendegi.ir) الزم ایز   بنزابر  اسزت  پزذیر  امکان 

 و کزرده  تکمیل را جشنواره در شرکت تقاضای مفر آدرس ای  به مراجعه با کنندگان درخواست است

  .نمایند دریافت رهگیری کد

 است کننده شرکت با آتی ارتباطی پل متقاضی، توسط فرم در شده وارد همراه تلف  شماره و یمیلا.  

 است جشنواره قوانی  و شرایط تمامی پذیرش منزله به ،جشنواره در شرکت فرم ارائه و تکمیل.  

 است الزامی )یا متقاضی( ارسال کننده اثر از (پرسنلی غیر) کیفیت با عکس قطعه یک بارگذاری. 

 حزذف  مربوطزه  اثزر  شود، محرز دبیرخانه برای متقاضی جانب از شده ارائه مدارک صحت عدم ،زمان هر در 

 .بود خواهد متقاضی برعهده آن عواقب تمامی مسئولیت و شده

 ،و تیززر  ،پویانمزایی  مسزتند،  )کوتزاه، ها  فیلم و نام ثبت سایت طریق از پیشگیرانه شعارهای و پوستر عکس 

 شد. خواهد ارسال دبیرخانه برای پست از طریق کلیپ(

 شد. خواهد داده شرکت جشنواره در بعد به 0195 سال زا شده تولید هنری آثار فقط  

 تیزر و پویانمایی)فیلم،  آثار نامطلوب الارس از ناشیهای  آسیب قبال در مسئولیتی هیچ رهاجشنو دبیرخانه ،

  .ندارد کنندهشرکت جانب از کلیپ(

 بزه  (، عکس، پوستر و شزعارهای پیشزگیرانه  کلیپ ،تیزر ،پویانمایی مستند، کوتاه، )فیلم آثار رهیابی از پس 

  .ندارد وجود آن کردن خارج امکان ،جشنواره همسابق بخش

 ندارد وجود جشنواره به ارسالی آثار تعداد در محدودیتی هیچ.  

 صزورت  در (جشزنواره  دبیرخانزه  بزه  آثار میمستق ارسال) آثار دریافت بودن ایمرحله تک به هتوج با :مهم تذکر

 خواهزد  در نمزایش  بزه  پایانی داوری برای مستقیما سازفیلم توسط شده ارائه فایل پایانی، بخش به فیلم هر راهیابی

 .دهند ارائه جشنواره دفتر به مناسب کیفیت با را اثر نهایی نسخه ابتدا از سازانفیلم است ضروری رو ای  از آمد؛
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 شد خواهد داده شرکت گواهی اند، یافته راه مسابقه بخش به که آثاری به.  

 حقزوقی  مسئولیت ،خالف اثبات صورت در .کند می تلقی اثر صاحب را اثر کننده لارسا جشنواره، دبیرخانه 

  .بود خواهد کنندهارسال متوجه نیز آن

 شود نمی داده عودت هافیلم بازبینی نسخه.  

 اختیزار  در انیرسز  اطزالع  منظزور  به را جشنواره مختلفهای  بخش آثار از هایی قسمت است مجاز دبیرخانه 

  .دهد قرار ای رسانه و اجتماعیهای  شبکه و سیما و صدا

 شود ارسال دبیرخانه به فشرده لوح روی بر کلمه 111 رحداکث اثر شرح و صاحب اثر ملی کارت تصویر.  

 است جشنواره دبیر برعهد  نشده بینی پیش حاضر شرایط و مقررات در که مواردی در نهایی تصمیم اخذ.  

 پزس  پوسزتر و عکزس؛    (کلیزپ  و تیزر ،پویانمایی مستند،)فیلم کوتاه، های فیلم  برگزیده در بخش تولیدات

، برای عموم مزردم و در بسزترهای    عایت حقوق مالکیت مادی و معنویآثار و رهماهنگی و توافق با مالکی  

 منتشر خواهد شد. ای موجود  رسانه
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 جشنواره حورهایم

 پیشگیری و فرهنگی

 خودآگاهی مهارت 

 ارتباطی های مهارت 

 مسئله حل مهارت 

 گیری تصمیم مهارت 

 منفی هیجانات با مقابله مهارت 

 استرس کنترلهای  روش 

 نهنقادا تفکر مهارت 

 خالق تفکر مهارت 

 جوانان و نوجوانان ،کودکان در مخدر مواد مصرف به گرایش از پیشگیری برای الزمهای  مهارت  

 کارهای  محیط در مخدر مواد مصرف به گرایش از پیشگیری برای الزمهای  مهارت 

  جوییدانش و آموزشی هایمحیط در مخدر مواد مصرف به گرایش از پیشگیری برای الزمهای  مهارت 

 مخدر مواد مصرفبه  گرایش از پیشگیری در اجتماعیهای  مشارکت اهمیت 

 

  مردمیهای  مشارکت توسعه

 اعتیاد در کشور درمان و پیشگیری در مردمیهای  مشارکت توسعه به تشویق 

 و درمزان  پیشزگیری،  حزوزه  در فعزال  خیزری   با مسجدساز و ساز مدرسه خیری  بودن یکسان تصویرسازی 

 یافتگان بودبه از حمایت

 مخدر مواد با مقابله و درمان پیشگیری،های  درحوزه نهاد مردمهای  سازمان توانمندی افزایشهای  راه بیان 

 بهبود حال در معتادانو حمایت از   تقویت روحیه درهای مردم نهاد  استفاده از سازمان 
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 آسیب کاهش و درمان

 تادانمع درمان در های دولتی ها و دستگاه سازمان مهم نقش 

 اشتغال ایجاد جمله از یافتگان، بهبود از حمایت در ها و نهادهای انقالبی سازمان مشارکت اهمیت 

 ایشان روحیه افزایشهای  روش و یافتگان بهبود به نسبت مردم رفتار اصالح اهمیت نمایش 

 

 عرضه با مقابله

 مخدر مواد چیانقاچاق اقتصادی منافع اولویت دادن به تضعیف  

 متجاهر معتادان آوری جمع از پس آلوده مناطق محیطی و اجتماعی حاتاصال اهمیت  

  های آموزشی به ویژه در اطراف محیط های صورت گرفته در زمینه مقابله با خرده فروشان تالشتقدیر از 
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 جشنواره هایبخش

 کوتاه فیلم  نماهنگ  

 مستند فیلم  عکس 

 پویانمایی 

 پیشگیری شعارهای 

 پوستر 

 تیزر 

 

  فیلم بخش مقررات

 .باشد می تیزر و نماهنگ ،پویانمایی مستند، فیلم کوتاه، فیلم :شامل بخش ای 

 51حزداکثر  پویانمایی و مستند فیلم ،دقیقه 11حداکثر کوتاه فیلم برای دبیرخانه به یارسال آثار زمان مدت 

 .(شود می حسوبم فیلم زمان جزء فیلم تیتراژ) .باشد باید دقیقه 5 حداکثر نماهنگ و تیزر و دقیقه

 ندارد وجود ارسالی آثار تعداد نظر از محدودیتی. 

 روی بر مستقل طور به باید ارسالیهای  فیلم از یک هر DVD دسزتگاه  در پخزش  قابزل  فرمزت  بزا  و DVD 

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب غیره و dat فرمت با شده  ضبطهای  فیلم به .باشد شده ضبط

 باشد فیلم داستان خالصه شامل صفحه یک همراه به باید ارسالی آثار از یک هر. 

 سزایت  در نام ثبت از پس موظفند جشنواره در شرکت متقاضیان (yarigaranzendegi.ir) کزد  دریافزت  و 

 اشرفی شهید بزرگراه-تهران) جشنواره دبیرخانه پستی آدرس به و نوشته DVD روی بر را کد ای  رهگیری،

 .کنند ارسال (11 پالک -نیاش بزرگراه به نرسیده -هویزه مجتمع بجن -پونک میدان از باالتر-اصفهانی

  باشد تصویر و صدا الزم استانداردهای دارای باید ارسالیهای  فیلم. 

 شود نمی داده شرکت جشنواره در ارسالی فیلم اثر، کد نداشت  صورت در. 

 ندارد وجود نامهبر از آن کردن خارج امکان جشنواره،هیئت انتخاب  به فیلم راهیابی از پس. 
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 فیلم بخش جوایز

 جشنواره بزرگ جایزۀ

 فیلم بهتری  کارگردان به نقدی جایز ریال  میلیون 111مبلغ و زندگی تندیس یاریگران

 

 سایر جوایز بخش فیلم

 مستند فیلم بهتری  کارگردان به نقدی جایز  میلیون ریال 011مبلغ و زندگی تندیس یاریگران 

 داستانی کوتاه فیلم بهتری  کارگردان به نقدی جایز  میلیون ریال 011مبلغ و زندگی تندیس یاریگران 

 پویانمایی بهتری  کارگردان به نقدی جایز  میلیون ریال 011مبلغ و زندگی تندیس یاریگران 

 تیزر بهتری  کارگردان به نقدی جایز میلیون ریال  011مبلغ و زندگی تندیس یاریگران 

 نماهنگ بهتری  کارگردان به نقدی جایز  میلیون ریال 011مبلغ و زندگی تندیس یاریگران 

 مستند برگزید  فیلم 5 به نقدی جایز میلیون ریال  051 مبلغ و تقدیر لوح 

 داستانی کوتاه برگزید  فیلم 5 به نقدی جایز  میلیون ریال 051 مبلغ  و تقدیر لوح 

 پویانمایی د برگزی 5 به نقدی جایز  میلیون ریال 051 مبلغ و تقدیر لوح 

 تیزر زید گبر 5 به نقدی جایز  میلیون ریال 051 مبلغ و تقدیر لوح 

 نماهنگ برگزید  5 به نقدی جایز  میلیون ریال 051 مبلغ و تقدیر لوح 
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 عکس بخش مقررات

 نمایند ارسال دبیرخانه به عکس مجموعه و عکس تک شکل دو به را خود آثار توانند می کنندگان شرکت.  

 نهایزت  در و باشند ارتباط در فهومیم یا فرمی نظر از آن تصاویر که شودمی گفته آثاری به سعک مجموعه 

  .آورند فراهم عکاس ذهنیت انتقال برای را الزم زمینه

 نماید ارسال دبیرخانه به را فریم 1 تا 1 بی  عکس مجموعه یک و عکس تک 01تواند، می کنندهشرکت هر. 

  داروی مزورد  جداگانزه  طور به موبایل بخش آثار و است صادق نیز موبایلی هایعکس مورد در قانون همی 

  .گرفت خواهند قرار

 باشد هنری عکاسی و اجتماعی مستند عکاسی زمینه دو هر شامل تواندمی جشنواره در عکاسان رویکرد.  

 در دسزتکاری  نزه هرگو از دبایز  کننزد می ارسال و تولید را خود آثار اجتماعی مستند رویکرد با که عکاسانی 

 عکزس  صزورت،  هزر  به واقعیت در دخالت یا و شود عکس بعد حذف و شدن گرافیکی به منجر که هاعکس

  .کنند خودداری تصویر عناصر حذف و عکس عناصر جایی جابه کوالژ، و مونتاژ سازی،

 افززایش  یزا  کزاهش  کنتراسزت،  کزاهش  یا افزایش رنگ، کنترل نور، تنظیم ،اجتماعی مستند هایعکس در 

 را اسزنادی  وجزه  کزه  اسزت  مجاز جایی تا تنها کردن کراپ و شارپنس و گری  کاهش یا افزایش کالریتی،

  .هستند آزاد تمهیدی هرگونه ارائه در هنری رویکرد باهای  عکس .نزند برهم

 سززایت طریززق از اولیززه نززام ثبززت ابتززدا بایززد جشززنواره در شززرکت بززرای کننززدگانشززرکت تمززامی 

(yarigaranzendegi.ir) تمزامی  بزرای  را خزود  عبزور  رمزز  و کاربری نام نام، ثبت پایان در و دهند انجام 

  .کنندحفظ خود نزد جشنواره بعدی مراحل

 صورت به باید نهایت در اما ؛باشند شده ثبت قالبی هر با و بوده سفید و سیاه یا رنگی توانند  می ارسالی آثار 

های  عکس در و عرض افقیهای  عکس رد)  پیکسل 0611 حداقل آن بزرگ ضلع اندازه که Jpeg فایل یک

 حجزم  و انزدازه  لطفزا   .نکنزد  تجزاوز  مگابایت 1 از ارسالی فایل حجم و (باشد پیکسل 0611 ارتفاع عمودی

 ارسال هنگام در باشند نداشته را الزم شرایط هاعکس که صورتی در .کنید کنترل ارسال از پیش را هاعکس
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  .دش نخواهند آپلود

 صزورت  بزه  نبایزد  یتوضزیح لذا هیچ  .شد نخواهد ارائه داورها به عکاس نام عکس، عنوان قبیل از اطالعاتی 

 مجموعه بخش به مربوط توصیفی و توضیحیهای  مت  .بیایدها  عکس داخل در (Watermarkزمینه ) پس

  .گردد ارسال (yarigaranzendegi.ir)از طریق سایت ثبت نام  word فایل و مجزا صورت به نیز،ها  عکس

 گرفت خواهند قرار داوری مورد هم کنار درها  عکس مجموعه و عکس تک جشنواره ای  در.  

 در ارائزه  جهزت  اثزر  اصزلی  و بززرگ  اندازه باید مسابقه، بخش به اثر راهیابی صورت در و آثار داوری از پس 

  .شود ادهد تحویل دبیرخانه به اتالوگ جشنوارهک چاپیا  و احتمالی نمایشگاه

 دهد قرار استفاده مورد مختلف هایقالب در اثر صاحب نام ذکر با را آثار تواندمی جشنواره کننده برگزار.  

 هستند انتخاب اولویت در محور ایده و خالقانه ،آمدوزر بدیع، آثار.  

 استفاده مورد  دوربی مدل و بردارىعکس زمان و مکان به مربوط اطالعات و بوده عنوان داراى بایدها  عکس 

  .شوند بارگذاری توضیحات قسمت در (yarigaranzendegi.ir) سایت طریق از بارگذارى هنگام در

 

 عکس بخش جوایز

 عکس بهتری  به نقدی جایز  میلیون ریال 51 مبلغ و تندیس یاریگران زندگی  

 هبرگزید عکس 5 به نقدی جایز  میلیون ریال 51 مبلغ و تقدیر لوح  
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 پوستر بخش مقررات

  .شودمی برگزار پوستر رشته در استعدادها شناسایی و فاخر آثار تولید هدف با بخش ای 

 است آزاد اثر، تکنیک نوع.  

 نماید ارائه اثر 1 حداکثر تواندمی متقاضی هر.  

 باشد سانتیمتر 51 در 71 حداقل باید ارسالی فایل ابعاد.  

 همچنی  .ردک نخواهد دریافت را امتیازی باشد، هنرمندان دیگر آثار از کپی عینا  تولیدی، اثر که صورتی در 

  .گرفت نخواهد را خالقیت و ایده امتیاز باشد گرفته الهام ایایده از اثر که صورتی در

 111 رزولوش  با اصلی فایل dpi فرمت با و TIF یا و JPEG شود بارگذارى جشنواره سامانه روى بر.  

 بزاز  الیه فایل است موظف کنندهشرکت اره،جشنو داوران درخواست صورت در (PSD)  احزراز  بزرای  را اثزر 

  .شد خواهد حذف داوری از اثر باز الیه فایل ارائه عدم درصورت .نمایند ارائه آن هویت

 

 پوستر شبخ جوایز

 پوستر بهتری  به نقدی جایز  میلیون ریال 51 مبلغ و تندیس یاریگران زندگی  

 هبرگزید پوستر 5 به نقدی جایز  ون ریالمیلی 51 مبلغ و رتقدی لوح  
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 پیشگیری هایشعار بخش مقررات

 در هاارشزع  ایز   از استفاده و مخدر مواد از پیشگیری حوزه در بخش اثر و جذاب شعارهای تولید هدف با بخش ای 

  .شودمی برگزار تبلیغاتیهای  کمپی 

  شد. خواهد برگزار نثر و نظم قالب دو در بخش ای 

 بیت یک ثرکاحد نظم و یک جمله حداکثر نثر .است بالمانع «نثر و نظم»بخش دو هر در شرکت. 

 کنند. ارسال هم از جدا صفحات در را اثر هر باید مکتوب آثار بخش هنرمندان داوری، امر در تسهیل برای  

 فرمت با ارسال فایل مشخصات word  قلم با و BNazanin  سامانه وىر بر و است الزم و بوده 04 اندازه و 

 .شود بارگذارى (yarigaranzendegi.ir) جشنواره

 نماید ارائه جشنواره در را اثر چهار حداکثر تواند می کننده شرکت هر. 

 شد. خواهد حذف جشنواره در شرکت و داوری از جشنواره موضوعات با مرتبط غیر آثار 

 است. معذور دباش اثر صاحب مشخصات بدون که آثاری پذیرفت  از جشنواره دبیرخانه 

 

 پیشگیری شعارهای بخش جوایز

 شعار بهتری  به نقدی جایز  میلیون ریال 01 مبلغ و تندیس یاریگران زندگی  

 هبرگزید شعار 4 به نقدی جایز  میلیون ریال 11 مبلغ و رتقدی لوح  
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 زندگی یاریگران جشنواره ارکان

 سیاستگذاری شورای

 تنظزار  و ریززی برنامه ،سیاستگذاری هدف با شورا ای  ،زندگی رانیاریگ جشنواره شایسته برگزاری منظور به

 معزاون ) جشزنواره  رئزیس  از انزد  عبارت شورا ای  یشنهادیپ اعضاء .شودمی تشکیل ،جشنواره برگزاری فرایندهای بر

 یتزه کم رئزیس  ،(پیشزگیری  و فرهنگی محترم مدیرکل) دبیرجشنواره ،(مردمیهای  مشارکت توسعه و تقاضا کاهش محترم

 و (عمومی روابط دفتر محترم مدیرکل) عمومی روابط کمیته رئیس ،(پشتیبانی و انسانی منابع محترم مدیرکل) پشتیبانی

 رئزیس  درخواسزت  بزه  مختلف موضوعات حسب شورا ای  لساتج و باشدمی جشنواره دبیر پیشنهاد به مدعو نفر دو

  .شد خواهد رگزارب جشنواره

 

  سیاستگذاری شورای وظایف

 :است شرح ای  به سیاستگذاری شورای وظایف

  بودجه تصویب و جشنواره برگزاری مقررات و مشی خط تعیی 

 جشنواره کلی هایبرنامه تصویب و بررسی  

  هاهزینه واجرایی های  نامه آیی  و هادستورالعمل و مالی ضوابط تصویب و تدوی 

  هاشتبزرگدا ها، برنامه جنبی، و اصلی هایبخش تصویب و تدوی  
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 جشنواره( )دبیر اجرایی کمیته

 جشنواره دبیر وظایف

 مخدر مواد با مبارزه هماهنگی شوراهای ،ستاد دبیرخانه از جشنواره اجرای در فعال یاعضا از متشکل اجرایی کمیته

 ؛یاسزالم  آزاد دانشزگاه  ؛فنزاوری  و تحقیقزات  ،علوم وزارت ؛پرورش و آموزش وزارت نمایندگان همچنی  و اهاستان

 ؛اجتمزاعی  رفزاه  و تعزاون  ،کزار  وزارت ؛تهزران  شزهرداری  ؛کشزور  بهزیستی سازمان اسالمی؛ ارشاد و فرهنگ وزارت

 پلزیس  ؛یهقضزای  قوه جرم وقوع از پیشگیری معاونت ؛احمر هالل جمعیت جوانان سازمان ؛مستضعفان بسیج سازمان

 تبلیغزات  سزازمان  پزشزکی؛  آموزش و درمان اشت،بهد وزارت ؛مساجد فرهنگی های کانون ،ناجا مخدر مواد با مبارزه

 :دباشمی ذیل شرح به جشنواره دبیر وظایف .باشدمی جوانان و ورزش وزارت و اسالمی

 جشنواره اجرایی کمتیه ریاست 

  و میززان  آثار، محتوای و موضوع تعیی  از اعم جشنواره برگزاری جزیی و کلیهای  سیاست و اهداف تعیی 

  جشنوارههای  بخش  تعیی و جوایز تعداد

 آثار داوری و انتخابهای  هیئت و محتوایى و اجرایى تخصصى هاى کارگروه تشکیل بر ظارتن 

 مقرر موعد در جشنواره به مربوط امور انجام منظور به عملیاتى ریزى برنامه 

 داوری و انتخاب هایتهیئ بازبینی جهت سازی آماده و مربوطه اطالعات و آثار دریافت مدیریت  

 آن انجام حس  و اجرا بر نظارت و اجرایی کمیته مصوبات ابالغ  

 داوری و انتخاب هایتهیئ نتایج استخراج 

 جشنواره هایفعالیت و سواالت تمامی به نسبت پاسخگویی و سخنگویی 

 داوری و انتخاب هایتهیئ اعضای برای توجیهی جلسات تشکیل 

 های مختلف جشنواره خشب جوایزهای  تامی  هزینه وها  ندیستسازی  آماده 

 جشنواره اجرایی دستورالعمل اساس بر مقررات و فراخوان تهیه 

 دهبرگزی آثارانتشار  به مربوطحقوقی  مشکالت و موانع رفع و ثارآ صاحبان با تماس  
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 ایشان رفت و آمد و پذیرایی بر نظارت و داوری و انتخابهای  هیئت بازبینی برای آثار نمایش تنظیم 

 جلب و غیردولتى و دولتى هاى دستگاه و نهادها ها، سازمان ،فرهنگی کارگزاران و فعاالن با عاملت و فکرى هم 

 اهآن مشارکت

 جشنواره مختلف های بخش برگزیدگان از تقدیر و اختتامیهمجازی  برگزارى 

 جشنواره مختلف های بخش اقدامات از ها گزارش ارسال و مستندسازی 

 راییاج عوامل الزحمه حق لیست تنظیم 



                                                         اداره کل فرهنگی و پیشگیری -های مردمی معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت

 02از 02صفحه                                                                                                           2211مردادماه  -"اولین جشنواره یاریگران زندگی"العمل اجرایی  دستور

 انتخاب هیئت

 و انتخزاب  فرآینزد  اسزالمی،  ارشزاد  و فرهنزگ  وزارت با 0199 سال نامه تفاهم در پذیرفت صورت توافقات اساس بر

 مرکزز  طریزق  از محتزوایی  حیز   از و ؛تجربزی  و مسزتند  سینمای سترشگ مرکز توسط ،هنری جهت از آثار داوری

 خواهدشد. انجام تهران دانشگاه مشاوره

  دنکنمی معرفی جشنواره دبیر به را خود پیشنهادی افراد ،فوق مرکزدو. 

  ی مربوطه باشند. حوزه ندامنتق اندرکاران، دست ،هنرمندان میان ازافراد منتخب در بخش هنری باید 

  شوند انتخاب شناسی و جامعه ی روانشناسی حوزه نظران صاحبافراد منتخب در بخش فنی، باید از. 

 شود می صادر جشنواره رئیس طرف از انتخاب تئهی اعضای حکاما. 

 باشند جشنواره رسمی هایبخش آثار از یک هیچ اندرکاردست نباید منتخب افراد. 

 است جشنواره دبیر برعهده آثار نهایی تأیید مسئولیت.  

 

 داوری هیئت

 شودمی ارائه جشنواره دبیر به گسترش مرکز توسط پیشنهادی افراد اسامی. 

 شودمی صادر جشنواره رئیس طرف از ریداو تهیئ اعضای احکام. 

 شوندمی انتخاب ی هنر حوزهو مشاهیر  نظران احبص هنرمندان، میان از اعضا. 

 شودمی انتخاب داوران هیئت رئیس عنوان به جشنواره دبیر انتخاب با داوران هیئت اعضای از نفر یک. 

 باشند جشنواره رسمی هایبخش آثار از یک هیچ اندرکار دست نباید منتخب افراد. 

 

 پشتیبانی کمیته

 جشنواره دبیر تایید مورد وسایل و اقالم تمامیتامی   و تهیه  

 دستمزد پرداخت در هماهنگی و جشنواره دبیر تایید با برگزاری عوامل تمامی با قرارداد عقد  

 مالی پرداخت و دریافت نظام اجرای و تنظیم  
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 ها  داده و اطالعات آوری جمع برای جشنواره سایت مدیریت و اندازی اهر 

 جشنواره پورتال در اطالعات ورود و جشنواره اطالعات تمامی آوری جمع 

 هایشانماموریت به توجه با هاکمیته از هرکدام ایرایانه نیازهای ررسیب 

 جشنواره هایکمیته به فنی خدمات هارائ و تجهیز 

 تتامیهاخ مراسم اینترنتی پخش خصوص در دقیق و کارشناسانه بررسی 

 مدرن هایفناوری از استفاده و پیامک یِشبکه اندازیراه 

 

 رسانی اطالع کمیته

 (باشیم هم یاریگر) جشنواره اصلی شعار تصویری لوگوی طراحی  

 ِجشنواره در کنندهشرکت آثار معرفی کاتالوگ چاپ و شنوارهج پوستر طراحی 

 ِها  آن صحی  اجرای بر نظارت و (عمومی رمعاب و اماک ) جشنواره به مربوط محیطیِ تبلیغات طراحی 

 ِهاکنندهشرکت گواهیِ طراحیِ و تقدیر لوح طراحی 

 خبرسازی و خبری ستاد تشکیل و داخلی هایرسانه به مقررات رسمی اعالم 

 آن یِروزانه سازیبهینه و جشنواره سایت محتوایی پشتیبانی 

 جشنواره دبیر مستقیم یِاستفاده برای هاسایت اخبارِ یِتهیه 

 ِاخبار ارسالِ و تلویزیونی مختلف هایِشبکه با مستمر ارتباط 

 ِجشنوارهو یا رئیس  دبیر تلویزیونی رادیو و مطبوعاتی هایِمصاحبه تنظیم 

 جشنواره معرفی ویژه تیزر و تلویزیونیهای  برنامه ساخت در مشارکت و ریزی برنامه   

 جشنواره کتابچه و تبلیغاتی مواد و پوستر مناسب توزیع  

 به صورت مجازی اختتامیه مراسم برنامه سی  تهیه و ریزیبرنامه 

 (نیاز صورت در) دکور ،مجری موسیقی، سخنران، قاری، جمله از اختتامیه برنامه ملزومات تدارک و تهیه   
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 آثار آوری جمع

 شد. دنخواه گردآوری زیر طریق چهار از جشنواره ای  نظر مورد ای رسانه و هنری تولیدات

 استانی شورای سطح از تولیدات دریافت -1

 با شوراهای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر سراسر کشوراز طریق مکاتبه 

 

 ستاد عضو های دستگاه از آثار آوری جمع -2

 های ذیل: ها و دستگاه و برگزاری جلسات حضوری با سازماناز طریق مکاتبه 

 معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش .0

 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورشسازمان  .1

 ، تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی وزارت علوم .1

 ، تحقیقات و فناوریسازمان دانشجویی وزارت علوم .4

 ، درمان و آموزش پزشکیمعاونت بهداشت وزارت بهداشت .5

 ، درمان و آموزش پزشکیمعاونت دانشجویی وزارت بهداشت .6

 سازمان تبلیغات اسالمی .7

 عاونت فرهنگی سازمان بسیج مستضعفانم .1

 س مبارزه با مواد مخدریپل .9

 یهونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایمعا .01

 سازمان جوانان جمعیت هالل احمر .00

 کشور سازمان بهزیستی .01

 دانشگاه آزاد اسالمی .01

 و رفاه اجتماعی  کارتعاون، وزارت  .04
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 وزارت ورزش و جوانان .05

 هنگ و ارشاد اسالمیوزارت فر های فرهنگی مساجد ستاد کانون .06

 معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .07

 سازمان اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .01

 معاونت اجتماعی شهرداری تهران .09

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مرکز رسانه های دیجیتال .11

 

 هنری تخصصی مراکز و هاسازمان تولیدات گردآوری  -3

 زمان تبلیغات اسالمیسا حوزه هنری .0

 صنف عکاسان خانه سینما )عکس( .1

 پویانماییصنف کارگردانان  .1

 جشنواره فیلم حقیقتدبیرخانه   .4

 جشنواره فیلم رشد خانهدبیر .5

 صنف فیلم کوتاه خانه سینما )فیلم کوتاه( .6

 صنف کارگردانان فیلم مستند )فیلم مستند( .7

 کنندگان فیلم مستند )فیلم مستند( صنف تهیه .1

 اراتسامانه آپ .9

 سامانه فیلیمو .01

 مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی .00

 اوج هنری فرهنگی موسسه .01

 سراجهنری  فرهنگیموسسه  .01

 ناجی هنرهنری  فرهنگیموسسه  .04
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 مستضعفان معاون فضای مجازی بسیج .05

 خانه طراحان انقالب اسالمی .06

 سفیر فیلمهنری  موسسه فرهنگی .07

 صباپویانمایی مرکز  .01

 انماییپویدبیرخانه جشنواره دوساالنه  .09

 هنری شهرداری تهران سازمان فرهنگی .11

 سازمان زیباسازی شهر تهران .10
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                                                                                                                                 اداره کل فرهنگی و پیشگیری -ردمیهای م معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت

 02از 02صفحه                                                                                                                                                               2211مردادماه  -"اولین جشنواره یاریگران زندگی"العمل اجرایی  دستور

 جدول زمانبندی و هزینه

 هزینه اجرایی فعالیت ردیف
 زمان

 سفندا بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر

                   3 خرید ، راه اندازی و مدیریت سامانه مدیریت جشنواره  سایت 1

2 

ع
ال

اط
 

ی
رسان

 
جشنواره

 

                   22 طراحی، تکثیر و توزیع پوستر و بروشور

                   22 تهیه تیزر صوتی و تصویری

                   3 ارسال پوستر برای شوراهای استانی و دستگاهی 

                   12 ارسال پوستر برای شبکه های اجتماعی و سایت خبری 

                   122 انجام تبلیغات محیطی در سطح کالن شهرها 

 12 انتشار تیزر در شبکه های اجتماعی
                  

3 

ت
دریاف

 و 
آرشیو

 
آثار

 

  12 تجهیز اتاق دبیرخانه
   

              

  2 دریافت، ثبت و کدگذاری آثار دریافتی
   

              

 2 ارائه رسید به متقاضیان
    

              

ب 4
انتخا

و 
 

ی
داور

 

 12 برای هیئت داوران  )کوتاه، مستند، پویانمایی، تیزر و کلیپ( انتخاب فیلم
    

              

 12 ای هیئت داوران برو عکس انتخاب پوستر 
    

              

 12 برای هیئت داوران  شعارهای پیشگیرانهانتخاب 
                  

 12 برگزیده )کوتاه، مستند، پویانمایی، تیزر و کلیپ( انتخاب فیلم 
                  

 12 برگزیده و عکس انتخاب پوستر 
                  

 2 برگزیده ی پیشگیرانهشعارهاانتخاب 
                  

2 

اختتامیه
                   141 های مختلف جشنواره جوایز بخشتهیه  

                   22 ها طراحی و تهیه تندیس

 1 طراحی و اجرای دکور
                  

 1 برگزاری مراسم و پذیرایی
                  

                   2 ین دستورالعمل دومین دوره جشنوارهتدوطراحی و  6

 421 تومان( )میلیون هزینه جمع
                  

 


