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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 اجتماعی های آسیب مسئله به

  .کردیم می نگاه جور آن بود، ما خود خانواده داخل در ها آسیب

 
 

 .نجات یک معتاد، احیای انسان و اقدامی انقالبی است

 
 

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

 حضور مشکل برای حل وستاد مبارزه با مواد مخدر است های  راستای سیاست

 .باشدضروری میمردم 
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  مقدمه

 و هما  رسمانه  تیمزبین  چشمم  از که است حرکتی کمتر است، شده گذاری نام ارتباطات جهان که کنونی جهان در

 شمان   عالقمه  ممورد  رسانۀ انتخاب به دست ،خود عاليق براساس زنی مخاطبان باشد؛ مانده دور جمعی ارتباط وسايل

 شماخص  و مناسمب  پیام اما کند، می محدود ناسره از سره تشخیص برای را فرصت اطالعات بمباران چه اگر .زنند می

  .بود خواهد ذارتأثیرگ عمومی اذهان بر همیشه

 را مخاطمب  جذب و تأثیرگذاری مسئله اين و سازد نمايان را خود هنر قالب در تواند می پیام ارتباطات، عصر در

 بیشمتری  مخاطبمان  شمود،  بیمان  تمر  کوتاه و تر آراسته ظاهری با چقدر هر پیام اين ديگر، سويی از و دهد می افزايش

  .گذاشت خواهد ايشان بر تر افزون تأثیری و داشت خواهد

 رياسمت و  اعضما  حضمور  بما 9/5/0389 ورخمم  موادمخدر با مبارزه ستاد 032 جلسه در «زندگی یاریگران » طرح

نسمبت بمه مقابلمه و     و در راستای اولويت پیشمگیری  موادمخدر با مبارزه ستاد توسط دبیرکل محترم جمهور محترم

بهره گیری از هم افزايی نیروی عظیم مردمی و با شعار اجتماعی شدن فرآيند  درمان و به منظور تحقق راهبرد نوين

منظور اجرايمی نممودن ايمن طمرح، اقمدامات      هب های مردمی مطرح به تصويب رسید.رکتکاهش تقاضا و توسعه مشا

همای  های مختلف بما انعقماد تفماهم ناممه     یتبرنامه ريزی و بکارگیری ظرف متنوعی از مسیر شناسايی، هدف گذاری،

ابمراز  گیری صحیح  هرهنه سازی يک اقدام، بهای تعمیق و نهادي ترين راه يکی از اثر بخش متعدد در حال انجام است.

، مانمد  يل ارتبماط جمعمی دور  هما و وسما   شم تیزبین رسمانه رحرکتی است که از چجهان کنونی، کمتدر  رسانه است.

توانمد حمد فاصمل تهديمد و      کمه ممی   رسانه مورد عالقه خود را انتخاب می کنندمخاطبان نیز بر اساس عاليق خود، 

د نفرايند شناسايی افراد توانم توانند با هزينه کمتر، حوزه رسانه می هايیاست جشنواره صت قرار گیرد. آنچه مسلمفر

های مردمی بر آن شمد تما    معاونت کاهش عرضه و توسعه مشارکت دلیلبه همین  و تولید محتوی را تسريع نمايند.

جشننواره  "همای همکمار از مسمیر اولمین      ها و ادارات کل ستاد و دسمتگاه  بیرکل محترم را با همکاری معاونتايده د

اين دستورالعمل به منظور تشريح نحموه   توسعه بخشد. 0388در هفته اول تیر ماه  "فرهنگی و هنری یاریگران زندگی

  گردد. قدام تهیه و برای اجرای ارائه میا
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 طرح اهداف

 زندگی ياريگران گفتمان با هنر و فرهنگ ی عرصه تولیدکنندگان و هنرمندان آشنايی. 

 در مجمدد  انتشمار  منظمور  بمه  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 فعاالن در اجتماعی موج ايجاد. 

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

 زندگی ياريگران طرح در مردم مشارکت جهت در همگانی سازی بستر. 

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

 ايشان تعامل منظور به کار اندر دست نهادهای ديگر و مخدر مواد با مبارزه ستاد با هنرمندان ارتباط زمینه ايجاد. 

 جشنواره موضوع با مرتبط ریبص رسانه کیفیکمی و  حسط افزايش جهت در تالش. 

 مخدر مواد مصرف از پیشگیری زمینه در هنر و فرهنگ حوزه فعاالن ترغیب و تشويق. 

  مندان و تولید کنندگان آثار فرهنگی و هنری متناسب با نیاز ستاد.هنرساماندهی 

 ی تولیدات و آثار آيندههای مرجع هنری برا به منظور تعیین گروهدات ارزيابی آثار و تولی.  

 ای تکمیل آثار موجود در بانک تولیدات رسانه 
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 عمومی مقررات

 ندارد وجود جشنواره مختلف ایه رشته در کنندگان شرکت برای محدوديتی.  

 ستاد سايت در جشنواره لینک طريق از تنها جشنواره در نام ثبت (WWW.DCHQ.IR)  پمذير  امکمان 

 جشنواره در شرکت تقاضای رمف اين آدرس به مراجعه با کنندگان خواستدر است الزم اين بنابر است

  .نمايند دريافت رهگیری کد و کرده تکمیل را

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

 است جشنواره قوانین و شرايط تمامی پذيرش منزله به جشنواره در شرکت فرم ارائه و تکمیل.  

 الزامی است کارگردان از (پرسنلی غیر) کیفیت با عکس قطعه يک بارگذاری.   

 محرز دبیرخانه برای متقاضی جانب از شده ارائه مدارک صحت عدم زمان هر در جشنواره نامه آيین مطابق 

 توانمد  می دبیرخانه و بود خواهد متقاضی برعهده آن عواقب تمامی مسئولیت و شده حذف مربوطه اثر شود،

  .باشد داشته را قانونی الزم هایبرخورد متخلفین با

 کمه  هرگونمه  بمه  آثمار،  انتشمار  در اثر تولیدکننده دستگاه/خالق نام ذکر با يافته راه آثار از تواندمی دبیرخانه 

  .کند استفاده داندمی صالح

 ممنموع  سمامانه  غیر از اين محدوده زممانی در  ثرا ثبت و ارسال .باشد 85 سال ابتدای از بايد اثر خلق تاريخ 

  .شد خواهد حذف کننده شرکت ،تخلف صورت در و باشدمی

 ندارد کنندهشرکت جانب از آثار نامطلوب ارسال از ناشی های آسیب قبال در مسئولیتی هیچ دبیرخانه.  

 اردند وجود آن کردن خارج امکان ،جشنواره مسابقه بخش به هافیلم رهیابی از پس.  

 ندارد وجود جشنواره به ارسالی آثار تعداد در محدوديتی هیچ.  

 صمورت  در (جشمنواره  دبیرخانمه  بمه  آثار میمستق ارسال) آثار دريافت بودن ایمرحله تک به هتوج با: مهم تذکر

 خواهمد  در نممايش  بمه  پايانی داوری برای مستقیما سازفیلم توسط شده ارائه فايل پايانی، بخش به فیلم هر راهیابی

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

 ندشو می حذف مسابقه بخش از باشند نداشته را نمايشی و فنی استانداردهای که آثاری.  

 اثر مرحله، هر در آن خالف اثبات صورت در .کند می تلقی اثر صاحب را اثر کننده لارسا جشنواره، دبیرخانه 

  .بود خواهد کنندهارسال متوجه نیز آن حقوقی مسئولیت و شده حذف ارسالی

 شود نمی داده عودت هافیلم بازبینی نسخه.  

 اختیمار  در انیرسم  اطمالع  منظمور  به را جشنواره مختلف های بخش آثار از هايی قسمت است مجاز دبیرخانه 

  .دهد قرار ای رسانه و اجتماعی های شبکه و سیما و صدا

 شود می ارسال جشنواره به اثر مالک خالق/ عنوان به نفر يک مالکیت با اثر هر.  

 بمه  نفر يک معرفی با خصوصی بخش کنندگان تهیه و دولتی های سازمان نهادها، سازان، فیلم تمامی شرکت 

  .است بالمانع کارگردان عنوان

 شمرح  و جشنواره کتاب در چاپ برای مناسب کیفیت با کارگردان پرتره عکس قطعه يک ملی، کارت تصوير 

  .شود ارسال دبیرخانه به فشرده لوح روی بر کلمه 211 حداکثر اثر

 جشمنواره  دبیرخانمۀ  رعهمد  ب نشمده  بینی پیش حاضر شرايط و مقررات در که مواردی در نهايی تصمیم اخذ 

  .است

 تلقی جايزه دريافت از انصراف منزلۀ به شرکت عدم و است الزامی جشنواره پايانی مراسم در نامزدها حضور 

  .شد خواهد
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 جشنواره محورهای

 مقابله با عرضه

 های مردمی در زمینه مبارزه با مواد مخدر.اهمیت مشارکت 

 های آموزشی به ويژه در اطراف محیط ده فروشانربا خ های صورت گرفته در زمینه مقابله تالش. 

 .اهمیت ضربه زدن به منافع اقتصادی قاچاق مواد مخدر  

 اصالح چهره مناطق آلوده پس از جمع آوری معتادان متجاهر.  

 فرهنگی و پیشگیری

 مصرف مواد مخدر در کودکانبه گرايش  ازهای الزم برای پیشگیری  مهارت.  

 مصرف مواد مخدر در نوجوانان به گرايش ازرای پیشگیری های الزم ب مهارت.  

 مصرف مواد مخدر در جوانان به گرايش ازهای الزم برای پیشگیری  مهارت.  

 کار. های محیط مصرف مواد مخدر در به گرايش ازهای الزم برای پیشگیری  مهارت 

  ها. دانشگاهمصرف مواد مخدر  به گرايش ازهای الزم برای پیشگیری  مهارت 

 مصرف مواد مخدربه گرايش از های دولتی در پیشگیری  نقش دستگاه.  

 مصرف مواد مخدربه گرايش از در پیشگیری های مردم نهاد  نقش سازمان 

 گرايش مصرف مواد مخدربه های اجتماعی در پیشگیری  اهمیت مشارکت. 

  ند.از مصرف تاکید دار "بعد"و  "قبل"برگزارکنندگان جشنواره، برتوجه نمايش 

 

 و کاهش آسیب درمان

  های مردمی در درمان معتادان مشارکتنقش مهم 

 حال بهبود. معتادان در های مردمی در ايجاد روحیه ويژه نحوه مشارکت 

 ايجاد اشتغال.، از جمله های مردمی در حمايت از بهبود يافتگان مشارکت بیان اهمیت 
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 ايشانهای افزايش روحیه  روشو  مردم نسبت به بهبود يافتگان اصالح رفتار نمايش اهمیت 

 

 های مردمی  توسعه مشارکت

  و درمان.های مردمی در پیشگیری  توسعه مشارکتتشويق به 

 و  یمرين فعمال در حموزه پیشمگیری، درممان     خجدساز با سساز و م تصويرسازی يکسان بودن خیرين مدرسه

 حمايت از بهبود يافتگان

  مقابله با مواد مخدر.های پیشگیری، درمان و  مردم نهاد درحوزههای  سازمان یدنمنهای افزايش توا راهبیان 
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 جشنواره هایبخش

 کوتاه فیلم  نماهنگ  

 مستند فیلم  عکس 

 پويانمايی 

 پیشگیری شعارهای 

 پوستر 

 تیزرهای تبلیغاتی 

 

  فیلم بخش مقررات

 .باشد می تیزر و نماهنگ و پويانمايی مستند، فیلم کوتاه، فیلم: شامل بخش اين

 21 حداکثر پويانمايی و مستند فیلم ،دقیقه 31 حداکثر کوتاه فیلم برای دبیرخانه به یارسال آثار زمان مدت 

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

 ندارد وجود ارسالی آثار تعداد نظر از محدوديتی. 

 روی بر مستقل طور به بايد ارسالی های فیلم از يک هر DVD دسمتگاه  در پخمش  قابمل  فرممت  بما  و DVD 

 داده اثمر  ترتیمب  CD روی بمر  همچنمین  و غیمره  و dat فرممت  با شده  ضبط های فیلم به .باشد شده ضبط

 .شد نخواهد

 باشد فیلم داستان خالصه شامل صفحه يک همراه به بايد ارسالی آثار از يک هر. 

 سممتاد تسممايلینممک جشممنواره در  در  نممام ثبممت از پممس موظفنممد رهجشممنوا در شممرکت متقاضممیان 

(WWW.DCHQ.IR) روی بر را کد اين رهگیری، کد دريافت و DVD دبیرخانمه  پسمتی  آدرس به و نوشته 

 -بزرگمراه نیماش  نرسیده بمه   -جنب مجتمع هويزه -باالتر از میدان پونک –)بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی 

 .ندکن ارسال جشنواره (21پالک 

  باشد تصوير و صدا الزم استانداردهای دارای بايد ارسالی های فیلم. 

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

 ندارد وجود برنامه از آن کردن خارج امکان جشنواره، به فیلم راهیابی از پس. 
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 شود می هداد شرکت گواهی مسابقه بخش به يافته  راه های فیلم به. 

 همای  فرممت  از يکی با بايد اکران و مسابقه بخش به يافته راه های فیلم MPEG2 ،MP4، MOV، MXF  بمر 

 بمه  FullHD 0821×0191 يما  HDV 0191×0221 سمايز  فمريم  انمداز   در Data صورت به  DVD روی

 .شوند ارسال جشنواره دبیرخانۀ آدرس

 فیلم بخشجوایز

 .جشنواره فیلم بهترين کارگردان به نقدی جايز  تومان میلیون 21مبلغ و لوح تقدير: جشنواره بزرگ جایزۀ

 مستند فیلم بهترين کارگردان به نقدی جايز  تومان05،111،111 مبلغ و لوح تقدير. 

 داستانیکوتاه  فیلم بهترين کارگردان به نقدی جايز  تومان05،111،111 مبلغ و لوح تقدير. 

 پويانمايی بهترين کارگردان به نقدی جايز  تومان05،111،111 مبلغ و لوح تقدير. 

 تیزر بهترين کارگردان به نقدی جايز  تومان05،111،111 مبلغ و لوح تقدير. 

 نماهنگ بهترين کارگردان به نقدی جايز  تومان05،111،111 مبلغ و لوح تقدير. 

 مستند برگزيد  فیلم 2 به نقدی جايز  تومان01،111،111 مبلغ و تقدير لوح. 

 داستانی برگزيد  فیلم 0 به نقدی جايز  تومان01،111،111 مبلغ  و قديرت لوح. 

 پويانمايی برگزيد  2 به نقدی جايز  تومان01،111،111 مبلغ و تقدير لوح. 

 تیزر زيد گبر 0 به نقدی جايز  تومان01،111،111 مبلغ و تقدير لوح. 

 ماهنگن برگزيد  5 به نقدی جايز  تومان01،111،111 مبلغ و تقدير لوح. 
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 عکس بخش مقررات

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

 نهايمت  در و باشند ارتباط در فهومیم يا فرمی نظر از آن تصاوير که شودمی گفته آثاری به عکس مجموعه 

  .دآورن فراهم عکاس ذهنیت انتقال برای را الزم زمینه

 نمايد ارسال دبیرخانه به را فريم 9 تا 2 بین عکس مجموعه 0 و عکس تک 01تواند، می کنندهشرکت هر. 

 داروی ممورد  جداگانمه  طور به موبايل بخش آثار و است صادق نیز موبايلی هایعکس مورد در قانون همین 

  .خواهندگرفت قرار

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

 در دسمتکاری  هرگونمه  از دبايم  کننمد می ارسال و تولید را خود آثار اجتماعی مستند رويکرد با که عکاسانی 

 عکمس  صمورت،  هر به واقعیت در دخالت يا و شود، عکس بعد حذف و شدن گرافیکی به منجر که هاعکس

  .کنند خودداری تصوير عناصر حذف و عکس اصرعن جايی جابه کوالژ، و مونتاژ سازی،

 افمزايش  يما  کماهش  کنتراسمت،  کماهش  يا افزايش رنگ، کنترل نور، تنظیم اجتماعی مستند هایعکس در 

 بمر  را اسنادی وجه که است مجاز جايی تا تنها کردن کراپ و شارپنس، و گرين کاهش يا افزايش کالريتی،

  .هستند آزاد تمهیدی هرگونه رائها در هنری رويکرد با های عکس .نزند هم

 سايت در جشنواره لینک از طريق اولیه نام ثبت ابتدا بايد جشنواره در شرکت جهت کنندگانشرکت تمامی 

 تممامی  بمرای  را خمود  عبمور  رمز و کاربری نام نام، ثبت پايان در و دهند انجام( WWW.DCHQ.IR) ستاد

  .کنندحفظ خود نزد جشنواره بعدی مراحل

 صورت به بايد نهايت در اما ؛باشند شده ثبت قالبی هر با و بوده سفید و سیاه يا رنگی توانند  می ارسالی رآثا 

 و Width =0011pixel افقی های عکس رد)  Pixel0011حداقل آن بزرگ ضلع اندازه که Jpeg فايل يک

 مگابايمت  2 از ارسالی فايل حجم Quality يا کیفیت و (باشد Height =0011pixel عمودی های عکس در

 الزم شمرايط  هاعکس که صورتی در .کنید کنترل ارسال از پیش را هاعکس حجم و اندازه لطفاً .نکند تجاوز
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  .نخواهندشد آپلود ارسال هنگام در باشند نداشته را

 عکس، عنوان قبیل از ای نوشته هیچ  .شد نخواهد ارائه داورها به عکاس نام عکس، عنوان قبیل از اطالعاتی 

 مربوط توصیفی و توضیحی های متن بیايد، ها عکس داخل در واترمارک صورت به نبايد توضیح يا عکاس نام

  .گردد ارسال word فايل و مجزا صورت به نیز، ها عکس مجموعه بخش به

 گرفت خواهند قرار داوری مورد هم کنار در ها عکس مجموعه و عکس تک جشنواره اين در.  

 بمرای  شمده  ثبمت  فايل يا اثر از بعد و قبل عکس اي اثر خام فايل ارائه شامل دبیرخانه بولق مورد مستندات 

  .بود خواهد همراه تلفن های عکس

 در ارائمه  جهمت  اثمر  اصملی  و بمزرگ  اندازه بايد مسابقه، بخش به اثر راهیابی صورت در و آثار داوری از پس 

 مناسب اندازه تحويل عدم است بديهی و شود داده لتحوي دبیرخانه به اثر صاحب از کتاب چاپ و نمايشگاه

 و کتماب  در اثمر  چماپ  و جشنواره در شدگان پذيرفته فهرست از اثر صاحب حذف به منجر مقرر، مهلت در

  .شد خواهد نمايشگاه در ارائه

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

 شد خواهد اهدا کنندگانشرکت به الکترونیکی کتاب نسخه قالب در مسابقه بخش به يافته راه آثار.  

 است جشنواره اين مقررات تمامی پذيرش معنای به آثار ارسال.  

 هستند انتخاب اولويت در محور ايده و خالقانه ،آمدوزر بديع، آثار.  

 سممتاد تسممايدر  جشممنواره لینممک طريممق از نممام تثبمم فممرم دريافممت طريممق از جشممنواره در شممرکت 

(WWW.DCHQ.IR )باشدمی جشنواره دبیرخانه به آن ارسال و تکمیل.  

 باشد مگاپیکسل 9 بايد موبايلى هاىعکس (رزولوشن) وضوح حداقل.  

 دباشن نشانه هر يا لوگو واترمارک، تاريخ، حاشیه، پاسپارتو، عکاس، امضاى داراى نبايد ارسالى، هاىعکس.  

 باالتر کیفیت با فايل اصل نباشد، مناسب نمايشگاه و کتاب در چاپ براى ارسالى آثار کیفیت که صورتى در 

  .شد خواهد حذف جشنواره از عکس اصلى، فايل ارائه عدم صورت در .شد خواهد درخواست
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 استفاده مورد ربیندو مدل و بردارىعکس زمان و مکان به مربوط اطالعات و بوده عنوان داراى بايد ها عکس 

 توضمیحات  قسممت  در .(WWW.DCHQ.IRسمتاد )  تساي لینک جشنواره در طريق از بارگذارى هنگام در

  .شوند بارگذاری

 

 عکس بخش جوایز

 عکس بهترين به نقدی جايز  تومان 5،111،111 مبلغ و لوح تقدير.  

 هبرگزيد عکس 2 به نقدی جايز  تومان 3،111،111 مبلغ و تقدير لوح  
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 پوستر بخش قرراتم

  .شودمی برگزار پوستر رشته در استعدادها شناسايی و فاخر آثار تولید هدف با بخش اين

 است آزاد اثر، تکنیک نوع.  

 نمايد ارائه اثر 3 حداکثر تواندمی متقاضی هر.  

 باشد سانتیمتر 51 در 71 حداقل بايد ارسالی فايل ابعاد.  

 همچنین .ردک نخواهد دريافت را امتیازی باشد، هنرمندان ديگر آثار از کپی عیناً تولیدی، اثر که صورتی در 

  .گرفت نخواهد را خالقیت و ايده امتیاز باشد گرفته الهام ایايده از اثر که صورتی در

 رزولوشن با اصلی فايل dpi 311 فرمت با و TIF يا و JPEG سامانه روى بر مگابايت 01حجم حداکثر و 

  .ودش بارگذارى جشنواره

 باز اليه فايل است موظف کنندهشرکت جشنواره، داوران درخواست صورت در (PSD) احراز برای را اثر 

  .شد خواهد حذف داوری از اثر باز اليه فايل ارائه عدم درصورت .نمايند ارائه آن هويت

 

 پوستر شبخ جوایز

 پوستر بهترين به نقدی جايز  تومان 5،111،111 مبلغ و لوح تقدير.  

 هبرگزيد پوستر 5 به نقدی جايز  تومان 3،111،111 مبلغ و رتقدي وحل  
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 مقررات بخش شعار های پیشگیری

ها در اراستفاده از اين شع و شعارهای جذاب و اثر بخش در حوزه پیشگیری از مواد مخدر تولید هدف با بخش اين

 . شودمی برگزارهای تبلیغاتی  کمپین

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

 ثر يک بیتکانثر حداکثر هشت کلمه و نظم حد .بالمانع است« و نثر نظم»بخش شرکت در هر دو. 

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

 بارگذارى جشنواره سامانه روى برو  الزامی است 02و اندازه  BNazanin ثار با قلمآ  word ارسال فايل

  شود

  دبیرخانه جشنواره، در صورت صالحديد آثار منتخب را با نام صاحب اثر چاپ و يا در اقالم تبلیغاتی

 .جشنواره منتشر خواهد کرد

  تواند حداکثر چهار اثر را در جشنواره ارائه نمايد شرکت کننده میهر. 

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

 .دبیرخانه جشنواره از پذيرفتن آثاری که بدون مشخصات صاحب اثر باشد معذور است 

 

 شعارهای پیشگیریجوایز بخش 

 شعار.تومان جايز  نقدی به بهترين 0،111،111 غمبلو  لوح تقدير  

 هرگزيدب شعار 2 به نقدی جايز  تومان 2،111،111 مبلغ و رلوح تقدي  
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 زندگی یاریگران جشنواره ارکان

 

 

 سیاستگذاری شورای

 بر تنظار و ريزیبرنامه ،سیاستگذاری هدف با شورا اين زندگی ياريگران جشنواره شايسته برگزاری منظور به

 اند عبارت شورا اين یشنهادیپ اعضاء شودمی تشکیل ستاد محترم دبیرکل رياست به ،جشنواره برگزاری های فرايند

 توسمعه  و تقاضما  کماهش  محتمرم  معماون ) دبیرجشمنواره  ،(سمتاد  محتمرم  دبیرکمل ) سیاسمتگذاری  شورای رئیس: از

 اطمالع  کمیتمه  رئمیس  ،(پشمتیبانی  و انسمانی  منابع محترم مديرکل) پشتیبانی کمیته رئیس ،(مردمی های مشارکت

 سمه  شمورا  ايمن  لسمات جکمه  جشنواره  دبیردو نفر مدعو به پیشنهاد و  (ستاد عمومی روابط محترم مديرکل) رسانی

  .شودمی برگزاره يکبار هفت

 

  سیاستگذاری شورای وظایف

 :است شرح اين به سیاستگذاری شورای وظايف

 هردوره بودجه تصويب و برگزاری مقررات و مشی خط تعیین.  

 جشنواره کلی هایبرنامه تصويب و بررسی.  

 دوره هر هایهزينه و درآمدی اجرايی، های نامه آيین و هادستورالعمل و مالی ابطضو تصويب و تدوين.  

 هابزرگداشت ها، برنامه جنبی، و اصلی هایبخش تصويب و تدوين.  

 شورای سیاستگذاری
 درئیس: دبیر کل ستا

 کمیته پشتیبانی
 رئیس: مدیرکل محترم پشتیبانی

  رسانی اطالع کمیته
 رئیس: مدیرکل روابط عمومی

  اجرایی کمیته
 : معاون کاهش تقاضادبیر جشنواره



 اداره کل فرهنگی و پیشگیری  -های مردمی ارکتمعاونت کاهش تقاضا و توسعه مش

 22از 08صفحه                                                        89 دی 22 – 2/3ويرايش  -"جشنواره فرهنگی و هنری ياريگران زندگیاولین "العمل اجرايی  دستور

 )کمیته اجرایی( جشنواره دبیر وظایف

، و پمرورش  مموزش اجرايی متشکل از اعضا فعال در اجرای جشنواره از ستاد و همچنمین نماينمدگان وزارت آ  کمیته 

و پلمیس مبمارزه بما    می باشمد.  تهران شهرداری معاونت اجتماعی وزارت ارشاد، بهزيستی،  وزارت علوم، دانشگاه آزاد،

 .مواد مخدر ناجا

 .دباشمی ذيل شرح به جشنواره دبیر وظايف 

 جشنواره اجرايی کمتیه رياست. 

 و میمزان  آثار، محتوای و موضوع تعیین از اعم جشنواره برگزاری جزيی و کلی های سیاست و اهداف تعیین 

  .جشنواره های بخش تعیین و جوايز تعداد

 سیاستگذاری شورای جلسات تشکیل پیگیری و کلیمشی خط تعیین ريزی، برنامه. 

 جشنواره برگزاری طرح تدوين. 

 های انتخاب و داوری آثار و هیئت محتوايى و اجرايى تخصصى هاى کارگروه تشکیل بر ظارتن. 

 مقرر موعد در جشنواره به مربوط امور انجام منظور به عملیاتى ريزى نامهبر. 

 داوری و انتخاب هایتهیئ بازبینی جهت سازی آماده و مربوطه اطالعات و آثار دريافت مديريت.  

 آن انجام حسن و اجرا بر نظارت و اجرايی کمیته مصوبات ابالغ.  

 داوری و خابانت هایتهیئ جلسات بر نظارت و ريزیبرنامه.  

 داوری و انتخاب هایتهیئ نتايج استخراج. 

 کمیته اجرايی در جشنواره مقرراتِ تصويبِ و بررسی. 

 آن اجرای حسن بر نظارت و مختلف هایکمیته اجرايی تقويم تنظیم و تهیه. 

 جشنواره هایفعالیت و سواالت تمامی به نسبت پاسخگويی و سخنگويی وظیفه. 

 داوری و انتخاب هایترای اعضای هیئب توجیهی جلسات تشکیل. 

 آن رفع جهت اقدام و مشکالت و موانع به رسیدگی و کمیته هر کار گزارش دريافت. 

 جشنواره اجراى کیفیتو  ها کمیته کار بر مستقیم نظارت. 
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 داوری و انتخاب هایتو هیئ تخصصی هایِ میتهاعضای ک احکام صدور. 

 جوايز و ها تنديس ساخت بر نظارت.  

 نامه شیوه اساس برمقررات  و فراخوان یهته. 

 شده پذيرفته يا و دريافتی آثار به مربوط مشکالت و موانع رفع و ثارآ صاحبان با تماس.  

 ايشان ذهاب و اياب و پذيرايی بر نظارت و داوریانتخاب و  های هیئت بازبینی برای آثار نمايش تنظیم. 

 مراسمم  بمرای  تابعمه  موسسمات  و ويمژه  میهمانمان  دبیمر،  ممسمتقی  نظر براساس میهمانان از دعوت و تعیین 

 .اختتامیه

 و غیردولتمى  و دولتمى  هماى  دسمتگاه  و نهادها ها، سازمان، فرهنگی کارگزاران و فعاالن با تعامل و فکرى هم 

 .اهآن مشارکت جلب

 جشنواره مختلف های بخش برگزيدگان از تقدير و اختتامیه برگزارى. 

 جشنواره مختلف های بخش نتايج و مکتوبو  گزارش ارسال و مستندسازی. 

 جشنواره مختلف های بخش جوايز سازیآماده و تنظیم.   

 اجرايی عوامل الزحمه حق لیست تنظیم. 

 :اطالع رسانی به دانش آموزان، ارسال تولیدات مشابه از جشنواره رشد. نماينده آموزش و پرورش 

 مشارکت در داوری آثار توسط دانشمگاه هنمر، ارسمال     ن،نماينده آموزش عالی: اطالع رسانی میان دانشجويا

 تولیدات مربوط از جشنواره امید.

  وزارت ارشاد: اطالع رسانی میان هنر مندان، ارسمال آثمار مشمابه از جشمنواره فمیلم کوتماه تهمران       نماينده، 

 حقیقت و انیمیشن.

 نماينده سازمان بهزيستی: ارسال تولیدات مرتبط. 

  مشارکت در تبلیغات محیطیاریشهردنماينده اجتماعی :. 

 .نماينده پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا: ارسال آثار جشنواره فیلم 
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 انتخاب تهیئ

 انتخاب تیئه اعضای تعیین مراحل 

 

 کندمی معرفی جشنواره دبیر به را خود پیشنهادی کمیته اجرايی، افراد. 

 شوند می انتخاب نظران صاحب و منتقدين اندرکاران، دست هنرمندان، میاناز  افراد اين. 

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

 

 انتخاب تهیئ اعضای شرایط

 باشند جشنواره رسمی هایبخش آثار از يک هیچ اندرکاردست نبايد منتخب افراد. 

 باشند بخش مورد نظر زمینه در ارزشمند و کافی سابقه افراد منتخب دارای. 

 برگزاری پايان تا انتخاب هیئت اعضای از هیچکدام .است جشنواره دبیر برعهده آثار نهايی تأيید لیتمسئو 

 .ندارند را جشنواره درباره نظر و اظهار مصاحبه هیچگونه اجازه جشنواره،

 

 داوری هیئت اعضای تعیین مراحل

 شودیم ارائه جشنواره سیاستگذاری شورای به دبیر توسط پیشنهادی افراد اسامی. 

 شودمی صادر جشنواره دبیر طرف از داوری تهیئ اعضای احکام. 

  شوندمی نظران حوزه مبارزه با مواد مخدر انتخاب صاحب همچنین پژوهشگران و هنرمندان، میان ازاعضا. 

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

 داوری هیئت عضایا شرایط

 باشند جشنواره رسمی هایبخش آثار از يک هیچ اندرکار دست نبايد منتخب افراد. 

 دربماره  نظمر  اظهار و مصاحبه هیچگونه اجازه جشنواره، برگزاری پايان تا انتخاب هیئت اعضای از هیچکدام 

 .ندارند را جشنواره
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 پشتیبانی کمیته وظایف

 جشنواره دبیر امضای و تايید از پس ها کمیته تمامی اتیتجهیز و مالی برآورد و دقیق بررسی.  

 است رسیده جشنواره دبیر تايید به که وسايلی و اقالم تمامی پشتیبانی و تهیه بر نظارت.  

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

 مالی تپرداخ و دريافت نظام اجرای و تنظیم.  

 غیره و نقل و حمل خدماتی های شرکت تعیین مانند جشنواره برگزاری پشتیبانی های فعالیت انجام.  

 همای  برناممه  نممودن  عملیماتی  و هما  داده و اطالعمات  آوری جممع  برای جشنواره سايت مديريت و اندازی اهر 

 .جشنواره دبیر تايید مورد موارد همه اجرای بر دقیق نظارت و جشنواره

 جشنواره پورتال در اطالعات ورود و جشنواره اطالعات تمامی آوری معج. 

 هايشانماموريت به توجه با هاکمیته از هرکدام ایرايانه نیازهای ررسیب. 

 جشنواره هایکمیته به فنی خدمات هارائ و تجهیز. 

 جشنواره مختلف مراسم اينترنتی پخش خصوص در دقیق و کارشناسانه بررسی.  

 مدرن هایفناوری از استفاده و پیامک یِشبکه یاندازراه. 

 

 رسانی اطالع کمیته وظایف

 (ياريگر هم باشیم) جشنواره اصلی شعار تصويری لوگوی طراحی.  

 ِکننده در جشنواره و تحويل به موقعچاپ کاتالوگ معرفی آثار شرکت و شنوارهج پوستر طراحی.  

 ِها آن صحیح اجرای بر نظارت و (اکن و معابر عمومیام) جشنواره به مربوط محیطیِ تبلیغات طراحی.  

 ِی مراسم اختتامیه عوتنامهدو توزيع  طراحی.  

 ِهاکنندهشرکت گواهیِ طراحیِ و لوح تقدير طراحی. 

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

 ِو معرفمی بمه دبیمر     (بصمری  -سممعی  يما  نوشمتاری  ای  رسانه از اعم) یهنر منتقدانِ و خبرنگاران شناسايی
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 .مختلف مراسم در ايشان از دعوت جشنواره برای

 آن یِروزانه سازیبهینه و جشنواره سايت محتوايی پشتیبانی. 

 جشنواره دبیر مستقیم یِاستفاده برای هاسايت اخبارِ یِتهیه. 

 ِباراخ ارسالِ و تلويزيونی مختلف هایِشبکه با مستمر ارتباط. 

 ِجشنواره دبیر تلويزيونی راديو و مطبوعاتی هایِمصاحبه تنظیم. 

 های تلويزيونی و تیزر ويژه معرفی جشنواره ريزی و مشارکت در ساخت برنامه برنامه.   

 توزيع مناسب پوستر و مواد تبلیغاتی و کتابچه جشنواره.   

 ريزی و تهیه سین برنامه مراسم اختتامیهبرنامه.  

 امکانات سالن برگزاری و رفع نواقص احتمالی و بررسی انتخاب سالن.   

 در صمورت  ) و ... دکمور  ،از جمله قاری، سخنران، موسیقی، مجمری  اختتامیه تهیه و تدارک ملزومات برنامه

   (نیاز

 ها اعم از نور، صدا، تصوير نظارت بر کارگردانی مراسم و تشکیل تیم خبره در بخش.   

 آنانتشار  و اختتامیهشده از مراسم  ارائه گزارش تصويری تدوين. 
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 آثار فراخوان

  های مختلف پر مخاطب سايت درانتشار تیزر و پوستر فراخوان. 

 سممتاد تسمماي در جشممنواره لینممکاز طريممق  آناليممن صممورت بممه شممرکت، متقاضممی آثممار نممام ثبممت 

(WWW.DCHQ.IR). 

 از فايل تصاوير عکس و پوستر ارگذاری ب هجشنوار دبیرخانه توسط حضوری صورت به هافیلم نسخه دريافت

 .توسط متقاضیان (WWW.DCHQ.IR) ستاد سايت جشنواره، لینکطريق 


