
 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 کتاب تألیففرم داوری  بخش 

 

  کد اثر:  نام اثر:

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 ی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت               پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط موضوع  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرر شما اثر میـ آیا به نظ

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 نمره شاخص عنوان کلی ردیف

 نمره( 5)از 
1  

 اخالق پژوهش
  در صورت تضمینهای جزئی تولید ادبیات، نه سرقت ادبی، و ذکر نام صاحبان حقوق،

  ای نشودمراعات این که انجام پژوهش، موجب آسیب رسیدن به فرد یا جامعه  2

  نوآوری در انتخاب موضوع انتخاب موضوع  3

  موضوع کتاب با عنوان کتاب تناسب   4

  تناسب محتوا با مخاطب کتاب  5

  مخاطبنقادانه با پرسش انتخاب موضوع تناسب   6

  درک صحیح اصل مسئله و تبیین دقیق ابعاد مختلف آن نطراحی پال  7

  داشتن سؤال اصلی  8

  سیر منطقی پالن  9

  اختصاص صحیح حجم به قسمتهای مختلف  10

  طرفی علمیبندی به بییپا  11

  رویکرد انتقادی و تحلیل محور  12

  تناسب رویکرد با رشتۀ تخصصی  13

  شناسی متناسب با بحثتبیین کامل و معقول روش  14

  کارآیی روش معرفی شده  15

  میزان التزام به روش  16

  وجود معیار علمی در گزینش موارد معرفی شده سازیبندی و نمایهمنطق دسته  17

  اندروشمندی حذف و انتخاب مواردی که از پیمایش کنار نهاده شده  18

  نبود مواردی که گنگ معرفی شده باشند  19

  تعریف دقیق مفاهیم اصلی مطالعه اللها و تحلیلهامنطق استد  20

  کاربرد صحیح اصطالحات  21

  ها و قضاوتها منطقی بودن ارزشیابی  22



  ارایۀ استدالل در جهت مدعا  23

  ها خرد پسند بودن استداللمفهوم بودن و   24

  نبود گسل در سیر منطقی مطالب  25

  نوآوری در جزئیات و استنتاجات فرعی  26

  بندی صحیح(رعایت مفاهیم بنیادین پاراگراف )شروع و پایان و پیکره اگراف بندیپار  27

  قرار دادن پاراگرافها در جای صحیح خود  28

  نپرداختن به مطالب غیر ضروری و خالی بودن از اطناب مُمِلّ  29

  فهم صحیح منابع ارجاعات  30

  وسعت منابع و استفادۀ کافی از منابع  31

  بینانۀ دقایق و مفاد منبع، بسته به بحث و ریز استخراج کامل  32

  ارجاع کافی به مآخذ  33

  مندی ارجاعات و انتخاب مآخذضابطه  34

  ارجاع به منابع اصیل  35

  درستی استانداردهای ارجاع  36

  تطابق ارجاع و مرجع  37

  غلط امالیی نداشتن توجه به دقایق ادبی  38

  رعایت قواعد دستوری و فصاحت کالم  39

  بندی...رعایت قواعد استاندارد تایپ، فصل و وصل کلمات، سجاوندی، صفحه  40

 200 جمع 

 



 

 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 یرساله دکترو  نامه انیمقاله ،  پا فرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ارد :   ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ند

 عدم ارتباط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی   

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 د؟ بله  / خیردانیـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 توضیحات  شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 چگونگي تدوين و نگارش علمي شامل:

  و تجزيته تحلیل وش كار ، نتايج، بحث، مقدمه و معرفي رچکیده 

10 
 

 

  15 نوآوری ، ابتکار و روش خالقیت ،محتوای پژوهشي ، 

 اریمع و یریحجم نمونه ،روش نمونه گ) استفاده از روش های آماری

 ، جداول و عکس های مربوط (انتخاب یها

5 
 

  5 انتخاب شده قیتحقمتناسب با نوع روش  قیاسلوب تحق تيرعا

  15 ارائه نظرات جديد و پیشنهادات عملي و كاربردی بودن راهکار ها

  10 میزان دستیابي به نتايج پیش بیني شده در اهداف مندرج

  10 مقايسه علمي نتايج با يافته های ديگران

  5 پردازیضرورت و پرهیز از حاشیه مسأله،پرداختن به موضوع، 

  10 نظم و ترتیب منطقي مطالب و عناوين (مطالب ) انسجام

  5 رسايي و شیوايي مطالب

معتبر و مأخد  مندی از منابع و بهره ارجاع دقیق ، مستند بودن

 داخلي و خارجي

10 
 

  100 جمع

 



 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 و فیلم کوتاه کلیپفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 ارتباط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی  عدم  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرا به نظر شما اثر میـ آی

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 توضیحات  شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

  10 نگاه خالقانهکار و  نو و جدید بودن

 

  10 یفن ومنسجم بیان صریح و قوی 

  5 اوج داستان( و حوادث )کشمكش، تعلیق

  5 های بصریبندی و توجه به فرمترکیب

  5 خوان با طرحجا و همبرهای ها و فیلتافكتاز  ۀ بجااستفاد

  5 گرارعایت اصول مفهوم

  5 انتخاب سوژه

  5 شنیو لوک یصحنه پرداز

  5 بهتر موضوعو رنگ در القاء هرچهاستفاده از نور 

  5 شناختیهای زیباییتوجه به جنبه

  10 آوردن نمادهای خالقانه و مفهومی در طرح

  10 فضا سازی )وحدت سه گانه زمان ، مكان و صحنه(

  10 و پایات مناسب آغاز مناسب )شروع(

  10 نظرکلی داور بر اساس سایر معیارها

  100 جمع

 



 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 پادکست فرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 ضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط مو  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرما اثر میـ آیا به نظر ش

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 

  10 تیو خالق ینوآور

  10 یصوت ژهیو یهااستفاده از جلوه

  10 گره و اوج و فرود 

  10 تناسب زبان با گروه سنی مخاطب

  15 استفاده از لحن ، ریتم و تغییر صدا 

  10 انتقال پیام

  10 بیان ) بالغت ، فصاحت ، خوانش و وضوح صدا ( 

  5 مقدمه ، ورود مناسب ، خروج خالقانه

  10 ارتباط گیری با مخاطب

  10 ها اریمع ریداور بر اساس سا ینظر کل

  100 جمع

 



 

 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 و پویانمایی موشن گرافی فرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 عدم ارتباط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی   

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 یردانید؟ بله  / خـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 توضیحات  شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

  10 نگاه خالقانه و  نو و جدید بودن

 

  10 و قوی جامع بیان 

  5 ریدر زبان تصوو صریح ساده  انیب

  5 های بصریبندی و توجه به فرمترکیب

  5 خوان با طرحرهای بجا و همها و فیلتاستفاده از افکت

  5 گرارعایت اصول طراحی مفهوم

  5 های تکراری و آمادهاستفاده نکردن از طرح

  5 و پایات مناسب غاز مناسب )شروع(آ

  5 از نور و رنگ مناسب استفاده 

  5 شناختی های زیباییتوجه به جنبه

  10 آوردن نمادهای خالقانه و مفهومی در طرح

  10 گذاری اثرو  کاربردی بودن

  10 تناسب با درک مخاطب

  10 نظرکلی داور بر اساس سایر معیارها

  100 جمع

 



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 طراح های گرافیکیفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 ارتباط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم   

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیربه نظر شما اثر می ـ آیا

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 

  10 به موضوع نگاه خالقانهو  نو آوری

  5 اوت ( ی) ل ینوشتار دمانیچ

  5 ) بیان جامع( طرح ایده

  5 بصری عناصر هایبندی و توجه به فرمترکیب

  5 گرارعایت اصول طراحی مفهوم

  5 (یبردار یعدم کپ) های تکراری و آمادهاستفاده نکردن از طرح

  10 کیفیت مطلوب طراحی

  5 بهتر موضوعاز نور و رنگ در القاء هرچهدرست استفاده 

  10 شناختیهای زیباییبه جنبه توجه

  10 آوردن نمادهای خالقانه و مفهومی در طرح

  10 اثرگذاریو  کاربردی بودن
  10 مطالب ) اینفوگرافی یا تایپوگرافی ( علمی بودن

  10 نظرکلی داور بر اساس سایر معیارها

  100 جمع

 



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 عکسفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی              عدم ارتباط موضوعی  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 

  15 تأثیر گذاری بر مخاطب

فرم های بصری ، جنبه های  ارزش هنری )ترکیب بندی ، توجه به

 (ختیزیبا شنا
20  

  10 و صادقانه به موضوع حینگاه صرو  زاویه دید

  10 سوژه یابی

  10 بیان قوی و صریح موضوع 

  10 تکنیک در عکس برداری ، جلوه های ویژه 

  15 خالقیت و نو آوری 

  10 ها اریمع ریداور بر اساس سا ینظر کل

  100 جمع

 



 

 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 خوشنویسیفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط   

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرشما اثر می ـ آیا به نظر

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 توضیحات  شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

  10 توجه به محتوا و موضوع

 

  10 خالقیت و نو آوری

  10 اجرای حروف و کلمات ) سواد و بیاض ، اتصاالت و ضعف(

  5 (اجرای مفردات ) قلم گذاری و اجرای صحیح

  10 رعایت تناسب ) همخوانی ، حروف و کلمات (

  5 انتخاب کاغذ مناسب )زمینه کاغذ( از نظر زیبا شناسی

  10 ترکیب بندی )رعایت کرسی، خط کشی، خلوت وجلوت (

  10 انداره قلم و استفاده بجا از دانگ های مختلف انتخاب

  10 مناسب بندی شناخت صفحه و کادر

  10 نزاکت کاری ) تمیزی در اجرا(

  10 نظرکلی داور بر اساس سایر معیارها

  100 جمع

 



 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 استوری شبکه های اجتماعی فرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 عدم ارتباط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی   

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 یردانید؟ بله  / خـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 توضیحات  شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

  7 نگاه خالقانه و  نو و جدید بودن

 

  35 ثانیه( 30الی  15انتقال پیام در زمان تعریف شده ) 

  5 بیان صریح و قوی در موضوع 

  5 های بصریبندی و توجه به فرمترکیب

  5 خوان رهای بجا و همها و فیلتاستفاده از افکت

  10 شناختیهای زیباییتوجه به جنبه

  8 و قصه ( تیروا،  نشیمناسب ) نر یو فونت ها یگر تیاستفاده از روا

  5 آوردن نمادهای خالقانه و مفهومی 

  10 اثرگذاریو  کاربردی بودن

  10 نظرکلی داور بر اساس سایر معیارها

  100 جمع

 



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 شعرفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی              عدم ارتباط موضوعی  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرثر میـ آیا به نظر شما ا

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 

  20 ( قافيه، قطعه و موسيقي عروضي، قالب )وزن درست ساختار

،  زبان سالمت ، ها واژه بافت همگون ايجاد واژگان، زبان )گزينش
 رسايي( فصاحت و

15  

 ادبي، هايآرايه صور خيال، كارگيري به و شناختي )زيبايي زيبا

 (...  و كالم كلمه موسيقي
15  

  10 احساسات مخاطب( و هيجانات بروز )شگرد عاطفه

  10 تخيل و انديشه

 ، فرم ، محتوا مضمون، اهنگيسازي )وحدت، هم مضمون و نوآوري
 و ...( خالقيت

10  

  10 تأثيرگذاري بر مخاطب

  10 ارهايمع ريداور بر اساس سا ينظركل

  100 جمع

 



 

 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 داستان فرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 وضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط م  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرشما اثر میـ آیا به نظر 

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 

  5 رعایت اصول نگارش و تعداد کلمات
  10 ( بندي پایان ، داستان اوج تعليق، حوادث )کشمكش،

  10 داستان( چهارچوب یا )نقشهپالت  –رنگ  یپ
  10 پردازي شخصيّت
  10 (گفتگودیالوگ )

  5 داستان لحن
  5 موضوع، تم

  5 موضوع در ابداع
  5 رسایی کالم و روانی

  5 شروع و پایان مناسب 
  5 داستان( دید )روایت زاویة
  5 صحنه( و مكان ، زمان هگان سه )وحدت سازي فضا

  10 قيو تعل یگره افكن
  10 ها اريمع ریداور بر اساس سا ینظر کل

  100 جمع

 



 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 قصه گویی فرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط   

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرشما اثر می ـ آیا به نظر

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 

  10 بودن بدیعنو و 

  10 انتخاب قصه

  10 باور پذیری متناسب با اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی

  8 گره و اوج و فرود 

  5 استفاده بجا از اصطالحات و ضرب المثل های مناسب

  10 تناسب زبان با گروه سنی مخاطب

  7 شروع و پایان مناسب

استفاده از لحن ، ریتم و تغییر صدا به منظور انگیزش عواطف و 

 تاحساسا

10 
 

  5 زبان بدن ) استفاده درست و بجا از حرکت در اجرا (

  10 بیان ) بالغت ، فصاحت ، خوانش و وضوح صدا ( 

  10 ارتباط گیری با مخاطب

  5 یبوم یو استفاده از داستان ها ییگرا یبوم

  100 جمع

 



 

 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 نمایشنامه نویسی فرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 ارتباط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی  عدم  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرا به نظر شما اثر میـ آی

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 توضیحات  شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

  10 پردازی دیالوگ

 

 در موضوع، ابتكار پذیری، اندیشه )باور و مضمون موضوع،
 زدگی( شعار از پرهیز سوژه، و موضوع اهمیت

10  

  10 پردازی شخصیت
  10 اجرا قابلیّت

  10 نوآوری و خالقیّت
  10 اثر شاخص های ویژگی

  5 ساختار بودن مناسب
  10 توصیف صحنه نمایش

  5 نمایشی زبان
  5 دراماتیك ساختار

  5 و پرورش موضوع یپرداز موقعیت در موفقیت
  10 نظر کلی داور بر اساس سایر معیار ها

  100 جمع

 



 

 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 فیلم نامهفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی  عدم ارتباط  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرر شما اثر میـ آیا به نظ

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 توضیحات  شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

  5 پردازي ديالوگ

 

 اهميت در موضوع، ابتكار پذيري، انديشه )باور و مضمون موضوع ،
 (و شيوه روايت زدگي شعار از پرهيز سوژه، و موضوع

15  

  10 پردازي شخصيت
  10 اجرا قابليّت

  10 نوآوري و خالقيّت
  10 انتخاب سوژه

  10 دراماتيک ساختار بودن مناسب
  5 توصيف صحنه نمايش

  5 نمايشي زبان
  5 دراماتيک ساختار

  5 لوکيشنو  صحنه پردازي
  10 نظر کلي داور بر اساس ساير معيار ها

  100 جمع

 



 باسمه تعالی

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 نقاشی فرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 وعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط موض  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرا اثر میـ آیا به نظر شم

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 

  15 توجه به محتوا و طراحی موضوع

  15 خالقیت و ایده پردازی

  10 بندی مناسب رنگ بصری و اجرا و هماهنگی بین عناصر

  10 رعایت ریتم در اثر

  10 و رنگتوجه به ترکیب بندی 

  5 اجرای قلم 

  5 سبک شناسی در شیوه اجرا

  10 یرسان امیدر پ نینماد میکاربرد مفاه

  5 استفاده از ابزارهای نقاشی

  10 بر مخاطب یرگذاریتأث

  5 سایر معیارهای داور بر نظر کل

  100 جمع

 



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 خاطرهفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 عی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط موضو  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب کل امتیاز شاخص

 

  15 یو همراه یحس همدل جادیا

  15 واقعی به نظر آمدن

  15 زش هنری خاطرهپردا

  15 تأثیرگذاری بر مخاطب

  10 نگارش رعایت اوصول

  10 یو روشن ی، روان یسادگ

  10 گستردگی طیف مخاطبان

  10 ها اریمع ریداور بر اساس سا ینظر کل

  100 جمع

 



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 فرم داوری  بخش دلنوشته

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 ضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط مو  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 شدهامتیاز کسب امتیاز شاخص

 

  15 پیام  غنای محتوا و

  10 آوریخالقیت و نو

  15 ، احساساندیشه ، تخیل 

  10 لحن دلنوشته

  10 (روانی  سادگی و ،رعایت اصول نگارش ) نحوه نگارش

  10 زاویه دید ) وسعت دید و گستره تفکر (

  10 پرداخت و ویرایش 

  10 تأثیرگذاری بر مخاطب

  10 نظر کلی داور بر اساس سایر معیار ها

  100 جمع

 



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 سرودفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 ی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارتباط موضوع  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیراثر میـ آیا به نظر شما 

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 

 

 

 

 امتیاز کسب شده کل امتیاز شاخص عناون کلی ردیف

 

 اجرا 1

  10 و همدلی همسرایی

  5 حجم ، وسعت و رنگ صدا

  6 بیان حسی

  5 رعایت وزن و سرعت اثر

  5 تک خوان

  5 نظم و آرایش گروه

 آهنگ 2

  7 زیبایی لحن ) نغمه (

  6 تلفیق کالم )شعر ( و موسیقی

  6 تنظیم اثر

  5 تناسب حسی موسیقی و کالم

  10 خالقیت و نو آوری

3 
 شعر و 

 محتوا

  5 دبیوزن ، قافیه و آرایه ا

  10 مضمون ، محتوا و پیام متناسب با موضوع

  5 اندیشه ، تخیل و تصویر

  5 تناسب با گروه سنی

  5 بیان و زبان شعر

  100 جمع



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 بازی دیجیتالیفرم داوری  بخش 

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 باط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ارت  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرنظر شما اثر می ـ آیا به

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 

 

 

 

 امتیاز کسب شده کل امتیاز شاخص عناون کلی ردیف

 

 فنی 1

  10 بدون مشکل اجرا شدن

  10 کنترل روان و ساده

  5 پیاده سازی سیستم ارتقا و تنوع گیم پلی

  10 کی،آرت ومکان یپل میگ نیب یهارمون

  5 پیاده سازی قابلیت آنالین

 هنری 2

  5 جلوه های صوتی و بصری

  UI-UX 5 طراحی 

  5 طراحی کاراکتر و بک گراند

  5 تناسب مدل هنری با ایده و مخاطب بازی

 راحیط 3

  5 ایده گیم پلی بازی و نو آوری

  5 طراحی مکانیک های اصلی و فرعی بازی

  5 طراحی سیستم ارتقاء مهارت آموزی

  5 طراحی توتوریال مناسب

  5 برنامه مناسب برای توسعه طرح

 محتوایی 4

  5 مفاهیم و ارزش های مذهبی و ملی القا

  5 داستان بازی

  5 ارهایمع ریداور بر اساس سا ینظرکل

  100 جمع



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 کمک آموزشی دستی بازی و ابزارهای فرم داوری  بخش

 

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 :   ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد 

 عدم ارتباط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی   

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 له  / خیردانید؟ بـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 

 

 

 

 امتیاز کسب شده کل امتیاز شاخص عناون کلی ردیف

 

1 
 علمی و

 محتوایی

  5 صحت و دقت علمی

  5 و سرگرمی ارزش آموزشی

  5 جامع بودن

  10 میزان القاء و انتقال مفاهیم به مخاطب

  5 روز بودن مطالبب

  5 تناسب هدف آموزش با محتوای ارائه شده

  5 تناسب محتوا و رده سنی

  10 با مخاطب میزان ارتباط گیری

  10 های مذهبی و ملیارتباط بازی با مفاهیم و ارزش 

 روش 3

  10 جذابیت ظاهری

  10 نو آوری و خالقیت 

  5 تناسب مدل هنری با ایده و مخاطب بازی

  5 سهولت در استفاده توسط مخاطب

  10 ارهایمع ریداور بر اساس سا ینظرکل

  100 جمع



 سمه تعالیبا

 

 نماز یو ادب یهنر ی، فرهنگ ی، پژوهش یعلم یسراسر جشنواره  ییدستورالعمل اجرا

 عنوان فجر تا فجر با

 

 دیجیتالی کمک آموزشیفرم داوری  

  :کد اثر  : نام اثر

 اظهارنظرهای کلی داور دربارۀ اثر

 ـ این اثر قابلیت داوری به دالیل ذکر شده ندارد :   

 تباط موضوعی             سرقت ادبی          کپی برداری از اینترنت         پایین بودن شرایط فنی عدم ار  

 ـ این اثر را می توان جز کدام دسته از آثار تقسیم بندی کرد :   حرفه ای             مبتدی

 دانید؟ بله  / خیرـ آیا آن را نامزد ورود به مرحله هیأت انتخاب می

 تواند نامزد جایزۀ آثار برگزیدۀ اول تا سوم باشد؟  بله  / خیره نظر شما اثر میـ آیا ب

 تواند به عنوان اثری شایستۀ تقدیر شناخته شود؟  بله  / خیرـ آیا به نظر شما اثر می

 

 

 

 

 امتیاز کسب شده کل امتیاز شاخص عناون کلی ردیف

 

 فنی 1

  5 بدون مشکل اجرا شدن

  5 کنترل روان و ساده

  5 پیاده سازی سیستم ارتقا

  5 واقعیت افزوده استفاده از فناوری

 هنری 2

  5 جلوه های صوتی و بصری

  UI-UX 5 طراحی 

  5 طراحی کاراکتر و بک گراند

  5 تناسب مدل هنری با ایده و مخاطب بازی

 طراحی 3

  5 و خالقیت نو آوری

  5 و فرعی طراحی مکانیک های اصلی

  5 طراحی سیستم ارتقاء مهارت آموزی

  5 طراحی توتوریال مناسب

  5 برنامه مناسب برای توسعه طرح

 محتوایی 4

  10 ارتباط بازی با مفاهیم و ارزش های مذهبی و ملی

  10 یارزش آموزش

  5 استفاده از منابع متقن و صحیح

  10 ارهایمع ریداور بر اساس سا ینظرکل 5

  100 جمع
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