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معرفی تشکیالت دبیرخانه جشنواره حرکت و تقویم زمانبندی

پس اص ثشگضاسي پشضَس ًخستيي جطٌَاسُ دسٍىداًطگبّي حشوت دس اسديجْطتهبُ سبل  ،1397داًطگبُ اهبم غبدق

عليِالسالم

هػون است وِ دٍهيي جطٌَاسُ دسٍىداًطگبّي حشوت سا دس خشدادهبُ سبل  1398دس هحل ٍاحذ ثشادساى ثشگضاس ًوبيذ تب
همذهِاي ثشاي حضَس پشلذست دس سغح هلي جطٌَاسُ ثبضذ ،دثيشخبًِ ايي جطٌَاسُ ّوبًٌذ سبل گزضتِ دس اداسُ اهَس فشٌّگي
ساُاًذاصي هيضَد .عجك دستَسالعول جطٌَاسُ دسٍىداًطگبّي ،هسئَليت وليِ اهَس هشثَط ثِ ثشگضاسي ثبضىَُ جطٌَاسُ اعن
اص صهبىثٌذي ،تجليغبت ،اهَس اجشايي ٍ پطتيجبًي ،داٍسي آثبس ،ثشپبيي ًوبيطگبُ ٍ ...ثشعْذُ دثيشخبًِ لشاس دادُ ضذُ است.
دثيشخبًِ ًيض ثشاي پيصثشد اّذاف ٍ گبمّبي اجشايي جطٌَاسُ ،الذام ثِ تطىيل چٌذ تين ثِ عٌَاى ثبصٍاى فىشي ،اجشايي ٍ
اسصيبثي هيًوبيذ .اسبهي ايي تينّب عجبستٌذ اص «تين دثيشخبًِاي»« ،تين هطبٍساى»« ،تين عشاحي ٍ سسبًِ»« ،تين داٍساى» ٍ
«تين اجشايي ٍ تطشيفبت» .دس اداهِ ثِ هعشفي ايي تينّب ،ضشح ٍظبيف ٍ گبمّبي اجشايي جطٌَاسُ پشداختِ خَاّذ ضذ:
 .1تیم دبیرخانهای
اعضبي تين دثيشخبًِ ضبهل هذيش ٍ وبسضٌبسبى اهَس فشٌّگي ّستٌذٍ .ظبيف تين دثيشخبًِ ثِ ضشح ريل است:
 )1تطىيل تينّبي الصم ثِعٌَاى ثبصٍاى فىشي ،اجشايي ٍ اسصيبثي دثيشخبًِ
 )2تْيِ جذٍل صهبىثٌذي ٍ دستَسالعول اجشايي جطٌَاسُ دسٍىداًطگبّي حشوت
 )3پيگيشي ٍ ًظبست ثش اجشاي فشآيٌذ داٍسي حَصُّبي سلبثتي اص جولِ تْيِ وبسثشيّبي اسصيبثي ،ثشسسي اٍليِ ٍ
دستِثٌذي آثبس ٍ تعييي اسبتيذ داٍس (وبسثشيّبي اسصيبثي عيٌبً هغبثك وبسثشيّبي اسصيبثي سغح هلي جطٌَاسُ
خَاّذ ثَد).
 )4ثشگضاسي ًوبيطگبُ جطٌَاسُ ثشاي اسائِ دستبٍسدّبي اًجويّبي علوي داًطجَيي
 )5ثشگضاسي اختتبهيِ جطٌَاسُ ٍ هعشفي ٍ تمذيش اص ثشتشييّب دس ّش حَصُ سلبثتي
 )6هستٌذسبصي ٍ اسائِ گضاسش :ايي گضاسش ثِ ضىل هجسَط تْيِ ٍ اسائِ خَاّذ ضذ .دثيشخبًِ ثب ّوىبسي سبيش تينّب
ٍ ثب استفبدُ اص هستٌذات هَجَد اص فشآيٌذ تذاسن ٍ اجشاي جطٌَاسُ داخلي حشوت ،گضاسضي تْيِ ٍ دس اختيبس همبهبت
داًطگبُ خَاّذ گزاضت.
 .2تیم مشاوره
تين هطَستي جطٌَاسُ ثٍِاسغِ تجشثِ حضَس دس جطٌَاسُ هلي ٍ اضشاف ثِ توبهي اهَس جطٌَاسُ ،ساٌّوبي خَثي ثشاي
اًجويّبي علوي ،گشٍُّبي داًطجَيي ٍ داًطجَيبى ثِضوبس هيآيٌذ .ايي تين ضبهل جوعي اص دثيشاى سبثك اًجويّبي
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علوي ،هذيش ٍ وبسضٌبسبى اهَس فشٌّگي ،چٌذ تي اص اسبتيذ ،هسئَل تين عشاحي ٍ سسبًِ ٍ هسئَل تين اجشايي ٍ تطشيفبت
1

است.

هْنتشيي هأهَسيت تين هطبٍسُ ،ساٌّوبيي ٍ هطَست ثِ هتمبضيبى ضشوت دس جطٌَاسُ است ثِگًَِاي وِ احتوبل اهتيبصآٍسي
دس داٍسي آثبس اسسبليضبى ثِ دثيشخبًِ ثيطتش ضَد .ثِ ثيبى ديگش هتمبضيبى هيتَاًٌذ دسخػَظ هعيبسّبي اسصيبثي آثبس ٍ ضىل
ٍ ضيَُ حضَسضبى دس جطٌَاسُ اص تين هطبٍسُ هطَست گيشًذ.
هتمبضيبى هيتَاًٌذ ثشاي تْيِ ٍ اسائِ دستبٍسدّبي خَد دس ّش يه اص حَصُّبي سلبثتي ،اص ًظش هحتَايي ٍ ضىلي ثب تين
هطبٍسُ غحجت وٌٌذ ٍ ّوچٌيي دس ثخص ًوبيطگبّي ٍ غشفِآسايي اص تين عشاحي ٍ تطشيفبت ووه هطَستي ثگيشًذ.
اّتوبم تين هطبٍسُ ثش ايي است تب دستبٍسدّبي اسائِ ضذُ اص سَي اًجويّبي علوي داًطجَيي استبًذاسّبي حذاللي سغح
جطٌَاسُ هلي سا داضتِ ثبضذّ .وچٌيي ثشًبهِسيضي ثشاي حضَس هتمبضيبى اًجويّب دس جطٌَاسُّبي داخلي سبيش داًطگبُّب ٍ
هتمبثالً حضَس سبيش داًطگبُّب دس جطٌَاسُ دسٍىداًطگبّي داًطگبُ اهبم غبدق

عليِالسالم

ثشاي اًتمبل تجبسة ٍ استمبي سغح

ثشگضاسي جطٌَاسُ هثوش ثوش خَاّذ ثَد.
اص ديگش وبسّبي هْن تين هطبٍسُ هيتَاى ثِ تعشيف ٍ تجييي لبلتّبي ولي تجليغبت ،اسائِ آثبس ٍ هضوَى اجشايي جطٌَاسُ
اضبسُ داضت .تشغيت هتمبضيبى ضشوتوٌٌذُ دس جطٌَاسُ ٍ ًظبست ثش حسي اًجبم وبسّبي ايطبى دس عَل هذت جطٌَاسُ
ضبهي ثشگضاسي جطٌَاسُاي سضبيتثخص است وِ ايي هْن سا تين هطبٍسُ دًجبل هيوٌٌذ.
تين هطبٍسُ هيتَاًذ ثشاي اثشگزاسي ثيطتش جطٌَاسُ ،وبسگبُّبيي ثشاي هْبستافضايي ٍ جلسبتي ثشاي ّناًذيطي دس خالل
ثبصُ صهبًي ًوبيطگبُ ثشًبهِسيضي ًوبيذ.
 .3تیم داوری
اسصيبثي آثبس ٍ دستبٍسدّبي اسسبلي ثِ دثيشخبًِ جطٌَاسُ ،اص هْنتشيي ٍ حسبستشيي ثخص جطٌَاسُ است .اّتوبم دثيشخبًِ
جطٌَاسُ ثش ايي است تب اص ثْتشيي اسبتيذ داًطگبُ دس ايي ثخص استفبدُ وٌذ؛ لزا ثشاي ضٌبسبيي اسبتيذ داٍس ٍ تطشيه
هسبعي اص داًطىذُّب ٍ ثخصّبي هختلف داًطگبُ ووه خَاّذ گشفت .استفبدُ اص اسبتيذ هتخػع ٍ هجشة ثشاي اسصيبثي
آثبس تخػػي ٍ عوَهي اًجويّب حتوبً هذًظش خَاّذ ثَد.
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 .1اسبهي تين هطبٍسُ عجبستٌذ اص :آلبيبى سعبدتجَ ،خبوسبس ،هحوذهْذي حسييصادُ ،هحوذ جوطيذي ،هسعَد دسٍديبى ،سيذ يحيي ّبضوي ،اهيشحسيي عشثپَس
 .2عي ًبهِاي ثِ داًطىذُّب دسخَاست خَاّذ ضذ وِ چٌذ استبد ثِ تشتيت اٍلَيت ثشاي داٍسي هعشفي وٌٌذ .اسبتيذ داٍس اص هيبى ايطبى ٍ سبيش اسبتيذ پيطٌْبدي تين دثيشخبًِ
تعييي خَاّذ ضذ.
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 .4تیم اجرایی و تشریفات
اهَس اجشايي ،تذاسوبت ٍ پطتيجبًي جضء اليٌفه ثشگضاسي ثبضىَُ جطٌَاسُ ثٍِيژُ دس ثخص ًوبيطگبّي ٍ اختتبهيِ آى است.
هْنتشيي الذاهبتي وِ اص سَي تين اجشايي ٍ تطشيفبت دًجبل هيضَد عجبستٌذ اص:
 )1ثشًبهِسيضي ٍ اجشاي فبص آهبدُسبصي فضبي ًوبيطگبُ ثشاي توبهي اًجويّبي علوي عجك جذٍل صهبىثٌذي اثالغي
دثيشخبًِ (يه هيض ٍ دٍ غٌذلي ثشاي ّش غشفِ ثِعٌَاى حذالل اهىبًبت ٍ تجْيضات ًوبيطگبّي ثشاي غشفِّب تْيِ
ضَد).
 )2اًجبم اهَس تذاسوبتي آئيي پبيبًي جطٌَاسُ دس ًوبيطگبُ ٍ اختتبهيِ ضبهل پزيشايي (دٍ ٍعذُ عوَهي دس ّش سٍص ثب
ضشثت يب چبي ،دٍ ٍعذُ اختػبغي ثشاي افشاد حبضش دس ّش غشفِ ثب هيَُ ٍ تٌمالت سبلن ،پزيشايي ٍيژُ هذعَيي دس
غشفِ تطشيفبت) ،تطشيفبت ٍ ساٌّوبيي هذعَيي خبسج اص داًطگبُ ثشاي ثبصديذ اص ًوبيطگبُ ،سسيذگي ثِ اهَس جبسي
غشفِّب ،غَت ًوبيطگبُ ، ،تْيِ تٌذيس ،لَح صسيي ٍ جَايض جطٌَاسُ ،آهبدُسبصي هحل ثشگضاسي افتتبحيِ،وبسگبُّب
ٍ اختتبهِ جطٌَاسُ ،اًجبم اهَس تطشيفبتي جطٌَاسُ ٍ توبم اهَس اجشايي وِ اص سَي دثيشخبًِ جطٌَاسُ اعالم هيگشدد.
 )3ووه ثِ دثيشخبًِ ثشاي اجشاي ثشًبهِّبي افتتبحيِ ٍ اختتبهيِ جطٌَاسُ ٍ آهبدُسبصي غَت ٍ تػَيش آى
 )4هستٌذسبصي فعبليتّب؛ ايي عٌَاى ٍظيفِاي اص عشيك ثجت عىسّب ،گضاسضبت هَسدي غشفِّب ،هىتَةسبصي
تعبهالت ٍيژُ ٍ غيشُ اًجبم هيگيشد وِ عالٍُ ثش تذاسن ثخص هْوي اص گضاسش ثشگضاسي جطٌَاسُ ،هعيبسي ثشاي
سٌجص ٍ ضٌبسبيي غشفِ ٍ اًجوي ثشتش دس ثخص سلبثتي خَاّذ ثَد.
 .5تیم طراحی ،تبلیغات و رسانه
اص جولِ ٍظبيف تين عشاحي ،تجليغبت ٍ سسبًِ عجبستٌذ اص:
 )1عشاحي تٌذيس ،لَگَ ،پَستش ٍ ثشٍضَس جطٌَاسُ داخلي حشوت
 )2هذيشيت وبًبل ٍ فضبي هجبصي هشتجظ ثب جطٌَاسُ
 )3تذاسن ًطشيِ ٍ دعَتًبهِي ٍيژُ جطٌَاسُ
 )4فضبسبصي ثخصّبي هختلف جطٌَاسُ (اصجولِ فشاخَاى جطٌَاسُ ،ثشًبهِ افتتبحيِ ٍ اختتبهيِ) ٍ تجليغبت هحيغي
وبفي هغبثك جذٍل صهبىثٌذي ٍ تحت ًظبست دثيشخبًِ (ثٌش ،استٌذ ،تبثلَّبي ساٌّوب ٍ غيشُ)
 )5تْيِ گضاسش ٍ اًعىبس اخجبس جطٌَاسُ ثب اثضاسّبي هختلف سسبًِاي ،ثٍِيژُ دس ثبصُ ًوبيطگبّي ثشاي جلت
داًطجَيبى ٍ اسبتيذ داًطگبُ ثشاي ثبصديذ ٍ آضٌبيي ثب ثخصّبي هختلف جطٌَاسُ
 )6هطبٍسُ ثِ اًجويّب ثشاي غشفِآسايي
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 )7عىبسي ،فيلنثشداسي ٍ تْيِ وليپ (ٍ هَضيگشافي) جطٌَاسُ.

زمانبندی جشنواره
ثشاسبس پيطٌْبد دثيشخبًِي ضَساي سيبستگزاسي اًجويّبي علوي داًطجَيي ،صهبىثٌذي جطٌَاسُ هغبثك جذٍل صيش
خَاّذ ثَد:
ردیف

تاریخ

1

97/10/10

2

97/11/25

عنوان کار
جلسِ تػوينگيشي ٍ تعييي پيصًَيس جذٍل صهبًي ثشگضاسي جطٌَاسُ
داخلي حشوت
تعييي تينّبي دثيشخبًِ ،هطبٍس ،عشاحي ٍ اجشايي

3

97/12/16

ًْبييسبصي دستَسالعول جطٌَاسُ

4

97/12/21

اسسبل ًبهِ ثِ داًطىذُّب ثشاي هعشفي اسبتيذ داٍس جطٌَاسُ

5

97/12/18
 98/01/31الي
98/02/18
 98/02/21الي
98/03/21
 98/03/22الي
98/03/24

اعالى صهبى فشاخَاى ٍ اثالغ دستَسالعول جطٌَاسُ

9

 98/03/25الي
98/03/27

6
7
8

دسيبفت آثبس
داٍسي آثبس
چيذهبى ٍ فضبسبصي غشفِّب تَسظ اًجويّب
ًوبيطگبُ جطٌَاسُ ٍ
اختتبهيِ

افتتبحيِ :سبعت  9سٍص ضٌجِ  25خشداد.

اختتبهيِ :سبعت  10الي  12سٍص دٍضٌجِ 27
خشداد
دس غَست هسبعذتّبي الصم ،احتوبل ثشگضاسي اختتبهيِ دس دٍضٌجِ ضت
ٍ ثِ ّوشاُ ضيبفت ضبم ٍجَد داسد.
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