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 باسمه تعالی
 رشدمحتوای الکترونیکی  تولید ۀجشنوار دهمین دستورالعمل

 :مقدمه 

چند  الکترونیکی محتوایو تامین  سیاست های تولید مواد ورسانه های یادگیری در برنامه درسی ملی  بر تولید

 بهره  آنها، از هوشمندانه و استفاده آموزان دانش و معلمان نیاز با متناسب (QR Code)سریع پاسخ  و رمزینه ای رسانه

 و بسط برای بسترسازییادگیری،  های مواد و رسانه تولید در مسأله حل رویکرد با آموزشی نوین های فناوری از گیری

یادگیری  و یاددهی منابع و مواد ارزشیابی و ساخت در طراحی، آموزان دانش و مربیان و معلمان ابتکارات و تجارب توسعه

سیاست های تولید مفاد سند باال دستی ) اجرای در ریزی  آموزشی برنامه پژوهش و بر این اساس، سازمان  .استوار است

سند تحول بنیادین  9-3، راهکار  17-2، 17-1راهکار   -برنامه درسی ملی   12-4،  12-7مواد ورسانه های یادگیری ، 

آموزشی(  وهمچنین غنی بخشی به محتوای شبکه ملی مدارس  ارتباطات و اطالعات فناوری سند توسعهو  آموزش وپرورش 

رمزینه و محتوای الکترونیکی  جشنوارۀ تولید دهمین در نظر دارد  ایران رشد بعنوان شبکه اصلی پشتیبان برنامه درسی 

همکاری و مشاركت معاونت های آموزش ابتدایی،  با را رویکرد های جدید آموزشی  با (QR Code)پاسخ سریع 

 اهداف ، برای تحققروابط عمومی و اطالع رسانی وزارت متبوع و مركز  متوسطه)شاخه نظری، فنی حرفه ای و كاردانش(

 برگزار نماید: ،ذیل

 اهداف برگزاری جشنواره 

 هایداطالعات وارتباطات در فرآینواستفاده از فناوری  درسی الکترونیکی یتوسعه وتعمیق فرهنگ تولید محتوا .1

 یادگیریو  هیدیاد

 دانش معلمان، های توانمندی وحمایت مالی و معنوی از  پرورش ترغیب وو شناسایی برای مناسب زمینه ایجاد .2

 الکترونیکی مواد و رسانه های یادگیری تولید در مدرسان و معلمان  دانشجو آموزان،

دانش آموزان  نیاز با متناسب(QR Code)رمزینه پاسخ سریع  و چندرسانه ایمحتوای الکترونیکی و تامین  تولید .3

 شبکه ملی مدارس ایران )رشد( راه یافته به بخش مسابقه در اری كلیه آثاربارگذو  معلمانو 

 از بهره برداری و در تولید مطلوب وضع به نیل در محوری و اصلی نقش ایفای برای  مدرسه توانمندسازی .4

  .الکترونیکی یادگیری های رسانه و مواد

 شیوه اجراء:

 برگزارجشنواره  هیات انتخاب  توسط  مرحله بصورت كشوری از میان محصوالت برگزیده شده یکاین جشنواره در 

 خواهد شد.

 :شركت كننده گروههای

 1معلمان )مربیان( .1

 اول و دوم ؛ ی متوسطه و ، ابتدائی ی دوره دبیران و آموزگاران  

                                                           
 مترداف هم به كار رفته است« مربی»و « معلم»سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در 
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 درخشان؛ استعدادهای و، غیر دولتی  استثنایی مدارس معلمان  

 كاردانش؛ و ای حرفه و فنی هنرستانهای هنرآموزان  

 و تربیت دبیری شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان مدرسان 

  كادر اداری مدارس  پرورش؛ و آموزش ادارات در شاغل آموزشی كاركنانكارشناسان و  

 دانشجویان .2

  

 فرهنگیان؛دانشگاه  معلمان دانشجو  

 ان دانشگاه شهید رجایی یدانشجو 

  سراسر كشوردانشجویان دانشگاههای 

 دانش آموز،( اشتراكی  كار صورت به را خود محصول می توانند دانشجویان و معلمان و دانش آموزان : 1تبصره

 )حداكثر اعضای گروه چهار نفر(.نمایند ارائه ) مدرس دانشجو، معلم،

از طریق مدرسه حل خدمت می توانند مدرسه ماز  یه دریافت تائید از غیردولتی  پسدارس معلمان م  : 2تبصره

 ند.دهدر جشنواره شركت محصول خود را 

 :2دانش آموزان .3

  ابتدائی ی دوره دانش آموزان پایه ششم  

 اول و دوم  متوسطه ی دوره دانش آموزان 

 كاردانش و حرفه ای و فنی های هنرستان هنرجویان  

 دولتی و غیر دولتی فعال در امر تولید محتوای الکترونیکی  ، و موسسات علمی و آموزشیشركتها  .4

 سایر عالقمندان .5

 

 :شركت نحوۀ 

جشنوارۀ تولید محتوای الکترونیکی  درشبکه ملی مدارس ایران رشد به  بخش ثبت نام در به مراجعه .1

    Roshd.irنشانی  

 ؛جشنواره )ثبت نام( در شركت فرم تکمیل و مطالعۀ راهنما .2

 ؛رهگیری كد دریافت .3

اری محصول در سامانه جشنواره تولید محتوا توسط دانش آموزان ،فرهنگیان )معلمان ؛ هنرآموزان بارگذ .4

 شركت ها و موسسات علمی آموزشی كاركنان آموزشی شاغل در ادارات ( و كارشناسان و ؛

 

 : تولیدی آثار عمومی شرايط

                                                           
 شامل كلیه دانش آموزان مدارس دولتی ، غیر دولتی ، مدارس خاص ، مدارس استثنایی ، مدارس تیزوهوشان ، مدارس بین الملل  و.... 2

http://dca.razaviedu.ir/
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ثار ارائه كلیه آ( ضروری است QR-CODEبا عنایت به ضرورت قرار گرفتن آثار متنخب در رمزینه پاسخ سریع ) (1

شده به تفکیک پایه، كتاب، درس و موضوع در دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) شاخه نظری، فنی حرفه 

 .4اری شودبارگذد و در سامانه شبکه ملی رشد ( تولی3ای و كاردانش

 دانش آموزان ،مدرسان ،دانشجویان معلمان، ، گروهی یا و فردی خالقانه  فعالیت محصول باید تولیدیآثار  (2

 باشد. وموسسات و شركتهای علمی و آموزشی 

 نماید. را رعایتحق مالکیت فکری ومعنوی در اثر تولیدی خود استمتعهد  )تولید كنندگان (  تولید كننده تبصره  :

 باشد. فارسی ترجمه یک محتوای غیر  نباید محتوای ارائه شده  (3

)حداقل یک موضوع باشد درسی های كتاب ازمورد نظر  بخش  دهنده پوشش باید از طریق آثار  شده ارائه موضوع (4

 .وحداكثر پنج موضوع(

 ،بودن هدفمند ضمن باید ، باشد شده تولید سرگرمی و بازی افزار نرم صورت به شده ارائه محتوای چنانچه : تبصره

 .كتاب های درسی باشد موضوعاتهمسو با 

 .باشد نگردیده واگذار خصوصی یا و دولتی ارگان هیچ به قبالً تولیدی اثر امتیاز (5

، بازی تعاملی، تصویر سه ی، موشن، اینفوگرافانیمیشن ، فیلم نظیر چندرسانه ای امکانات از باید ارسالی آثار كلیه (6

  .باشد شده تولید محتوای موضوع با ناسبتم برخوردار و ،صوت وگرافیک بعدی، پادكست

 یا و افزاری سخت یا و افزاری نرم قفل دارای نباید ارسالی محصوالت ارزیابی، روند به بخشیدن سرعت برای (7

  .باشند عبور كلمه

 قابل خاصی افزار نرم نصب یا و سیستم برروی نصب به نیاز بدون و خودكار صورت به افزارها نرم االمکان حتی (8

  .باشند اجرا

. باشند اجرا قابل (افزاری سخت لحاظ به) مدارس های رایانه در موجود امکانات با ی تحت ویندوزافزارها نرم (9

و  4همچنین نرم افزارهای تولید شده برای بخش یادگیری سیار ، قابلیت اجرا تحت سیستم عامل اندروید نسخه 

 باالتر را داشته باشند. 

 

 : تولیدی آثار فنی و اختصاصی شرايط
دریافت  ازپس به سبب رعایت حق مالکیت مادی ومعنوی آثار شده با توجه به اینکه مقرر گردیده است محتواهای تولید  

جهت استفاده دانش آموزان وفرهنگیان بار  (رشد )مجوز از تولید كنندگان به نام خودشان در شبکه ملی مدارس ایران

   100MB بیشتر از تالش شود تا حجم فایل ها ت انتشار در محیط وب را داشته ویاری شود باید محتوای تولید شده قابلذگ

 جشنواره مختلف بخشهای و آثار ارزیابی معیارهای خصوص در تر كامل توضیحاتشرایط فنی و اختصاصی و سایر  د.نباش

 .اطالع رسانی خواهد شد  oshd.irR نشانی به  شبکه رشد از طریق 

                                                           
 .تولید محتوای الکترونیکی بارگذاری شده استعناوین موضوعات شاخه فنی حرفه ای و كارو دانش در بخش جشنواره  3

شد تولید محتوای برخط در مركز یادگیری معلم شبکه ملی ر یدبیران و معلمان می توانند به متون و فایلهای آموزش ،در راستای تولید آثار با كیفیت مناسب 4

 مراجعه نمایند.
 

http://roshd.ir/
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در شبکه  ندرج م استانداردهای انتشارفایل بشرح قابلیت اجرا در بستر وب را داشته باشند)تبصره ؛كلیه محصوالت بایستی 

 ( رشد

موزشی ،خالقیت ونوآوری آنکته : در این دوره از جشنواره عالوه بر كیفیت فنی و قالب گرافیک مناسب ، به طراحی 

 وكاربردی بودن محصول تولیدی توجه ویژه خواهد شد. 

 

 سیاست های تشويقی:

 ی در دوره های تحصیلدر سامانه شبکه ملی مدارس ایران  امتیازات الزماستاندارد دارای اری كلیه محصوالت بارگذ -1

 ؛منتخب كشوری برای آثار از سوی عالی ترین مقام مجاز  صدور تقدیر نامه كتبی -2

استانی  )م( در مراسم اختتامیه ان آثار برتر )رتبه های اول تا دهصاحببه  ذیلتخصیص جوایز بشرح و  مایت مادیح -3

 ذیلبشرح  یا كشوری(

رتبه 

 رتبه نهم دهم
رتبه 

 هشتم

رتبه 

 هفتم

رتبه 

 ششم

رتبه 

 پنجم

رتبه 

 چهارم

رتبه 

 سوم

رتبه 

 دوم
رتبه 

 ردیف شركت كننده اول
میلیون 5

 ریال
میلیون 10

 ریال

میلیون 15

 ریال

میلیون 20

 ریال

25 

میلیون 

 ریال

میلیون 30

 ریال

35 

میلیون 

 ریال

40 

میلیون 

 ریال

میلیون 45

 ریال
50 

میلیون 

 ریال
آموزان دانش

 1 انفرادی و گروهی

معلمان )انفرادی  70 65 60 55 50 45 40 35 30 25

 2 و گروهی(
هنرجو)انفرادی و  50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

 3 گروهی(
هنرآموز)انفرادی  70 65 60 55 50 45 40 35 30 25

 4 و گروهی(

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
دانشجو 

معلمان)انفرادی و 

 گروهی(
5 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
كلیه شركت 

كنندگان 

 )اندروید(
6 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 
شركتها و 

موسسات تولید 

 افزارنرم
7 

 8 جمع 450 415 385 345 310 275 240 205 170 135
 

كمک هزینه تولید  (QR Code)رمزینه پاسخ سریع دارای امتیازات الزم جهت  اتصال  ی استانداردهابابت محتوا -4

 برابر تعرفه های سازمان پرداخت خواهد شد.
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( كتابهای درسی مورد QR-CODEآثار منتخب پس از ارزیابی توسط هیات داوران در رمزینه پاسخ سریع ) -5

 واهندگرفت.استفاده قرار خ
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بخش استانی                                                                شکیالت اجرايی جشنواره ت  
ذیل ی استان دارند ، بر اساس تشکیالت  اجرایی مراسم تجلیل از برگزیدگان استانی  یتذكر : استانهایی كه تمایل به اجرا

                             اقدام نمایند. مراسمنسبت  به برگزاری  می توانند

                                   كمیته استانی                                                                                                                 

 ) مدیركل استان ) رئیس كمیته 

  دبیركمیته ( انسانی توسعه منابعونبرنامه ریزی معاون پژوهش ( 

 معاون آموزش ابتدائی 

  معاون آموزش متوسطه 

  سایر معاونین اداره كل به صالحدید مدیركل محترم 

 ی آموزشی وپرورشی رئیس گروه تحلیل محتوا  

  رئیس گروه فناوری اطالعات وارتباطات 

 رئیس گروه آموزش ابتدایی 

  رئیس گروه آموزش متوسطه اول 

  رئیس گروه آموزش متوسطه دوم 

 رئیس گروه فنی وحرفه ای وكاردانش 

  تکنولوژی وگروه های آموزشی)رئیس اداره (رئیس گروه 

  نماینده  دانشگاه های فر هنگیان استان 

 استانشرح وظايف 

  كلیه استان ها باید برای اجرای این  دستورالعمل  بشرح ذیل اقدام نمایند:

  با شیوه نامه برای مناطق وآموزشگاههای استان وپردیس های دانشگاه فرهنگیانارسال آماده سازی و 

 بهره گیری از شیوه های مرسوم و فضای مجازی 

  معرفی رابط استان جهت هماهنگی با دبیر خانه جشنواره 

 شیوه های متنوع و در فضای به اتیدآموزان ، معلمان ودانشجویان واس اطالع رسانی وجلب مشاركت دانش

 و سایر كانالهای ارتباطی مجازی )بارگزاری در سامانه شاد(

  با هماهنگی حوزه ستادیارزیابی محصوالت همکاری در 

 شناسایی و اطالع رسانی به شركت ها و موسسات علمی آموزشی فعال در امر تولید محتوای الکترونیکی 

دبیرخانه های استانی درداوری شده آثار در شبکه ملی مدارس ایران رشد و اری شده بارگذآثار هزینه ارزیابی  تبصره :

ه نواستان ها ومناطق هیچ گونه هزی خواهد شد. پرداخت داوران به و تامین توسط سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی 

  ای را از شركت كنندگان دریافت نمی نمایند.

ر می رود لذا از استان ها انتظا، محصوالت تولیدی است  و كمیت  كیفیتو تقدیر از استان های برتر،  مالک انتخاب تبصره :

كیفی سازی محصوالت برنامه ریزی الزم را بعمل  و  ه روز رسانیب ضمن اطالع رسانی الزم به شركت كنندگان در جهت

 آورند. 
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 الکترونیکی  محتوای تولید ۀجشنواردهمین تقويم اجرايی 

 موضوع ردیف
مسئول 

 پیگیری
 تاریخ خاتمه تاریخ شروع

 ها  به استان تدوین دستورالعمل و ارسال بخشنامه 1

دبیرخانه 

كشوری 

 جشنواره

16/12/99 15/2/1400 

2 

تشکیل كمیته استانی ،ارسال بخشنامه به مناطق 

 كشوری ومعرفی نماینده استان به دبیرخانه

 جشنواره 

 20/2/1400 15/2/1400 كمیته استانی

3 

حضوری و طرح موضوع در جلسات )اطالع رسانی 

حی طرارؤسا و كارشناسان ادارات، استانی وبیناری 

ای و فض پوستر، بنر و بروشور و توزیع در استان

 (مجازی 

 25/2/1400 20/2/1400 كمیته استانی

 محصوالت در سامانه رشد آغاز ثبت نام 4
دبیرخانه 

 كشوری
25/2/1400 15/5/1400 

  آثار استانیتشکیل كمیته داوری، وانجام داوری  7
نماینده 

 استان
15/5/1400 31/5/1400 

9 
ه بر روی سامان نتایج داوری آثار استانی اریبارگذ

 جشنواره

دبیرخانه 

 جشنواره
31/5/1400 2/6/1400 

 ارزیابی مرحله كشوری  10
دبیرخانه 

 جشنواره
3/6/1400 23/6/1400 

 كشوریه یمراسم اختتام 
دبیرخانه 

 جشنواره
 متعاقبا اعالم خواهد شد.

 باشد .پذیر میامکان (رشد)روی شبکه ملی مدارس ایران  بر  25/2/1400 * تکمیل فرم ثبت نام از تاریخ 


