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 تعالیباسمه

 المللی فیلم رشد؛قابل توجه عالقمندان به شرکت در پنجاه و یکمین جشنواره بین

دبیرخانه پنجاه و یکمین دوره فیلم رشد با توجه به محورها و ریز موضوعات زیر، پذیرای آثار علمی، آموزشی و 

 باشد.میشما شرکت کنندگان محترم تربیتی 

 پويانمايي بلند /  تاه پويا نمايي كو   /مستند بلند    /مستند كوتاه   / داستاني بلند  /  داستاني كوتاه   :فیلم هایقالب

 آزاد  /  دانشجو معلم علم  /م   / دوره دوم متوسطهدانش آموز  :تولید کننده

                                     /متوسطه دوره اول / ابتدايي دوره دوم  ابتدايي/دوره اول  از دبستان/ پيش آموزان.دانش2 .معلمان1 :جامعه مخاطب

  خانواده ها.3    متوسطه /دوره دوم  

 محتوای اثر: 

 جتماعیا

بازيها و سرگرمينقش خانواده در انتخاب خانواده و كودكان،  در خانواده و جامعه، هر فرد هايها و مسئوليتنقش نظير با موضوعاتي 

ها انجمن، تکاليف شهرونديحقوق و  ،، اصول شهرونديهاي اجتماعيآسيب دوستي، وظايف و آداب ،خانواده و جوانانهاي كودكان، 

 و ... معرفي قواي سه گانه ينامه خيرين،زندگ ،آموزيهاي دانشو سازمان

 زیست محیطی

هاي محيط زيست، حفظ تغيير اقيلم ، آسيب-هاي ايرانزيستگاه -تنوع زيستي -پسماند -ژيانر -هوا -خاك -آب با موضوعاتي نظير

 و ...  ذخائر كشور

 امداد و نجات

ايمني در اماكن  -برق گرفتگي -برف و يخبندان -سوزيآتش -طوفان و رعد و برق -زلزله -مقابله با بحران: سيل موضوعاتي نظيربا 

 و .... هاي اوليهكمك -حوادث خانگي -عمومي

 بهداشت و تندرستی

اگير و بيماريهاي و -بيماريهاي قلبي عروقي -اختالالت غذايي -زندگي سالم و ناسالم-بهداشت فردي -سالمتبا موضوعاتي نظير 

 عضالني و ... –اختالالت اسکلتي  -دخانيات و اعتياد -اچ آي وي-غيرواگير

 کار و فناوری

 -انيکيمک تاسيسات -مستند سازي  - پرورش و نگهداري گياهان و حيوانات -نقشه كشي -كار با چوب و فلز با موضوعاتي نظير

كاربرد فناوري اطالعات  -طراحي ساخت ماكت -صنايع بافت -پوشاك -خوراك -دستي صنايع -خودرو -عمران -برق

 و ... شهروند الکترونيك -ايبازيهاي رايانه -وارتباطات
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 ادبیات و فلسفه

ت ، داستاني، تعليم و تربيانواع ادبيات) حماسي، غنايي، نمايشي،  -ادبيات كودك و نوجوان -مشاهير ادبي ايرانبا موضوعاتي نظير 

 ... هاي فکرينحله -مکاتب فلسفي -نمادين و....( چيستي فلسفه اي،اسطوره

 ییجغرافیا -یتاریخ

-هاجشن–پوشاك  -خوردن آداب غذاتغذيه و -اديان -هنر و معماري-هاي فرهنگي در ايران باستان: خطمولفهبا موضوعاتي نظير  

نقش  -وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع گردشگري  و اهداف آنمعرفي  –صنايع دستي  -گردشگري-ميراث فرهنگي

 و...شهري، تقسيمات كشوري ايران، نقشه خواني   ريزي برنامه در جغرافيا كاربرد -ها در تعين موقعيتماهواره

 مدافعان، دفاع مقدسانقالب، 

 -پدافند غير عامل -سبك زندگي  -هادستاورد -نوجوان رزمندگان -ساله8 دفاع در نقش مردم -انقالب اسالميبا موضوعاتي نظير 

د قاسم معرفي شهي -در انقالب و دفاع مقدس نقش زنان -معرفي شهداي شاخص آشنايي با نيروهاي مسلح،  -بسيج و دفاع مقدس

 و ... سليماني

 تمدن ایرانی اسالمی فرهنگ، دین،

 مختلف هاياستان در اسالمي تمدني و هنر و باستاني آثار -اسالمي تمدن در هنري و فناورانه و علمي عظمت با موضوعاتي نظير

  -حج و زيارت -موضوعات ديني مذهبي)نماز  -ايراني و مسلمان هنري و علمي مفاخر -ايران در اسالمي هنري آثار-كشور

 امر به معروف و نهي از منکر( -وقف

 رونق تولید

 و ايران مهم بنادر معرفي -آن وابسته صنايع و ماهيگري صنعت -سازيكشتي صنعت -باغداري - كشاورزيبا موضوعاتي نظير 

 و حمل -معادن -دفاعي صنايع -خودروسازي صنايع -پتروشيمي صنايع -ابريشم كرم پرورش -دامداري -اقتصادي هايظرفيت

 و... نقل

 اقتصاد

انحصاري، سرمايه، ماليات، ركود،  بازارهاي و بازارها جديد، كار آفرينان موفق، انواع كارهاي و كسب ويژگيبا موضوعاتي نظير 

 و... ، اقتصاد مقاومتيبيکاري، تورم، بورس، بيمه

 

 با احترام،

 دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم رشد

 1400شهریورماه 


