
 

 

 پرداز گوی قصه ی قصهه نام خداب

 شامل چهار عنوان کلی است:مسابقه قصه گویی شیوه نامه 

 یک: کلیات 

 :کنندگان گروه بندی شرکت  دو 

 سه: تقسیم بندی سبکی در شش بخش 

 کویی های ارزیابی قصه چهار: مالک 

 کلیاتیک: 

 معرفی رشته مسابقه 

 کردن، بازی کنند. هنگام روند و فعالیت می می راه گویند، می سخن ها آن که کنید می وانمود ها، عروسک با حین بازی

 جای به و کنید حرکت که است این دارید، نیاز کار این برای که چیزی تنها. ندارید پایان و میانه آغاز، به نیازی

 دهید. قرار ها آن جای به را خودتان و بزنید حرف قصه های شخصیت

 داشته پایان و میانه آغاز، که کنید پیروی مشخصی داستانی خط از باید دارید، مخاطبانی و گویید می قصه که هنگامی اما

 پوشی چشم کردن لمس و بوییدن چشیدن، شنیدن، و دیدن از ها، شخصیت رفتارهای جزئیات از گفتن، قصه هنگام .باشد

 ها شنونده چشمان پیش تابلو یک مانند را قصه در جاری احساسات و زمان صحنه، ها، واژه ابزار با باید شما. کنید نمی

  ببخشید. جان و کنید نقاشی

 آن در که گویی. بگذارد اثر شما حرکات شیوه و لحن بر قصه، های واژه تا دهید اجازه باید گو قصه یک عنوان به شما

 و آید درمی قصه های شخصیت تک تک روایت به گو قصه. دارید قرار فضا همان در و اید ایستاده ماجرا میان در لحظه

  نشیند. می ها واژه با او بازی تماشای به شنونده

 و حرکات یا صدا از که نکنید تالش. بگیرید قرار قصه درون در خود، ویژه گویی قصه شیوه و زبان با یعنی گویی قصه

 . کنید تقلید دیگر گوی قصه یک رفتار

 قصه طرح و ایده. بنویسید یا در ذهنتان نگارش کنید را آن که است این کنید تعریف را تان قصه که این برای گام نخستین

 را آن شما که است این مهم. باشد داشته دیگری منبع هر که این یا و باشد شده گرفته قدیمی قومی قصه یک از تواند می

 کنید. تعریف خودتـان بیان و حرکت های شیوه با و زبـان به را آن سپس و بنویسید خودتـان زبان به

 



 

 

 گویی: موضوع قصه

 باشد. گونه موضوع می گو در مرحله اول آزاد به انتخاب هر قصه

یعنی  قصه گوی راه یافته به  مرحله نهایی قصه ای را که در مرحله اول انتخاب کرده را در می تواند اصالح یا تکمیل کند.

 گویی کند. نمیتواند قصه جدیدی را قصه

 به صورت گروهی می باشد.« نگاری قصه»انفرادی و در بخش « قصه گویی»ثبت نام در رشته  -1ماده 

 نباشد. انسانی و اخالقی اصول و فرهنگ با مغایر قصه محتوای (1تبصره 

 

 گویی: اهداف جشنواره قصه

 قصه گویی فرهنگ ترویج 

 و پیشرفت در کودکان و آینده سازان ایران بزرگ ایجاد انگیزه رشد 

 تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه 

 

 شرایط برگزاری مسابقه

 ثبت نام   : اول گام

 های تخصصی در وبینارحضور 

 

 برنامه وبینار قصه گویی: 

 ها در هر بخش برای شرکت کنندگان  ی اجرا سبک نخستین جلسه: معرفی جزییات نحوه 

 گویی  دومین جلسه: آموزش پایه و آشنایی مقدماتی با هنر قصه 

 هایی برای عالقه مندان به شرکت در جشنواره ملی سومین جلسه: توصیه 

 گویی بصورت مجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد تایید دبیرخانه برگزار خواهد شد. آموزش قوانین قصه -2ماده 

 

 

 



 

 

 دوم: گام

  مارسال فیل مرحله اول : 

نمایند و برای دبیرخانه  ضبط می اخالقی شئونات گویان آثار خود را درفضایی مناسب و با رعایت در این مرحله قصه

 یابند. می  ارسال میکنند و طبق پارامترهای ارزیابی افراد منتخب به مرحله بعد راه

 انه ارسال نمایید:کننده موظف است فیلم اصلی مسابقه را با محتویات زیر ضبط و برای دبیرخ شرکت

 گویی در هر بخش قصه اجرای در دقیق زمان رعایت 

 موارد لحاظ شرط به جشنواره این در دیگر، های جشنواره در شده اجرا قبل از های قصه با گو قصه شرکت 

 است. بالمانع فوق موضوعی

 ،الف یا ب(، بخش مدنظر  استان و شهر و روستا، گروه )نام قصه، سن دانش آموز،   اعالم نام و نام خانوادگی

 گو عنوان شود. شرکت کننده حتما بایستی در ابتدا یا انتهای فیلم به صورت کامل و واضح توسط قصه

 باشد حداقل  دوربین تا گو قصه فاصله شود می ضبط صدا خانگی دوربین یا موبایل میکروفون با اگر. 

 شود کادربندی زانو زیر تا سر باالی از نشسته گوی قصه و پا پایین تا سر باالی از ایستاده گوی قصه. 

 .حتما دروربین موقع فیلمبرداری ثابت باشد. یعنی لرزش دست فیلمبردار باعث عدم تمرکز داوری است 

 است مسابقات از حذف معنای به مسابقات حین در کننده شرکت جای به دیگری فرد حضور. 

 

  دقیقه با شرایط ذکر شده ضبط میکنند و  5اعضای تیم از مراحل اجرای این مرحله یک فیلم حداکثر به مدت

 بهترین فیلم خود را برای دبیرخانه ارسال میکنند. 

 کنندگان بعد از ارسال فیلم به دبیرخانه تائیدیه دریافت اثر خود توسط دبیرخانه را از طریق شماره  شرکت

 رسان ایتا اخذ نمایند. از ارسال چندین فیلم خودداری نمایید. پیامدر   09229718337

  فیلم های ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی

 برای همه تیم ها بصورت یکسان خواهد بود. ارزیابی عملکرد خوب ربات و افراد تیم است و شرایط 

 

 

 

 



 

 

 

 مسابقه حضوریمرحله دوم: 

افراد منتخب در مرحله اول بصورت حضوری در مرحله دوم با هم رقابت میکنند. شرایط برگزاری برای تمامی 

 باشد. کنندگان در هر دو مرحله یکسان می شرکت

 

 کنندگان گروه بندی شرکت  دو:

  )دانش آموزان دبستان دوره اول سطح )الف 

 م سطح )ب( دانش آموزان دبستان دوره دو 

  )دانش آموزان دبیرستان دوره اول سطح )ج 

  )دانش آموزان دبیرستان دوره دوم در سطح )د 

  

 سه: تقسیم بندی سبکی در شش بخش:

 ی بدون ابزار  گویی عامیانه بخش قصه 

گویی  شوند است. در این نوع قصه های قومی و مردمی است به شیوه سنتی روایت می منظور: برداشت از قصه

 پردازند. بدون استفاده از ابزار خاص با تکیه بر کالم و زبان بدن به روایت قصه می

 دقیقه 15الی   5زمان اجرا:  از 

 ی با ابزار  گویی عامیانه بخش قصه 

های  قومی و مردمی است به شیوه روایت خالقانه و نوآورانه با ابزار است. این ابزار می  منظور: برداشت از قصه

 گویی کارکرد اجرایی داشته باشد.و لزوما جنبه تزیینی نداشته باشد. باید در قصه

 دقیقه 15الی  5زمان اجرا:  از 

 گویی نقاالنه  بخش قصه 

 های نقاالنه : پرده خوانی، روحوضی و ... است.  های پهلوانی و حماسی به شیوه منظور: اجرای قصه

 دقیقه 15زمان اجرا: نهایتا 



 

 

 ای  گویی تماشاخانه بخش قصه 

 منظور:  

ای باشد و تعداد قابل توجه مخاطبین را در یک سالن پوشش  هایی که مناسب اجرای صحنـه گویی الف(: قصه

 شوند. دهد. این قصه ها عموما به صورت سوم شخص روایت می

 شود. های عامیانه در این گنجانده می ها و قصه ها ، اسطوره افسانه

 دقیقه 15تا  5ه باشد. زمان اجرا: از در سطح ملی قابلیت اجرا و نشر داشت

ها معمول است. برای آشنایی با نمونه ها  ها، محافل ادبی و جشنواره گویی در کتابخانه این شیوه قصه

مراجعه کنید و قصه و قصه گویی را  توانید به سایت آپارات انجمن تخصصی قصه گویان سروش می

 (https://www.aparat.com/ghessagooyan_soroosh) مشاهده بفرمایید.
 

 15تا  5ب(: استندآپ کمدی: روایت هایی اول شخص باشد با هدف بیان نکته یا نکات معرفتی. زمان اجرا از 

 دقیقه

 ( 3تا  10گویی کوتاه: )  بخش قصه 

 ه باشند.دقیقه طول اجرا داشت3ثانیه وتا حداکثر  10گویی کوتاهی است که حداقل   منظور قصه

دقیقه ویا 3ثانیه تا10گویی خود را  فقط در یک بخش تنظیم کنند: یا دربخش  توجه: قصه گویانبایستی زمان  قصه

 دقیقه. 12تا4در بخش 

 

 نگاری   بخش قصه 

منظور: کتابسازی از یک روایت خالقانه توسط یک تیم دو نفره. به اندازه شش  تا پانزده صفحه باشد. مسلما قطع 

 باشد و در داوری لحاظ خواهد شد. متناسب با قصه و تصویرگری به انتخاب گروه میکتاب 

 

 کویی و قصه نویسی چهار: مالک کلی ارزیابی قصه

کننده با این هنر و توجه به معیارهای کلی است و قطعا فرم داوری به صورت  ها صرفا برای آشنایی شرکت معرفی مالک

های جزئی تری در اختیار هیات داوران قرار خواهد گرفت.  الزم  نظیم و با مالکتخصصی، متناسب با شرایط جشنواره ت

 گویی شما موثر است. به ذکر است وبینارهای تخصصی در اجرای بهتر قصه



 

 

 

بخش 

 گویی قصه

 کو در اجرای قصه گویی راحتی قصه

 حفظ آرامش 

 از بَر نکردن قصه

 تسلط بر استرس

 ر بخشرعایت زمان در نظر گرفته شده در ه

 تطابق قصه با ارزشهای ایرانی اسالمی با موضوع آزاد

 انتخاب یک قصه جذاب

 میزان حادثه مندی قصه

 قصه با گروه سنی  کودک یا نوجوان

 گو در قصه و قصه گویی و اصطالحات محل سکونت قصه ه و استفاده به اندازه از لهجه توج

 انتخاب لباس مناسب

 توجه به مواردی نظیر:

 رنگ

 حجاب 

 زیبایی

 راحتی

 مدل

 تسلط بر ادای صحیح کلمات

 تسلط بر لحن متناسب قصه 

 «خوانی گویی نه قصه تبدیل متن به قصه»گو در  توانایی قصه

 کو برای قصه بنابر نظر قصه« پایان بندی کوتاه»و « مقدمه»در نظر گرفتن 

 

 

 

 



 

 

 

 بخش

  قصه

 نگاری

 

 گیرند، نه آثار انفرادی مورد داوری قرار می باتوجه به شیوه نامه، در این بخش فقط آثار گروهی

 خلق قصه توسط اعضای گروه صورت گرفته باشد نه از کتاب و مجله و اینترنت و...

 ی ابداعی با گروه سنی  تناسب قصه

 جذابیت و کشش قصه

 تناسب قطع انتخابی کتاب با گروه سنی، حجم کتاب، و موضوع قصه

 استفاده از تکنیک های مختلف نقاشی و کوالژ برای خلق تصاویر بالمانع است. 

 جذابیت صفحه آرایی و کادر بندی متن با تصاویر

 جذابیت طرح جلد 

 عنوان کتاب 

 ای مختص شروع و نام خداند  صفحه

 در نظر گرفتن صفحه ای مختص مشحصات پدیدآورندگان اثر 

 ای چاپ شده موجودباشد.()عناوین شناسنامه کتاب طبق کتابه

 تمیزی و پیراستگی  اثر

 استحکام شیرازه بندی کتاب

 شماره بندی صفحات کتاب

 متن و تصاویر متناسب با ارزشهای ایرانی اسالمی باشد.

 

 

 

 وبینارهای آموزشی

 مجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد تایید دبیرخانه برگزار خواهد شد. صورت بهاین رشته آموزشی  وبینار

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی  نام در مسابقات ابتکارات و نواوری دانش ثبت

 دبیرخانه مسابقات نام، ارسال آثار مرحله اول براساس اطالعیه پس از ثبت

http://www.siccup.ir/


 

 

 حضور در مسابقات فنی شرایط

 باشد. باکیفیت ارسالی های در مرحله اول فیلم

 )کپشن(. است فیلم الزامی روی بر کننده شرکت مشخصات درج

 .باشد نمی مجاز مسابقه برگزاری جریان طول در اطرافیان و خانواده همکاری هرگونه

 .باشد مناسب مکانی و فضا در آثار ضبط شود می مؤکد توصیه

 .باشد نمی مجاز اول مرحله در فیلم تدوین

 .شود انجام کافی نور با و صوتی آلودگی هرگونه از عاری و نداشته بازگشت صدا که فضایی در تصویربرداری

 .است بالمانع ای حرفه های دوربین یا و همراه تلفن خانگی، دوربین هرگونه با فیلم ضبط

 . شود قرارگرفته افقی صورت به گوشی همراه، تلفن با فیلم ضبط صورت در

 گردد. ارسال  mp4 فرمت در ها فیلم

 کننده و زمین مسابقه در کادر دوربین قرار داشته باشد. ای قرار دهند که شرکت گونه دوربین مورداستفاده را باید به

 گردد. بقات اعالم میامکان تغییر قوانین در مرحله دوم مسابقات وجود دارد که از طریق سایت مسا

 


