
افسانه هنرور

نيم قرن رشد

 ضرورت برگزاری جشنوارة بین المللی فیلم رشد
آیا در اســناد تحولی آموزش وپــرورش مأموریت های تازه ای 
برای رســانه های آموزشــی، از جمله فیلم، تعریف شده است؟ 
آیا با گســترش روزافزون فضاهای مجــازی، مخاطبان اصلی 
آموزش وپرورش، یعنی دانش آموزان، معلمان و اولیا، با رسانه های 
دیداری و شــنیداری تعاملی دارند؟ اگر دارند، ســهم آموزش 
در این بین چقدر اســت؟ آیا محتــوای فضاهای مجازی که از 
کودکان چندســاله تا ســالخوردگان را پوشش می دهد، نیازی 
به غنی ســازی آموزشــی، علمی و تربیتی دارد؟ آیا بسته های 
آموزشی تولیدشده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
که قلب تپندة آموزش وپرورش به شمار می روند، برای تکامل و 
تسهیل در دسترسی، نیازی به رسانه ای فراگیر به نام فیلم دارد؟ 
آیا فرایند یاددهی-یادگیری در کاس های درس، به خصوص در 
پیش دبستانی ها و پایه های نخست دورة ابتدایی، با وساطت هنر 
هشتم، یعنی پویانمایی )انیمیشن( کامل تر، جذاب تر و شیرین تر 

می شود؟
اگر پاســخ به این ســؤال ها و ده ها ســؤال دیگر از این قبیل 
مثبت است، پس بدون شک مدیریت و برنامه ریزی های جدید 
و کارآمدتر بــا پیگیری هایی جدی تر برای اســتمرار و احیای 
جشــنواره ای کهن و جهانی به نام »جشــنوارة فیلم رشد« از 

اهم امور اســت. از این رو ضرورت اســتمرار برگزاری جشنوارة 
بین المللی فیلم رشد را شاید بتوان در گزاره های زیر به اختصار 

بیان کرد:
é آموزش،  حفظ و انتقال دانش از طریق فیلم؛

é شناســایی، جــذب و معرفی جدیدتریــن تولیدات علمی، 
آموزشی و تربیتی در قالب فیلم؛

é تســهیل فرایند یاددهیـ  یادگیری در کاس درس و سایر 
فضاهای آموزشی.

 هدف های برگزاری جشنوارة بین المللی فیلم رشد
1. شناســایي، انتخاب و معرفي فیلم هاي علمي، آموزشي و 

تربیتي از سراسر جهان؛
2. توسعة فرهنگ به كارگیري فیلم آموزشي در فرایند برنامة 

 درسي براي تکمیل بستة آموزشي؛
3. کاهش بخشــی از دغدغه های نظام تعلیم وتربیت کشور از 

طریق ارائة آموزش غیرمستقیم؛
4. کمک به فرایند یاددهیـ  یادگیری و افزودن به جذابیت های 

آن در کاس درس، از پیش دبستانی تا دانشگاه؛
5. ترغیــب هنرمندان عرصة فیلم ســازی بــرای فعالیت در 

زمینه های تعلیم وتربیت؛
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6. هموارســازی راه های تبــادل فرهنگی و هنری با ســایر 
کشورهای جهان؛

7. مدیریت و هدفمندسازی اوقات فراغت و ساعت های آموزش 
غیررســمی دانش آموزان، مربیان و حتی والدین، با محتواهای 

علمی، آموزشی و تربیتی در درون و بیرون از مدرسه.

 شرکت کنندگان در جشنوارة بین المللی فیلم رشد
پنجاهمیــن جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد در دو بخش 
بین المللی و ملی برگزار شــد. در بخش بین المللی، فیلم سازان 
حرفــه ای و نیمه حرفــه ای از داخل و خارج از ایران شــرکت 
داشتند. در بخش ملی هم فیلمسازان غیرحرفه ای )تجربی(، اعم 
از معلمان، دانشجو ـ معلمان و دانش آموزان دورة دوم متوسطه 
حضور داشتند. از این رو، شرکت کنندگان در جشنوارة پنجاهم 

در سه گروه قرار می گیرند:
1. فیلم سازان حرفه ای

2. فیلم سازان نیمه حرفه ای
3. فیلم سازان غیرحرفه ای )تجربی(:

الف( فرهنگیان 
ب( دانشجو ـ معلمان 

ج( دانش آموزان دورة دوم متوسطه

 قالب های پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد
1 . فیلم های داستانی کوتاه

2. فیلم های داستانی بلند
3. فیلم های مستند کوتاه
4. فیلم های مستند بلند

5. فیلم های پویانمایی
در پنجاهمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشــد، بــرای نخســتین بار 
فیلم هــای مســتند در دو گــروه 
»مستند کوتاه« و »مستند بلند« با 
محتواهای علمی، آموزشی و تربیتی 
دسته بندی شدند و مورد ارزیابی و 

داوری قرار گرفتند.

 بخش ارزیابی آثار پنجاهمین 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد

آثار واصله به دبیرخانة پنجاهمین 
جشنوارة فیلم رشد توسط گروهی 24 نفره در »هیئت انتخاب« 
و یک گروه 21 نفره در »هیئت  داوران« ارزیابی و داوری شدند.

 روند جذب آثار در پنجاهمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشد

دبیرخانة جشنوارة بین المللی فیلم رشد اول مهرماه 1399، 
پــس از دریافت مجوز برگزاری پنجاهمین دوره از »ســازمان 
امور ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی«، بافاصله 

حوزه ها و موضوع های جشنوارة بین المللی فیلم رشد

موضوع های مرتبطحوزه های تربیت و یادگیریردیف

رفتار و گفتار حکیمانه ـ دین گرایی ـ اخاق انسانی ـ دعا و نیایشتفكر و حكمت1

ایمان ـ مهدویت ـ تربیت اسامی ـ حیات طیبهقرآن و معارف اسامي2

مشاهیر و بزرگان ادب ـ توجه به فرهنگ ایرانی و اسامی ـ فرهنگ مطالعهزبان و ادبیات فارسي3

هویت ایرانی اسامی ـ مدرسه ها و رسانه ها ـ مدرسه ها و سینما ـ مدرسه ها و شبکه های اجتماعی ـ فرهنگ و هنر4
آداب حضور در فضای مجازی

ورزش ـ شادی و نشاط ـ بهداشت فردی و اجتماعی ـ تفریحات سالمسامت و تربیت بدنی5

اشتغال ـ تاش و خاقیت ـ فناوری های جدید آموزشی ـ نوآوری های شغلی ـ استفاده از فناوری های كار و فناوری6
جدید آموزشی

انضباط فردی و اجتماعی ـ قوانین اجتماعی ـ تعامل مسئوالنه با جامعهعلوم انساني و مطالعات اجتماعي7

مهارت های فردی در محاسبات و عمل چهارگانه ـ کاربرد ریاضیات در زندگیعلوم ریاضی8

محیط زیست ـ آسمان آبی ـ زمین پاک ـ سیل ـ زلزله ـ دریاها و بندرهاعلوم تجربی9

ارتباط سازنده و مؤثر/ تعامل در سطح روابط میان فردی و جمعی ـ ارتباط با سایر جوامع و زبان های خارجی10
دستاوردهای بشری

انتخاب و تصمیم گیری ـ آداب معاشرت ـ تفریح سالم ـ دوست یابی ـ تفریحات سالم ـ معاشرت آداب و مهارت های زندگي و بنیان خانواده11
اجتماعی ـ مدیریت بحران ـ انتقادپذیری ـ کنجکاوی ـ مهارت حل مسئله ـ مدیریت بحران

در پنجاهمین جشنوارة بین المللی 
فیلم رشــد، بــرای نخســتین بار 
فیلم هــای مســتند در دو گــروه 
»مستند کوتاه« و »مستند بلند« با 
محتواهای علمی، آموزشی و تربیتی 
دسته بندی شدند و مورد ارزیابی و 

 بخش ارزیابی آثار پنجاهمین 

آثار واصله به دبیرخانة پنجاهمین 
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فعالیت جذب آثار را با انتشــار فراخوان به زبان های فارســی 
و انگلیســی در داخل و خارج از کشــور آغاز کرد. در فراخوان 
نخســت، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا بیستم مهرماه اعام 
شــد. اما به دلیل محدودیت ها و شرایط سخت شیوع بیماری 
کووید 19 و درخواســت هایی که فیلم سازان ایرانی و خارجی 
برای تمدید مهلت داشتند، این مهلت تا 18 آبان 1399 تمدید 
شــد. پس از پایان فرصت تمدیدشده، 2110 فیلم خارجی از 
کشــورهای گوناگون و 1140 فیلم ایرانــی از داخل ایران به 

دبیرخانه رسیدند.
کشورهای شرکت کننده در جشــنواره عبارت بودند از: هند، 
ایتالیا، آمریکا، برزیل، اسپانیا، ترکیه، فرانسه، انگلستان، پرتغال، 
روسیه، مکزیک، آرژانتین، آلمان، چین، مصر، بنگادش، کانادا، 
اوکراین، لهستان، تایوان، قزاقســتان، اندونزی، پاکستان، کره 
جنوبی، یونان، شیلی، صربستان، سوئد، هلند، فیلیپین، استرالیا، 
امارات متحدة عربی، بلژیک، کلمبیا، کرواسی، آفریقای جنوبی، 
اسلواکی، پرو، مجارستان، مالزی، اوگاندا، بلغارستان، دانمارک، 
مقدونیه، مراکش، ســوئیس، لبنان، رومانی، آذربایجان، عراق، 
ســنگاپور، ایرلند، تونس، افغانســتان، ژاپن، اتریش، جمهوری 

هیئت انتخاب

نام و نام خانوادگیگروهردیف

جواد طوسی/ یداله کریمی/ حمیدرضا کاظمی پورهیئت انتخاب آثار دانش آموزی1

جواد طوسی/ یداله کریمی/ مهدی مختاریهیئت انتخاب آثار معلمان و دانشجوـ  معلمان2

افسانه هنرور/ فاطمه کتیرازن/ افشین رازیهیئت انتخاب اول آثار خارجی3

سید سعید بدیعی/ ناصر جعفری/ احسان صباغیهیئت انتخاب آثار داستانی بلند بین الملل4

مهدی اسدی/ کاوه سجادی حسینی/ حمید قاسم زادگانهیئت انتخاب آثار داستانی کوتاه بین الملل5

هوشنگ میرزایی/ محمد احسانی/ آزاده سلیمیانهیئت انتخاب آثار مستند کوتاه بین الملل6

آرش اسحاقی/ حسن نقاشی/ مسعود سفاییهیئت انتخاب آثار مستند بلند بین الملل7

دکتر کیارش زندی/ بابک نکویی/ سعادت رحیم زادههیئت انتخاب آثار پویانمایی بین الملل8

هیئت داوران

نام و نام خانوادگیگروهردیف

سعید پوراسماعیلی/ سید محمدرضا خردمندان/ علیرضا دهقانهیئت  داوران آثار دانش آموزی1

دکتر محمود امانی تهرانی/ مهندس علی زرافشان/ سید امیر هاشمیهیئت  داوران آثار معلمان و دانشجو ـ معلمان2

ابراهیم فروزش/ فرهاد توحیدی/ علی اکبر قاضی نظامهیئت  داوران آثار داستانی بلند بین الملل3

محمدرضا وطن دوست/ مهدی بوستانی / پویان شعله ورهیئت  داوران آثار داستانی کوتاه بین الملل4

محمود رحمانی/ مهدی پریزاد / آزاده بی زار گیتیهیئت  داوران آثار مستند کوتاه بین الملل5

دکتر محمد عارف/ رامتین شهبازی / ناهید رضاییهیئت  داوران آثار مستند بلند بین الملل6

دکتر علیرضا گلپایگانی/ علیرضا کاویان راد / کریم سربخشهیئت  داوران آثار پویانمایی بین الملل7

محمدابراهیم  
محمدی 
مدیركل دفتر 
انتشارات و 
فناوري آموزشي 
در افتتاحیه 
پنجاهمین 
جشنواره فیلم 
رشد

|  رشد مدرسة فردا | دورة هفدهم |  شمارة 6 |  1399 20



گزارش آماری پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد در یک نگاه

راه یافته به بخش مسابقهجمعخارجیایرانیبخش های جشنواره

17 ایرانی + 14 خارجی= 322954127631فیلم های کوتاه داستانی

4 ایرانی + 4 خارجی = 32881208فیلم های بلند داستانی

11 ایرانی + 19 خارجی = 15243058230فیلم های پویانمایی

26 ایرانی + 14 خارجی = 22363886140فیلم های مستند

16628ـ166فیلم های معلمان و دانشجوـ  معلمان

24531ـ245فیلم های دانش آموزی

114021103250168جمع

چک، ونزوئا، کنیا، لیتوانی، اردن، الجزایر، مولداوی، بوســنی و 
هرزگوین، کوبا، قبرس، اکوادور، گرجستان، پاناما، نپال، سودان، 
آنگوال، ارمنستان، میانمار، نیجریه، غنا، آندورا، بولیوی، استونی، 
فناند، تانزانیا، هنگ کنگ، التویا، مالت، مونته نگرو، ســنگال، 
اســلوونی، سریانکا، ســوریه، بورکینافاســو، آلبانی، باروس، 
گواتماال، کامرون، کیپ ورده، کنگو، کاستاریکا، ایسلند، کوزوو، 
لیبی، مالی، مغولســتان، نیوزلند، نروژ، فلســطین، پورتوریکو، 

عربستان سعودی، سومالی، اروگوئه و جمهوری دومینیکن.

 در نتیجه
تعداد فیلم های ایرانی دریافت شده: 1140

تعداد فیلم های خارجی دریافت شده: 2110
تعداد فیلم های راه یافته به مسابقه در بخش ملی: 59

تعداد فیلم های راه یافته به مسابقه در بخش بین الملل: 109
تعداد فیلم های راه یافته به بخش مسابقة ملی و بین الملل: 168

تعداد کشورهای شرکت کننده: 110 کشور
بیشترین فیلم از کشور هندوستان: 387 فیلم

کمترین فیلم از کشور دومینیکن: 1 فیلم
در بخش بین الملل 59 فیلم از کشــور ایــران و 50 فیلم از 
25 کشــور خارجی به بخش مســابقه راه  یافتند. این کشورها 
عبارت اند از: روســیه )7 فیلم(، ایتالیا )7 فیلم(، هندوستان )6 
فیلم(، آمریکا )3 فیلم(، آرژانتین )2 فیلم(، اســپانیا )2 فیلم(، 
انگلیس )2 فیلم(، مجارستان )2 فیلم(، فرانسه )2 فیلم(، هلند 
)2 فیلم(، ترکیه )2 فیلم(، یونان، شیلی، تایوان، چین، سنگاپور، 
نپال، بلغارســتان، عراق، پرتغال، کــره جنوبی، کانادا، آفریقای 

جنوبی و ونزوئا.

داوران مستند 
کوتاه پنجاهمین 

جشنواره فیلم 
رشد

داوران بخش 
دانش آموزی 
پنجاهمین 

جشنواره فیلم 
رشد
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