
برای مقررات، جوایز و امتیازات به وب سایت جشنواره مراجعه نمایید. 

 نشانی دبیرخانۀ جشنواره:
  تهران. خیابان ایرانشهر شمالی، پالک 270، دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی، طبقۀ دوم، دبیرخانۀ جشنوارۀ عکس رشد. 
صندوق پستی 15875-3331 
برای کسب اطالعات بیشتر به وبگاه جشنواره،  به 
نشانی  http://ax11.roshd.ir مراجعه كنید یا با 

شماره تلفن های 88839232 و 88490414
تماس بگیرید.

الف( گروه سنی بزرگ سال
1. فرهنگیان

2. عكاسان آزاد

موضوع
1. »مدرسه، خانواده دوم«

 آموزش مجازی)كرونا و آموزش، آموزش در قرنطینه، 
مشاركت خانواده ها و ...(؛

 معلم )تدریس، رفاقت، مشاوره، بازی با دانش آمـوز و ...(؛
 دانش آموز )درس خواندن، مشاركت در فعالیــت های 

مدرسه، دوستی، كار گروهی و ...(؛
 فضای مدرسه )كالس، معماری، کتابخانه، بوفه، نمازخانه، 

حیاط، آب خوری، آزمایشگاه، اتاق بهداشت، گرافیک محیطی، 
دفتر معلمان و ...(؛

  هنرستان )كار عملی، كارگاه، هنرآموز و هنرجو، اشتغال و ...(؛
 در راه مدرسه )سرويس مدرسه، پياده به سوی مدرسه، گروه دوستان و ...(؛
 انواع مدرسه )هوشمند، ماندگار، چند پایه، روستایی، عشایری و شـهری(؛

 برنامه های مدرسه )جشن شكوفه ها، روز معلم، صبحگاه، پرچم، 
كتاب خوانی، زنگ تفریح، جشن، مناسبت های مذهبی، راهپيمايی، 

آغاز سال تحصـیلی، نمایــشگاه ها، دوستی ها و 
قـهرها، شـورای دانش آموزی، شورای معلمان، 

جلسات اوليا و مربيان و ...(؛
 برنامه های جنبی )انجام تكلیف، والدین و 

مدرسه، گردش علمی، اردو، نماز و ...(؛

گاه شمار:  آخرین مهلت ارسـال آثـار: 30 آذر ماه 1399
 انتخاب و داوری آثار: دی ماه 1399
 افتتاح نمایشگاه: بهمن ماه 1399

 اهدای جوایـز و برگزاری مراسـم اختتامـیه: 
 بهمن ماه 1399

2. ایران، سرزمین پرگهر
 حجاب و عفاف  اعیاد مذهبی 
و ملـی  سبك زنـدگی ایـرانی، 
و  قومـی  آییـن هـای  اسالمـی  
منطقه ای  محیط زیست ؛  شرایط 
ویژه كرونا ) شامل: بهداشت، درمان، 
ایثار و فداکاری، کادر درمان و 
به  گردشگری  )اماكن  گردشگری   
ويژه در شرايط بيماری كرونا(  طبیعت
)جنگل ها، پارك ها، رودخانه ها، دریاچه ها و ...(

 ، بـا هـم  تعامـالت مـردم  اجتماعـی :   
حاشيه نشينی، اعتيـاد، كودكـان كـار و ...؛ 
فعالیت های  فرهنگی،  اماكن  فرهنگی:   
فرهنگی و ...  خـانـواده: فرزندان، در پارك، 
در منزل و ...  پوشش ها و بازی های محلی 
)به ویژه استان های مرزی(

3. بخش جنبی )گام دوم انقالب(
 دستاوردها  معنویت  الگوها  محرومیت زدایی 
 نیایش  کارآفرینی  خدمات اجتماعی  پژوهش 
 ایثار و عدالت  کار جهادی  کمک های مؤمنانه

  ب( گروه سنی دانش آموزی
»موضوع آزاد«؛ این بخش به دانش آموزان دوره 
متوسطه اول و دوم تعلق دارد.


