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فراخوان اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب های درسی دوره ابتدایی 
قوانین و مقررات جشنواره

 گاهشمار
آثار: بیستم خرداد ماه 1400 آخرین مهلت ارسال   

آثار: تیرماه 1400  انتخاب و داوری 
 افتتاح نمایشگاه مجازی: تیرماه 1400

 برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: مرداد ماه 1400

اهدافجشنواره
 ارتقای جایگاه تصویرگری آموزشی، تربیتی و نقش مؤثر آن در نظام تعلیم و تربیت 

 تحول و ارتقای فرهنگی، هنری و محتوایی جلد كتاب های درسی 
آنان در حوزه    شناسایی تصویرگران خالق، توانمند و متعهد و مشارکت حداکثری 

کتاب درسی
آموزشی و تربیتی در کتاب درسی  جلب نظر هنرمندان و تصویرگران به مسائل 

 به روزرسانی تصاویر با رویکرد خالقانه 

بخشهایجشنواره
برنامه های جشنواره در دو بخش )مسابقه( و )فعالیت های جنبی( اجرا می شود. 

بخشمسابقه
 تصویرگری جلد كتاب های درسی ابتدایی )پایه اول تا ششم ابتدایی( 

در این بخش هنرمندان با انتخاب یک یا چند عنوان از کتاب های درسی پایه اول 
آن می پردازند.  تا ششم به تصویرگری جلد 

جدول عنوان، پایه و قطع کتاب های درسی دوره ابتدایی

پایه و قطع کتاب های درسی دوره ابتداییعنوان کتاب درسیردیف

رحلیششمرحلیپنجمرحلیچهارمرحلیسومرحلیدومرحلیاولآموزش قرآن1

آسمان2 وزیریششموزیریپنجموزیریچهارموزیریسومرحلیدومهدیه های 

رحلیششمرحلیپنجمرحلیچهارمرحلیسومرحلیدومرحلیاولفارسی3

وزیریششموزیریپنجموزیریچهارموزیریسومرحلیدومرحلیاولنگارش فارسی4

رحلیششمرحلیپنجمرحلیچهارمرحلیسومرحلیدومرحلیاولریاضی5

وزیریششموزیریپنجموزیریچهارمرحلیسومرحلیدومرحلیاولعلوم تجربی6

رحلیششمرحلیپنجمرحلیچهارمرحلیسوممطالعات اجتماعی 7

وزیریششمتفکر و پژوهش/ کار و فناوری8

جشنـــــواره تصویرگری
جلـــــد کتاب هــای درسی

دوره ابتـدایی



آثار معیارهایداوریوانتخاب
  توجه به ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین )1ـ اعتقادی، عبادی 
 و اخالقی 2ـ اجتماعی و سیاسی 3ـ زیستی و بدنی 4ـ زیبایی شناختی و هنری

5ـ اقتصادی و حرفه  ای 6ـ علمی و فناوری(.
  تناسب با بیانیه گام دوم انقالب و اصل »ما می توانیم«، »احساس مسئولیت«، 
علمی  »پیشرفت  علمی«،  »جهاد  جهادی«،  »مدیریت  انقالبی«،  مومن  »جوان 

ایران«.
  در نظر گرفتن اصول و ارزش های فرهنگ واالی اسالمیـ  ایرانی )ارزش ها و معارف 
اجتماعی،  وحدت  ملی،  هویت  تقویت  خودکفایی،  خودباوری،  اسالمی،  انقالب 
خانواده، رشد جمعیت، میراث فرهنگی، تاریخ، مفاخر ملی، اقوام ایرانی، پوشش 

آینده پژوهی((.  آینده نگری ) مناسب، نشاط آفرینی، عدالت محوری، استقالل، 
  رعایت اصول و مبانی زیبایی شناسی هنری.

  برخورداری از خاّلقیت، نوآوری و تازگی در ایده و اجرا.
دیداری و  کتاب و سواد  با موضوع و مضمون    ارتباط معنادار طرح روی جلد 

شرایط و نیازها و عالیق گروه سنّی مخاطب.
سازمانی  و  تصویری  واحد  ساختار  تابع  درسی  کتاب های  جلد  که  آنجا    از 
)یونیفورم( می باشد جهت تصویرگری جلد رعایت ساختار سازمانی کتاب ها مانند 
قطع، عنوان بندی و ماکت کلی کتاب از شاخصه های تصویر منتخب خواهد بود. 

)نمونه یونیفورم از نشانی tcif.oerp.ir قابل دریافت می باشد(
 16/3×23( وزیری  و  برش(  از  بعد  سانتی متر   20×27( رحلی  کتاب های    قطع 

سانتی متر بعد از برش( باشد
  محّل استقرار عنوان اصلی کتاب ثابت و در حدود یک سوم باالی صفحه و در 

فضای سفید باشد.
  عناصر ثابت روی جلد کتاب شامل آرم وزارت آموزش و پرورش، عنوان کتاب، پایه، 

دوره تحصیلی و کد کتاب می باشد.

فعالیتهایجنبی
آثار منتخب   نمایشگاه مجازی 

آثار منتخب در یکی از گالری ها و یا فرهنگسراهای معتبر  نمایشگاه فیزیکی 
  نشست های نقد و بررسی و معرفی مقاله ها، پایان نامه ها در حوزه تصویرگری و 

گرافیک کتاب درسی
آثار پیشکسوتان و اساتید تصویرگری کتاب های درسی  نمایش 

 مراسم افتتاحیه، اختتامیه و اهدای جوایز

امتیازها
آثار منتخب با رأی داوران هنری و کارشناسان محتوایی در هر عنوان کتاب    به 

درسی جوایز نقدی، لوح تقدیر، گواهی حضور و کتاب نمایشگاه اهدا می شود.
  آثار منتخب، با نام هنرمند به عنوان جلد کتاب درسی مورد استفاده و مالکیت 

آن به سازمان تعلق خواهد گرفت. مادی و معنوی 
  تصویرگری های برگزیده به صورت نمایشگاه مجازی و فیزیکی )در صورت مهیا 

بودن شرایط برای برگزاری نمایشگاه( در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.
  از میان آثار به نمایش گذاشته شده در نمایشگاه با رأی بازدیدکنندگان و مخاطبین 

آثار جوایز نقدی اهدا می شود. به تعدادی از 



آثار منتخب نمایشگاه به صورت کتاب چاپ و ارائه خواهد شد.  
آثار منتخب، یک جلد کتاب نمایشگاه اهدا خواهد شد.  به صاحبان هر یک از 

گواهی شرکت در نمایشگاه  آثارشان به نمایشگاه راه یابد،  که    برای هنرمندانی 
صادر می شود.

جوایزبرگزیدگان
الف(  به سه رتبه برتر تصویرگری جلد در هر عنوان کتاب درسی جوایز ذیل تعلق 

می گیرد.

جوایز رتبه های برتر تصویرگری جلد در هر عنوان کتاب درسی

رتبه اول 
در هر عنوان کتاب درسی )8 نفر(

رتبه دوم 
در هر عنوان کتاب درسی )8 نفر(

رتبه سوم 
در هر عنوان کتاب درسی )8 نفر(

اهدای تندیس و لوح تقدیراهدای تندیس و لوح تقدیراهدای تندیس و لوح تقدیر

گواهی حضورگواهی حضورگواهی حضور

انتخاب اثر جهت استفادۂ جلد کتاب درسی انتخاب اثر جهت استفادۂ جلد کتاب درسی انتخاب اثر جهت استفادۂ جلد کتاب درسی 

مبلغ سی میلیون ریال جایزۂ نقدیمبلغ چهل میلیون ریال جایزۂ نقدیمبلغ پنجاه میلیون ریال جایزۂ نقدی

چاپ اثر در کتاب نمایشگاهچاپ اثر در کتاب نمایشگاهچاپ اثر در کتاب نمایشگاه

از نگاه مخاطبین و  ب(  به یک نفر تصویرگر منتخب جلد در هر عنوان درسی 
و  مربیان  هنرمندان،  معلمین،  )دانش آموزان،  نمایشگاه  بازدیدکنندگان 
کارشناسان تعلیم و تربیت و سایر بازدیدکنندگان(، جوایز ذیل تعلق می گیرد. 

اهدای لوح تقدیر، گواهی حضور و مبلغ ده میلیون ریال جایزۂ نقدی

مقرراتجشنواره
آزاد است.   شرکت عموم تصویرگران در این جشنواره 

  هر تصویرگر با مراجعه به وبگاه جشنواره طراحی جلد کتاب های درسی به نشانی 
tcif.oerp.ir، نسبت به ایجاد پروفایل و ارسال اثر اقدام نماید. 

  آثار ارسالی در انتخاب و داوری اول به  صورت »فایل ارسالی به وبگاه جشنواره 
طراحی جلد کتاب های درسی« پذیرفته می شوند.

  آثار باید با حجم کمتر از دو مگابایت با فرمت JEPG یا PDF روی وبگاه جشنواره 
طراحی جلد کتاب های درسی به نشانی tcif.oerp.ir بارگذاری شوند.

  هر تصویرگر مجاز به شرکت در یک یا چند عنوان کتاب درسی مطابق »جدول 
عنوان، پایه و قطع کتاب های درسی دوره ابتدایی« در جشنواره می باشد.

  هر تصویرگر مجاز به ارائه یک تصویر جلد به ازای هر کتاب درسی برای شرکت 
در جشنواره می باشد.

  در صورت راهیابی تصویر به نمایشگاه، و یا انتخاب اثر )به عنوان استفاده در جلد 
آدرس دبیرخانه ارسال  اثر را به  کتاب های درسی( ضروری است تصویرگر اصل 

کند.
آثار خلق شده با ابزار دیجیتال، ارسال پرینت با کیفیت که به امضای    در مورد 
آن با فرمت TIF و DPI 300 قابل قبول  تصویرگر رسیده، به همراه فایل اصلی 

است.



آثار  اصل  ارسال  اولیه و چه  ارسالی  فایل  در  )چه  تصویرگر  است هر    ضروری 
منتخب ( فرم شرکت در فراخوان شامل اطالعات )کد ملی، نام، نام خانوادگی، 
جنسیت، شمارة تماس همراه، شماره تماس ثابت، نشانی محل سکونت، ایمیل، 
عنوان کتاب، موضوع و پایهٴ تحصیلی هر تصویر، شرح اثر به اختصار( را به طور 

آثار ارسال کند. کامل تکمیل و یک نسخه فرم چاپ شده را به همراه 
  ارسال اثر توسط هنرمند و شرکت در جشنواره به  منزله اعالم »مالکیت معنوی« 
تصویر است و در صورت اثبات خالف این ادعا، در هر مرحله، عواقب حقوقی و 

آن به عهده شرکت کننده است. جزایی 
نشانی به  درسی  کتاب  پایگاه  از  درسی  کتاب های  جلد  طرح  و  محتوا    فایل 

chap.sch.ir و www.roshd.ir و ساختار واحد تصویری و سازمانی )یونیفورم( از 
نشانی tcif.oerp.ir قابل دریافت می باشد.


