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     جشـنواره بین المللی فیلم هاي علمی، آموزشی و تربیتی رشد با نام «فســتیوال» فیلم هاي آموزنده در 

سال 1342 شروع به کار کرد. این جشنواره نخسـتین جشـنواره بین المللی فیلم در ایران است که مسـئوالن 

اداره کل سمعی و بصري وزارت آموزش و پرورش وقت به لحاظ تبادل رویدادهاي تصویري آموزشی در 

سطح جهانی اقدام به برگزاري آن نموده اند.ازنخســـتین جشـــنواره فیلم  هاي آموزنده، هدف همواره 

گردآوري و ارایه آخرین تولیدات آموزشـــــی و یافتن راههاي جدید براي پرورش و آموزش کودکان و 

نوجوانان میهن بوده است. هر چند که هر دوره با توجه به صالحدید مســـئوالن برگزاري جشــــنواره ها، 

محتواي فیلم هاي مورد پذیرش و نمایش متغیر بوده اما در یک نگاه آماري، اغلب موضــــــوعاتِ «علمی، 

آموزشی و تربیتی» اهمیت و اولویت داشته است.

در برگزاري هشتمین جشنواره (1350)، نام جشنواره بین المللی فیلم هاي آموزنده به جشنواره بین المللی 

فیلم هاي آموزشی تغییر یافت و در جشـــنواره بیســـتم (1369)، برگزارکنندگان به اتفاق آرا، افزودن نام 

«رشد» را به نام قبلی مناسب دانســـته و جشـــنواره با نام کنونی «جشــــنواره بین المللی فیلم هاي علمی، 

آموزشی و تربیتی رشد» نامیده شد.

در سالهاي آغازین، فیلم هاي به نمایش درآمده در جشـــــنواره تماماً به زبان اصلی پخش می شدند و در 

مواردي که متن فیلم مورد توجه مخاطبان قرار میگرفت، خالصـه آن به زبان فارسـی ترجمه و متن آن در 

اختیار تماشاگران قرار می گرفت.

    از جشـــنواره دهم (1352) به بعد، با هماهنگی وزیر وقت آموزش و پرروش، دوبله فیلم هاي منتخب با 

پیامهاي علمی- تربیتی شروع شد و از آن پس فیلمهاي جشــنواره به صورت دوبله در دسترس تماشاگران 

گذاشته می شوند.

» را در راستاي تحقق  شعار دانش در آینه ي تصـــویر    جشــنواره بین المللی فیلم رشد در ادامه مســیر، «

عدالت آموزشی براي خود برگزید که تاکنون همچنان به این شعار وفادارانه عمل کرده است.

    بعد از پیروزي انقالب اسالمی و وقفه اي چند ساله در برگزاري جشــــــــنواره بین المللی فیلم رشد، در 

سال1364  اولین دوره   پس  از  پیروزي  انقالب اسالمی یا«پانزدهمین جشــــــنواره بین المللی فیلم هاي 

آموزشی  » برگزار شد و نشانه اي جهت اهدا جوایزي با مشخصـات خاص، طراحی و ارایه شد که این نشـانه 

در طول زمان به عنوان نشــــانه سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی و سپس با تغییراتی چند توسط 

انتشارات مدرسه نیز هویت کاربردي پیدا کرد.

سینما فلسطین، سالن 1و2و3
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نمایش فیلمهاي مستند بخش مرور شرکت مونالیزاي فرانسه

 در چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد

  با همکاري دانشکده سینما و تئاتر
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