
11th INTERNATIONA STUDENT FILMAKERS FESTIVAL 
43nd ROSHD INTERNATINAL FILM FESTIVAL

نشریه خبری و اطالع رسانی چهل و چهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم رشد و  

دوازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز

44th ROSHD INTERNATINAL FILM FESTIVAL  12th INTERNATIONA STUDENT FILMAKERS FESTIVAL

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر تکنولوژی آموزشی 2

راه رسیدن به سینمای خوب و مطلوب!

هر چه می توانید سازندگان فیلم های خوب را 
تشویق کنید و به کسانی که با هنر نمایش 
سر و کار دارند،  به ویژه جوانان برخوردار از 
روحیات بکر و دست نخورده میدان بدهید 
و نشانه های رشد را در آنان تقویت کنید تا 
به این ترتیب راه رسیدن به سینمای خوب و 

مطلوب باز شود. 
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خدای متعال را شاکر و سپاسگزار 
چهل  در  داد  توفیق  که  هستیم 
بین المللی  جشنواره  چهارمین  و 
و  آموزشی  علمی،  فیلم های 
از  تربیتی رشد،  در خدمت جمعی 
فیلم ساز  هنرمندان  و  فرهیختگان 
و  تعلیم  مسائل  به  عالقه مندان  و 
باشیم.  آموزشی  فیلم های  و  تربیت 
است  مصادف  روزگاری  با  ایام  این 
آن  در  عاشورا  عظیم  حادثه  که 
افتاده است، حادثه ای که در  اتفاق 
بندگان مخلص  برترین  از  آن یکی 
و  زیستن  چگونه  درس  خداوند،  
ما  به  را  ماندن  جاودانه  چگونه 
به عنوان  شهادت  انتخاب  آموخت. 
باقی  جاودانه  و  ماندن  باقی  هنر 
و  محرم  درس  بزرگترین  ماندن 
تاریخ   همیشه  برای  که  کربالست 
و در همه قرون و اعصار ماندگار و 
پایدار خواهد بود. یاد شهیدان کربال 
و امام حسین)ع( را گرامی  می داریم 
شهیدان  همه  فتوح  پر  روح  به  و 
امام  نام  و  یاد  می فرستیم.  درود 
راحل را هم گرامی می داریم و برای 
مقام معظم رهبری، هم او که امروز 
میراث دار شهیدان و الهام بخش راه 
امام راحل هستند، آرزوی طول عمر 

با عزت و سالمتی داریم. 
من الزم می بینم حضور تک تک 
میهمانان عزیز، همکاران آموزش و 
و  فیلم سازان  هنرمندان،   پرورش، 
دست اندرکاران سینمای آموزشی و 
عرض  مقدم  خیر  کودک  سینمای 
محترم  معاونین  از  همچنین  کنم. 
مدیران  پرورش،   و  آموزش  وزارت 
کل استان ها و دیگر عزیزانی که در 

این کار بزرگ با ما همراه بوده اند نیز 
تشکر و قدردانی می کنم. 

وزیر  فانی،  دکتر  آقای  جنای  از 
که  هم  پرورش  و  آموزش  محترم 
ارسال  و  دریغ  بی  حمایت های  با 
پیام محبت آمیز و راهگشای خود 
برگزاری  در  را  ما  جشنواره   به 
شایسته چهل و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
صمیمانه  کرده اند،  یاری  تربیتی  و 
تشکر و قدرشناسی می کنم. انشاهلل 
در مراسم اختتامیه جشنواره حضور 
و  سخنان  از  ما  و  داشت  خواهند 
نظرات ارزشمند ایشان هم بهره مند 

خواهیم شد. 

استفاده از رسانه های آموزشی متنوع 
در برنامه های درسی آینده

را  نکته ای  چند  بدهید  اجازه 
آرزو  آینده  برای  آن چه  به عنوان 
می کنم و بدان می اندیشم، خدمت 
اساس  بر  کنم.  عرض  عزیزان  شما 
درسی  برنامه  و  تحولی  اسناد 
 11 اسالمی ایران  جمهوری  ملی 
دستیابی  برای  ما  یادگیری  حوزه 
دانش آموزان به شایستگی های الزم 
سند  این  در  اما  شده اند.  طراحی 
محیط های  یادگیری،  فضاهای 
تربیتی و یادگیری متنوع تر و متکثر 

در نظر گرفته شده اند. 
باید  ما  آینده  پرورش  و  آموزش 
نباید  بیاید،  بیرون  کالس  حصار  از 
ارتباط  مانع  مدارس  دیوارهای 
و  کالس  از  بیرون  با  ما  دانش آموز 
باشد  آنان  زندگی  محیط  و  جامعه 
حرکت  سویی  و  سمت  به  باید  و 

کنیم تا بتوانیم از رسانه تاثیرگذاری 
مثل فیلم آموزشی نهایت استفاده را 
برای تاثیرگذاری در فرآیند آموزش 
و  کمک  با  باید  ببریم.  یادگیری  و 
حمایت معلمان و مربیان، محیط های 
یادگیری توسعه یابند و فرصت های 
اختیار  در  غنی تری  و  بیشتر 
و  کنجکاو  هوشمند،  دانش آموزان 
بتوانیم  تا  گیرد  قرار  ما  آینده ساز 
دانشمند،  و  آگاه  نسلی  تربیت  با 
مسیر  در  بیشتری  و  بهتر  گام های 
اسالمی خود  جامعه  رفاه  و  توسعه 
برداریم و الگو های جامع و شایسته ای 
نگاه  از مدیریت اسالمی در منظر  را 
قرار  دنیا  سرتاسر  مردم  و  جهانیان 
دهیم و چه خوب است که از ظرفیت 
و پتانسیل جشنواره ای مانند جشنوار 
فیلم رشد در رسیدن به چنین اهداف 
بلند و ارزشمندی بیشتر بهره ببریم 
و از ارتباط و تبادل اندیشه ای که در 
این فضای علمی، فرهنگی و تربیتی 
پدید می آید برای انتقال سرمایه های 
معنوی جهان اسالم به سرتاسر دنیا 
بهره ببریم.  چه خوب است، همچنان 
کارگاه،  مدرسه،  داخل  در  که 
آزمایشگاه، کتابخانه و فضاهای موثر 
هم  آموزشی  فیلم  داریم،  دیگری 
برای  ماندگار  و  ثابت  جایی  بتواند 
خود باز کند و بیش از پیش مورد 
استفاده دانش آموزان و معلمان دلسوز 

و تالشگر قرار گیرد. 

فیلم آموزشی، یکی از اجزای مهم 
بسته آموزشی

آموزشی  رسانه های  که  همچنان 
آینده  درسی  برنامه  در  متنوع 

هم  آموزشی  فیلم  نظراست،   مورد 
اجزای  از  یکی  به عنوان  می تواند 
از  را  خود  راه  آموزشی  بسته  مهم 
مسیر جشنواره فیلم رشد،  به درون 
جشنواره،  این  و  کند  باز  مدارس 
به عنوان گنجینه ای ارزشمند منبع 
و مرجعی کامل و جامع برای تولید 
و تامین فیلم های آموزشی مورد نیاز 
با  هم  آن  دانش آموزان،  و  مدارس 

نگاهی جهانی و متکثر باشد.
کتاب  رسانه  به  نباید  تنها  امروز 
اکتفا کرد، گر چه این رسانه همچنان 
که همیشه مرجع و منبعی مطمئن، 
است،   بوده  همگانی  و  در دسترس 
باز هم شأن و جایگاه خود را خواهد 
همیشه  برای  و  دیگر  اما  داشت، 
و  وجود  و  کند  سروری  نمی تواند 
دیگر،  تاثیر گذار  رسانه های  حضور 
مثل فیلم آموزشی را در کنار خود 

نپذیرد. 
همیشه  برای  کتاب  که  چند  هر 
دوست داشتنی، زیبا و کارآمد باقی 
خواهد ماند،  اما وجود رسانه ای مثل 
فیلم آموزشی، آن هم در دنیایی که 
فیلم بخش مهمی  از انتقال تجارب، 
اندیشه ها و تصویر اتفاقات جهانی را 
به روز و لحظه در درون خود دارد، 
نمی تواند مورد بی توجهی و یا حتی 
رسانه های  گیرد.  قرار  توجهی  کم  
کتاب  کنار  در  می توانند  دیگر 
جمهوریتی را برای آموزش و تربیت 
به  کتاب خود می تواند  کند.  ایجاد 
نفوذ  جدید  رسانه های  در  زیبایی 
کند و به عنوان مظهر دانش و آگاهی 
حال  عین  در  و  کند  پیدا  تجلی 
پذیرای حضور همراهان و همکارانی 

جدید و موثر در رسالت مشترکی که 
هر دو بر عهده دارند نیز باشد. 

کتاب،  بر  عالوه  آموزشی  بسته 
معلم  راهنمای  کار،  کتاب  مجله، 
محتواهای  و  آموزشی  فیلم  حاوی 
البته  بود.  خواهد  هم  الکترونیکی 
شاید  دارد،  ویژه ای  جایگاه  فیلم 
هنوز  که  هستم  قبل  نسل  از  من 
و  با رسانه های جدید   نتوانسته ام  
ولی  بگیرم،  انس  مدیاها  مولتی 
نگاه می کنم،  تعصب  از  بدور  وقتی 
می بینم دو رسانه کتاب و فیلم هنوز 
اهداف  به  رسیدن  برای  می توانند 
متعالی آموزش و پرورش به همدیگر 

کمک کنند.

سینما همیشه برایم الهام بخش بوده 
است 

سی دی ها  از  را  فیلم  شخصاً  من 
یک  گرچه  دارم،  دوست  بیشتر 
یک  حاوی  می تواند  هم  سی دی 
سینما  شاید  نمی دانم  باشد.  فیلم 
رفتن در دوران بچگی و نوجوانی و 
نهان فیلم های  جذابیت های پیدا و 
سینمایی چنین تاثیری بر نگاه من 
باقی گذاشته باشد. سینما رفتن هایی 
که در پناه حمایت و همراهی دایی 
مهربانم تا حدود سال های 56 ادامه 
داشت،  چند سالی قطع شد و بعد 
برقرار  همیشه  که  هم  انقالب  از 
به شکل حضور  الزاما  گرچه  و  بود 
دلیل  به  اما  نبود،   سینما  سالن  در 
مسئولیت های فرهنگی و به خصوص 
و  رسانه  حوزه  در  مسئولیت  و  کار 

تلویزیون همیشه تداوم داشت.
این است که سینما همیشه برایم 

فیلم  و کتاب 
دو بال برای یک پرواز

گفتاری از حجت االسالم  والمسلمین دکتر محمدیان 
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و  
برنامه ریزی آموزشی و رئیس شورای سیاستگذاری  
جشنواره بین المللی فیلم رشد؛
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دوست داشتنی و الهام بخش بوده 
آموختنی  آموخته ام،  آن  از  و  است 
مسیر  از  می تواند  دارم  اعتقاد  که 
فیلم آموزشی اتفاق بیفتد. به همین 
علت اصرار دارم که جریان و مسیر 
همانند  بتواند  رشد،  فیلم  سازنده 
گذشته و بهتر و پویاتر از آن مورد 
دنیای  که  حاال  و  گیرد  قرار  توجه 
اینترنت،  مانند  فضاهایی  و  مجازی 
برای  را  بیشتری  زمینه  و   امکان 
آموزشی  مفاهیم  انتقال  و  نمایش 
نو  راهی  و  مسیر  در  مخاطبان  به 
این  از  بتوانیم  هم  ما  اند،  زده  رقم 
اهداف  برای  عظیم  ظرفیت  و  فضا 
متعالی آموزش و یادگیری در نظام 

اسالمی به شایستگی بهره ببریم. 
در  را  احساس  اساسا  فیلم 
می نوردد،  تخیل را توسعه می بخشد 
و اندیشه را می پروراند و می تواند به 
بیشتری  اوج  انسان  خیال پردازی 

و گیشه باشد، نمی تواند از این مسیر 
این  اما  به هدف مادی خود برسد، 
موضوع بدین معنا نیست که هیچ 
حوزه  این  در  هم  منفعتی  و  سود 
ما  دلیل  همین  به  ندارد.  وجود 
امیدواریم بتوانیم با سامان دادن به 
هم  را  آن  اقتصادی  وجه  کار،  این 
برای  مناسب  و  معقول  دوره ای  در 

تالشگران این حوزه فراهم کنیم. 
همه  از  تشکر  ضمن  پایان  در 
عزیزان و میهمانان  خارجی جشنواره 
و داوران ارجمند آن الزم می دانم که 
از همه عزیزانی که این بار امانت را 
تا این ایستگاه به سالمت و عافیت به 
منزل مقصود، رسانده اند، تشکر کنم.  
از جمله از  برادر محترم آقای دکتر 
دبیری  دوره   6 از  بیش  که  کفاش 
این جشنواره را بر عهده داشته اند و 
حاال هم در مقام مسئولیت معاون 
آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی 

این جشنواره  حامیان  از  پرورش  و 
هستند، تشکر و قدردانی می کنم. با 
امید به این که این جشنواره بتواند 
آن  از  بهتر  بلکه  و  گذشته  همانند 
مسیر توسعه و تحول را پیدا کند، 
همه عزیزان را به خدا می سپارم و 
انشااهلل در مراسم اختتامیه جشنواره 
در روز جمعه هفته آینده در خدمت 

عزیزان خواهیم بود.        

نیم نگاهی به اسناد تحولی درآموزش 
و پرورش به کمک تعلیم وتربیت و 
که  عزیزانی  بیایند.  خود  فرزندان 
تئاتر  سینما،   آنان  هنر  و  تخصص 
و هنرهای نمایشی است و در کنار 
در  متخصصان  دیگر  از  بهره گیری 
زمینه های فنی و حوزه علوم انسانی 
آثاری  و دیگر تخصص ها می توانند 
فیلم های  زمینه  در  فاخر  و  موثر 
و  کنند  تولید  و  تهیه  آموزشی 
را  خود  اندیشه  و  تالش  ماحصل 
پرورش  و  فرهنگ  اختیار حوزه  در 
نسلی آگاه تر و رشیدتر برای ساختن 
دهند.  قرار  بهتر  و  روشن  آینده ای 
باید  عزیزان  و  دوستان  این  البته 
عنایت داشته باشند که دوستان و 
همکاران ما هم در حوزه کاری خود 
هر  و  هستند  متبحر  و  متخصص 
به  صورتی  در  زمینه،  دراین  کاری 
ثمر خواهد نشست که حاصل تعامل 

در حال رشد بوده است و الحمداهلل 
آهنگ  این  الهی  عنایت  و  لطف  با 
خوش  همچنان  توسعه  و  رشد 
نواخته می شود و سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش 
و پرورش  توفیق داشته  است که این 
همنوایی و هم داستانی بین اجزای 
مختلف این جشنواره بین المللی را 
در مقیاس ملی هم به خوبی حفظ 

کرده و توسعه بخشد.
کما این که در حال حاضر و در 
و  هماهنگی ها  با  اخیر  سال های 
است،  گرفته  صورت  که  تعامالتی 
اقتصادی  فرهنگی،  مراکز  و  نهادها 
در  مسئولیت شناس  اجتماعی  و 
به  شایسته  پاسخ  برای  حوزه  این 
به  خود  اجتماعی  مسئولیت های 
کمک و یاری این جشنواره آمده اند 
و افق هایی نو و روشن تر را در منظر 
علمی و  رخداد  این  نگر  آینده  نگاه 

فرهنگی قرار داده اند.  
شکرگذاری  جای  موضوع  این  
فعالیت های  توسعه  نشانگر  و  دارد 
این جشنواره است. فیلم های ما که 
روزی در سالن های نمایش به پایان 
می رسیدند،  امروزه به کالس درس راه 
یافته اند و انشااهلل کم کم با قرار گرفتن 
در بسته های آموزشی و یا برنامه های 
از  جدید  جلوه های  که  نرم افزاری 

است  شدن  ظاهر  حال  در  هم  آن 
به عنوان جزئی ثابت از بسته آموزشی 
جایگاه ویژه خود را در جان و ذهن 

دانش آموزان پیدا خواهند کرد. 

فیلم آموزشی، فیلم گیشه نیست!
و  چهل  دوره  در  و  امروز  همین 
فیلم ها  این  جشنواره  این  چهارم 
تا سواحل  از استان سرسبز گیالن 
بود  نمایش خواهد  مکران در حال 
و انشااهلل در طول سال هم در همه 
مخاطبان  برای  کشور  استان های 
این  آمد.  خواهد  در  نمایش  به 
جای بسی امید است که با توسعه 
فیلم  اقتصاد  رشد،  فیلم  جشنواره 
و  کند  پیدا  رونق  هم  آموزشی 
آثار  این  حامیان  و  تولیدکنندگان 
بتوانند با دغدغه خاطر کمتر و در 
معقول،   درآمد  کسب  با  آینده ای 
بازار خوبی را برای این فیلم ها رقم 

بزنند. بازاری که بستر و زمینه آن در 
آموزش و پرورش به گستردگی همه 
وجود  درس  کالس های  و  مدارس 
کند،   پیدا  رونق  بتواند  اگر  و  دارد 
سود و منفعت اقتصادی معقول و پر 
جاذبه ای را هم برای تولیدکنندگان 
که  البته  زد.  خواهد  رقم  آثار  این 
فیلم آموزشی،  فیلم گیشه نیست و 
کسی که در این مرحله دنبال سود 

اندیشه های  تا  کند  کمک  و  دهد 
و  توسعه  بشر  سرنوشت  در  مثبت 
تعمیق یابند و جهانی همراه با صلح، 
برادری و آرامش را فرا روی انسان 
به  قرار دهد.  سرگشته عصر حاضر 
همین دلیل اعتقاد داریم باید کمک 
کنیم تا سینمای کودک و نوجوان 
و  آالیش  بی  پاک،  سینمایی  که 
و  شود  تقویت  است،   پویا  و  زنده 
بتواند نقش و اثر بیشتری در دنیای 

یادگیری و یاددهی داشته باشد. 
سینمای  امروزه  خوشبختانه 
کودک و نوجوان جمهوری اسالمی 
 ایران با طبیعت و ذات پاک خود در 
دنیا جایگاه ویژه ای دارد و به همین 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  اگر  جهت 
گیرد،  می تواند منشا اثرات و برکات 
بیشتری برای نظام آموزشی ما باشد. 

تربیت  و  تعلیم  کمک  به  هنرمندان 
بیایند

من در اینجا این تریبون و فرصت 
جشنواره  ناحیه  از  آمده  فراهم 
فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی 
رشد را غنیمت می شمارم و از همه 
آگاه، هنرمند و صاحب نظر  عزیزان 
دراین حوزه درخواست می کنم که با 

و اندیشه ای دو سویه باشد و بتواند 
را در کنار هم  تیم  و  این دو گروه 
و در خدمت اهداف روشن تعلیم و 

تربیت قرار دهد.  

رشد، جشنواره ای کهن، اما شاداب 
و با نشاط!

فیلم های  بین المللی  جشنواره 
رشد  تربیتی  و  آموزشی  علمی، 
جشنواره  کهن ترین  به عنوان 
قدیمی ترین  آموزشی،  فیلم های 
است،  اما  حوزه  این  جشنواره 
کهنه ترین نیست و اتفاقا با داشتن 
با  همنوایی  و  نو  اندیشه های 
جهان،  کنونی  اقتضائات  و  نیازها 
که  دارد  جوان  رخساره ای  و  قلب 
و  سرزندگی  و  شادابی  از  حکایت 
ماموریت ها  حوزه  در  آن  اثرگذاری 
و رسالت های محوله دارد. رسالت ها 
و ماموریت هایی که با گذشت حدود 
نیم قرن، گر چه قدمت پیدا کرده اند، 
اما کهنه و ناکارآمد نشده اند، بلکه با 
با  و  اندیشه  و  دانش  نمودن  جاری 
نو به نوشدن مداوم همواره تازه و با 
طراوت و تاثیرگذار بوده و هستند. 
با  جشنواره  این  دلیل  همین  به 
آهنگی متوازن همیشه رو به جلو و 
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گزارش مراسم اختتامیه
جشنواره  چهارمین  و  چهل 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
آبان  تربیتی رشد، روز جمعه 23  و 
کار  افتتاحیه،  مراسم  برگزاری  با 
خود را در میان استقبال فرهنگیان، 
سینما  در  هنرمندان  و  فیلم سازان 
فلسطین آغاز کرد. این مراسم پس 
از قرائت آیاتی از قرآن کریم و پخش 
با  اسالمی ایران  جمهوری  سرود 
پیدا  ادامه  اجرای سید جواد هاشمی  
حاضرین  از  مراسم  ابتدای  در  کرد. 
صورت  در  تا  آمد  عمل  به  دعوت 
تمایل عدد 44 را به سامانه پیامکی 
3000584700700 ارسال کرده و در 
نظرسنجی جشنواره مشارکت کنند 
انتهای  نتایج این نظرسنجی در  که 
مراسم و پیش از پخش فیلم به برای 

حاضران  در مراسم اعالم شد. 
 

برای  پرورش  و  آموزش  وزیر  پیام 
افتتاح جشنواره چهل و چهارم

در این مراسم به دلیل شرکت وزیر 
محترم آموزش و پرورش در اجالسی 
بین المللی،  پیام ایشان از سوی مدیر 
پرورش  و  آموزش  وزارتی  دفتر  کل 

جناب آقای فاضل قرائت شد.
 متن این پیام به شرح زیر است: 

خداوند بزرگ و مهربان را شاکریم 
جشنواره  چهارمین  و  چهل  که 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی 
و تربیتی رشد، امسال نیز با عنایت و 
لطف حضرت حق تعالی در سالی که 
مزین است به نام »اقتصاد و فرهنگ با 
عزم ملی و مدیریت جهادی« کار خود 

را آغاز نموده است.
جشنواره بین المللی فیلم رشد یکی 
کشور  جشنواره های  قدیمی ترین  از 
فعالیت  مدت  طی  که  است  عزیزمان 
خود توانسته است با عمل به رسالت 
مفاهیم  انتقال  همان  که  ارزشمندش 
دانش آموزان،  به  تربیت  و  تعلیم  عالی 
گامی موثر بردارد. هرچند این جشنواره 
در پیمودن مسیر پرپیچ و خم خود به 
دالیل خاص، گاهی درنگ داشته است 
و گاه نیز دستخوش تغییرات محتوایی 
و ساختاری شده است. لیکن اکنون در 
ادمه مسیر حضور بالندگی خود در سطح 
فیلم های  بین المللی  جشنواره  جهان، 
فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد 
با شعار »دانش در آیینه تصویر« جایگاه 

خود را تثبیت نموده است.

 در این جا وظیفه خود می دانم از 
خارجی  و  داخلی  تمامی فیلم سازان 
جشنواره   این  در  کننده  شرکت 
شرکت  و  حضور  از  همچنین  و 
هنرمندان، منتقدین و فرهیختگان و 
تمامی دست اندرکاران و برگزارکنندگان 
پرتالش این جشنواره از صمیم قلب 
با  که  امیدورام  کنم،  سپاسگزاری 
و  رشد  شاهد  بزرگ  پروردگار  یاری 
تعالی بیشتر این جشنواره گرانقدر در 
جهت تحقق اهداف فرهنگی، تربیتی، 
علمی و آموزشی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در دوره های آینده باشیم. 

در قلب منی معلم من!
در ادامه این مراسم،  کلیپی با نام »در 
قلب من«  با موضوع معلمین فداکار 
کشورمان به نمایش درآمد و سپس 
بخشی از سخنان سید سعید بدیعی 
دبیر جشنواره از دریچه پرده سینما 
به سمع و بصر حضار رسید. درادامه 
مجری مراسم، از دبیر پیشین جشنواره 
بین المللی فیلم رشد دکترحمیدرضا 
کفاش و دبیر فعلی جشنواره مهندس 
سید سعید بدیعی درخواست کرد تا به 

روی صحنه بیایند. 

دبیری  دوره  هفت  با  خداحافظی 
جشنواره فیلم رشد

حمیدرضا کفاش که طی سال های 
مداوم،  دوره  هفت  برای  و  گذشته 
شورای  در  عضویت  و  دبیری 
سیاستگذاری این جشنواره را در پرونده 
کاری خود دارد، ضمن ابراز رضایت از 
انتخاب سید سعید بدیعی به سمت 
دبیری جشنواره فیلم رشد در بیاناتی 
اظهار داشت: جشنواره بین المللی فیلم 
رشد برای شناسایی، انتخاب و معرفی 
فیلم های علمی آموزشی و تربیتی از 
بهره گیری  همچنین  جهان،  سراسر 
از توانایی های صنعت سینما و نقش 
موثر آن در پیشبرد فرآیند یاددهی و 
یادگیری، تبادل فرهنگی هنری بین 
کشورهای مختلف دنیا و جمهوری 
ارتقای  اقدام در جهت  اسالمی ایران، 
جایگاه فیلم های آموزشی و تربیتی از 
نظر کمی و کیفی و تشویق هنرمندان 
به  کشورها  سایر  و  ایران  برجسته 
ساخت فیلم های آموزشی و همچنین 
نوآوری های  و  تحوالت  از  آگاهی 
علمی آموزشی و ایجاد ارتباط متقابل 
عالقه مندان،  یا  تولیدکنندگان  بین 
نوع  این  فرهنگی  امتیاز  خواستاران 

خداوند بزرگ و مهربان 
را شاکریم که چهل و 
چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم های 
علمی، آموزشی و تربیتی 
رشد، امسال نیز با عنایت 
و لطف حضرت حق تعالی 
در سالی که مزین است 
به نام »اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملی و مدیریت 
جهادی« کار خود را آغاز 
نموده است

نور، صدا، دوربین،  حرکت . . .
با قرائت پیام وزیرآموزش و پرورش 

چهل و چهارمین جشنواره  بین المللی فیلم رشد کلید خورد! 
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آثار و همچنین برای توسعه فرهنگ 
به کارگیری فیلم آموزشی در فرآیند 
بسته  تحقق  برای  درسی  برنامه 
و  می شود  برگزار  و  انجام  آموزشی، 
جشنواره  چهارمین  و  چهل  اکنون 
فیلم رشد در سال 1393 در سازمان 
و  آموزش  برنامه ریزی  و  پژوهش 
به  بنده  است.  خورده  کلید  پرورش 
جشنواره  دوره  چندین  دبیر  عنوان 
از  می دانم  خود  وظیفه  رشد  فیلم 
همکاران عزیز و ارجمند در طول چند 
دوره برگزاری جشنواره صمیمانه تشکر 
کنم به خصوص از دو رئیس سازمان 
جناب آقای مهندس نوید رئیس وقت 
سازمان  و جناب آقای دکتر محمدیان  
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی که اجازه فرمودند تا به نیابت 
ایشان دبیر جشنواره را عهده دار  از 
بازهم  و  تشکر کنم  شوم، صمیمانه 
آقای دکتر  از جناب  تشکر مضاعف 
محمدیان برای انتصاب دبیری جوان، 
پاک، مومن، بی ادعا و متخصصی از 
بدنه آموزش و پرورش برای جشنواره 
صمیمانه تشکر کنم و با کمال افتخار 
در  و  می سپارم  ایشان  به  را  دبیری 
سمت جدید یعنی معاونت پرورشی 
در کنار دکتر محمدیان و جناب آقای 
بدیعی برای ادامه جشنواره فیلم رشد 

اعالم آمادگی می کنم.

تکنولوژی  دفتر  مقام  قائم  گزارش 
آموزشی و دبیر جشنواره 

درادامه مراسم دبیر جشنواره چهل 
و چهارم، مهندس سید سعید بدیعی 
گزارش یک ساله فعالیت های دبیرخانه 
فیلم رشد را قرائت کرد. در بخش هایی 
است:  آمده  این گونه  گزارش  این  از 
چهل و چهارمین جشنواره بین المللی 
تربیتی  و  آموزشی  علمی،  فیلم های 
آیینه  در  دانش  شعار  با  رشد  فیلم 
تصویر فعالیت خود را با تشکیل شورای 
سیاست گذاری جشنواره در اسفند ماه 
سال 1392 آغاز نمود و پس از تبیین 
اهداف و محور موضوعات این جشنواره 
توسط این شورا دبیرخانه جشنواره در 
اردیبهشت ماه سال جاری با ارسال 
بیش از 3000 فراخوان به زبان فارسی 
فیلم،  تولید  به ده ها موسسه، مراکز 
در  چاپ  و  حقوقی  و  حقیقی  افراد 
نشریات و مطبوعات کار اطالع رسانی 

خود را به طور رسمی آغاز کرد. 
در همین راستا 2000 آیین نامه و 
فرم فراخوان به زبان انگلیسی از طریق 
جشنواره  دبیرخانه  بین الملل  روابط 
موسسات  به  الکترونیکی  پست  و 
تهیه  دست اندرکاران  فیلمسازی، 
جشنواره های  و  آموزشی  فیلم های 

مرتبط در سراسر جهان فرستاده شد 
که نتیجه این اقدامات دریافت 1197 
اثر شامل 980 اثر از هنرمندان ایرانی 
کشور  هنرمندان 40  از  اثر  و 217 
فیلم های مستند  گروه  در 5  جهان 
مستند  فیلم های  علمی آموزشی، 
بلند،  داستانی  تربیتی  فیلم های 
و  کوتاه  تربیتی  داستانی  فیلم های 

فیلم های انیمیشن می باشد. 
انتخاب  کمیته  تشکیل  از  پس 
در شهریور ماه این کمیته با دقت و 
توجه ویژه به بررسی 1197 اثر ریده 
به دبیرخانه پرداخت ک حاصل آن 
مسابقه  بخش  به  اثر   209 راهیابی 
آثار شامل  این  است.  بوده  جشنواره 
فیلم  بلند، 102  داستانی  فیلم   17
مستند  فیلم   12 و  کوتاه  داستانی 
علمی  آموزشی و 51 فیلم مستند و 
67 اثر در بخش پویانمایی می باشد. 
امید است طبق برنامه ریزی های انجام 
شده، از روز شنبه 24 آبان همراه با 
نمایش فیلم ها در مراکز منتخب، کار 
ارزیابی آثار توسط 4 داور خارجی و 18 

داور ایرانی انجام گیرد. 
فیلم های منتخب این دوره عالوه بر 
نمایش در 3 سالن سینما فلسطین و 
یک سالن در سینما فرهنگ در 200 
مرکز آموزشی و 20 مرکز فرهنگی 
مرکز   20 تهران،  شهر  در  تربیتی 
و  گیالن  سرسبز  استان  در  نمایش 
نیز مراکز جاسک، کنارک، چابهار و 
در سواحل مکران در سواحل جنوبی 
کشور و برای اولین بار در 17 پردیس 
فرهنگیان در سراسر کشور به نمایش 
بر  عالوه  ضمنا  خواهدشد.  گذاشته 
مراکز فوق 22 استان نیز برای برگزاری 
آمادگی  اعالم  رشد  فیلم  جشنواره 
مراسم  برگزاری  از  پس  که  کرده اند 
اختتامیه، کار نمایش فیلم ها به صورت 
جشنواره های استانی آغاز خواهد شد. 
جشنواره فیلم رشد با توجه به اهمیت 
و وسعت مخاطب خود همواره مورد 
توجه سازمان ها و نهادهای خصوصی 
و دولتی بوده است که در این راستا 
به  از سازمان ها و شرکت ها  تعدادی 
حمایت از این رویداد فرهنگی و هنری 
پرداخته اند که بر خود الزم می بینم 
در  کنم.  سپاسگزاری  تمامی آنها  از 
از  و  مغتنم شمرده  را  فرصت  اینجا 
تمامی شما عزیزان دعوت می کنم در 
مراسم اختتامیه جشنواره که در روز 
جمعه سی ام آبان ماه در همین مکان 

برگزار می شود، دعوت نمایم.      
رئیس  و  وزیر  معاون  مراسم  این  در 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
محی الدین  دکتر  آقای  آموزشی، 
بهرام محمدیان با اهدای لوح تقدیر 
به آقای دکترکفاش معاونت پرورشی 

و فرهنگی  وزارت آموزش و پرورش از 
زحمات ایشان قدردانی کردند. ایشان 
حاضرین  به  خوش آمدگویی  ضمن 
جشنواره  خصوص  در  سخنانی  در 
چهل و چهارم  مطالبی بیان داشتند 
و افزودند: خداوند را شاکرم که توفیق 
داد تا چهال و چهارمین دوره فیلم های 
علمی، آموزشی و تربیتی فیلم رشد را 
برگزار کنیم.  این ایام مصادف است با 
محرم، روزگار تجلی چگونه زیستن و 
چگونه از دنیا رفتن و انتخاب شهادت 
ماندن و همیشه  باقی  به عنوان هنر 
جاودانه ماندن )مشروح سخنان ایشان 

را در همین شماره بخوانید(  

از صفر و یک تا سخن عشق
از سخنان جناب آقای دکتر  پس 
محمدیان، رئیس شورای سیاستگذاری 
جشنواره، انیمیشن کوتاه صفر و یک 
اثر مهدی شاد به نمایش درآمد که با 
استقبال و تشویق حاضران همراه شد 
و برای لحظاتی فضای مراسم را با خود 
همراه کرد. در ادامه فیلم کوتاه »سخن 
عشق« اثر هوشنگ ارشادی در وصف 

معلم پژوهنده، فداکار و نمونه کشوری 
نمایش  به  آقایی  سرکارخانم فاطمه 
درآمد. در این مراسم آقایان مهندس 
دیمه ور معاون آموزش ابتدایي وزارت 
آموزش و پرورش، دبیر جشنواره سید 
با  محمدیان  دکتر  و  بدیعی  سعید 
اهدای لوح تقدیر از خانم آقایی تجلیل 
به عمل آوردند.) متن گفت و گو با این 
معلم خالق و تالشگر در شماره های 

آتی نشریه درج خواهد شد( 

تقدیر و تجلیل از فعالیت های استانی 
جشنواره فیلم رشد 

این مراسم با قرائت متنی  از طرف 
در  رشد  فیلم  جشنواره  دبیرخانه 
فیلم  استانی  خصوص جشنواره های 
آمده  متن  این  در  یافت.  ادامه  رشد 
بین المللی جشنواره  است: دبیرخانه 
فیلم رشد پس از بررسی و مداقه در 
مستندات ارسالی از سوی استان های 
برگزار کننده و نیز گزارشات نمایندگان 
اعزامی به استان ها ضمن تشکر از همه 
جشنواره  برگزاری  دست اندرکاران 
استانی بابت تالش بی وقفه و صادقانه 

از تالش  این رویداد مهم  برپایی  در 
همه استان های کشور که به نمایش 
استانی  جشنواره  برگزاری  و  آثار 
رشد مبادرت کرده اند، تقدیر وتشکر 
می نماید و خوشحالیم که ثمره تالش 
این عزیزان این گونه به بار نشسته است 
که توانسته ایم تا امروز شاهد برگزاری  
چهل و سومین جشنواره فیلم رشد 
از  در 1280 مرکز در سراسر کشور 
کوه های سربلند ماکو تا آب های گرم 
خلیج همیشه فارس باشیم و جمعیتی 
بالغ بر سه میلیون و هشت هزار نفر از 
دانش آموزان عزیز از این فیلم ها بازدید 
به عمل آورند. لذا دبیرخانه دائمی این 
جشنواره بر خود واجب می داند که همه 
استان ها را شایسته تقدیر دانسته و از 
درگاه خداوند منان توفیقات روزافزون 
همکاران محترم و تالشگر خود را آرزو 
نماید. همچنین از دو استان آذربایجان 
کرده اند  تالش  که  فارس  و  غربی 
تا بیشترین مراکز نمایش را تجهیز 
نموده و تمامی جمعیت دانش آموزی 
و  پرورش  و  آموزش  ادارات  و  استان 
این  برپایی  در  را  فرهنگی  همکاران 



چهـل و چهارمین جشنواره بین المللـی فیلـم رشد
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جشنواره مشارکت دهند، به طور ویژه 
تقدیر ویژه می نماییم. امید است در 
سایه لطف خداوند بزرگ و پشتکار 
همیشگی همه همکاران پرتالشمان 
دراستان های کشور عزیزمان چهل و 
چهارمین جشنواره استانی فیلم رشد 
باشکوه تر، فراگیرتر و از همه مهم تر 
با ایجاد زمینه یادگیری بیشتر برای 
فرزندان این آب و خاک انجام پذیرد. 

پس از قرائت متن پیام دبیرخانه، 
و  چهل  استانی  برگزارکنندگان  از 
سومین جشنواره بین المللی فیلم رشد 
توسط آقایان دکتر محمدیان، دکتر 
فرهنگی  و  پرورشی  معاونت  کفاش 
وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای 
این  ابتدایی  آموزش  معاون  دیمه ور 
معاون  زرافشان  مهندس  وزارتخانه، 
آموزش متوسطه و نیز دبیر جشنواره 
دفتر  مدیرکل  و  بدیعی  مهندس 

وزارتی تجلیل به عمل آمد.

استان های برگزار کننده  جشنواره، 
شایسته تقدیر جشنواره

در ادامه این مراسم از استان های 
فعال بــا  اهـدای جـ وایــزی تقدیر 
بــه عمــل آمـد کــه شــرح آن 
از  ویژه  تقدیر  دو  می آید.  ادامه  در 
استان های فارس به نمایندگی علی 
عسگر جمشیدی و آذربایجان غربی 

نمایندگی  به  که  گلبازی  علیرضا 
دریافت  را  استان  این  ویژه  هدیه 
استان های  از  نمایندگی  به  کردند. 
استان  شهرستان های  برگزارکننده 
شهر  نایینیان،  محمد  علی  تهران: 
خوزستان:  کنشلو،  محسن  تهران: 
حسام  کردستان:  کربالیی،  حسین 
سلیمانی،  بهزاد  اردبیل:  رضایی، 
سمنان:  عاشقی،  جعفر  مرکزی: 
سیدمحمدرضانورانی، ایالم: خیراهلل 
جلیلوند،  علیرضا  قزوین:  غفاری، 
پورافشاری،  احد  رضوی:  خراسان 
بوشهر:  یونسی،  عباس  مازندران: 
کرمان:  آذرشیب،  غالمحسین 
سیدعلی مرتضوی، اصفهان: عبدالرضا 
رضایی،  احمد  کرمانشاه:  جعفری، 
سیستان و بلوچستان: حسن گرگیچ 
حسینی  سیدمصطفی  قم:  دادرس، 
بختیاری:  و  چهارمحال  فاضل، 
عیسی  هرمزگان:  و  نیک بین  رضا 

نوشادی هدایایی دریافت کردند.

انصار،   بانک  قرائت پیام مدیر عامل 
حامی جشنواره  فیلم رشد

انصار  بانک  پیام مدیرعامل  سپس 
خطاب به جشنواره فیلم رشد قرائت 
شد و پس از آن و در انتها  هاشمی  با 
اعالم نتایج نهایی نظرسنجی صورت 

مراسم  برگزاری  جریان  در  گرفته 
افتتاحیه و با ارسال پیامک حاضرین 

در مراسم، اعالم شد. 
اطالع رسانی  نحوه  اساس  براین 
از  پس  خوب  بسیار  جشنواره 
بسیار  برگزاری  محل  کیفیت 
راهنمایی  و  برخورد  نحوه  خوب، 
بسیار  جشنواره  اجرایی   تیم 
خوب، کیفیت برگزاری جشنواره نیز 
توسط حاضرین بسیار خوب تلقی شد.

عکس یادگاری مراسم افتتاحیه
در پایان این مراسم دست اندرکاران 
عالی  مدیران  نیز  و  استانی  اجرایی 
با   پرورش  و  آموزش  وزارت  ارشد  و 
میهمانان جشنواره به یادگار عکس 
از  پس  و  گرفتند  جمعی  دست 
استراحتی کوتاه فیلم 82 دقیقه ایی 
»تبسم گرگ«  اثر جواد علیزاده به 

نمایش درآمد.

نیم نگاهی به حواشی افتتاحیه
استقبال اصحاب رسانه از یک رخداد 

سینمایی و آموزشی
ساعتی مانده به آغاز رسمی مراسم 
افتتاحیه چهل و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم رشد، یعنی از حدود 
ساعت 5 بعدازظهر، جمعیت مشتاق 
شامل: فرهنگیان فیلم ساز، هنرمندان 

میهمانان،  دیگر  و  دانش آموزان  و 
اندک اندک در سینما فلسطین محل 
برگزاری جشنواره گرد هم می آمدند. 
استقبال  و  حضور  میان  این  در 
خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز قابل 
توجه بود که می توان به حضور شبکه 
آموزش و واحد مرکزی خبر اشاره کرد 
به سینما  مراسم  که جهت پوشش 

فلسطین آمده بودند.

دسته گل های بانک انصار
سینما  به  حضار  ورود  هنگام  در 
فلسطین هنرآموزان هنرستان هتلداری 
پارسیان با اهدای هدایایی که  از سوی 
از  بود  انصار تدارک دیده شده  بانک 
آنان  استقبال می کردند. این استقبال  
که با راهنمایی گرم و صمیمانه عده ای 
از دانش آموزان شیک پوش پسر همراه 
می شد،  آرامشی خاص به این مراسم 

بخشیده بود.

عکس یادگاری با مردان و زنان هنرمند 
و سرشناس 

در  حاضرین  از  حال  همین  در   
پذیرای  اصلی سینما  سالن  از  بیرون 
حدود  در  و  آمد  عمل  به  مختصری 
افتتاحیه  مراسم  بعدازظهر   6 ساعت 
چهل و چهارمین جشنواره بین المللی 
عکس  انداختن  شد.  آغاز  رشد  فیلم 
یادگاری هم فراموش نشده بود و برخی 
از شرکت کنندگان بااستفاده از فرصت 
در  حاضر  هنرمندان  با  شده  فراهم 
مراسم عکس یادگاری می گرفتند. در 
این میان می توان به حضور چهره های 
سرشناسی چون مهدی مسعودشاهی 
قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی، انسیه 
شاه حسینی و رهبر قنبری، از کارگردانان 
مطرح سینما، مهندس ایرج حسابی، 
علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه 
مهندس  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
این  ابتدایی  آموزش  معاون  دیمه ور 
وزارتخانه، حجت االسالم و المسلمین 
دکتر محمدیان رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي آموزشي، محمد ناصری، 
مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی 
آموزشی، دکتر محمود امانی طهرانی، 

کتاب های  تالیف  دفتر  کل  مدیر 
جشنواره،  داوران  سرگروه  و  درسی 
معاونت  دکترحمیدرضاکفاش  آقای 
پرورشی وزارت آموزش وپرورش، آقای 
دشتکی،  مشاور رسانه ای دکتر کفاش، 
سید حسین طالیی، معاون پشتیبانی 
و توسعه مدیریت سازمان و مهندس 
بدیعی دبیر جشنواره بین المللی فیلم 
رشد و داوران خارجی جشنواره فیلم 

رشد نام برد.

جشنواره 50 ساله ای که پیر نیست! 
محمدیان  دکتر  حجت االسالم 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی که با سابقه تحصیل در زمینه 
حوزوی  عالی  تحصیالت  و  ادبیات 
نکته سنجی های خاص خود را دارد، 
جشنواره  که  موضوع  این  بیان  با 
بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و 
تربیتی رشد،  علیرغم 50 سال سابقه، 

جشنواره ای پیر نیست و قلبی جوان 
دارد،  لبخند رضایت و قدرشناسی را 
بر لبان دست اندرکاران و مسئوالن 

اجرایی جشنواره نشاند! 

قرائت فاتحه برای مرحوم مرتضی پاشایی
افتتاحیه  مراسم  آغاز  با  زمان  هم 
جشنواره،  خبر فوت مرتضی پاشایی که 
بیشتر مردم او را با آهنگ معروفش در 
برنامه ماه عسل می شناسند، نیز دهان 
به دهان گشت و سید جواد هاشمی در 
شروع مراسم از حاضران خواست برای 
شادی روح این خواننده محبوب نسل 

جوان فاتحه ای قرائت کنند.

معلمی،  خالقیت و محبوبیت
امسال بنا به سنت حسنه همه ساله 
جشنواره فیلم رشد، از فاطمه آقایی 
معلمی،  بر  عالوه  که  خالقی  معلم 
در  نیز  را  سخت کوشی  و  فداکاری 
پرونده کاری خود دارد،  تجلیل شد. در 
فیلم کوتاهی که از این معلم محبوب 
تهیه شده بود، عالوه بر دانش آموزان، 
همکاران ایشان هم او را الگو و سرمشق 

خود نامیدند.
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شما هم دعوتید!  به تماشای»تبسم گرگ«
گفت وگو با جواد علیزاده، نویسنده و کارگردان فیلم »تبسم گرگ« 

گرگ«  »تبسم  فیلم  موضوع   
از ساخت آن  و هدف شما  چیست 

چه بوده است؟
که  دل نگرانی   خاطر  به  قصه  این 
همواره درباره وضعیت حیات وحش 
به ذهنم  داشته ام،  زیست  و محیط 
رسید. فکر می کنم بخشی از جامعه 
چندان به وضعیت محیط زیست و 
و  توجه  وحش  حیات  خصوص  به 
فیلم،  این  واقع  در  ندارند.  شناخت 
هم برای شناخت بیشتر مخاطب عام 
و هم مخاطب خاص درباره  موضوع 
محیط زیست ساخته شده است. از 
سویی دیگر قصد داشتم فیلمی برای 

گروه سنی نوجوانان بسازم. 
من مخالف نظر کسانی هستم که 
می گویند سینمای کودک فروش و 
گیشه خوبی ندارد. سینمای کودک 
گونه های  از  یکی  اتفاقا  نوجوان  و 
سینماست که گیشه خوبی دارد به 
شرط این که فیلم نامه های خوب نیز 

در این زمینه وجود داشته باشد.
فیلم تان  داستان  کلی  خط   

چیست؟ 
یک  داستان  گرگ«  »تبسم 
شکارچی غیر مجاز در منطقه کالت 
ماده  یک  توله های  که  است  نادری 
وحش  باغ  به  تا  می دزد  را  گرگ 
برای  او  بفروشد.  مشهد  وکیل آباد 
گرگ ها  توله  کوتاهی  زمان  مدت 
تنور خانه اش مخفی می کند.  را در 
گرگ مادر با تکیه بر شامه  ی قوی 
خود  بوی توله ها را حس می کند و 
ردشان را تا خانه شکارچی می گیرد. 
تحت  چون  شکارچی  اثنا  درهمین 
تعقیب محیط   بانان منطقه حفاظت 
می شود.  فراری  خانه  از  است،  شده 

باردار است و یک  همسر شکارچی 
کودک 6-7 ساله معلول هم دارند. 
توله هایش  دنبال  به  که  ماده گرگ 
به خانه شکارچی رسیده است، باعث 
ترس همسر شکارچی که حاال تنها 
مانده است، می شود. »تبسم گرگ« 
که  است  مادر  دو  تقابل  داستان 
برای محافظت از کودکانشان تالش 

می کنند. 
 مراحل ساخت فیلم به چه ترتیب 

بوده است؟ سختی های کار چه بود؟
یکی از مهمترین دشواری ها، محل 
فیلمبرداری بود که جایی در مرز ایران 
سیستان  جنگل  در  ترکمنستان  و 
کالت نادری، بین منطقه عرب چاه و 
الئین واقع شده بود. برای رسیدن به 
محل فیلمبرداری باید سه نوع وسیله 
نقلیه عوض می کردیم. بخش هایی از 
مسیر ماشین رو نبود، زیرا لوکیشن در 
منطقه حفاظت شده قرار داشت که به 
خاطر پوشش گیاهی حتی چوپان ها را 

به آن جا راه نمی دادند. 
موضوع دیگر ماده گرگ بود. من 
خیلی اصرار داشتم که حتما از گرگ 
استفاده  فیلم  در  گرگ  توله های  و 
شود. تهیه کننده را مجاب کردم که 
حتما از گرگ استفاده شود و نه از 
با  می خواستم  چه  آن  چون  سگ؛ 
سگ به نمایش در نمی آمد و مخاطب 
متوجه می شد و این برای فیلم خوب 

نبود.
 کار با بازیگر کودک چگونه بود؟ 

خیلی خوب بود. البته من خیلی 
جستجو کردم تا کودک مورد نظرم 
را که باید معلول می بود، پیدا کنم. 
تارخ کیبانیان که بازی بسیار خوبی 
هم داشت و پسر بسیار باهوشی بود 

از مددجویان بهزیستی فیاض بخش 
بازی  با  که  امیدوارم  است.  مشهد 
در  جدیدی  مسیر  فیلم  این  در 
زندگی اش گشوده شود که در مرحله 
بهترین  افتخار  برنده دیپلم  نخست 
بازیگر خردسال در جشنواره کودک 

و نوجوان امسال شد.
 به عنوان کارگردانی که با جشنواره 
این  موقعیت  بوده،  ارتباط  در  رشد 
جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید؟

مقدور  در شرایطی  ارزیابی  البته 
ادوار  در  فیلم ها  تمام  که  است 
باید  اما  باشید،  دیده  را  گذشته 
جشنواره  این  برگزاری  که  بگویم 
حرکت بسیار ارزشمندی است، به 
بحث  که  حاضر  حال  در  خصوص 
از طریق  فرهنگ  ترویج  و  آموزش 
توجه  مورد  فیلم  فراگیر  رسانه  

همگان است. 
صدر  در  نیز  پرورش  و  آموزش 
رسالت ترویج فرهنگ و آموزش قرار 
دارد. باید به این نکته اشاره کرد که 
در جشنواره ای مانند جشنواره فیلم 
رشد اگر گاهی نقصان هایی در بحث 
کمبود  بعد  از  بوده،  مطرح  کیفیت 
این  و  بوده  مالی  اعتبار  و  نقدینگی 
عالی  کمی بسیار  بعد  از  جشنواره 
عمل کرده است. جشنواره  فیلم رشد 
کشور  فیلم  جشنواره  قدیمی ترین 
است و هر ساله فیلم های بسیاری در 

آن حضور دارند. 
امیدوارم که در سال های پیش رو 
این  به  بیشتری  مالی  اعتبارات 
شود  داده  اختصاص  جشنواره 
به  ویژه تری  عنایت  مسئولین  و 
جشنواره داشته باشند تا از بعد کیفی 

نیز ارتقا  یابد.

جشنواره  چهارمین  و  چهل  اختتامیه  مراسم  میهمانان 
رشد،   تربیتی  و  آموزشی  علمی،  فیلم های  بین المللی 
عالوه بر مراسم افتتاحیه  و صرف شیرینی و عصرانه، به 
تماشای فیلم سینمایی »تبسم گرگ«  هم دعوت شده 
،  مردی  بودند. جوادعلیزاده کارگردان فیلم تبسم گرگ 
فرهنگی  دغدغه های  انگار  که  رضوی  خراسان  دیار  از 
 بسیاری دارد و همین دغدغه ها او را به وادی تهیه و ساخت 
گرگ«  »تبسم  فیلم  است.   کشانده  آموزشی  فیلم های 
از  پس  و  فلسطین  سینما  در  که  فیلمی است  نخستین 
برگزاری آیین گشایش این جشنواره به نمایش درآمد. او در 
سمت کارگردان و نویسنده با »تبسم گرگ«، اولین تجربه 
فیلم بلند سینمایی اش را به چهل و چهارمین جشنواره 
و  بیست  در  فیلم همچنین  این  است.  آورده  رشد  فیلم 
هشتمین جشنواره  فیلم کودک و نوجوان به نمایش درآمد 
و بازیگر فیلم، دیپلم افتخار بهترین بازیگر خردسال را از آن 
خود کرد. این فیلم ساز اهل مشهد پیش از این نیز با فیلم 
کوتاه داستانی »بره  باران« در جشنواره رشد شرکت کرده 
است. علیزاده فیلم سازی است که در کارنامه اش فیلم هایی 
با دغدغه  و طرح مسائل آموزشی و تربیتی دارد؛ از فیلم 
»زنگ تفریح« با موضوع تالش های معلمی در روستا برای 
تا ساخت فیلم  بهبود شرایط روستاییان و دانش آموزان 
آموزش قرآن به کودکان پیش دبستانی که هنوز الفبا را 
نیاموخته اند.   در ادامه، گفت وگوی ستاد خبری جشنواره 
را با وی  که هم زمان با نمایش این فیلم در جشنواره فیلم 

رشد صورت گرفته است، می  خوانید.



چهـل و چهارمین جشنواره بین المللـی فیلـم رشد
دوازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز
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اسالمی در  به ویژه  و  دینی  محتوای 
غیر  و  آموزشی  فیلم های  حوزه 
آموزشی است. می توان گفت که این 
نقیصه  عمومی سینمای ماست. البته 
بسیاری از صاحب نظران نیز بر این 
مساله تأکید کرده اند که ما در این 
بخش از یک ضعف ملموس و آشکار 

رنج می بریم.
 به عنوان فردی که هم در وزارت 
حوزه  در  هم  و  پرورش  آموزش  و 
هستید   فعالیت  به  مشغول  علمیه 
و این دو حوزه را می شناسید و نیز 
مخاطب  که  نکته  این  یه  توجه  با 
نوجوان  و  کودک  حاضر  جشنواره 
است و از زمینه پذیرش باالیی نیز 
در زمینه جذابیت های موضوع مثل 
راهکاری  چه  است،  برخوردار  فیلم 
را برای ارتقای سطح کیفی فیلم های 

سینمایی پیشنهاد می کنید؟

استفاده از زبان هنر تاثیر عمیقی 
در فرایند یادگیری  دارد

مشاور وزیر آموزش و پرورش و 
دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش؛

حجت االسالم و المسلمین مجتبی ملکی مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری های 
حوزه علمیه و آموزش و پرورش است. او معتقد است با ایجاد جریان های میان رشته ای در 
فیلمسازی و ایجاد ارتباط میان صاحب نظران، اندیشمندان، عالمان دینی و فعاالن حوزه فرهنگ 
و هنر کشور، می توان جریانی پرفایده  را در سینمای کودک به وجود آورد. در ادامه گفت وگوی وی 

را با ستاد خبری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد می خوانید. 

امروز یک معلم و یک هنرمند نیز برای 
اسالمی و  انقالب  پیام های  رساندن 
ارزش های اسالمی یک رسول و معلم  
است. از سویی دیگر میراث گران سنگ 
شهدای ما نیز از آموزه هایی است که 
باید به نسل بعدی انتقال یابد. ما باید 
به این باور دست یابیم که این ظرفیت 
در  هم  و  دارد  وجود  محتوا  در  هم 
تصویری  محصوالت  تولیدکنندگان 
از این طریق ارزش های اسالمی را  تا 
در قالب فیلم ها، کلیپ ها و تولیدات 
عالی  مضامین  با  تصویری  و  صوتی 
با سن  متناسب  و  شیرین  و  جذاب 
و شرایط جسمی کودکان و نوجوانان 
تهیه کنند. از مهم ترین گام هایی که 
باید در این زمینه برداشته شود، ابتدا 
تولید مضامین و فیلمنامه برای تولید 
بخش  در  هم  مهم  این  فیلم هاست، 

اسالم  در  می گذارد.  مخاطب  بر  را 
هم این جمله معروف که »الکنایه و 
المجاز ابلغ من الحقیقه« باید مدنظر 
باید  ما  قرار گیرد.  کارهایمان  در  ما 
صورت   به  را  نظر  مورد  ارزش های 
غیرمستقیم به کودکانمان بیاموزیم، 
همان طور که در بسیاری از دیگر امور 
به صورت  نیز  را  دیگر  آموزه های  نیز 
غیرمستقیم به ذهن و فکر کودکانمان 

انتقال می دهیم.
زمینه  در  قم  علمیه  حوزه  آیا   
در  نوجوانان  و  کودک  فیلم  ساخت 
را  فعالیتی  عالقه مند  طالب  میان 

انجام داده است؟ 
همان طور که پیش از این نیز اشاره 
کردم، این امر یک کار میان رشته ای 
محتوای  تولید  برای  باید  و  است 
تهیه کنندگان  سازندگان،  نیاز  مورد 

تولید  به  عالقه مندان  و  هنرمندان 
فیلم های آموزشی و دیگر انواع فیلم 
می توانند از نظـرات کـارشنـاسـی و 
علمی  صـاحب نظـران و اندیشمنـدان 

حوزه استفاده کنند. 
آموزشی  پیام  یک  شما  نظر  از   
دینی تاثیر گذار چگونه پیامی است؟

یک پیام آموزشی دینی تاثیرگذار، 
به صورت  بتواند  که  پیامی است 
ملموس و محسوس دغدغه ایی را در 
مخاطب ایجاد کند و درگیری ذهنی 
را برای مخاطب به همراه داشته باشد 
تا او به دنبال این دغدغه مسیری را 
پی بگیرد که یه پاسخی قانع کننده و 
جامع برای آن سئوال و دغدغه برسد. 

 و سخن پایانی حضرتعالی؟
شخصا معتقدم جشنواره  بین المللی 
تربیتی   و  آموزشی  علمی،  فیلم های 

 جشنواره فیلم رشد قدیمی ترین 
جشنواره فیلم سینمای ایران است، 
را  جشنواره  این  زمانی  چه  از  شما 

می شناسید و با آن آشنایی دارید؟
بی اطالع نیستم و اطالعاتم در مورد 
جشنواره فیلم رشد شاید کمی بیشتر 
از اطالعات عمومی  باشد، ولی به صورت 
تخصصی و ویژه نمی توانم در مورد 
جشنواره اظهار نظر کنم. اما می توانیم  
در مورد فیلم آموزشی و جایگاه آن با 

هم صحبت کنیم.
 به نظر  شما در حال حاضر مفاهیم 
دینی تا چه اندازه در فیلم های آموزشی 
تولیده شده در کشور به درستی به 

کار رفته است؟ 
برداشت کلی خود من از فیلم های 
که  آنهایی  چه  کشور  در  تولیدی 
مربوط به جشنواره های دهه فجر و 
جشنواره  به  مربوط  که  آنهایی  چه 
کمبود  و  ضعف  شاهد  است،  رشد 
و  مضامین  با  سینمایی  فیلم های 

این  به  رسیدن  راهکار  بهترین 
باور است که در درجه اول آموزش 
تأثیرگذاری  بیشترین  غیرمستقیم 
در  که  آموزش هایی  مانند  دارد،  را 
درسی  کمک  تجهیزات  و  فیلم ها 
ارائه می کنیم. این آموزش ها تأثیرات 
باید  دوم  درجه  در  و  دارد  بیشتری 
پذیرفت که هم ارزش های اسالمی ما 
هم  و  برخوردارند  جذابیت  از 
هنرمندان و دست اندرکاران سینمایی 
تصویر  به  برای  را  الزم  توانایی  ما 
کشیدن این آموزه ها و تبدیل آنها به 

زبان قابل فهم برای بچه ها را دارند. 
همچنان  که در این آیه شریفه  از 
قرآن کریم  نیز آمده است  که»ما هیچ 
فرستاده ای را نمی فرستیم مگر این که  
به زبان مخاطبینش سخن می گوید«. 
این  نکته نشان دهنده اهمیت  بیان 
زبان مخاطب برای کار هر  پیامبر و 
رسولی است که می خوا هد به طور 
موثر و مفید با مردمش سخن بگوید. 

نمایشی  بخش  در  هم  و  آموزشی 
کتاب های  حتی  و  است  امکان پذیر 
فراوانی نیز در این عرصه وجود دارد 
که می توانند راهنمای تهیه کنندگان 
بگیرند.  قرار  ما  آموزشی  فیلم های 
مستقیماً  نمی تواند  هنرمند  که  چرا 
به سراغ قرآن برود، زیرا در این زمینه 
تخصص کافی ندارد. ما برای ساختن 
فیلم های آموزشی باکیفیت و مضامین 
میان رشته ای  به یک حرکت  دینی 
نیازمندیم. متخصصان و اندیشمندان 
و  آیات  دینی  مبانی  به  اسالمی آشنا 
احادیث دینی باید این مفاهیم را به 
محتوای قابل استفاده برای هنرمندان 

تبدیل کنند.
برای مثال یک شرکت  تولید نوشابه، 
فیلمی را  خود  محصول  تبلیغ  برای 
می سازد که در طول فیلم تنها برای 
چند ثانیه شیشه نوشابه به نمایش 
در می آید، اما چون با هوشمندی و 
برنامه ساخته شده است، تاثیر خود 

و تولیدکنندگان گروه هایی را تشکیل 
دهند و صاحب نظرانی از عرصه هنر، 
سایر  و  جامعه شناسی  روانشناسی، 
کنار  در  آمدن  هم  گرد  با  رشته ها 
اندیشمندان اسالمی با یک همکاری 
جمعی و تیمی اقدام به ساخت فیلم 
کنند. به دلیل این که تولیدکنندگان 
نظر  در  را  فیلم  زوایای  تمام  فیلم 
می گیرند و اقدام به ساخت و تولید 
یک  می کند.  سینمایی  فیلم  یک 
محتوای  ارتقای  به  مربوط  بخش 
بخش های  در  باید  و  اسالمی  است 
در  نیز  دیگری  صاحب نظران  دیگر 
این بین مشارکت داشته  باشند. قطعاً 
مبانی  با  تطبیق محتوا  نظر  از  باید 
نظرات  از  سنت  و  قرآن  حیانی  و 
جست.  بهره  اسالمی   اندیشمندان 
کار حوزه و حوزویان دخالت در امر 
واقع  در  نیست،  فیلم نامه  نگارش 
در  مستقیم  به طور  فیلمنامه  تولید 
حیطه فعالیت های حوزه نیست، اما 

مخاطب  و  است  تاثیرگذار  رشد 
مهمی به نام دانش آموزان  که همگی 
آینده سازان ایران اسالمی خواهند بود 
را در برابر خود دارد. باید همکاری و 
انجام شده  آنچه  از  هماهنگی بیش 
هنرمند  و  توانمند  اندیشمندان  با 
اسالمی  صورت  علمیه  حوزه های 
تنگاتنگ  همکاری  یک  اگر  پذیرد. 
به  بهتر می توان  باشد،  وجود داشته 
که  پرورش  و  آموزش  وزارت  اهداف 
تربیت  و  تعلیم  واالی  اهداف  همان 
است، دست یافت. همان طور که مقام 
معظم رهبری نیز می فرمایند و تاکید 
رسالت  هنرمندان  رسالت  می کنند، 
بسیار  هنر  زبان  و  است  سنگینی 
کاربرد عمیق و گسترده ای در میان 
دانش آموزان دارد. ما می توانیم با عمل 
به تأکیدات ایشان در استفاده از زبان 
هنر برای انتقال مفاهیم اسالم، انقالب، 
موثری  گام های  مقدس  دفاع  شهدا 

برداریم.
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 تعریف شما از فیلم آموزشي چیست؟
فیلم آموزشي، فیلمي است که با هدف اولیه آموزش و بهره برداري در کالس ها 
در کنار سایر رسانه هاي آموزشي تولید مي شود. فیلم آموزشي با در نظر گرفتن 
نظریه هاي ارتباطي و روانشناسي یادگیري در چهارچوب یک برنامه آموزشي با 

طراحي آموزشي تولید مي شود و مورد استفاده قرار مي گیرد.
 نقش فیلم آموزشي در فرآیند آموزش و سیستم آموزشي چیست؟

همان طور که مي دانیم بیشتر  بخشی از یادگیري از طریق حس بینایي انجام 
مي گیرد، حس بعدي که در یادگیري نقش مهمي دارد، حس شنوایي است. بقیه 
حواس هم در یادگیري نقش دارند. ولي حس بینایي و حس شنوایي بیشترین سهم 
را در یادگیري )حدود 80 تا 90 درصد( دارند. با توجه به جنبه دیداري و شنیداري 
فیلم  آموزشي، اطالعات ارائه شده توسط فیلم  به بهترین شکل در حافظه بلند مدت 

فراگیران ذخیره مي شوند.
فیلم های  از  بیشتر  استفاده  خصوص  در  فرهنگ سازي  براي  شما  نگاه  از   

آموزشي چه اقداماتي باید صورت گیرد؟
براي فرهنگ سازي در خصوص استفاده بیشتر از فیلم آموزشي نیازمند باال بردن 
سواد رسانه اي مخاطبین به منظور استفاده بهینه از فیلم و ظرفیت هاي ارزشمند آن 
در آموزش هستیم. ضمن آن که برنامه هاي درسي به گونه اي باید طراحي و تدوین 
شوند که فیلم آموزشي به عنوان یکي از اجزای مؤثر در بسته آموزشي باشد. همچنین 
امکانات مناسبي براي تولیدات بیشتر به لحاظ کیفي و کمي فراهم شود. استفاده از 
بخش خصوصي و توجه به آثار دبیران و دانش آموزان از دیگر راهکارهایي است که 
در امر فرهنگ سازي براي استفاده بیشتر و بهتر از فیلم آموزشي مي تواند مؤثر باشد.

 آیا در تدوین کتاب آموزشي دانش آموزان برای استفاده از فیلم آموزشي 
ترغیب مي شوند؟ چرا؟

بله! در سال هاي اخیر براساس  اسناد تحولی از جمله سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش و سند برنامه درسي ملي، و توجه به رویکرد بسته آموزشي سعي شده 
است که از فیلم و نرم افزارهاي آموزشي براي ارائه آموزش به هنرجویان هنرستان ها 
استفاده شود. در حال حاضر بیش از 80 عنوان نرم افزار و فیلم آموزشي 
مربوط به آموزش هاي فني و حرفه اي و کاردانش و کار و فناوري 
با نظارت دفتر برنامه ریزي و تألیف کتاب هاي درسي فني 
و حرفه اي و کاردانش تهیه شده است.که به همراه 
توزیع  کتاب هاي درسي در سال تحصیلي جاري 

شده است.

و  آموزش  کمیسیون  دبیر 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با 
گذاری  سرمایه  که  این  بر  تاکید 
آموزشی  فیلم های  ساخت  در 
هزینه کرد نیست بلکه خود نوعی 
سرمایه گذاری مجدد است، گفت: 
بهبود اقتصاد فیلم های آموزشی به 
زیرساخت های فرهنگی گره خورده 

است. 
این  به  اشاره  با  جعفری  قاسم 
و  تربیتی  جنبه های  به  نگاه  که 
زندگی  واقعیت های  نمایش  نیز 
برای کودکان و نوجوانان در قالب 
فیلم  از ویژگی های مثبت جشنواره 
رشد است، اظهار کرد: از این جهت 
در 44  جشنواره  این  کلی  برآیند 
قبول  قابل  و  مثبت  گذشته  دوره 

است.
وی با بیان این که در مقایسه با 
جو حاکم بر سینمای بین الملل، 
سینمای ایران فضای بسیار پاک و 
اخالقی دارد، گفت: با این وجود در 
مقام مقایسه با فیلم های جشنواره 
رشد، فیلم های موجود در سینمای 
را  ای  اخالقی  غیر  فضای  ایران 

دارند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس 
اقتصاد  به  اشاره  اسالمی با  شورای 
خاطرنشان  آموزشی  فیلم های 
به  فیلم ها  این  اقتصاد  بهبود  کرد: 
زیرساخت های فرهنگی گره خورده 
است. باید جامعه بپذیرد که بخشی 
مسائل  به  را  خانوار  سبد  سهم  از 
فرهنگی  اموزشی اختصاص دهد. اما 
متاسفانه این امر مهم همواره توسط 

خانواده های ما مغفول مانده است. 
این  در  داد:  ادامه  جعفری 
صورت اگر هنرمندی برای ساخت 

کند  اقدام  آموزشی  فیلم های 
جامعه  بدنه  می کند  احساس 
نیز  آموزشی  فیلم های  مشتری 
است. بنابراین اسپانسرها نیز برای 
سرمایه گذاری در این بخش اقدام 

می کنند. 
و  آموزش  کمیسیون  دبیر 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
فیلم های  که  این  بر  تاکید   با 
به  پرداختن  از  نباید  آموزشی 
جنبه های هنرمندانه غافل شوند، 
تصور  همه  سال  سال های  گفت: 
دفاع  عرصه  فیلم های  می کردند 
نخواهند  خوبی  فروش  مقدس 
در  شد  ثابت  همه  به  اما  داشت، 
صورت رعایت نگاه هنری و تطابق 
با واقعیت ها و نیاز جامعه می توان 
زمینه  این  در  موثری  فیلم های 
ساخت. این تجربه می تواند برای 
آموزشی  فیلم های  تولید  و  تهیه 

موثر باشد.
وی با تاکید بر این که سرمایه 
فیلم های  ساخت  در  گذاری 
بلکه  نیست  کرد  هزینه  آموزشی 
خود نوعی سرمایه گذاری مجدد 
است، خاطرنشان کرد: آموزش و 
فرهنگ  و  ارشاد  وزارت  پرورش، 
حوزه  تبلیغات،  سازمان  اسالمی، 
متولی  نهادهای  سایر  و  هنری 
باید ساخت فیلم را به این بخش 
صورت  این  در  کنند.  هدایت 
هنرمندانی که وارد عرصه ساخت 
فیلم آموزشی می شوند می توانند 
کنند  طی  را  ای  منطقی  مسیر 
ضمن این که قطعا ضمن دریافت 
ارزش های  نمایش  به  کمک ها، 
توجه  خود  آثار  در  ملی  بومی  و 

دارند.

در  بجنورد  مردمم  نماینده 
تاکید  اسالمی با  شورای  مجلس 
واقعی  صورت  در  که  این  بر 
نیز هم ذات  و  فیلم  بودن فضای 
اطمینان  می توان  آن  با  پنداری 
استقبال عمومی قرار  مورد  داشت 
می گیرد، خاطرنشان کرد: مفاهیم 
آموزشی  فیلم های  برای  نظر  مد 
همانند هر عرصه دیگری باید در 
مغز آن باشد در غیر این صورت 
باید  می زند.  پس  را  آن  جامعه 
کمک کرد تا بتوانیم به این مرحله 

در ساخت فیلم های خود برسیم.
که  این  به  اشاره  با  جعفری 
مجلس  به  دولت  که  الیحه هایی 
از  حمایت  در  می دهد  ارائه 
اثر  بسیار  آموزشی  فیلم های 
در  این  کرد:  اذعان  است،  گذار 
طرح های  شاید  که  است  حالی 
این  در  مجلس  نمایندگان 
خصوص تنها 10 درصد می تواند 

اثرگذار باشد.
وی افزود: سازمان ها و نهادهای 
پرورش  کانون  همانند  مرتبطی 
فکری کودکان و نوجوانان، وزارت 
ارشاد و فرهنگ اسالمی، آموزش 
توسعه  برای  غیره  و  پرورش  و 
بودجه  ردیف  آموزشی  فیلم های 
دارند. لذا می توان با استفاده از این 
بودجه ها به بهبود اقتصاد فیلم های 

آموزشی کمک کرد.
و  آموزش  کمیسیون  دبیر 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با 
آموزشی  فیلم های  که  این  بیان 
مختلفی  شاخه های  می تواند 
و  دینی  آموزش های  از  اعم 
فرهنگ عمومی  و نیز آموزش های 
اخالقی را نیز در بر بگیرد، گفت: 
می توان با گنجاندن مثال مفاهیم 
با  یا   قرآنی  بودجه های  از  دینی 
گنجاندن مفاهیم فرهنگ عمومی  از 
بودجه های فرهنگی و مواردی از این 
دست برای بهبود اقتصاد فیلم های 

آموزشی بهره برد.
کرد:  تاکید  پایان  در  جعفری 
قطعا مجلس شورای اسالمی برای 
تهیه فیلم های فاخر که در حفظ 
تمدن ایرانی - اسالمی موثر است، 
را  الزم  مساعدت های  و  کمک ها 

خواهد داشت.

با فیلم آموزشی بهتر یاد می گیریم! 

مدیركل دفتر تألیف كتاب هاي 
درسي فني و حرفه اي و كاردانش؛ تامین اقتصاد فیلم های آموزشی 

با بهبود زیرساخت های فرهنگی 

دبیر كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 

مهندس احمدرضا دوراندیش، مـدیـرکل جـوان دفتـر تـألیف 
کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش است. او  بر این باور 
است که بهترین حس برای یادگیری، حس بینایی و در مرحله بعد 
حس شنوایی است و به همین دلیل فیلم می تواند  یکی از بهترین 
ابزارها  برای آموزش باشد. در ادامه، گفت و گوی ستاد خبری 

جشنواره فیلم رشد را با وی می خوانید. 



چهـل و چهارمین جشنواره بین المللـی فیلـم رشد
دوازدهمین جشنواره بین المللی دانش آموزان فیلم ساز

شماره 2  یکشنبه 25 آبان 1393
12

 آقای شهابلو! با عنایت به این که 
این جشنواره قدیمی ترین و با سابقه 
ترین اتفاق سینمایی در حوزه مسائل 
از  است،  تربیتی  و  علمی، آموزشی 
این جشنواره آشنایی  با  زمانی  چه 

دارید؟ 
به عنوان یک معلم و کسی که برای 
رسانه ای مثل فیلم جایگاهی مهم و 
ارزشمند قائل است، بیش از 25 سال 
است که با نام و عنوان این جشنواره 
و  به حضور  بنا  و  قدیمی آشنا هستم 
مسئولیت هایی هم که در حوزه دیگر 
رسانه های آموزشی و از جمله کتاب های 
کمک آموزشی و مجالت رشد داشته و 
آن  با  که  است  زیادی  سال های  دارم 
آشنا هستم و در چند سال اخیر هم که 
دوباره توفیق خدمت در دفتر انتشارات 
از  داشته ام،   را  آموزشی  تکنولوژی  و 
نزدیک و مستقیما درگیر امور اجرایی 
 و اداری جشنواره بین المللی فیلم رشد 

بوده ام. 
همان  دلیل  به  و  اوصاف  این  با   
اشاره  بدان  که  آشنایی  زمینه 
کردید، کمی از سابقه، دالیل پاگرفتن 
چنین جشنواره ای لزوم و وجود این 
قبل  سال   50 در  هم  آن  جشنواره 

برایمان بگویید. 
پس اجازه بدهید کمی مستند تر 
صحبت کنیم. من عالوه بر تجربه ای 
که در زمینه مسائل کمک آموزشی و 
رسانه ای در حوزه آموزش و پرورش 
پیدا  را  توفیق  و  فرصت  این  دارم، 
نامه ام در  پایان  انجام  تا برای  کردم 
و  آموزش  فلسفه  و  تاریخ  رشته 
در  تحقیقاتی  و  بررسی ها  پرورش 
زمینه مجالت و کتاب های آموزشی 
و کمک آموزشی و همچنین دیگر 

از 30 عنوان بخشی از همین وظیفه 
جمله  از  و  آموزشی  منابع  تکمیل 

کتاب درسی را بر عهده دارند. 
حتما  وضعیتی  چنان  در 
نیاز  ما  معلمان  و  دانش آموزان  
داشتند که بتوانند از ظرفیت و قدرت 
فیلم  هم  آن  فیلم،  مثل  ای  رسانه 
همین  به  کنند.  استفاده  آموزشی 
دلیل جشنواره بین المللی فیلم های 
با  رشد  تربیتی  و  آموزشی  علمی، 
آموزنده«  فیلم های  » فستیوال  نام 
کارکرد.  به  شروع   1342 سال  در 
دارند  اطلع  عزیز  خوانندگان  حتما 
که این جشنواره نخستین جشنواره 
که  است  ایران  در  فیلم  بین اللملی 
مسئوالن اداره کل سمعی و بصری 
به  وقت  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تصویری  رویدادهای  تبادل  لحاظ 
به  اقدام  جهانی  سطح  در  آموزشی 

برگزاری آن نموده اند. 
مالحظه  نگاهی  چنین  با  پس 
در  ای  وجود جشنواره  که  می کنید 
زمینه فیلم آموزشی و آن هم با نگاهی 
بین المللی و جهانی ضروری بود که 
پرورش   و  آموزش  در  خوشبختانه 
بدان توجه شد و البته بعد از پیروزی 
بر  منطبق  نگاهی  اسالمی با  انقالب 
رسالت های فرهنگی و هنری و البته 
تربیتی و آموزشی مستحکم تر تداوم 
پیدا کرد و توانست منشا اثر و مفید 

باشد. 
نیم  گذشت  از  بعد  حاال  و   
همان  می کنید  گمان  بازهم  قرن 
ضرورت ها وجود دارند و آیا باید این 

جشنواره ادامه پیدا کند؟  
کردید!   اشاره  خوبی  سئوال  به 
سئوالی که پاسخ آن سهل و ممتنع 
امروز  که  جهت  آن  از  سهل  است، 
فیلم و سینما و تلویزیون و اینترنت 
و همه ابزارهایی که محور اصلی آن ها 
نور و حرکت است، بخشی الینفک 
از زندگی بشر شده است و ممتنع از 
آن جهت که حتما بعد از نیم قرن 
برگزاری یک رخداد علمی، آموزشی 
و تربیتی باید به فکر توسعه، تعمیق 
و تحول آن بود. پس جواب سئوال 
شما را این گونه بدهم که ادامه این 
جشنواره یک ضرورت است، اما باید 
با نقد دقیق و فنی و حرفه ای ابعاد 
مختلف آن توسعه یابد و مخاطبان و 
نیازهای آنان و و ضعیت جدید تحصیل 
و یادگیری و یاددهی هم در این زمینه 

بیش از پیش مورد دقت قرار گیرد. 

* ناظر محتوایی نشریه روزانه جشنواره 
بین المللی فیلم رشد

مواد و رسانه های آموزشی و از جمله 
فیلم داشته باشم. برایم جالب بود که 
اوایل  در  پیک(  رشد)  مجالت  تولد 
سال 1342،  حدود  یعنی  دهه 40 
بین المللی  فعالیت جشنواره  آغاز  با 
و  آموزنده(  فیلم های  رشد)فستیوال 
آن هم در همان حدود سال 1342 
که  هستند  همزادی  ی  رسانه  دو 
تقریبا در مقطعی مشترک و در یک 
بستر تاریخی یکسان متولد شده اند. 
و  همزادی  چنین  که  البته 
نمی تواند  و  است  دار  همگامی معنا 
حداقل  من  نگاه  از  باشد.  اتفافی 
و  زمانی  هم  این  دالیل  از  یکی 
همگامی ارتباط و تاثیر متقابل و یا 
مکتوب  نشریات  که  است  مکملی 
فیلم  مانند  ای  رسانه  و  موضوع  با 
دارند. آن زمان یکی از فلسفه های 
نیاز  رشد)پیک(  مجالت  انتشار 
مناسب  خواندنی  مواد  به  نوآموزان 
بود تا بتوانند آنچه را یاد گرفته اند 
نهادینه کنند و آموخته های خود را 
غنی و توسعه بخشند. توجه داشته 
باشیم ما داریم از زمانی و دوره ای 
صحبت می کنیم که کتاب و نوشته 
و مجله در برخی از نقاط کشور و در 
سال های دهه 40 کیمیا بود. یعنی 
این خطر وجود داشت که اگر کسی 
سواد یاد گرفته است، به دلیل عدم 
دسترسی به منابع خواندنی و فاصله 
شدن  دور  و  تحصیل  بین  افتادن 
کم سواد  دوباره  مدرسه  فضای  از 
آموز  دانش  مثال  اگر  یعنی  شود. 
ابتدایی  سوم  کالس  تا  ما  عشایر 
درس می خواند و بعد از آن به هر 
نبود،   ادامه تحصیل  به  قادر  دلیلی 
هم  مجله  و  درسی  کتاب  چنانچه 
بود  ممکن  نداشت،  دسترس  در 
ببرد.  یاد  از  است  آموخته  را  آنچه 
از سویی دیگر ظرف کتاب درسی 
همه  که  نداشت  را  گنجایش  آن 
دانش  نیاز  مورد  دانش  و  اطالعات 
آموز و یا حتی معلم را در خود جای 
را  کمبود  این  مجالت  باید  و  دهد 
در  که  این  کما  می کردند،  جبران 
حال حاضر هم مجالت رشد با بیش 

فیلم رشد
مجالت رشد
 دو نگاه یک ضرورت 

گفت و گو با سید کمال شهابلو*

کمال  سید  اشاره: 
شهابلو دانش آموخته 
کارشناسی  مقطع 
ارشد  در رشته تاریخ 
و  آموزش  فلسفه  و 
پرورش است و پایان 
نامه خود را با عنوان 
»بررسی تاثیر نشریه رشد معلم در توسعه فرهنگ 
مطالعه در بین معلمان مقطع متوسطه آموزش و 
پرورش شهر تهران« گذرانده است. وی توانسته، با 
کسب نمره 19/5 رتبه اول در گروه علوم تربیتی 
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه 
آزاد واحد مرکزی تهران را در سال تحصیلی 92-
مجموعه  محتوای  بر  نظارت  کند.  کسب   91
کتاب های رشد، نظارت محتوایی بر پنج  نشریه 
رشد، فعالیت در حوزه نشر و امور اداری و مالی در 
کانون زبان ایران و معاونت انتشارات دفتر انتشارات 
و کمک آموزشی و همچنین مسئولیت نظارت 
محتوایی بر نشریه روزانه چهل و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم رشد، باعث شد تا سراغش برویم و 
با  مرتبط  مسائل  برخی  خصوص  در  را  او  نظر 
جشنواره، فیلم آموزشی و تاثیر این فیلم ها بر 
مخاطبان جویا شویم. حاصل این گفت و گو را با هم 

می خوانیم.
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نویس  فیلم نامه  و  کارگردان 
قدیمی سینمای ایران با بیان این که 
می توان به تولید آثاری مورد پسند 
پرداخت،  نوجوانان  و  کودکان  برای 
گفت: تمامی این موارد در انتظاردست 
و همتی  بلند است که کاری را در این 

زمینه رقم بزند.
بهروز بقایی بازیگر سینما، تلویزیون، 
نویسی  فیلم نامه  و  کارگردان  تئاتر، 
است که برای کودکان نسل گذشته 
نوعی نوستالژی به حساب می آید. او 
تاکنون آثاری همچون سیب خنده، 
دنیای شیرین و دنیای شیرین دریا 
را برای گروه سنی کودک و نوجوان 
ساخته که با استقبال بی نظیری در 

زمان خود روبرو بوده است.

بهروز بقایی در گفت و گو با ستاد 
جشنواره  اطالع رسانی  و  خبری 
بین المللی فیلم رشد، با بیان اینکه 
آثار  در  کودکان  سالیق  و  نیازها 
کودکانه بسیار مهم است، گفت: این 
مدون  برنامه  یک  نیازمند  موضوع 
است و شاید بتوان گفت که وظیفه 
همه ماست تا در ساخت فیلم ها به 

فکر کودکان و نیازهای آنها باشیم.
نیازهای  اینکه  خصوص  در  وی 
کودکان کشور ما شبیه به نیازهای 
کودکان آمریکایی، ژاپنی و کانادایی 
جشنواره  در  کرد:  اظهار  نیست، 
بین المللی فیلم رشد باید ویژگی های 
نظر  در  را  خودمان  کشور  خاص 
گرفت و با توجه به آنها نیز حرکت 

کنیم، حتی می توان گفت که نیازهای 
کودکان ما آب و هوا، چهار فصل و 
بسیاری از موارد دیگری که کودکان 
را شامل  دنیا  از کشورهای  بسیاری 

نمی شود. ارتباط وسیقی دارد. 
کارگردان سریال دنیای شیرین دریا 
نیازهای  به  توجه  در  این که  بیان  با 
کودکان و نوجوانان گاه ممکن است 
در محاسبه دچار اشتباه شویم، افزود: 
باید مراقب این امر مهم باشیم و در 
همه امور مربوط به تهیه یک فیلم آن 

را به دقت مورد توجه قرار دهیم. 
وی با تاکید بر اینکه در برخی موارد 
در ساخت فیلم ها به نیازها و عالیق 
کودکان توجهی نمی شود، افزود: در 
به دنبال  داریم  وظیفه  نیز  باره  این 

با  مناسب  که  باشیم  ساختارهایی 
پذیرش و روحیه  کودکان ما باشند و 
همچنین محتواهایی که پذیرش برای 
آنها ایجاد کنند و در نهایت نیز باید 
ضمن مطالعه و برنامه ریزی برای این 
فعالیت، انرژی خود را بر موضوعات 
اساسی فیلم متمرکز کنیم تا نتیجه 

خوبی از کار ما حاصل شود.
در  خنده  سیب  سریال  کارگردان 
زمینه  در  قدر  هر  این که  خصوص 
تولید آثار کودکان در جشنواره های 
کار  جای  باز  کنیم،  کار  این چنینی 
وجود دارد، افزود: از نظر من فاصله 
زیادی بین ما و کودکانمان وجود دارد 
و خال بزرگی نیز در این بین ایجاد 

شده است.

آماده همکاری بیشتر 
با جشنواره بین المللی 
فیلم رشد هستیم

بهروز بقایی؛

عضو شورای اسالمی شهر تهران با عضو شورای اسالمی شهر تهران؛
تاکید بر این که جشنواره بین المللی 
فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی 
آموزش  برای  مناسبی  فرصت  رشد 
دانش آموزان  به  شهروندی  مفاهیم 
تبع  به  و  است، گفت: شورای شهر 
آن شهرداری تهران آمادگی دارد هر 
حمایتی را  که برای بهبود روند کیفی 
و افزایش تولیدات جشواره رشد الزم 

باشد، انجام دهد.
احمد دنیا مالی با تاکید بر تمرکز 
سرمایه گذاری شهرداری بر محتواسازی 
ابزار  با  گفت:  فرهنگی،  برنامه های 
تاثیرگذاری همچون فیلم و در حوزه 
تاثیرپذیری همچون حوزه کودک و 
نوجوان می توان با حضور در بخش 
محتواسازی به جای حضور صرف در 

حوزه اجرا، گام مثبتی را در آموزش 
مفاهیم شهروندی برداشت. در همین 
ارتباط شورای شهر تهران و به تبع آن 
شهرداری آمادگی ارائه هر حمایتی  
که برای بهبود روند کیفی و افزایش 
تولیدات جشنواره رشد نیالزم باشد 

را دارد.
انجام  که  این  به  اشاره  با  وی   
در  مستقیما  فعالیت هایی   چنین 
نیست،  شهرداری  وظایف  حیطه 
اظهار کرد: در حوزه تولیدات آماتور 
هنرمندان  برای  مفهومی حمایتی  و 
سرمایه گذاری های  و  ندارد  وجود 
حیطه  در  بیشتر  گرفته  صورت 
است،  حرفه ای  و  گیشه  سینمای 
ضمن  می تواند  شهرداری  حمایت 
کمک به جوان ها در ساخت فیلم های 

انتزاعی، در پیشبرد آموزش شهروندی 
نیز موثر باشد.

اشاره  با  تهران  عضو شورای شهر 
به سابقه  قدیمی جشنواره فیلم های 
آموزشی یعنی فیلم رشد عنوان کرد: 
چنین جشنواره هایی، جشنواره های 
مردمی محسوب می شود که مخاطبان 
به آن عالقه دارند. در گذشته تجهیزات 
سادهتر بود و از نظر تکنیکی رنگ و 
لعاب کمتری داشت، اما از نظر کیفی 
و فلسفی قوی تر بود. در حال حاضر با 
حضور تجهیزات روز تولیدات طبیعتا 
است.  شده  پرهزینه تر  و  پچیده تر 
تالش  کیفیت  نظر  از  باید  بنابراین 
بیشتری شود تا بتوان در مقایسه با 
آثار گذشته تولیدات با کیفیت تری را 

برای دانش آموزان تهیه کرد.

آثاری بیافرینیم 
که کودکان بپسندند 

وی با اشاره به ساخت سریال دنیای 
دهه  یک  حدود  در  که  دریا  شیرین 
شد،  پخش  ملی  رسانه  از  گذشته 
گفت: قرار بود مجموعه ای بسازیم که 
تمامی جغرافیای ایران را در بر بگیرد، 
اما متاسفانه این پروژه به به سرانجام 

نرسید. 
بقایی با طرح این موضوع که افتخار 
می کنیم که سریال دنیای شیرین دریا 
را در این زمینه برای کودکان و نوجوانان 
ساخته ام، گفت: سریال سیب خنده نیز 
کاری برای تمامی بچه های ایران بود که 
مورد توجه این گروه های سنی مختلفی 

در آن سال ها قرار گرفت. 
وی با اشاره به ساخت اکثر سریال ها 
و فیلم های سینمایی در شهر تهران، 
زیادی  کالنشهرهای  کرد:  اذعان 
دیگری نیز در کشور ما وجود دارند 
به  توجه  با  جا  آن  در  می توان  که 
ویژگی های بومی و حلی فیلم ساخت 
در  الزاما  آثار سینمایی  نباید همه  و 
تهران تولید و ساخته شود. این بازیگر 
موفق  با بیان اینکه می توان به تولید 
داشتنی  دوست  و  جذاب  آثاری 
برای کودکان و نوجوانان اقدام کرد، 
افزود:  ظرفیت زیادی برای ساخت 
برنامه و فیلم مناسب وجود دارد و 
البته تمامی این ظرفیت ها در انتظار  
آستین  از  که  است  توانایی  دست 

همتی در آید که و کاری بکند. 
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علی اکبر حسین پور رئیس گروه 
طرح و برنامه آموزش و پرورش 
استان گیالن ضمن  گفت و گو 
با ستاد خبری جشنواره گفت: 
جشنواره بین المللی فیلم رشد 
در واقع یک جشنواره آموزشی 
و تربیتی است که باید از آثار 
آن به دقت مورد توجه قرار گیرد و از آثاری که در جشنواره 
فیلم رشد به نمایش درمی آید، برای تعمیق بخشیدن در امر 

آموزش استفاده می شود. 
حسین پور تصریح کرد: انتقال پیام ها با ابزارهایی  مثل فیلم که 
باعث اثرگذاری و ماندگاری درازمدت در ذهن و جان دانش آموزان 
می شود، مقوله ای بسیار مهم است که در همین ارتباط فیلم 
رشد می تواند با توجه به اهداف تعلیم وتربیت در امر آموزش های  

دیداری- شنیداری بسیار تاثیر گذار باشد. 
وی افزود: : نمایش فیلم های آموزشی تاثیر گذاری زیادی بر 
یادگیری مهارت های عملی در حیطه روانی- حرکتی دارد و این 
جشنواره می تواند با به تصویر کشیدن موضوعات علمی، آموزشی 
و تربیتی در بین دانش آموزان،  تاثیر زیادی در دست یابی نظام 
آموزش وپرورش به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

داشته باشد. 
رئیس گروه طرح و برنامه آموزش و پرورش استان گیالن 
در پایان ضمن تاکید بر اهمیت ساخت و تولید فیلم توسط 
داننش آموزان اظهار داشت: این جشنواره خوشبختنانه نگاهی 
ویژه به دانش اموزان فیلم ساز دارد و همین نگاه ویژه می تواند 
باعث تشویق دانش آموزان به تولید آثار آموزشی شود. این کار 
در نفس خود بسیار ارزشمند است زیرا اگر تولید فیلم توسط 
دانش آموزان صورت گیرد، ضمن ایجاد احساس خود باوری و 
اعتماد به نفس، سبب ایجاد قدرت تحلیل، پرورش فکر،  بروز 
خالقیت و توانمندی های دیگری می شودکه این امر خود از 

اهداف آموزش است.

 سعید معتمدی، رئیس گروه 
کتاب های  محتوای  تحلیل 
درسی استان اصفهان است. 
که  است  باور  این  بر  او 
فیلم  بین المللی  جشنواره  
رشد نقش موثری در انتقال 
فرهنگ ها نیز دارد. در ادامه، 

گفت و گوی ستاد خبری جشنواره را با وی می خوانید. 
  

از نگاه شما نقش جشنواره فیلم رشد در   آقای معتمدی، 
انتقال فرهنگ ها چه نقشی دارد؟

تولید  آثار هنری که در کشورهای  مختلف  فیلم ها و سایر 
می شوند، قاعدتا با توجه به حال و هوای آن منطقه تهیه شده 
و ویژگی های خاصی را به همراه دارد که نمایش آن عالوه بر 
آشنایی با ویژگی های منطقه چگونگی و بخشی از آداب و رسوم 
انتقال می دهد و از این رهگذر  آن منطقه را نیز به مخاطبان 
می توان مفاهیمی چون نوع دوستی، هم زیستی مسالمت آمیز، صلح 

و دوستی ملت ها را نیز آموزش داد.
 راه های توسعه و ترویج این رویداد فرهنگی تربیتی چیست؟

به نظر من اطالع رسانی شفاف و به موقع با استفاده از رسانه های 
مختلف دیداری و شنیداری می تواند کمک شایانی باشد و نباید  
فقط به توزیع پوستر و بارگذاری  محتوا روی سایت اکتفا کرد، زیرا 

همه به سایت دسترسی ندارند. 
حتی با توجه به قدمت سی چهل ساله جشنواره می توان از 
فضای مجالت رشد و کتاب های درسی نیز استفاده کرد تا به این 
وسیله عالوه بر دانش آموزان و معلمین، خانواده های آنان نیز از 

برگزاری چنین جشنواره ای مطلع شوند. 
همچنین مثل خیلی از برنامه های هنری و ورزشی، باید برای 
جشنواره فیلم رشد پشتیبان و یا حامی تعریف شود و از ظرفیت 
سایر دستگاه های مرتبط  نیز استفاده شود و در پایان به نحوی 
شایسته از حامیان تشکر و قدردانی به عمل آید تا مشوقی برای 
دیگران در این حرکت ارزشمند فرهنگی ایجاد شود. حتی بین 
مدارس نیز می توان نوعی رقابت سازنده ایجاد کرد. مثال مدیر 

مدرسه ای که در این عرصه فعالتر بوده، تشویق شوند. 
یکی از ساده ترین روش ها هم این است که فیلم های برگزیده 
به صورت DVD تکثیر شده و با هزینه کم در اختیار استان ها، 
مناطق و مدارس قرار گیرد. این اقدام ضمن معرفی برترین کارهای 
جشنواره، می تواند نمونه کار را برای هنرمندان جوانی که بخواهند 
با تهیه فیلم و آثار هنری سال آینده در این جشنواره شرکت 
نمایند، فراهم می کند. به عالوه نمایش فیلم فقط به یک دوره کوتاه 
محدود نشود و در طول سال ادامه یابد. حتمت این انگیزه وجود 
دارد که قریب 800 هزار دانش آموز اصفهانی بخواهند مانند دیگر 
دانش آموزان  این فیلم ها را تماشا کنند، ولی در یک بازه زمانی 

کوتاه امکان پذیر نیست و باید برای طول سال برنامه ریزی شود. 

رئیس گروه تحلیل محتوای كتاب های درسی 
آموزش و پرورش  استان اصفهان؛

فیلم رشد را به جریانی مداوم و 
پویا در طول سال تبدیل کنید!

رئیس گروه طرح و برنامه آموزش وپرورش 
استان گیالن؛

محمد امجدی معاون پژوهش، 
نیروی  آموزش  و  برنامه ریزی 
انسانی گیالن ضمن بیان مطلب 
تحول  سند  در  گفت:  فوق 
است  زیبایي  تاکید  بنیادین 
تحت عنوان بسته آموزشي. در 
این بسته آموزشي از فیلم هاي 
تربیتي، علمي و فرهنگي به عنوان اثرگذارترین وسیله آموزشي 

جهت یادگیري عمیق، ماندگار و معنادار یاد شده است. 
وی افزود: آموزش و پرورش استان گیالن نیز با توجه به این 
مهم از موقعیت پیش آمده در ارتباط با اکران فیلم هاي آموزشي در 
چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد از تاریخ بیست و 
سوم تا بیست و نهم آبان همزمان با اکران فیلم ها در تهران استقبال 

کرد و متقاضي همزماني اجرا در گیالن گردید. 
وی درباره برگزاری جشنواره فیلم رشد در استان گیالن بیشتر 
توضیح داد و گفت: با کسب این مجوز افتخارآمیز از دو ماه گذشته 
در آموزش و پرورش استان گیالن، با تالش هاي شبانه روزي و 
بسیج نیروها در اداره کل گیالن، زمینه نمایش این فیلم ها در 

استان فراهم شد.
و  آموزشي  محتواي  بررسي  گروه  میان  این  در  افزود:  وی 
پرورشي و هماهنگي با مناطق آموزشي در استان یا هماهنگي 
با بخشداران، فرمانداران و شهرداران و با دستور اکید استاندار 
محترم گیالن توانسته است زمینه هر چه بهتر نمایش فیلم 
را براي دانش آموزان، آموزگاران، دبیران، کارشناسان، والدین و 

دیگر عالقه مندان مهیا سازد. 
معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و 
پرورش گیالن در ادامه تصریح کرد: در ادامه این تالش ها معاونت 
پژوهش، برنامه ریزي و آموزش نیروي انساني جلسات متعددي 
در جهت اجراي با کیفیت این جشنواره برگزار نموده و دستورات 

مقتضي را به گروه تحلیل محتوا صادر کرد.
وی ادامه داد: در راستاي اجراي مناسب جشنواره فیلم رشد 
سه روز مانده به برگزاري جشنواره  با توجه به اهمیت موضوع ار 
طریق ویدئو کنفرانس با روسا و مسئولین تمام مناطق آموزشي 

جلسه ای برگزار شد. 
وی افزود: به هر حال فیلم های آموزشی پیام هاي مناسب و مهم 
آموزشي، فرهنگي و تربیتي خواهند داشت و به همین علت نیز 
از برگزاری این جشنواره استقبال کرده ایم و سعی در برگزاری 

مناسب آن داریم. 

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی 
انسانی گیالن؛

گیالن، آماده برگزاری 
جشنواره رشد است

جشنواره فیلم رشد نقش 
مهمی در تعمیق آموزش دارد
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"1197 educational, scientific films would compete in the 44th   Roshd Interna-
tional films Festival.
The main subject of the festival is “Knowledge in the mirror of the Art” and 
the scientific, documentary, educational, animated, and  educational short story 
and long story Films are included. the jury consists of four Iranian and 18 in-
ternational referees  who would select the award winners,"  The 44th Roshd 
International Film Festival Director and the Deputy  of Educational Technology  
Department noted.
"14 Iranian films and 2 foreign films are in the long story film section,  while,  
in documentary section 53 films and in animation section 67 films have  partici-
pated.," The deputy added.
The aim of the 44th Roshd International Festival is to introduce, and choose the 
educational, scientific films from all around the world,  to use the capabilities  
of cinema and television industry sectors in Education sectors and to increase 
the effect of educational films  to  improve the teaching and learning process.
Pointing out the large number of receiving films, Mr. Badiee added, the 44th 
Roshd International Film Festival has sent  3000 Persian announcements 
to tens of institutions, public and private film production sectors in May 
2014 while published in the press. It has also sent 2000 English language 
regulations and announcements through public relations of the Festival to 
international film making institutions, festivals, and film producers. This 
festival has  50 year history and  21 countries participated in the First Roshd 
International Film Festival held in 1963. 

We thank God to hold the 44thRoshd international educational, 
scientific films festival . We honor to hold the festival with the 

prominent figures and artists in film making and whom interested in ed-
ucational issues and films. This festival is being held on the occasion of 
Ashura event, in which one of the most beloved and faithful one, taught 
the best way of living and dying. Choosing the martyrdom is the  art of 
being long lasting  which is the greatest lesson of Moharam month and 
Karbala and would be  remained and inscribed in the history.
We are in a new situation and with regard to fundamental revolu-

Dr. Muohammadian , deputy minister and the director of educational Planning and Research, 

the book and film “two wings to fly.”

The 44th Roshd International Film Festival Director

tion in education our pack would include electronic materials and 
educational films along with book, journal, guide books. Of course, 
the film has special position and i believe the book and film could 
help us in reaching our high goals in education. So i  persist the in-
structive position of Roshd films in education and it would be more 
productive and dynamic. And while the virtual spaces and internet 
have paved the way to transform the education i hope we could use 
this technology to boost our high goals in education in our Islamic 
system.
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صاحب امتیاز: دفتر تکنولوژی آموزشی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیر مسئول: سید سعید بدیعی
سردبیر: محمددشتی

دبیر تحریریه: طاها طوفانی
ناظر محتوایی: سید کمال شهابلو

همکاران تحریریه:
 زهرا طوفانی، ساره ریحانی پور 

لیال موسوی نسب، سعیده اهلل دادی

طراح گرافیک: عظیم علیپور فطرتی
طراح نامواره: رضا اسماعیلی

عکس: حمید دانشور، رضا بهرامی

ناظر چاپ: رضا جوادزاده، قاسم شاه کرمی 
چاپ: شرکت افست

با تشکر از: یداله کریمی،  شهریار ابراهیمی، 
سعیدی،  محمد  قدم،  حق  مجیب  محمود 
سعیده کرباسی، مهدی نقوی عالیی، مهری 
قربانی، محسن وزیری ثانی، مهرداد طالش 

رمضانی، محمود حدادی


