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 ها یهالل احمر، جاده ها یشگیبا همراه هم یجشنواره سفر مجازشیوه نامه 

 

 

 

 

 

 

 یبا همکار یدرمان و آموزش پزشک ،هالل احمر وزارت بهداشت یکانون ها یمجمع تخصص

 کاشان یکانون هالل احمر علوم پزشک

 

 

 

 

 

 



 همقدم

تعطیالت نوروزی به دلیل افزایش مسافرت ها و به تبع آن افزایش نیازهای مختلف مردم ، از جمله راهنمایی 

 نهادهای و سازمانها تا نماید می ایجاد کشور در را خاصی شرایط …مسافرین نوروزی ،اسکان،امداد و نجات و 

 .دهند نشان را خود خدمتگزاری شان مدخل، ذی

 جمعیت اساسنامه 3 ماده از 7 بند اساس بر سال هر ابتدای در یکی از طرحها و برنامه های سازمان جوانان که 

غنی سازی اوقات  هدف با و(کشور سطح در جوانان مشارکت توسعه جهت مناسب زمینه ایجاد)احمر هالل

ورزی در بین آنان ، کمك به سفری فراغت اعضاء در ایام تعطیالت نوروزی و ترویج فرهنگ نوع دوستی و مهر 

به اجراء درمی آید طرح ملی راهنمایی مسافرین  مسافرین آرامش و آسایش ، روانی امنیت تامین با  ایمن

 نوروزی می باشد.

 216/274/77پست نوروزی به6414نفر از اعضاءدر 71717دریازده سال اجراءاین طرح ملی،تعداد

امدادی در مبادی ورودی و  -نسخه بروشور و محصوالت فرهنگی682/264/74نفرازهموطنان کشوربا توزیع 

خروجی شهرها ،پایانه های مسافر بری ، اماکن تاریخی و زیارتی خدمات امدادی،عام المنفعه وبشر دوستانه 

 ارائه نمودند.

نسبت به  شعب جمعیت هالل احمر طی یازده سال گذشته با اجراء این طرح ملی توانستند به نحو شایسته

 اساسنامه جمعیت جامه عمل بپوشاند. 3از ماده  7تحقق یکی از وظایف سازمان مندرج در بند 

 با شیوع کرونا شیفت نوروزی به شکل تب سنجی و غربالگری مسافرین نوروزی تغییر پیدا کرد  98از اسفند 

با همکاری کانون هالل شکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزدر این راستا مجمع کانون های هالل احمر 

جشنواره ای ، احمر علوم پزشکی کاشان با هدف تشویق و ترغیب به رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم سفر 

 با عنوان همراه همیشگی جاده ها ،هالل احمری ها برگزار مینماید 

 

 

 

 

 

 



  یبرگزار اهداف

 و عدم سفربهداشتی  یپرتکل ها تیبه رعا بیو ترغ قیشوت-1

 ترویج فرهنگ گردشگری ایرانی-2

 رانیا باستانیو یحیتفر یبا مکان ها ییآشنا-3

 رانیو خوشمزه ا ذیلذ یبا غذاها ییآشنا -4

 خاطرات از هالل احمر یادآوری -5

 و جوانان انیتفکر خالق و نوآورانه در دانشجو جیترو -6

 ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های فرهنگی / هنری خالقانه -7

 تبادل ایده ها و تجربه های دانشجویان در سطح ملی -8

 ترویج و ترغیب فرهنگ فعالیت های مجازی نوآورانه دانشجویی در سطح ملی -9

 جوانان نیشور و نشاط و رقابت سالم در ب جادیا-10

 

 محورها

  باستانی و یدنید یها مکان-1

  یسنت یغذاها-2

  ها  یشما با هالل احمر خاطرات-3

   یاجاده فتیخاطرات شما در ش-4

 1400نوروز  التیتعط یبرنامه شما برا-5

 نمونه های بشردوستی در عید نوروز-6



 شاخص های داوری 

 ( موضوع و محتوا :الف

 سخنور  دید هیزاو.1

 یوستگیانسجام و پ فیو لطا اتیاز حکا یریو دامنه واژگان بهره گ یادب هیاز آرا استفاده.2

 موضوع و محتوا

 .تولیدی بودن محتوای ویدئو 3

 

 اجرا:  وهیش ب( 

 سخن یتن و آهنگ صدا روان.1

 تسلط بر موضوع.2

 و ابتکار عمل در اجرا  تیخالق.3 

 یو لباس محل زبان.4

 زبان عمل.5

 زمان تیریمد.6 

 . توجه به ابعاد مختلف موضوع 7

 . سناریو و کیفیت گرافیکی 8

 

 



ایدی و به  دیخود ارائه ده موضوعاز یا قهیحداکثر سه دق ویدیو كی جشنوارهشرکت در  یبرا

 ینستاگرامیخود را در صفحه ا ویدیو نیو همچن دیبفرست    Helal_kaums_00تلگرامی

 دیرا تگ کنmajmae.helal.olompezeshki مجمع جیخود گذاشته و پ

 

خود را  نستاگرامیا ،جشنواره  یبرگزار یتوجه داشته باشند که بازه زمان دیشرکت کنندگان با 

 قرار دهند یدر حالت عموم

 

 شرکت در جشنواره  شرایط

 جشنواره شرکت کنند  نیتوانند در ا یمکشور  علوم پزشکی یدانشگاه ها انیدانشجو هیکل

 اثر میباشد  3حداکثر آثار ارسالی برای هر دانشجو 

 باشد . mp4دقیقه ای و با فرمت  3کلیپ های ارسالی میبایست حداکثر 

 ر های ذکر شده بالمانع می باشد .رتون در محوساخت انیمیشن )پویا نمایی (و کا

 حتما قید شود و نام خانوادگی و نام دانشگاه  در پایان کلیپ  ، نام

 و  فرم ثبت نام به آدرس زیر را حتما پر کنید :

https://b2n.ir/f86103 

 

 

 

 

 

https://b2n.ir/f86103


 زمانبندی جشنواره

 

 اردیبهشت میباشد 15تا مهلت ارسال آثار  

 خرداد ماه اعالم میشود .پس از داوری نتایج اواخر 

پس از اعالم نتایج جوایز برگزیدگان در مراسم اختتامیه جشنواره )تاریخ متعاقبا اعالم خواهد 

 شد ( اهدا خواهد شد 

 جوایز جشنواره

 

 ریال ،لوح تقدیر 15،000،000نفر اول

 ریال،لوح تقدیر 10،000،000نفر دوم 

 ریال ،لوح تقدیر5،000،000نفر سوم 

 

 

 اط با ما ارتب

یته اجرایی جشنواره تماس حاصل مجهت پاسخ گویی به سواالت احتمالی از طریق فضای مجازی با ک

 فرمایید

 یعقوبی09220249575

yaghoubishaghayegh78@gmail.com 

 Helal_kaums_00 آیدی تلگرام :

mailto:yaghoubishaghayegh78@gmail.com

