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 سیذ سٍح اهلل الوَسَی الخویٌی ) سُ( : 

 
گَاسا باد بش ایي شْیذاى، لزت اًس ٍ ّوجَاسی شاى با 

اًبیای عظام ٍ اٍلیای کشام ٍ شْذای صذس اسالم؛ ٍ 

سضَاى هي اهلل »گَاساتش بش آًاى باد ًعوت سضایت حق کِ 

ٍ ایٌک ها ٍ شوا هاًذُ این کِ ٍاسث آى سسالتین ٍ « اکبش

 (33، ص 20)صحیفِ اهام، ج حاهل آى اهاًت. 
 

 الیت، اهام سیذ علی خاهٌِ ای :هقام عظوای ٍ
   
خاسج  تْایها اص رٌّ ی دس جاهعِ ذیًبا ذاىیشْ ادی

سا  ذاىیشْ ادیصًذُ ًگِ داشت.  ذیسا با ذاىیشَد. شْ

 ذیًگزاس ... ذ؛یٍ صًذُ ًگِ داس ذیبذاس یگشاه ذیبا

سا  یگشاه یّا خاطشُ يیا یسٍ یفشاهَش یغباسّا

 (2/2/1331،  ت هقام هعظن سّبشیبیاًا ).شدیبگ
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 سرآغاز سخو:

 

 ضْید، ٍاالتسیي هکبّس آشادگی:

 ضْبدتیٌی اش فساگیستس ٍ زسبتس تکبیس، کدام ٍ آشادگی؛ هکبس ٍاالتسیي ضْید، ٍ است صبح هؤذى تسیي بصزگ خَزضید،


!ضَد؟ هی جبزی ضْید شببى بس شًدگی، ّبی ثبًیِ تسیي تعلق بی دز کِ 

  است؛ خبک اش فساتس لویعب بِ جْبد، هسداى سپسدگی دل هحصَل زّبیی، ! آزی


هیسًد . هی ایستبدُ کِ ضْدا بس سالم پس ضکٌد . هی دزّن زا شهیي ّبی عقل تَاشى کِ هحصَلی
 
 


ا:ضْد هبًدى جبزی زاش 

 هبًد؟ هی تبزیخ دز ّب پیبم تسیي شالل حبهل خَى کِ ضَد هی چِ

 جبزی زاش ٍ ...اًد شهیي غفلت شاز ضَزُ بس ى،ببزا هجسن تفسیس ضْدا، کِ جست حقیقت ایي دز ببید زا پبسخ تسدید، بی 

 ت .ًیس عطق ًبم بِ ای چطوِ اش جَضیدى جص چیصی ضْدا، هبًدى

 ضْدا، ٍ کٌد هی ًبم ثبت خَیص دز شهبى، بسِّ ّس دز زا ّب اًسبى توبهی کِ است حسکت دایس ّویطِ کالس ضْبدت، 


اًد . هدزسِ ایي بسگصیدُ هحصالى
 
 


:هب زسبلت 

 اًد . گراضتِ ببقی هب دٍش بس زا حسکت ٍ آگبّی جٌس اش زسبلتی ٍ اًد زفتِ ضْدا،

 زا هب کِ اًد اًسبى حوبسِ پیبهبساى ضْیداى، بیدازی  . ّوبزُ هسشببًبى ضْدا، ٍ است آسوبى ٍ شهیي هسش ضْبدت، 

 اًد. فسهَدُ ًبشل است، جبزی هبى شًدگی لحظِ لحظِ دز کِ هوتد هسئَلیتی

.حسکت است جِیًت يیگ تسسالم بس ضْبدت کِ بصز
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 نلدنً

سالم تز آًْایی کِ رفتٌس تا تواًٌس ٍ ًواًسًس تا تویزًس ٍ تا اتس تِ آًاًکِ پالکطاى را اس گززى ذَیص زر آٍرزًس تا هاًٌس 

 هازرضاى گوٌام ٍ تی هشار تواًٌس هسیًَین ...

الب اسالهی است ٍ تِ تزکت ضْسای ضْسا، تزٍیج فزٌّگ ایثار ٍ ضْازت ٍ هایِ ی تقای اًقهقام ضاهد تجلیل اس 

 .اهزٍس ایزاى اسالهی زر ػزصِ ّای هلی ٍ تیي الوللی تز قلل رفیغ افترار ایستازُ است اًقالب،

سی اس اػوال ٍ رفتار أتکزین ٍ تؼظین اس هقام ضاهد ضْسا یک ٍظیفِ ٍ ضزٍرت غیز قاتل اًکار است . ضْسا تا ت

اکاری، ٍفازاری، اس ذَز گذضتگی ٍ ضجاػت، ضْاهت، صساقت ٍ ... آهَذتٌس ٍ زرس فس ؛ (لیِ السالم)ػحضزت اهام حسیي 

زر ػول ًیش آى را تِ اثثات رساًیسًس ٍ زر راُ زفاع اس اّساف هقسس اسالم جاًفطاًی ًوَزًس ٍ حواسِ ای جاٍیس 

اى ٍزلسَذتگاى ذَاّس یي تزتت پاک ضْیساى است کِ تا اتس هیؼازگاُ ػاضقاى ٍ ػارفاى ٍ زارالطفای آسازگو ا آفزیسًس

 تَز .

ٍ  )هس ظلِّ الؼالی(اهام ذاهٌِ ای  هَسسِ فزٌّگی آهَسضی اهام حسیي ػلیِ السالم تِ هٌظَر تحقق هٌَیات هقام هؼظن رّثزی

ٍ زر ذصَظ ضزٍرت آضٌایی ًسل جَاى تا آرهاى ّای اسالم ًاب ٍ اًقالب اسالهی  (رحوِ اهلل ػلیِ)فزهایطات اهام ذویٌی 

 ػجل)هٌتظزاى ٍاقؼی حضزت هْسی ٍ اهلل پزچوساراىءئِ الگَّای ارسضوٌس تزای جَاًاى ٍ ًَجَاًاًی کِ اى ضاّوچٌیي ارا

زٍرُ یازٍارُ یاراى ضیسایی زر تیي هسارس زذتزاًِ ٍ پسزاًِ هقغغ  ضص ریاقسام تِ تزگشا ،زذَاٌّس تَ (زیفاهلل تؼالی ٍ فزجِ الطّ

 ُ است.هتَسغِ زٍرُ اٍل ٍ زٍم زر سغح استاى ًوَز

ازت علثی اس هیاى سثک سًسگی ٌگ ایثار ٍ ضّْفز ،اجزای یازٍارُ ایي است کِ تا ضزکت ًوَزى زاًص آهَساى ّسف اس

اتؼاز سًسگیطاى زهیسُ ضَز ٍ زر راستای تحقق  ی هاًٌس ًسیوی جاًثرص زر ّوِ ؛، جاًثاساى ٍ آسازگاى زالٍرضْسا

 ّای اسالهی چزاؽ راّطاى ضَز. ارسش

 .لٌسگی ضیؼِ است زٍتال سزخ ٍ سثش است تال سزخ ضْازت ٍ تال سثش هْسٍیت ٍ اًتظار آًچِ تاػث تا

 رسس.  تا سهاًی کِ ضیؼِ ایي زٍ تال را زارز زست تسذَاّاى اسالم ٍ اًقالب تِ آى ًوی

ًگِ زاضتي  تزای سًسُ کٌس تا تْاًِ ای تاضس یازٍارُ یاراى ضیسایی زر قالة ّای ٌّزی اس آثار زاًص آهَساى استقثال هی

 ثاساى صثَر ٍ آسازگاى غیَر.ًًام ٍ یاز ضْسا ٍ جا

زٍرُ یازٍارُ یاراى ضیسایی اس ّوزاّی ػشیشاًی کِ زر سٌَات گذضتِ قسم تِ قسم اس حضَرضاى تْزُ  ّفتویيزر اتتسای 

   ی تِ گزهی یاراى ضیساییازٍارُ زٍرُ  ّفتویي کٌین ٍ زست یاریطاى را زر اجزای هٌس ضسُ این تطکز ٍ قسرزاًی هی

 راُ ضْسا تاضین. ی جشء یاراى راستیي هکتة اسالم ٍ ازاهِ زٌّسُ ،است تا ػٌایت ضْسا هی فطارین. اهیس

 ٍ هي ا.. التَفیق
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 نَریت یادواره: أن

 

 سجییٗ ٚ سطشیح اثؼبد ٔخشّف فشٍٞٙی ٚ دیٙی، سیبسی، ٘ظبٔی ٚ... ٞطز سبَ دفبع ٔمذس  -

 ...  سبَ دفبع ٔمذس ٘ظیش ضٟبدر عّجی، ایثبس، خٟبد ٚسشٚیح فشًٞٙ اسصضٟبی ٞطز  سجییٗ ٚ -

 دس سذاْٚ ٚ ص٘ذٜ ٍ٘ٝ داضشٗ ٚ آصادٌبٖ سشافشاصیٗ ٘مص ٚ خبیٍبٜ ٚ ٔٙضِز خب٘جبصاٖ ػضیض ثٝ ػٙٛاٖ ضٟذای ص٘ذٜ یسج -

 اسصضٟبی دفبع ٔمذس 

 س اسالْ غ دفبع ٚ ٘مص آفشیٙی ٔذافؼبٖ حشْ ثٝ ػٙٛاٖ دبسذاساٖ ٚالیز ٚ ٘ظبْ ٔمذیٗ خبیٍبٜ سفیسجی -

 

 اٌداف یادواره: 

 

 ای ٚسخصصی ٕ٘ٛدٖ دس خصٛظ اسصضٟبی دفبع ٔمذس سحمك فشٔبیطبر ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٔجٙی ثش وبس حشفٝ .1

 سدذیذ ػٟذ ثب حضشر أبْ )سٜ( ٚ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٚ ضٟذای ا٘مالة .2

 ثسظ ٚ ٌسششش فشًٞٙ ٔؼٙٛیز ٚ ایثبس ٚ اسصضٟبی دفبع ٔمذس دس خبٔؼٝ دا٘ص آٔٛصی .3

 فذاوبسی ثشای ٘سُ ٘ٛخٛاٖ ٚ خٛاٖ ضٟبدر ٚ ایثبس ٚ ی فّسفٝسجییٗ  .4

 اسصضٟبی دٚساٖ دفبع ٔمذس ثب دا٘ص آٔٛصاٖ فشًٞٙ سبصی ٚ سحىیٓ دیٛ٘ذ ػبعفی ٚ ٔؼٙٛی ثیٗ ٕ٘بدٞب ٚ .5

 سشافشاصٚ آصادٌبٖ  ٚ خب٘جبصاٖ ٌشأی اٍِٛٞبی سفشبسی ٚ سیشٜ ػّٕی ضٟذاسجییٗ ٚسطشیح  .6

 سشافشاص ٚ آصادٌبٖ والْ ضٟیذاٖ ص٘ذٜ )خب٘جبصاٖ (ٚ سٔض ٞبی ضیذایی اص  ضٙبخز ساص .7

ثسظ ٚ ٌسششش فشًٞٙ خٟبد ٚ دفبع اص اسصضٟب ٚ ٔمذسبر دیٗ ٔجیٗ اسالْ ٚ ٘ظبْ خٕٟٛسی اسالٔی دس ِٛای دشچٓ دفبع  .8

 اص حشٔیٗ

 ٗ ٘مص ٚ خبیٍبٜ ص٘بٖ دس دفبع ٔمذس ٚ دس دفبع اص اسصضٟبی دیٗ ٔجیٗ اسالْیسجی .9

 

 : خلَكی و كاىَىی نستيدات

 

دس ، ٞذف ٞبی ػّٕیبسی ٚ ساٞىبس ٞبثب سٛخٝ ٚ ػٙبیز ثٝ ایٗ ٟٔٓ وٝ دس سٙذ ساٞجشدی سحَٛ ٘ظبْ سؼّیٓ ٚ سشثیز دس فصُ ٞفشٓ 

ٝ اسصش ٞبی ا٘مالة اسالٔی ٚ سٛإ٘ٙذ سبصی ٔشثیبٖ ٚ دا٘ص آٔٛصاٖ ثشای ث، ثصیشر دیٙی ٚ ثبٚس سمٛیز ایٕبٖ ( 204)  ساٞىبس

ٞبی آٔٛصضی ٚ ٕٙبٖ ثب اسشفبدٜ اص ظشفیز ثش٘بٔٝ ایٗ اسصش ٞب ٚ ٔٛاخٟٝ ٞٛضٕٙذا٘ٝ ثب سٛعئٝ ٞبی دضٚفبداسی ٚ حٕبیز آٌبٞب٘ٝ اص 

ػّٕیٝ ٚ حضٛس فؼبَ ٚ سبصٔبٖ یبفشٝ  سشثیشی آٔٛصش ٚ دشٚسش ٚ ٔطبسوز خب٘ٛادٜ ٚ سبیش ٟ٘بدٞب ٚ دسشٍبٜ ٞب ثٝ ٚیژٜ حٛصٜ ٞبی

 ویذ لشاس دادٜ اسز.أسا ٔٛسد س ا٘مالثی ٝ ٞبی سیبسی ٚ اخشٕبػی ٚدا٘ص آٔٛصاٖ ٚ ٔذاسس دس ثش٘بٔ

سحمك  ثذیٗ ٔٙظٛس یبدٚاسٜ یبساٖ ضیذایی اٞذاف فٛق سا دس دسشٛس اِؼُٕ اخشایی خٛد د٘جبَ ٔی وٙذ سب ٌبْ ٞبی ٔٛثشی سا دس ٔسیش

 .ساٞىبسٞبی ثیبٖ ضذٜ ثشداسد
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 صیدایی یاران یادواره سازناىی چارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستاد نرکزی

 نَسسً فرٌيگی آنَزصی انام خسیو)ع( 

 

 دبیرخاىً
 نضٍد نلدس    -دوره دوم  -انام خسیو )ع(   پسراىًدبیرستان 
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 صرح وظایف یادواره: 

 دفبع ٔمذس ی صٔیٙٝ آٔٛصضی دس ٚ ٞبی دژٚٞطی اخشای ثش٘بٔٝ .1

 ثب اسشفبدٜ اص فشًٞٙ حبوٓ ثش دفبع ٔمذس  آٔٛصی ا٘سدبْ ٚ سمٛیز ثسیح دا٘ص، حفظ، خزة .2

دٚساٖ دفبع ثب سجییٗ ٔصبدیك ػیٙی  ٚ ٘طبط دس فضبی دا٘ص آٔٛصیسفىش ثسیدی  ثبال ثشدٖ آٌبٞی ٚ ٕٞچٙیٗ سٚحیٝ ٚ .3

 ٔمذس 

 ٞبی سخصصی ثب ٕٞىبسی سبیش ٟ٘بدٞب ٚ ٔشاوض ٔشسجظ ثب فضبی دفبع ٔمذس ٚ وبسٌبٜٞب  ایدبد والس .4

 سطىیُ ٚ ایدبد سبیز یبدٚاسٜ .5

 ٜاٖ ٔحششْ آٔٛصضی دس اخشای یبدٚاسخزة ٔطبسوز ٚ ٕٞىبسی ٕٞىبس. 6

 

   : ستاد نرکزیصرح وظایف 

 ٌضاسش ثٝ ٔدٕغ ػٕٛٔی ی دبسخ ٌٛیی ٚ اسائٝ .1

 ٚ اخشای آٟ٘ب دس یبدٚاسٜسصٕیٓ ٌیشی ٚ سصٛیت ٔصٛثبر . 2

 
 

 :صرح وظایف دبیرخاىً 

 بدٚاسٜ . ی ٔشوضی سٕٟیذ ٔمذٔبر ٚ ٕٞبٍٞٙی الصْ ثشای سطىیُ خّسبر سشبد ٚ ا٘ؼىبس آٖ ثٝ سشبد .1

 سطىیُ خّسبر سٛخیٟی ٔسشٕش ثشای ٔسئِٛیٗ ٚ اػضبی وٕیشٝ ٞب ٚ ٚاحذ ٞبی ریشثظ . .2

 ثٛط ثٝ آٖ .صذٚس اثالؽ ثشای وّیٝ ی ػٛأُ اخشایی ٚ دیٍیشی ٔش  .3

اسائٝ ثٝ ٔٛسسٝ ٚ ، سبصٔبٖ ٞب ٚ ٟ٘بدٞبی دِٚشی ٚ غیش دِٚشی ٔىبسجبر الصْ ثب اداساری ٚ سٟیٝ ا٘دبْ وّیٝ ی أٛس ٔشثٛط   .4

 فشٍٞٙی آٔٛصضی أبْ حسیٗ )ع( خٟز سٙظیٓ ٚ اسسبَ .

 اثالؽ ضشح ٚظبیف ٔسئِٛیٗ وٕیشٝ ٞب ٚ اػضبی صیش ٔدٕٛػٝ ی آٖ ٞب . .5

ٚ اسائٝ ثٝ ٔٛسسٝ فشٍٞٙی آٔٛصضی أبْ حسیٗ )ع( خٟز سبییذ  یبدٚاسٜٝ ٞب ٚ ِٛح ٞبی یبدثٛد سمذیش٘بٔ سٟیٝ ٚ سٙظیٓ .6

 ٟ٘بیی .

 ... ٚ سٟیٝ ٚ سٙظیٓ آٔبس ٚ اعالػبر ٔٛسد ٘یبص ثش اسبس فشْ ٞبی اسسبِی .7

 . یبدٚاسٜخشای ثش٘بٔٝ دس عَٛ ثشٌضاسی ٘ظبسر دلیك ثش ا .8

ٔٛسسٝ فشٍٞٙی ٕش ٚ اسائٝ ی آٖ ثٝ ضاسش ٞب ٚ ٘شبیح اسصیبثی ٔسشاسشخشاج ٘ظبسر اسائٝ ضذٜ ٚ سحّیُ ٚ خٕغ ثٙذی ٌ .9

 . آٔٛصضی أبْ حسیٗ)ع(

ٕ٘ٛ٘ٝ دس  آٔٛصضٍبٜالع ٔسئِٛیٗ ٔشثٛعٝ ٚ ا٘شخبة ٚ اسائٝ آٖ خٟز اعی اخشایی ٞب وٕیشٝ ثجز ٘ىبر ٔثجز ٚ ٔٙفی وبس .10

  سٛسظ ٔٛسسٝ فشٍٞٙی آٔٛصضی أبْ حسیٗ)ع(.یبدٚاسٜ دبیبٖ 

  .(ٔٛسسٝ فشٍٞٙی آٔٛصضی أبْ حسیٗ)عب ٚ اسائٝ ی آٖ ثٝ ٕٞیشٝ و د ٘یبص ثشای اسصیبثی اص فؼبِیز ٞبیسٟیٝ فشْ ٞبی ٔٛس .11

یبدٚاسٜ  ٞفشٕیٗٞبی دیطیٗ دس خٟز ویفیز ثخطی ثٝ ثشٌضاسی ٜ ٘مبط لٛر ٚ ضؼف یبدٚاس ،دیطٟٙبدار دسیبفز ٘ظشار، .12

 . اص ٔذاسس سغح اسشبٖ
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 : تبلیغات هیتًک

 .یبص خٟز ٕٞبٍٞٙی ٞش چٝ ثٟشش أٛسش ثب دثیشخب٘ٝ ٚ سطىیُ خّسبر ٔٛسد ٘ثشلشاسی اسسجبط ٔسشٕ .1

، اسشٙذ ،، سٟیٝ ٚ سٛصیغ سشاوز، دٛسشش، ثشٚضٛس، آٚیضسٟیٝ ِٛاصْ ٔٛسد ٘یبص ٚ ا٘دبْ وّیٝ ی أٛس سجّیغی ضبُٔ دبسچٝ ٘ٛیسی .2

 (ٚ دطشیجب٘ی سسب٘ی اعالع ٚ ػٕٛٔی سٚاثظ وبسٌشٜٚ ثبٕٞىبسی) …ثٙش ٚ

آصادٌبٖ ٚ  خب٘جبصاٖ ػضیض ،ضٟبدر ثٛیژٜ سشٚیح سضبدر ٞب ی ضٟذای ٞطز سبَ دفبع ٔمذس ایثبسٚسشٚیح فشًٞٙ  .3

 فشاصاسش

 ٔذاسس .اعالع سسب٘ی دس ساثغٝ ثب ٘حٜٛ ی سجّیغبر دس سغح  سٚاثظ ػٕٛٔی ٚ ٕیشٕٝٞبٍٞٙی ثب و .4

 عشاحی ٚ دیٍیشی خٛایض، ٞذایب ٚ سٙذیس ٞب ٚ ِٛح ٞبی یبدثٛد. .5

  بُٔ آثبس ثشسش ٚ دیبْ ٞب ٚ ٘ىبر یبدٚساٜ(سٟیٝ ثِٛشٗ یبدٚاسٜ )ض .6

 
 

 تدارکات و پضتیباىی : هیتًک 

  دیص ثیٙی ٚ ثشآٚسد اػشجبسار دس اسسجبط ثب ٕٞبیص ٚ دیٍیشی آٖ سب حصَٛ ٘شیدٝ . .1

  حسبثی دس خصٛظ دسیبفز سٙخٛاٜ ثشای ا٘دبْ أٛس . ٕٞبٍٞٙی ثب ری . 2

  ٚ دثیشخب٘ٝ. ٞبی ثشٌضاس وٙٙذٜ وٕیشٝٝ ٚ دزیشایی، الالْ ٔٛسد ٘یبص سٟیٝ وّیٝ ی أىب٘بر ٔٛسد ٘یبص خٟز سغزی  .3

 دیص ثیٙی ٘یشٚ ٞب ٚ أىب٘بر ٔٛسد ٘یبص . . 4

 ٚ اسىبٖ. ٞبی الصْ دس خصٛظ ثشٌضاسی ٕٞبیص ػمذ لشاسداد. 5

  ٕٞبٍٞٙی ثب ٔسئِٛیٗ سبیش وٕیشٝ ٞب خٟز سفغ ٔطىالر ٚ ٔٛا٘غ ٚ ثشعشف ٕ٘ٛدٖ ٘یبص ٞب .. 6

  ٞب ٚ غیشٜ . وبُٔ ثش وبس وّیٝ ی ٘یشٚٞبی خذٔبسی دس سبِٗ ٞب ٚ فضبٞبی اخشا ، خٛاثٍبٜ٘ظبسر . 7

  ایبة ٚ رٞبة ضشوز وٙٙذٌبٖ ٚ اسائٝ خذٔبر الصْ ثٝ آ٘بٖ . ٕٞبٍٞٙی خٟز  . 8

 ٔغبثك ثٛدخٝ ٔصٛة. ٚ سبٔیٗ اػشجبسسٟیٝ خٛائض، ٞذایب، سٙذیس ٞب ٚ ِٛح ٞبی سمذیش ٚ یبدثٛد ٞبی ٔٛسد ٘یبص. 9

 

 روابط عهَنی واطالع رساىی :کهیتً  

 .دػٛر اص سخٙشا٘بٖ ٚ ٔیٟٕب٘بٖ  .1

  سحشیش اسبٔی ٔسئِٛیٗ دس دػٛسٙبٔٝ ٕٞبیص ٚ اسسبَ آٖ . .2

  عشاحی ٚ سبخز سیضس ٚ سجّیغبر الصْ . .3

  . یبدٚاسٜر دس اص سبییذ سشبد ثشٌضاسی عشاحی ٚ چبح وبسر دػٛ .4

 . ٞبی سصٛیشی اص سٕبٔی ٔشاحُ اخشای ثش٘بٔٝ ٌضاسش ی ٕٞبٍٞٙی خٟز فیّٕجشداسی ٚ ػىبسی ٚ سٟیٝ .5

  سٟیٝ أىب٘بر ٚ ٚسبیُ ٔٛسد ٘یبص ٚاحذ ٞبی سٕؼی ٚ ثصشی. .6

 .خٟز سجّیغبر الصْ دس ٔىبٖ ٞبی ٔٙبست ضٟش ،ٔذاسس ٕٚٞبٍٞٙی ثب وّیٝ اسٌبٖ ٞب، سبصٔبٖ ٞب ٚ اداسار ٔشسجظ  .7

  ر ٚ سسب٘ٝ ٞبی ٌشٚٞی .ٌضاسش وبُٔ اص سٚ٘ذ ثشٌضاسی ٕٞبیص خٟز ا٘ؼىبس دس ٔغجٛػبی سٟیٝ  .8

  ٘ظبسر ٔسشٕش ثش ویفیز صٛر ٚ سصٛیش سبِٗ ٞبی اخشای ٔشاسٓ . .9

  .یبدٚاسٜ ٚ سصٛیشی وّیٝ ی ثش٘بٔٝ ٞبی ضجظ صٛسی  .10

 .سٟیٝ ٌضاسش وبّٔی اص سٚ٘ذ أٛس ٚ اسائٝ آٖ ثٝ ٔسئَٛ دثیشخب٘ٝ .11

 .دیص ثیٙی ٚ دسخٛاسز أىب٘بر .12
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 .ا٘دبْ أٛس اسخبػی .13

 .ب ٔذاسس ٚ دسیبفز سٚ٘ذ ػّٕىشد آٟ٘باسسجبط ٔسشٕش ٚ دیبدی ث .14
 

 کهیتً نسابلات :

 .سؼبُٔ ٚ اسسجبط ٔسشٕش ثب دثیشخب٘ٝ ٚ حضٛس دس خّسبر خٟز ٕٞبٍٞٙی ٞبی الصْ  .1

 حضٛس دس خّسبر سٛخیٟی ٚ ٔؼشفی لبِت آثبس، ضیٜٛ داٚسی ٚ .... .2

 .اسائٝ ٕ٘ٛ٘ٝ فشْ اسصضیبثی آثبس دس ٞش سضشٝ دس خّسبر سٛخیٟی ٔذاسس ضشوز وٙٙذٜ .3

 .ایٕیُ ( یبدٚاسٜ ٚ اعالع سسب٘ی خٟز خٕغ آٚسی آثبس  سٟیٝ ٚ سٙظیٓ آدسس سایب٘بٔٝ ) .4

 .اسائٝ اخجبس ٚ اعالػبر ٚ ٌضاسش ػّٕىشد دس ٞش ٔشحّٝ ثٝ وٕیشٝ سٚاثظ ػٕٛٔی خٟز دسج دس سبیز یبدٚاسٜ .5

 ، فشْ ٞبی داٚسی دس ٞش سضشٝ ٚ ...( ٛط ثٝ داٚسی آثبس ) ضٙبسٙبٔٝ اثشسٟیٝ فشْ ٞبی ٔشث .6

 .ضٙبسبیی ٚ ا٘شخبة اسبسیذ دس ٞش سضشٝ خٟز داٚسی آثبس .7

 ٔذاسس ٔدشی، دا٘ص آٔٛصاٖ ٚ ... ( سٟیٝ فشْ ٞبی آٔبسی ٔٛسد ٘یبص خٟز خٕغ آٚسی اعالػبر ضشوز وٙٙذٌبٖ ) .8

 .سؼییٗ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ اخشای ٔسبثمبر  .9

 .دسیبفز ٚ عجمٝ ثٙذی آثبس ضشوز وٙٙذٜ دس یبدٚاسٜ . 10

 .خٟز داٚساٖ دس ٞش سضشٝ دیٍیشی صذٚس اثالؽ. 11

 .اسائٝ ثٝ دثیشخب٘ٝ سضشٝ ثٝ سفىیه سضشٝ ٚ ٔمغغ ٚ سٟیٝ ِیسز ٔٙشخجبٖ ٞش . 12

دس ٘طشیٝ یبدٚاسٜ ٚ دسج اسائٝ آثبس ثشسش خطٙٛاسٜ ٚ آٔبس ضشوز وٙٙذٌبٖ ثٝ سفىیه ٔذاسس ثٝ وٕیشٝ فشٍٞٙی خٟز . 13

 .یبدٚاسٜ وٕیشٝ سٚاثظ ػٕٛٔی خٟز دسج دس سبیز
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 دبیرخاىً تلَیم زناىبيدی
 

 نسئَل اجرا زنان اجرا عيَان برىانً
 تزگشاری جلسات ّواٌّگی اٍلیِ ستاز هزکشی ٍ زتیزذاًِ .1

 ًَیس ّای هَرز ًیاس آهازُ ساسی چارت اجزایی ٍ تْیِ پیص .2

 

30/5/89 
 ستاز هزکشی

 زتیزذاًِ

 اتالؽ ضزح ٍظایف کویتِ ّا ٍ ػَاهل .1

 یازٍارُ یاراى ضیسایی ویيّفترًٍوایی اس سایت  .2

 ارسال ضیَُ ًاهِ یازٍارُ تِ هسارس .3

 ارسال آى تِ هسارسٍ یازٍارُ یاراى ضیسایی  ّفتویيپَستز تْیِ  .4

 آغاس تواس ٍ ارتثاط تا هسارس ٍ اعالع رساًی ّای السم .5

تزگشاری جلسات تَجیْی هسارس ٍ زػَت اس ػَاهل هسارس  .6

 هجزی زر سغح استاى

 اس هسارس 1ضسُ ضوارُ زریافت فزم ّای تکویل  .7

هیمى اول شهریورماه 

89 

 ستاز هزکشی

 زتیزذاًِ

 کویتِ هساتقات

 کویتِ رٍاتظ ػوَهی

 15/7/89 تْیِ تاًک اعالػات هسارس ضزکت کٌٌسُ
 زتیزذاًِ

 کویتِ رٍاتظ ػوَهی

 یازٍارُ یاراى ضیسایی ّفتویي جوغ آٍری آثار
 حداکثر تا

89/11/20 

 زتیزذاًِ

 کویتِ هساتقات

 یازٍارُ یاراى ضیسایی ّفتویي ن اذتتاهیِهزاس
15/12/89 

 

 زتیزذاًِ

 کویتِ هساتقات

 کویتِ رٍاتظ ػوَهی

 کویتِ پطتیثاًی
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 مراحل اجرای مسابقات یادواره  در سطح آموزشگاه
ی، ٔؼبٖٚ دشٚسض ٚ ٔشثی ، ٔؼبٖٚیزٚاسٜ یبساٖ ضیذایی ٔشطىُ اص ٔذیش، سشبد اخشایی یبددس ٞش یه اص ٔذاسس ضشوز وٙٙذٜ

 ، ٕ٘بیٙذٜ دثیشاٖ ٚ سئیس ضٛسای دا٘ص آٔٛصی سطىیُ ضٛد .فٙبٚسی

اثشذا ٔذیش یب ٔؼبٖٚ دشٚسضی ثب ٔؼشفی یبدٚاسٜ ٚ اٞذاف آٖ وّیٝ اػضبی سشبد سا سٛخیٝ ٕ٘بیٙذ. سذس ثب ٕٞىبسی دثیشاٖ ٚ 

 -<ٔسشٙذ –داسشب٘ی >ی، فیّٓ وٛسبٜ ) ٘مبضی، ضؼش، ٔشٗ ادثی، ػىبسبر سطىالر دا٘ص آٔٛصی ٚ  ثب سٛخٝ ثٝ سضشٝ ٞبی ٔسبثم

الذاْ ثٝ ضٙبسبیی دا٘ص آٔٛصاٖ  ( ٘شْ افضاس ا٘ذسٚیذ عشاحی -ایدبد وب٘بَ دس دیبْ سسبٖ سشٚش -خٛضٙٛیسی -ٕ٘بًٞٙ

ػالٜٚ ثش ٔؼشفی ٔٙبثغ ) سبیز یبدٚاسٜ ٚ دیٍش سبیز ٞب ٚ ٚثالي ٞب  خّسبر وبسٌبٞی سخصصی دس ٞش سضشٝ دسٕ٘ٛدٜ ٚ ٔسشؼذ 

ص آٔٛصاٖ ػاللٕٙذ ( ٚ سآویذ ثش اٞذاف، ضیٜٛ ٘بٔٝ ی اخشایی ٚ ٔؼیبسٞبی اسصیبثی آثبس سا دس اخشیبس دثیشاٖ ٚ دا٘ا ثب ضٟذدس ساثغٝ 

 .لشاس دٞٙذ

 پیشنهادات 

سٟیٝ ٚ دس اخشیبس دا٘ص آٔٛصاٖ لشاس سی ٔفیذ ٚ ٔٙبست سا دسثبسٜ ضٟذا ٚ خب٘جبصاٖ ثب ٕٞىبسی ثٙیبد ضٟیذ ضٟشسشبٖ ٔٙبثغ اعالػب -

 . دٞیذ

بػی، سبسیخ، دشٚسضی، ، آٔبدٌی دف، سفىش ٚ سٛاد سسب٘ٝ ایس ادثیبردس سٕبٔی ٔشاحُ اخشای ٔسبثمبر اص ٕٞىبسی دثیشاٖ دسٚ -

 ، لشآٖ ٚ ٞٙش اسشفبدٜ ٕ٘بییذ.دیٗ ٚ ص٘ذٌی

ٜ دس اخشای عشح اسشفبدضٛسای دا٘ص آٔٛصی  ٚ سطىالر دا٘ص آٔٛصی اػٓ اص ثسیح دا٘ص آٔٛصیی اص حضٛس ٚ ٔطبسوز وّیٝ  -

 ٕ٘بییذ.

، خب٘جبصاٖ ٚ ی ٔذافغ حشْ، ضٟذای ٞطز سبَ دفبع ٔمذسثشٌضاسی ٕ٘بیطٍبٜ ٚیژٜ یبدٚاسٜ یبساٖ ضیذایی ثب ٔحٛسیز ضٟذا -

 سشافشاص آصادٌبٖ

 دخص وّیخ یبدٚاسٜ ٞبی لجّی یب وّیخ ٞبی ٔٙبست ثب فضبی یبدٚاسٜ یبساٖ ضیذایی -

 ص حضٛس ایطبٖضٙبسبیی خب٘ٛادٜ ٔحششْ ضٟذا دس سغح ٔذسسٝ ٚ اسشفبدٜ ا -

 ٚ آصادٌبٖ سشافشاص خب٘جبصاٖ ػضیض، دػٛر اص خب٘ٛادٜ ٔحششْ ضٟذا -

 ٚ آصادٌبٖ سشافشاص خب٘جبصاٖ ػضیض ،دیذاس ثب خب٘ٛادٜ ضٟذا -

 اص آسبیطٍبٜ خب٘جبصاٖ ثبصدیذ -

 ثشٌضاسی وبسٌبٜ ٞبی آٔٛصضی دس ٞش سضشٝ -

ب٘ٛادٜ ضٟذا دفبع ٔمذس ٚ ٔذافغ حشْ ٕٞبٍٞٙی ٔطٟذ دثیشخب٘ٝ آٔبدٌی داسد وٝ خٟز دیذاس ثب خ سشبٖضٕٙب فمظ دس ضٟش -

 الصْ سا ثٝ ػُٕ آٚسد.

 ٌشأی. شغیت دا٘ص آٔٛصاٖ ٚ ٕٞىبساٖطٛیك ٚ سداضشٝ ا٘ذ خٟز س ٕٞىبسیوٝ دس یبدٚاسٜ  یسمذیش اص دثیشا٘ -
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 نکات مهم 

  سٟیٝ دسشٛساِؼُٕ ٞبی الصْ ٚ سٛخیٝ دلیك دا٘ص آٔٛصاٖ -

 ٔغبثك ثب صٔبٖ اػالْ ضذٜ  ػاللٕٙذٔسبثمبر دس سغح آٔٛصضٍبٜ ٚ سشغیت ٚ سطٛیك دا٘ص آٔٛصاٖ  ضاسیسٕٟیذ ٔمذٔبر الصْ خٟز ثشٌ -

 (15/7/98 -سٛسظ ٔذاسس دس اسشع ٚلز ٚ اسسبَ آٖ ثٝ دثیشخب٘ٝ )ٔؼشفی اػضبی سشبد ٞش آٔٛصضٍبٜ 1 سىٕیُ فشْ ضٕبسٜ -

 .دس صٔبٖ سؼییٗ ضذٜ سىٕیُ دلیك فشْ ضٙبسٙبٔٝ اثش ثشای ٞشیه اص آثبس ٚ اسسبَ ثٝ دثیشخب٘ٝ  -

 :اسسبَ ٌشدد modir.ysh@chmail.ir ثب سػبیز ٘ىبر ریُ ثٝ آدسس دسز اِىششٚ٘یه ، سصبٚیشخٟز لشاسٌشفشٗ دس سبیز یبدٚاسٜ ٚ اخجبس -

 

 دٚاسٜ دس ٔذاسس ثٝ صٛسر سبیخ ضذٜٔشٗ اخجبس اص فؼبِیز ٞبی یب(word)  أالئیػبیز ٘ىبر دسشٛسی ٚ ٍ٘بسش ثب س ،

 .اسسبَ ٌشدد  ٕٞشاٜ ثب حذالُ یه ػىس  ، ٚ خجشٞب ثصٛسر سٚصا٘ٝثبضذ  ز سجبسٔطبثٝ اخجبس سبی

  ٝسىشاسی ٚ فبلذ اسصش خجشی ٔؼزٚس اسز.)حذاوثش دٚ سٚص دس اص ا٘دبْ فؼبِیز( دثیشخب٘ٝ اص دسج اخجبس سبسیخ ٌزضش ، 

  اسز.ٔٛصاٖ ٚ ٕٞىبساٖ دس سصبٚیش اِضأی آدس ٔذاسس دخششا٘ٝ سػبیز حدبة دا٘ص 

  اص ٚضٛح ٚ ویفیز ٔٙبست ثشخٛسداس ثبضذسصبٚیش ( ػشض (width) سصبٚیش ثٝ سؼییٗ ٌشدد دسصذ  100 ، آٖ ٞب ٚ )

 صٛسر افمی سٟیٝ ضٛد . ) خٟز سٟیٝ وّیخ یبدٚاسٜ(

 

بَ دس دیبْ ایدبد وب٘ ، ٕ٘بًٞٙ٘مبضی،  ،خٛضٙٛیسی  ، «ٔسشٙذ –داسشب٘ی » فیّٓ وٛسبٜ ، ٞبی ضؼش ، ٔشٗ ادثی ، ػىبسی دس سضشٝ  اسسبِی آثبس

 ثب سػبیز ٘ىبر صیش ثٝ دثیشخب٘ٝ اسسبَ ٌشدد :ٚ عشاحی ٘شْ افضاس ا٘ذٚسیذ  سسبٖ سشٚش

 

 :  ٔٛخٛد دس سبیز یبدٚاسٜ وٝ ضبُٔٔذاسس ثبیذ دس لبِت فشْ اوسُ  وّیٝ آثبس اسسبِی -

ٚ ضٕبسٜ ٕٞشاٜ ٘بْ ساثظ ، ،دبیٝ سحصیّی  دثیشسشبٖ دٚسٜ اَٚ /دْٚ ٘بْ آٔٛصضٍبٜ، ٘بْ ضٟش، سضشٝ ٔسبثمٝ، ٘بْ دذس، ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌی،

 خب٘ٝ اسسبَ ٌشدد. ثٝ دثیش 20/11/98حذاوثش سب سبسیخساثظ  ٔی ثبضذ، 

 وّیٝ ی آثبس دسیبفشی اص دا٘ص آٔٛصاٖ، سٛسظ آٔٛصضٍبٜ ثشسسی ٚ اص اسسبَ آثبس سىشاسی ٚ خالف لٛائذ ضیٜٛ ٘بٔٝ خٛدداسی ضٛد. -

 یبدٚاسٜ یبساٖ ضیذایی داضشٝ ثبضٙذ، دس ٔشاسٓ اخششبٔیٝ سمذیش ثٝ ػُٕ خٛاٞذ آٔذ. ٗٞفشٕیدس سا وٝ ثٟششیٗ ػّٕىشد  ٔذاسسیاص  -
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 برىانً زناىبيدی  در سطح آنَزصگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان اجرا عيَان برىانً

 1/7/98 یادواره یاران طیدایی ُفحيیً دریافث طیّه ٌاىَ  -

 یادواره یاران طیدایی ُفحيیًدریافث و ٌػب پّشحر   -

 یادواره در آىّزطگاه شحاد جظکیم   -
6/7/98 

 جّشط آىّزطگاه و ارشال آن ةَ دةیرخا1ٌَجکيیم و ارشال فرم طياره   -
نغایث  1/7/98

8/7/98 

 ، داٌض آىّزان و اونیاةرگزاری زهصات جّزیِی دةیران -

 در ُر رطحَ ایی داٌض آىّزان ىصحػد و جّاٌيٍدطٍاش -

 دةیران گراىیو  آىّزانجتهیغات و زذب صداکذری داٌض   -

 صصب ٌیازةر ةرگزاری کارگروه ویژه در ىدرشَ   -

 ارشال گزارش و جػاویر از فػانیث ُای دةیرشحان در ُر ىرصهَ از ظریق آدرس ایيیم یادواره -

Modir.ysh@chmail.ir ( ٖ٘بْ آٔٛصضٍبٜ   –ٔٛضٛع ایٕیُ : ٘بْ ضٟشسشب– )ػٙٛاٖ خجش 

 

 دریافثاز زىان 

 طیّه ٌاىَ

 زيع آوری و ارشال آدار ةَ دةیرخاٌَ -

 جکيیم دكیق فرم طٍاشٍاىَ ادر ةرای ُر یک از آدار و ارشال ةَ ىّكع -

 جکيیم و ارشال فرم آىاری ُر رطحَ ُيراه ةا آدار ةَ غّرت دشث ٌّیس و فرم اکصم-

صداکذر جا 

20/11/98 
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 ضمائم
 دا٘ص آٔٛصاٖ لشاس دادٜ ضٛد (  فشاخٛاٖ ) سىثیش ضذٜ ٚ دس ٔؼشض دیذ دثیشاٖ ٚ

 فشْ ٔالن ٞبی اسصیبثی ٔسبثمبر ٔشٗ ادثی .1

 فشْ ٔالن ٞبی اسصیبثی ٔسبثمبر ضؼش .2

 فشْ ٔالن ٞبی اسصیبثی ٔسبثمبر ٘مبضی .3

 ٞبی اسصیبثی ٔسبثمبر ػىبسیفشْ ٔالن  .4

 فشْ ٔالن ٞبی اسصیبثی ٔسبثمبر خٛضٙٛیسی .5

 فشْ ٔالن ٞبی اسصیبثی ٔسبثمبر ٕ٘بًٞٙ .6

 «ٔسشٙذ -داسشب٘ی»ی اسصیبثی فیّٓ وٛسبٜ فشْ ٔالن ٞب .7

 ایدبد وب٘بَ دس دیبْ سسبٖ سشٚشفشْ ٔالن ٞبی اسصیبثی ٔسبثمبر  .8

 ٘شْ افضاس ا٘ذسٚیذ عشاحیفشْ ٔالن ٞبی اسصیبثی ٔسبثمٝ  .9

 فشْ ضٙبسٙبٔٝ اثش ) ثٝ سؼذاد آثبس سىثیش ضذٜ ٚ ثٝ ٕٞشاٜ ٞش اثش اسسبَ ضٛد ( .10

 ضی آٔٛصضٍبٜ(فشْ ضٕبسٜ یه )ٔؼشفی اػضبی سشبد ٔشو .11
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 : ٔٛسسٝ فشٍٞٙی آٔٛصضی أبْ حسیٗ ػّیٝ اِسالْ نجری

ٚ آصادٌبٖ  خب٘جبصاٖ ػضیض ،خبعشار ضٟذا سجه ص٘ذٌی ٚاص عشیك ٔشٚس ٚ ثبص آفشیٙی  : دسشیبثی ثٝ سجه ص٘ذٌی ضٟذا ٌدف

 سشافشاص

 : نددوده اجرا

دس سغح اسشبٖ خشاسبٖ اِسالْ  ٝػّی دخششا٘ٝ ٚ دسشا٘ٝ أبْ حسیّٗیٝ دثیشسشبٖ ٞبی دٚسٜ اَٚ ٚ دْٚ و اٖدا٘ص آٔٛصسغح  دس-

 سضٛی

  

 فشاصاٚ آصادٌبٖ سش خب٘جبصاٖ ،: ص٘ذٜ ٍ٘ٝ داضشٗ یبد ٚ خبعشٜ ی ضٟذا نَضَع

 :  رصتً ٌای نسابلً

ایجاد کاىال در پیام  – ىهاٌيگ -خَصيَیسی-«داستاىی –نستيد »فیلم کَتاه  -عکاسی  -ىلاصی  -صعر  -نتو ادبی     

 ىرم افزار اىدروید  طراخی –رسان سروش 

 20/11/98:  نٍلت ارسال آثار

  15/12/98:  زنان اختتانیً و تلدیر از برگزیدگان

 ذسٔطٟذ ٔم –دٚسٜ دْٚ  – أبْ حسیٗ ػّیٝ اِسالْ دسشا٘ٝ: دثیشسشبٖ  دبیرخاىً یادواره

دٚسٜ  –دثیشسشبٖ دسشا٘ٝ أبْ حسیٗ ػّیٝ اِسالْ  -سٚثشٚی فضبی سجض  -17دادٌش  -67ٚویُ آثبد   –: ٔطٟذ  ىضاىی دبیرخاىً

 دْٚ

 :تلفو تهاس 

  09924895960ٕٞشاٜ:     - 35018601-2 ثبثز:

 آٔبدٜ دبسخٍٛیی ثٝ سٛاالر ضٕب ٔی ثبضذ. 11:30صجح اِی  8ٕٞٝ سٚصٜ اص سبػز  دثیشخب٘ٝ

 https://ysh.tabaar.ir       : ىی سایت یادوارهىضا

 Modir.ysh@chmail.ir      : دریافت ىظرات و پیضيٍادات و اخبار ندارس از طریق آدرس ایهیم
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  نتو ادبیارزیابی نسابلً  فرم

 

 :ىحً ادةی طرایط آدار 

 ىصاةلَ ةَ غّرت اٌفرادی ىی ةاطد. .1

 شعر ٌّطحَ طّد. 15شعر و صداکذر  9ىحً ادةی صداكم در  .2

ةرای ىحً ةا ذکر ٌام  14ةرای غٍاویً و اٌدازه  16اٌدازه   ZARةا فٌّث  کهیَ ىحً ُا ةَ غّرت جایپ طده .3

 ةَ دةیرخاٌَ ارشال گردد. و پریٍث گرفحَ طده ،ٌّیصٍده و آىّزطگاه

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دم رعایت موارد ارزیابیعدر صورت 
 خواهد شد.مسابقات،آثار داوری ن

 نَارد ارزیابی ردیف

 شّژه() ىّضّع 1

 پیرٌگ()ظرح  2

 یان اصصاس ىحٍاشب ةا ىّضّع(ة  –طیّه ةیان )شاده ٌّیصی  3

 اٌصسام ٌّطحَ( -شیر ىٍعلی ٌّطحَ )پرداخحً ةَ زٍتَ ُای ىخحهف ىّضّع 4

 فکر و ٌگاه ٌّ 5

 اشحفاده از آرایَ ُای ادةی 6

 پرداخث 7

 ٍُسار ٌّطحار و ٌظاٌَ ُای ٌگارطی 8
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 صعرارزیابی نسابلً  فرم

 

 :طػر طرایط آدار 

 ..(.كعػَ، طػرٌّ  ةیث )در كانب ىذٍّی، غزل، 8ةیث)در كانب دوةیحی یا رةاغی( و صداکذر  2صداكم  .1

 ىصاةلَ طػر ةَ غّرت اٌفرادی ىی ةاطد. .2

 ُر دوپاره طػر ٌیيایی، شپید و آزاد یک ةیث ىضصّب ىی طّد. .3

ةرای  14ةرای غٍاویً و اٌدازه  16اٌدازه    ZARةا فٌّث  اىالئیو ةدون غهط طػر ةَ غّرت جایپ طده  .4

 ةَ دةیرخاٌَ ارشال گردد. و پریٍث گرفحَ طده ،ىحً ةا ذکر ٌام طاغر و آىّزطگاه

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          

 

 دم رعایت موارد ارزیابیعدر صورت 
 مسابقات،آثار داوری نخواهد شد.

  

 ردیف نَارد ارزیابی

 1 اٌدیظَ و پخحگی آن در شیر ظتیػی طػر

 2 ان طػرةز

 3 جظخیع و ...(غّر خیال )جظتیَ ، اشحػاره، ىساز، کٍایَ، 

 4 غاظفَ

 5 ىّشیلی طػر)ةیروٌی، دروٌی، کٍاری، ىػٍّی(

 6 وصدت و ُياٍُگی طػر در دو ىضّر افلی و غيّدی

 7 ٌّآوری و ىضيّن آفریٍی
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 ىلاصیارزیابی نسابلً  فرم

 

 طرایط آدار رطحَ ٌلاطی:

 رٌگ روغً ، ىداد رٌگ ، آةرٌگ و شیاه كهو )کٍحَ، زغال و ...( : ٌّع ىحریال .1

 (A3) 30× 40اةػاد کار:     .2

 اشحفاده از ٌّع کاغذ و ةّم ةَ اٌحخاب داٌض آىّز. .3

 .جّزَ ةَ ىضحّا و ىّضّع اغهی )پرجره ٌتاطد( .4

 داری طّد.از ُرگٌَّ کپی ةرداری آدار دیگران زدا خّد .5

 ىصاةلَ ةَ غّرت اٌفرادی ىی ةاطد. .6

 

 نَارد ارزیابی ردیف

 ظراصیاٌحخاب ىّضّع و  1

 ىّرد اشحفاده از كتیم ٌّع رٌگ و فرم و ...و ُياٍُگی ةیً غٍاغر  ازرا 2

 ادر و جرکیب ةٍدی ریحو و جّزَ ةَ رغایث  3

 ازرای كهو گیری  در ٌلاطی ایراٌی  4

 راشتک طٍاشی در طیّه از 5

 ىػاٌی و ىفاُیو ٌيادی)پیام ( ُيصّ ةّدن ةا 6

 ادر خالكیث در ارائَ 7

 ادر جّزَ ةَ ىضحّی و ىّضّع اغهی 8

 ارشال ادر در زىان جػییً طده  9

 
 

 

 دم رعایت موارد ارزیابیعدر صورت 
 مسابقات،آثار داوری نخواهد شد.
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 عکاسیارزیابی نسابلً  فرم

 

 :غکاشی طرایط آدار 

 لَ ةَ غّرت اٌفرادی ىی ةاطد.ىصاة .1

 ةا ٌام غکاس و آىّزطگاه  کاغذ گالشَ ( در 20×30)اٌدازه  کهیَ غکس ُا ةاید ةَ غّرت چاپ طده در .2

 .)پریٍث رٌگی كاةم پذیرش ٌيی ةاطد(ةَ دةیرخاٌَ ارشال گردد.

  طّد. یزدا خّددار گرانیآدار د یةردار یاز ُرگٌَّ کپ .3

 غیر ىساز ىی ةاطد. ،ت و شایر ىٍاةعگرفحً غکس از جػاویر، کحب، ىسال .4

 .یک ادر كاةم پذیرش ىی ةاطدفلط  از ُر طرکث کٍٍده  .5

 

 نَارد ارزیابی ردیف
 پیام رشان ىّضّع ىرجتط و 1

 جّزَ ةَ ٌلاط ظالیی غکاشی 2

 اٌحخاب کادر ىٍاشب ةرای غکاشی 3

 چاپ ادر ةا کیفیث ىٍاشب 4

 ٌاىگذاری ىٍاشب غکس 5

 داری زهّه ُای ویژهجکٍیک در غکس ةر 6

 ٌّر پردازی ىٍاشب ادر 7

 رغایث اٌدازه و كعع ادر 8

 
 
 
 
 

 دم رعایت موارد ارزیابیعدر صورت 
 مسابقات،آثار داوری نخواهد شد.
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 «داستاىی -نستيد» ارزیابی نسابلً فیلم کَتاه فرم

 :طرایط آدار رطحَ فیهو کّجاه

 ، ىّرد جاکید ىی ةاطد.فیهو، در ُرٌلظی کَ ایفا ٌيایٍد انرغایث پّطض ىٍاشب و اشالىی ةرای ةازیگر .1

 ىی ةاطد. ده دكیلَدكیلَ و صداکذر ، پٍر صداكم  زىان پیظٍِادی ةرای فیهو کّجاه .2

و در ةخض ىصحٍد چِار صداکذر ُظث ٌفر  ،جػداد غّاىم و ةازیگران زِث شاخث فیهو کّجاه داشحاٌی .3

 كاةم كتّل ىی ةاطد.ٌفر

آىاده طده و پس از ةررشی کاىم ةَ  (CDدر كانب نّح فظرده) «داشحاٌی -ىصحٍد»  جاهکهیَ آدار فیهو کّ .4

 گردد.دةیرخاٌَ ارشال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ىّارد ارزیاةی ردیف

 فیهو ٌاىَ

 ایده و ىّضّع 1

 داشحان 2

 طخػیث پردازی 3

 کارگرداٌی و ةازیگری

 اٌحخاب فیهيٍاىَ و ىّضّع 4

 شحان(اخّاٌی ةازیگران ةا طخػیث در ددکّپاژ)جلعیع ٌياُا، جّزَ ةَ ریحو، ُي 5

 جػّیر و غدا

 جػّیر جرکیب ةٍدی 6

 جػّیر ةرداری )وضّح جػّیر، ٌّرپردازی، صرکث دورةیً( 7

 غدا) طفافیث غدا، جرکیب ةٍدی غداُا( 8

 جدویً

 رغایث اغّل جدویً) ایساد ریحو، جلعیع غضیش ٌياُا( 9

 یحو فیهو(ىّضّع و ر ىّشیلی)ُو خّاٌی ىّشیلی ةا 10

 جداوم 11

  ٌکات ةرزصحَ 

 وخالكیث ویژه خیال پردازی 11

 پرداخث ىضحّا 12

 اٌحلال پیام 13

 ٌاىگذاری فیهو 14
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 خَصيَیسیارزیابی نسابلً  فرم

 

 خّطٍّیصی: طرایط آدار رطحَ

 ةاشد. شرکت در مساةقى ةى صورت اهفرادی می .1

 سی شده و ةى دةیرخاهى ارسال گردد.خوشوویA4آثار در کاغذ  .2

 ةاشد. از وصیتوامى شهدا و فقط یک سطر قاةل پذیرش می فرازی اثر ارسالی.  3       

 

 ردیف
 

 نَارد  ارزیابی

 ةیاض، اجػاالت و ضػف ( ازرای صروف و کهيات ) شّاد و 1

 ازرای غضیش ( –ی ىفردات )كهو گذاری اكّت دشث در ازر 2

 ُيخّاٌی و صروف و کهيات (رغایث جٍاشب )  3

 رغایث اغّل کهی خط 4

 ىرکب راٌی (  –جٍظیو ىرکب ) ىرکب ةرداری  5

 ىضم اشحلرار صروف و کهيات ( –جرکیب ) اٌحخاب کظیده  6

 اٌحخاب اٌدازه كهو و اشحفاده ةسا از داٌگ ُای ىخحهف 7

 (ةازاری  –شٍحی  –دشث شاز  –طٍاخث غفضَ وکار ىٍاشب )ٌّع کاغذ  8

 ٌزاکث کار) جيیزی در ازرا ( 9

 اةحکار و خالكیث 10

 جّزَ ةَ ىضحّا و ىّضّع 11

 

 

 در صورت عدم رعایت موارد ارزیابی
 مسابقات،آثار داوری نخواهد شد.
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 ىهاٌيگارزیابی نسابلً  فرم

 :گ ٌياٍُ طرایط آدار رطحَ

 .ةاشد مساةقى ةى صورت اهفرادی میاین  .1

 ةاشد.  دقیقى قاةل پذیرش و ارزیاةی می 9دقیقى و حداکثر در  5 آثار ارسالی حداقل در.2

 . ةى دةیرخاهى ارسال گردد( CDقالب لوح فشرده) در آثار.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 در صورت عدم رعایت موارد ارزیابی

 .شدمسابقات،آثار داوری نخواهد 

 

 ىهاٌيگ نَارد ارزیابی ردیف

 تصَیر و صدا

 جػّیر جرکیب ةٍدی 1

 وضّح جػّیر، ٌّرپردازی، صرکث دورةیً(جػّیر ةرداری ) 2

 غدا) طفافیث غدا، جرکیب ةٍدی غداُا( 3

 تدویو

 رغایث اغّل جدویً) ایساد ریحو، جلعیع غضیش ٌياُا( 4

 ىّضّع و ریحو( ىّشیلی)ُو خّاٌی ىّشیلی ةا 5

 جداوم 6

 ىکات برجستً

 خالكیث ویژه و خیال پردازی 7

 پرداخث ىضحّا 8

 اٌحلال پیام 9

 ارشال ادر در زىان جػییً طده 10
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 ایجاد کاىال در پیام رسان سروشفرم ارزیابی نسابلً 

 

 تیتر در پیام رسان سروش نَارد ارزیابی ردیف

 حٍاشب ةا ىضحّای کاٌالىاٌحخاب ٌام ىٍاشب و  1
 

 ةَ غٍّان ادىیً در کاٌال 09155058587طياره جهفً  افزودن 2
 

  کاٌال ةَ غّرت جػاىهی در شروش جػریف طّد جا کارةران ةحّاٌٍد ٌظرات خّد را ارشال کٍٍد 3

4 
از ظریق  09155058587نیٍک کاٌال ةَ ُيراه ٌام و ٌام خاٌّادگی، ٌام ىدرشَ، طياره جهفً ُيراه ةرای طياره 

 ل گرددشروش ارشا
 

  یاران طیدایی ةاطدیادواره  ُفحيیًظرح پّشحر  ،در کاٌالارشانی اونیً پیام  5

 داطحً شیر ىظخع و ىرجتط ةا غٍّان کاٌال و جٍاشب ىعانب ةا ىّضّغات 6
 

 خالكیث در شتک ٌّطحً ) اشحفاده از جیحر ُای زذاب ةرای ُر ىّضّع ( 7
 

 اصادیخ# ىّضّعیخ و روایات ىرجتط ةا داشحفاده از اصا 8

 خاىٍَ ای_اىام# خيیٍی_اىام# هَ انػانی( ُيراه ةا جػّیرظاشحفاده از شخٍان ىٍحخب اىام خيیٍی )ره( و ىلام ىػظو رُتری )ىد 9

10 
، شتک زٌدگی ، خاظرات و آرىان ُا ، وغیث ٌاىَ ،زٌدگی ٌاىَ طاىمىعانب ویژه ىرجتط ةا ىّضّغات یادواره درج 

 دا، زاٌتازان و آزادگانی طِدغاُا و ىٍازات ُا

 طِدا#

 زٌدگی_شتک#ٌاىَ _زٌدگی#

 كػار_زيالت# ىرجتط ةا ىضحّا) ارزطی و ىػٍایی( اشحفاده از زيالت كػار  11

 ىدیر_شخً#  ىضحّای جّنیدی جّشط ىدیر کاٌال ةَ ُيراه ادةیات ىٍاشب 12

13 
، ىٍاظق غيهیاجی کرةالی ایران ظییع زٍازه طِدا، جاشحفاده از جػاویر زذاب ىرجتط ةا ىّضّع از زيهَ : گهزار طِدا 

 و ... )راُیان ٌّر(

 طِدا_گهزار#

 طِدا_زٍازه_جظییع#

 ٌّر_راُیان#

  (ىلام ىػظو رُتریکهیپ طِدا ، ىداصی طِدا، روایحگری طِدا، فایم غّجی شخٍان ) اشحفاده از کهیپ ُای ىٍاشب 14

 طِدا_کهیپ#

 طِدا_ىداصی#

طِدا _روایحگری#

 تریرُ_شخٍان#

  شّاالت خّد را ىعرح کرده اٌد  ،پاشخگّیی ةَ شّاالت و ٌظرات کارةراٌی کَ در ةخض جػاىهی کاٌال 15

  ی ، روان ٌّیصی ، شادگی واژگان ، خالغَ ٌّیصیئ، اىالرغایث اغّل ٌگارطی 16

 ىٍتع# ىػرفی ىٍاةع ىّرد اشحفاده در اٌحِای ُر پیام 17

   ىػحتر ةّدن ىٍاةع اشحفاده طده 18

 روز_وكایع# ی روزُا ثجّزَ ةَ ىٍاشت 19

20 
غحرت ، ظِّر ، ىتاصخ اخالكی ، اغحلادی  ىعانب از زيهَ : كرآن وی ارئَ ی جٍّع در طیّه  ، ةیان ىّضّغات ارزطی

 ، طػر ، پیاىک و ...

 غحرت_كرآن#

 ظِّر #

 اخالق#

 طػر #

 پیاىک#

  ةَ روز ةّدن کاٌال 21

  ی ىی ةاطدایً ىصاةلَ ةػّرت اٌفراد 22
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 ىرم افزار اىدروید طراخیارزیابی نسابلً  فرم

 
 :ٌرم افزار اٌدروید ٌرم افزار اٌدروید طرایط آدار

 ىصاةلَ ةَ غّرت اٌفرادی ىی ةاطد. .1

 .ٌرم افزار ةاید جضث شیصحو غاىم اٌدروید ةاطد .2

 رار گیرد.ُيچٍیً پّشحر یادواره كآدرس شایث یادواره و  )درةاره ىا( در كصيث ارجتاط ةا ىا .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دم رعایت موارد ارزیابیعدر صورت 
 مسابقات،آثار داوری نخواهد شد.

 

 نَارد ارزیابی ردیف

 غٍّان ىٍاشب 1

 راةط کارةری ىٍاشب)كصيث ُای ىخحهف ةَ راصحی كاةم دشحرشی ةاطد( 2

 صسو ىٍاشب 3

 نّگّی ىحٍاشب ةا ىضحّا 4

 )خالكیث و ٌّ آوری(فکر و ٌگاه ٌّ 5

 آیحو ُای ىخحهف)چٍد رشاٌَ ای( 6

 افکحِای زذاب  7

 ت و ارجتاط ةا ىاگزیٍَ پیظٍِادات، اٌحلادا 8
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 ٌفتهیو یادواره یاران صیدایی ویژه داىش آنَزان صياسيانً اثر

            ًبم ضْس:                                 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی : 

  □دٍزُ دٍم    □دٍزُ اٍل  دبیسستبى : ًبم آهَشضگبُ:                                                                   پدز:        ًبم  

                                             پبیِ تحصیلی :                                :                 زضتِ هسببقِ

 ًبم زابط:                                                 تلفي آهَشضگبُ:                                                 

....................................................................................................................................... 

 کد اثس :                          -2                      :                            دزیبفت اثس تَسط دبیسخبًِ  تبزیخ-1

 

 ٌفتهیو یادواره یاران صیدایی ویژه داىش آنَزان صياسيانً اثر

            ًبم ضْس:                                 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی : 

  □دٍزُ دٍم    □دٍزُ اٍل  دبیسستبى : ًبم آهَشضگبُ:                                                                   پدز:        ًبم  

                                             پبیِ تحصیلی :                                :                 زضتِ هسببقِ

 ًبم زابط:                                                 تلفي آهَشضگبُ:                                                 

....................................................................................................................................... 

 کد اثس :                          -2                      :                            دزیبفت اثس تَسط دبیسخبًِ  تبزیخ-1

 

 ٌفتهیو یادواره یاران صیدایی ویژه داىش آنَزان صياسيانً اثر

            ًبم ضْس:                                 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی : 

  □دٍزُ دٍم    □دٍزُ اٍل  دبیسستبى : ًبم آهَشضگبُ:                                                                   پدز:        ًبم  

                                             پبیِ تحصیلی :                                :                 زضتِ هسببقِ

 بم زابط:                                                 تلفي آهَشضگبُ:                                                 ً

....................................................................................................................................... 

 کد اثس :                          -2                      :                            دزیبفت اثس تَسط دبیسخبًِ  تبزیخ-1
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 یادواره یاران صیدایی ٌفتهیو نعرفی رابطیو ندارس صرکت کييده در: ىهَىً فرم  1فرم صهاره 

 

  ًام شْرستاى :

  دبیرستاى :ًام 

  تلفي دبیرستاى:شوارُ 

  یلی :دٍرُ تحص

  دختراًِ / پسراًِ :
 هدیریت آهَزشگاُ سرکارخاًن /جٌاب آقای :

 شوارُ ّوراُ :
 

 هعاٍى پرٍرشی سرکارخاًن / جٌاب آقای :

 شوارُ ّوراُ :
 

 رابط دبیرستاى سرکار خاًن / جٌاب آقای :

 شوارُ ّوراُ :
 

 

 

 

 تضکربا 

 یادواره یاران صیدایی ٌفتهیودبیرخاىً   
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 modir.ysh@chmail.ir                    يٍادات و اخبار:دریافت ىظرات و پیض                        


