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 مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

   : دبیرخانه یادواره

 مشهد مقدس -دوره دوم  واحد یک -دبیرستان دخترانه  امام حسین علیه السالم

 1044-1041سال تحصیلی 

 

 

 هـوه نامـشی

یی هشتمین  یادواره یاران شیدا
 

 https://ysh.tabaar.ir: آدرس سایت یادواره 

  yaransheydaee8@chmail.ir: الکترونیک آدرس پست 

 مجتمع فرهنگی امام حسین علیه السالم -شهید برونسی بعد از مجتمع شهید رفیعی–مشهد  :آدرس 

 00408044: تلفن های تماس 

 90092581839  : همراه 
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  یداییـهشتمین یادواره یاران ش: عنوان طرح 
 

  

  

  

  

 

 

 مقدمـه 
سالم بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند و تا ابد به آنانکه پالکشان را از گردن خویش در آوردند تا مانند مادرشان 

 ...گمنام و بی مزار بمانند مدیونیم 

امروز  ر و شهادت و مایه ی بقای انقالب اسالمی است و به برکت شهدای انقالب،شهدا، ترویج فرهنگ ایثامقام شامخ تجلیل از 

 .ایران اسالمی در عرصه های ملی و بین المللی بر قلل رفیع افتخار ایستاده است

 سی از اعمال و رفتار حضرت امامأشهدا با ت. تکریم و تعظیم از مقام شامخ شهدا یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار است  

آموختند و در عمل نیز آن را به ... شجاعت، شهامت، صداقت و گذشتگی  درس فداکاری، وفاداری، از خود ؛ (لیه السالمع)حسین 

ین تربت پاک شهیدان است و ا حماسه ای جاوید آفریدنداف مقدس اسالم جانفشانی نمودندواثبات رسانیدند و در راه دفاع از اهد

 .عارفان و دارالشفای آزادگان ودلسوختگان خواهد بود که تا ابد میعادگاه عاشقان و 

و فرمایشات  (مد ظلّه العالی)امام خامنه ای  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری علیه السالمموسسه فرهنگی آموزشی امام حسین 

همچنین ارائه و قالب اسالمی در خصوص ضرورت آشنایی نسل جوان با آرمان های اسالم ناب و ان (رحمه اهلل علیه)امام خمینی 

 (ریفعجل اهلل تعالی و فرجه الشّ)منتظران واقعی حضرت مهدی و اهلل پرچمدارانءالگوهای ارزشمند برای جوانان و نوجوانانی که ان شا

ل و دوم دوره یادواره یاران شیدایی در بین مدارس دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه دوره او هفت ریاقدام به برگزا ،دخواهند بو

 .در سطح استان نموده است

، ادت طلبی از میان سبک زندگی شهدانگ ایثار و شههفر در یادواره و آشنایی با شرکت نمودن دانش آموزانامید است با  

های اسالمی  ابعاد زندگیشان دمیده شود و در راستای تحقق ارزش ی مانند نسیمی جانبخش در همه ؛جانبازان و آزادگان دالور

بال سرخ شهادت و بال سبز مهدویت و انتظار تا زمانی ، آنچه باعث بالندگی است دوبال سرخ و سبز است  .شودمیراهشان  چراغ

 . رسد د دست بدخواهان اسالم و انقالب به آن نمیناین دو بال را دار مسلمینکه 

برای زنده نگه داشتن نام و یاد  تا بهانه ای باشد نماید یادواره یاران شیدایی در قالب های هنری از آثار دانش آموزان استقبال می

 .بازان صبور و آزادگان غیورنشهدا و جا

 ورشان بهره مند ـدایی از همراهی عزیزانی که در سنوات گذشته قدم به قدم از حضـادواره یاران شیـدوره ی هشتمیندر ابتدای 

 .می فشاریم دایی به گرمیـیاران شییادواره دوره  مینهشت و دست یاریشان را در اجرایکرده و قدردانی  سپاسشده ایم 

حاج قاسم مقام سپهبد به ویژه شهید واال راه شهدا ی جزء یاران راستین مکتب اسالم و ادامه دهنده ، هداـاست با عنایت ش امید 

 .باشیم سلیمانی
 

 التوفیق.. و من ا                                                                                                                                         

 

 ید علی خامنه ای ، امام س والیت  مقام عظمای: 
و زنده نگه  دیبدار یگرام دیرا با دانیشه ادی.  زنده نگه داشت دیرا با دانیشه. خارج شود تهایما از ذهن  ی در جامعه دینبا دانیشه ادی

 (2/2/6831،  ت مقام معظم رهبریبیانا )      . ردیرا بگ یگرام یها خاطره نیا یرو یفراموش یغبارها دینگذار ... د؛یدار
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 :  اهداف یادواره

 ای وتخصصی نمودن در خصوص ارزشهای دفاع مقدس تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر کار حرفه .1

 و مقام معظم رهبری و شهدای انقالب( ره)تجدید عهد با حضرت امام  .2

 گسترش فرهنگ معنویت و ایثار و ارزشهای دفاع مقدس در جامعه دانش آموزیبسط و  .3

 فداکاری برای نسل نوجوان و جوان شهادت و ایثار و ی تبیین فلسفه .4

 ارزشهای دوران دفاع مقدس با دانش آموزان فرهنگ سازی و تحکیم پیوند عاطفی و معنوی بین نمادها و .5

 سرافرازو آزادگان  و جانبازان گرامی لی شهداالگوهای رفتاری و سیره عمتبیین وتشریح  .6

 سرافراز و آزادگان (جانبازان )و رمز های شیدایی از کالم شهیدان زنده  شناخت راز .7

بسط و گسترش فرهنگ جهاد و دفاع از ارزشها و مقدسات دین مبین اسالم و نظام جمهوری اسالمی در لوای پرچم  .8

 دفاع از حرمین

 در دفاع مقدس و در دفاع از ارزشهای دین مبین اسالمن نقش و جایگاه زنان یتبی .9

 ترویج روحیه انقالبی و شهادت طلبی و ایثارگری .11

 

 

 : حقوقی و قانونی مستندات         

در ، هدف های عملیاتی و راهکار هابا توجه و عنایت به این مهم که در سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت در فصل هفتم 

ه ارزش های انقالب اسالمی و توانمند سازی مربیان و دانش آموزان برای ب، بصیرت دینی و باور تقویت ایمان ( 992)  راهکار

های آموزشی منان با استفاده از ظرفیت برنامه وفاداری و حمایت آگاهانه از این ارزش ها و مواجهه هوشمندانه با توطئه های دش

علمیه و حضور فعال و سازمان  سایر نهادها و دستگاه ها به ویژه حوزه های و تربیتی آموزش و پرورش و مشارکت خانواده و

 .کید قرار داده استأرا مورد ت ه های سیاسی و اجتماعی و انقالبییافته دانش آموزان و مدارس در برنام

طراز انقالب دانش آموزان  تیشهدا و ترب بهیط اتیبه ح دنیدر گرو رس کشور آموزش و پرورش نیادیتحقق سند تحول بن

دانش و نگرش دانش آموزان  رییتواند در تغ یشهدا و شناخت منش و اهداف شهدا م نامهیبا زندگ ییچراکه آشنا .است یاسالم

 . داشته باشد ییبسزا ریتاث

 سیربدین منظور یادواره یاران شیدایی اهداف فوق را در دستور العمل اجرایی خود دنبال می کند تا گام های موثری را در م

 .تحقق راهکارهای بیان شده بردارد
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 شیدایی یاران یادواره سازمانی چارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 ستاد مرکزی

  (علیه السالم)موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین

 

 رخانهـدبی
 مشهد مقدس    -واحد یک  دوره دوم  - (علیه السالم )امام حسین  دخترانهدبیرستان 

 

 سرکارخانم خدیجه بیات ترک: دبیریادواره 

 مرجان اسماعیل نژاد: سایت و فناوری  فاطمه زهرا آخوندی: فرهنگی و هنری 

 امینیان عضونگار: سرپرست کمیته داوران  

 سمیه امیری :   پشتیبانی 

 

 میفاطمه کری: و بایگانی  روابط عمومی

 هیئت دانش آموزی اخالص:  تبلیغات 
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 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم:  ی طرحمجر 

 : سطح برگزاری و مخاطبین 

در سطح استان  علیه السالمرانه امام حسیندوره اول و دوم دخترانه و پس متوسطهدانش آموزان مدارس در سطح کلیه  -

 خراسان رضوی

 زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز:  موضوع
 

 :  یادواره رشته های 

  خوشنویسی -« داستانی  –مستند  »فیلم کوتاه   -عکاسی   -نقاشی   - ( متن ادبی)عکس نوشت     

  گریتو روای ییداستان سرا – نماهنگ     
 

 59/11/1299:  مهلت ارسال آثار

  10/19/1299 :  زمان اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان
 

 مشهد مقدس –واحد یک دوره دوم  –رانه امام حسین علیه السالم دختدبیرستان :  دبیرخانه یادواره

  علیه السالمرانه امام حسین رستان دختدبی - بلوارشهید برونسی بعد ار مجتمع شهید رفیعی  –مشهد :  نشانی دبیرخانه

 حد یک او دوره دوم
 

 :تلفن تماس 

 90092581839:  همراه    - 53908099 :ثابت

 .آماده پاسخگویی به سواالت شما می باشد 11:59صبح الی  8دبیرخانه همه روزه از ساعت 
 

 ir.tabaar.ysh://https       : نشانی سایت یادواره
 

 پست الکترونیک و آیدی پیام رسان سروش   دریافت نظرات و پیشنهادات و اخبار مدارس از طریق   

yaransheydaee8ir.chmail@      8 yaransheydaee@ 

 

 
 

 

 

 

 

https://ysh.tabaar.ir/
mailto:yaransheydaee8@chmail.ir
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 موارد مورد  تـاکید   
 

 جیه دقیق دانش آموزان تهیه دستورالعمل های الزم و تو -

تمهید مقدمات الزم جهت برگزاری مسابقات در سطح آموزشگاه و ترغیب و تشویق دانش آموزان عالقمند مطابق با زمان  -

 اعالم شده 

 توسط مدارس در اسرع وقت و ارسال آن به دبیرخانه  1تکمیل فرم شماره  -

 (52/9/0011 -معرفی اعضای ستاد هر آموزشگاه)
 

 .فرم شناسنامه اثر برای هریک از آثار و ارسال به دبیرخانه در زمان تعیین شده تکمیل دقیق  -

 و یا آیدی سروش  اخبار و تصاویرجهت قرارگرفتن در سایت یادواره،  با رعایت نکات ذیل به آدرس پست الکترونیک -

yaransheydaee8ir.chmail@      8 yaransheydaee@  ارسال گردد: 
 

 متن اخبار از فعالیت های یادواره در مدارس به صورت تایپ شده(word)   با رعایت نکات دستوری و

نگارش امالئی، مشابه اخبار سایت تبار باشد و خبرها بصورت روزانه ،  همراه با حداقل یک عکس ارسال 

 .گردد 

   تکراری و فاقد ارزش خبری (اکثر دو روز پس از انجام فعالیتحد)دبیرخانه از درج اخبار تاریخ گذشته ،

 .معذور است

 در مدارس دخترانه رعایت حجاب دانش آموزان و همکاران در تصاویر الزامی است. 

  تصاویر از وضوح و کیفیت مناسب برخوردار باشد ( عرض(width)  ، درصد تعیین گردد  199آن ها ) و

 (جهت تهیه کلیپ یادواره. ) د تصاویر به صورت افقی تهیه شو

 

 

 :شرایط ارسال آثار 
 

 : مدارس باید در قالب فرم اکسل موجود در سایت یادواره که شامل  کلیه آثار ارسالی -

دوم ،پایه تحصیلی ، نام رابط و /نام و نام خانوادگی، نام پدر، رشته مسابقه، نام شهر، نام آموزشگاه، دبیرستان دوره اول 

 . به دبیرخانه ارسال گردد 00/0011/ 01ابط  می باشد، حداکثر تا تاریخشماره همراه ر

 .ارسال آثار تکراری و خالف قوائد شیوه نامه خودداری شوداز  -

 

 

 

mailto:yaransheydaee8@chmail.ir
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 مراحل اجرای مسابقات یادواره  در سطح آموزشگاه
 

پرورشی، معاون  و مربی معاون، یتواره یاران شیدایی متشکل از مدیر، ستاد اجرایی یاددر هر یک از مدارس شرکت کننده

 .تشکیل شود  هیئت اخالص، نماینده دبیران و رئیس شورای فناوری

سپس با همکاری دبیران و . ابتدا مدیر یا معاون پرورشی با معرفی یادواره و اهداف آن کلیه اعضای ستاد را توجیه نمایند

داستانی >، عکاسی، فیلم کوتاه ( متن ادبی)کس نوشت ع، نقاشی) ات تشکالت دانش آموزی و  با توجه به رشته های مسابق

 درنموده و مستعد اقدام به شناسایی دانش آموزان  (خوشنویسی -نماهنگ  -و روایتگری داستان سرایی -<مستند –

 ا طه بـت ها و وبالگ ها در رابـسایت یادواره و دیگر سای) ابع ـی منـعالوه بر معرف ارگاهی تخصصی در هر رشتهـجلسات ک

ش آموزان عالقمند قرار و تآکید بر اهداف، شیوه نامه ی اجرایی و معیارهای ارزیابی آثار را در اختیار دبیران و دان( ا شهد

 .دهند

 

 

 پیشنهادات 

 

تهیه و در اختیار دانش آموزان تی مفید و مناسب را درباره شهدا و جانبازان با همکاری بنیاد شهید شهرستان منابع اطالعا -

 .هید قرار د

اعی، تاریخ، پرورشی، ، آمادگی دف، تفکر و سواد رسانه ایس ادبیاتدر تمامی مراحل اجرای مسابقات از همکاری دبیران درو -

 .، قرآن و هنر استفاده نماییددین و زندگی

رح در اجرای ط بسیج دانش آموزی و  هیئت دانش آموزی اخالص از تشکالت دانش آموزی اعمی از حضور و مشارکت کلیه  -

 .استفاده نمایید

، جانبازان و ی مدافع حرم، شهدای هشت سال دفاع مقدسبرگزاری نمایشگاه ویژه یادواره یاران شیدایی با محوریت شهدا -

 سرافراز آزادگان

 پخش کلیپ یادواره های قبلی یا کلیپ های مناسب با فضای یادواره یاران شیدایی -

 استفاده از حضور ایشانشناسایی خانواده محترم شهدا در سطح مدرسه و  -

 و آزادگان سرافراز جانبازان عزیز، دعوت از خانواده محترم شهدا -

 و آزادگان سرافراز جانبازان عزیز ،دیدار با خانواده شهدا -

 از آسایشگاه جانبازان بازدید -

 برگزاری کارگاه های آموزشی در هر رشته -

 .گرامی رغیب دانش آموزان و همکارانویق و تشداشته اند جهت ت همکاریکه در یادواره  یتقدیر از دبیران -
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 انهـدبیرخ یـمحدوه زمان
 

 مسئول اجرا زمان اجرا عنوان برنامه
 برگزاری جلسات هماهنگی اولیه ستاد مرکزی و دبیرخانه .1

 آماده سازی چارت اجرایی و تهیه پیش نویس های مورد نیاز .2

 

11/9/1011    
 ستاد مرکزی

 دبیرخانه

 وظایف کمیته ها و عواملابالغ شرح  .1

 تمین یادواره یاران شیداییرونمایی از سایت هش .2

 ارسال شیوه نامه یادواره به مدارس .3

تمین یادواره یاران شیدایی و ارسال آن به هشتهیه پوستر  .0

 مدارس

 آغاز تماس و ارتباط با مدارس و اطالع رسانی های الزم .5

 از مدارس 1دریافت فرم های تکمیل شده شماره  .6

دوم آذر ماه  نیمه

1011 

 ستاد مرکزی

 دبیرخانه

 فرهنگی و هنری کمیته

 کمیته سایت و فناوری

 کمیته روابط عمومی

 25/9/1011 تهیه بانک اطالعات مدارس شرکت کننده
 دبیرخانه

 کمیته روابط عمومی

 تمین یادواره یاران شیداییهشجمع آوری آثار 
 حداکثر تا

31/11/1011 

 دبیرخانه

 ومی روابط عمکمیته 

 مسابقاتکمیته 

 تمین یادواره یاران شیداییهشمراسم اختتامیه 
1011/12/19 

 

 دبیرخانه ستاد مرکزی

 کمیته مسابقات

 کمیته روابط عمومی

 کمیته پشتیبانی
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 ضمائم
 

 

 و تصاویر  (متن ادبی   )عکس نوشت فرم مالک های ارزیابی مسابقات  .1

 فرم مالک های ارزیابی مسابقات نقاشی .9

 های ارزیابی مسابقات عکاسیم مالک فر .5

 «مستند -داستانی»فرم مالک های ارزیابی فیلم کوتاه  .2

 فرم مالک های ارزیابی مسابقات خوشنویسی .3

 فرم مالک های ارزیابی مسابقات نماهنگ .2

 و روایتگری  داستان سراییفرم مالک های ارزیابی مسابقات  .7

 (به تعداد آثار تکثیر شده و به همراه هر اثر ارسال شود ) فرم شناسنامه اثر  .8

 (معرفی اعضای ستاد مرکزی آموزشگاه)فرم شماره یک  .0
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 (متن ادبی ) عکس نوشت ارزیابی مسابقه  فرم

 
 :شرایط آثار متن ادبی 

 .مسابقه به صورت انفرادی می باشد .1

 . ، متنی را  بنوسید ( صفحه بعد) ر اساس یکی از تصاویر پیوستی دانش آموز باید  ب .2

 .سطر نوشته شود 11سطر و حداکثر  9متن ادبی حداقل در  .3

برای متن با ذکر نام نویسنده و  14برای عناوین و اندازه  11اندازه   ZARکلیه متن ها به صورت تایپ شده با فونت  .4

 ه ارسال گرددآموزشگاه، پرینت گرفته شده و به دبیرخان

 .دانش آموز می بایست در ابتدا متن شماره تصویر را لحاظ نماید  .1

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 موارد ارزیابی ردیف

 انتخاب عنوان مناسب 1

 خوش آغازی متن  2

 (بیان احساس متناسب با موضوع)شیوه بیان  3

 فکر و نگاه نو 4

 (شتهانسجام نو -پرداختن به جنبه های مختلف موضوع)سیر منطقی نوشته  1

 استفاده از آرایه های ادبی 1

 ارتباط میان تصویر و متن 7

 هنجار نوشتار و نشانه های نگارشی 8
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 ارزیابی مسابقه نقاشی فرم

 
 :شرایط آثار رشته نقاشی

 ...(کنته، زغال و )رنگ روغن ، مداد رنگ ، آبرنگ و سیاه قلم :  نوع متریال .1

 ( A3) 30× 40:    ابعاد کار .2

 .استفاده از نوع کاغذ و بوم به انتخاب دانش آموز .3

 (.پرتره نباشد)توجه به محتوا و موضوع اصلی  .4

 .از هرگونه کپی برداری آثار دیگران جدا خودداری شود .1

 .مسابقه به صورت انفرادی می باشد .1

 

 موارد ارزیابی ردیف

 طراحیانتخاب موضوع و  1

 ...ورد استفاده از قبیل نوع رنگ و فرم و مو هماهنگی بین عناصر  اجرا 2

 اثر و ترکیب بندی ریتم و توجه به رعایت  3

 اجرای قلم گیری  در نقاشی ایرانی  4

 سبک شناسی در شیوه اجرا 1

 (پیام )معانی و مفاهیم نمادی همسو بودن با 1

 اثر خالقیت در ارائه 7

 اثر توجه به محتوی و موضوع اصلی 8

 ر در زمان تعیین شده ارسال اث 9
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 عکاسیارزیابی مسابقه  فرم
 

 :شرایط آثار عکاسی 

 .مسابقه به صورت انفرادی می باشد .1

در کاغذ گالسه  با نام عکاس و آموزشگاه  به دبیرخانه ( 20×30اندازه )کلیه عکس ها باید به صورت چاپ شده در  .2

 .(پرینت رنگی قابل پذیرش نمی باشد.)ارسال گردد

  .شود یجدا خوددار گرانیآثار د یبردار یاز هرگونه کپ .3

 .گرفتن عکس از تصاویر، کتب، مجالت و سایر منابع، غیر مجاز می باشد .4

 .از هر شرکت کننده فقط یک اثر قابل پذیرش می باشد  .1

 

 

 موارد ارزیابی ردیف
 موضوع مرتبط و پیام رسان 1

 توجه به نقاط طالیی عکاسی 2

 مناسب برای عکاسی انتخاب کادر 3

 چاپ اثر با کیفیت مناسب 4

 نامگذاری مناسب عکس 1

 تکنیک در عکس برداری جلوه های ویژه 1

 نور پردازی مناسب اثر 7

 رعایت اندازه و قطع اثر 8
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 «داستانی -مستند» ارزیابی مسابقه فیلم کوتاه فرم

 :شرایط آثار رشته فیلم کوتاه

 .ب و اسالمی برای بازیگران فیلم، در هرنقشی که ایفا نمایند، مورد تاکید می باشدرعایت پوشش مناس .1

 .زمان پیشنهادی برای فیلم کوتاه حداقل پنج دقیقه و حداکثر ، ده دقیقه می باشد .2

 .قبول می باشد نفر سه، حداکثر و مستند  تعداد عوامل و بازیگران جهت ساخت فیلم کوتاه داستانی .3

 آماده شده و پس از بررسی کامل به دبیرخانه( CD)در قالب لوح فشرده« داستانی -مستند» کوتاه کلیه آثار فیلم  .4

 .ارسال گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 موارد ارزیابی ردیف

 فیلم نامه

 ایده و موضوع 1

 داستان 2

 شخصیت پردازی 3

 کارگردانی و بازیگری

 انتخاب فیلمنامه و موضوع 4

 (ستاناهمخوانی بازیگران با شخصیت در دتقطیع نماها، توجه به ریتم، )دکوپاژ 1

 تصویر و صدا

 تصویر ترکیب بندی 1

 (وضوح تصویر، نورپردازی، حرکت دوربین)تصویر برداری  7

 (شفافیت صدا، ترکیب بندی صداها) صدا 8

 تدوین

 (ایجاد ریتم، تقطیع صحیح نماها) رعایت اصول تدوین 9

 (ریتم فیلم موضوع و هم خوانی موسیقی با)موسیقی 10

 تداوم 11

  نکات برجسته 

 وخالقیت ویژه خیال پردازی 11

 پرداخت محتوا 12

 انتقال پیام 13

 نامگذاری فیلم 14
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 ارزیابی مسابقه خوشنویسی فرم

 

 :خوشنویسی شرایط آثار رشته

 .شرکت در مسابقه به صورت انفرادی می باشد .1

 .شنویسی شده و به دبیرخانه ارسال گرددخوA4آثار در کاغذ  .2

 دانش آموزان میتوانند در سه نوع خط نسخ ، نستعلیق و تحریری آثار خود را به دبیرخانه ارسال نمایند  .  3          

           

 

 موارد  ارزیابی ردیف

 (سواد و بیاض، اتصاالت و ضعف ) اجرای حروف و کلمات  1

 (اجرای صحیح  –قلم گذاری )ات قوت دست در اجرای مفرد 2

 (همخوانی و حروف و کلمات ) رعایت تناسب  3

 رعایت اصول کلی خط 4

 (مرکب رانی   –مرکب برداری ) تنظیم مرکب  1

 (محل استقرار حروف و کلمات  –انتخاب کشیده ) ترکیب  1

 انتخاب اندازه قلم و استفاده بجا از دانگ های مختلف 7

 (بازاری  –سنتی  –دست ساز  –نوع کاغذ )کار مناسب شناخت صفحه و 8

 (تمیزی در اجرا ) نزاکت کار 9

 ابتکار و خالقیت 10

 توجه به محتوا و موضوع 11
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 ارزیابی مسابقه نماهنگ فرم
 :نماهنگ  شرایط آثار رشته

 .می باشدیک یا دونفره  رتاین مسابقه به صو .1

 .دقیقه قابل پذیرش و ارزیابی می باشد 1در  نماهنگ  مدت زمان حداکثر  .2

  الزامیست ذکر نام و نام خانوادگی ، آموزشگاه ، پایه تحصیلی در پایان نماهنگ .3

 . به دبیرخانه ارسال گردد( CD)آثار در قالب لوح فشرده. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 نماهنگ موارد ارزیابی ردیف

 ویر و صداتص

 تصویر ترکیب بندی 1

 (وضوح تصویر، نورپردازی، حرکت دوربین)تصویر برداری  2

 (شفافیت صدا، ترکیب بندی صداها) صدا 3

 تدوین

 (ایجاد ریتم، تقطیع صحیح نماها) رعایت اصول تدوین 4

 (موضوع و ریتم هم خوانی موسیقی با)موسیقی 1

 تداوم 1

 نکات برجسته

 و خالقیت ویژه زیخیال پردا 7

 پرداخت محتوا 8

 انتقال پیام 9

 ارسال اثر در زمان تعیین شده 10
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 داستان سرایی و روایتگریارزیابی مسابقه  فرم

 
 :ارسال آثر در رشته داستان سرایی و روایتگری  شرایط

 . مسابقه به صورت انفرادی می باشد .1

 ه موضوع ، خاطره یا داستانی را از زبان خود یا سوم شخص روایت کند راوی باید با توجه ب .2

  0دقیقه می باشد 11الی  1مدت زمان متوسط برای ارائه بین  .3

  0آزاد استجهت ارائه  بکارگیری لهجه ، گویش های محلی از  دانش آموز   .4

 .رددگآماده شده و پس از بررسی کامل به دبیرخانه ارسال  (CD)در قالب لوح فشرده .1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 موارد ارزیابی ردیف

 انتخاب روایت یا خاطره مناسب با موضوع  1

 خوش آغازی با تاکید بر زمان و مکان  2

 نظم و انسجام مطالب  3

 بکارگیری زبان بدن  4

 زاویه دید مناسب  1

 تسلط بر محتوا 1

 شفافیت داستان  7

 (خالقیت و نو آوری)فکر و نگاه نو 8

 سازی موقعیت های نقلموفقیت در فضا 9
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 ران شیدایی ویژه دانش آموزانهفتمین یادواره یا شناسنامه اثر

            :نام شهر                                 : نام و نام خانوادگی 

  □دوره دوم    □دوره اول  : دبیرستان :                         نام آموزشگاه                                          :        پدرنام  
                                             :        پایه تحصیلی                                  :        رشته مسابقه

 :                                                 تلفن آموزشگاه:                                                 نام رابط

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

 :                          کد اثر -2                      :                            دریافت اثر توسط دبیرخانه  تاریخ-1

 

 یاران شیدایی ویژه دانش آموزانهفتمین یادواره  شناسنامه اثر

            :نام شهر                                 : نام و نام خانوادگی 

  □دوره دوم    □دوره اول  : دبیرستان :                         نام آموزشگاه                                          :        پدرنام  
                                             :        پایه تحصیلی                                    :      رشته مسابقه

 :                                                 تلفن آموزشگاه:                                                 نام رابط

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

 :                          کد اثر -2                      :                            دریافت اثر توسط دبیرخانه  تاریخ-1

 

 ن شیدایی ویژه دانش آموزانهفتمین یادواره یارا شناسنامه اثر

            :نام شهر                                 : نام و نام خانوادگی 

  □دوره دوم    □دوره اول  : دبیرستان :                         نام آموزشگاه                                          :        پدرنام  
                                             :        پایه تحصیلی                                :          رشته مسابقه

 :                                                 تلفن آموزشگاه:                                                 نام رابط

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

 :                          کد اثر -2                      :                            دریافت اثر توسط دبیرخانه  تاریخ-1
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  1رم شماره ـف

 یادواره یاران شیدایی تمینهش معرفی رابطین مدارس شرکت کننده درفرم  
 

 
  :نام شهرستان 
  :نام دبیرستان 

  :آموزشگاه شماره تلفن 
  :دوره تحصیلی 

  :پسرانه / دخترانه 
 :آقای جناب /مدیریت آموزشگاه سرکارخانم 

 :شماره همراه 
 

 :جناب آقای / معاون پرورشی سرکارخانم 

 :شماره همراه 
 

 :جناب آقای / رابط دبیرستان سرکار خانم 

 :شماره همراه 
 

 

 

          

 

 

 

 یادواره یاران شیدایی مینشتهدبیرخانه   

 دوره دوم واحد یک  (علیه السالم)دبیرستان دخترانه امام حسین 
 

 

 

 
 
 


