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  تشخیص، پیشگیري، پرورشی و تربیت بدنی تمعاون

    1401-1400 سال تحصیلی

  

�����ن ���واره آ��ه داران آ�تاب 
)عا�ورا�یان(  

 ویژه دانش آموزان با نیاز هاي ویژه و

آموزش و پرورش استثنایی کارکنان    

 

سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

کشور
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)اْلُحسین ِمصباُح اْلُھدی َو َسفیَنُھ اْلنِّجاةِانَّ (  
  

 :مقدمه

 تحول سند ویژه به باالدستی اسناد در که استعاشوراست  ترویج پرورش و آموزش هايرسالت مهمترین از یکی

رشادت و از  ،شهادت ،ایثار، ترویج و تحکیم فرهنگ پایداريلذا با هدف  است، قرار گرفته تأکیدمورد 1 بنیادین

- ضرورت حفظ و انتقال ارزش و نیز آینده نسل آموزش و پرورش به فرهنگی و آموزدانش شهداي خودگذشتگی

 نآموزادانش آشنایی هاي اسالمی و، ارتقاء سطح آگاهی نسل امروز نسبت به باورهاي دینی و ارزشعاشورا هاي 

با همکاري اداره آموزش و پرورش  داردسازمان آموزش و پرورش استثنایی در نظر ، معصومین  عملی سیره با

فرهنگیان آموزان وویژه دانش " )عاشورائیان(آینه داران آفتاب  "جشنوارهچهارمحال و بختیاري استثنایی استان 

 .نمایدرا برگزار  سراسرکشور شاغل در مدارس و ادارات آموزش و پرورش استثنایی

  

  :اجرایی اقدامات

  زمان  )پیشنهادي( اجرا جدول فرآیند

به اطالع رسانی و انعکاس فراخوان جشنواره 

  با نیاز هاي ویژه دانش آموزانو  فرهنگیان 
16/5/1400  

ها به دبیرخانه استانارسال آثار از  تلهم نیرخآ

  )استا ن چهار محال و بختیاري (جشنواره 
  1400مهر 17

   1400پایان مهر   داوري آثار

   ))ع(و امام صادق ) ص(مصادف با والدت حضرت رسول اکرم (آبان 3   تجلیل از برگزیدگان و اهداء جوایز

ارزیابی فرایند اجراي جشنواره و انعکاس به 

  سازمان
31/8/1400   

 

                                                           

آموزان براي وفاداري و هاي انقالب اسالمی و توانمندسازي مربیان و دانشتقویت ایمان، بصیرت دینی و باور به ارزش: 2-4راهکار شماره  -1

هاي آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش و برنامهها و مواجهه هوشمندانه با توطئه هاي دشمنان با استفاده از ظرفیت حمایت آگاهانه از این ارزش

هاي سیاسی، آموزان و مدارس در برنامههاي علمیه و حضور فعال و سازمان یافته دانشها به ویژه حوزهمشارکت خانواده و سایر نهادها و دستگاه

 اجتماعی و انقالبی

  



٢ 
 

  :محورهاي ارسال آثار

  فرهنگیان  -الف

  :موضوعات با مقاالت ارسال - 1

   محرم و عاشورا هاي واقعیت – 2-1

 آثار بصیرت حسینی در زندگی امروزي  -1- 1

 ارتباط شهادت و عزت از نگاه قرآن و روایات  -1- 2

 مقام صبر در مکت عاشورا  -1- 3

 موزان آفرهنگیان و دانش  - ب

    حسینی مقتل کتابهاي از برگرفته ) گري روایت( عاشورا خوانی مقتل -2

   اربعین و محرم پیرامون هنري و ادبی آثار ارسال - 3

  سرود شعر و، گویینویسی و قصه، قصه دلنوشته -3- 1

  تصویرگري و نقاشی  -3- 2

 موشن گرافی و فیلم نامه، نمایش نامه، فیلم کوتاه، مستند و پویانمایی -3- 3

  عکس، خط، پوستر، اینفوگرافی  :هاي گرافیگیطرح -3- 4

  :هنرهاي آوایی  -4

  )ویژه دانش آموزان پسر گرایش آسیب جسمی و حرکتی و آسیب بینایی متوسطه اول و دوم (مداحی 

  

  .گرددداوري می آموزي و کارکناندر دو گروه دانشبه صورت مجزا،  دریافتی آثار :یادآوري
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  :آثار ارسال و شرکت شرایط

  . باشدهمایش  اتموضوعمطابق  دآثار ارسالی صرفاً بای - 1

  .باشدبالمانع می )هنفر 3حداکثر ( ارسال اثر به صورت فردي یا گروهی - 2

  . بالمانع استشرکت در چند موضوع  - 3

  .ی نداردمحدویتآموزش و پرورش استثنایی هیچ  فرهنگیانو  آموزاندانشبراي شرکت در فراخوان  - 4

باید مشخصات و اطالعات تکمیلی براي هر در صورتی که فردي بخواهد در چندین موضوع و قالب شرکت نماید  - 5

  .اثر به دبیرخانه ارائه نماید

  .مخدوش ارسال گردد، داوري نخواهد شدبه صورت ناقص و یا  بدون شناسنامه اثر آثاري که - 6

  .رعایت شرایط اختصاصی آثار ارسالی مندرج در فراخوان الزامی است - 7

  .صفحه باشد 10و حداکثر  14نازنین  Bمقاالت پژوهشی باید با فونت  - 8

  .باشدعاشورا ترویج فرهنگ محوریت مقاالت باید در خصوص  - 9

یا از طریق  (DVD) لوح فشرده  در PDFو  WORDمقاالت به صورت یک نسخه پرینت شده و در دو قالب  -10

  .گرددو ایمیل  به دبیرخانه فراخوان ارسال شبکه شاد به آیدي هاي معرفی شده

،شعر و سرود، فیلم محتوا در  موشن گرافی و فیلم نامه، نمایش نامه، فیلم کوتاه، مستند و پویانماییدر قسمت  -11

  .  به دبیرخانه فراخوان ارسال گردداثر همراه با شناسنامه  (DVD)قالب لوح فشرده 

، اصل اثر همراه با شناسنامه اثر ارسال اینفوگرافی و عکس، خط، پوستر ،هاي گرافیگیطرح ،نقاشی تصویرگري، -12

   .گردد

  .آثار دریافت شده مسترد نخواهند شد -13

ارسال آثار به صورت شخصی مورد پذیرش نمی باشند و فقط از طریق ادارات آموزش وپرورش استثنایی پس از  -14

  .  جمع آوري کلیه آثار استان توسط کارشناس پرورشی ارسال صورت گیرد

   . جدأ خود داري گردد... از ارسال آثار به صورت مجازي شاد یا واتساپ و -15

 )جهت ارسال الکترونیکی مقاالت( chb.seo@chmail.ir: بیرخانه جشنوارهآدرس پست الکترونیکی د -16

 maghalatchbارسال مقاالت کارکنان آموزشی و اداري آموزش و پرورش استثنایی  کشور )  شاد(آیدي -17

 maghtalkhanichbارسال آثار مقتل خوانی دانش آموزان با نیاز هاي ویزه )  شاد(آیدي18-

 adabihonarichbارسال آثار ادبی و هنري دانش آموزان با نیاز هاي ویژه ) شاد(آیدي -19

 madahchbارسال آثار مداحی پسران ویژه دانش آموزان جسمی حرکتی و آسیب بینایی ) شاد(آیدي -20

  chbashoraeian@در شبکه شاد) عاشورائیان(کانال اطالع رسانی جشنواره اینه داران آفتابلینک  -21
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 :تذکر

 دهد که آثار  ارسال اثر به دبیرخانه، صاحب اثر یا نماینده قانونی ایشان به دبیرخانه اختیار و اجازه می پس از

- بهره ارزیابی، داوري و انتفاعی و مالی،ب را فارغ از جنبه هاي گرافیکی منتخخص آثار نمایشی و طرحالبا

  .برداري نماید

  

  :منابع و ضوابط مالی

 باشداعتبار مورد نیاز از سوي سازمان آموزش و پرورش استثنایی پس از تأمین، قابل پرداخت می.  

  )الزامی (  .ر باید شناسنامه اثر داشته باشند همه آثا :شناسنامه آثار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، آثار همکاران پس از ابالغ فراخوان به مدارس تدابیري اتخاذ نمایند تا ادارات استثنایی استان ها روساي محترم*

 به) به پیوست(و دانش آموزان را جمع آوري و طی نامه اداري همراه با شناسنامه هر اثر و  لیست کلیه آثار 

  . به نشانی زیر ارسال نمایند  مطابق با زمانبندي جشنوارهصورت یکجا

  ادارات و مدارس استثنایی استان هاهمکاران فرهنگی شاغل در 

    نام و نام خانوادگی

    کد پرسنلی

    عنوان اثر

    و آموزشگاه محل خدمت ،نام استان ، شهرستان 

    شماره همراه

    آدرس دقیق و کد پستی صاحب اثر   توضیحات

  دانش آموزان بانیازهاي ویژه

    نام و نام خانوادگی

    کد ملی

    گرایش استثنایی

    پایه تحصیلی

    عنوان اثر

    شهرستان و آموزشگاه ،نام استان 

    شماره همراه  دانش آموز

آدرس دقیق و کد پستی  توضیحات 

  صاحب اثر
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اداره کل آموزش و پرورش استان  -) ره(روبروي مصلی امام خمینی  -بلوارطالقا نی  -شهرکرد  –چهارمحال و بختیاري :دبیرخانه نشانی

  8817684949: کد پستی  -امور فرهنگی و هنري  –طبقه دوم – 2ساختمان شماره  –آموزش و پرورش استثنایی  –

 تیبرت و پرورشی روماکارشناس  )09137993270(رحیمی در صورت وجود هرگونه سوال با آقاي -

  .  تماس حاصل فرمایید  یندب

  32223294شماره مستقیم اداره   -03832227170  پرورشی روما شماره واحد

.................................آموزش و پرورش استثنایی استان فرهنگیانلیست آثار ارسالی   

 ردیف نام و نام خانوادگی صاحب اثر عنوان اثر شماره تلفن صاحب اثر آدرس دقیق صاحب اثر

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

................................لیست آثار ارسالی دانش آموزان مدارس استثنایی استان  

آدرس دقیق صاحب 

 اثر

مقطع  آموزشگاه عنوان اثر شماره تلفن صاحب اثر

 تحصیلی

گرایش 

 استثنایی

نام و نام خانوادگی 

 صاحب اثر

 ردیف

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

     

.ثار ارسالی وجود نداردآهیچ محدودیتی در تعداد *   

..............................مهر و امضاي کارشناس فرهنگی پرورشی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان  
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  )عاشورائیان(جشنواره آینه داران آفتاب  داورانمشخصات و نظرات 

  داوريسابقه   تلفن همراه  رشته مورد داوري  نام و نام خانوادگی

        

  .به همراه راهکارهاي ارتقاي برگزاري جشنواره مرقوم فرمایید جشنواره را نقاط مثبت   - 1

  

  

  .دنماییجشنواره را  تبیین محدودیت ها، چالش ها و مشکالت مربوط به اجراي  -2

  

  

با توجه به برگزاري نخستین جشنواره، نظرات تخصصی خود را پیرامون اولویت هاي مربوط به موضوعات و چگونگی  - 3

  .اجراي آن در دوره هاي آتی مرقوم فرمایید

  

 

:نام و نام و خانوادگی  

:     امضاء  


