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 باسمه تعالی
 
 

  
 (مدظله العالی)مقام معظم رهبری 

 

 

 مقدمه:

 ريزي فرهنگي آموزش و پرورش دارد. هاي تربيتي بستگي كامل به چگونگي برنامههنر در فعاليتتحقق نقش 

هاي تربيتي اي ديرين است، گاهي محتواي آثار هنري پيام تربيتي دارد و گاهي پيامرابطه ،"رابطه هنر و تربيت "

 با هدفافزايد. از همين رو استفاده متنوع از هنر ماندگاري و اثرگذاري آن مي شود و بردر قالب هنري مطرح مي

 ترويج و ديني معرفت ايمان و متفاوت، تقويت هايينيازمند وعاليق  مستقل و متناسب با شخصيت ايجاد

 دستو   آموزاندانش بين همدلي و تعامل جويي،مشاركت روحيۀ ايراني و پرورش -اسالمي اصيل تمدن و فرهنگ

ايجاد روحيه نشاط و شادابي در مدرسه و ايجاد تربيت قدرت نافذي دارد و ضروري است با  و تعليم اندركاران

آموزان و دانش در بين ملي و اسالمي باورهاي اخالقي، هايارزش ارتقاي با هاي گروهيانس و الفت در فعاليت

هنرهاي  بدان دست يابيم. (كردن عمل كردن و توانستن، باور هنر، زيبايي، خواستن،) يادگيري در مهارت كسب

خوبي ه آموزان مقاطع مختلف تحصيلي است، بتأثيرگذاري همچون سرود و آوازهاي جمعي كه مورد توجه دانش

گرايي،  مستقيم انتقال دهد و به تقويت روحيه جمع ها و مفاهيم تربيتي و درسي را به طور غيرتواند آموزهمي

آموزان مدارس هاي انساني و تربيتي دانشپربار در راه اعتالي ارزشكارگروهي در مدرسه و به عنوان فرصتي 

 خدمت گرفته شود.

هاي ها، هنجارها و نگرشبه منظور انتقال ارزشدارد بنابراين سازمان آموزش و پرورش استثنايي در نظر 

مربيان  ،معاونان و عالقمند از جمله؛ مديران، گيري از نيروهاي متخصصبا بهرهاجتماعي مطلوب و مناسب، 

قالب تشکيل سرودهاي  هاي مناسب و متنوع هنري درايجاد برنامه با پرورشي و معلمان مدارس استثنايي

 اقدام نمايد. مختلف تحصيلي هاي دورهدانش آموزان اي براي همگاني و مدرسه
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 اسناد باالدستی: 

 سند تحول بنيادین: 

ريزي شده تعليم متناسب و برنامه و هاي مورد نياز جامعهحِرَف و مهارتگسترش و تنوع دادن به  : 6/1راهکار -

 آموزانهاي تحصيلي و براي همه دانشدر همه دوره

كارهاي اجرايي يران و معلمان و فراهم آوردن سازوهاي حرفه اي و اعتقادي مدتقويت شايستگي : 6/8راهکار -

 هاي پرورشي مدارستربيتي و فعاليتبراي مشاركت فعال و مؤثر ايشان در برنامه هاي 

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی یراهبری ها سياست : 

 پرورشي  ي وارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده در همه ابعاد آموزش :7بند  -

 

 :نتايج مورد انتظار

 هاي جمعي و گروهيتقويت و توسعه فعاليت -
 فرهنگي و هنريهاي آموزان در عرصهتقويت فرهنگ مشاركت دانش -

 هر مدرسه آموزاندانش تقويت انسجام، وحدت و همبستگي بين -

 آموزانو غني سازي اوقات فراغت دانش ندي از هنر درگسترش فرهنگمبهره -

 آموزان در عرصه هاي هنريكشف استعدادهاي برتر دانش -
 هنري  هايفعاليت بر  نظارت و تربيتي  هايفعاليت  كيفي  ارتقاي -
 

ستادي در اداره آموزش و پرورش استثنايي استان با تركيب و وظايف زيرر   ،نامه اجراي بهينه اين شيوهمنظور به 

 .گردد تشکيل مي
 

 :اجرايیاعضای ستاد 

 استان استثنايي پرورش و آموزش اداره رييس -1

 بدني تربيت و فرهنگي كارشناس / مسؤول كارشناس -2

 مالي كارشناس-3

  مربيان و ءاوليا  انجمن نماينده -4

 پرورشي معلمان  نماينده -5 

 جنسيت تفکيک به معلوليت مختلف هاي گروه در مدارس مديران نماينده -6

 استان  آموزان دانش  ورايش مجمع نماينده -7

 

 :استان اجرايی وظايف ستاد

 استان  درصدي مدارس 55 مشاركت منظور به ريزيبرنامه -1

 گذاري اجتماعي با رعايت پروتکل بهداشتي و فاصله ها ريزي فعاليت و برنامه استاني ستادتشکيل  -2
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 مديران مدارس برايها  تشريح برنامه -3

 هاي هنري ها و فعاليت راي اجراي برنامهاستاني ب  هاي درون و برون ها و فرصت استفاده از ظرفيت -4

 هاي استان در حوزه هنرهاي آواييبررسي ظرفيت -5

 استخراج اطالعات مربوط به مربيان و معلمان هنرمند مدرسه در گرايش هنرهاي آوايي -6

 برنامه ريزي براي تشکيل كارگروه تخصصي هنرمندان آوايي با حضور فرهنگيان صاحب نظر در حوزه سرود -7

 دانش آموزي استان -8

 بازديد و ارزيابي از برنامه -9

بره سرازمان آمروزش و پررورش      مدارس منتخرب و فعرال در ايرن زمينره     فهرست ها و نتايج فعاليت ارسال -15

 استثنايي.

داشت ايام ملي و تاريخي، اجراي سرود همگاني به صورت همزمان و سراسري درسطح مردارس   براي گرامي -11

ريرزي و اجررا    برنامره  آذر و ... 12، ارديبهشت 12،اسفند 8بهمن،  12آبان،  13هاي در ايام ا... و مناسبت استان،

 شود.

 

مدارس:وظايف   

هاي آموزان براي فعاليت در بخشآموزشي، پرورشي و اولياي دانش جلب همکاري داوطلبانه كادر  -1

 .اجرايي

 .اشعار محتوايي محلي و سرودهاي بومي و اشعار كتب درسي، از سرودو توليد / تهيه ساخت -2

  .مدرسه با توجه به ظرفيت دانش آموزيگروه سرود  تشکيل -3

 .مورد تأييد آموزش و پرورش از طريق كارشناس فرهنگي استانسرودهاي  بانکتهيه  -4

 .اي با مربي سرودهاي دورهتمريناجراي  -5

ي شخصيت خاصي مثالً اگر سرود درباره) ويري يا حركتي در حين اجراي سرودهاي تصنماداز  استفاده -6

 شودآن شخصيت برده مينام  وقتي كه تاقرارگيرد گروه  آموزاندانشدست  در نمادعکس يا يک ، است

 (.آن نماد را باال ببرند ،با هم

 و پخش سرودهاي مناسب و نشاط آفرين در ساعت تفريحسيستم صوتي مدرسه  سازيتهيه و آماده -7

 .اي()براي سرودهاي مدرسه و متحدالشکلهاي همرنگ لباس تهيه -8

 .آموزانتوسط دانشتأكيد بر حفظ متن سرود  -9

 .خارج از محيط كالس و در فضاي مناسب كالمسرود با آهنگ بي اجراي -15

پرورشي، هاي هنري با اولويت معاون مند به فعاليتبراي همکاران فعال و عالقه داخلي صدور ابالغ -11

 نامه. شيوههاي مرتبط با ن جهت ساماندهي و اجراي فعاليتمربي پرورشي و ساير معلما

 .هاي جذاب و خالقانههمکاران فعال، اولياء و ... در اين حوزه با روشآموزان، تجليل از دانش -12

منظور صدور تقديرنامه از سوي مديركل  معرفي همکاران فعال و داراي ابالغ به كارشناس فرهنگي به -13

 رييس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان وآموزش و پرورش استان 
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اسالمي در انتخاب متن، اجراي موسيقي و پرهيز از حركات موزون و ...  مورد رعايت شئونات و موازين  :1 تبصره

 باشد.تأكيد بوده و مسؤوليت نظارت بر حسن اجرا به عهده مدير، مربي پرورشي و ساير كادر اجرايي مدرسه مي

آموزان مطابق با اطلس نسبت به آموزش دانشدر وضعيت بحراني ناشي از شيوع ويروس كرونا،   :2تبصره 

سرودهاي ملي،  مندي ازو نيز بهره هاي آموزشيارايه بستهو يادگيري )استفاده از ظرفيت شبکه آموزشي شاد، 

آموزي بصورت آنالين هاي سرود دانشو تشکيل گروه  هاي مختلف با هماهنگيمذهبي و بومي در مناسبت

 .اقدام گردد "وظايف مدرسه"يت مفاد قابل اجرا و مندرج در و نيز رعا توسط مربيان، معلمان عالقمند و ... (

 

 ها: تقويم اجرايی فعالیت

و اجراي  آموزان در مدرسهفعال دانشمنسجم و مشاركت و حضور  ،به منظورتحقق سياست مدرسه محوري

 .گردد مطابق جدول ذيل اجرا ايسرود مدرسه

 

 منابع مالی:

اي از سوي سازمان آموزش و پرورش استثنايي مطابق گزارش و عملکرد استان قابل كمک سرانه -1

  باشد.پرداخت  مي

مالي از طريق رييس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان  نسبت به جذب و دريافت اعتبارات  -2

آموزان  و ديگر نهادها كل آموزش و پرورش استان، مساعدت خيرين و كمک داوطلبانه والدين دانشاداره

 صالح تالش نمايد.و مراكز داوطلب ذي

 بازه زمانی فرايندها و مراحل اجرايی رديف

دستورالعمل تدوين 1  مهرماه 

 هفته اول آبان بررسی دستورالعمل در شورای راهبری سازمان 2

 آبان مکاتبه با ادارات استان ها 3

استانی اجرايی تعیین اعضای ستاد 4  آبان 

 آذر تبیین شرح وظايف و تعیین تقويم اجرايی 5

 آذر فراهم سازی شرايط اجرای سرود مدرسه ای و سرود همگانی 6

 آذر و دی شناسايی دانش آموزان مستعد و عالقه مند و همراهی آنان در چگونگی اجرای جمعی و گروهی 7

 در طول سال تحصیلی نظارت استان نسبت به اجرای بهینه طرح در مدارس 8

 بهمن  همگانی و ای برگزاری سرودهای مدرسه  آغاز 9

بندی گزارش مدارس و ارسال به ادارات استانجمع 11 1411 ارديبهشت   

و ارسال به سازمان ها بندی گزارش جمع 11 1411 تیر   
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 شاخص پايش و ارزيابی فعالیت:

 ميزان مشاركت معلمان و مربيان در تشکيل سرود دانش آموزي -1
 "يک سرود ،هر مدرسه" برنامهميزان مشاركت مدارس در  -2

 

 ارزشیابی: 

بندي و جمع انجام پذيرد نامهشيوهدر  پيوستهاي مطابق كاربرگ امور محولهنظارت و ارزشيابي از اجراي  -1

 . به سازمان ارسال گردد 1455 تيرارزيابي مطابق كاربرگ استاني تکميل و حداكثر تا پايان 

ي هامعلمان، مطابق با كاربرگمربيان و آموزان و ارائه نظرات دانش وضعيت حضور داوطلبانهارزيابي از  -2

 انجام پذيرد. نامه در شيوه پيوست
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 )ويژه مدرسه(نمون برگ ارزيابی 

 

 نوع معلولیت:              نام مدرسه:     استان:

  : مدرسه تعداد دانش آموزان               نام مدير:    دوره تحصیلی:

 □مختلط:               □ پسرانه:   □مدرسه /دخترانه:جنسیت 

 

ور
مح

 

 معیارهای ارزيابی

 امتیاز دهی
جمع 

 امتیازات
4 3 2 1 

 ضعیف متوسط خوب عالی

رد
لک

عم
 

در  و اجرایی تقویممطابق  آموزان دانش و اولياء شوراها، مشارکت طریق از برنامهاجرای 

 مناسبت ها مختلف در طول سال تحصيلی
     

      سرودو عالقه مند به همکاری در اجرای  شناسایی دانش آموزان مستعد، توانمند

      اطالع رسانی به موقع و گسترده به دانش آموزان و اولياء

       مقدمات حضور دانش آموزان داوطلب واجدالشرایطآماده سازی 

      ی سرود دانش آموزیآماده سازی محتوا

      نيازسنجی و تأمين تجهيزات مورد نياز از نظر کمی و کيفی

      با دانش آموزانو همراهی بکارگيری مربيان توانمند بمنظور همکاری 

      صدور ابالغ مربيان واجد شرایط

ایجاد ارتباط مؤثر و صميمی با  ... وآموزان و معلمان، والدین، دانشمربيان، جلب مشارکت 

 اجرای سرودآنها به منظور شرکت در 
     

      آموزاندانشدر پذیری و ارتقای اعتماد به نفس ترویج روحيه همکاری، تعاون، مسؤوليت

توسعه و ارتقای بهداشت  ،یابیدوست، های ارتباطیمهارتدر برقراری آگاهی بخشی 

 گروه سرود در بين دانش آموزان روانی

     

      های فردی دانش آموزان و تعامل متقابل در روابط بين آنانتوجه به تفاوت

      و عمل به تعهدات اجتماعی  و اخالقیضوابط  شئونات اسالمی، پایبندی به

و استفاده از  های مختلف آموزش و پرورشهای فعال در بخشهمکاری با سایر حوزه

 های موجودظرفيت

     

      اجرای سرود مدرسه ای/ سرود همگانینوآوری و خالقيت در 
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)ويژه استان(نمون برگ ارزيابی   

     سال تحصیلی:       استان:

 :تعداد دانش آموزان      :مدارستعداد 

 

ور
مح

 

 معیارهای خود ارزيابی
 امتیاز دهی

 1 2 3 4 جمع امتیازات

 ضعیف متوسط خوب عالی

رد
لک

عم
 

 انجام امور محولهبه منظور  مدارس و انعکاس به شيوه نامهبررسی 

 آن مطابق تقویم اجرایی مندرج در
     

به منظور تبيين استان تشکيل جلسات ویژه مدیران مدارس 

 با رعایت پروتکل بهداشتی دستورالعمل
     

 نظيرها )در مناسبت  نجام امور محولها برنظارت  جهت ریزیبرنامه

 (و ... هنری فرهنگی، مسابقات و ...ا ایام ها، مناسبت آغازین، مراسم
     

همکاری در تأمين تجهيزات مورد نياز از و بررسی درخواست مدارس 

 نظر کمی و کيفی
     

مشارکت دانش  زمينه در اعالم شاخص های انتخاب بهترین مدارس

 در تشکيل گروه سرود آموزان
     

      هاو تقدیر از آن مدارسارزیابی از عملکرد 

      با مشارکت دانش آموزان سرودبندی مناسب اجرای تأکيد بر زمان

       بازدید و نظارت بر تجهيزات موجود مدارس

      تشکيل گروه سرود خالقيت ها و ابتکارات در کاربرد 

      تحصيلی از مدارس در طول سالبازدید و بررسی دوره ای 

به منظور جذب خيَرین و سایر نهادها  مشارکت ميزان همکاری و

 های مالی و ... حمایت
     

ها و خودباوری دانش آموزان ، توانمندیهاآگاهی بخشی مهارتميزان 

 سایرین  اب
     

پوشش اسالمی دانش آموزان و فعاالن این حوزه کردار و  ،رفتار رعایت

 محولهدر انجام امور 
     

 مدارسدر تالش در جهت تقویت نقاط مثبت و رفع و اصالح نقاط ضعف 
     

       نامه شيوه موقع به  و دقيق اجرای در  اهتمامميزان 

      های ابتکاری و خالقانه در انجام امور محوله ها و شيوه ابداع روش

      به سازمان و ارسال گزارش مستندسازی، تحليل عملکرد مشارکت ها 

 


