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 به نام خدا

 "شیوه نامه اجرای پویش مدرسه حماسه"

 

 

 

 

 :مقدمه

از  7ذیل برنامه شماره  8-3و با اهدای سالم و صلوات به روح بلند و ملکوتی شهدای ایران عزیز، به استناد فعالیت  متعال از پروردگاربا استعانت 

به ابتکار اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش و با همکاری اداره کل آموزش  1400برنامه های ابالغی سال 

 برگزار می شود. (حماسهپویش دانش آموزی مدرسه عنوان دبیرخانه کشوری ه رورش استان البرز بو پ

 

 «مدرسه حماسه»نام پویش: 

 : پویشاهداف برگزاری 

 ؛گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت -1

 نکوداشت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس؛ -2

 .و فرهنگیان مستعد و عالقمند و تقدیر از آنها آموزانمعرفی آثار فرهنگی و هنری دانش  -3

 مخاطبان/ شرکت کنندگان:

 ؛تحصیلی اعم از دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور دانش آموزان تمامی دوره های -

 )اداری و آموزشی(. فرهنگیهمکاران  -

 محورهای پویش:

 دفاع مقدس و اقتدار ایران اسالمی؛ -1

 وحدت ملی؛ و بصیرت ،دفاع مقدس -2

 دفاع مقدس و شهدای دانش آموز و فرهنگی. -3

 رشته های پویش:

 توضیحات عناوین رشته ها شرکت کنندگان

 شعر: فرهنگیان

 

 کالسیک و نو

 متوسطه

 )دوره اول و دوم(

 خاطره نویسی و دل نوشته:

 داستان کوتاه/ داستانک:

روایت گری و مصاحبه با پیشکسوتان دفاع 

 مقدس )فیلم کوتاه(:

 A4صفحه  3حداکثر 

 A4صفحه  3حداکثر 

 دقیقه 4حداکثر 
 

 ابتدایی

 )دوره اول و دوم(

 نقاشی:

 دکلمه خوانی:

 A3تکنیک های آزاد مقوای 

 دقیقه صوتی 5-2

 و زیعز یداشتند خصوصا خانواده شهدا تیحضور و فعال زانشانیهشت سال با حضور خود و فرزندان و عز یلیکه در جنگ تحم یهمه کسان

 .آمدند رونیبدانند که در امتحان بزرگ شرکت کرده و در آن سربلند ب دیبا یجانبازان و آزادگان گرام

   "فرزانه انقالب رهبر "                                                                                                                                                                             
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 :30/07/1400 لغایت. 31/06/1400از  زمان ارسال آثار 

ا )م حماسهمدرسه دانش آموزی  پویششرکت کنندگان با مراجعه به شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد( و کانال اختصاصی  نحوه ارسال آثار:

و کسب اطالع از شیوه نامه، جزئیات و نحوه شرکت در این پویش آثار تولیدی  (https://shad.ir/parvareshialborz) به آدرس مقتدریم(

 خود را ارسال خواهند کرد.

 

 آدرس ارسال آثار در کانال شاد مخاطب ردیف

 Javad8819 فرهنگیان .1

 arsamghasemi متوسطه )دوره اول و دوم( .2

 Eghtedaralborz@ ابتدایی )دوره اول و دوم( .2

 

 آئین نامه کلی پویش:

در آیدی دانش آموزان شاد  یشبکه آموزش قیآثار خود را از طر ستیبا یم یلیتحص یشرکت کنندگان در همه مقاطع و دوره ها هیکل .1

 .ندیارسال نمامربوطه )مطابق جدول( 

انتخاب شده توسط داوران  اثر کیاما فقط به  دیخود شرکت نما یاختصاص پویش یهابخش یتواند در تمام یکار و دانش آموزهر هم  .2

 .ردیگ یتعلق م زهیجا

 .ندیمنعکس نما حماسهمدرسه  پویش یبه نام دستاوردها یارا مجلد و در مجموعه دهیتمام آثار برگز ای یمجاز خواهد بود بخش رخانهدبی .3

به  ریدو تق یاند جداگانه معرف تهداش پویش نیمشارکت را در ا نیشتریب انیو فرهنگ یدانش آموز تیکه به تناسب جمع ییاز استان ها  .4

 .عمل خواهد آمد

 .خواهد شد افتیدر رخانهیدب قیاز طر پویشاصل آثار ارسال شده به کانال  یو داور یابیپس از ارز .5

 .شد واهداثر داده نخ بیباشد و به آثار خارج از موضوعات ترت پویشاز محورها و موضوعات دوازده گانه  یکیمرتبط با  دیآثار با یتمام  .6

 .باشد یخارج از کشور م یرانیسراسر کشور و مدارس ا انیفراخوان صرفا جهت دانش آموزان و فرهنگ نیا .7

 .((اول و دوم)دوره  ییدانش آموزان دوره ابتداو متوسطه  ،انیفرهنگ)خواهد شد  یآثار به صورت مجزا داور ، در هر بخش .8

 .رفتیشده را نخواهد پذ مپس از مهلت اعال یافتیآثار در ،به طور قطع پویش رخانهیدب .9

 .ارسال شود (و شماره تماس لیدتو خیتار ،یکد مل ،نام مدرسه ،نام منطقه ن،نام استا ،ینام خانوادگ ،نام)مشخصات کامل آثار  .10

 .باشد یم یفارس پویشزبان همه نوشته ها و آثار  .11

گردد و در صورت مناسب بودن  یم میتقد ییایهدا و ریلوح تقد یلیو دوره تحص تیجنس کیبه نفرات اول تا سوم در هر رشته به تفک .12

 .خواهند شد لیو تجل یمعرف هیکرونا در مراسم اختتام یماریب وعیش طیشرا

 

 رشته ها  یتخصص طیشرا

 

 

 شعر  -1

 .باشد پویشگانه  6شعر متناسب و مطابق با موضوعات  یموضوع و محتوا -

 .ندینو ارائه نما ای کیمجاز هستند تا دو اثر در قالب کالس یهمکاران فرهنگ  -

 .باشد 14و فونت  نینازن Bشده با قلم  پیبه صورت تا یاشعار ارسال -

 

 توضیحات بخش فرهنگیان
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 نوشته و دل یسیخاطره نو -1

 ؛پویشگانه  6با موضوعات  یارتباط و تناسب موضوع -

 ؛14فونت  نینازن Bقلم  A4صفحه  3 درحداکثر نوشتار خاطره  -

 ؛ندیخاطره منتشر نما سندهیبا ذکر مشخصات نو یمجاز یدر فضا ای دمجاز است است خاطرات منتخب را مجل رخانهیدب -

 .14فونت  نینازن Bدر قلم   A4 صفحه 3حداکثر در   -
 

 کوتاه/داستانک داستان -2

 ؛دمطابقت داشته باش پویشگانه  6محتوا و موضوع داستان با موضوعات   -

 ؛شود یم رفتهیپذ داستانک/فقط قالب داستان کوتاه  یسیداستان نو یقالب ها انیاز م  -

 .شدبا 14و فونت  نینازن Bشده با قلم  پیبه صورت تا یاثر ارسال  -

 

 روایت گری و مصاحبه با پیشکسوتان دفاع مقدس )فیلم کوتاه( -3

 باشد.  در قالب فیلم کوتاه و با کیفیت مطلوب دقیقه 4مدت زمان آثار ارسالی می بایست حداکثر  -

 

 

 

 ینقاش -1

 ؛داشته باشند پویش و عناوین با محور ها یارتباط موضوع -

 .(A3)آزاد  یها کیاز تکن ینقاش -

 
 

 یدکلمه خوان -2

 ؛پویشگانه  6 یو محورها نیبا عناو یارتباط موضوع  -

 .شبکه شاد قیاز طر پویشبه کانال  یصوت لیو ارسال فا قهیدق 5تا  2 یدکلمه خوان  -

 

 

 

 

 توضیحات بخش دانش آموزی متوسطه اول و دوم

 توضیحات بخش دانش آموزی ابتدایی

استان البرز، شهرستان کرج، عظیمیه، باالتر از میدان مهران،بلوار گلستان، اداره کل آموزش و پرورش  پویش: رخانهیآدرس دب

 استان البرز

 02632538050فکس: -02632521532 پویش: رخانهیشماره تماس دب 

 


