ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ
دﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب

»وﯾﮋه ﺷﺒﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزی«
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ١٤٠٠ – ١٤٠١
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

وأَﻋﺪوا ﻟَﻬﻢ ﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢ ﻣﻦ ﻗُﻮةٍ وﻣﻦ رﺑﺎط اﻟْﺨَﯿﻞِ ﺗُﺮْﻫﺒﻮنَ ﺑِﻪ ﻋﺪو اﻟﻠﱠﻪ وﻋﺪوﮐُﻢ وآﺧَﺮِﯾﻦَ ﻣﻦ

دوﻧﻬِﻢ ﻟَﺎ ﺗَﻌﻠَﻤﻮﻧَﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﯾﻌﻠَﻤﻬﻢ وﻣﺎ ﺗُﻨﻔﻘُﻮا ﻣﻦ ﺷَﯽء ﻓﯽ ﺳﺒِﯿﻞِ اﻟﻠﱠﻪ ﯾﻮف إِﻟَﯿﮑُﻢ وأَﻧﺘُﻢ ﻟَﺎ ﺗُﻈْﻠَﻤﻮنَ
و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن آﻧﭽﻪ در ﻗﺪرت و ﺗﻮان دارﯾﺪ از ﻧﯿﺮو ] و ﻧﻔﺮات و ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺟﻨﮕﯽ [ و اﺳﺒﺎن ورزﯾﺪه ] ﺑﺮاي ﺟﻨﮓ [

آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ودﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ  ،وﻟﯽ ﺧﺪا آﻧﺎن را
ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻪ در راه ﺧﺪا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﻰ ﺷﻮد  ،و ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ
ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اّﻠﻟ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ:

در ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻧﻪی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﮔﺎم
اول ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖﻫﺎی اﻣﺎم ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺟﻮان در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در
ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎی رﻓﯿﻊ ﻋﺰت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ١٤٠٠ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب

)داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ(

اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ راه ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ  ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
و  ...ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻻزم و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ
دﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و اراده آﻫﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪارس ﺟﺎری ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﯽ از اﻣﯿﺪ و ﻧﺸﺎط را ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در ﺑﺨﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ رواﯾﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را
ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٤٠١ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ آﯾﻪ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "راوﯾﺎن ﺗﻤﺪن" دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
و در ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ

اﻧﻘﻼب ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی ﺗﺤﻖ اﻫﺪاف ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم ،ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ .

.١آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻗﺪم اول
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﺧﻮان ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺒﺤﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ و....از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎل و دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ
اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ :
اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻣﺜﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻓﻀﺎﺳﺎزی ،ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
،ﻣﺤﻘﻖ و اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
 .....ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺖ.ﺟﻠﺴﻪ ای را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺷﯿﻮه
ﻧﺎﻣﻪ رو دﻗﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و و ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر اﻫﯿﺖ دارد و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام و ادب و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات

ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ و  ...از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻗﺪم دوم
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن راوی ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ :
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ )ﺣﺪاﻗﻞ  ٧ﻏﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
دوم و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول(
ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ )در ﺷﻤﺎره  ٢ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ و ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ(
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ  https://madreseenghelab.comاﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده ﺷﺪه ،ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه و...
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﻮع  ،رواﯾﺘﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب راوی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺣﻀﻮر ﯾﮏ راوی در ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ دارای اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
-

راوی ﺧﻮب دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

آﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺳﺨﻨﻮری ،ﺗﻮاﻧﺎ در ﺟﺬب ،اﻗﻨﺎع و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺘﻦ

دارای اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ

ﺗﻮاﻧﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ راوی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﭘﯿﮑﺴﻞ و...ﺑﺎﺷﺪ.

3

-

ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺻﻮت ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﻮ ،ﻣﺎﮐﺖ و ...در رواﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.

ﻗﺪم ﺳﻮم
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﯿﻨﺶ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ رو ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺪرﺳﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ
،راﻫﺮو ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،ﺣﯿﺎط ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺖ
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻫﺮﻏﺮﻓﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ،اﺳﭙﯿﺲ ،ﺑﻨﺮ،ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری ازﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ً
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﯾﮑﯽ از ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﻫﺮﻏﺮﻓﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا از ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )

ﮔﻔﺘﮕﻮی آزاد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ(.

ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻣﺪرﺳﻪ ،دﻓﺘﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ،ارﮔﺎن ﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﻬﺮ و .....ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻏﺮﻓﻪ دارای اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﻓﺮم ﻟﺒﺎس و ﻏﺮﻓﻪ ﻫﻢ در اﺻﻮل ﮐﺎر ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﻞﮑﻫﺎ و واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دارای اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﻮد) ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﺎم ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﻏﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(.

ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻗﺪم ﭼﻬﺎرم
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻋﻮت از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺗﯿﻢ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای دﻋﻮت از ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﺪ
در اﺑﺘﺪا ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺷﻬﺮی ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ و ....
از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی دﻋﻮت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .



ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت درون ﻏﺮﻓﻪ ای) ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ،اﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرت ﻣﻌﺮﻓﯽ و(...

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺎرج ﻏﺮﻓﻪ ای) ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺗﺎﺑﻠﻮ و(...
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ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ) ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﺗﻮﺑﻮس و(...

ﺗﻬﯿﻪ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺻﺒﺤﮕﺎه ،ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ  ،رادﯾﻮ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،و

ﭘﺨﺶ ﺗﺮاﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان)ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی

اﻣﺴﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی از ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن اﺳﺖ آﻣﺎر
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺮﻣﺪرﺳﻪ ،در داوری اﻣﺴﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد(.



ﻋﺮﺿﻪ ی ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﻧﯽ ﺟﺬاب و دﺳﺖ ﺳﺎزه ی داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ و

ﺟﺸﻨﻮاره.

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎرت ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻏﺮﻓﻪ
ﻏﺮﻓﻪ اراﺋﻪ ﺟﺰوه ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻋﻤﺎر در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ آرﺷﯿﻮ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮب از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ

ﻗﺪم ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺪﻫﺪ ﻫﻨﺮ دﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ دﺳﺖ ﮔﯿﺮی
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻓﻌﺎل و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ زﯾﺎدی در ﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه؛ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺖ
را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺪ ﻫﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪو آن ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪی از ﺳﻮد
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزی اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم وارﯾﺰ
ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزی اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﺘﯿﻢ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در اﻣﻮر
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﺎل  ٩٩در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری رو از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺪ ﻫﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻗﺪم ﺷﺸﻢ
ﺑﺨﺶ وﯾﮋه اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ

5

ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﺑﯽ و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻤﺮﯾﻦ و در روزﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن راﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺟﺮاﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر رواﯾﺖ
ﮔﺮی ،اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه ﺑﺮای دﺧﺘﺮان اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای زﯾﺒﺎ از زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪه ﺻﺪﯾﻘﻪ رودﺑﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ را از ﻣﺮﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﻗﺪم ﻫﻔﺘﻢ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
اﺻﺎﻟﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺣﻀﻮری اﺳﺖ .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب

و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را در
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ و در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی )ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی داﺧﻠﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
.١

ﭘﺎدﮐﺴﺖ ﺻﻮﺗﯽ

 .٢رادﯾﻮ اﻧﻘﻼب
 .٣ﭘﻮﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ
 .٤ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه
 .٥ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ) ﺗﺌﺎﺗﺮ،ﻋﺮوﺳﮏ ﮔﺮداﻧﯽ(
 .٦ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
 .٧ﮐﻠﯿﭗ
 .٨ﺳﺮود
 .٩ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ
.١٠ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯽ
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 .1ﺟﺪول ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺟﺪول ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﺨﺶ

ﻏﺮﻓﻪ
 98درﺻﺪي ﻫﺎ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
•

ﺧﺎﻃﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎدران و ﭘﺪران و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻫﺎ و ﭘﺪر ﺑﺰرگ

•

واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن

ﻫﺎ

ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و آرﻣﺎن ﻫﺎ

•

ﻏﯿﺮت ﻣﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﺿﻤﺎﻧﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر

•
•

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﻮان در دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب

•

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب

دﯾﺮوز

اﺳﻼﻣﯽ

ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ در دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب

•

ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم

•
•

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ

ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي

•

ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

اﻧﻘﻼب

•

ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺦ

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﻣﺮوز اﻧﻘﻼب

•

ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي

اﺳﻼﻣﯽ

•

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺎدر ﺳﺎزي و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ

•

ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ و و ﺗﺨﺼﺺ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮان و

•

ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ

ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺮدم

اﻣﺮوز

•
•

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺴﺎس ﻧﻈﺎم )ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،

•

اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮون رﻓﺖ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﻮق

•

ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﻋﻠﻤﯽ

•

اﻗﺘﺼﺎدي

•

ورزﺷﯽ

•

ﺣﻮزه زﻧﺎن

•

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ

•

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

•

7

ﻧﻘﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮي

•

ﺻﻨﻌﺘﯽ

•

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮان در اﺻﻼح وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

•
•

ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ) آﻣﻮزش و ﭘﺮورش،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي

•

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ

داﻧﺶ آﻣﻮزي،ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ،رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ(
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ(

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮري

•

ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده

•

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺮي ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﯿﺶ رو

•
•

اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن و

•

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ

•

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺣﯿﻮان و...

ﻫﻨﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﯿﻨﻤﺎ

•

ادﺑﯿﺎت

•

ﻃﻨﺰ

•

ﺷﻌﺮ

•

ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ

•

دﯾﺪارﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان

•
•

ﺗﺮﺳﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻊ

•

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ

ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻨﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻠﻤﯽ

•
•
•
•
•

ﻓﺮدا

•
•

ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ

اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ

ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

•

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان

•

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﻮي

ﻗﻮي

•

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮان در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺮان ﻗﻮي

رﺳﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي

•

ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺳﺎﯾﺒﺮي

•

ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي
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•

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي)ﮐﻨﺸﮕﺮي  ،ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ،

•

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي

•

ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ اﻧﺘﻈﺎر) وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻨﺘﻈﺮ(

ﺗﻨﻮع در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن(

ﻣﻬﺪوﯾﺖ

•

ﻣﻬﺪي ﯾﺎر ) ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺪوي(

•

ﻣﻮﮐﺐ اﻧﺼﺎراﻟﻤﻬﺪي) ﻧﺬر ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮاي اﻣﺎم ﻣﻬﺪي

•

ﻗﺮار ﻋﺎﺷﻘﯽ ) ﻗﺮار ﻫﺎ و ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن(

•

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي زﻧﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﯿﺎن رواﯾﺖ ﻫﺎي آﻧﺎن

ﻋﺠﻞ اﷲ(
ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن

•

اراﺋﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﮋوﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪرﺳﻪ

)وﯾﮋه دﺧﺘﺮان(

•

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻫﻨﺮي و رﺳﺎﻧﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪ

ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ

•

اراﺋﻪ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﺷﻬﺪاي داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺑﯿﺎن رواﯾﺖ ﻫﺎي آﻧﺎن

اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ

)وﯾﮋه ﭘﺴﺮان(

•
•

اراﺋﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﮋوﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪرﺳﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻫﻨﺮي و رﺳﺎﻧﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ
اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ

ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ

ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ

اراﺋﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن

ﻣﻘﺎوﻣﺖ و رﻫﺒﺮي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ
وﻻﯾﺖ ﻣﺪاري

ﺗﻮﺳﻞ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ

دﻧﯿﺎي ﻣﺎدي ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺷﺠﺎﻋﺖ

دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺧﻼق

 .2ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺟﺪول ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻏﺮﻓﻪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﮑﻞ

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﻮدﺷﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺘﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ وﻗﺎﯾﻊ
ﻣﻬﻢ و ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺜﻞ  25آﺑﺎن اﺻﻔﻬﺎن 30،ﻣﻬﺮ ﻫﻤﺪان  5 ،آذر ﮔﺮﮔﺎن و  ...اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﮔﯿﺮي اﻧﻘﻼب

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﻣﺮوز اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻧﻘﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮي
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ

ﻫﻨﺮ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﺎﺧﺖ

ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎ و ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،آﻣﻮزﺷﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺸﻮر و اﻧﻘﻼب و دادن راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب

ﺗﺒﯿﯿﻦ روش ﻫﺎي ﻧﻘﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮي و ﻟﺰوم ورود ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
در اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺣﺪاﻧﻪ و ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﻻﯾﻞ ﻧﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮي ،ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻨﺮ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻨﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺮي در در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ،ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻨﺠﺮه
ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺮان ﻗﻮي و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ

اﯾﺮان ﻗﻮي
رﺳﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي

ﻧﻘﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ذﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ
در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺣﻀﻮر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻬﺎد
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم

ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺣﺎج

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ).ﻣﺜﻞ زواﯾﺎي
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﺸﺎن  ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﯾﺸﺎن در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و(...
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮي ﺗﺮاز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ).ﻣﺜﻞ زواﯾﺎي
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﯾﺸﺎن  ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﯾﺸﺎن در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و(...

ﻣﻬﺪوﯾﺖ

ﻗﺎﺳﻢ
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺣﺎج
ﻗﺎﺳﻢ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع وﯾﮋه ﻫﺪف ﮔﺬاري و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ
.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺳﺎﯾت و ﮐﺎﻧﺎل ﻣدرﺳﮫ اﻧﻘﻼب ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
https://ble.ir/madreseenghelab_1400

https://madreseenghelab.com
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 .٣ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﻞﮑ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﻞﮑ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻮری اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ

 (١رﺳﺎﻧﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻮاری ،ﻧﺸﺮﯾﻪ  ،اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻧﻤﺎﻫﻨﮓ و ...و اراﺋﻪ آن ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮاره رﺳﺎﻧﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 (٢ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ:
ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎدواره ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺷﻬﺪای داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ
اﻧﻘﻼب در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺧﺎﻃﺮات و وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺪای داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻃﻮل
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای دوره ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﮋوﻫﯽ ﺷﻬﺪای ﻣﺪرﺳﻪ

 (٣ﻟﺸﮑﺮﻓﺮﺷﺘﮕﺎن:
ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎدواره ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻃﻮل اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب
در ﻣﺪرﺳﻪ .ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ دﻫﻤﯿﻦ دوره ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 (٤ﮐﺘﺎب و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﯿﺪ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،در ﻫﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯿﺰ ﻓﺮوش ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد.

 (٥ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب:

ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺿﺮورت
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و ﺧﻮاﻧﺶ آن در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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.5ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ دﺧﺘﺮان:
در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی آن از ﻫﻨﺮ و اﺑﺘﮑﺎرات دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ در ﺷﺄن ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ اﻗﺪام ﻧﺸﻮد.
 ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﺮﺑﯽ و
داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درآن ﻓﺸﺎرﻫﺎی درﺳﯽ ،روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ
ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﺳیﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻏﺮﻓﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،از ﻣﺪل ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

.٦اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﯽ:
وﺟﻮد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺮ اﻣﺘﯿﺎز از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ

 ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ)ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻞﮑ
و ﻇﺎﻫﺮ(
اﻧﺠﺎم ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و

ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎی دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
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