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 (:         ره) خمینی امام حضرت

.  نهایی نتیجه به رسرریدن تا انقالب این که اسرر  ضررروری نکته این ، امریکا، ید قطع که  

 اس  استعمارگر دوَل سایر و انگلستان شوروی، ، دارد ادامه
 و آزادی نهال تا کنید کوشررش بیشررتر چه هر باید که شررمایید این دیگر! عزیزم فرزندان

 تقوا و علم به مجهز اگر که اس  دشواری فردای شما فردای. کنید آبیاری را کشور استقالل

سالمی - انقالبی شعور و س ، حتمی پیروزیتان شدید، ا  مرحله این در نکرده خدای اگر و ا

سئولی  کنید کوتاهی س  خود عهده به آن م  معدود، ای عده که ندهید اجازه هرگز. شما

شته چون ستبداد، روزهای تلخ گذ صل. کنند حکوم  شما بر ا سی ا سالمی دموکرا  را ا

 . نکنید فراموش
س  و چپ به گرایش بدون ایران مل  امروز س  نموده قیام را س  به را هایی موفقی  و ا س  آورده د  و داخلی خائنین تمام که ا

 کنید سعی باید جه  همین به. گردانند نابود را شما - گذشته چون - آن هر تا کمینند در آنان و اس ؛ انداخته لرزه به را خارجی

 .                                         دارند ابراز را خود عقاید آزادانه همه آن در که اسالمی جامعه آورید؛ وجود به اسالمی جامعه خویش، اتحاد با تا
 .    اس  داری نگه و حفظ به محتاج اسالمی جمهوری این و نظیر بی پیروزی این و قرن بزرگ اعجاز این
 

                                              

                                              

 (: العالی مدظله) رهبری معظم مقام                                               
 پا به که ملتهای میان در و میگمارد؛ هم  انقالب به ملتی کمتر سررتم، زیر ملتهای همه میان از

سته سته که شده دیده کمتر ، اند کرده انقالب و خوا شند توان سانده نهای  به را کار با  جزء به و ر

ها، تغییر مان حکومت ما. باشررند کرده حفظ را انقالبی های آر ل  شررکوه پر انقالب ا  که ایران م

صر انقالب ترین مردمی و بزرگترین س ، جدید ع س  انقالبی تنها ا  را افتخار پر ی چله یک که ا

ش  آرمانهایش به خیان  بدون سه همه برابر در و نهاده سر پ سو  به مقاوم  قابل غیر که هایی و

سند، می نظر صال  و خود کرام  از ر  خود مرحله دومین وارد اینک و کرده صیان  شعارهایش ا

س  شده سازی تمدن و پردازی جامعه و سازی سلی بر مل ، این بر دل اعماق از درودی. ا  که ن

 شود می دوم سال چهل جهانی و بزرگ فرآیند وارد اینک که نسلی بر و داد ادامه و کرد آغاز
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 مقدمه

سال ماه بهمن صتی هر شنایی برای بدیل بی فر سی و مرور و بازخوانی ، آ سالمی انقالب بلند های آرمان و اهداف برر  ا

 اسالم رشید سردار با ایام شهادت آن همزمانی و  گردیده انقالب دوم گام بیانیه صدور سالگرد با مقارن که ایامی ، است

   .است نموده دوچندان را آن اهمیت سلیمانی قاسم حاج

 سوره 60 آیه سازی جاری به عمل راستای در مهم مناسبت سه این از باید تربیتی متولیان و تربیتی جریان شک بدون

 . نماید اقدام قوی ایران گفتمان به انقالب معظم رهبر تاکید و اشاره و انفال

 اهمیت دلیلاتحادیه انجمن های اسالالالالمی دانم آموزان به عنوان یای از متولیان امر تعلیم و تربیت دانم آموزان به  

نمایشالالگاه های دانم جشالالنواره دوره  نهمینو تبیین بیانیه گام دوم انقالب در بین دانم آموزان کشالالور،  خوانم فهم

ساس  سه انقالب را بر ا صلی  برگزار می نماید. دوم گام بیانیه محتوای چارچوبآموزی مدر شنواره محتوایمحور ا  ج

 است. دوم گام بیانیه به ناظر قوی ایران گفتمانمدرسه انقالب متن 

لزوم رعایت پروتال های بهداشتی )کرونا( و  19با توجه به شرایط موجود در کشور به جهت شیوع بیماری کووید البته 

به کشور  بسیاری از مدارس برگزاری نمایشگاه مدرسه انقالب در اری و همچنین تعطیلی مدارس،ستاد مقابله با این بیم

ضوری  شدصورت ح شنوارهد لذا نهمین ،اماانپذیر نمی با سه انقالب وره ج ضای مجازی و مدر ستر ف با تاکید بر  در ب

  د.می گردبرگزار  حداکثری نشر و محتوا تولید مهارت، و تایه بر عنصر   "روای "ماموریت اصلی 

الزم به ذکر است شهر هایی که وضعیت آن ها در شرایط سفید و کم خطر می باشد در صورت تمایل می توانند طبق »

روال سال گذشته و شیوه نامه هشتمین دوره جشنواره، نمایشگاه خود را در فضای حقیقی )مدرسه یا هر محیط دیگر( 

 «برگزار کنند.

شفقانه  ست در پرتو همیاری م ستان ها امید ا سالمی ا شتر فرهنگ اتحادیه انجمن های ا سترش هر چه بی ناب شاهد گ

الی عصالو مجموعه این تالش های خالصانه موجبات خشنودی حضرت ول کشور باشیم مدارسدر فضای  انقالبی )عجل رال

 و شهدای انقالب اسالمی را فراهم آورد.  اهلل تعالی(

 مدرسه انقالب جشنواره نمایشگاهاهداف برگزاری  .1
به پیگیری آرمان های ملی، جهانی، تمدنی انقالب  (1 تقویت روحیه انقالبی و انگیزه دانم آموزان نسالالالبت 

 اسالمی

 ها به مبانی اسالم و انقالبآموزان نسبت به هویت اسالمی و تقویت ایمان آنتقویت بینم دانم (2

  دوم گام بیانیه بر مبتنی قوی ایران ملی گفتمان ایجاد جهت سازی بستر (3

 سازی در سطح مدارستحقق دو مأموریت تشایالت یعنی  نیروسازی و جریان (4

 هم افزایی و همااری صمیمی بین تشال های دانم آموزی (5

 ایده های اقدامی نسل پنجم انقالب جمع آوری (6
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 مدرسه انقالب های نمایشگاهجشنواره  مراحل .2

ابتدا گروه  آن، در که می شالالود اطالق هایی فعالیت مجموعه به انقالب مدرسالاله دانم آموزی نمایشالالگاه هایاز این دوره 

 به شالالده مشالالخ  موضالالوعی محورهای از یای انتخاب با گروه ها این از کدام هر و های دانم آموزی شالالال می گیرند

شگاهی تولید محصوالت الزم بمنظور مهارتکسب  همچنین و تحقیق و مطالعه ضای  نمای ستر ف با قابلیت نمایم در ب

شار و  نمایشالالگاه افتتاح اقدام به آموزی دانم ابتاارات پایه بر مجازی  غرفه موضالالوعباره درتولیدات خود  حداکثریانت

 .پرداخت خواهند

 انقالب مدرسه آموزی دانم های نمایشگاه اصلی ماموریت عنوان به همسال گروه زبان به و صحیح "روای " است بدیهی

  .شود شامل بایست می را شده تولید محصوالت کلیه در

 مقدماتی نمایشگاه مرحله -الف

 جلسات قرارگاهی .1

سالمی انجمن سازی فعال سه ا سه انقالب همچون ساز، جریان های برنامه در آفرینی نقم و مدر  مقدماتی به نیاز مدر

 موجب شاید شرایط لان .است مهمتر مقدمات همه از مربیان ویژه هدایت و راهبری با قرارگاهی جلسات که تشایل دارد

 های پژوهم و ماموریت و هدف در همبستگی برای مجازی جلسات برگزاری بر جدی تاکید که گردد عزیزان اهتمام عدم

 است انتظار مورد جاری سال در شدت به آموزی دانم

 انقالب مدرسه نمایشگاه اجرای در مربیان آفرینی نقش ابعاد .2

 است، "راهبری نقش" میان این در مربی نقم دارد، تربیتی و پرورشی جنبه انقالب مدرسه نمایشگاه اجرای که آنجا از

، مطالعه به را ایشان آموزان، دانم به امین منابع معرفی با گرامی مربیان است شایسته بنابراین .مستقیم ورود و اجرا نه

ستخراج مفاهیم کلیدی ضوعات با منطبق تحقیق و ا صلی مو شگاه ا سب نمای صول منا شویق برای تولید مح شان از و ت  ای

و در متنوع  فضالالایی به خالقانه های ایده و هنرها با را آمده دسالالت به محتوای ،و کسالالب مهارت الزم با همفاری بخواهند

 و هافعالیت در معیارهای مهم به توجه. کنند تبدیل محصررول قابل انتشررار در فضررای مجازی های جذاب به  قالب

  .است گرامی مربیان ویژه مأموریت های از ،فضای مجازیدر  حریم دانم آموزان از حفاظت و صیانت

 تحقیقاتی -مطالعاتی .3

  پشتیبان شبکه بخش

 و مربیان ویژه  قم، سالالالازان آینده تبلیغی فرهنگی مرکز همااری با قوی ایران گفتمان ذیل کتاب جلد 4 منظور همین هب

  باشد می ذیل شرح به  که است شده تولید ذیل شرح به آموزان دانم

 قوی(  مربیان ویژه) )  ایران در دشمن با مواجهه های روش و شناخت 

  ( مربیان ویژه)  قوی ایران در دشمن با مواجه برای آمادگی لوازم 
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  قوی ایران در دشمن با مواجهه قلمرو  

 (مربیان ویژه)  دوم گام بیاینه کار کتاب 

 . نمایند اقدام منابع این به پژوهشی ارجاع و مطالعه به نسبت مربیان و کادر محترم شباه رود می انتظار که

 

  آموزی دانش شبکه بخش

 همچنین و مذکور گفتمان بر مبتنی که اسالالت گردیده تولید آموزان دانم ویژه قوی ایران کتاب نیز آموزی دانم شالالباه بخم در 

 . باشد می استفاده قابل پردازی ایده و مطالعاتی برداری بهره برای متنوع های قالب در

سه سایت همچنین شتر مندی بهره جهتhttp://madreseenghelab.com آدرس به نیز انقالب مدر ستفاده قابل محتوایی بی  ا

 .باشد می

 مهارت .4

صلی اعنیای از  شنواره دوره  نهمینصر ا شگاهج سه انقالب، نمای ست  مهارتهای مدر سئله الزم ا ست. با توجه به این م ا

شگاه  شی بارگقبل از برپایی نمای سبت به دریافت فایل های آموز سه انقالب ن سایت مدر اری ذدانم آموزان با مراجعه به 

م را جهت تولید یک محصول قابل عرضه شده بر اساس قالب های مورد نظر این دوره از نمایشگاه اقدام نموده و مهارت الز

 در فضای مجازی به دست آورند.

 مهارت در فضای مجازی: و ضرورت امزای

 نم آموز منفعل به دانم آموز فعالتغییر نقم دا 

  انگیزه الزم در دانم آموزان برای حضور در عرصه های مختلفافزایم 

 آموزیجنبش دانش فعال شدن انقالبی و -ایجاد روحیه تشایالتی 

  دانم آموز ماهر و نقم آفرینی اثرگذاریگسترش دایره 

 و موثر از مدت زمان حضور دانم آموز استفاده بهینه 

 محصول تولید .5

 پشتیبان شباه با اشاره به ایناه (حفظه اهلل)اکبریعلی حاج االسالم حجت )دم ظله العالی(رهبری معظم مقام محترم نماینده که آنجا از

 در چه افزار، سالالخت بخم در چه- نوین های فناوری از تشالالایالتی برداری بهره در حداکثری مواجهه باید اتحادیه در ما

 عالمانه و پایه دانم مواجهه باید عرصاله این با ما مواجهه و باشالند داشالتهافزار  نرم بخم در مخصالوصالا -افزار نرم بخم

 .باشد
 "09/03/93نشست مسئوالن اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان "

استفاده بیشتر از ظرفیت های فضای مجازی در ارائه مطالب تولیدی  ، علی الخصوصتربیتی-اهمی  تولید محتوای معرفتی به 

فعالیت ها و  تبلور ،انقالب مدرسه نمایشگاه های این دوره از بنابراین شایسته است. اند نموده تاکیدیان و دانم آموزان به شباه مرب

شان محصوالت و دانش آموزی ات اثربخشتولید شد، در فضای مجازی خالقانه ای  محتوای و مفاهیم انتقال و توجه جلب در تا با

 .بگذارد عمیق تری تأثیر نمایشگاه اصلی

 انتشار حداکثری .6

 سامانه ا با اولویت کانال ها و گروه های که حضور حداکثری )و دیگر پیام رسان ها شاد  پیام رسان ،عقیقنتشار در 

 (آموزان را داراست دانم

 از اهمیت ویژه ای برخوردار است.شاد در کانال اطالع رسانی مدرسه در  بارگزاری محصول تولیده شده 

http://madreseenghelab.com/
http://madreseenghelab.com/
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 مشاهده دیگر  جهت عقیقدر سامانه  مستندات و پیوست های الزم )گزارش( بارگزاری محصول تولیده شد به همراه

 اعضای انجمن اسالمی مورد تاکید است.

  که جامعه حداکثری دانم آموزان را شامل می شود. در دیگر پیام رسان هااطالع رسانی 

  تبلیغات موثر )پوستر، دعوت نامه، تیزر و ...( جهت دیده شدن بیشتر محصول تولید شده در فضای مجازی 

 

 نمایشگاه  عناوین -ب

 موضوعات نمایشگاهعناوین و  جدول -1

 جدول بخش ها و موضوعات نمایشگاه

 بخش عنوان موضوعات

 نظام طاغوت) پهلوی و قاجار( و نظام جمهوری اسالمیی میان فاصله 

 خیان  حکوم  پهلوی به کشور 

  وابستگی ایران در دوران پهلوی وضعف در استقالل و امنی 

 ! آمریکا منهای بیس 

 جنایات آمریکا در ایران(.میما مقتدر م؛یستین فیامّا ضع م،یمظلوم م،یما مورد ظلم هست( 

  اعتماد ) تجریه مذاکره و بدعهدی مستکبرین (داستان 

 دشمن را بشناسیم

ص
ت اول شخ

روای
 

 سال 42در طی این  ثبات و امنی  و حفظ تمامی  ارضی ایران 

 نوجوانان و جوانان سرمایه اصلی قوی شدن کشور 

 پیشرف  قدرت های نرم و نظامی ایران در مواجهه با دشمن 

  (داستان قدرت ) معرفی الگوهای برتر قدرت در کشور 

  دوگانگی مدیری  جهادی و اشرافی به عنوان مصداق قدرت یا ذل 

 .  دس  قدرت خدا در وحدت بین مسلمین 

 امام خمینی )ره( نماد قدرت برتر الهی 

  ایران مثب  بیس 

 قوی باشیم

 تحریف حقایق و برعکس نشان دادن واقعیات 

  اراده های پوالدینجنگ بر سر 

 جنگ شناختی ؛ جنگ جدید دشمن علیه مردم ایران 

 لزوم آمادگی و مصادیق قدرت در جنگ رسانه ای 

تحریف راشکست 

تحریم می ،دهیم 

 شکند

 نقش من نسب  به خود ، جامعه  وآینده کشور برای تحقق بیانیه چیس ؟ 

   کشور کرده ام؟در برنامه ریزی علمی خود چه پیش بینی برای رشد و پیشرف 

نقش من در گام 

 دوم

  تَراهُم رُکَّعًا سُجَّدًا نَهُمیالکُفّارِ رُحَماءُ بَ یاَشِدّاءُ عَلَحاج قاسم سلیمانی نماد 

 نقش نوجوانان در خونخواهی حاج قاسم سلیمانی 
 صخشم ودت یوار صف به صف قاسم ها
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 و موضوعات نمایشگاه توضیح عناوین -2

 جدول توضیح بخش های نمایشگاه

 بخش ها توضیحات

( )بیانیه گام دوم و ایران قویگاه این بخش ناظر به باور های اساسی نسب  به محتوای اصلی نمایش

و روای  او به عنوان گوینده اس  ، در این بخش می بایس  روای  درس  وصحیح در موضوعات 

 فرم هنری ، رسانه ای تولید شود و منتشر گردد .مختلف به بهترین قالب 

 روایت اول شخص جمع
این بخش مبتنی بر عهد و پیمان هایی اسرر  که جوانان به آرمان و اهداا انقالب می دهند ، در 

شور  شرف  و اقتدار ک شه پی سئولی  می روند و در نق شوند ، زیر بار م شریک می  شور  اهداا ک

س سهیم می گردند. در این بخش  سئله ترور ناجوانمردانه یک  که روای  ها ناظر به آینده ا دو م

 سال گذشته و انتقام سخ  مورد هدا اس .

 روایت دوم شخص جمع

روای  سرروم شررخظ ناظر به مسررئولین و دسرر  اندرکاران اسرر  ، البته بیان دغدغه ها ناظر به 

کشرور . توجه به آروزهای مسرئولی  هرکس در آینده و نقش در تکمیل پازل پیشررف  و اقتدار 

 واقع بینانه، عدم استفاده ازمنابع موجود کشور از مهمترین بخش ها می باشد.

 روایت سوم شخص جمع

 

 

 دختران در مکتب حاج قاسم 

 برداش  هنرمندانه از صحب  های حاج قاسم 
 خونخواهی توپی 

 دستاوردهای علمی جمهوری اسالمی ایران 

 مقایسه علمی دوران پهلوی و قاجار با انقالب اسالمی 

 راه انتقام ترور شهید فخری زاده ؛ جهاد علمی 

علم و علمت زمین 

 نماند

 خودسازی و دگر سازی ماموری  اول 

  آینده(ایران مثب  بیس  را می سازیم) تصویر ایران 

  مشکالت اقتصادی صرفا ناشی از تحریم نیس 

  وظیفه آحاد جوانان در عدال  طلبی و اشرافی  زدگی اس 

 توقف ممنوع 

 مروری بر تمدن نوین اسالمی 

 سازمان ها و نهاد ها را چگونه باید گام دومی کرد ؟ 

 ) دول  جوان انقالبی ) مرور بهترین شاخظ ها برای دول  آینده 

  مقاومتی و درون زا تنها راه نجات از تحریم هااقتصاد 

آرزوهای دست 

 یافتنی

ص
ت سوم شخ

روای
 

 مطالبه از مسئولین در استفاده از ظرفی  های بومی و استانی موجود 

 شناسایی، مسئله یابی ظرفی  های داخلی بال استفاده برای توسعه استان و شهرستان 

  اشخاص، اماکن، بشرک  های دانش بنیان و...(معرفی منابع بومی و منطقه ای )اعم از 

 از آخر اولیم !

 شادی دانش آموزان در بستر عدال  آموزشی 

 مطالبه دانش آموزان ایران برای تحول بنیادین در آموزشی و پرورش 

 شبکه ملی اطالعات گامی موثر برای درماندن از آسیب های فضای مجازی 

 شاد
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 انقالب مدرسه نمایشگاهجشنواره  ندیفرآ در ییمحتوا و ییاجرا یها هیتوص .3

قرارگاه در یآمادگ 

 تشایالتی؛ های هماهنگی و فاری بارش و ها بینم در آگاهی و انگیزه تقویت برای است محلی قرارگاه

- ستا این در ضای را شایل محتوایی و فاری شورای مربی، نظارت با توانند می قرارگاه اع سبت و داده ت  به ن

 . نمایند عمل فعال صورت به ها ایده آوری جمع و اعضاء آرای تضارب

سئله  - صوص در تولیدی های کتاب و گام دوم انقالب خوانش بیانیه مهمترین بخش در آمادگی قرارگاهی م  خ

بی شک زمانی می شود محتوای مطلوبی را انتقال داد که گروه دس  اندرکار به اصل آن   .اس  دوم گام بیانیه

 اشراا کامل داشته باشند.

- مثال طور به و برده بهره ریزی برنامه جریان در گذشته های سال نمایشگاه های و ها تجربه از قرارگاه، اعضای 

سه این در قرارگاه اعضای سبت جل شگاه جدید و جذاب های فرم به ن سانه جدید های قالب ، مجازی های نمای  ر

 نمایند گفتگو و بحث ای

انقالب مدرسه شگاهینما ستاد لیتشک 

 انقالب مدرسه نمایشگاه ستاد تشایل به اقدام مدرسه اسالمی انجمن مسئول قرارگاهی، جلسات تشایل راستای در

 راستا:ایناقدامات درنماید. از جمله می توجیه مسئله به نسبت را هاتشال سایر مسئولین و فعال آموزاندانمونموده

 مدرسه اسالمی انجمن مرکزی هیئت با انقالب مدرسه موضوع با جلسه برگزاری -

 نمایشگاه موضوعات درباره مطالعاتی های گروه تشایل به اقدام و مستعد آموزان دانم شناسایی  -

 گروه ها وظایف شرح تدوین و تقسیم -

شکیل - سب مهارت برای گروهی ت صول تولید های الزم و ک صول فرآوری یا و مح  محتواهای از مح

 شدهآوری جمع

  انتشار حداکثری در بستر فضای مجازی  های اطالع رسانی و تعیین شیوه -

 )پرورشی معاون و مدیریت ( مدرسه کادر با انقالب مدرسه موضوع با جلسه برگزاری  -

 والدین و هاتشال سایر های ظرفیت از استفاده -

یاثربخش و غاتیتبل 

 در فضای مجازی مسئولین و والدین و معلمان برای دعوتنامه تهیه 

  شاد"حداکثر استفاده از ظرفیت اپلیایشن" 

 به کارگیری انواع رسانه های موثر، مفید و جذاب دانم آموزی 

  مدرسه انقالب در پیام رسان هاایجاد کانال 
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 ارائه محتوای تولید شده در رسانه های محلی 

 ثبت فعالیت ها و روند اجرای نمایشگاه در سامانه عقیق 

 استفاده از ظرفیت تبلیغاتی بیلوردها، دیواره ها و بسترهای مناسب شهری 

  تولید شدهتالش جهت حضور در شباه های استانی صدا و سیما و معرفی و تبیین محصوالت 

 بخش های نمایشگاه:

 رادیو مدرسه انقالب* 

سه انقالبرادیو  شارقالبی جذاب برای انتقال  ،مدر سط دانم آموزان از  محتوای صوتیِ و انت شده تو جمع آوری و تولید 

صل سرف ضوعات و  شده در جدول  مو ضوعاتبخم ها و های ارائه  شگاه مو صورت هنرمندانه و نمای ضای  در به  ستر ف ب

 مجازی است.

در این بخم دانم آموزان با مراجعه به سالالایت یا کانال مدرسالاله انقالب و مشالالاهده آموزش چگونگی سالالاخت یک فایل 

سه انقالب را پیدا  ست مهارت تولید یک اثر با عنوان رادیو مدر صوتی ا شال از قطعات و بخم های متنوع  رادیویی که مت

 ی نمایند.کرده و نسبت به ساخت آن اقدام م

نفر می باشد  3یا  2گروه تقسیم نموده و هر گروه که متشال از  شرکت کنندگان باید موضوعات نمایشگاه را بین اعضا ی

 ویی اقدام نماید. به تولید یک اثر رادی

ست حداقل برا سه انقالب الزم ا شگاه مدر شرکت در نمای شود واثر  3ی  سط دانم آموزان تولید  اثر باید در  سهاین  تو

موضوع از  2)به عنوان مثال مربی و دانم آموزان یک مدرسه در اثر اول  شامل باشد.کلیه بخم های نمایشگاه را  مجموع

شگاه و در اثر دوم  ضوعات نمای سوم  3مو ضوع و در اثر  ضوع دیگر را انتخاب و به تهیه و تولید یک فایل رادیویی  2مو مو

 ات این آثار باید کلیه بخم های نمایشگاه را شامل شود.(اقدام می کنند که مجموع موضوع

 دقیقه است. 7و حداکثر  5 قابل توجه این است که زمان هر اثر )رادیو مدرسه انقالب( حداقلناته  

صوت شید انتخاب متن و محتوایی که برای خوانش و تبدیل به  شته با ستفاده قرار میگیرد از اهمی   ،توجه دا مورد ا

صلی، انتقال مفاهیم مدنظر  س . چرا که هدا ا س . شنونده درو اثرپذیری ویژه ای برخوردار ا البته تنوع، خالقی   ا

 هنری و جذابی  سمعی نیز بر کیفی  و پذیرش شنونده کمک می کند.

سه انقالب یک ست و یک رادیو مدر صوتی نی ستاثر چ کتاب  شی ا شعر،  ،چون گوینده که از بخم های مختلفی ندبخ

سب و... ، گزارش، مصاحبه، میهمان )کارشناس(موسیقی صوتی منا ستفاده از  و افات های  شود. ا شایل می  آیتم در  3ت

 امتیاز ویژه ای در داوری به همراه دارد. بیشتر این آیتم هامی و در صورت به کار بردن اثر تولیدی الزا
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 مدرسه انقالب اشاخانهتم*

یای از قالب های این دوره از جشنواره مدرسه انقالب است که دانم آموزان پس از مراجعه به سایت یا کانال  تماشاخانه

 بپردازند. با موضوعات جشنواره تصویری-صوتی مدرسه انقالب و دریافت آموزش های الزم می توانند به تولید یک اثر

  :اثر صوتی و تصویری شامل

  نماهنگ 

 مستند 

 فیلم کوتاه 

 کلیپ 

 موشن گرافی 

  تاریخ شفاهی 

 انیمیشن  

 موشن استاپ  

 استریپ کمیک  

 موشن رئال 

 نماهنگ 

 و... می باشد.  مردمی گفتگوی 

سب آموزش الزم به تولید پرداخته  موزان می توانند با کمک و هماهنگیدانم آ مربی یک قالب را انتخاب و پس از ک

 د.نماینشرکت و در جشنواره 

ست که در هر اثر انتخابی و باید مورد توجه قرار دهند ناته مهمی که مربیان در این قالب  شدهاین ا سط دانم  تولید  تو

 .لحاظ شود جشنوارهآموزان باید همه بخم ها و موضوعات 

امتیاز  اثر باشالالد 2در صالالورتی که آثار تولیدی بیم از  .اثر تولید شالالود 2برای شالالرکت در این بخم الزم اسالالت حداقل 

 اشت.دخواهد  بیشتری در داوری

 .باشد ابایتمگ 200حداکثر حجم آن و  دقیقه 7تا  5بین  باید زمان یک اثر

 د شد.نبررسی نخواه در این بخم آثاری که به صورت غیر تصویری و صرفا صوتی تولید شده باشند
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 نشریه مدرسه انقالب*

نیز با داشالالتن ظرفیت و بسالالتر مناسالالب  نشالالریهعالوه بر قالب های صالالوتی و بصالالری در حوزه تولید و انتشالالار محتوا، قالب 

شتار ست یای دیگر ی، نو صه هایهنری و خالقانه ای که دارا شارکت دانم آموزان در از عر سه  حضور و م جشنواره مدر

و کانال مدرسالاله انقالب و دریافت آموزش الزم برای تحریر یک انقالب اسالالت. دانم آموزان می توانند با مراجعه به سالالایت 

 شرکت نمایند.در جشنواره  نشریه مناسب

 بخم های مختلف یک نشریه را انتخاب و بر اساس ،)هیئت تحریریه( آموزی دانم های گروه تشایل با شرکت کنندگان

نشریه می تواند  .کنندنهایی یک نشریه را تولید می پرداخته و پس از جمع بندی  به مطالعه و تحقیق جشنواره موضوعات

 تک برگ یا مجلد باشد. همچنین در یک یا چند شماره تهیه گردد.

 طنز، داسالتان، شالعر، یادداشالت، و سالرمقاله گزارش، مصالاحبه، خبر، تیتر،نشالریه یک رسالانه ماتوب چندبخشالی اسالت. 

 .است نشریه یک مختلف های بخم از... و کاریااتور اینفوگرافیک،

 در کیفیت، جذابیت و اثرگذاری آن نقم بسزایی دارد. د استفاده بهتر و بیشتر از بخم های مختلف یتوجه داشته باش

 بخش های الزم یک نشریه برای شرک  در جشنواره عبارتند از: 

 )شناسنامه )مشخصات نشریه 

 عنوان 

 تیتر 

 مصاحبه 

 اخبار 

  لهسرمقا 

   یادداش  

 ....و 

ها در نشریه ضروری است. استفاده از دیگر بخم ها در نشریه تولیدی کسب امتیاز بیشتری در که وجود این بخم 

 داوری به دنبال دارد.

سب و خالقانه ی بخم های مختلف شریه قابل ارائه در جشنواره را تولید می کند  چینم منا ست که یک ن صرفا یک ا و 

 باشد.  می تواند یک نشریهبخم خوب ن

ستفاده از همه موضوعات جشنواره درتذکر مهم این که  الزامی است. دانم آموزان می توانند نشریه تولید نشریه  تحریر ا

و در صورت چند نسخه ای بودن نشریات، موضوعات را در بین شماره های تحریر  شده را در یک یا چند شماره تهیه کنند

 .شده تقسیم نمایند
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 تحریریه استشریه به انتخاب هیئت تعداد صفحات هر ن

 

 کارافزار)اپلیکیشن(مدرسه انقالب*

 نوعی نرم افزار کاربردی کم حجم با عملارد محدود که برای اجرا بر روی تلفن همراه هوشمند طراحی شده است.

 کارافزار انقالب، قالبی جذاب و کاربردی است که برای اجرایی نمودن ایده های دانم آموزان در خوانم و تبیین

 از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دوم بیانیه گام 

با توجه به روند روبه افزایم آموزش بر بسالالالتر نرم افزارهای تلفن همراه و نقم مهم آنها در انتقال مفاهیم، قالب تولید 

 کارافزار به عنوان یک قالب پرظرفیت در ایجاد یک نمایشگاه مدرسه انقالب در فضای مجازی انتخاب شده است.

سه کانال یا سایت به مراجعه با آموزان دانم شاهده و انقالب مدر  تولید مهارتکارافزار،  یک ساخت چگونگی آموزش م

 .نمایند می اقدام آن ساخت به نسبت و کرده پیدا را برنامه کاربردی یک

طراحی و  پس از کسالالالب مهارت الزم برای تولید یک کارافزار دانم آموزان می بایسالالالت با جمع آوری محتوای مورد نیاز

 جذاب و خالقانه ی بخم های مختلف آن نسبت به ساخت یک کارافزارکاربردی اقدام کنند.

ناته مهمی که مربیان در این قالب باید مورد توجه قرار دهند این است که در هر اپ تولید شده توسط دانم آموزان باید 

 همه بخم ها و موضوعات جشنواره لحاظ شود.

ست یک کاراف سب دانم آموزی دارای ویژگی هایی از قبیل الزم به ذکر ا ست متنوع، زار منا سب، فهر انتخاب عنوان منا

 غنای محتوایی،صورت بصری جذاب، دسترسی آسان، فراگیربودن و....

همچنین دانم آموزان می توانند برای تولید یک کارافزار از محتواهای بارگذاری شالالده در سالالایت و کانال مدرسالاله انقالب 

 .استفاده کنند

 

 انقالب تیو ابتکارات در روا دهیا*

بالاله امالالر  یانیکمالالک شالالا یمدرسالاله انقالالالب در سالالال جالالار یمجالالاز یهالالا شالالگاهیمختلالالف نما یشالالک بخالالم هالالا بالالدون

اسالتان قالالب  کیالبالالقوه  یهالا تیالظرف ایالخالاص اسالتان و  طیشالرا لیالممان اسالت باله دل نیولا ،دهد یم یفعالساز

بخالالم بالاله  نیالالا زانیالالبالاله درخواسالالت عز تیالالبالالا عنا یدر سالالال جالالار. کالاله دیالالنما دایالالپ رییالالبتوانالالد تغ شالالگاهیو فالالرم نما

 .دیاضافه گرد شگاهینما یبخم ها یچارچوب اصل

در  شالگاهینما تیالهالا در چالارچوب هالدف و مامور دهیالانجمالن مدرساله ا تیالبالر ابتاالارات و خالق یبخم مبتنال نیدر ا-

 .گردد یمختلف ارائه م یقالب ها

 .ردیقرارگ ستیبا یحتما مدنظر م یبهداشت یپروتال ها تیمدنظر است رعا یدانیچنانچه فرم و قالب م-

 . اقدام انجام شود کیشهر  کیکم و محدود شود و موجب شود تنها در  تیکم ریاقدامات خالقانه اس دینبا-
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اقالدام مبتاراناله انجالام دهالد ،  کیال ایالو  یبسالته محصالول کیال،  شالگاهینما کیال سالتیبا یمال یقطعا هر انجمن اسالالم-

 .باشد یبرخوردار م ییبسزا تیمسئله از اهم نیلذا ا

 باشد یم یمهم و جد اریبس یها و ابتاارات دانم آموز دهیمالحظات دخترانه در ا تیرعا-

شرایط و ضوابط مهم شرک  در جشنواره 

  یک یا چند قالب از قالب های چهارگانه جشنواره را انتخاب نماید.می تواند  اسالمی مدرسه انجمنهر 

  شرکت در جشنواره صرفا به صورت آثاری که به صورت انفرادی تولید و ارسال می گردد بررسی نخواهد شد و

 مقبول می باشد. گروهی

 نام ثب  رویداد بخم در باقری شالالهید سالالامانه در ماه بهمن 1 از بایسالالت می انقالب مدرسالاله در گروه اعضالالای 

 . نمایند

 پیوسالالت در و کرده تامیل خود تیم برای را ایده بوم یک داده صالالورت های ریزی برنامه بر مبتنی باید هرگروه 

 . دهد ارائه سامانه

  سالمی در سه انقالب در مجموع آثار تولیدی هر انجمن ا شنواره مدر ضوعات ج ست همه عناوین و مو ضروری ا

بدین معنی که تعداد قالب انتخابی یا تعداد آثار تولید شده در یک قالب باید نهایتا همه مدرسه لحاظ شده باشد. 

شد.  شامل با شنواره را  ضوعات ج سه مو قالب را انتخاب  بیم از یک)به عنوان مثال اگر دانم آموزان یک مدر

ند. بعدی لحاظ کن های کرده باشند می توانند بخشی از موضوعات را در قالب اول و مابقی موضوعات را در قالب

 همچنین می توانند یک قالب را انتخاب نموده و همه موضوعات را در آن یک قالب انتخابی استفاده کنند.(

 .تعدد در تولید قسمت های یک قالب نسبت به انتخاب قالب های متعدد از اهمیت بیشتری برخوردار است 

  بوده و در داوری موثر است.رعایت قواعد ذکر شده در ذیل قالب ها مورد تاکید 

  تولید یک محصالالول با کیفیت دارای اهمیت بوده و انتشالالار حداکثری آن در بین دانم آموزان و اقشالالار مختلف

 شاخ  مهمی است که غفلت از آن کسر امتیاز را به همراه خواهد داشت.دیگر 

شگاهینما یبرگزار نکات الزم در 

 ،محتواست جذاب و هنرمندانه ارائه انقالب، مدرسه نمایشگاه برگزاری در اصل. 

 تبدیل شود و محتوای مورد به یک نمایشگاه  تواند می که است ظرفیتی شما ابتاار و خالقیت با ،هر اثر تولیدی

 .بگذارد نمایم به را عالقه شما

 سجم و منظم ارائه برای سیم نیازمند محتوا من سب مهارت الزم  وظایف، تق سلط بر محتوا و ک ستیدت در این  .ه

 .باشد هنرمندانه و هزینه کم بودن مناسب عین در که شود ابزارهایی استفاده از باره بهتر است

 صول تولیدی بهتر نامگذاری برای ست بخم های مختلف مح ضوع، نام ا سب و خالقانه هر بخم یا مو  با متنا

 شود. انتخاب محتوا

 سیر منظمی داشته باشد چیدمان محتوا در هر محصول.   

 

 پیوند سایر برنامه های تشکل با نمایشگاه مدرسه انقالب 
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 بدانیم، می توان در ت بخشیدن به جریان تربیت در بسترعملیاتاگر برنامه های تشال را یک سری فرصت ها برای سرع

در نظر دارد تا پیوند  برد. بر این مبنا، دبیرخانه جشنواره مدرسه انقالب تربیت ساز بهره تمامی مواقع از همه این بسترهای

و همبستگی بین همه برنامه ها ایجاد نماید. مدرسه انقالب اماانی است برای تجمیع این فرصت های تربیتی. در ادامه هر 

 یک از برنامه ها تشریح می شود:

 رسانش (1
 .جشنواره هیو ارائه آن ها در حاش... نماهنگ و ،ینفوگرافیا ااتور،یر، کا هینشر ،یواریروزنامه د یگروه ها لیتشا

سه انقالب برا شگاهینما تیشود از ظرف یم شنهادیپ سانه ها یمدر سالم یفعال کردن ر آثار  دیو تول یانجمن ا

شود. لذا تول یبرا ستفاده  سانم حداکثر ا شنواره ر انجمن  یبرا ژهیو یازیتواند امت یموارد م نیاز ا کیهر  دیج

 باشد. زیجشنواره رسانم ن ژهیدر بخم و یاسالم یها

:همکالسی آسمانی (2

استفاده از تصاویر و خاطرات  دربسترفضای مجازی در جشنواره مدرسه انقالب با شهدای دانم آموز برگزاری یادواره

 نواره مدرسه انقالب.یت نامه شهدای دانم آموز درقالب های جشو وص

لشکرفرشتگان: (3

شتگان یادواره مجاریبرگزاری  شار فر شنواره ل شنواره در طول اجرای ج سه انقالب در قالب های ج . برای مدر

 دوره لشار فرشتگان مراجعه شود. جرای این بخم به شیوه نامه هشتمینا

 


 

 جشنواره ارزیابی و داوری مرحله به ورود شرایط .3
  شود و استان و  شهرستانداوری در دو بخم  ،ن دوره نمایشگاه های مدرسه انقالبمینهدر در هر انجام می 

هرسالالتان به دبیرخانه مدرسالاله انقالب معرفی و در بخم شالال و یک رتبه برتر اسالالتانمرکز  قالب یک رتبه برتر در

 ارسال می گردد.              

 سه انقالب نام ثبت شگاه مدر سط شهید باقری سامانه در نمای سئولین تو ستانها م  مربیان محترم انجام و  شهر

 .خواهد شد

 به دفتر  30/11/99 تاریخ تا انجمن مسالئولین توسالطبرگزیدگان مرکز اسالتان و شالهرسالتان ها  آثار الزم اسالت

 اتحادیه شهرستان ارسال شود.

 کلیه و برسید اتمام به ماه اسفند 10 تاریخ تا شهرستانی و استانی برگزیده آثار گیری گزارش کاربرگ است الزم 

 .د شو ارسل انقالب مدرسه دبیرخانه به مستندات

 گرفت نخواهد قرار ملی تقدیر فرآیند در مقرر تاریخ از بعد شده ارسال آثار وجه هیچ به جاری سال در . 



 : یمنف نمره اعمال
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 :شد خواهد مذکور نمایشگاه از امتیاز کسر موجب نمایشگاه، مختلف های بخم در زیر ناات وجود

 فرد غیر دانم آموز هر یا و مربی توسط نمایشگاه اجرای 

 نامعتبر مطالعاتی منابع از استفاده 

 محصوالت انتشار تولید، فرایند در دخترانه مالحظات رعایت عدم  

 یا محتوایی)یعنی پرداختن به ظاهر بدون در نظر گرفتن محتوا یا  ظاهری های شالالاخ  از یای به صالالرف توجه

 پرداختن به محتوا بدون توجه به قالب مناسب و شال و ظاهر(

 راه مختلفی های بخم در انقالب مدرسهوکانال   یسا ،آموزی دانم جشنواره و غنای محتوای پشتیبانی جهتنکته:

   .commadreseenghelabwww.کنید.   مراجعه سایت این به حتما شود می پیشنهاد شده است، اندازی

 

 

 

 

 

 

 بخش انگیزشی قبل و بعد از جشنواره .4

 مدرسه انقالب برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره -1

ست اندرکاران موزان وآتقدیر به هنگام از دانم به اهمیت با توجه  شنواره کلیه د سه انقالب، ج ستان می   مدر اتحادیه ا

و تجلیل از زحمات آن  با حضور دست اندرکاران جشن مدرسه انقالبنسبت به برگزاری  27/12/1399بایست تا تاریخ

هیداتی از بعد ر مرکزی در این خصالالالوص به دنبال تمدفتاهتمام ورزند. و همچنین تقدیر از رتبه های برتر هر اسالالالتان ها 

 ارسال خواهد شد. 1399ماه و بخشنامه آن بهمن  معنوی می باشد و پشتیبانی های مادی

 

 : گام دوم انقالب-مدرسه انقالباردو(  -)کارگاهکاردوی  -2

ستان ها می  ستادی و اجرایی  منسجم،با اجرای یک برنامه  بایستدر این بخم ا شتیبان( تیم  شباه پ خود را )

آماده کنند. لذا پیشالالنهاد می شالالود از با محوریت اشالالراف بر بیانیه گام دوم انقالب  برای عملیات مدرسالاله انقالب

سه طلوع حق و ... مجموعه های امین و توانمندظرفیت  س سراج،اوج،مو صوص برای همچون  ی تحقق در این خ

 این امر استفاده شود. 

کتب تولیدشالالده توسالالط جبهه انقالب اسالالالمی در  خواهیم از ظرفیتدر این بخم میانقالب:  کتابگردیتور

استفاده کنیم. به این صورت که دانم آموزان را برای بازدید از  تبیین،ترویج و تشریح مفاد بیانیه گام دوم انقالب

http://www.madreseenghelab.com/


16 
 

فاری و فرهنگی انقالب در حوزه در فضالالای مجازی و  که سالالایتها،کانال ها و بسالالترهای معرفی و فروش کتاب

 ، دعوت کنیم.فعال هستنداسالمی 

سایبری و  نویسندگان،دعوت از بدون شک  ت وقایع مهم روایدر  موثر یافرادکه مجاهدان انقالبی فعاالن عرصه 

ستند  انقالب ضور اثرگذارتجربه و ه شان در  ح صه جنگ نرم ای شمند جذاب، برای دانم آموزان عر مفید و ارز

 واهد بود.خ

ستان ها برای برگزاری این  سته حمایتی در حمایت از ا ستا دفتر مرکزی اقدام به ایجاد ب کرده  مهمدر همین را

ست.  شروح این ا ضیح و م سته حمایتی تو ستان ها  9139ماه  دیدر طی نامه ای جداگانه ب سال به ا ار

 .شدخواهد 

 برگزاری دوره آموزشی مربیان و سرگروهان  -3

سازی دانم آموزان در ب شک بار انتقال محتوا و آماده  شنوارهادوار مختلف دون  سه انقالب بر عهده  ج دانم آموزی مدر

غییر و تحوالتی که در این دوره از سالالالتان هاسالالالت، از این رو باتوجه به تمربیان ، کادر و سالالالرگروهان فعال در اتحادیه ا

  برگزار گردد.وایی برای این عزیزان آنالین محتدوره آموزشی است در نظر  هنمایشگاه به وجود آمد

 

 

 

 

 نمایشگاه مدرسه انقالبجشنواره جدول زمانبدی شرکت در  .5
 جدول زمانی جشنواره نمایشگاه مدرسه انقالب به شرح زیر اس :

 توضیحات بندیزمان عنوان فعالیت

 نامهبه همراه شیوه ماه آذر هاارسال بخشنامه به استان

آدرس سرررررایررر  جشرررررنرررواره :    - سایت جشنواره و پشتیبانی محتواییراه اندازی 
www.madreseenghelab.com 

تعامالت و ارتباطات )استفاده از ظرفیت ادارات و نهادهای فرهنگی 

 مرتبط(
 دی ماهو  ماه آذر

ستان وشهرستان مربی و دانش  -مسئول اتحادیه ا

 آموز

 از طریق قرارگاه، سای  مدرسه انقالب و... و دی ماهماه آذر  اسالمیتوجیه مسئولین انجمن ورسانیاطالع

 انقالبمدرسه جشنوارهپردازی ایده جلسات از آذرماه تا نیمه دی ماه شروع عملیات در سطح قرارگاهی

سئول انجمن سط م سه انقالب تو سه هماهنگی برگزاری مدر های جل

 اسالمی با مدیر و معاون پرورشی مدرسه
 های دانش آموزیباحضور سایر تشکل ماه دی 10آذر تا 

 در بستر فضای مجازی بهمن 30بهمن تا 11از تبلیغات و انتشار
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باقری توسررط  بهمن 30لغای  بهمن  1از  نام انجمن های متقاضیثبت نه شررهید  ما مدارس در سررا ب   ث

 مسئولین شهرستان ها و یا مسئول انجمن

 دهه مبارک فجر همزمان با آغاز بهمن 12 افتتاحیه جشنواره

 های جنبیروز ، همراه فعالی  18به مدت  بهمن30بهمن تا  12از  جشنوارهمدت فعالیت 

 اتحادیه استان اسفند 27حداکثر تا  مدرسه انقالب در شهرستان وارهبرگزاری اختتامیه جشن

  اسفند 10حداکثر تا  دبیرخانهبهاستانبرترهایرتبهمستنداتارسال

 

ماه در سای  مدرسه انقالب  دی ازمدرسه انقالب جشنواره محتوای دوره های آموزشی و الزم به توضیح اس  

 .دش و کانال های ارتباطی بارگذاری خواهد

 

 

 

 


