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 ه وََ ۚ جِهَادِهَِ حَقََُّ اللَُّهِ یفَِ وَجَاهِد وا ت فْلِح ونََ لَعَلَُّك مَْ الْخَيْرََ وَافْعَل وا رَبَُّك مْ وَاعْب د وا وَاسْج د وا ارْكَع وا آمَن وا الَُّذِينَ أَي ُّهَا يَا

 ك ونََيَلِ ذَاهَ یوَفِ قَبْل  مِنَْ نَيالْم سْلِمِ سَمَُّاك م  ه وَ ۚ مَيإِبْرَاهِ ك مْيأَبِ مِلَُّةَ ۚ حَرَجٍ مِنْ نِيالدُِّ یفِ ك مَْيَْعَلَ جَعَلَ وَمَا اجْتَبَاك مْ

 فَنِعْمَ ۖ مَوْلَاك مَْ ه وََ بِاللَُّهِ وَاعْتَصِم وا الزَُّكَاةََ وَآت وا الصَُّلَاةَ م وايفَأَقِ ۚ النَُّاسَِ عَلَى ش هَدَاءَ وَتَك ون وا ك مَْيَْعَلَ دًايشَهِ الرَُّس ول 

َر َيالنَُّصَِ وَنِعْمَ الْمَوْلَى

َ

 باشد دهيد، انجام خوب كار و بپرستيد را پروردگارتان و كنيد سجود و ركوع ايد،آورده ايمان كه كسانى اى

 [خود براى ]را شما كه اوست كنيد، جهاد اوست [راه در ]جهاد حق چنانکه خدا راه در و .شويد رستگار كه

 قبالً كه بود او [است بوده چنين نيز ]ابراهيم پدرتان آيين .است نداده قرار سختى شما بر دين در و برگزيده

 بر شما و باشد گواه شما بر پيامبر اين تا [است آمده مطلب همين نيز قرآن ]اين در و ناميد، مسلمان را شما

 مواليى نيکو چه شماست؛ موالى او .رويد خدا پناه به و بدهيد زكات و داريد برپا را نماز پس .باشيد گواه مردم

 ياورى . نيکو چه و
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 مقدمه

 

 :حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی

نوجوان امروز ، برخالف نوجوان قدیم یک عنصر بالغ و عاقل است ، یک عنصر خردمند است. نوجوان 

، نکاتی به ذهنش می رسد. جوان امروز فکر میکنید ، تحلیل می کند ، تحلیل را درست می فهمد امروزی 

 های ما حرف دارند و این خاصیت انقالب است.جوان اهل تحلیل است. بچه ها و 

 1401آبان  -دیدار با دانش آموزان سراسر کشور 

 

صیلی  سال تح سالم و انقالب به بهانه  1140-2140با آغاز  شمنان ا ساله د سر کینه چندین  فوت فردی 

شده را به رها مجازی و مدیریت بر فضای خروجی خود در دوسال مدیریت اذهان نوجوانان برآورد و دشمن 

 . نمایش گذاشت

و امید می بایست بر روی توانمند سازی در چهارمین سال از انتشار بیانیه گام دوم انقالب و در شرایطی که 

جو اصلللی  و جوان هدفتمرکز می شللد نوجوان آفرینی مخاطبین اصلللی بیانیه یینی نوجوانان و جوانان 

 گرفتند. ایجاد شده بود قراراجتماعی مسمومی که نظام سلطه 

، با بروز این جریان اجتماعی سللیاه نمایی و بی هویت سللازی قرار داشللت نوجوانی که سللالها مورد هجمه 

صر پرورش در ایام کرونا نتایج خود را دوری از  هویت خود را در همراهی با آن دید. ضیف عن سه و  به مدر

 قرار داد.حق و باطل افکار پاک نوجوان را محل نزاع  دشمنانو جبهه رخ کشید 

دیده بود ، تمامی توان مالی و امکاناتی دشللمن که خود را در میدان حقیقی شللکسللت خورده در این میان 

 به این وسیله به انقالب آسیب برساند.میطوف به فضای مجازی نمود تا به زعم خود خود را 

)عج( در این مسللیر به اهداف از پیش اما به برکت خون شللهدای عزیز امنیت و با عنایت حضللرت حجت 

مرحله نیز شکست خواهد خود و به بشارت و انشاهلل با همت نسل دهه هشتادی در این تییین شده نرسید 

 و شاهد نظم جدید جهانی خواهیم بود.رهبر عزیزمان به زودی افول آمریکا به مراحل نهایی خود می رسد 

سد سل  اینک به نظر می ر سته نوجوانان و ن متولیان امر تیلیم و تربیت با برگزاری برنامه های متنوع و پیو

سی آنها در  شنا ستری برای نقش  سازند و ب شنا  فراهم  آینده انقالب راجوان را با محتوای بیانیه گام دوم آ

 آورند. 

با  تربیت دانش آموزان اتحادیه انجمن های اسلللالمی دانش آموزان به عنوان یکی از متولیان امر تیلیم و 

ی برای نمایش چهره صلللحی  و ایجاد فضلللای به دلیل اهمیتهمراهی و همکاری وزارت آموزش و پرورش 

ست از دانش آموزان و نوجوانان  شنواره ،در ساس محتوای بیانیه گام  ج سه انقالب را بر ا دانش آموزی مدر

 .می نماید  برگزار در مقطع متوسطه اول و نمایش جلوه های بروز اجتماعی نوجواندوم انقالب 
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شاهد گسترش هر چه بیشتر اتحادیه انجمن های اسالمی استان ها امید است در پرتو همیاری مشفقانه 

کشور  مدارسدر فضای  انقالب وهنرنمایی وارثان انقالب اسالمی در سنگر مدرسه انقالبی و ناب فرهنگ 

و مجموعه این تالش های خالصانه موجبات خشنودی حضرت ولی عصر)عجل اهلل تیالی( و شهدای  باشیم

 انقالب اسالمی را فراهم آورد. 

 مدرسه انقالب اجرای جشنوارهاهداف 

  امید و خود باوریافزایش روحیه 

  انقالب اسالمی نظامسوق دادن نوجوانان به شناخت نقش و جایگاه خود در 

  حل مسئلهایجاد روحیه مسئله شناسی دقیق در نوجوانان با رویکرد 

 ایجاد بصیرت و تقویت دشمن شناسی 

 تقویت روحیه معنویت و اخالق در بین نوجوانان 

 ایجاد نشاط در بین دانش آموزان در قالب برگزاری ویژه برنامه ها 

 تبیین الگوی تعالی دختران در قالب برنامه های متناسب 

 ویژه متوسطه اول -اقدامات جشنواره مدرسه انقالبشریح ت

جشنواره مدرسه انقالب با توجه به ویژگی های خاص اجرای برنامه در مقطع متوسطه اول در بخش پسرانه و دخترانه 

در بین دانش آموزان با توجه به فضای اجتماعی موجود  جر انقالب اسالمیو با هدف ایجاد فضای با نشاط در ایام دهه ف

 رنامه ریزی شده است.ب

با  پیشنهاد برنامه مدرسه ای انجام می شود انجمن های اسالمی متوسطه اول می بایست 8این جشنواره در قالب 

عنوان برنامه را در ایام دهه فجر اجرا نموده و به ارائه گزارش  2حداقل  غرفه راوی محور ، 2برپایی نمایشگاه درقالب 

 در سامانه عقیق بپردازند.

 عبارت است از : اتن پیشنهادای

یکی از جلوه های دهه فجر هم خوانی سرود های خاطره انگیز است که به خاطر همه ایرانیان مانده و این ایام با اشعار 

وزین آن عجین شده است . همچنین در سالهای پس از انقالب نیز این سرود ها به شکل های مختلفی به روز شده و 

رود ها در زمان صبحگاه مدرسه و با محوریت گروه سرود همخوانی س سرود های با محتوایی نیز تولید شده است.
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انجمن اسالمی و با همراهی همه دانش آموزان  در روز های دهه مبارک فجر و مستند سازی از این رویداد در این 

 پیشنهادی مطرح می باشد.طرح 

 اول ( عرضه خواهد شد.سرود های انقالبی پیشنهادی در قالب کانال بله جشنواره مدرسه انقالب )ویژه متوسطه 

ضایی برای تخلیه انرژی دانش آموزان از  سازی ف شاط و آماده  شور و ن ضای تزریق  صلی فعالیت در ف راهبرد های ا

شد. ظرفیت بازی های گروهی و برگزاری  سالمی قرار می دهد موجود می با لیگ تاما این امکان را در اختیار انجمن ا

سات و هیجانات  سا شی از غلیان اح سیب های نا شاط را در این ایام برای دانش آموزان ایجاد نموده تا به کاهش آ تا ن

 ختم شود. بازی های این لیگ قبال در قالب شیوه نامه تاما به اتحادیه استان ارسال گردیده است.

ای ارائه محتواهای مختلف فرهنگی و اعتقادی در گذشته امتحان پس ظرفیت رادیو مدرسه به عنوان بستری هنری بر

سین برنامه  شخص و  سناریویی م ست. در این طرح دانش آموزان توانمند با  شته ا داده و خروجی خوبی به همراه دا

ست ب سه در زنگ های تفریح در ایام دهه فجر می نمایند. این برنامه می بای ا خالقیت مدون اقدام به اجرای رادیو مدر

دانش آموز در تدوین سننناریو و هدایت مربی در محتوای موضننوعات و حمایت کادر مدرسننه در موضننو  اخت نناص 

 تجهیزات و امکانات همراه باشد.

ی باشد. استفاده از ظرفیت این روز دهه فجر سال جاری همزمان با میالد با سعادت امیر المومنین ) ( و روز پدر م

امکان ایجاد نشاط و شادابی را در اختیار می گذارد . این جشن برای اجرای برنامه هایی با نشاط با مدل هایی متفاوت 

در روز میالد یا روز های منتهی به میالد امام علی ) ( و به همراه جشن انقالب فضای متفاوتی را در مدرسه پدید می 

 آورد.

پیشنهاد میشود این جشن خارج از مدل های مرسوم بوده و با محوریت امید آفرینی و کاهش دغدغه های دانش آموزان 

 .برنامه ریزی و اجرا شود

همچنین برپایی موکب پذیرایی و عزاداری در ایام رحلت حضرت زینب کبری )س( نیز جامعیت مطلوبی در برنامه های 

 هد نمود.دهه مبارک فجر امسال ایجاد خوا
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خدمات نیروهای مومن و انقالبی به افزایش سننرمایه اجتماعی نمام کمم می کند . اگر این اتفاب با حضننور پر شننور 

اهد دانش آموزان مدرسه و توسط انجمن اسالمی و همزمان با دهه مبارک فجر اتفاب بیافتد تاثیرگذاری دوچندانی خو

شت. سه در ایام دهه  دا سالمی مدر سط انجمن ا مبارک فجر ، در این طرح دانش آموزان با اعالم فراخوان عمومی تو

خود را به دفتر انجمن اسالمی تحویل خواهند داد و این هدایا به جهت حفظ کرامت دانش  هدایایکمم های مالی و 

 دست دانش آموز محروم شناسایی شده خواهد رسید. آموزان محروم توسط مدیر یا معاون پرورشی آموزشگاه به 

اردوهای جهادی محل تربیت مناسبی است که می توان در قالب آن بسیاری از م ادیق تربیتی را به شکلی اثر گذار 

 و هماهنگی های وقت به دانش آموزان عرضنننه کرد. با توجه به اینکه برگزاری اردوی جهادی به علت هزینه های باا

، پیشنهاد می گردد با همکاری مدیر و معاون پرورشی مدرسه عرصه ان دانش آموز متوسطه اول نمی باشدگیر در تو

تابخانه مدرسنه، بهسنازی خدمت جهادی در درون مدرسنه شنناسنایی گردد. این عرصنه ها می تواند آماده سنازی ک

، دیوار ، زیباسازی باغچه درون مدرسهدرس، رنگ آمیزی دیوار مدرسههای ، تعمیر وسایل و تجهیزات کالس نمازخانه

و ... را شامل گردد. پس از شناسایی عرصه ها با اعالم فراخوان  نویسی مدرسه با جمالت انقالبی یا پیام های مذهبی

معاون انجمن اسنننالمی دانش آموزان عالقه مند به فعالیت جهادی ثبت نام شنننده و برای اقدام مشنننخص تحت نمر 

پرورشننی مدرسننه توجیه می گردند . یم یا دو روز در ایام دهه مبارک فجر برای اینگونه اقدامات جهادی در سنناعات 

 تفریح یا اوقات بیکاری یا پایان مدرسه زمان مناسبی خواهد بود.

یازدهمین دوره از این نمایشننگاه ها برگزاری همانگونه که بیان شنند پیشنننهاد ویژه دبیرخانه مدرسننه انقالب برای 

استفاده از ظرفیت محور این جشنواره در دوره اول متوسطه نیز نمایشگاه مدرسه انقالب در متوسطه دوم می باشد اما 

 می باشد. جهت انتقال مفاهیم مناسب به نسل نوجوانبرپایی نمایشگاه 

 مورد نمر خواهد بود. در این جشنواره طرحی هنر مندانهبه تعداد محدود و با بر پایی غرفه های نمایشگاهی 

غرفه به بیان دسننتاورد های نمام اسننالمی در حوزه های مختلف بااخص عرصننه علمی و  2این نمایشننگاه در قالب 

فرهنگی پرداخته و با رویکردی مناسب نقش نوجوان را در آینده ترسیم می نماید که با فعالیت های مناسب خود در 

 ای مختلف می تواند ایران را به قله های رفیع علمی و دانشی برساند و در تمدن نوین نقش آفرین باشد.حوزه ه
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از انتقال مفاهیم فرهنگی و تربیتی در قالب هنر از الزامات فعالیت های اثرگذار فرهنگی در ع نننر کنونی می باشننند. 

طرفی تولید آثار مختلف در حوزه انقالب اسالمی از جمله تاکیداتی بوده است که رهبر معمم انقالب در نشست های 

دانش آموزان هنرمند در مدرسننه منتمر برگزاری مسننابقاتی هسننتند تا اخیر خود بدان اشنناره فرموده اند همچنین 

شنه ستعداد های خود را به نمایش بگذارند. در این طرح پی شود دانش آموزان در قالب رویداد توانمندی های ا اد می 

سه و  سالمی مدر سه بگذارند . با فراخوان انجمن ا شتخود را به رای دانش آموزان مدر ه های ثبت نام هنرمندان در ر

شعر،گو مختلف هنری از قبیل تئاتر، سرود و...،مداحی یندگی و اجرا، پرده خوانی،  ست می  تم خوانی  از آنها درخوا

دهند . در پایان دانش آموزان  شنننود تا آثار خود را با محور انقالب در روز برگزاری همایش در مدت زمانی کوتاه ارائه

 ر در این همایش به آثار بر اساس فرم های داوری امتیاز داده و آثار برتر در پایان دهه فجر تقدیر خواهند شد.حاض

و ... که در نمایشننگاهی به نمایش هنر های تجسننمی ، خطاطی  نقاشننی ،در قالب های مختلف آثار هنری همچنین 

 درخواهند آمد نیز به داوری دانش آموزان گذاشته خواهند شد و از آثار برتر این بخش نیز تقدیر می گردد.

 ویژه متوسطه اول -مدرسه انقالب جشنواره فرایند 

 یم شنهادیاز زمان پ نهیاستفاده به یبرا لیبه شرح ذ یمدرسه انقالب به صورت گام بند یدانش آموز جشنواره ندیفرا

 گردد.

 قیدر سامانه عق یثبت نام مسئول انجمن اسالم شیپ

 و ارائه مدل و الگو یبرگزار ندیفرا هیبه منمور توج یجلسات قرارگاه لیتشک

 برنامه ها و برگزاری شگاهینما پاییکادر از بر تیو حما یجلسات مستمر با کادر مدرسه جهت همراه لیتشک

 مدرسه انقالب شگاهینما ییبرپا

 آنان نیدعوت از دانش آموزان مدرسه و والد

 خارج از مدرسه همانانیو م نیدعوت از مسئول

 یانتشار انجمن اسالم یمدرسه انقالب در سکو ها یمختلف رسانه ا داتیتول انتشار

 قیشده در سامانه عق یو ارسال گزارش جمع بند شگاهینما یجمع بند
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 مدرسه انقالب جشنواره  توضیحات ضروری

 نقش" میان این در مربی نقش دارد، تربیتی و پرورشی جنبه انقالب مدرسه برنامه های جشنواره اجرای که آنجا از

 منابع معرفی با گرامی مربیان است شایسته بنابراین ،به اجرای برنامه ها  مستقیم ورود و اجرا نه است، "راهبری

معیارهای  به توجه. ایشان را در کیفیت بخشی برنامه های جشنواره مدرسه انقالب کمم نمایند آموزان، دانش به امین

  .است گرامی مربیان ویژه مأموریت های از حریم دانش آموزان، از حفاظت و صیانت و هافعالیت در مهم

      محتوای مورد نیاز و توضیحات ضروری برنامه ها را می توانید در سایت مدرسه انقالب مالحمه بفرمایید.
http://madreseenghelab.com 

ز آن اهمیت ویژه ای دارد درسه انتخاب محتوای مناسب ااخص در فضای مابا توجه به حساسیت های سال جاری ب

 در مدل ارائه ، پیشنهاد می گردد. لذا استفاده از محتوای سایت در ضمن تاکید بر خالقیت دانش آموزان

 برنامه از پیشنهاد برنامه ای باا برنامه ریزی شده است. 2و با اجرای  مدرسه انقالباین جشنواره با محوریت نمایشگاه 

پیشنهاد  2غرفه ، اقدام به اجرای  2دانش آموزان می بایست با برنامه ریزی دقیق ضمن برپایی نمایشگاه در قالب 

برنامه به انتخاب خود و با تایید مدیر و معاون پرورشی مدرسه نمایند. مستند سازی این برنامه ها و بارگزاری در سامانه 

 کیدات اصلی این جشنواره می باشد.عقیق و سکو های انتشار انجمن اسالمی از تا
 

 انقالب مدرسه  جشنوارهبرگزاری  فرآیند در ومحتوایی اجرایی های توصیه

 تشکیالتی؛ های هماهنگی و فکری بارش و ها بینش در آگاهی و انگیزه تقویت برای است محلی قرارگاه

آموز نسبت به فضای موجود و اقناع نسبت درک دانش مهمترین بخش در آمادگی قرارگاهی مسئله  -

 به موضوع فعالیت و خروج از انفعال می باشد.

 به نسبت و داده تشکیل محتوایی و فکری شورای مربی، نمارت با توانند می قرارگاه اعضای راستا این در -

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

- می برند  بهره ریزی برنامه جریان در گذشته های سال نمایشگاه های و ها تجربه از قرارگاه، اعضای 

http://madreseenghelab.com/
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داره کل جهت هماهنگی برای اجرای تشکیل ستاد استانی در دفتر استان و جلسه با معاون پرورشی ا

و همچنین جلسه با شورای هماهنگی تبلیغات انقالب اسالمی جهت  متوسطه اول در مدارسجشنواره 

در هر شهرستان نیز مانند استان ستادی در مورد تاکید می باشد .  تسهیل گری مدرسه انقالب در استان

 دفتر شهرستان ایجاد شود.

 مدرسه

ویژه برنامه های  برگزاری ستاد تشکیل به اقدام مدرسه اسالمی انجمن مسئول قرارگاهی، جلسات تشکیل راستای در

نماید. از  می توجیه مسئله به نسبت را هاتشکل سایر مسئولین و فعال دانش آموزان و نموده انقالب مدرسه جشنواره

 اقدامات در این راستا: جمله

 اعضای انجمن اسالمی آموزشگاه با انقالب مدرسه موضو  با جلسه برگزاری -

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

 اجرای برنامهآموزان بر حسب عالقه و مهارت برای  دانش شناسایی -

 برنامه ها برگزاری مدل و نحوه تعیین -

 والدین و هاتشکل سایر های ظرفیت از استفاده -

 و ، پارچه نوشته ، بنردست نوشته ( مدرسه ای خارج مدرسه ای و درون تبلیغات..). 

 مسئولین و والدین و معلمان برای دعوتنامه تهیه 

 اعالنات تابلوی ع ر، و ظهر جماعت نماز بین صبحگاه، در برنامه هابه شیوه های هنرمندانه اطال  رسانی 

 دانش آموزان بین کوچم تراکت های پخش و، رادیو مدرسه، فضای مجازی،  مدرسه

 حضور در برنامه ها جهت استانی یا شهری مسئولین از دعوت 

 . موضو  انقالب اسالمیاامکان متناسب با  یحت یدانش آموز یجذاب و دست سازه  یغانیتبل یایهدا ی عرضه -

 . یانجمن اسالم یمعرفو بروشور کارت  عرضه -

 عمار لمیف یجشنواره مردم یها لمیف شینما -

 نمایشگاه مدرسه انقالبپیوند سایر برنامه های تشکل با 

اگر برنامه های تشکل را یم سری فرصت ها برای سرعت بخشیدن به جریان تربیت در مدرسه بدانیم، می توان در 

تمامی مواقع از همه این فرصت های تربیت ساز بهره برد. بر این مبنا، دفتر مرکزی در نمر دارد تا پیوند و همبستگی 
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نماید. مدرسه انقالب امکانی است برای تجمیع این فرصت های تربیتی. در ادامه هر یم از بین همه برنامه ها ایجاد 

 برنامه ها تشریح می شود:

 :رسانش (1

برنامه های مختلف و ارائه آن ها در ... نماهنگ و ،ینفوگرافی، ا هینشر ،یواریروزنامه د یگروه ها لیتشک

و  یانجمن اسالم یفعال کردن رسانه ها یمدرسه انقالب برا شگاهینما تیظرفهمچنین  پیشنهاد می شود .

 جشنواره رسانش حداکثر استفاده شود.  یآثار برا دیتول

:همکالسی آسمانی (2

معرفی کتاب و همچنین معرفی و بیان وصیت نامه شهید شاخص ضمن ایجاد فضایی برای طرح همکالسی  (3

شهید خود انتخاب کرده است(، از نکاتی می باشد شهیدم )معرفی شهیدی که دانش آموز به عنوان همکالسی 

که در این غرفه مد نمر است.

لشکرفرشتگان: (4

معرفی کتاب و همچنین معرفی بانوی مجاهد شاخص و دعوت از او در حاشیه نمایشگاه و ارتباط با دانش  (5

 آموزان بازدید کننده از نمایشگاه مورد تاکید می باشد.

گام دوم انقالب:  (6

گذشته های که در سال  می باشدمدرسه انقالب متن بیانیه گام دوم انقالب  های جشنواره فعالیتی امبن

توسط رهبر معمم انقالب 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.

 

بازی های تاما:  (7

اختیار انجمن اسالمی مدرسه است تا با ایجاد فضایی پس امتحانات و قبل از دهه فجر ، شور این ظرفیت در 

و نشاط را در مدرسه به وجود آورده و ضمن تقویت تعامالت انجمن اسالمی با کادر مدرسه ، ارتباط قوی تری 

 بین تیم انجمن اسالمی برای فعالیت منسجم در مدرسه انقالب شکل گیرد.

در بخش دختران توصیه هایی 

 در که و نامناسبی سنگین کارهای به هرگز برده و بهره دخترانه ابتکارات و هنر از برنامه ها طراحی در 

 .نشود اقدام نیست دانش آموز دختر یم شأن

  مربی و دانش آموز در نمر  روحی و جسمی های توانمندی و ظرفیت به توجه با عالیت هاشایسته است ف

 گرفته شود.

  برای مربی و  جسمی و روحی درسی، فشارهایانتمار می رود برنامه ریزی به گونه ای باشد که درآن

 کنترل و مدیریت شود که برای آنها آسیبی به همراه نداشته باشد.دانش آموز 

  حتی شود که  استفاده الگوهایی و ها مدل از ،در برگزاری برنامه های جشنواره مدرسه انقالب بهتر است 

 .است الزامی نامحرم و محرم حریم مراعات اضطرار، صورت در . نباشد آقایان  حضور به نیاز قدورالم



11 
 

 پیشنهاد ویژه دبیرخانه   

  ایجاد غرفه ی بازارچه عرضه کتاب با همکاری مجموعه خوشه و عرضه کتب ویژه نوجوان از اهداف این غرفه

کتاب هاب مورد نظر  khooshe.orgمی باشد الزم به ذکر است دانش آموزان می توانند با مراجعه به سایت 
خود را به صورت امانی تحویل گرفته و پس از فروش در صد مشخصی از این فروش به انجمن اسالمی مدرسه 

 بابت هزینه های برنامه های انجمن اسالمی تقدیم خواهد شد.

 نکات مهم

 اندازی راه مختلفی های بخش در انقالب مدرسهوکانال  تیسا ،برنامه های مدرسه انقالب از پشتیبانی جهت-1

   www.madreseenghelab.comکنید.   مراجعه سایت این به حتما شود می پیشنهاد شده است،

 دانش آموزان اختیار در انقالب مدرسهو کانال  سایت از طریق مدرسه انقالب از برنامه های پشتیبان محتوایی - 2

 ، خواهشمند است در این خ وص توجه ویژه صورت پذیرد. گرفت خواهد قرار

 مدرسه انقالب جشنوارهدی شرکت در ندول زمانبج

 جدول زمانی برگزاری جشنواره نمایشگاه مدرسه انقالب به شرح زیر است:

 توضیحات بندیزمان عنوان فعالیت

 نامهبه همراه شیوه اواسط دی ماه هاارسال بخشنامه به استان

آدرس سایت جشنواره :    ماه دیاواسط  راه اندازی سایت جشنواره و پشتیبانی محتوایی
www.madreseenghelab.com 

تعامالت و ارتباطات )استفاده از ظرفیت ادارات و 

 نهادهای فرهنگی مرتبط(

 مسئول اتحادیه استان وشهرستان دی ماه 15تا 

 با مسئولین شهری و استانی

 ... از طریق قرارگاه، سایت مدرسه انقالب و 1401آذر و دی  اسالمیرسانی و توجیه مسئولین انجمن اطال 

 در اجرای جشنوارهجلسات ایده پردازی  ماه آذر15 شرو  عملیات در سطح قرارگاهی

 مدرسه انقالب

http://www.madreseenghelab.com/
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جلسه هماهنگی برگزاری مدرسه انقالب توسط 

 های اسالمی با مدیر و معاونمسئول انجمن

 پرورشی مدرسه

 های دانش آموزیباحضور سایر تشکل دیماه 30تا  ماه آذر 20

 در سطح استان، شهرستان و مدرسه بهمن 11بهمن تا 1از تبلیغات جشنواره

 پرس این و سامانه عقیقثبت مدارس در  دی 20 لغایت آذر 20از  نام انجمن های متقاضیثبت

  بهمن30بهمن تا  12از  برگزاری برنامه ها

ارسال آثار و مستندات به دفتر اتحادیه 

  و ثبت در سامانه عقیق شهرستان

  اسفند 3حداکثر تا 

داوری بخش شهرستان و اعالم رتبه برتر 

 به استان شهرستان

  اسفندماه 10حداکثر 

اسفند  16حداکثر تا  رتبه های برتر استانداوری بخش استان و اعالم 

1401 

 

 اتحادیه استان اسفند 20حداکثر تا  مدرسه انقالب در استان اختتامیهاعالم زمان 

 


