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 ه وَ  جِهَادِه حَقَُّ اللَُّهِ یفِ وَجَاهِد وا ت فْلِح ونَ  لَعَلَُّك مْ  الْخَيْرَ  وَافْعَل وا رَبَُّك مْ  وَاعْب د وا وَاسْج د وا ارْكَع وا آمَن وا الَُّذِينَ  أَي ُّهَا يَا

 ك ونَ يَلِ  ذَاهَ یوَفِ  قَبْل   مِنْ  نَ يالْم سْلِمِ سَمَُّاك م   ه وَ  ۚ مَ يإِبْرَاهِ ك مْ يأَبِ مِلَُّةَ  ۚ حَرَجٍ مِنْ نِ يالدُِّ یفِ  ك مْ يْ عَلَ جَعَلَ  وَمَا اجْتَبَاك مْ 

 فَنِعْمَ ۖ مَوْلَاك مْ  ه وَ  بِاللَُّهِ  وَاعْتَصِم وا الزَُّكَاةَ  وَآت وا الصَُّلَاةَ  م وايفَأَقِ ۚ النَُّاسِ  عَلَى ش هَدَاءَ وَتَك ون وا ك مْ يْ عَلَ دًايشَهِ الرَُّس ول  

 ر  يالنَُّصِ  وَنِعْمَ الْمَوْلَى

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

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

 مسلمان را شما قبالً كه بود او [است بوده چنين نيزهيم ابرا پدرتان آيين . ] است نداده قرار سختى شما بر دين در و

 پس .باشيد گواه مردم بر شما و باشد گواه شما بر پيامبر اين تا [است آمده مطلب همين نيز قرآن ]اين در و ناميد،

 ياورى . نيکو چه و مواليى نيکو چه شماست؛ موالى او .رويد خدا پناه به و بدهيد زكات و داريد برپا را نماز
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 مقدمه

 :)مدظله(  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی

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

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

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

 1401آبان  -دیدار با دانش آموزان سراسر کشور 

 

صیلی  سال تح سالم و انقالب به بهانه  1401-1402با آغاز  شمنان ا ساله د سر کینه چندین  فوت فردی 

رها شده را به 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 هدفنوجوان ،تمرکز می شللد آفرینی مخاطبین اصلللی بیانیه یینی نوجوانان و جوانان 

 بود قرار گرفتند. کردهایجاد اجتماعی مسمومی که نظام سلطه 

، هویت با بروز این جریان اجتماعیسیاه نمایی و بی هویت سازی قرار داشت ، نوجوانی که سالها مورد هجمه

به رخ کشید مدرسه و ضیف عنصر پرورش در ایام کرونا نتایج خود را دوری از  خود را در همراهی با آن دید.

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

، تمامی توان مالی و امکاناتی خود دیده بوددشمن که خود را در میدان حقیقی شکست خورده در این میان 

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

)عج( در این مسیر به اهداف از پیش تییین اما به برکت خون شهدای عزیز امنیت و با عنایت حضرت حجت 

شاهلل با همت شده نرسید  ها که به قول مقام میظم رهبری )مدظله( که این نسل انقالب دهه هشتادی و ان

و به بشارت رهبر عزیزمان به زودی افول آمریکا  خوردمرحله نیز شکست در این را به نتیجه خواهند رساند، 

 و شاهد نظم جدید جهانی خواهیم بود.به مراحل نهایی خود می رسد 

گزاری برنامه های متنوع و پیوسلللته، با بر می بایسلللت متولیان امر تیلیم و تربیت اینک به نظر می رسلللد

سی آنها در  شنا ستری برای نقش  سازند و ب شنا  سل جوان را با محتوای بیانیه گام دوم آ آینده نوجوانان و ن

 فراهم آورند. انقالب 

همکاری ا همراهی و باتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان به عنوان یکی از متولیان امر تیلیم و تربیت 

ی برای نمایش چهره صحیح و درست از دانش آموزان و ایجاد فضای به دلیل اهمیتوزارت آموزش و پرورش 

مدرسه انقالب را با تمرکز بر استقالل  دوره نمایشگاه های دانش آموزی دهمینیاز ،نوجوانان دهه هشتادی 

می  برگزارنمایش جلوه های بروز اجتماعی نوجوان ملت های آزاده جهان و میرفی استیمارگران و همچنین 

 .نماید 
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روایت در بخش نمایشگاهی و با تکیه بر عنصر به صورت حضوری  دوره نمایشگاه مدرسه انقالب دهمینیاز

، همچنین امید است استفاده بهینه از فرصت فضای برگزار می گردد  و بهره گیری از عناصر مختلف هنری

ستور کار ق صه های مختلف اجتماعی و بین المللرار گیرد مجازی در د  یتا تاثیر گزاری این جریان را در عر

 بسط دهیم.

ضرورت تقدیر از ب ست با توجه به  ستان ها در نظر ا سه انقالب ا ستان ها رگزیدگان و فیالین مدر منتخبین ا

 . شونددعوت  "راویان تمدن"با عنوان  به یک رویداد تربیتی،تشکیالتی  ملی 

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

سه انقالبی و ناب فرهنگ  سنگر مدر سالمی در  ضای  انقالب وهنرنمایی وارثان انقالب ا شور  مدارسدر ف ک

شیم شهدای  با صانه موجبات خشنودی حضرت ولی عصر)عجل اهلل تیالی( و  و مجموعه این تالش های خال

 انقالب اسالمی را فراهم آورد. 

 مدرسه انقالبنمایشگاه های اهداف برگزاری 

 به مبانی انقالب اسالمی نوجوانان نسبت  آگاهیافزایش  .1

 و فردای آن دیروز،امروزمهارت افزایی در حوزه روایتگری انقالب اسالمی و وقایع  .2

 حل مسئلهایجاد روحیه مسئله شناسی دقیق در نوجوانان با رویکرد  .3

 با شناخت صحیح استعمار ایجاد بصیرت و تقویت دشمن شناسی .4

 نمایشگاه هاجریان سازی بین المللی با استفاده از ظرفیت  .5

ایجاد بستر گفتگو بین دانش آموزان پیرامون اتفاقات روز در ضمن ایجاد فضای  .6

 نمایشگاهی 

 بیان سیر تاریخی استعمار و ریشه ها و اهداف آن در طول تاریخ .7

آشنایی دانش آموزان با مفهوم و مولفه های استقالل و بررسی آن پیش از انقالب و پس  .8

 از انقالب اسالمی
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 نمایشگاه های مدرسه انقالب فرایند 

به صورت گام بندی به شرح ذیل برای استفاده بهینه از زمان  انقالب مدرسه دانش آموزی نمایشگاه هایفرایند 

 می گردد. پیشنهاد

 پیش ثبت نام مسئول انجمن اسالمی در سامانه عقیق .1

 گوتشکیل جلسات قرارگاهی به منظور توجیه فرایند برگزاری و ارائه مدل و ال .2

 گانه شامل : 4تشکیل گروه های  .3

 گروه تولید محتوا جهت آماده سازی محتوا بر اساس بوم مدرسه-

 مدرسهگروه اجرایی جهت آماده سازی نمایشگاه در -

 گروه راویان با حضور افراد توانمند و عالقه مند به روایت گری در انجمن اسالمی-

 رسانه ای مطلوبگروه رسانه مستند سازی ، تبلیغات و تولیدات -

  تشکیل جلسات مستمر با کادر مدرسه جهت همراهی و حمایت کادر از برگزاری نمایشگاه .4

 برپایی نمایشگاه مدرسه انقالب .5

 دعوت از دانش آموزان مدرسه و والدین آنان   .6

 دعوت از مسئولین و میهمانان خارج از مدرسه   .7

 های انتشار انجمن اسالمیانتشار تولیدات مختلف رسانه ای مدرسه انقالب در سکو  .8

 جمع بندی نمایشگاه و ارسال گزارش جمع بندی شده در سامانه عقیق   .9

 گروه های برپایی نمایشگاه

در این بخش به تشریح وظایف گروه های تشکیل شده جهت برگزاری مطلوب مدرسه انقالب خواهیم 

 پرداخت.

 

تامین محتوای یکی از غرفه ها را بر اساس منابع امین معرفی شده و پژوهش پیرامون هریک از اعضای این گروه مسئولیت 

شگاه را تا حد قابل  سه انقالب می تواند محتوای مورد نیاز غرفه های نمای سایت مدر شگاه را بر عهده دارد.  ضوعات نمای مو

 ورد تاکید می باشد.توجهی تامین نماید اما خالقیت در تولید محتوای مناسب و بومی در هر غرفه م

سه برگزاری در شگاه های مدر صلی محتوایی، بخش انقالب نمای شگاه بخش ترین ا  در تحقیق و مطالعه آن پایه و بوده نمای

لذا انتظار می رود که دانش آموزان محترم قبل از اجرای بخش های مختلف نمایشگاه درباره موضوعات آن  .زمینه است این

تولید گروه 

 محتوا
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 به بررسی در سال جاریبه مطالعه و تحقیق بپردازند. البته نمایشگاه های مدرسه انقالب  و فردا دیروز ، امروزو به خصوص 

متمرکز خواهد بود. محتوای ارائه شییده در سییایت سیییر اسییتعمار و اسییتقالل خواهی ملت های آزاده جهان در رول تاری  

برای  نهییادی مییا  پیشییی بع  منییا کی از  ی توانیید  می  یر  قالب بییه آدرس ز ن موزان بییاشیییید.      مییدرسییییه ا نش آ دا

http://madreseenghelab.com 

شگاه ها  ستفاده از قالب های نوین در کنار روایت در این دوره از نمای ضرورت ا ست در با توجه به  شده ا سعی 

پرده خوانی  مستند، مسابقه، اتاق فرار وو  ، فیلم کوتاهای از محتوا شامل : تئاتر کوتاه، سرود هر موضوع بسته

همچنین اعضای این گروه می توانند بر اساس ظرفیت های موجود و عالقه مخاطب نوجوان در غرفه  ارائه گردد.

 های مختلف از شیوه های خالقانه و تولیدات هنری خود استفاده کنند.

مناسب از اهمیت ویژه  تب محتوای مناسب و روایانتخا ،الخص در فضای مدرسهابا توجه به حساسیت های سال جاری ب

 برخوردار است .ای 

بخش مهم محتوایی این دوره از نمایشگاه های مدرسه انقالب بررسی سیر استعمار در تاری  ، همانطور که پیشتر اشاره شد 

ست  شد پس الزم ا ست های آن می با سیا ضای این گروهاهداف و  شکیل حلقه مطالعاتی و مطالعبا  اع ه مجموعه کتب ت

تهیه این کتاب ها و عضییویت در حلقه  زمینه آماده نمایند.اسییتعمار ، محتوای مناسییب برای دانش آموزان را سییرگذشییت 

 مطالعاتی از رریق سایت مدرسه انقالب فراهم شده است.

صوالت تولیدکه  آنجا از سازه های و مح ست  سایر ابزار های موجود  آموزی دانش د شگاهی و  ستر های نمای  ،در کنار پو

 و دانش آموزان گروهی و جمعی فعالیت های تبلور انقالب مدرسه نمایشگاه های شایسته است، امری ضروری و مهم است؛

سازه تولید ست  شان محصوالت و ها د شد، خالقانه ای صلی محتوای و مفاهیم انتقال و توجه جلب در تا با شگاه ا  تأثیر نمای

  نظارت مربیان محترم به استفاده از منابع امین توسط دانش آموزان مورد تاکید می باشد. .بگذارد عمیق تری

 

شگاه بر عهده  شگاه و جمع آوری آن را پس از پایان برگزاری نمای ساخت های برپایی نمای سازی زیر سئولیت آماده  این گروه م

سرانه تفاوت های عمده دارد . با توجه به ویژگی های  شگاه و فعالیت این گروه در مدارس دخترانه و پ شیوه برپایی نمای دخترانه 

ای دارد که با هدایت مربی نقطه مطلوب در دسییترس خواهد بود. بدیهی اسییت حمایت دانش آموزان از ررف کادر مدرسییه و 

 ی خواهد بود.هدایت مربی و توجیه مناسب دانش آموزان سبب جلوگیری از خطرات احتمال

 وظیفه این گروه به شرح ذیل است:

 هماهنگی با معاون پرورشی جهت اختصاص مکانی مناسب برای برگزاری نمایشگاه .1

 آماده سازی فضا جهت نصب سازه های نمایشگاهی .2

نمایشگاهی ، آماده سازی سازه های نمایشگاهی بر اساس محتوای نمایشگاه و نوع ارائه ) از قبیل : داربست ، اسپیس  .3

 (، تامین وسایل مورد نیاز بازی ها ، تئاتر پرده نقالی و ...چادر های نظامی و یا حتی میز ارائه

 محل برگزاری نمایشگاهآماده سازی روشنایی  .4

گروه 

 اجرایی

http://madreseenghelab.com/
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 آماده سازی صوت محل برگزاری .5
 فضا سازی ورودی نمایشگاه و فضای کلی نمایشگاه .6
 با مسئول انجمن اسالمی و معاون پرورشی تامین تجهیزات مورد نیاز غرفه ها در هماهنگی .7
 جمع آوری سازه های نمایشگاهی .8

 

های مدرسه انقالب، روایت است. با توجه به این مسئله الزم است قبل از برپایی عنصر اصلی یازدهمین دوره نمایشگاه

راوی مسلط به محتوا انتخاب شود. راوی باید نمایشگاه و با توجه به خروجی گروه تولید محتوا ، برای هر غرفه یک نفر 

 شرایط زیر را داشته باشد:

 برقراری ارتباط موثر با مخارب آشنا به اصول سخنوری، توانا در جذب، اقناع و -

 مسلط به محتوا و متن -

 دارای ارالعات کامل و جانبی نسبت به سوژه مورد بحث -

 بازدیدکنندگانتوانا در پاس  به سواالت احتمالی مخاربان و  -

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

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

 استفاده از نمادهای اتحادیه در فرم لباس و غرفه  -

 های ارائه مثل تئاتر ، مسابقه ، اتاق فرار ، پرده خوانی و...توانایی در بهره گیری از سایر قالب  -
 

 

رسانه در دنیای امروز تاثیر به سزایی در همراه سازی و تغییر رفتار مخارب دارد. این فضا در نمایشگاه های مدرسه 

 حوزه اصلی قابل استفاده و بهره برداری است. 3انقالب در 

  ایشگاه و تبلیغات مناسب و مرتبط با دانش آموزان جهت حضور آنان در فضای در پیش از برگزاری نم

 نمایشگاهی

  جهت ترغیب بیشتر مخاربین و افزایش سطح اثر  گزارش های جذابمستند سازی بازدید ها و ارائه های

 گذاری 

  دامات انجام شده بارگزاری در سامانه عقیق به منظور الگو گیری سایر مدارس از اقدامات خالقانه و ثبت اق

 انجمن اسالمی مدرسه

از  نوجوان انقالبی دهه هشتادی روایتخش ویژه این دوره از نمایشگاه ها که دارای امتیاز ویژه می باشد ب

و اهداف آینده او به زبان های زنده دنیا جهت انتشار در فضای مجازی با رویکرد گسترش دایره  نمایشگاه

وظیفه مهم این گروه شناسایی دانش آموزان توانمند مدرسه در حوزه  اثر گذاری مدرسه انقالب می باشد .

راویانگروه   

رسانهگروه   
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انتشار آن پس از تایید تسلط به زبان های زنده دنیا و ضبط محتوای ارائه شده توسط آنها با موضوع فوق و 

 مربی در فضای رسانه ای ملی و استانی می باشد.

این دوره از نمایشگاه مدرسه انقالب حضوری و مدرسه ای بوده و اجرای برنامه های شهری و در فضای مجازی در قالب 

دانش معرفی صحیح  مدرسه انقالب نمی گنجد اما حضور در فضای مجازی و ارائه روایت هنرمندانه از واقعیت مدارس و

لذا استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تولید و نوجوانان دهه هشتادی از اهمیت باالیی بر خوردار است . ان زآمو

 مورد تاکید می باشد . و انتشار آن در بستر فضای مجازی ربق موضوعات اعالم شده آثار در قالب های زیر و 

 پادکست صوتی .1

 مصاحبه .2

 رادیو انقالب .3

 ییپویا نما .4

 فیلم کوتاه  .5

 عروسک گردانی( هنرهای نمایشی) تئاتر، .6

 نشریه الکترونیکی .7

 کلیپ  .8

 سرود  .9

 نماهنگ  .10

 موشن گرافی .11

 پرده خوانی  .12

 نمایشگاه های مدرسه انقالب و اصول حاکم بر وضیحات ضروریت

 قالب کلی:

پیرامون تشریح ویژگی های این دوره از نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقالب با تاکید بر سیری تاریخی 

از حالت سنتی به استعمار  استعمار تغییر و تحولسیر و استقالل رلبی ملت ها رراحی شده است.  استعمار

اسالمی در کاهش اثر گذاری سلطه نوین و بررسی رویکرد استعمار در مواجهه با کشور عزیزمان و نقش انقالب 

جلدی  15توجه و مطالعه محتوای کتب . بود خواهداستقالل و آغاز حرکت به سمت تمدن سازی و حفظ 

سرگذشت استعمار و همچنین منابع معرفی شده در سایت مدرسه انقالب متضمن ارائه محتوای مطلوب در 

 غرفه های نمایشگاه مدرسه انقالب بر اساس این سیر تاریخی  می باشد .

 قالب های ارائه محتوا:

لب های جدید به شدت احساس می با توجه به شرایط حاکم بر فضای مدارس سطح کشور لزوم استفاده از قا

از قالب های هنری  بر محوریت روایت توسط دانش آموزان ، بر استفاده تمرکزبر این اساس دبیرخانه با شود. 

 م های کوتاه و ... تاکید می نماید.نمایش فیلمسابقه و اتاق فرار، پرده خوانی، تئاتر کوتاه، و جذاب نظیر 
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محتوای پیشنهادی در این خصوص در سایت مدرسه انقالب قرار خواهد گرفت ولی تاکید بر خالقیت دانش 

 آموزان و استفاده از تولیدات آنان بر اساس محتوای نمایشگاه مورد نظر خواهد بود.

 مخاطب :

دسته  3اری بر اثر گذ روه انجمن اسالمی ، جریان سازی وعالوه بر توانمند سازی گ هدف از برگزاری نمایشگاه

 مخارب ذیل می باشد:

اصلی ترین جامعه هدف این نمایشگاه ها تاثیر گزاری بر دانش آموزان مدرسه توسط  دانش آموزان مدرسه:

می باشد . بدیهی است بر این اساس تمرکز اصلی برگزاری نمایشگاه ها برای  مستدلقشر همسال و با محتوای 

مخارب عام مدرسه می باشد و برنامه ریزی دقیق برای حضور دانش آموزان به هر نحو ممکن در نمایشگاه و 

ی در این زمینه پیشنهادات مختلفی ، از جمله حضور کالس استفاده از محتوای آماده شده مورد تاکید است.

 دانش آموزان و بازدید از نمایشگاه مورد تاکید می باشد.

اثرگذاری بر آنان مورد نظر می باشد اعضای مخارب دوم برگزاری نمایشگاه که  اعضای انجمن اسالمی :

کاران برگزاری نمایشگاه خواهند بود. ربق مدل تربیتی رسه و یا به عبارتی همه دست اندرانجمن اسالمی مد

انمند سازی دانش آموزان نیاز است تمرکز بر این مهم اتفاق بیافتد که تو ،عنی تربیت در میدانحاکم بر تشکل ی

گانه دخیل در برپایی نمایشگاه در ساحت های مختلف از اهداف اصلی  4کار برگزاری و گروه های دست اندر

 نمایشگاه بوده و نباید مورد غفلت قرار گیرد .

مباحثه محتوا و تشکیل حلقه های  دانش آموزان به سمت پژوهش، دایتور می شود هآبر این اساس یاد

 از ارکان اصلی برپایی نمایشگاه خواهد بود.و دیگر منابع مطالعاتی مطالعاتی کتب سرگذشت استعمار 

والدین دانش آموزان ، معلمین ، سایر آحاد جامعه و حتی مسئولین شهری  جامعه مرتبط با دانش آموزان:

گروه قرار میگیرند و اثر گذاری بر آنان به انحاء مختلف از اهداف برگزاری نمایشگاه می باشد.  و استانی در این

وری شود و یا معلمینی که آوالدینی که موضوعات مرتبط با فطرت انسانی مثل عدم تحمل ظلم به آنان یاد

ای مورد نظر خود می در حال تالش برای نمایش اعتقادات و ارزش هدانش آموزان خود را که با دست خالی 

بینند و یا مسئولی که توانمندی ها و خالقیت دانش آموز را مشاهده می کند همه میتوانند در زمره اثر گذاری 

 های مدرسه انقالب قرار گیرند.

 :مسئولیت مربیان 

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

 معرفی با گرامی مربیان است شایسته بنابراین .ها غرفه برپایی به مستقیم ورود اجرا و نه است "راهبری

 نمایشگاه اصلی موضوعات با کلیدی منطبق مفاهیم استخراج مطالعه و به را ایشان آموزان، دانش به امین منابع

 فضایی به خالقانه های ایده و هنرها با را آمده دست به محتوای با همفکری، بخواهند ایشان از و کنند تشویق

 از حریم دانش آموزان، از حفاظت و صیانت و هافعالیت در تربیتیمعیارهای  به توجه. کنند تبدیل جذاب

  .است گرامی مربیان ویژه مأموریت های
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 بخش برپایی نمایشگاه 

 :جدول بخش ها و موضوعات نمایشگاه -1

مشخص شده د. غرفه هایی که با رنگ زمینه سبز ، امروز و فردا می باشامل دیروز بخش های کلی نمایشگاه ش

 و سایر غرفه ها در تکمیل سیر نمایشگاهی موثر خواهند بود.  غرفه های الزامی هستند

 جدول بخش ها و موضوعات نمایشگاه

 بخش غرفه برگزاری موضوعات توضیحات ضروری

یکی از مهمترین زمینه های استعمار، استعمار 

جان مردم می باشد . استعمارگران با استعمار 

شور  ساکنان آن ک شور ها و منارق مختلف،  ک

وا ها را در ازای غذا، به کارهای بسییار سیخت 

شتند. هم اکنون نیز  برده هایی که سال می دا

سال در کشور های مختلف زندگی کرده  های 

کشییور محسییوب می شییوند ، و بومی آن  اند

سوب  2شهروند درجه  سیاری از  شدهمح و ب

 حقوق آنها به رسمیت شناخته نمی شود.

  بررسی گذشته استعمار در برده داری و ظلم

 به مردم در منارق تحت سیطره

  تحمیل شرایط زندگی سخت به مردم کشور

 های مستعمره

  شدن بومیان در کشور  2شهروند درجه

 خودشان

 برده دارمتمدن های 

دیروز
 

صاحب شور ها و  ت ستفاده از منابع ک زمین و ا

های  نارق مختلف از اصیییلی ترین راهبرد  م

کشییور های اسییتعمارگر می باشیید. نام گذاری 

به اسیییامی مورد نظر  طه  نارق تحت سیییل م

نابع  گان از م فاده رای مارگران و اسیییت اسیییتع

مسییتعمره و همچنین غصییب خدادادی زمین 

مه مشیییتر  منازل مردم در این  منارق برنا

 استعمارگران در رول تاری  بوده است.

  بررسی گذشته استعمار در تسلط به منابع

سرزمینی کشور های مختلف و نام گذاری بر 

 روی محل زندگی آنها

  بیرون راندن بومیان از محل زندگی شان و

 غصب زمین

 دنیا سارقان

تغییر در فرهنگ و سیییبک زندگی از اصیییلی 

باشیییید. ترین ویژگی  مار می  های اسیییتع

استعمارگران با سلطه بر منارق مختلف سعی 

ند.  نگ مردم را تغییر ده ند فکر و فره کرد

شیدن، غذاها،  سبک زندگی، لباس پو تغییر در

له تغییرات  ها و ... از جم بان بومی، ارزش  ز

ستعمارگران در کشور های  فرهنگی است که ا

 مختلف ایجاد نموده اند.

 ای مستعمره به زندگی به اجبار مردم کشور ه

 مدل زندگی استعمار گران

  رواج اجباری زبان خود به جای زبان بومی

 توسط استعمار گران

 الگو های زورکی
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ایران در زمان های گذشییته از اهداف اصییلی 

ستعمارگران  ست، منابع معدنی ا  فراوان،بوده ا

ویژگی های جغرافیایی و نفت از اصیییلی ترین 

ست. در زمان  شور ها بوده ا دالیل عالقه این ک

شیوه های مستقیم و  پهلوی و قاجار کشور به 

غیر مسییتقیم تحت تسییلط نظام سییلطه قرار 

داشیییت . قراردادهای ننگین مثل قرارداد های 

سیون، واگذاری منارق  واگذاری نفت، کاپیتوال

شور و... از جمله این مختلف و کوچک شدن ک

 موارد می باشد.

  بررسی ادعای مستعمره بودن ایران در زمان

 قاجار و پهلوی

  نمایش سیر کوچک شدن کشور در زمان

 حکومت پهلوی و جدایی منارق مختلف از آن

 کاپیتوالسیون 

 استعمار فرهنگی در زمان پهلوی 

ایران زمان پهلوی ، 

مستعمره یا ژاندارم 

 منطقه؟

نظام سییلطه  ،57سییال  در انقالب اسییالمیبا 

خود را در استعمار مجدد ایران شکست خورده 

 دید.

با تالش های مختلف سیییعی نمود ایران را که 

در مولفه های مختلف سییییاسیییی، فرهنگی، 

صادی  ضی و اقت سلیم ار شده بود، ت ستقل  م

کرده و بر آن مسیییلط شیییود. در این غرفه به 

ته و این مولفه های مختلف اسیییتقالل پرداخ

سی می  سالمی برر مولفه ها را پس از انقالب ا

نماییم. یکی از موضیییوعات پر اهمیت در این 

بخش سیر کوچک شدن نقشه ایران تا قبل از 

 جمهوری اسالمی می باشد.

  بررسی ادعای استقالل ایران با جمهوری

 اسالمی

  ساله ذره ذره خا  ایران در نظام  43حفظ

 اسالمی 

  و سیاسی فرهنگیبررسی استقالل  

 بررسی استقالل اقتصادی و استعمار اقتصادی 
 مستقلجمهوری 

امروز
 

ستاورد هایی برای ایران  ستقالل، د سایه ا در 

یاسیییی، علم های مختلف سییی ی و در حوزه 

. این دستاورد فناوری، فرهنگی و... حاصل شد

گاه ملت های آزاده جهان مورد توجه  ها در ن

ستقالل را برای رسیدن به  قرارگرفته و مسیر ا

 لف، هدف گذاری کردند.دستاورد های مخت

  جغرافیایی و سرزمینیبررسی ویژگی های 

 ایران

 ایران ، ابر قدرت آینده 

  بررسی ویژگی های اقوام ، ظرفیت های معادن

 ، دسترسی به دریا و شاهراه دنیا

 + 20ایران  

 دستاورد های استقالل

این غرفه می بایسییت با تحلیل چالش های در 

 همچنین تبیین اهمیت این موضوع وموجود و 

ستانی و ملی جهتلبه امطا ایجاد  ز مسئولین ا

 فضا و بستر مناسب در اجرای عدالت اجتماعی

صادی  و  ، شی و اقت ت سی مشکالربر یزنآموز

راهکار مناسب  ،موجود در بدنه کشور و انقالب

 ارائه گردد. از این چالش ها خروج برای 

 یو اقتصاد یآموزش ،یعدالت اجتماع 

 متعهد متخصص یروین تیو ترب یساز کادر 

 تخصص  استفاده از علم و ییتوانا عدم

 دانشمندان جوان و فرار مغزها

 ینیو د یمل تیهو یفراموش 

 و مردم نیمسئول فاصله 

 نفوذ دشمن در مسائل حساس نظام  مساله

 (یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسی)س

 برون رفت از چالش ها یراهکار برا ارائه 

 امروز هایش الچ

 انقالب اسالمی
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ستقالل در حوزه فرهنگ از  ستعمار و ا دوگانه ا

سلطه  شد. تالش نظام  سائل مهم روز می با م

برای کاهش نقش خانواده و نگاه ابزاری به زن 

برای تسلط فرهنگی به کشور ها در این بخش 

 باید مورد بررسی قرار گیرد.

 در  استعمار الیف استایل و اهمیت خانواده

 رویکرد استقالل فرهنگی

 نقش نوجوان در استحکام بنیان خانواده 

  زن از یک عنصر خواسته استعمار تبدیل

 اجتماعی و محور خانواده به یک کاالی جنسی

  است.

 گوهرشاد

نو اسییتعمار بر اذهان اسییت .  اسییتعمارگری

اسییتعمار تالش می کند با گسییترش فضییای 

سعی دارد مجازی و انتقال زندگی مردم به آن 

اذهان مردم را تحت سیییلطه خود قرار دهد و 

دیدگاه ها و سیییبک زندگی خود را در جهان 

 رواج داده و جهان را تحت سلطه بگیرد.

 استعمار نو استعمار افکار 

  فضای مجازی و بررسی سلطه در فضای

 مجازی

 سانسور چیست 

  بررسی هزینه های دشمنان در رسانه های

 فارسی زبان

  جریان سلطه به حضور بشریت چرایی عالقه

 در فضای مجازی

 آینده جهان را چه کسی رقم می زند؟ 

 امپراطور دیکتاتور

این غرفه با توجه به الزامات بومی استان 

مخصوصا در موضوعات و اغتشاشات اخیر 

 برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

)نظارت و هدایت این بخش با اتحادیه استان 

 می باشد.(

  ویژه بر مبنای اتفاقات روز استان ارائه مباحث

 ها
غرفه ویژه بومی    

 استان

گسترش فرهنگ مقاومت پس از انقالب 

اسالمی در کشور های مختلف به خصوص 

کشور های غرب آسیا، زمینه افول غرب و 

انتقال قدرت از غرب به شرق را فراهم آورده 

است . با انزوای نظام سلطه و تبدیل شدن 

به امت واحده تمدین نوین ملت های اسالمی 

 اسالمی ظهور خواهد یافت.

 گسترش فرهنگ مقاومت در  افول غرب؛ نتیجه

 دنیا

 تبدیل ملت به امت 

  غرب در آینده نزدیکو انزوای افول 
مقاومت ملت استمرار 

 افول آغاز ،های آزاده

 سلطه گران

فردا
 

با ایجاد تمدن نوین اسالمی زمینه سازی 

 خواهد خورد . ظهور حضرت حجت )عج( رقم

ظهور سوره مبارکه رعد  11بر اساس آیه 

تالش امت ها و زمینه سازی برای حاصل 

 ایجاد تغییر در جهان خواهد بود.

 نقش ایران در ایجاد تمدن نو 

 بررسی زمینه سازی این تمدن برای ظهور 

 تمدنی نو

در این غرفه نوجوانان نقش آفرینی خود در 

 نمایند.ایجاد تمدن نو را مشخص می 

تولید آثار هنری ، فعالیت های فرهنگی با 

رویکرد تمدن سازی، فعالیت جدی در حوزه 

  آفرینی در قرار اقدام نوجوانان برای نقش

 تمدن نو

 قرار فعالیت های فرهنگی 

 قرار فعالیت سیاسی 

 نقش من در آینده

 )نقش نوجوان(
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علمی و... از این جمله این فعالیت ها می 

 باشند.

  اجتماعیفعالیت قرار 

 قرار فعالیت علمی 

 قرار فعالیت هنری و رسانه ای 

بر اساس فعالیت های گروه های لشکرفرشتگان 

 مدرسه این غرفه برپا خواهد شد. 

 ان مجاهد در قالب نمایش یان زندگینامه بانوب

 و نقاشی

  مسافر مهاجر سرزمین "های معرفی کتاب

در قالب "تنها گریه کن"و کتاب "آفتاب

 و اجرای مسابقهپادکست و کلیپ 

 وی و زندگینامه معرفی بانوان مجاهدی 

   دعوت از بانوان مجاهد در غرفه و انجام کافه

 و تهیه عکس یادگاری با دانش آموزان گفتگو

  نمایش تصاویر دیدارهای مختلف با بانوان

 مجاهد استان و شهرستان 

 خاکریز دوم

 )ویژه دختران(

ش ویژه
خ

ب
 

ی
ی اختیار

غرفه ها
 

ی
ی اختیار

غرفه ها
 

 

بر اسییاس فعالیت های گروه های همکالسییی 

 آسمانی مدرسه این غرفه برپا خواهد شد.

  ارائه الگو های شهدای دانش آموز و بیان

 روایت های آنان 

  مدرسهارائه پرونده سرگذشت پژوهی انجمن 

  تولیدات هنری و رسانه ای در خصوص

 همکالسی آسمانی انجمن اسالمی مدرسه 

 همکالسی آسمانی

 )ویژه پسران( 

یان ویژگی  در این غرفه با محتوای هنری به ب

های حاج قاسیییم سیییلیمانی و معرفی مکتب 

 سلیمانی پرداخته خواهد شد.

 پرده خوانی حاج قاسم 
پسران و دختران حاج 

 قاسم

این غرفییه دانش آموزان بییازدییید کننییده در 

نمایشگاه که به زبان های زنده دنیا مسلط می 

باشییند، به روایت نمایشییگاه مدرسییه انقالب و 

شتادی  شگاه و نقش دهه ه بازدید خود از نمای

های انقالب در پیشییبرد اهداف انقالب و حفظ 

بار و  با اسیییتک بارزه  یه م یت ملی و روح هو

 استعمار خواهند پرداخت.

  به زبان های زنده دنیاسیر نمایشگاه روایت 

دهه هشتادی روایت  

های انقالب بدون 

 سانسور
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 انقالب مدرسه برگزاری نمایشگاه فرآیند در محتوایی و اجرایی های توصیه

قرارگاه یا رابط مدرسییه  دانش آموزان متقاضییی برگزار کننده نمایشییگاه های مدرسییه انقالب با محوریت مربی )مربی 

شوند. )یعنی هر مربی  7انقالب یا کمک مربی( به گروه های  سیم می  صد برگزاری  7نفره تق سئول انجمنی را که ق م

هر مسئول انجمنی که عضو این گروه است همراه  (.شوند نمایشگاه مدرسه انقالب در استان خود را دارند را شامل می

سه ای خود که حداقل شد نفر  6 با تیم مدر شامل گروه تولید محتوا و گروه راویان می با شروع به مطالعه کتاب  که 

مسئول انجمن همراه با تیم مدرسه ای خود  7. و در پایان هر هفته تمام می کنندجلدی سرگذشت استعمار  15ی ها

ی تواند با روش هایی مربی ممباحثه می کنند همچنین مرور یا نظر را  در محلی کنار هم جمع می شییوند و کتاب مد

ت سنجی مطالعه کتاب همچون درخواست خالصه کتاب ها یا پرسش و پاس  یا سایر روش های مدنظر نسبت به صح

 نماید.ها اقدام 

در پایان هر مسیییئول انجمن باید بوم مربوط به کتابی که مطالعه کردند را تکمیل نموده تا به وسییییله آن برای تولید 

دبیرخانه مدرسییه انقالب به نسییبت گزارش های ارسییالی از حلقه های مطالعاتی و  راهنمایی شییوند.محتوای غرفه ها 

میزان تالش دانش آموزان در مطالعه کتاب ها هدایای ویژه و مجزایی صیییرفا برای این بخش تدار  دیده اسیییت که 

 متعاقبا ارالع رسانی خواهد شد.

نه ای با محوریت مسئول انجمن اسالمی و با حضور تمام دانش آموزان دست اندرکار دورهمی دوستا پیشنهاد می شود

توسط مسئول انجمن اسالمی مدرسه و برای هم افزایی  درون شهریدر برگزاری نمایشگاه تشکیل شود . این دورهمی 

 بیشتر گروه های تشکیل شده برگزاری مدرسه انقالب برگزار می شود.و صمیمیت 

 

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

درک دانش آموز نسبت به فضای موجود و اقناع نسبت 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، نظارت با توانند می قرارگاه اعضای راستا این در -

 . نمایند عمل فعال صورت به ها ایده آوری جمع و اعضاء آرای تضارب
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- رور به و برده بهره ریزی برنامه جریان در گذشته های سال نمایشگاه های و ها تجربه از قرارگاه، اعضای 

 نمایشگاه برگزاری به اقدام قبل سالهای در که اسالمی انجمن مسئوالن از خود جلسات قرارگاهی در مثال

 .دهند قرار دیگران اختیار در را خود تجربه های و آمده قرارگاهی به جلسات تا نمایند دعوت نموده اند

تشکیل ستاد استانی در دفتر استان و جلسه با معاون پرورشی اداره کل جهت هماهنگی برای اجرای نمایشگاه در 

 تسهیل گری مدرسه انقالب در استانمدارس و همچنین جلسه با شورای هماهنگی تبلیغات انقالب اسالمی جهت 

  ایجاد شود.شهرستان اتحادیه در هر شهرستان نیز مانند استان ستادی در دفتر 

 

 

 انقالب مدرسه نمایشگاه برگزاری ستاد تشکیل به اقدام مدرسه اسالمی انجمن مسئول قرارگاهی، جلسات تشکیل پس از

 نماید.  میتوجیه  مسئله به نسبت را هاتشکل سایر مسئولین و فعال دانش آموزان و نموده

 راستا:اقدامات در این  از جمله

 نمایشگاه اجرایی کادر تشکیل  -

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

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

 گانه مدرسه انقالب 4آموزان بر حسب عالقه و مهارت برای فعالیت در گروه های  دانش شناسایی -

 به نسبت غرفه ها گرفتن قرار نحوه ی و نمایشگاه فضای سنجی وقعیت)مها غرفه برگزاری ومدل نحوه تعیین -

 )یکدیگر

 مند بهره و سایت مدرسه انقالب دبیرخانه پشتیبانی تیم از توانید می راستا این در(ها  غرفه راویان آموزش و انتخاب  -

 شوید

 والدین و هاتشکل سایر های ظرفیت از استفاده -

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

 و...( تابلو پوستر، کتابچه، مدرسه، بلندگوی از نمایشگاه، استفاده ی محوره و سالن( غرفه ای خارج تبلیغات 

 و...( اتوبوس فضای مجازی،تلویزیون، مطبوعات،( نمایشگاهی خارج تبلیغات 

 مسئولین و والدین و معلمان برای دعوتنامه تهیه 

 رادیو مدرسه، فضای مجازی،  مدرسه اعالنات تابلوی عصر، و ظهر جماعت نماز بین صبحگاه، در ارالع رسانی ،

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

 می گرددامسال می باشد. مسئولین برگزاری نمایشگاه ملزم به مستندسازی از بازدیدها می باشند. خارر نشان 

 آمار بازدیدکنندگان دانش آموز هرمدرسه، در داوری امسال تاثیر به سزایی دارد.(
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 نمایشگاه از بازدید جهت استانی یا شهری مسئولین از دعوت 

نمایشگاه بندی غرفه و مکان انتخاب 

 محتواست ی باسلیقه و هنرمندانه ارائه انقالب، مدرسه نمایشگاه برگزاری رد اصالت. 

 تبدیل به یک نمایشگاه یا غرفه زیبا  تواند می که است ظرفیتی شما ابتکار و خالقیت با مدرسه، از هرجایی

 .بگذارد نمایش به را شود و محتوای مورد عالقه شما

 غرفه بندی برای است خوب .هستید مجزا های غرفه به فضا تقسیم نیازمند محتوا منسجم و منظم ارائه برای

 رناب، مثال برای .باشد هنرمندانه و هزینه کم بودن مناسب عین در که شود ابزارهایی استفاده از نمایشگاه

 .است غرفه بندی برای مناسب شماست ابزاری ابتکار آنچه هر و یونولیت پارچه،

 مثالا ( صورت پذیرد فضاسازی جذاب آرایه های با و شود تقسیم ها غرفه محتوای با متناسب نمایشگاه فضای 

 آن به را مناسبی فضای صورت پذیرد آزاد گفتگوی آندر غرفه ای آماده شده و  است قرار  57در کافه 

 ).دهید اختصاص

 در شود، انتخاب ها غرفه محتوای با متناسب و خالقانه غرفه ها نام است خوب( شود نامگذاری غرفه ها 

 ).شود استفاده غرفه نام عنوان به نامه شیوه در پیشنهادی عناوین از این صورت غیر

 چیدمان محتوای هر غرفه سیر منظمی داشته باشد.   

  دیروز و بررسی استعمار تا دست نشاندگی بیان ویژگی های استعمار و چینش سیر محتوایی از

پهلوی و بررسی امروز ایران و دالیل دشمنی نظام سلطه با ایران و همچنین آینده تمدن جدید و 

 افول غرب بسار مهم بوده و مورد تاکید است . 

  امروز  غرفه2غرفه در دیروز ،  2غرفه می باشد که شامل 6همچنین حداقل غرفه برای بیان این سیر

اختیاری میباشد؛ در تکمیل سیر به صورت که غرفه ها سایر برپایی غرفه در فردا می باشد و  2و 

 محتوای ارائه شده اثر بخش خواهد بود.

غرفه هر برای راوی یک اختصاص 

 شود.  انتخاب باشد، غرفه راوی که مسئول یک هفغر هر است برای الزم 

  بتواند  روایت گریروای مهمترین بخش نمایشگاه های این دوره است که الزم است با بهره گیری از هنرهای

 محتوای الزم را به مخارب انتقال دهد.

جانبی های فعالیت 

 .غرفه ها  یاالمکان متناسب با محتوا یحت یدانش آموز یجذاب و دست سازه  یتغایتبل یایهدا ی عرضه -

 غرفه یمرتبط با محتوا نیام یها تیو سا یانجمن اسالم یکارت معرف عرضه -

 عمار لمیف یجشنواره مردم یها لمیف شینما -

 بازدیدکنندگان سایر به عرضه و کنندگان بازدید نظرات ثبت جهت دفتری تهیه -

 

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

تمامی مواقع از همه این فرصت های تربیت ساز بهره برد. بر این مبنا، دفتر مرکزی در نظر دارد تا پیوند و همبستگی 

هر یک از ربیتی. در ادامه بین همه برنامه ها ایجاد نماید. مدرسه انقالب امکانی است برای تجمیع این فرصت های ت

 .برنامه ها تشریح می شود

 

 

 :رسانش

مورد نظر می  شگاهینما هیو ارائه آن ها در حاش... نماهنگ و ،ینفوگرافی، ا هینشر ،یواریروزنامه د یگروه ها لیتشک

 دیو تول یانجمن اسالم یفعال کردن رسانه ها یمدرسه انقالب برا شگاهینما تیشود از ظرف یم شنهادیپ باشد.همچنین

جشنواره رسانش حداکثر استفاده شود.  یآثار برا

همکالسی آسمانی:

معرفی کتاب و همچنین معرفی و بیان وصیت نامه شهید شاخص ضمن ایجاد فضایی برای ررح همکالسی شهیدم )معرفی 

باشد که در این غرفه مد نظر  شهیدی که دانش آموز به عنوان همکالسی شهید خود انتخاب کرده است(، از نکاتی می

 است.

لشکرفرشتگان:

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

 کننده از نمایشگاه مورد تاکید می باشد.

:کتاب و مطالعه مفید

برنامه ریزی و همچنین میز فروش کتب مربوره نیر  آن انجام پذیرد تبلیغو در هر غرفه کتاب مربوط به آن موضوع تهیه 

سرگذشت استعمار در این بخش مورد تاکید می باشد.جلدی  15کتب  عرضه شود.

گام دوم انقالب: 

گذشته توسط رهبر معظم های که در سال  می باشدی محتوای نمایشگاه مدرسه انقالب متن بیانیه گام دوم انقالب امبن

خطاب به ملت ایران صادر شد. ضرورت توجه به این بیانیه و خوانش آن در بین نوجوانان بسیار ویژه مورد نیاز و انقالب 

 قابل توجه می باشد.

: 57کافه 

ایجاد فضای گفتگو در کنار نمایشگاه از تاکیدات ویژه این دوره از نمایشگاه های مدرسه انقالب می باشد و بستر نمایشگاه 

 رای ارائه نظرات مختلف و بحث پیرامون آن.بهترین فرصت ب

بازی های تاما: 

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

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

 برای فعالیت منسجم در مدرسه انقالب شکل گیرد.

 :هیات انصارالمهدی)عج(

برگزاری هیات انصارالمهدی )عج( در حاشیه نمایشگاه مدرسه انقالب با توجه به همزمانی دهه فجر با میالد حضرت علی 

 خواهد بود.)ع( و وفات حضرت زینب )س( از جمله برنامه های اثر گذار در دهه مبار  فجر 
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 کارهای به هرگز برده و بهره دخترانه ابتکارات و هنر از آن های غرفه و نمایشگاه ساخت و رراحی در 

 .نشود اقدام نیست دانش آموز دختر یک شأن در که و نامناسبی سنگین

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

 گرفته شود.

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

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

  آقایان حضور به نیاز المقدور حتی شود که  استفاده الگوهایی و ها مدل از نمایشگاه، بندی غرفه دربهتر است 

 .است الزامی نامحرم و محرم حریم مراعات اضطرار، صورت در نباشد.

    یشنهاد ویژه دبیرخانهپ

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

مورد نظر خود را به صورت  یکتاب ها khooshe.orgالزم به ذکر است دانش آموزان می توانند با مراجعه به سایت 

ش به انجمن اسالمی مدرسه بابت هزینه های نمایشگاه امانی تحویل گرفته و پس از فروش در صد مشخصی از این فرو

 تقدیم خواهد شد.

ایجاد غرفه ی بازارچه هدهد با رویکرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و مشاغل خانگی مانند صنایع دستی ، مواد 

های دیگر توسط دختران و پسران جهت فروش محصوالت شان در غذایی و آثار هنری و .... در قسمتی مجزا از غرفه 

 جشنواره برنامه ریزی شود.

درصد از سود حاصل از فروش محصوالت به حساب خیریه امام حسن مجتبی )ع( هر استان واریز گردد.)با  10 (1

به صورت توجه به اینکه هر استان دو شماره کارت اختصاصی خیریه امام حسن مجتبی )ع( دارد ، میتوان 

 جداگانه به دختران و پسران برای مقایسه جامعه آماری اختصاص داد.(

محصوالت و تولیدات دست سازه های خود دانش آموزان یا خانواده ها باشد و از فروش محصوالت آماده  (2

 خودداری شود.

 محصوالت و دست سازه های ویژه نوجوان در این بخش امتیاز ویژه ای دارد . (3

 نکات مهم:

 اندازی راه مختلفی های بخش در انقالب مدرسهوکانال  تیسا آموزی، دانش نمایشگاه های از پشتیبانی تجه-1

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

http://www.madreseenghelab.com/
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 دانش آموزان اختیار در انقالب مدرسهو کانال  سایت از رریق آموزی دانش های نمایشگاه از پشتیبان محتوایی - 2

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

 تشکیل حلقه مطالعاتی و مطالعه کتب سرگذشت استعمار-3

می بایست به معرفی ایده های نو  رابطین مدرسه انقالب استان ها در قالب برگزاری جلسات با مربیان سطح استان -4

و تفاوت های این دوره از جشنواره با دوره های گذشته بپردازند . دبیرخانه آمادگی پاسخگویی به سواالت و ابهاماتی 

 که توسط رابطین مدرسه انقالب جمع آوری شده است را دارد .

بهمن به صورت خانوادگی و حضور  22اهپیمایی ترغیب دانش آموزان بازدید کننده از نمایشگاه به حضور پرشور در ر-5

 حداکثری دست اندر کاران برگزاری نمایشگاه در این راهمپیمایی مورد تاکید است.

 اردوی ملی راویان تمدن برگزاری  -1

رویداد به منظور تقدیر از برگزیدگان و فعالین مدرسه انقالب استان ها در نظر است منتخبین استان ها به یک   

  دعوت شوند. "راویان تمدن"تربیتی،تشکیالتی  ملی  با عنوان 

 برگزاری اختتامیه استانی نمایشگاه های مدرسه انقالب -2

برگزاری این مراسم پس از پایان مرحله برگزاری و داوری نمایشگاه ها با حضور مسئولین و برگزیدگان در هر 

موزان به ازای رتبه های برتر هر استان تعداد مشخصی استان برگزار خواهد شد. به منظور تکریم دانش آ

 تندیس نمایشگاه ها ارسال خواهد شد.

 کاردوهای استانی -3

این اردو ها در هفته منتهی به دهه مبار  فجر با محوریت اتحادیه هر شهرستان و با حضور مدارسی که در 

 برگزار خواهد شد. پیش ثبت نام نسبت به برگزاری نمایشگاه ها اعالم آمادگی نموده اند

 دی شرکت در نمایشگاه مدرسه انقالبندول زمانبج

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

 توضیحات بندیزمان عنوان فعالیت

 نامهبه همراه شیوه ماه اواسط دی هاارسال بخشنامه به استان

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

تعامالت و ارتبارات )استفاده از ظرفیت ادارات و 

 نهادهای فرهنگی مرتبط(

 مسئول اتحادیه استان وشهرستان دی ماه 15تا 

 با مسئولین شهری و استانی

 ... از رریق قرارگاه، سایت مدرسه انقالب و 1401آذر و دی  اسالمیرسانی و توجیه مسئولین انجمن ارالع

 جلسات ایده پردازی در برگزاری نمایشگاه ماه آذر15 شروع عملیات در سطح قرارگاهی
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 مدرسه انقالب

جلسه هماهنگی برگزاری مدرسه انقالب توسط 

های اسالمی با مدیر و معاون مسئول انجمن

 پرورشی مدرسه

 های دانش آموزیباحضور سایر تشکل دیماه 30تا  ماه آذر 20

  بهمن ماه 11تا  دیماه 20 گانه انجمن اسالمی 4تشکیل گروه های 

دی همزمان با پایان 22 اجرای بازی های تاما

 امتحانات

 

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

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

 همزمان با آغاز دهه مبار  فجر بهمن 12 هاافتتاحیه نمایشگاه

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

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 

به همراه مستندات  ارسال کاربرگ های ارزیابی

 رتبه برتر شهرستان به دفتر اتحادیه استان

  اسفندماه 10داکثر ح

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

1401 

 

ارسال کاربرگ های ارزیابی به همراه مستندات 

 رتبه های برتر استان به دبیرخانه

اسفند  16حداکثر تا  

1401 

 

اعالم زمان اختتامیه جشن مدرسه انقالب در 

 استان

 اتحادیه استان اسفند 20حداکثر تا 

 دفترمرکزی 1402 تابستان راویان تمدناردوی ملی 

 


