ابسمه تعالی

شیوه نامه پنجمین دوره جشنواره
نشریههای انجمنهای اسالمی

مداد کمرنگ
اتحادیه اوجمههای اسالمی داوشآموزان

مقذمه:
اًقالة ضکَّوٌذ اسالهی تَاًستِ است افقی جذیذ سا دس هقبثل هلت ّبی جْبى ثبص کٌذ  .ثیذاسی اسالهی ًیض سضحِ ای اص ثشکبت
ایي اىقالة ضکَّوٌذ ،دس ػشصِ ثیي الوللی است ّ .وچٌیي پیطشفتّبی ػظین ػلوی ٍ فشٌّگی دس داخل کطَس ًیض هَاسدی
ّستٌذ کِ ثبیستی ثِ دسستی دس ثیي ًسل جَاى ٍ ثِ ٍیژُ داًصآهَصاى ػضَ اًجويّبی اسالهی داًصآهَصاى تجییي ضَد.
اص طشفی ،قبلت ًطشیِ اص دیشثبص هَسد ػالقِ ٍ تَجِ دا ًصآهَصاى ثَدُ است ٍ هی تَاى اص آى ثشای تجییي آسهبى ّبی اًقالة
اسالهی ٍ ًیض دستبٍسدّبی ًظبم هقذس جوَْسی اسالهی ثْشُ ثشد  .ثش ایي اسبس طشح ثشگضاسی پٌجویي جطٌَاسُ ًطشیبت
داًصآهَصی هذادکوشًگ ثِ ضشح ریل تقذین هیضَد:
هذف گذاری:
گ اری تربیتی:
هدف ذ
 آضٌبیی داًصآمٍصاى ثب اّذاف ٍ آسهبى ّبی اًقالة اسالهی
 آضٌبیی داًصآهَصاى ثب دستبٍسدّبی ًظبم هقذس جوَْسی اسالهی
 آضٌبیی داًصآهَصاى ثب سجک صًذگی اًقالثی
 تَلیذ هحتَای هتٌبست ثب هَاسد فَق تَسط داًصآهَصاى
گ اری تشکیالتی:
هدف ذ
 جشیبىسبصی دس هحیط هذسسِ
 تقَیت هْبستّبی هتٌَع ٍ هشتجط ثب تَلیذ ًطشیِ
 ایجبد ثستشی ثشای فؼبلیتّبی تطکل دس دِّ فجش

موضوعات ویژه محتوایی جشنواره:
 داًصآهَص ٍ سجک صًذگی اًقالثی
 داًصآهَص ٍ اقتصبد هقبٍهتی
قالةهای ارائه آثار:
ً طشیِ دیَاسی
ً طشیِ تکثشگی
ً طشیِ هجلذ
ً طشیِ الکتشًٍیک
*الصم ثِ رکش است گشٍُ ّبی ىضشیِ ثبیستی حذاقل  ٍ 3حذاکثش ً 5فشی ثبضٌذ.

زمانتنذی جشنوراه:
عنوان فعالیت

زمانبندی

اطالعسسبًی ثِ هسئَلیي اًجوي اسالهی

حذاکثش تب  7ثْوي

تحَیل ًطشیِ ثِ هسئَل قشاسگبُ یب هسئَل ضْشستبى

حذاکثش تب  20فشٍسدیي

تحَیل ًطشیِّبی ضْشستبى ثِ اتحبدیِ استبى

حذاکثش تب  25فشٍسدیي

تحَیل ًطشیِّبی استبى دس ّشیک اص قبلتّبی جطٌَاسُ ثِ دفتش هشکضی

حذاکثش تب  5اسدیجْطت

داٍسی ٍ اسصیبثی ًطشیبت

حذاکثش تب  31اسدیجْطت

تقذیش اص ثشگضیذگبى
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تخشهای جشنواره:
ً طشیِ دیَاسی ثشتش (گشٍُّبی اٍل تب سَم)
ً طشیِ تک ثشگی ثشتش (گشٍُّبی اٍل تب سَم)
ً طشیِ هجلذ ثشتش (گشٍُّبی اٍل تب سَم)
ً طشیِ الکتشًٍیک ثشتش(گشٍُّبی اٍل تب سَم)

نحوه پشتیثانی محتوایی از جشنواره :
 استفبدُ اص آهَصش ّبی هَجَد دس ًشمافضاس اًجويیبس
 آهَصش هجبصی ًطشیِ ًَیسی دس قبلت فؼبل سبصی سبیت ًطشیِ آیٌذُ سبصاى
 چبح هجوَػِ سِ جلذی آهَصش ًطشیِ ًَیسی داًصآهَصی ثب هطبسکت ًْبدّب

مالکهای داوری:
الف) محتوا:
 اًتخبة ٍ گضیٌص هتٌبست ثب هخبطجبى داًص آهَص
 هٌبست ثَدى ًطشیِ ثشای جٌسیت هخبطت (ًطشیِ ّبی دختشاًِ ٍ پسشاًِ)
 تٌَع هَضَػبت هطشح ضذُ دس ًطشیِ
 تٌَع قبلتّبی استفبدُضذُ دس ًطشیِ(خجش ،هصبحجِ ،گضاسش ،هقبلِ ،یبدداضت ،طٌض ،کبسیکبتَس ٍ )...
 کیفیت ٍ کویت یبدداضت ّبی تَلیذی(یبدداضت ّبیی کِ ثب قلن خَد داًصآهَصاى ًَضتِ هی ضًَذ)
 سػبیت اصَل اٍلیِ ًَیسٌذگی ٍ خجش ًَیسی ( هبًٌذ سػبیت قَاػذ صثبى فبسسی ،حجن هٌبست یبدداضت ّب،
استفبدُ هٌبست اص تیتش ٍ هصبحجِ ٍ )...
 ضیَایی هتَى
 ثکبسگیشی ػٌصش خالقیت دس توبهی اثؼبد

ب) شکل نشریه:
 طشاحی صیجب ،جزاة ٍ ًَجَاًبًِ
 قطغ هٌبست ًطشیِ
 خالقیت ٍ اثتکبس دس صیجبسبصی ًطشیِ

