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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 

 مقدمه 

هاي تربيتي است که به منظور کشف، رشد و شکوفايي استعدادهاي فرهنگي و هنري و هنري يکي از فعاليت ادبي ومسابقات     

تر با هدايت و نظارت سازمان آموزش و پرورش استثنايي  ي بيشتر و رقابت سالم آموزان از طريق ايجاد انگيزه دانشافزايش سطح آگاهي 

  گردد.  ريزي و اجرا مي طرح

 

 سطوح برگزاري: 

 آموزان داوطلب و داراي ذوق هنري و ادبي.  با حضور دانشمدرسه:  -1

 استان.  هآموزان برگزيد با حضور دانش استان: -2

 آموزان برگزيده کشور.  با حضور دانش کشور: -3

 

 اهداف:

 نياز فرد و اجتماع   هاي مورد د به منظور توسعه مهارتپرورش روحيه تالش و تعهّ -1

 آموزان  ه و تقويت انگيزه دانششناخت، رشد، پرورش و هدايت استعدادهاي بالقوّ -2

 اندرکاران تعليم و تربيت  موزان و دستآ پذيري، تعامل و همدلي بين دانش جويي، مسئوليت پرورش روحيه مشارکت -3

ري سازي اوقات فراغت در قالب شناخت و آموزش هنر، آداب، رسوم مطلوب جامعه اسالمي و پاسدا ايجاد رقابت سالم و غني -4

  از ميراث فرهنگي و معنوي کشور

 

 ها  اصول و سياست

 آموزان.  محوري و تکريم شخصيت دانشتوجه به اصل مدرسه -1

 ها.  ها و سازمان آموزان، مديران، معلمان، مربيان و ساير ارگان ال دانشهمکاري آگاهانه و فعّ جلب مشارکت و -2

 ها.  ها و فعاليت تأکيد بر کار آماري و اثربخشي برنامه -3

 هاي سازنده براي انتقال مفاهيم.  هاي غيرمستقيم و تجربه گيري از شيوه بهره -4

 تأکيد بر آموزش قبل و بعد از اجراي مسابقه.  -5

 ها.  جويي و جامعيت برنامه توجه به سهولت، صرفه -6
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 ضوابط عمومی

 است که دستي و تجسميهنرهاي  هنرهاي نمايشي وآوايي، هاي و هنر ادبيهاي  مسابقات فرهنگي و تربيتي شامل رشته -1

و طيف اتيسم )رشته هاي  توان ذهنيکم ،حرکتي –جسميديده بينايي، شنوايي،  هاي آسيب متناسب با هر يک از گروه

 گردد.  برگزار مي انفرادي(

هاي مربوط به اداره کل فرهنگي و هنري  ها و دستورالعمل اي، استاني و کشوري بر اساس سياست مدرسه يمسابقات مرحله -2

 گردد.  کشور برگزار مياستثنايي سازي و پس از ابالغ آن از سوي سازمان آموزش و پرورش  وزارت آموزش و پرورش مناسب

ي رتبه اول هر يک از مسابقات در سطوح باالتر با  شود و برگزيده کشور اجرا مي و مدرسه، استان يمسابقات درسه مرحله -3

 پردازند.  همديگر به رقابت مي

زماني تعيين شده از سوي  ياستان و در بازه بندي اجراي مسابقات در مراحل مدرسه و استان به عهده ستاد مسابقات زمان -4

 باشد.  مي سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور

توانند با انتخاب يک يا چند رشته در مسابقات شرکت نمايند ولي شرکت آنان در  اي مي مدرسهي آموزان در مرحله دانش -5

 پذير است.  مراحل بعدي تنها در يک رشته امکان

الن ئوه و توجيه مسآموزان در مسابقات و جلب مشارکت عامّ رساني کامل و به موقع براي شرکت دانش تبليغات مؤثر و اطالع -6

 ت داوران و برگزاري جلسات توجيهي براي عوامل اجرايي قبل از مسابقات الزامي است. ئذيربط، تشکيل هي

 باشد.  آموزان به مرحله باالتر حضور در مرحله قبلي مي شرط ورود دانش -7

 اي و استاني رتبه برگزيده )اول تا سوم( مشترک اعالم نخواهد شد.  ها و مراحل مدرسه يک از رشته در هيچ -8

ي مسابقات گردد. لذا بايد داوران، عوامل اجرايي و فنّ ا برگزار ميآموزان دختر و پسر به صورت مجزّ مسابقات حضوري دانش -9

 ب انتخاب گردند. مجرّ برادرانسر از بين آموزان پ آموزان دختر از بين خواهران و دانش دانش

 آموزان دوره متوسطه اول و دوم بالمانع است.  اجراي گروه سرود با ترکيب دانش -11

 . شوندمعرفي مي آموزان عادي جهت رقابت با دانش دوره دوم متوسطه اي مدرسهبرتر هاي سرود و نمايش  گروه -11

 عمل آيد از جمله: ه هاي مناسب تقدير ب شيوه آموزان برگزيده بايد در مراحل مختلف به دانشاز   -12

 اهداي لوح تقدير و يادبود  -

 آموزان به اردو.  اعزام دانش -

  آنان.آموزان در مراسم تقدير از  دعوت از اولياي دانش -

 . هاي محلي و مجالت روزنامه ،سايت رسمي اداره، رسانه ملي  ،اسامي برگزيدگان در تابلوي اعالنات معرفي -

 الزامي است.  هکاربرگ هاي مربوطکنندگان در  مشخصات کامل شرکتدرج  -13
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و مراحل اجرايي مسابقات به عهده سرپرست گروه  يانضباطمسائل آموزان اعزامي از قبيل  ليت توجيه و تبيين براي دانشئومس -14

 خواهد بود.

 مدارس تلفيقي باشند.  حال تحصيل در مدارس استثنايي يادر آموز رسمي مدارس روزانه و  کنندگان بايد دانش شرکت تمامي -15

 ي که داراي تجربه الزم و آشنا بهبايست از بين فرهنگيان شاغل در ادارات و مدارس استثناي سرپرست و مربي پرورشي مي -16

آموزي  زام به اردوهاي دانشآموزان و دستورالعمل اع نامه انضباطي دانش هاي پرورشي و قوانين مربوطه به مسابقات و آيين فعاليت

 .مي باشند، انتخاب شوندوزارت آموزش و پرورش 

 باشد.  به همراه آوردن نفرات همراه در طول مسابقات اکيداً ممنوع مي -17

بايست از معلم رابط ناشنوا استفاده گردد، حضور معلم رابط  هايي که مي در مراسم افتتاحيه و اختتاميه و نيز ساير مکان -18

 باشد.  نوايان الزامي ميناش

ي عوامل اجرايي و داوري از محل اعتبارات سازمان آموزش و پرورش  الزحمه اعتبارات مورد نياز مسابقات و پرداخت حق -19

تخصص هر يک از داوران به پيشنهاد  براساس سوابق وو پس از تخصيص اعتبار مورد نظر بيني شده  استثنايي و در سقف منابع پيش

 مسؤول کميته داوري و تأييد ناظرکل مسابقات قابل پرداخت مي باشد.

 دانش آموز يک نفر تعيين مي گردد. 21تعداد عوامل اجرايي مسابقات باستثناي رييس، دبير و ناظر کل مسابقات به ازاي هر  -21

 

 آموزان برگزیده:  ضوابط اعزام دانش

 آموزان الزامي است.  نامه کتبي از اولياي دانش اخذ رضايت -1

 اخذ مجوز کتبي از اداره منطقه / شهرستان جهت برگزاري مسابقات استاني الزامي است. -2

 آموزان به مسابقات کشوري الزامي است.کل آموزش و پرورش استان جهت اعزام دانش اداره از کتبي مجوز اخذ -3

 ،مربيان و سرپرستان قبل از اعزام نسبت به ضوابط و مقررات اردويي ،آموزان برگزيده دانشبرگزاري جلسه توجيهي ويژه  -4

  الزامي است.همچنين محتوا و چگونگي برگزاري مسابقات 

 باشد.  ذيربط به عنوان سرپرست گروه اعزامي به مسابقات در اولويت مي يهاالن استانئوحضور کارشناسان يا کارشناس مس -5

ها و مراحل مختلف  اسالمي، بهداشت فردي و گروهي و رعايت تمامي مقررات در تمامي دوره شئوناترعايت حجاب و  -6

 باشد.  برگزاري مسابقات الزامي مي

 باشد.  اعزام افراد تحت هر عنوان و خارج از ضوابط اعالم شده ممنوع مي -7

  ممنوع است. اکيداً، هاي خاصبيماريداراي  آموزان اعزام دانش -8

 متي خودداري نمايند. ييني و اشياي قئتزايل ن بايد از همراه داشتن وسآموزا دانش -9
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الزامي  داراي تجهيزات کامل ايمنيد و متأهل و خودروهاي سالم، مطمئن و آموزان، استفاده از رانندگان متعهّ در اعزام دانش -11

 است. 

 وسايل نقليه هر استان در طول برگزاري مسابقات مرحله کشوري در اختيار ستاد برگزاري مسابقات خواهد بود.  -11

  :گردند آموزان بر اساس جدول ذيل اعزام مي مربيان دانش و سرپرستان -12

 

 تعداد مسؤول

 گروه هاي اعزاميبه ازاي تمامي نفر   1   سرپرست

 مربی

 ي مربّ 1توان ذهني  کم گروهدانش آموز  9به ازاي هر  -

 ي مربّ 1بينايي   ديده گروه آسيبآموز  دانش 2به ازاي هر  -

 ي )رابط ناشنوايان( مربّ 1آسيب ديده شنوايي گروه آموز  دانش 7 هر به ازاي -

 ي مربّ 1حرکتي  –جسميگروه آموز  دانش 3 هر به ازاي -

 بي مرّ 1اتيسم  گروه دانش آموز 2 هر به ازاي -

 

 استانی اعضاي ستاد و عوامل اجرایی برگزاري مسابقات 

 )رييس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان( رييس ستاد برگزاري مسابقات  -1

استان به انتخاب رئيس اداره /کارشناس فرهنگي مسئول فرهنگي و هنري)کارشناسمعاون و دبير ستاد برگزاري مسابقات -2

 آموزش و پرورش استثنايي(

 )به انتخاب رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي(دبيرخانه ستاد مسابقات  مسئول -3

 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)ي کميته فنّ مسئول -4

 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)کميته ارزشيابي  مسئول -5

 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)فرهنگي کميته  مسئول -6

 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول کميته بهداشت  -7

 (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)کميته پشتيباني مسئول -8

  (استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)کميته حراست و حفاظت مسئول -9

 (شودمي) از سوي سازمان آموزش و پروش استثنايي معرفي ناظر مسابقات  -11
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 كشوري اعضاي ستاد و عوامل اجرایی برگزاري مسابقات

-ازسوي معاون وزير رئيس سازمان منصوب مي  (ميزبان مديرکل آموزش و پرورش استان، رييس ستاد برگزاري مسابقات -1

 گردد.(

 (ميزبان استان آموزش و پرورش استثنايي)رئيس اداره معاون و دبير ستاد برگزاري مسابقات  -2

  (ميزبان استان )به انتخاب رئيس اداره آموزش و پرورش استثناييدبيرخانه ستاد مسابقات  مسئول -3

 (ميزبان استان استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول کميته فني  -4

 (ميزبان استان استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)کميته ارزشيابي  مسئول -5

 (ميزبان استان استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)فرهنگي کميته  مسئول -6

 (ميزبان استان استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)مسئول کميته بهداشت  -7

 (ميزبان استان استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)کميته پشتيباني مسئول -8

 (ميزبان استان استثنايي پرورش و آموزش اداره رئيس انتخاب به)کميته حراست و حفاظت مسئول -9

 (شودمي) از سوي سازمان آموزش و پروش استثنايي معرفي ناظر مسابقات  -11

دبير و ناظرکل دانش آموز يک نفر عوامل اجرايي منظور نمايد)به استثناي رييس،  21استان ميزبان مجاز است به تعداد هر  -11

 مسابقات(.

 

 دبيرخانه مسابقات ستاد وظایفشرح 

 تمهيد مقدمات و هماهنگي الزم براي تشکيل ستاد و انعکاس آن به مراجع ذيربط  -1

 ها و واحدهاي ذيربط  لين و اعضاي کميتهئوتشکيل جلسات توجيهي مستمر براي مس -2

 ي عوامل اجرايي و داوران و پيگيري امور  صدور ابالغ براي کليه -3

 ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، درون و برون سازماني کليه امور مربوط به مکاتبات با ادارات، سازمانانجام  -4

 ها ها و اعضاي زيرمجموعه آن کميته مسئولينابالغ شرح وظايف  -5

 آموزان   ها و داوري( و دانش ايي )مربيان، سرپرستان، رانندگان، اعضاي کميتهصدورکارت شناسايي براي کليه عوامل اجر -6

 تهيه و تنظيم ليست نفرات برگزيده مسابقات جهت اهداي جوايز و صدور تقديرنامه -7

 ل مافوق ئوهاي ارسالي و ارائه آن به مس تهيه و تنظيم آمار و اطالعات مورد نياز بر اساس کاربرگ -8

هاي آماري به صورت مکتوب و تصويري جهت ارائه به رئيس ستاد و سازمان آموزش و پرورش استثنايي تهيه و تنظيم گزارش -9

  استان
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 اهداي جوايز تقدير و تهيه و تنظيم ليست نفرات برگزيده و ارائه آن جهت  -11

 صدور گواهي پايان مأموريت براي مربيان، سرپرستان و رانندگان  -11

 

 :  كميته فنی شرح وظایف

 معرفي هيأت داوران  -1

 آموزان استثنايي هاي دانشسالن هاي مناسب با ويژگي شناسايي -2

 تهيه و تدارک امکانات الزم ويژه داوران -3

 هاي برگزاري مسابقاتآموزان در سالنمسابقات و هماهنگي جهت حضور دانشبندي اجراي تهيه جدول زمان -4

 هماهنگي با مسئولين پذيرشآموزان و داوران و دانشريزي جهت اسکان  برنامه -5

 ستادآن به دبيرخانه  نتايج تهيه گزارش کاملي از روند اجراي مسابقات و ارائه -6

 

 : شرح وظایف كميته ارزیابی

 ستاد مسابقاتولئمسبهآنوارائه نتايجشدههاي انجام موردنيازبراي ارزيابي روزانه ازفعاليتهايکاربرگتهيه -1

هاي فوق  و فعاليتنماز جماعت مراسم عبادي ، و غذاخوري هاي اجرا اسکان، پذيرش، سالنهاي  نظارت کامل بر محل -2

 برنامه 

 آموزان، مربيان و سرپرستان  هاي نظرخواهي و توزيع بين دانش کاربرگطراحي  -3

 آنانها بر اساس شرح وظايف  ارزيابي عملکرد کميته -4

 کشوري()ويژه مرحله کننده هاي شرکت ارزيابي از عملکرد استان -5

الن ئوهاي مستمر و پاياني و ارائه آن به مس ها و نتايج ارزيابي بندي گزارششده و تحليل و جمعهئنظرات ارااستخراج  -6

 مربوطه 

 ل دبيرخانه نوتهيه گزارش کامل از روند امور ارجاعي به مس -7

 

 : شرح وظایف كميته فرهنگی

 ها  ها در هنگام پذيرش آن استاناز مناطق هاي اعزامي  تهيه بسته فرهنگي و تحويل به گروه -1

 ول برگزاري مسابقات ئهاي الزم با هماهنگي مس دعوت از سخنرانان و ميهمانان در زمان -2

 انجام تمامي امور مربوط به انتشارات )خبرنامه، جزوه و ....( و تبليغات مربوطه  -3
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 ريزي جهت برگزاري مناسب افتتاحيه و اختتاميه  برنامه -4

 مسابقاتفراهم کردن تمامي امکانات ديداري و شنيداري براي تهيه گزارش کامل تصويري از روند  -5

 هاي مناسب  بندي و تبليغات الزم در مکان ها و ادارت مرتبط جهت آذين ها، سازمان هماهنگي با ارگان -6

 از اماکن زيارتي، تفريحي، سياحتي و تاريخي  آموزاندانشريزي براي بازديد  برنامه -7

 از نظر امکانات و تجهيزات الزم و محل برگزاري مسابقات ها  بررسي وضعيت نمازخانه -8

 نماز جماعتکنندگان در مراسم عبادي تهيه مقدمات حضور شرکت -9

 ول دبيرخانه ئتهيه گزارش کامل از روند امور و ارائه آن به مس -11

 

 : شرح وظایف كميته بهداشت

 )ويژه مرحله کشوري( نظارت کامل بر خدمات بهداشتي به ويژه محل تهيه و طبخ غذا  -1

 وطول برگزاري مسابقات يا پزشکياردرمحلپزشکو استقراراحمر و بهداشت و درمانارتباط باسازمان هالل -2

 سرويس هاي بهداشتي -سالن هاي اجرا –هابازديد از وضعيت بهداشتي خوابگاه -3

 بهداشتي مورد نيازتهيه اقالم  -4

ها در  هاي اعزامي از استان ها و تحويل برخي از اقالم بهداشتي به گروه ها و خوابگاه هاي اوليه در سالن تهيه وسايل کمک -5

 )ويژه مرحله کشوري( هنگام پذيرش

 ول دبيرخانه ئتهيه گزارش کامل از روند امور و ارائه آن به مس -6

 

 شرح وظایف كميته پشتيبانی

 در ارتباط با مسابقات  الزمبيني و برآورد اعتبارات  پيش -1

هاي  تهيه تمامي امکانات مورد نياز جهت تغذيه، اسکان و پذيرايي و تنظيم جدول زماني و نوع غذا و اقالم مورد نياز کميته -2

 برگزارکننده مسابقات 

کنندگان و تهيه وسايل نقليه مورد نياز و ارائه خدمات الزم به  آنان جهت اياب و ذهاب شرکتبندي  پذيرش رانندگان و تقسيم -3

 آنان 

 هاي تقدير مورد نياز  ها و لوح تهيه جوايز،  هدايا، تنديس -4

 ول دبيرخانه ئتهيه گزارش کاملي از روند امور جهت ارائه به مس -5

 انجام امور ارجاعي عنداللزوم  -6
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 هيچ يک از عوامل اجرايي مرحله کشوري حق داوري مسابقات را ندارند  نکته:

 

 : شرح وظایف كميته حراست و حفاظت

هماهنگي با نيروي انتظامي جهت همکاري و حضور فعال در طول برگزاري مسابقات و توجيه آنان در انجام امور مربوطه  -1

 )ويژه مرحله کشوري(عنداللزوم 

 در خصوص جلوگيري از بروز مشکل در زمان اجراي مسابقات گاز و آب  ،مکاتبه با اداره برق -2

 آموزان در سطح شهر  هماهنگي با اداره راهنمايي و رانندگي جهت تردد دانش -3

 هاي بازديد  هماهنگي با کميته روابط عمومي جهت تنظيم برنامه -4

 بيني وسايل ايمني  نشاني جهت استقرار در محل و پيش هماهنگي با اداره آتش -5

 ول دبيرخانه ئها و ارائه آن به مس از روند برنامه املتهيه گزارش ک -6
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 داوري مسابقات 

 الف( ضوابط عمومی 

، نقش ممتاز و حياتي است. استثنايي آموزان نقش سازنده داوري عادالنه مبتني بر فنون و اطالعات در پيشرفت وتقويت انگيزه دانش    

کنندگان تأمين گردد. لذا در  بايست با ظرافت و نهايت دقت صورت گيرد تا رضايتمندي شرکت بنابراين انتخاب هيئت داوران مي

 انتخاب داوران رعايت نکات ذيل ضرورت دارد: 

وزان داشته و از تخصص، تجربه و آم کنند شناخت کافي از روحيات دانش هايي که قضاوت مي تمامي داوران بايد در رشته -1

 گاهي الزم برخوردار باشند. آ

 وپرورش باشند. درآموزشواجدالشرايطشاغلينبرگزاري،ترجيحاًازميانمراحلدرتماميمسابقاتفنيوعواملداوران -2

 باشد.  مربيان و دبيران مربوط به همان مدرسه مي ،در سطح مدارس اولويت در انتخاب داوران با معلمان  -3

 داوري درآن رشته را داشته باشد. سابقه سال2که حداقلشود کساني استفادهبراي داوري درسطح استان بايد از -4

 وکشوري راداشته باشند. سوابق داوري درمرحلة استانيباشدکه کشوري اولويت با کساني ميدرسطحداوريبراي -5

 پذيرد.داور انجام  3داوري در هر يک از رشته ها حداقل با حضور  -6

 والن مرتبط با واحد فرهنگي و هنري حق داوري مسابقات را ندارند. ئکارشناسان و کارشناس مس -7

 هر رشته در اختيار داوران قرار گيرد.  الزم در هايکاربرگ ، بايست قبل از داوري  مي -8

سازمان انتخاب و به دبيرخانه  قبل به پيشنهاد استان ميزبان وتأييدتمامی داوران مرحله کشوري می بايست از  -9

 مسابقات معرفی شوند.

 

 ب( ضوابط اختصاصی 

مسابقات هنري ، ادبي ، دستي تجسمي ، آوايي و نمايشي مطابق با کاربرگ هاي مندرج در شيوه نامه مسابقات انجام  داوري  -1

 .مي گيرند 

 شوند.  به صورت حضوري داوري ميو دستي و تجسمي آموزان در رشتة ادبي  اي آثار دانش در  مرحلة مدرسه -2

 گردد.  در مرحله استاني و کشوري مسابقات ادبي غيرحضوري برگزار مي -3

 ارائه گردد.  و هنري ادبيمتناسب با شيوه نامه مسابقات موضوعات ادبي  -4
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 ی و هنري در سال تحصيلی ادبنمایه مسابقات 

 (دوره اول و دوم متوسطهآموزان  )ویژه دانش

 ها رشتهعنوان 

 توضيحات مخاطبان

  اتيسم چند معلوليتی حركتی –جسمی نيمه بينا -نابينا شنوا  نيمه-ناشنوا كم توان ذهنی

  پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

ی
هنر ادب

 

  - - - -     - - - - شعر

  - - - -     - - - - نویسی داستان

ی
ي آوای

هنرها
  - -           سرود 

   - - -  -  -  -  - خوانی( آواز)تک

              و همنوازي  نوازندگی

  - -           سرود همگانی

ی
ي نمایش

هنرها
 

  - -     - -     اي صحنه

  - -     - -     عروسکی

  - - - -     - - - - خوانی نمایشنامه

ی
ی و تجسم

ي دست
هنرها

 

      - -       نساجی و بافت

      - -       هنر چوب

      - -       سفال و سراميک

  - -     - -     حجم سازي

  - -     - -     چرم

      - -       دوخت

      - -       نقاشی -طراحی 

  - -     - -     كاریکاتور

  - -     - -     عکاسی

  - -     - -     گرافيک

  - -     - -     تصویرسازي و پوستر

  - - - -   - -   - - طراحی لباس

ی 
نقاش

ی
همگان

 

  - -     - -     نقاشی

تجسمی مندرج در دستورالعمل ابالغی از  –چنانچه دانش آموزان عالوه بررشته هاي مندرج درنمایه فوق، قادر به خلق اثر هنري در رشته هاي دستی  - 1:وجهت

مسابقات  سوي معاونت پرورشی و هنري وزارت آموزش و پرورش می باشند در صورت رعایت سایر ضوابط مندرج در دستوالعمل هاي مربوطه می توانند در این

 شركت نمایند.

صورتی كه آن اثر/آثار حائز كسب امتياز الزم باشد به عنوان اثر برگزیده مورد تشویق اثر بوده در  3چنانچه تعداد آثار ارسالی در هر یک از رشته ها كمتر از  -2

 قرار گيرد.
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه   

 

 

 ادبی
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 :گردد نويسي )کوتاه(، با عنايت به مقررات به شرح ذيل برگزار مي هاي شعر، داستان مسابقات ادبي در رشته

 

 مسابقه شعر 

 باشند.  آموزان در انتخاب قالب براي سرودن شعر )غزل، مثنوي، دوبيتي، رباعي، چارپاره، نيمايي، آزاد و سپيد( مختار مي دانش -1

بيت( ارسال نمايند. از ارسال آثار  21عنوان شعر )و در مجموع حداکثر  2يا  1ان الزم است براي شرکت در مسابقه آموز دانش -2

شعر مورد نظر براي  2 ي استشود ضرور بيشتر خودداري شود. در صورتي که اشعار بر اساس کتاب يا جزوه شعر ارائه مي

 شرکت در مسابقه دقيقاً مشخص گردند. 

 شود.  وب ميهر دو پاره شعر نيمايي، سپيد و آزاد يک بيت محس -1-2

 باشد.  در صورت ارسال شعر در قالب رباعي و دوبيتي ارسال پنج عنوان اثر مورد انتظار مي -2-2

 توانند آثارشان را براي مسابقه ارسال نمايند.  آموزاني که در بخش شعر کودک و نوجوان فعاليت دارند نيز مي دانش -3

 باشد.  مي و به صورت انفرادي آموزان دوره تحصيلي متوسطه دوم مسابقه شعر ويژه دانش -4
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 

 

كوتاه شناسنامه آثار، شعر، داستان   

 

                       شعر

                 داستان كوتاه

                        تحصيلی:و دوره  پایه 

 عنوان اثر: 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 صاحب یا صاحبان اثر 
 تلفن منزل تلفن مدرسه نام مدرسه كد ملی نام پدر

 كدتلفن

 شهر/منطقه

شماره تلفن 

 همراه

1         

2         

3         

 

 تذكر مهم: 

 داوري نخواهد شد.  ،اثر نقصِدر صورت  ضروري است تمام مندرجات اين شناسنامه به دقت تکميل گردد . -1

 باشد.  شعر به صورت انفرادي مي و نويسي هاي داستان در رشتهآموزان  شرکت دانش -2

  شود. به همراه اثر ارسالاين فرم توسط مدرسه تکميل و  -3

 نوشتن شماره تلفن مدرسه ، منزل، کد شهر، نام پدر وکد ملي الزامي است.  -4

 

 مهر و امضاء مدیر مدرسه 

 

 

 

 

 

 1كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 

 فضا

  

 عنوان داستان:     نام و نام خانوادگی صاحب اثر: 

               نوع معلوليت:                                       ه: مدرس              شهرستان:           استان:  

  پایه ي تحصيلی:                                                               جنسيت:         

 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز هاي داوري مالک ردیف

  5 موضوع )سوژه( 1

  15 طرح )پيرنگ( 2

  22 پردازي شخصيت 3

  5 گفت و گو )دیالوگ( 4

  12 ي دید زاویه 5

  12 لحن داستان 6

  22 پياممحتوا و  7

  15 پرداخت 8

  122 جمع كل 9

 

  

 

 

 

 

 

 

   تاریخ و  امضاء داور/ داوران:        

 توضيحات ضروري: 

 

 

 

 

 

 

 جمع امتيازات:      نام و نام خانوادگی داوران: 

داستان نویسیمشخصات داوري مسابقات   
 2كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

  

 

 نام اثر:

 نام صاحب اثر: 

     استان: 

 پایه تحصيلی:        مدرسه: 

 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز هاي داوري مالک ردیف

  12 اندیشه و پختگی آن در سير طبيعی شعر 1

  22 زبان شعر  2

  22 صور خيال )تشبيه، استعاره، مجاز، كنایه، تشخيص و ...(  3

  12 عاطفه  4

  22 موسيقی شعر )بيرونی، درونی، كناري، معنوي(  5

  12 وحدت و هماهنگی شعر در دو محور افقی و عمودي  6

  12 نوآوري و مضمون آفرینی  7

  122 جمع كل  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 توضيحات ضروري: 

 

 

 

 

 جمع امتيازات:      نام و نام خانوادگی داوران: 

 3كاربرگ شماره 

 فرم داوري رشته شعر دانش آموزان 
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 هنری 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

هاي  هنري توليد شده و  ييموسيقي و داراهاي هنري بازي، صداگذاري،  ييهاي ظاهري، زيبا در بخش هنري مواردي همانند جلوه    

 .... مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. 

 

 مسابقات هنرهاي آوایی  -1

 . شود در ساخت و توليد هنرهاي آوايي، اشعار کتب درسي، سرودهاي بومي و محلي و اشعار محتوايي به ترتيب اولويت تأکيد مي    

 

 آموزي  اجرایی سرود دانش الف( ضوابط

)ابتدايي، متوسطه اول و دوم( در سطح استان و در سطح کشور  دورهسه هاي مختلف تحصيلي در  مسابقات سرود دوره -1

 شود.  )متوسطه دوره اول و دوم( برگزار مي

 گردد.  نفر تعيين مي 22هاي تحصيلي در مسابقات سرود حداکثر  کننده تمامي دوره هاي شرکت اعضاي گروه -2

 باشد.  مي اجراي تکخوانی ممنوع دختراندر فعاليت سرود  -3

 و پراکنده بر مدارس، رعايت اصول هاي فراوان نظر به نياز مبرم مدارس به سرودهاي بديع و تازه و جلوگيري از تحميل هزينه -4

موظف به توليد، استان و پرورش استثنايي علمي فني و هنري در ساخت و توليد و نظارت بر محتواي سرودها، اداره آموزش 

گردآوري، تکثير و توزيع متمرکز سرودهاي مناسب مدارس با همکاري هنرمندان و مربيان شاخص و متخصص استان 

 باشند.  مي

هاي متناسب با متون  به منظور نيل به اهداف آموزشي و تربيتي در تهيه، توليد و ساخت سرود از اشعار کتب درسي و سروده -5

 شود.  ستفادهو محتواي درسي و با هماهنگي دبيران و آموزگاران ا

شود بايد حق امتياز آن به نام  کليه سرودهايي که به هزينه و سفارش مدارس، مناطق و استان تهيه، ساخت و توليد مي -6

و کارشناسان در سطوح صاحب امتياز )مدرسه در منطقه، منطقه در استان و استان در کشور( به ثبت برسد، بنابراين مديران 

واگذاري اين آثار به غير و مؤسسات از سوي  و باشند. بديهي است خريد و فروش مختلف سازماني موظف به رعايت آن مي

 شود.  سازندگان اثر مشمول قوانين جزايي و کيفري حق کپي رايت خواهد بود و با افراد متخلف برابر قانون عمل مي

برگزاري مسابقات، الزم است مسابقات هنرهاي آوايي )دوره متوسطه اول و دوم( در کليه مراحل به منظور نيل به اهداف عالي  -7

 به صورت حضوري انجام شود. 

همکاري آقايان به عنوان مربي فني، رهبر گروه، مشاور، ناظر سرود و  ..... با مدارس دخترانه اکيداً ممنوع است و در صورت  -8

شود.  ذف گروه و مدرسه از دور مسابقات، با مديران و اشخاص متخلف برابر قانون عمل ميمشاهده و احراز تخلف، عالوه بر ح

بنابراين الزم است با همکاري مراجع قانوني و ذيصالح در ادارات آموزش و پرورش استثنايي بر اين امر نظارت دقيق اعمال 

 شود. 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 باشد.  دون اخذ مجوز قانوني ممنوع ميبه کارگيري نيروهاي آزاد و غيرسازماني در فعاليت سرود مدارس ب -9

همکاري اداره آموزش و پرورش استثنايي با پرورشي و فرهنگي اداره کل آموزش و پرورش استان، حوزه معاونت توجه: 

هاي ذيربط، تنها مرجع ذيصالح براي صدور مجوز به اشخاص واجد  استان با رعايت قوانين و مقررات و هماهنگي با دستگاه

باشد و مدارس و ادارات مناطق موظف به همکاري و  الذکر مي ول ساماندهي و نظارت بر عملکرد نيروهاي فوقئمسشرايط و 

 شود.  معرفي اشخاص به استان و رعايت مقررات خواهند بود. بديهي است در موارد تخلف با متخلفين برابر قانون عمل مي

و اعمال قانون، الزم است حوزه پرورشي و فرهنگي استان و مناطق  به منظور پيشگيري از تخلفات احتمالي و امکان پيگيري -11

رساني و آگاهي بخشي مديران، مربيان و کارشناسان در موضوع قوانين، ضوابط و  در ابتداي سال تحصيلي نسبت به اطالع

 مقررات اجرايي مسابقات و فعاليت سرود مدارس اقدام نمايند. 

و اعتباربخشي گروه داوري به مسابقات الزم است استان با دقت امر داوري مسابقات نظر به اهميت، جايگاه و نقش داوري  -11

 هنرهاي آوايي در سطح استان را سامان داده و بر آن نظارت کامل نمايد. 

الزم است در اشعار سرودهاي محلي و بومي و مقامي به مسائل فرهنگي، تاريخي، حماسي، آداب و سنن و مشاهير و مفاخر  -12

هاي عاشقانه و عارفانه و مغاير با اهداف آموزشی و تربيتی در فعاليت  ها و ترانه سرودهداخته شود و از منطقه پر

  آموزي پرهيز و جلوگيري شود. سرود دانش

آموزان به مردم فرهنگ دوست ميهن اسالمي، الزم است با هماهنگي نهادهاي استاني، زمينه  به منظور ارائه آثار هنري دانش -13

هاي  ها، مراکز فرهنگي، تاريخي و فضاهاي عمومي و پارک هاي سرود منتخب منطقه و استان در سالن کوه گروهاجراي با ش

 اهلل دهه فجرو هفته تربيت اسالمي فراهم آيد.  شهر و استان، به ويژه در ايام
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 سرود همگانی  -ب

 هاي مختلف تحصيلي الزامي است.  اجراي فعاليت سرود همگاني در تمامي مدارس و دوره -1

 اجراي سرود ملي در کليه مدارس الزامي است.  -2

سرود الزامي است. و براي اجرا در يک  ود همگاني، عالوه بر سرود ملي اجرايربراي شرکت در مسابقات سراسري س -3

 هاي مختلف محدوديتي ندارد.  مناسبت

 شود.  بقات سرود همگاني در سطوح استان و کشور برگزار ميمسا -4

نفر مجري  5در هر دوره تحصيلي و جنسيت سه مدرسه به عنوان مدارس برتر در مرحله کشوري انتخاب و از هر مدرسه  -5

 شود.  فعال تقدير مي

 آيد.  باشند تقدير به عمل مي در سطح مسابقات کشوري از مجريان فعال مدارس که داراي مقام مي -6

 . باشد استفاده از نيروهاي آزاد و غيرسازمانی به طور کلی در فعاليت سرود همگانی ممنوع می -7

باشد. و مدارس  منبع فعاليت سرود همگاني در مدارس آواي مدرسه )ملي و استاني( و آثار توليدي متمرکز توسط استان مي -8

 باشند.  سرود نمياي بابت مربي فني و ساخت  مجاز به پرداخت هيچگونه هزينه

داشت ايام ملي و تاريخي، اجراي سرود همگاني به صورت همزمان و سراسري در سطح مدارس استان در ايام ا...  براي گرامي -9

 ريزي و اجرا شود.  ارديبهشت برنامه 12 اسفند، 8بهمن ،  12آبان،  13هاي  و مناسبت

هاي گوناگون نمايشي )حرکت، بازي،  ، استفاده از ظرفيتدر طراحي جديد شيوه اجراي فعاليت سرود همگاني در مدارس -11

ودها به صورت، آوازي، نمايشي رتصويرسازي، فرم، شکل و ...( با حفظ شئونات اسالمي، متناسب با موضوع سرود و اجراي س

آموزان  انشگيري از توان و قوه خالقه همکاران و د باشد. الزم است با بهره )اُپِرت( در صحن و حياط مدرسه مدنظر مي

ريزي، طراحي، فضاسازي و اجرا شود. بديهي است در ارزيابي و انتخاب مدارس برتر اين ويژگي از اولويت ويژه برخوردار  برنامه

 خواهد بود. 

االجراست، اجراي يک سرود ديگر در طول سال تحصيلي  عالوه بر اجراي سرود ملي که اجراي آن در کليه مدارس کشور الزم -11

 ود همگاني الزامي خواهد بود. رر مسابقات سبراي شرکت د

در ضبط تصويري آثار مدارس منتخب براي ارائه و ارسال به مرحله کشوري  الزم است اداره آموزش و پرورش استثنايي استان -12

 مسابقات نهايت همکاري را با مدارس به عمل آورند. 

)ديجيتال( و مشخصات همکاران مجري جهت مرحله  ارائه لوح فشرده اجراي تجميع شده مدارس منتخب، اشعار، تصاوير -13

 کشوري الزامي است. 
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 اي تقدير به عمل آورد.  استان موظف است به نحو شايسته از کليه مدارس و مجريان برتر سرود همگاني به نحو شايسته -14

 

 

 خوانی تک –ج 

 باشد.  آموزان دوره تحصيلي متوسطه دوم پسر مي خواني آواز ايراني )سنتي، محلي، مقامي، پاپ و کالسيک( ويژه دانشمسابقه تک    

 

 

 تکنوازي -د

 باشد.  مي آموزان متوسطه دوم نوازي سازهاي )سنتي، محلي، مقامي و جهاني( ويژه دانشمسابقه تک    

 باشد.  مربوط به ثبت اثر و داوري به پيوست مي  9تا  1 هاي کاربرگيادآوري( 
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 ي بينایی  دیده داوري مسابقات هنرهاي آوایی گروه آسيب كاربرگ
ي تحصيلی:        جنسيت:            آموزشگاه:                      دوره          منطقه/ شهرستان:                استان:         

          مدرسه:                مدير                                                    :        2تکخوان                                          :               1تکخوان                                             آمارگروه:              

 نام گروه سرود:                  مربی فنی:                         تربيتی:          مربی

 

 آهنگساز منبع انتخاب شعر شاعر نام خواننده نام سرود ردیف

1      

2      

 توضيحات امتياز گروه حداكثر امتياز عنوان كلی هاي داوري مالک ردیف

1 
تناسب شعر و آهنگ با گروه سنی 

 گروهرعایت محدوده صدایی 

ب
انتخا

 

سرود
 

1 12   

2 12  

2 
 حجم، وسعت و رنگ صدا، همسرایی 

 رعایت نظم و وزن اثر، بيان حسی 

اجرا
 1 22  

2 22  

3 

تلفيق موسيقی و ، زیبایی لحن )نغمه( 

تناسب حسی ، تنظيم اثر ، كالم 

 خالقيت و نوآوري، موسيقی و كالم 

گ
آهن

 

1 12  

2 12  

4 

مضمون، ، وزن، قافيه، ارایه ي ادبی 

 اندیشه، تخيل، تصویر، محتوا، پيام 

 بيان و زبان شعر، تناسب با گروه سنی 

شعر
 1 12 

 

2 12  

 امتياز نهایی:  122جمع امتيازات   

 
 

  هيأت داوران:      : ارزیابی تکخوان

 
 
 

 

 

 

 توجه: 

 شود.  براي هر دو سرود، آراي مشورتي داوران در يک برگ ارائه مي -1

 سرودهاي آواي مدرسه )ملي و استاني( نياز به ارزيابي ندارند و امتياز کامل در جدول درج شود. شعر و آهنگ  -2

 شعرهاي کتاب درسي و گلبانگ تربيت )ملي و استاني( نياز به ارزيابي ندارند و امتياز کامل در جدول درج شود.  -3

 سرودهايي که شعر و آهنگ آن اختياري است نياز به ارزيابي دارد.  -4

سنتي، مقامي و محلي با رعايت امتياز به هر دو سرود  1براي توسعه و ترويج فرهنگ و هنر ملي، بومي و محلي کشور، افزايش  -5

 سقف امتياز نهايي اعالم شده مجاز است. 
 . شود درج صفحه پشت و رو در توضيحات -5

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز نام و نام خانوادگی ردیف

1  22  

2  22  

 

 محل امضاء  نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

 

 1كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

6-  

 

 یذهني  دیده داوري مسابقات هنرهاي آوایی گروه آسيب كاربرگ
          ي تحصيلی:        جنسيت:  دوره       :               آموزشگاه          شهرستان:      منطقه/           استان:         

          مدرسه:                مدير                                                         :        2تکخوان                                          :               1تکخوان                                            آمارگروه:              

 نام گروه سرود:                  مربی فنی:                                 تربيتی:  مربی

 آهنگساز منبع انتخاب شعر شاعر نام خواننده نام سرود ردیف

1      

2      

 

 توضيحات امتياز گروه حداكثر امتياز عنوان كلی هاي داوري مالک ردیف

1 
تناسب شعر و آهنگ با گروه سنی 

 رعایت محدوده صدایی گروه

ب
انتخا

 

سرود
 

1 12   

2 12  

2 
 حجم، وسعت و رنگ صدا، همسرایی 

 رعایت نظم و وزن اثر، بيان حسی 

اجرا
 1 22  

2 22 
 

3 

تلفيق موسيقی و ، زیبایی لحن )نغمه( 

تناسب حسی ، تنظيم اثر ، كالم 

 خالقيت و نوآوري، موسيقی و كالم 

گ
آهن

 

1 12  

2 12  

4 

مضمون، ، وزن، قافيه، ارایه ي ادبی 

 اندیشه، تخيل، تصویر، محتوا، پيام 

 زبان شعر بيان و، تناسب با گروه سنی 

شعر
 1 12 

 

2 12  

 امتياز نهایی:  122جمع امتيازات   

 

  هيأت داوران:       ارزیابی تکخوان:

 

 

 

 

 توجه: 
 شود.  براي هر دو سرود، آراي مشورتي داوران در يک برگ ارائه مي -1
 سرودهاي آواي مدرسه )ملي و استاني( نياز به ارزيابي ندارند و امتياز کامل در جدول درج شود. شعر و آهنگ  -2
 شعرهاي کتاب درسي و گلبانگ تربيت )ملي و استاني( نياز به ارزيابي ندارند و امتياز کامل در جدول درج شود.  -3
  سرودهايي که شعر و آهنگ آن اختياري است نياز به ارزيابي دارد. -4
امتياز به هر دو سرود سنتي، مقامي و محلي با رعايت  1براي توسعه و ترويج فرهنگ و هنر ملي، بومي و محلي کشور، افزايش  -5

 سقف امتياز نهايي اعالم شده مجاز است. 
 براي حجم، وسعت و رنگ صدا در قسمت اجرا حداقل نمره را لحاظ کنيد.  -6
 مارش استفاده شود؛ لذا بهتر است نمره کمتري را به زيبايي لحن در قسمت آهنگ داده شود.  آموزان از آهنگهاي براي اين دانش -7
 
 
 
 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز خانوادگینام و نام  ردیف

1  22  

2  22  

 

 محل امضاء  نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

 

 2كاربرگ شماره 
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 جسمی  حركتیگروه كاربرگ داوري مسابقات هنرهاي آوایی 

ي تحصيلی:        جنسيت:            آموزشگاه:                      دوره          منطقه/ شهرستان:                استان:         

          مدرسه:                مدير                                                         :        2تکخوان                                          :               1تکخوان                                            آمارگروه:              

 نام گروه سرود:                  مربی فنی:             تربيتی:                      مربی

 آهنگساز منبع انتخاب شعر شاعر نام خواننده نام سرود ردیف

1      

2      

 

 توضيحات امتياز گروه حداكثر امتياز عنوان كلی هاي داوري مالک ردیف

1 
تناسب شعر و آهنگ با گروه سنی 

 رعایت محدوده صدایی گروه

ب
انتخا

 

سرود
 

1 12   

2 12  

2 
 حجم، وسعت و رنگ صدا، همسرایی 

 رعایت نظم و وزن اثر، بيان حسی 

اجرا
 1 22  

2 22 
 

3 

تلفيق موسيقی و ، زیبایی لحن )نغمه( 

تناسب حسی ، تنظيم اثر ، كالم 

 خالقيت و نوآوري، موسيقی و كالم 

گ
آهن

 

1 12  

2 12  

4 

مضمون، ، وزن، قافيه، ارایه ي ادبی 

 اندیشه، تخيل، تصویر، محتوا، پيام 

 بيان و زبان شعر، تناسب با گروه سنی 

شعر
 1 12 

 

2 12  

 امتياز نهایی:  122جمع امتيازات   

 

  هيأت داوران:       ارزیابی تکخوان:

 

 

 

 

 
 

 توجه: 

 شود.  براي هر دو سرود، آراي مشورتي داوران در يک برگ ارائه مي -1

محلي و مقامي با رعايت سقف امتياز  ،امتياز به سرود سنتي  2براي ارج نهادن به هنر اصيل ملي، بومي و مذهبي افزايش حداکثر  -2

 يابد.  هايي که دو سرود موظف آنها محلي يا مقامي باشد امتياز فوق صرفاً به يک سرود اختصاص مي اعالم شده مجاز است، ضمناً گروه

  

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز نام و نام خانوادگی ردیف

1  22  

2  22  

 

 محل امضاء  نام خانوادگی نام و ردیف

1   

2   

3   

 

 3كاربرگ شماره 
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ي شنوایی دیده داوري مسابقات هنرهاي آوایی گروه آسيب كاربرگ  

                      ي تحصيلی:             جنسيت:  دوره      :                آموزشگاه       شهرستان:        منطقه/                     استان:     

تربيتی:                         :            مديرمدرسه:                 مربی2تکخوان              : 1تکخوان     آمارگروه:         

 مربی فنی:                       نام گروه سرود: 

 آهنگساز منبع انتخاب شعر شاعر نام خواننده نام سرود ردیف

1      

2      

 
 توضيحات امتياز گروه امتيازحداكثر  عنوان كلی هاي داوري مالک ردیف

1 
 تناسب شعر و آهنگ با گروه سنی

 رعایت محدوده اشاره گروه

ب 
انتخا

سرو د
 

1 12   

2 12  

2 

حجم، وسعت و رنگ ، هماهنگی اشاره

صحيح ، صورت ميميک بدن و، اشاره

 نظم و آرایش گروه،  بودن اشاره

اجرا
 1 22   

2 22  

3 

موسيقی، اشاره و تلفيق ، زیبایی اشاره

تناسب حسی ، تنظيم اثر،  حركت

 خالقيت و نوآوري، موسيقی واشاره

گ
آهن

 1 12  

2 12  

4 

مضمون، ، وزن، قافيه، ارایه ي ادبی

 اندیشه، تخيل، تصویر، محتوا، پيام

 بيان و زبان شعر، تناسب با گروه سنی

شعر
 1 12  

 

2 12  

 
جمع امتيازات 

122 

  امتياز نهایی:

 

  هيأت داوران:       :ارزیابی اشاره تک

 

 

 

 

 

 توجه: 

 شود.  براي هر دو سرود، آراي مشورتي داوران در يک برگ ارائه مي -1

محلي و مقامي با رعايت سقف امتياز  ،امتياز به سرود سنتي  1براي ارج نهادن به هنر اصيل ملي، بومي و مذهبي افزايش حداکثر  -2

 يابد.  آنها محلي يا مقامي باشد امتياز فوق صرفاً به يک سرود اختصاص مي نتخبهايي که دو سرود م ضمناً گروه .اعالم شده مجاز است

آموز و در بين گروه باشد با رعايت سقف  امتياز به سرودي که رهبر آن دانش 1آموز افزايش حداکثر  نر دانشه به دننها ارج براي -3

شود امتياز فوق صرفاً  آموز و در بين گروه اجرا مي آنها با رهبر دانش نتخبهايي که دو سرود م امتياز اعالم شده مجاز است. ضمناً گروه

 .يابد به يک سرود اختصاص مي

 

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز نام و نام خانوادگی ردیف

1  22  

2  22  

 

 محل امضاء  نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

 

 4كاربرگ شماره 
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 هاي معلول( داوري مسابقات رشته تکنوازي )همه گروه كاربرگ
 

نام و نام ي تحصيلی:              دوره         :                مدرسه           شهرستان:                                      استان:     

 نوازندگی:                                 سابقه             جنسيت:              خانوادگی:                           سن:             

 آهنگساز نام اثر نام ساز ردیف
فرم و سبک 

 موسيقی

گام، دستگاه، 

 مقام
 زمان اثر

1       

2       

 

 هاي داوري مالک ردیف
حداكثر 

 امتياز

 امتياز كسب شده
 توضيحات

 2قطعه  1قطعه 

    4 صحت اجرا  1

    4 تکنيک نوازندگی 2

    4 دیناميک/نوانس/موزیکاليته 3

    3 كوک ساز  4

    3 سطح تکنيکی اثر  5

    2 رعایت سرعت و تمپو اثر  6

    22 جمع

     جمع كل

 

 

 هيئت داوران: 

 امضاء خانوادگی نام و نام ردیف

1   

2   

3   

 

  

 5كاربرگ شماره 
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 سال تحصيلی ...  -ارزیابی مسابقات سرود همگانی مدارس كاربرگ

 
 نام مدرسه:  منطقه/ناحيه/شهرستان:  استان: 

 آموزان:  آمار دانش جنسيت:  دوره تحصيلی: 

 
 جدول ارزیابی: 

 شده امتيازكسب حداكثر امتياز هاي ارزیابی مالک ردیف

1 

 اجرا: هماهنگی صداها 

 كيفيت عناصر آوازي )طنين، وسعت و رنگ صداها( 

 بيان حاالت درونی و بيرونی اثر كنترل وزن و سرعت اثر 

12 
 

2 

 )ملودي(  هآهنگ: زیبایی لحن و نغم

 تلفيق شعر و موسيقی 

 تنظيم آهنگ 

 تناسب محتوایی شعر و موسيقی 

5 

 

3 

 هاي ادبی  شعر: وزن، قافيه، آرایه

 مضمون، محتوا، پيام 

 بيان و زبان شعر 

5 
 

  5 انتخاب اثر)متناسب با محدوده صدایی، گروه سنی و جنسيت(  4

  12 استفاده از فرم، حركت، بازي، نمایش، پيراميد و .... در اجرا  5

  5 آراستگی و نظم در اجرا  6

  12 مشاركت عمومی  7

  32 آموزي  جمعيت دانش 8

  12 مدارس كم برخوردار و روستایی  9

  12 خالقيت، نوآوري و ابتکار  12

  امتياز(  122جمع كل امتيازات مدرسه )

  
  عوامل مجري در مدرسه به ترتيب بيشترین فعاليت:

 سمت در مدرسه نام و نام خانوادگی  ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

 
آموزي  نفر نيز از حداکثر امتياز جمعيت دانش 71شود. مدارس باالي  امتياز محاسبه مي 11آموز  نفر دانش 31به ازاي هر  8در ستون * 

 شوند.  برخوردار مي
 : 3داور        : 2داور          : 1داور 

  

 6كاربرگ شماره 
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 و هنري ادبیمشخصات برگزیدگان مسابقات  

 

   شهرستان:                 نام استان: 

 جنسيت:    نوع معلوليت:                      مدرسه: 

  :نام پدر :نام و نام خانوادگی 

 :شماره شناسنامه :تاریخ تولد

 :جنسيت :دوره تحصيلی

 :پایه تحصيلی نام مسابقه:

 رشته یا گرایش: :رتبه سال قبل

 :سابقه با فعاليت نوع معلوليت: 

 نشانی كامل منزل: 

 

 

 

 :سال تحصيلی :شماره تلفن  :كدپستی

 

 

 7كاربرگ شماره 
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 همگانی مدارس هاي برتر نمایه مشخصات سرود 

                                    استان:

 نوع معلوليت مقطع تحصيلی نام اثر نام مدرسه ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

12     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

22     

 

 

 استانرئيس اداره آموزش و پرورش استثنایی                                                                   كارشناس فرهنگی اداره استان: 

 امضاء                                  امضاء                                                                                                                                   

 

                                                                  

 

 

 8كاربرگ شماره 
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 ي ا مدرسه برتر مشخصات اعضاء گروه سرودنمایه 

 دوره تحصيلی: مدرسه: شهرستان: استان: 

 مربی فنی:  مربی پرورشی: معاون پرورشی: مدیرمدرسه:

 

 ...عنوان اثر: 

 نام و نام خانوادگی ردیف
 سمت

 آموز شماره ملی دانش نام ساز
 خوان/نوازنده خوان/تک گروه

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

12     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

22     

 

 

 رئيس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان:                                                                                   كارشناس فرهنگی اداره استان:               

 امضاء                                                 امضاء                                                                                                                                        

  

 

 

 9كاربرگ شماره 
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 نامه خوانی(  اي، نمایش نرهاي نمایشی )عروسکی، صحنهه

بخشي و  خواني( در راستاي کيفيت نامه اي، نمايش آموزي و هنرهاي نمايشي )عروسکي، صحنه هاي دانش شايسته است گروه   

 هاي هنري، موضوع اثر خود را باتوجه به يکي از عناوين زير انتخاب و اجرا نمايند:  آفريني مؤثر فعاليت نقش

 ي تحصيلي(  موضوع آزاد )يکي از موضوعات مطرح شده در بخشنامه -1

 ن سال اعنو -2

 محتواي کتب درسي )مفهومي، موضوعي(  -3

 بومي و محلي  -4

 پرسش مهر  -5

 

 آموزي  الف( نمایش دانش

دهنده آن، اعم از: متن، کارگرداني،  آموزان محور اصلي تمامي اجزاي تشکيل است که دانشآموزي نمايشي  نمايش دانش    

 ، خالقيت و ميل به تجربه قرار دارد. ه، غريز باشند، که بر پايه رغبت اي و فني مي بازيگري، عوامل صحنه

 آموزان باشد.  دانشسن آموزي و متناسب با  متن نمايشي انتخاب شده بايد دانش -1

 گردد.  ، استاني و کشوري برگزاري ميمدرسه اي "مرحله  سهمسابقه در  -2

 مسابقات مرحله کشوري ويژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم مي باشد. تبصره(

به مرحله  "نامه خواني( اي و نمايش به تفکيک جنسيت و رشته )عروسکي، صحنه"در هر مرحله يک گروه برگزيده  -3

 شوند.  باالتر معرفي مي

تمامي مشخصات گروه، اعم از متن و خالصه آن، بروشور، فرم تکميل شده مشخصات و تأييديه برگزيدگان مسابقات  -4

 ارسال بايست به دبيرخانه يا ستاد برگزاري مسابقات مرحله باالتر ارائه گردد. ضروري است نسبت به  هنري و ادبي مي

 دبي دقت کافي به عمل آيد. کاربرگ مشخصات و تأييديه برگزيدگان مسابقات هنري و ا

آموزان گروه نمايش، از آغاز تا پايان  استفاده از مربي متخصص فني نمايش براي همراهي، هدايت و راهنمايي دانش -5

 بالمانع است. 

 باشد. نآناسنيدورهبايدبراساس انتخاباين اما ابالغي،آزادهستندموضوعات بهباعنايت نمايشموضوع هادرانتخاب گروه -6

 آموز باشند.  الزاماً بايد دانشاعضاي گروه نمايش  -7
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اي لباس بپوشد و  استفاده از پوشش جنس مخالف، در صورتي که جنسيت قابل تشخيص نباشد )يعني بازيگر به گونه -8

 گريم کند که معلوم نباشد دختر است يا پسر( ممنوع است. 

هاي نمايشي، براي معرفي و بازي در جنس مخالف بالمانع است )يعني دختر و پسر  ماسک و الماناز استفاده  -9

نمايد( هاي مربوط به خود را دارد و براي نشان دادن جنس مخالف از کاله يا شال و مانند آن استفاده  ها و گريم لباس

 ت روايت يا نقش در نقش اجرا شود.يا به صور ،وجود نقش مخالف در نمايش بکارگيري ازبهتر است در صورت 

ها براي اجراي نمايش عروسکي وجود ندارد، اما  سبک اجرا و نوع عروسک ،انتخاب نحوه هيچ محدوديتي براي  -11

 اي که متناسب با اجراي عروسکي باشد، ضروري است.  انتخاب نمايش نامه

 شود.  اي محسوب مي مايش صحنهن ،پوش در صورتي که بر بدن بازيگر ثابت باشد استفاده از ماسک و تن -11

اصلي نمايش، عروسک هاي  شخصيتيش عروسکي بالمانع است. مشروط بر اينکه نما زنده دريا بازي ازراوي استفاده -12

 باشند. 

 باشد.  استفاده از کارگردان يا مربي فني آقا براي مدارس دخترانه ممنوع مي -13

 آموز در اجراي آن باشد.  رواني( دانش –نامه متناسب باتوان )جسماني  انتخاب نمايش -14

 هاي مستقيم باشد.  تالش شود تا پيام نمايش به دور از شعارها و توصيه -15

آموز  بهتر است انتخاب متن نمايش و اجراي آن با توجه به شرايط روز و همگام با نيازها و مسايل مورد توجه دانش -16

 از مضامين شاد و پويا استفاده شود.  حتي المقدورباشد و 

 آموزان توجه ويژه صورت گيرد.  به اصل زيباشناسي در صحنه و ايجاد نشاط ميان دانش -17

 بيني شود.  در صورت امکان جهت تشويق گروه هاي نمايش، اجراهاي عمومي در سطح شهر يا مدارس پيش -18

ري مسابقه از خانواده آنان و يا گروه همساالن جهت جهت تشويق و ترغيب هرچه بيشتر گروه نمايش در هنگام برگزا -19

 تماشا دعوت به عمل آيد. 

دقيقه و در متوسطه دوره اول و  32ی ياي در ابتدا هاي عروسکی و صحنه حداکثر زمان اجراي نمايش -22

 گردد.  دقيقه تعيين می 32خوانی  نامه دقيقه و اجراي نمايش 54متوسطه دوره دوم 

 باشند، ممنوع است.  آموز نمي ها توسط افرادي که دانش ايفاي نقش در نمايش -21

 در تمامي مراحل مسابقات، حضور مربي پرورشي مدرسه به همراه گروه نمايشي ضروري است.  -22

آموزان شرکت کننده در هنرهاي نمايشي، استفاده از تکنيک ماوراء در  روحي و رواني دانشبه منظور حفظ سالمتي  -23

 هايي که به صورت  باشد و نمايش اي جز در موارد ضروري بيش از چند دقيقه مجاز نمي هاي عروسکي و صحنه نمايش

ه به عوارض سوء اعالم شده از طرف پزشکان، از مرحله ي رقابت حذف جکامل اين روش را استفاده کرده باشند با تو

 خواهند شد. 
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هاي ماوراء  شود. در اين روش از المپ هاي عروسکي استفاده مي نمايش: تکنيک ماوراء يا روش ماوراء، براي توضيح

ها به رنگ فسفري )فلورسنت( هستند.  شود و تمام اجسام روي صحنه از جمله عروسک بنفش در صحنه استفاده مي

ر هايي هستند که نسبت به نور ماوراء بنفش حساس هستند و وقتي در معرض اين نور قرا منظور از فلورسنت رنگ

 پوش باشند. ها سياه گردان درخشند. در اين روش فضاي صحنه بايد کامالً تاريک بوده و عروسک گيرند مي مي

عالوه بر تأييد متن توسط مدير و مربي پرورشي مدرسه رعايت موازين اسالمي و تربيتي در کليه متون نمايشي  -24

 الزامي است. 

ي استاني عالوه بر داشتن بروشور بايد  يافته به مرحله هاي راه يشي کشوري، نما به منظور برپايي نمايشگاه در مرحله -25

 باشند.  35× 35يا  51 × 71داراي پوستر در قطع 

ي بازبيني کشوري و ارائه فيلم به داوران از وظايف کارشناس فرهنگي اداره  ها در مرحله ي فيلم کامل نمايش تهيه -26

 باشد.  آموزش و پرورش استثنايي استان مي

 دي را ندارند.  که به صورت کتاب چاپ شده باشند نيازي به تايپ و ارائه در قالب سيمتوني  -27

ي استان است و چنانچه عدم صالحيت داوران  اي و استاني بر عهده انتخاب داوران متخصص و متعهد مراحل مدرسه -28

مربوطه  استثنايي استان اداره آموزش و پرورشي  و يا اعمال سليقه در رأي داوران محرز گردد پاسخگويي بر عهده

 خواهد بود. 

 گيرد.  در تمامي مراحل، داوري به صورت حضوري انجام مي -29

 براي ارزيابي نمايش، به اصل تأثيرگذاري بر مخاطب توجه شود.  -31

مدير آموزشگاه، مربي پرورشي، مربي فني و بازيگران نمايش )و يا عروسک گردانان( اعضاي اصلي گروه نمايشي  -31

 هستندو ازاضافه نمودن عوامل غيرضروري )ازقبيل منشي صحنه، مديرصحنه، تدارکات و ....( به گروه خودداري شود. 

ي کشوري حضور پيدا نکنند از دريافت هديه  آموزان و ديگر اعضاي اصلي گروه به هر دليلي که در مرحله دانش -32

 جشنواره کشوري محروم خواهند شد. 

و مشخصات ثبت شده بر روي بروشور است. لذا از  مدرسه تکميل شده توسط کاربرگمالک اصلي اسامي گروه،  -33

 راحل مختلف مسابقه  خودداري شود. تغيير اسامي يا جابجايي افراد در م

 

 خوانی نامه ب( نمایش

تفکيک جنسيت، در دو بخش پسران ه نامه خواني ب هاي نمايش آموزان متوسطه دوره اول و دوره دوم با تشکيل گروه دانش     

کنند و با کسب موفقيت در  هاي هنرهاي نمايشي را ايجاد مي ي يک رقابت سالم و تربيتي الزم در عرصه و دختران، زمينه

 يابند.  ي، به مراحل باالتر راه ميمدرسه اي  مرحله
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و همانند ديالوگ، پيرنگ و ... توجه در انتخاب متون و ادبيات نمايشي براي اين رشته به دارا بودن عناصر مرتبط  -1

 شود.

 باشد.دقيقه  31نامه خواني  حداکثر زمان اجراي نمايش -2

هاي مراحل مختلف،  متوسطه اول و دوم براي حضور در رقابت وره هاينامه خواني د هاي نمايش هر يک از گروه -3

بر مبناي موضوعات اعالم شده در بخش يا  بايست بر اساس محتواي کتب درسي پايه تحصيلي همان گروه و  مي

 . را انتخاب نمايندآزاد، عنوان سال  و يا پرسش مهر 

نفر پيشنهاد 11اعضاي گروه در دو اجرا بايد ثابت باشند و حداکثر افراد به همراه مربي پرورشي، مربي فني و ...  -4

 شود.  مي

در صورت کسب  ي کشوري هاي مرحله رقابتدوم براي حضور در متوسطه دوره  نامه خواني  هاي نمايش از گروه -5

 دعوت به عمل خواهد آمد.  امتياز

ها را  حاالت و مشخصات ظاهري شخصيت ،خوان نمايش که فضاي فيزيکي صحنه  حضور يک نفر تحت عنوان صحنه -6

خواني چند  تواند نقش است. همچنين در اين فعاليت، يک نفر ميضروري نامه خواني  نمايش درکند  توصيف مي

 نامه را نيز بر عهده داشته باشد.  شخصيت نمايش

باشد. اما استفاده از افکت و موسيقي، براي  براي اجراي اين فعاليت نيازي به دکور، طراحي صحنه، گريم و ... نمي -7

 شود.  جذابيت و تأثيرگذاري بيشتر توصيه مي

 خوانان.  خوان، نقش ، مربي تربيتي، مربي فني )کارگردان(، صحنهمدرسه لي اين فعاليت عبارتند از: مدير اعضاي اص -8

 نامه خواني مورد تأکيد است.  ي نمايش اي براي رشته بخش نمايش عروسکي و صحنهدرومقررات مندرج ضوابطرعايت -9

 اشد.به پيوست مي ب يداوري و ثبت هنرهاي نمايش 2،3، 1کاربرگ هاي  -11
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 

 مشخصات داوري مسابقات هنرهاي نمایشی

 ویژه نمایش عروسکی

ي تحصيلی:          دوره  آموزشگاه:   شهرستان:          استان: 

  زمان نمايش:        نام نمايش:   وع معلوليت: ن     جنسيت:

 نام مربی فنی:  نام کارگردان:  نام نويسنده: 

     

  

 

 امتياز متن

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

محتوا )توجه به ارزشهاي دینی، 

 ملی، بومی و...
8  

  12 ساختار )تعليق، كشش، انسجام(...

  12 نمایشنامه )دیالوگ، منولوگ(...

  8 شخصيت پردازي 

  6 خالقيت و نوآوري 

  8 موفقيت در انتقال موضوع 

  52 جمع امتياز 

 

 

 کارگردانیامتياز 

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  12 انتخاب متن و تحليل 

  12 گردانانهدایت عروسک

  15 پرداخت و شيوه اجرایی مناسب

  7 طراحی ميزانسن و حركت 

  8 انتقال موضوع از طریق اجرا 

  12 خالقيت و نوآوري در كارگردانی

  62 جمع امتياز 

 

 

 عروسک گردانیامتياز 

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  12 بيان 

  15 عروسک گردانی

  8 ها ارتباط با سایر عروسک

  12 خالقيت در كار با عروسک

  7 ها با مخاطبان ارتباط عروسک

  12 هماهنگی در اجراي نمایش 

  62 جمع امتياز 

 

 

 امتياز دیگر عوامل اجرا 

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  6 طراحی صحنه و نورپردازي

  8 طراحی و ساخت عروسک 

  5 موسيقی 

  4 طراحی بروشور 

  4 طراحی پوستر 

  3 انضباط گروهی 

  32 جمع امتياز 

 
 نقد و نظریات داور: 

 

 نام و نام خانوادگی داور:       :امتياز كلی

 امضاء تاریخ: 

 1كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 مشخصات داوري مسابقات هنرهاي نمایشی 

  اي ویژه نمایش صحنه

ي تحصيلی:          دوره  آموزشگاه:   شهرستان:          استان: 

  زمان نمايش:        نام نمايش:   نوع معلوليت:     جنسيت: 

 نام مربی فنی:  نام کارگردان:  نام نويسنده: 

  

  

 

 امتياز متن

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

محتوا )توجه به ارزشهاي دینی، 

 ملی، بومی و...
12  

  15 ساختار و پرداخت

  12 شخصيت پردازي 

  12 زبان نمایشنامه 

  5 خالقيت و نوآوري 

  52 جمع امتياز 

 

 

 امتياز كارگردانی

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  12 انتخاب متن 

  12 شيوه ي اجرایی 

  12 انتخاب و هدایت بازیگران

  15 حركت )ميزانسن( 

  5 خالقيت و نوآوري 

  52 جمع امتياز 

 

 

 امتياز بازیگري

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  12 حركت و بيان 

  15 بدن

  15 اي  تمركز وحضور صحنه

  5 ارتباط با سایر بازیگران

  5 خالقيت و نوآوري  

  52 جمع امتياز 

 

 

 امتياز دیگر عوامل اجرا 

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  12 طراحی صحنه 

  12 طراحی لباس 

  12 موسيقی 

  12 طراحی بروشور 

  12 چهره پردازي 

  52 جمع امتياز 

 

 2كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 مشخصات داوري مسابقات هنرهاي نمایشی 

  نامه خوانی  ویژه نمایش

ي تحصيلی:          دوره  آموزشگاه:   شهرستان:          استان: 

  زمان نمايش:        نام نمايش:   نوع معلوليت:     جنسيت: 

 نام مربی فنی:  نام کارگردان:  نام نويسنده: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داور:نام و نام خانوادگی      نقد و نظریات داور:

 امضاء تاریخ:      متياز كلی:ا

      

 

 امتيازنمایشنامه 

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

محتوا )توجه به ارزشهاي دینی، ملی، 

 بومی و...
8  

  8 ونقش جوانان  سنی مخاطب تناسب با مقطع

و  ساختار نمایشی)تعليق، كشش، انسجام

 )... 
12  

  8 زبان نمایشنامه )دیالوگ،منولوگ(..

  8 شخصيت پردازي 

  8 خالقيت و نوآوري 

  52 جمع امتياز 

 

 

 امتياز كارگردانی

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  12 انتخاب متن و تحليل آن ....

  12 انتخاب صدا پيشه گان 

  12 ریتم وضرباهنگ مناسب 

  12 انسجام و هدایت صداپيشه گان

  12 موفقيت در انتقال پيام 

  12 خالقيت و نوآوري 

  62 جمع امتياز 

 
 

 امتياز بازیگري

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  12 بيان)خوانش صحيح ووضوح صدا( 

  12 لحن و آهنگ )حجم، بردمناسب(

  12 ها  انتقال حس نقش

  12 موفقيت صحنه خوان در توصيفات

  12 تمركز و خالقيت 

ارتباط نقش خوانان با هم و 

 مخاطبان
12  

  62 جمع امتياز 

 

 

 امتياز دیگر عوامل اجرا 

 موضوع
حداكثر 

 امتياز

امتياز كسب 

 شده

  5 نورپردازي و صحنه طراحی  

  5 چيدمان افراد بر روي سن 

  5 موسيقی 

  5 افکت 

  7 پوستر و بروشور طراحی 

  3 گروهی انضباط 

  32 جمع امتياز 

 

 3كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 نمایه مشخصات اعضاء گروه شركت كننده در مسابقات هنرهاي نمایشی مدارس استثنایی

 دوره تحصيلی:  مدرسه:  شهرستان/منطقه/ناحيه:  استان: 

 مربی فنی:  مربی پرورشی:  معاون پرورشی:  مدیر: 

 

 ...عنوان اثر: 

 نوع معلوليت مقطع تحصيلی سمت در گروه خانوادگینام و نام  ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

12     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

22     

 ریيس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان:                                  كارشناس فرهنگی اداره استان:  

 مهر و امضاء:         :امضاء                         
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 مسابقات هنرهاي دستی و تجسمی 

بهبود اوقات فراغت آنها و از همه  ،آموزان  افزايش مهارت دانش ،مسابقات هنرهاي دستي و تجسمي با اهداف تقويت انگيزه     

آموزان و ارتقاي سطح آگاهي آنان از هنرهاي مذهبي ملي بومي،  هاي علمي دانش تر به عنوان بازويي خالق در کنار آموزش مهم

 گردد.  محلي و حفظ ميراث فرهنگي گذشتگان برگزار مي

 ضوابط و نکات اجرایی: 

 شود:  مسابقات در دو بخش برگزار مي -1

 الف( هنرهاي دستي 

 ب( هنرهاي تجسمي

 كنندگان  شركت

توانند در مسابقات هنرهاي دستي و تجسمي بر اساس رشته  هاي مختلف تحصيلي مي آموزان دختر و پسر دوره تمامي دانش    

 هاي اعالم شده در يکي از عناوين موضوعي مسابقات شرکت نمايند. 

هاي اعالم شده شرکت نمايند. ليکن  توانند در يک يا چند گرايش از رشته ي اول )مدرسه( مي آموزان در مرحله * دانش

 پذير است.  حضورشان در مراحل بعدي تنها در يک گرايش امکان

آن نوشته شناسنامه کامل خالق و تاريخ خلق اثر و مي بايست آثار در هر دوره تحصيلي از مرحله مدرسه الزامي است ارسال* 

 يا حک يا نصب گردد. 

هاي انفرادي پس از ممهور شدن به مهر و امضاء مدير مدرسه  رشته  مشخصات برگزيدگان مسابقات هنري ويژه کاربرگ هاي* 

  ارسال گردد.

بررسي و داوري ، امضاء در مراحل بعدي هاي انفرادي فاقد مهر و  مشخصات برگزيدگان مسابقات هنري ويژه رشته تبصره:

 نخواهد شد. 

  .پذير باشند به مرحله باالتر ارسال شود بدون قاب، به غير از موارد استثنايي که آسيب، المقدور آثار  * حتي

* در انتهاي هر مرحله از مسابقات الزامي است از آثار برگزيده عکس گرفته شود و در آرشيو نگهداري و يک نسخه به ستاد 

 برگزاري مسابقات کشوري ارسال گردد. 

هاي داوري مسابقات هنرهاي دستي و تجسمي اطالع کامل  رزيابي مسابقه مندرج در کاربرگاند از موارد ا * مدارس موظف

 بندهاي فني و اجرايي دستورالعمل آگاه سازند.  از آموزان  کسب کرده و دانش

 

 

 



 

39 

 

كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 ضوابط عمومی و اختصاصی 

 و تجسمي مرحله کشوري پس از داوري و انتخاب نفرات برتر هر رشته به سرانجام خواهد رسيد. مسابقات هنرهاي دستي     

  در اين زمينه رعايت نکات ذيل الزامي مي باشد:

باشد لذا به صورت  ها، خاص يک يا چند استان محدود مي با توجه به اينکه در بخش هنرهاي دستي ، برخي از رشته -1

آموز در اين  هنر سفال و سراميک( تفکيک شده تا تمامي هنرمندان دانش –هنر چوب  –کلي )هنر نساجي و بافت 

بخش بتوانند آثار هنري خود را با توجه به شرايط اقليمي و سنتي استان خود ارائه نمايند و تمامي اين آثار با هم و 

 شوند.  در کنار هم داوري و ارزيابي مي

هاي گرافيک، که با رايانه و يا دستي اجراء شده باشند به صورت يکسان و  در بخش داوري آثار تجسمي، با زيرشاخه -2

 شوند.  در شرايط برابر ارزيابي مي

 A4در بخش عکاسي به همراه آثار ارسالي در قالب لوح فشرده الزاماً عکس چاپ شده بر بروي کاغذ عکاسي در ساير  -3

 ارسال شود. 

 در لوح فشرده ذخيره و ارسال شود.  311پي آي( )دي   dpiبه روش ديجيتالي و با حداقلها  عکس -4

 آموز فقط يک اثر به مرحله کشوري ارسال شود.  از هر دانش -5

آثار ارسال شده الزاماً بايد در همان سال تحصيلي خلق شده باشد، در غير اينصورت از بخش داوري کنار گذاشته  -6

 شود.  مي

آثار ارسال شده به دبيرخانه مسابقات از طريق پست  انجام نشود. بديهي است نماينده استان مربوطه حتي المقدور  -7

 آثار را به صورت حضوري تحويل دبيرخانه مسابقات داده و رسيد دريافت نمايد. 

 

 هاي اجرایی  توصيه

  ر مدارس داشته باشد. بوده و استفاده کاربردي د« آموزي دانش»کليه آثار ارائه شده الزاماً با موضوع 

 هاي منتخب به منظور حضور در مراحل باالتر مسابقات توسط ادارات آموزش و پرورش  حمايت و تأمين نيازهاي گروه

 شود.  استثنايي استان در سطوح ذيربط تأکيد مي

 مختلف استفاده هاي  يافته به مرحله کشوري در برنامه باشد از آثار راه سازمان آموزش و پرورش استثنايي مجاز مي

 نمايد. 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 استان است و اداره آموزش و پرورش ي و استاني بر عهده ا متخصص و متعهد در مراحل مدرسه انتخاب داوران

 اداره مربوط است. آن چنانچه عدم صالحيت داوران و با اعمال سليقه در رأي داوران محرز گردد، پاسخگويي بر عهده 

 

  با  حتي المقدورآموزان به مردم فرهنگ دوست ميهن اسالمي،  ثار منتخب فرهنگي و هنري دانشآبه منظور ارائه

ها،  ها در سالن ها و برنامه تر اين فعاليت هماهنگي نهادهاي استاني، زمينه ارائه و اجراي مردمي هرچه با شکوه

 ها و فضاهاي عمومي شهر و استان فراهم آيد.  نمايشگاه

 گيري از ظرفيت آنان در  هاي مرتبط به منظور بهره افزايش مشارکت و تعامل اثربخش و فعال با ساير نهادها و دستگاه

 شود.  هاي فرهنگي و هنري تأکيد مي تمامي فعاليت

 

  باشد. مربوط به هنرهاي دستي و تجسمي پيوست مي 3و 2و 1شماره  هاي  کاربرگيادآوري( 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 

 )جهت الصاق به اثر(شناسنامه آثار هنرهاي دستی و تجسمی

 

 : آموز دانش نوع معلوليت   مدرسه:   شهرستان:     استان: 

 

 اي  متوسطه حرفه    اي پيش حرفه      متوسطه دوره دوم     متوسطه دوره اول  

 

 آموز هنرمند  نام و نام خانوادگی دانش

 

 هنرهاي دستی                                             

 

 هنرهاي تجسمی                                         

 

 

 نام و نام خانوادگی مدير مدرسه:

 مهر و امضاء       

  

  نام گرایش

  نام گرایش

 

 1كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 

 

 

 

 :نام و نام خانوادگی

 

 مهارتی  كاردانش هنرستان :تکنيک/ گرایش هنري 

 پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر 

 اي  متوسطه حرفه متوسطه دوره دوم  متوسطه دوره اول :كد اثر  استان: 

 پسر  دختر  پسر  دختر  پسر  دختر  منتخب نمایشگاه برگزیده :شهرستان

 

 هاي داوري مالک ردیف
 عالی خوب متوسط

 ( امتياز5) ( امتياز2) امتياز( 1)

    مهارت در اجرا 1

    رعایت اصالت هنري )طرح و رنگ، مواد و مصالح( 2

 تركيب كلی اثر 3

 )هماهنگی طرح و رنگ، تناسب اندازه( 
   

 خالقيت و ابتکار  4

 كاربرد(ي اجرا، طرح و رنگ و  )مواد و مصالح، شيوه
   

    كيفيت و ارایه ي اثر 5

    تناسب مفهوم اثر با موضوع 6

    ( امتياز45) هاي داوري جمع مالک

    جمع كل
 

 

 

 

 

 

 
 هيأت داوران

 محل امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

 

 مشخصات داوري آثار هنرهاي دستی و تجسمی

 ها گرایشویژه كليه 

 توضيحات: 

 2كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 

 مسابقات هنرهاي دستی و تجسمی آموزان شركت كننده در نمایه مشخصات دانش

 دوره تحصيلی:  مدرسه:  شهرستان:  استان: 

 مربی فنی:  مربی پرورشی معاون پرورشی: مدير: 

 عنوان اثر: 

 تلفن مدرسه مقطع تحصيلی سمت در گروه نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

12     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

22     

 

 ن:كارشناس فرهنگی اداره استان:                                                            رئيس اداره آموزش و پرورش استثنایی استا

 امضاء             امضاء                                                                                                                  

 

 

 3كاربرگ شماره 
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كيمياي هنر آموزان استثنايي/نامه مسابقات ادبي و هنري دانششيوه  

 

 نقاشی همگانی 

وزش و باشد؛ لذا سازمان آم هاي تحصيلي الزامي مي که اجراي نقاشي همگاني در تمامي مدارس و دوره با عنايت به اين    

پرورش استثنايي در نظر دارد مسابقات نقاشي همگاني را به ويژه در دوره متوسطه اول و دوم و بر اساس ضوابط داوري مندرج 

 ريزي و اجرا نمايد.  برنامه وزارت آموزش و پرورش نامه مسابقات فرهنگي و هنري در شيوه

 

 ضوابط اجرایی مسابقات نقاشی همگانی 

اداره آموزش و پرورش استثنايي استان موظف است در هر دوره تحصيلي و جنسيت، اثر يک مدرسه را به عنوان اثر برتر  -1

 انتخاب و در قالب لوح فشرده تصويري به مرحله استاني و در صورت احراز برتري به مرحله کشوري ارسال نمايد. 

فعال به صورت  / مجرياناي نقاشي همگاني دارد به عنوان مجريبه همراه هر اثر يک نفر مربي که نقش فعالي در اجر -2

 جداگانه معرفي گردد. 

 ريزي نمايند.  ها در ضبط تصويري آثار مدارس منتخب برنامه الزم است ادارات آموزش و پرورش استثنايي استان-3

 

 مالک داوري 

 باشد.  تکميل مشخصات مجري/ مجريان مسابقات نقاشي همگاني بر اساس کاربرگ پيوست مي -1

 نفر(  انتخاب شوند.  3بايست به تعداد فرد ) تعداد داوران مي -2

 پذيرد.  در تمامي مراحل، داوري آثار به صورت حضوري انجام مي -3

 براي ارزيابي از آثار به اصل تأثيرگذاري بر مخاطب توجه شود.  -4

 باشد.  پيوست مي( 2و  1هاي شماره )ک داوري و امتيازدهي نقاشي همگاني بر اساس کاربرگ مال -5
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 نمایه مشخصات نقاشی همگانی مدارس شركت كننده در مسابقات مرحله استانی/ كشوري

 

 مدرسه )مرحله استانی(:                               استان: 

 نوع معلوليت مقطع تحصيلی نام اثر نام مدرسه ردیف
نام و نام خانوادگی 

 ترین مجري فعال

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

12      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

22      

 

 اداره استان:                                                                   رئيس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان:كارشناس فرهنگی 

 امضاء                           امضاء                                                                                                                                         

 

 

 1كاربرگ شماره 
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 ) ویژه هر یک اثر(داوري نقاشی همگانی كاربرگ

  مدرسه:نام  استان/منطقه/ شهرستان:  عنوان نقاش: 

 آموزان نقاش:  تعداد دانش نام مجري فعال: 

 

 امتياز نقاشی

 امتياز كسب شده حداكثر امتياز موضوع

  16 محتوا )توجه به ارزشهاي دینی، ملی، بومی(

  16 تناسب بامقطع سنی مخاطبان و نقاشان 

  22 ساختار تصاویر  )انسجام( 

  16 پردازي در اثر  شخصيت

  16 خالقيت و نوآوري 

  16 آموزان استثنایی  محتوا با رویکرد مربوط به دانش

  122 جمع 

 امتياز نهایی:

 

 :محل امضاء                                                    نام و نام خانوادگی داوران: 

1- ...... 

2- ..... 

3- .... 

  

 2كاربرگ شماره 
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 ارزیابی
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 مسابقاتارزیابی 

ها و آسيب شناسي از ي منظور دقت نظر در برنامه ريزه ب  ارزيابي از برگزاري مسابقات پرورشي دانش آموزان استثنايي،

منظور بهبود مسابقات از حيث کمي و کيفي اقدامات ذيل از سوي ناظر مسابقات الزامي مي ه د. لذا ب، ضرورت دارفعاليتها 

 باشد:

 عزیمتالف: اقدامات قبل از 

 دريافت حکم مأموريت و هماهنگي با استان ميزبان -1

 مطالعه دستورالعمل هاي مربوط به  مسابقات کشوري، اردو و بازديد -2

آگاهي از گروه يا گروه هاي استثنايي شرکت کننده و نيز ميزان سهميه استان ها در اردو ها در مسابقات و چگونگي  -3

 داوري

 و مسابقات و ويژگي هاي منطقه اي آنآگاهي از مکان و زمان برگزاري اردو  -4

 

 ب: اقدامات حين برگزاري مسابقات

شرکت، نظارت و ارزيابي تمامي فعاليت هاي مسابقات ) افتتاحيه، داوري، بازديدها، مسابقات، اقامه نمازجماعت،  -1

 بهداشت ، صرف غذا، چگونگي اختتاميه و...( 

 رانجام آن.دريافت برنامه هاي اجرايي و غذايي و نظارت دقيق ب -2

 ()فهرست مشخصات عوامل اجرايي و آمار شرکت کنندگان از استان ميزبان 2و  1دريافت کاربرگ هاي شماره  -3

 

 ج: اقدامات پس از مسابقات

 تهيه گزارش از روند اجراي مسابقات -1

  3تکميل کاربرگ شماره  -2

      ميزبان استان از ( ارزيابي4-2و 4-1تکميل کاربرگ هاي )  -3
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 1كاربرگ شماره 

 مشخصات عوامل اجرایی مسابقات ....................

 سمت در مسابقات نام و نام خانوادگی ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

12   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 نام و نام خانوادگی مسؤول برگزاري مسابقات:                                           نام و نام خانوادگی ارزیاب:                      

 تاریخ و امضاء:                                    تاریخ و امضاء:                                                                              

  

 ویژه استان ميزبان
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 2كاربرگ شماره 

 (                  ميزبان: استان............□دختران  □كنندگان در مسابقات كشوري................. )پسران آمار شركت 

 تعداد دانش آموزان نام استان ردیف
تعداد سرپرست 

 مربی( –)سرپرست 
 جمع كل تعداد همراه تعداد راننده

      آذربایجان شرقی 1

      آذربایجان غربی 2

      اردبيل 3

      اصفهان 4

      البرز 5

      ایالم 6

      بوشهر 7

      چهارمحال و بختياري 8

      خراسان جنوبی 9

      خراسان رضوي 12

      خراسان شمالی 11

      خوزستان 12

      زنجان 13

      سمنان 14

      سيستان و بلوچستان 15

      شهرتهران 16

      شهرستانهاي تهران 17

      فارس 18

      قزوین 19

      قم 22

      كردستان 21

      كرمان 22

      كرمانشاه 23

      كهگيلویه و بویراحمد 24

      گلستان 25

      گيالن 26

      لرستان 27

      مازندران 28

      مركزي 29

      هرمزگان 32

      همدان 31

      یزد 32

      تعداد عوامل اجرایی

      جمع كل
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 3كاربرگ شماره 

 

 مسابقات..................................... )تابستان سال .........(مشخصات دانش آموزان شركت كننده در 

 به ميزبانی استان: 

           نام استان ميهمان:

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی

 مقطع تحصيلی گروه دانش آموزي

ی
هن

 ذ
ن

وا
م ت

ك
ق 

طل
ي م

وا
شن

نا
 

وا
شن

ه 
يم

ن
ق 

طل
ي م

ينا
ناب

 

ينا
ه ب

يم
ن

 

ی 
سم

 ج
ول

عل
م

– 
ی 

كت
حر ر(

لچ
وی

ن 
دو

)ب
 

ی 
سم

 ج
ول

عل
م

– 
ی 

كت
حر

ر(
لچ

وی
با 

(
 

 

ل
او

ه 
ط

وس
مت

وم 
 د

طه
وس

مت
 

    
    

    
و   

ي 
ه ا

رف
 ح

ش
پي

ي
ه ا

رف
 ح

طه
وس

مت
 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

12            

11            

12            

13            

 نام و نام خانوادگی ناظر:     نام ونام خانوادگی سرپرست:

تاریخ و امضاء:          تاریخ و امضاء:

 ویژه استان ميزبان
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(4-1)كاربرگ شماره   

آموزان استثناییارزیابی از مسابقات................................ كشوري دانش   

به ميزبانی استان:................................................. زمان برگزاري:...............................  

 توضيحات
 ضعيف

(1)  

 متوسط

(2)  

 خوب

(3)  

 خيلی خوب

(4)  

 عالی

(5)  
 فعاليت

ف
دی

 ر

 1 نحوه پذيرش و استقبال )استقبال و اسکان دانش آموزان(      

 2 برگزاري جلسه توجيهی براي سرپرست و مربيان      
 3 کيفيت برنامه افتتاحيه      
 5 پيش بينی نيازها قبل از اجراي دوره      
 4 برگزاري مراسم عبادي )نماز جماعت، ادعيه و ...(      
 6 برپايی نمايشگاه فرهنگی و هنري      
 7 کيفيت و کميت غذا و ميان وعده      
 8 وضعيت بهداشتی غذا      
 9 بازديد از اماکن مذهبی، سياحتی و تفريحی      
 12 کيفيت فعاليت هاي جنبی )فرهنگی/ هنري / ورزشی(      
 11 کيفيت برنامه صبحگاهی      
 12 نحوه برگزاري مسابقات       
 13 امکانات بهداشتی و رفاهی      
سازماندهی در اجراي برنامه هابرنامه ريزي و         15 
 14 پوشش خبري      
 16 نحوه برخورد عوامل اجرايی با ميهمانان      

 

 ویژه ناظر
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(4-2)كاربرگ شماره   

ارزیابی از مسابقات ................................ كشوري دانش آموزان استثنایی   

 :تعداد دانش آموزان استثنایی:                    تعداد كل شركت كنندگان                              استان برگزار كننده:                                  تاریخ برگزاري:                                  نوع معلوليت دانش آموزان:

 توضيحات
 ضعيف

(1)  

 متوسط

(2)  

 خوب

(3)  

 خيلی خوب

(4)  

 عالی

(5)  
 فعاليت

ف
دی

 ر

 17 ميزان مسؤوليت پذيري و مسؤول برگزاري مسابقات و عوامل اجرايی      

 18 تالش استان ميزبان جهت هماهنگی بين استان هاي ميهمان و ميزبان      

 19 تناسب تعداد عوامل اجرايی با فعاليت هاي انجام شده در  مسابقات      

 22 تعداد جوايز اهداء شده      

 21 کيفيت جوايز اهداء شده      

 22 کيفيت برنامه اختتاميه      

 نقاط ضعف )احتمالی( مسابقات را ذكر نمایيد.

 نقات قوت مسابقات را ذكر نمایيد.

 فعاليت هاي ابتکاري اردو و مسابقات را بيان و مستندات مربوطه را ضميمه نمایيد.

  هاي ابتکاري انجام شده را به ترتيب اولویت بيان كنيد.بهترین فعاليت 

 تر مسابقات چه پيشنهادي دارید.جهت برگزاري مطلوب

 ویژه ناظر


