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 «به نام خدا» 

 

 :(مدظله العالي)مقام معظم رهبري 

 ".ی با خطر مهلک اعتیاد و آلودگی به مواد مخدر پیشرو باشند های شجاع و پیشرو باید در مقابله و مبارزهجوان"

 

 :مقدمه  
های اجتماعی و رفتارهای پرخطری که  آموزان در برابر آسیب دانشاز و پرورش به منظور مراقبت و محافظت   وزارت آموزش 

 . ان در سطح مدارس طراحی واجرا می کندنآ برنامه های مختلفی، برای مواره هکودکان و نوجوانان را تهدید می کند، 

 ترویجی، فعالیت های توانمند سازی و  ، اطالع رسانی،از جمله آموزشی یمختلفاین برنامه ها شامل محورهای 

لیت های نمایشگاهی ، ای از فعا مجموعه مشتمل بر فعالیت های مربوط به کاهش عوامل مخاطر آمیز در سطح مدرسه است؛ که

این ظرفیت را دارند که ترویجی برنامه های . برگزاری جشنواره ها ، تهیه و تولید محصوالت فرهنگی و قالب های مشابه است

 سازی عمومی و ارتقاء دانش و شناخت افراد در مورد رفتارهای پرخطر ، موجب جلب مشارکت برای عالوه بر آگاه

 .دنیشگیری از رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی شوترویج شیوه زندگی سالم و پ

 استت ،کته  متی توانتد موجتب گنتترش نهنتت فرهنگتی پیشتگیری از          سالم نیز با چنین هدفی تدوین شده  جشنواره نوجوان  

 .آسیب های اجتماعی در سطح مدارس ، جامعه و در بین کودکان و نوجوانان شود

 شتتیوه هتتای زنتتدگی ستتالم و پیشتگیری از رفتارهتتای پرخطتتر ، هتتر ستتاله در کلیتته  هتتدت تترویج   بتتاجشتنواره نوجتتوان ستتالم ،   

این جشنواره ، که در سه بخش خالقیت های دانش آموزی ،  در. دوره های تحصیلی برگزار می شود تماممدارس کشور و در 

 ران فرهنگتی متی تواننتد    شتود ، دانتش آمتوزان ، والتدین و همکتا      ابتکارات مدرسه ای و ابتکارات جامعته محتور برگتزار متی    

 .آثار خود را در جشنواره ارائه نمایند

آموزی ، دانش آموزان در قالب رشته های نقاشی ، عکس ، فیلم کوتاه ، مقاله ، روزنامه دیواری ،  های دانش در بخش خالقیت 

ان فرهنگی می توانند ای نیز ، همکار در بخش ابتکارات مدرسه. کنند ایده پردازی ، چندرسانه ای ، انشاء ، آثار خود را ارائه می

ی شیوه های تدریس و آموزش پیشگیری ، تولید محصوالت و منابع آموزشی و فرهنگی ، همچنین ارائته پترو ه هتای    در زمینه

 .ابتکاری در زمینه پیشگیری در مدرسه ، آثار خود را ارائه کنند

 تواننتتد،  زی، از جملتته کتتانون هتتای یتتاریگران زنتتدگی متتیدر بختتش ابتکتتارات جامعتته محتتور نیتتز، گتتروه هتتای همیتتار دانتتش آمتتو 

 ایتده پتردازی و طراحتی و تتدوین راهکارهتا؛ تتدوین نیمتر  محلتی؛ حمایتت جتویی و           آثار و دستاوردهای خود را در زمینه هتای  

 .ارائه نمایند آموخته ها ؛ اجرای پرو ه های کوچک؛ منتندسازی و تدوین درسطراحی و 
تجارب و درس های مختلفی از چالش هتا و فرتتت هتا و    خوشبختانه واره نوجوان سالم برگزار شده و تاکنون ده دوره از جشن 

 .نیز چارچوب فنی و اجرایی آن کنب شده است

 ارتقتتاء کمتتی و کیفتتی بختتش هتتای مختلتت  جشتتنواره،     مشتتارکت گنتتترده جامعتته هتتدت و  بتترهمین استتاس و بتته منظتتور  

 .شود ،  تهیه و تدوین مینواره نوجوان سالمیازدهمین دوره جشاجرایی جدید دستورالعمل 
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 :اهداف 
 گنترش نهنت فرهنگی پیشگیری از اعتیاد ، رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی 

 پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبتشناسایی قابلیت ها و ظرفیت های مدارس و ادارات آموزش و  

 مدارس کشور معرفی دستاوردها و ابتکارات پیشگیری و مراقبت در  

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارسمختل  معرفی الگوهای  

 تجلیل از خدمات و دستاوردهای مدارس و ادارات آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبت 

 ی و مراقبت به کودکان و نوجوانانشناسایی الگوهای موفق در زمینه آموزش پیشگیر 

 :موضوعات جشنواره 

 وه های زندگی سالمترویج شی 

 پیشگیری از رفتارهای پرخطر 

 شتامل احادیت ، حکایتات، پنتدها و درس هتا در متورد شتیوه هتای زنتدگی ستالم و           ارایه آثار با رویکرد دینتی و استالمی،  : تبصره 

 . برخوردار خواهد بودویژه ای پیشگیری از رفتارهای پرخطر، از اولویت و امتیاز  

 ارتقاء بهداشت روان  

 : جشنواره محورهای

 پیشگیری از گرایش به دخانیات 

 گرایش به مصرت مواد پیشگیری از  

 پیشگیری از گرایش به خشونت  

 پیشگیری از گرایش به بزهکاری 

 

 :بخش های جشنواره 

 :شامل قالب های بخش خالقيت های دانش آموزی –الف 

 ایده پردازی 

 (با رویکرد پژوهشی)مقاله  

 (تصویر سازی  –پوستر سازی )گرافیک ( رنگ و روغن  –گواش -مدادرنگی -پاستل)نقاشی  

 روز نامه دیواری 

 عکس  

 (پویا نمایی  –داستانی )فیلم    

 نرم افزار  چند رسانه ای 

 (دوره ابتدایی)انشاء و نقاشی  

 خلق کاراکتر  

 موشن گرافیک 

 بازی های رایانه ای  

 ( ن همراه ، موشن گرافیک لفاپلیکیشن ، بازی رایانه ای و ت)  نرم افزار و چندرسانه ای 

 روایت 



4 
 

 :بخش ابتکارات مدرسه ای  –ب 

تتدریس کتتاب    ،آمتوزش پیشتگیری در کتالس درس     طتر  درس، )الگوها و فنون آموزش و تتدریس پیشتگیری در کتالس درس    
 ..(وپیشگیری 

 ( یری از آسیب های اجتماعید پیشگها با رویکرسرگرمی ها و بازی نمایشگاه ، لو  فشرده ، دفترك، کتابچه ،)محصوالت فرهنگی 

 ( ه طر  ها و کار برگ های آموزشیکتابچه های آموزشی مربوط ب)منابع کمک آموزشی و فرهنگی پیشگیری 

 دکاری اجتماعی برای دانش آموزان ارائه خدمات مدپرو ه های ابتکاری پیشگیری و  

 رای پیشگیری از آسیب های اجتماعیبرنامه عمل ساالنه مدرسه ب 

 ( اقدام پژوهی) زش و فرهنگ سازی رو ه نوآورانه مدرسه برای آموطر  یا پ 

 ( با تاکید بر مشارکت جامعه محور) پرو ه ها و مداخالت موردی برای توانمند سازی  
 

 :بخش ابتکارات جامعه محور  –ج 

 هااجتماعی و حفظ و پایدارسازی آن همیارهای تشکیل گروه  
 تدوین نیمر  محلی ا؛ایده پردازی و طراحی و تدوین راهکاره 

 های کوچک؛ طراحی پرو ه های کوچک حمایت جویی و اجرای پرو ه 

 آموخته ها  درس نمنتندسازی و تدوی 

 

 :زمان برگزاری مراحل مختلف جشنواره 
 

 در سطح استان  "يازدهمين جشنواره نوجوان سالم  "جدول زمان بندی برگزاری

 يحاتتوض زمان برگزاری عنوان فعاليت سطح برگزاری

 مرحله استان
ارسال بخشنامه فراخوان آثار به  -

 مدارس/ناحیه/منطقه/شهرستان/منطقه
  0011آبان  01

 /منطقه /شهرستان /مرحله منطقه

 ناحیه
  0011آذر  01 از مدرسه به منطقه و ناحیه مهلت ارسال آثار -

 مرحله مدرسه
 نصب پوستر و اطالع رسانی به دانش آموزان  -

 آوری آثار از مدرسه به منطقه مهلت جمع  - 

 0011بان آ 01

 0011آذر  01
 

مرحله ارسال آثار برگزیده به 

 استان
  0011 دی 01 بررسی و غربالگری آثار از منطقه به استان -

 مرحله داوری
 و  فرهنگیان داوری نهایی و انتخاب آثار برگزیدگان دانش آموزان ، -

 اولیاء در استان
  0011 بهمن 01

 ه مراسم اختتامیه استانیمرحل
برگزاری مراسم اختتامیه استانی در  -

 مدارس/ناحیه/منطقه/شهرستان/منطقه
  0011اسفند  01

 قبل از ماه محرم 0010تابنتان  برگزاری مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره - مرحله اختتامیه کشوری

 

  برای اجرا در دوره های آينده جشنواره نوجوان سالم نيز معتبر مي باشدسنواتي و پايدار بوده و زمان بندی مندرج در جدول ، : توضيح. 
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 :تذاکرت مهم

  ( کرونا)مدرسه در تورت تداوم وضعیت  /ناحیه /شهرستان /منطقه /ح استان در سطو تجلیل از برگزیدگان برگزاری اختتامیه 

 .به تورت حنوری خواهد بود( غیر کرونا)برگشت به وضعیت عادی تورت  رد به تورت مجازی و

  خود کوشش اطالع رسانی این بخشنامه با نهایت جدیت  مدرسه در /ناحیه /شهرستان /منطقه /انتظار می رود همکاران در سطح استان

 .تالش نماینددر یازدهمین جشنواره نوجوان سالم همکاران فرهنگی و اولیاء دانش آموزان  دانش آموزان،برای شرکت  وده ونم

  مشاوره و  به اداره کل امورتربیتی ، ....استان، زمان دقیق برگزاری اختتامیه یازدهمین جشنواره نوجوان سالم را در بازه زمانی اداره کل

 .در برابر آسیب های اجتماعی اعالم نمایندمراقبت 

 :  ارکان برگزاری جشنواره در سطوح مختلف

ف
دي

ر
 

 سطح برگزاری
ارکان 

 برگزاريجشنواره
 توضيحات اعضاء

 مدرسه 1

  دانش آموزان شرکت کنندگان

 نفر از پنج حوزه 1   از آسیب های اجتماعی از بین معلمان و دبیران هنرمند مدرسه انتخاب خواهند شد و آشنا با حوزه پیشگیری هیات داوران

 همنْول اتلی برگزاری جشنوار مدیر مدیر مدرسه

 دبیر برگزاری جشنواره یا مربی پرورشی معاون پروررشی

 زندگی کانون یاریگران

 اعنای برگزار کننده جشنواره زندگی یاریگران کانون اعنای

  (مدعو)هنرمند یک نفر از اولیاء

  با حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعیهای جشنواره از بین معلمان هنرمند و آشنا  یک نفر ازهر کدام از بخش

2 
 /منطقه/شهرستان

 ناحیه

  دانش آموزان راه یافته از مدارس به جشنواره شرکت کنندگان

  ماعیاز بین معلمان هنرمند و آشنا با حوزه پیشگیری از آسیب های اجت هیات داوران

 نفره 1یک کار گروه  حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعییک نفر ازهر کدام از بخش های جشنواره از بین معلمان هنرمند و آشنا با  کار گروه های تخصصی

 دبیر تخصصی 1در مجموع  نفر از بین معلمان هنرمند شهرستان 0نفر در هر بخش جشنواره  1 دبیران جشنواره

 معاون پرورشی ،کارشناس، اعنای ستاد جشنواره نوجوان سالم رایی جشنوارهستاد اج

 کارشناس ، دبیران جشنواره اعنای دبیر خانه دبیر خانه جشنواره

 استان 3

  دانش آموزان راه یافته از شهرستان ها به جشنواره استانی شرکت کنندگان

  ه پیشگیری از آسیب های اجتماعیاز بین معلمان هنرمند و آشنا با حوز هیاٌت داوران

 کار گروه 1در مجموع  شگیری از آسیب های اجتماعییآشنا با پنفر در هر کدام از بخشهای جشنواره از بین معلمان هنرمند و  0حداکثر  کار گروه های تخصصی

 دبیر تخصصی 1ع در مجمو نفر از بین معلمان هنرمند استان 0نفر در هر بخش جشنواره  1 دبیران جشنواره

  اعنای دبیر خانه استانی دبیرخانه جشنواره

  اعنای ستاد جشنواره نوجوان سالم ستاد اجرایی جشنواره

 

 : کارگروه تخصصي منطقه و استان

 و متوثر متدیران و معلمتان    فتراهم آوردن ستاز و کارهتای اجرایتی بترای مشتارکت فعتال         "سند تحول بنیادین و به منظور  8-6به استناد راهکار           

 به ویژه در جشنواره نوجوان سالم  و با هتدت افتزایش ستطح کیفتی جشتنواره در قالتب        "های پرورشی مدارسدر برنامه های تربیتی و فعالیت

 واره منتد و بته ویتژه معلمتان هنرمنتد در ایتن جشتن        دبیران تخصصتی جشتنواره در مدرسته از ظرفیتت معلمتان عالقته       کار گروه های تخصصی،

 :استفاده خواهد شد که وظای  هر گروه به شر  ذیل خواهد بود
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     همکتاران مشتورتی و    کار گروه تخصصی از بین معلمان هنرمند و فعال پیشگیری هر منطقه یا استان انتخاب خواهد شتد و بته عنتوان بتازوی

تربیتتی،   اداره امور انفرهنگی استان و کارشناس شی واجرایی در جشنواره در کنار معاونت پرورشی و تربیت بدنی شهرستان یا معاونت پرور

 .آسیب های اجتماعی انجام وظیفه خواهد نمود مراقبت در برابرمشاوره و 

        ( نفتر  1) هتر شهرستتان یتا منطقته     هتای مختلت  جشتنواره در    دبیران تخصصی جشتنواره متشتکل از معلمتان هنرمنتد تتاحب نظتر در حتوزه 

آسیب های اجتماعی هر شهرستان یا استان؛ شامل متخصصین در حوزه های نقاشی، فیلم ، حوزه  رستانه   برمراقبت در برا یزیر نظر کارشناس

انتخاب و منئولیت هدایت،  –به عنوان دبیر هر جشنواره منئولیت  -یک نفر در حوزه ادبی و پژوهشی  ،و فنای مجازی ، یاریگران زندگی

 .وری جشنواره را در بخش تخصصی خود در سطو  اعالم شده بر عهده خواهد داشتجشنواره و نظارت بر داوران و فرایند دا یاجرا

 یک نفر متخصص در حتوزه فتیلم ،یتک نفتر متخصتص در حتوزه         های مختل  جشنواره شامل یک نفر متخصص در حوزه نقاشی ، حوزه

وهشتی بته عنتوان دبیتر هتر جشتنواره       رسانه و فنای مجازی ،یک نفر متخصص در حوزه یاریگران زندگی یتک نفتر در حتوزه ادبتی و پژ    

منئولیت هدایت و اجرای جشنواره و نظارت بر داوران و فرایند داوری جشنواره را در بخش تخصصی خود در سطو  اعالم شده بر عهده 

 .خواهد داشت

 ت داوران در گزاری جشنواره اعنای کار گروه های تخصصی، دبیران جشنواره  و اعنای آن و هم چنین اعنای هیاّ در چارت بر

 .شوند که منئولیت آن با کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان و یا شهرستان است مجموع در کمیته فنی جشنواره ساماندهی می

در تشکیل کار گروه های تخصصی استفاده از ظرفیت های سر گروه های آموزشی درس هنر منطقه یا استان و همچنین به عنوان :تذکر مهم

 .و محل تحقق این فرایند مورد تاُکید است بنتر

 (منطقه و استان) تخصصي پيشگيری از آسيب های اجتماعي یچگونگي تشکيل و شرح وظايف کارگروه ها: 
 

 گروه تخصصی از بین معلمان هنرمند و فعاالن پیشگیری از آسیب های اجتماعی هر منطقه یا استان انتخاب خواهد شد و به عنوان کار         

 یا معاون مراقبت رئیس اداره منطقه  /ناحیه/ مشورتی و اجرایی در جشنواره در کنار  معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستانهمکاران  بازوی

 .پیشگیری از آسیب های اجتماعی انجام وظیفه خواهد نمود یدر برابر آسیب های اجتماعی استان و کارشناس

عالقه مندان سوابق هنری  و. شود ارسال می "منطقه "مدارس "رگروه توسط معاونت پرورشی و تربیت بدنی برای فراخوان انتخاب اعنای کا            

 .خود را در رشته های مورد نظر به معاونت پرورشی ارسال خواهند نمود

به تورت تخصصی در یکی از  توانند ه میشامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است ک فعاالن در حوزه پیشگیریمعلمان و            

 اما استفاده از ظرفیت دبیران هنر به ویژه  .شامل دبیران هنر نمی شود او ترف می نمایند شرکتو  های هنری فعالیت ها و گرایش رشته

 .سرگروه های درس هنر در سطح منطقه و استان مورد تاُکید است

        

 .ی تخصصی استفاده از ظرفیت سرگروه های آموزشی درس هنر منطقه یا استان مورد تاُکید استدر تشکیل کار گروه ها :ذکر مهمت   

 :کارگروه های تخصصی در زمینه های مرتبط با برگزاری جشنواره نوجوان سالم شامل موارد جدول ذیل تشکیل خواهد شد           
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 توضيحات طح استانتعداد اعضای س تعداد اعضای سطح منطقه عنوان کار گروه

 - نفر 1تا 0 نفر 0اتا  کارگروه تخصصی فیلم

 - نفر 1تا 0 نفر 0اتا  کارگروه تخصصی فنای مجازی

 نفر 1تا 0 نفر 0اتا  کارگروه تخصصی ابتکارات
سرگروه های آموزشی ادبیات و 

 پژوهش

 نفر 1تا 0 نفر 0اتا  کارگروه تخصصی یاریگران زندگی
 مدرسین برنامه 

 اریگران زندگیکانون ی

 نفر 1تا 0 نفر 0اتا  کارگروه تخصصی ادبی و پژوهشی
سرگروه های آموزشی ادبیات و 

 پژوهش

 نفر 1تا 0 نفر 0اتا  کارگروه تخصصی نقاشی و عکاسی
 دبیران هنر و معلمان هنرمند 

 آشنا به رشته نقاشی

 نفر 1تا 0 نفر 0اتا  کارگروه تخصصی چند رسانه ای
 معلمان و مربیان 

 آشنا به حوزه چند رسانه ای

 

 : ذکرات  مهمت

 شود سق  تعداد افراد  پیشنهاد می ،به منظور بهره مندی از خرد جمعی در شهرستان ها و مناطق پر جمعیت و استان های برخوردار کشور

 .اعمال شود.گروه در نظر گرفته شود تعیین شده در کار

 کان تشکیل کار گروه تخصصی در هر بخش را به دلیل عدم بهره مندی از تعداد شهرستان ها و مناطق کوچک و کم برخوردار که ام

 .توانند با یک کار گروه تخصصی با عنوان کار گروه تخصصی فعاالن پیشگیری با ترکیب ذیل اقدام نمایند معلمان ندارند می

 

 : (کوچك و کم بر خوردارويژه شهرستان ها و مناطق : )ترکيب کار گروه تخصصي جشنواره نوجوان سالم شهرستان

منائل حوزه ادبی و پژوهشی ،یک نفر معلم منلط بر منائل حوزه فنای مجازی ،یک نفر باترکیب این گروه شامل یک نفر معلم منلط 

 .می باشدحوزه عکاسی رمعلم منلط برحوزه فیلم و چند رسانه ای ،یک نفر معلم منلط بر به حوزه نقاشی و یک نفر دبیر هنر منلط ب

استان پس از بررسی بر اساس جدول فوق اعنای پیشنهادی هر کار گروه را مشخص و برای /ز بین متقاضیان کارشناس پیشگیری منطقها

 .استان معرفی می نماید/تدور ابالغ به معاون پرورشی منطقه 

متناسب با سطح کار گروه )جتماعی استان ناحیه و معاون اداره مراقبت در برابر آسیب های ا/منطقه/معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستان

ننبت به تدور ابالغ اعنای کار گروه های تخصصی فرهنگی برابر نمونه ذیل اقدام نموده و سپس در اولین جلنه ( منطقه ای یا استانی 

 .اعنای کار گروه ها شر  وظای  هر کدام ار اعنا به آنان ابالغ خواهد شد

ب حق الزحمه عوامل اجرایی و یا حق الجلنات آموزش و پرورش برابر ضوابط و مقررات مالی حق الزحمه اعنای کار گروه در قال

 .آموزش و پرورش در زمان برگزاری جشنواره قابل پرداخت می باشد
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 : ناحيه/منطقه /شرح وظايف اعضای کارگروه شهرستان 

  (رت آموزش و پرورشغی از سوی وزاابال)مطالعه دقیق ضوابط و مقررات جشنواره نوجوان سالم 

 راقبت در برابر آسیب های اجتماعیهمکاری و هماهنگی کامل با کارشناسی م 

 شده از سوی اداره آموزش و پرورش شرکت در جلنات پیش بینی 

 گروه و پس از تاْیید ستاد برگزاری جشنواره شنواره نوجوان سالم با تصویب کارپیشنهاد حذت یا افزودن رشته های جدید در ج

 سالم در سطح شهرستان و یا استان ننوجوا

  نظارت بر اجرای جشنواره نوجوان سالم در سطح مدارس از طریق بازدید از مدارس و ارائه مشورت به مدیران مدارس در 

 راقبت در برابر آسیب های اجتماعیچگونگی اجرای هر بخش به تورت تخصصی با هماهنگی کارشناسی م

 های اجتماعی ت در برابر آسیبناحیه باکارشناسی مراقب /منطقه /ان سالم درسطح شهرستانهمکاری در برگزاری جشنواره نوجو 

 سازی  ارائه مشاوره و راهنمایی دانش آموزان منتخب منطقه و استان و پیشتیبانی فکری و تخصصی از آنان و همکاری در آماده 

 مراحل برتر جهت حنور دردانش آموزان 

 

 :منطقه و ناحيه  /الم شهرستانتحويل آثار جشنواره نوجوان س

 راقبت در برابر آسیب های اجتماعیهمکاری در بررسی اعتراضات به نتایج منابقات تحت نظر کارشناسی م 

 راقبت در برابر آسیب های اجتماعیارائه گزارش پایانی کار گروه به کارشناسی م 

 

 : دبيران جشنواره

 .سطح استانی و سطح کشوری در جشنواره فعالیت خواهند نمود احیه ،منطقه یا ن /دبیران جشنواره در سه سطح شهرستان

مشاوره و  در سطح کشوری با توجه به وجود کارشناسان تخصصی این وظیفه بر عهده کارشناسان تخصصی اداره کل امورتربیتی ،

 و نواحی و مناطق با توجه و همچنین ادارات شهرستان ها . مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش است

 ، پرورش در شهرستان، نواحی و مناطق تعری  نشده استبه اینکه پنت تخصصی برای هر بخش از جشنواره در آموزش و 

 واره به منظور ارتقاء کیفییت اجرای جشنواره در سطح مناطق و شهرستان ها و استان ها و نگاه تخصصی نانتخاب دبیران جش

 .الزامی است  هز جشنواربر هر بخش ا

 مراقبت در برابر  اداره امور تربیتی، مشاوره ولذا بر این اساس با پیشنهاد کارگروه تخصصی هر بخش از جشنواره و پس از تاْیید 

ا بالغ دبیر تخصصی هر بخش از جشنواره با امنای معاون پرورشی و تربیت بدنی در شهرستان ها و  آسیب های اجتماعی ادارات،

 .معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح استان ها تادر خواهد شدرئیس اداره یا جنین مناطق و هم

 .دبیر جشنواره می تواند از بین اعنای کار گروه تخصصی نیز انتخاب شود

 از بین متخصصی هنری و فعاالن پیشگیری از آسیب های اجتماعی انتخاب و  بایددبیر تخصصی هر بخش از جشنواره 

 :باشد زیرهای ویژگیدارای 
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 :های دبير جشنواره ويژگي

 ش از جشنواره آشنا  و متخصص در همان بخ 

 م و پیشگیری از آسیب های اجتماعیشنا با اهدات جشنواره نوجوان سالآ 

   (دارای کد پرسنلی)تخصصی و اجرایی در رشته مورد نظردارای سابقه 

  ه برای همکاری در برگزاری جشنوارداشتن زمان مناسب 

 گروهی شخصی و ی از هرگونه سلیقه های های تربیتی و اخالقی مناسب و دوردارای ویژگی 

 این بخش برخورداری ازتوانمندی اجرایی و مدیریت برنامه ها ی فرهنگی و پیشگیری دارای سوابق اجرایی در 

 آن بخش بر  یاشد منئولیت دبیردر تورتی که در شهرستان ها و مناطق محروم امکان انتخاب دبیر تخصصی برای هر بخش نب

 عهده 

 .استمراقبت در برابر آسیب های اجتماعی  اداره امور تربیتی، مشاوره و

 :شرح وظايف دبير تخصصي جشنواره

  (وی وزارت آموزش و پرورشابالغی از س)وابط و مقررات جشنواره نوجوان سالم ضمطالعه دقیق 

 مراقبت در برابر  اداره امور تربیتی، مشاوره وکامل با نظر  اهنگیآشنایی کامل به مقررات جشنواره و همکاری و هم 

 های اجتماعیآسیب

 ه ریزی برای اجرای جشنواره حنوریتهیه گزارش دریافتی در دبیر خانه به لحاظ کمی و کیفی و برنام 

  و  (همکاران فرهنگی یاء،اول دانش آموزان ،)از تخلفات احتمالی شرکت کنندگان نظارت بر حنن اجرای جشنواره و جلوگیری

 مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره امور تربیتی، مشاوره وآموزان با هماهنگی  تنییع حقوق دانش

 موزش و پرورشآش بینی شده از سوی شرکت در جلنات پی 

 ی برای دریافت آثار در دبیر خانهبرنامه ریز 

  اداره امور تربیتی، و دسته بندی آثار رسیده به جشنواره تحت نظر همکاری در دریافت آثار جشنواره و همکاری در تفکیک

 مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی  مشاوره و

 ه ریزی برای اجرای جشنواره حنوریتهیه گزارش در یافتی در دبیر خانه به لحاظ کمی و کیفی و برنام 

 و سایرملزومات مورد نیاز سالن هاجشنواره ها و مکان های مناسب برای اجرای  گاه ها ،کار تعیین انتخاب سالن 

  اداره امور تربیتی، تهیه لینت داوران پیشنهادی برای جشنواره با همکاری کار گروه تخصصی و ارائه لینت پیشنهادی به

 مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی  مشاوره و

  ور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره امهمکاری و ارائه پیشنهاد برای چیدمان داوران جشنواره با نظر

 جداول اجرای برنامه های جشنواره تدوین و ارئه

 رتبط با بخش مورد نظر در جشنوارهبرگزاری جلنه و مدیریت جلنات م 

 ت نیاز با همکاری کار گروه تخصصیبرگزاری کارگاه آموزشی در تور 

 ا اهدات جشنواره و ری از انحرات معیارهای داوری و تطبیق شرایط جشنواره بنظارت بر فرایند داوری جشنواره و جلو گی 

 آموزش و پرورش

 مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره امور تربیتی، مشاوره و انبرگزاری جلنه توجیهی داوران با حنور کارشناس 
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 مراقبت در برابر  اداره امور تربیتی، مشاوره ور جمع بندی نهایی نتایج داوران و اعالم نتایج نهایی با همکاری و تحت نظ 

 های اجتماعی آسیب

  مراقبت در برابر  اداره امور تربیتی، مشاوره وتهیه و قرائت بیانیه پایانی جشنواره بر اساس نظرات هیاْت داوران و با مشورت 

 آسیب های اجتماعی

 این حوزه برای هم افزایی و و مهمانان ظران و هنرمندان رایزنی با دستگاه های درون و برون سازمانی و همچنین تاحب ن

گنترش دامنه و تآثیر گذاری بیشتر فعالیت جشنواره و دعوت از هنرمندان و میمانان مرتبط در زمان اجرای جشنواره با هماهنگی 

 و معاونت پرورشی و فرهنگیمراقبت در برابر آسیب های اجتماعی  اداره امور تربیتی، مشاوره و

 مراقبت در برابر آسیب های  اداره امور تربیتی، مشاوره وخگویی و رسیدگی به اعتراضات نتایج جشنواره با هماهنگی پاس

 و کار گروه تخصصیاجتماعی 

 

 :وظايف  مديرمدرسه در برگزاری جشنواره نوجوان سالم
  ( شابالغی از سوی وزارت آموزش و پرور)مطالعه دقیق دستورالعمل جشنواره نوجوان سالم 

 شواری  اعنای کانون یاریگران، تشکیل جلنه با اعنای  شورای معلمان مدرسه ،) تشکیل کمیته برگزاری جشنواره نوجوان سالم

 .(.مدرسه و 

  گرایش های مختل  و متنوع جشنوارهمکاتبه با اولیاء و اطالع رسانی رشته ها و 

 ابط شرکت در جشنوارهد شرایط و ضواطالع رسانی به کلیه دانش آموزان مدرسه در مور 

  راه اندازی دبیرخانه جشنواره در مدرسه ،داوری اولیه آثار و برنامه ریزی برای اجرای جشنواره ،برگزاری جشنواره حنوری در

 ( غیرکرونا)بازگشت به وضعیت عادیتورت 

 جشنواره به اداره آموزش و پرورش اعالم نتایج قطعی 

  رسه در برگزاری جشنوارهو برون مدبهره مندی از ظرفیت های درون 

  برگزاری هرچه بهتر مراسم جشنوارهجلب همکاری کادر آموزشی و اولیاء و دانش آموزان در 

  جشنواره بر عهده مدیر مدرسه است نظارت بر انجام کلیه فعالیت های 

 ، اعتبارات و استفاده از  اجرای جشنواره و مراسم تقدیر از برگزیدگان و برآورد برنامه ریزی برای اجرای مراسم افتتاحیه 

 .ای محله بر عهده مدیر مدرسه استکمک های اولیاء و نهاده

 مدرسه برگزاری نمایشگاه از آثار دانش آموزان در 

 

 : ضوابط داوري جشنواره و نكات مهم در خصوص تعیین داوران

 ن که توانایی داوری را دارندمدیران مدارس می توانند از افراد واجد شرایط در مدرسه و یا از اولیائ دانش آموزا،  

 به داوران مرحله مدرسه  ،آثار تفکیک شده در دبیرخانه را برای داوری ،برای داوری آثار استفاده نمود و پس از تدور ابالغ

 .طبق جدول زمانبندی ارائه نمود

 ین متعلق به سال جاری باشد و ، فرهنگیان و والدزبرای شرکت در جشنواره در سال تحصیلی جدید الزم است که اثر دانش آمو

 .در سایر جشنواره ها ارایه نشده باشد

  شود ارسال میمنطقه آثار منتخبین دانش آموزی در سطح مدرسه بعد از تعیین رتبه به اداره آموزش و پرورش. 
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 :قالب آثار در بخش دانش آموزی 

 :ابتدايي انشاء دوره 

     در ایتتن دوره ، . استتت  "ب هتتای اجتمتتاعی از ختتود مراقبتتت کنتتیم     چگونتته در برابتتر آستتی  "محتتور و موضتتوع جشتتنواره 

 .قالب های ارائه اثر برای دوره ابتدایی، نقاشی و انشاء است

 روی یتک تتفحه   ( چگونه از خود مراقبت کنیم)دانش آموزان انشای خود را با توجه به موضوعA0       بته تتورت تایتد شتده 

 .همراه فایل اثر تحویل دهند به

 : ابتدايي نقاشي دوره

  است "(ي اجتماعی از خود مراقبت کنیم ؟گونه در برابر آسیب هاچ)" با توجه به موضوع  01  در 01در اندازه. 

 

 (:ترجمه –گرد آوری  –تاليفي )مقاله 

 ی عنوان ، تفحه ی تقدیر و تشکر ، پیشگفتار ، مقاله باید به ترتیب دارای تفحه ذکر نام و یاد خدا ی متعال ، تفحه 

تفحه چکیده ، فهرست مطالب ، مقدمه ، روش تحقیق ، ادبیات و پیشینه تحقیق ، بیان داده ها و اطالعات و تجزیه و  یک

 .پایان مقاله باشد در متن و نیز درتحلیل آنها ، نتیجه گیری و اظهار نظر محقق، منابع مورد استفاده 

  كرد پژوهشی در اولویت قرار دارندمقاالت با روی: تبصره. 

 پژوهشی  –منبع از مقاالت با درجه علمی  1از  کثرهر مقاله حدا منظورارتقاء کیفیت مقاالت ، انتظار می رود که در به 

 .استفاده شود

  مقاله و ایده پردازی  ، والدین دانش آموزان کلیه ی دوره های تحصیلی و کلیه کارکنان  از در این بخشالزم به ذکر است؛

 .وزش و پرورش می توانند شرکت نمایندآموزشی، پرورشی و اداری آم

 : (پويا نمايي–داستاني )فيلم         

  باید دانش آموز باشد دقیقه باشد و کارگردان حتماً 01 حداکثر دقیقه تا 0زمان فیلم می تواند از. 

 یی ، پایه و رشته تحصیلی نوشتن عنوان فیلم ، نام کارگردان ، سال تولید ، نام نویننده ، نام بازیگران ، و بقیه عوامل اجرا

 .استتیترا  فیلم ضروری  کارگردان و نام آموزشگاه محل تحصیل ، نام منطقه و نام استان در

  امتیاز فیلم ها با توجه به فیلم نامه، کارگردانی و بازیگری، کیفیت تدا، تصویر، تدوین، خالقیت و ارتباط فیلم با 

 .محاسبه می شودموضوع جشنواره 

 الزامی است( هیز از مد و مدگراییپر)ت اسالمی در فیلم رعایت شئونا. 

  در تورتی که  .استاستفاده عینی و ملموس از سیگار ، قلیان و مواد مخدر توسط دانش آموزان در ساخت فیلم ممنوع 

 . باید دارای زیر نویس فارسی باشد از زبان محلی در ساخت فیلم استفاده می شود
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 :روز نامه ديواری 

 به نکات زیر توجه شود باید در تولید روزنامه دیواری . سانتی متر باشد 01در  011یا  01 در 11ابعاد  دیواری باید در روزنامه: 

م مرتبط و مناسب، ها،کاریکاتور دارای پیا طراحی و تفحه آرایی، خالقیت و نوآوری، خوشنوینی و زیبایی سرفصل عنوان مناسب ، -

 درج موضوعات با رویکرد دینی و اسالمی، آشنایی با  رهنگی، معرفی یک شاعر یا نویننده ،بیان رویداد ف جدول، سرمقاله،

یک وا ه مرتبط، مصاحبه، ارجاع دقیق مطالب هر قنمت، دقت در نحوه نگارش و سادگی و روانی و رعایت اتول نگارش، الصاق 

 .استم استان ضروری شناسنامه با درج مشخصات کامل اعنای گروه، نام مدرسه، نام منطقه و نا

 :عکس   
  با فرمت بایدعکسJPG     و  یتاDPI (  رزولوشتن )ستانتی متتر و    01در  01، ستیاه و ستفید یتا رنگتی ، چتا  شتده در انتدازه         011 

  .شتتود در فایتتل ذخیتتره شتتده و بتتا بهتتترین کیفیتتت پذیرفتتته متتی    011بتتا حتتداقل رزولوشتتن   CDبتته روش دیجیتتتالی بتته تتتورت  

 نتام و نتام ختانوادگی، پایته و رشتته تحصتیلی، نتام آموزشتگاه         : ی با مشخصات کامل دانش آمتوز عکتاس شتامل    ا الصاق شناسنا مه

 .استضروری    محل تحصیل، نام منطقه، نام استان، عنوان عکس، موضوع، محل عکاسی، تاریخ عکاسی

 

 : نقاشي 
  سانتی متر تهیه شود 01در  11یا  01در  01باید در اندازه نقاشی . 

 (پوستر سازی -تصویر سازی)گرافیک   -ب( گواش –پاستل  –آبرنگ  –مداد رنگی  –رنگ روغن )ال  نقاشی  :یش گرا 

 :ايده پردازی 

  پیشگیری از منظور از ایده پردازی ، پیشنهادهای نوآورانه و ابتکاری در قالب راه حل های خالق در زمینه برنامه های 

 ایده مورد نظر باید . ایده خود را ارسال نماید   0ین بخش ، هر دانش آمور می تواند برای شرکت در ا. رفتار های پر خطر است

 :دارای ویژگی های ذیل باشد 

 0  ) مطابق محورهای جشنواره باشد. 

 0)  مبتنی بر حل مناله باشد. 

 0 )باشد  انههای خالقدارای راه حل . 

 . و تبیین شود ت ، شر  ایده ، روش اجرا ، معرفی شامل عنوان ، مقدمه ، هد ایده پیشنهادی ، در یک تفحه ، -

 

 :نرم افزار و چند رسانه ای 

 برای این منظور ،  .استو هوشمند در بخش نرم افزار ، اولویت با نرم افزارهای رایانه ای  یازدهمین  دوره جشنواره نوجوان سالم ، در

ای و  منظور از نرم افزار های رایانه: توضیح .)ی تولیدی خود را ارائه نمایندنرم افزار یا چند رسانه ا  0توانند ، حداکثر  دانش آموزان می

،کلیه نرم افزارهای کار بردی در قالب های آموزشی ، فرهنگی و هنری است که در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و هوشمند

 .(تولید می شوندیا تلفن همراه استفاده در رایانه جهت 

 نه ای نیتتز ، تولیتتداتی استتت کتته بتتا استتتفاده از امکانتتات مختلتت  ، از قبیتتل متتتن ، طراحتتی ، تتتدا ، تصتتویر ،  منظتتور از چنتتد رستتا  

 . ای ها می باشدکتاب الکترونیک ، یک نمونه از این چند رسانه . جهت انتقال پیام استفاده می شود
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 :بازی های رايانه ای 

 ی وزان بایتد تشتویق بته ستاخت بتازی هتا      تماعی و رفتارهای پر خطر، دانش آمت در راستای توسعه فرهنگ پیشگیری از آسیب های اج     

بتواند به طور منتقیم و غیر منتقیم با کنب شیوه های زندگی سالم، زمینه پیشگیری از هرگونه خشونت را در نوجوانان  تاند شو رایانه ای

گر چه همه به دالیل غیر آموزشتی  های رایانه ای کنار بازیاما در ممکن است اتل بازی موجب سرگرمی و نشاط آنها باشد. فراهم آورد

گیرند و این امر می تواند اثرات منتقیم و غیتر منتتقیمی   می در حین بازی مهارت های یادگیری مورد نظر را فرا  جذب بازی می شوند و

 . دجنمانی و روابط اجتماعی آنها بگذار بر ابعاد مختل  کیفیت زندگی از جمله وضعیت روانی ،

 :ضوابط عمومي و اختصاصي

هیته بتازی   رعایت شئونات اسالمی در ت، (نفره 0گروه های )تورت گروهی استهای رایانه ای به برگزاری منابقه در رشتۀ ساخت بازی

 :ضروری می باشدتوجه دقیق در ساخت بازی های رایانه ای به موارد ذیل  همچنین  .الزامی است
 

 :ای رايانه ای بايد موارد ذيل رعايت شود در بخش فني ساخت بازی ه (الف

 ...(های لوالیی و توپی و چرخی و مفصل اتطکاك، ارتجاع، جرم ، نیروهای گرانش، تشخیص برخورد ،)فیزیک اولیه  - 
 خالقیت - 
 ؛نور پردازی - 
 ...(تخت یا حجمی و  ابت یا پویا ،ث)سایه ها  - 
 ( textue)بافت - 
 ...(میم گیری وتص منیر یابی ،) هوش مصنوعی - 
 ...(آب و حرکت طبیعی و ، انفجار )جلوه های ویژه  - 
 (بازی با قابلیت تحت شبکه)شبکه  سینتم - 

 
 

 :است بخش هنری بازی های رايانه ای شامل موارد زير( ب

  - گرافیتتک شخصتتیت داستتتان  –وجتتود خالقیتتت و تنتتوع گرافیکتتی     -کیفیتتت و زیبتتایی تصتتاویر محتتیط بتتازی   : گرافیتتک - 
 .....کیفیت فنی شامل منابع نور ، اشعه ها  و –ای تصویری افکت ه

 کتتاربرد تتتدا و –اراکترهتتا بتتا فنتتای بتتازی  کتناستتب تتتدای  –بهتتره منتتدی از موستتیقی متناستتب بتتا بتتازی  : تتتدا و موستتیقی  - 
 -یتان بتازی  تاثیرگذاری تدا و موستیقی در جر  –کیفیت تدا و موسیقی در بازی  –وجود خالقیت  –آوای مناسب در محیط بازی 
 ساخت موسیقی برای بازی

هماهنگی طراحتی   –خالقیت در طراحی شخصیت  –طبیعی بودن حرکت شخصیت در طول بازی  -طراحی شخصیت: شخصیت  - 

 نحوه تعامل با محیط -کاراکترها با نوع بازی

 (نامه بازی:)بخش محتوايي بازی های رايانه ای شامل موارد زير( ج
  روند بیان داستان در طول بازی به مخاطب  –بومی بودن داستان  –جذاب بودن داستان  –ستان جدید بودن دا: بازی نامه–  

 توفیق در رساندن پیام به مخاطب –داستان –شخصیت پردازی  –دیالوگ ها  -خالقیت داستان

 : خلق شخصيت های عروسکي و کارتوني 

ذهن کودکتان و   تماعی و رفتارهای پر خطر تاثیرگذاری  بیشتری  در، که بتواند در حوزه پیشگیری از آسیب های اجشودشخصیتی خلق 
  ،شخصتیت را ببینتد  ایتن  و مختاطبین هتر موقتع     هتای مختاطبین بنشتاند   لبخنتد را بتر روی لتب   ، نوجوانان بگذارد، و  عالوه بر مانتدگاری  

 .همواره پیام را در ذهنشان تداعی کند و مورد توجه قشر وسیعی از آحاد جامعه باشد

 (نفره 0گروه های .)دانش آموزان می توانند به تورت گروهی انجام بدهند  :صرهتب



14 
 

 

  :نكته را مورد نظر قرار داد چنددر هنگام خلق یک شخصیت باید 
 . باشندو جذاب تا حد ممکن واقعی بوده و برای داستان اتلی مناسب شخصیت هایی خلق کنندکه  - 

 .ها شبیه باشند اننان شخصیت هایی خلق کنند که هرچه بیشتر به - 

 .ایرانی ممنوع استحتی  کپی برداری و ننخه برداری منتقیم از نمونه های خارجی و - 

 .خالقیت و جدید بودن،گیرایی در خلق اثر مهم است - 

 .نام  مناسب  برای شخصیت ها مهم است و انتخاب تاکید بر هویت ایرانی - 

 .از نظر پوشش رعایت شئونات اسالمی مهم است 

 

 : شن گرافيك مو

یر قرار انتقال پیام با ید در مورد موضوع جشنواره جذاب  باشد،تا بتواند با بیننده ارتباط بر قرار کند تا  مخاطب را در زمان کوتاهی تحت تاث 

 .دهد

 (نفره  0گروه های .)دانش آموزان می توانند به تورت گروهی انجام بدهند   

 .ز نمونه های خارجی وایرانی ممنوع استکپی برداری و ننخه برداری منتقیم ا  

 .تدا گذاری و موسیقی با رعایت شئونات اسالمی باشد  

 .خالقیت و جدید بودن،گیرایی در خلق اثر مهم است  

 

 :استمشخصات این بخش ، به شرح زیر : روايت 

 :بخش دانش آموزي 

  چگونه تواننتم خودم را از دام رفتارهای پرخطر ، نجات بدهم 

 واننتم به همکالسی خود برای رهایی از رفتارهای پرخطر ، کمک کنم چگونه ت 

 :بخش همكاران مدارس 

  مدرسه ام را از دام رفتارهای پرخطر ، نجات بدهم کالس یا دانش آموزان / چگونه تواننتم دانش آموز 

  بخش والدین: 

 بدهم را از دام رفتارهای پرخطر ، نجات یا دوست فرزندم چگونه تواننتم فرزندم 
 

 (:کانون ياريگران زندگي)ابتکارات جامعه محور 
 

       در ایتتن بختتش از جشتتنواره نوجتتوان ستتالم بتته تتتورت گروهتتی استتت و شتترکت کننتتدگان نمتتی تواننتتد در ایتتن بختتش بتته تتتورت فتتردی 

 ر قالتب محورهتای زیتر    ویژه کانون های یاریگران زنتدگی متی تواننتد د   ه برای این منظور ، گروه های همیاری دانش آموزی و ب. کنند شرکت

 :شیوه ارائه اثر در این شاخه ، عبارت است از  .در جشنواره شرکت نمایند

 (در زمینه آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر) گزارش مخاطرات ، چالش ها و فرتت های مدرسه  

« آسیب هتا  / درخت مشکالت » نام به   A0یا  A0در قالب ترسیم مخاطرات بر روی یک برگه کاغذ ) نیمر  چالش ها و فرتت ها  

 « درخت فرتت ها» ، « درخت چالش ها »، 
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 :شیوه ارائه اثر در این شاخه ، عبارت است از  ؛کارها و ايده ها تدوين نيمرخ راه

 کارها و ایده ها در مورد پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در مدرسه؛گزارش راه 

  در قالب ترسیم راهکارها بر روی یک برگه کاغذ ،اهکارها و ایده ها نیمر  رتدوینA0  یاA0   کاردرخت راه"به نام" 
 

 :طراحي پروژه کوچك 
 

 :شیوه ارائه اثر در این شاخه ، عبارت است از 

 - تارهای پرخطرفگزارش از پرو ه های پیشنهادی برای راهکارهای شناخته شده پیشگیری از اعتیاد ، آسیب های اجتماعی و ر 

 - ب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر معرفی کامل یک پرو ه کوچک ابتکاری برای اجرا در زمینه پیشگیری از اعتیاد ، آسی 

 :شیوه ارائه اثر در این شاخه ، عبارت است از حمايت جويي پروژه کوچك؛ 

 - ای کوچک ابتکاری در زمینه پیشگیری از اعتیاد، کارهای پیشنهادی برای جذب حمایت ها برای اجرای پرو ه هگزارش از راه

 یب های اجتماعی و رفتارهای پرخطرآس

 -            اعتیتاد ،   معرفی کامل یک یا چند حمایتت جتذب شتده بترای اجترای پترو ه هتای کوچتک ابتکتاری در زمینته پیشتگیری از 

 یب های اجتماعی و رفتارهای پرخطرآس
 

 :ر در این شاخه ، عبارت است از شیوه ارائه اث؛ اجرا و مستندسازی پروژه کوچك

 -یب های اجتماعی و رفتارهای پرخطرگزارش منتند از اجرای پرو ه کوچک ابتکاری در زمینه پیشگیری از اعتیاد ، آس 

 -      اعتیتتاد ،  گتتزارش درس هتتای آموختتته شتتده از طراحتتی و اجتترای یتتک پتترو ه کوچتتک ابتکتتاری در زمینتته پیشتتگیری از 

 ای پرخطرارهآسیب های اجتماعی و رفت

 ( :ويژه کارکنان  اداری و همکاران فرهنگي)قالب آثار در بخش ابتکارات مدرسه ای 

 -  با توجه به موضوعات شیوه نامه طر  های چهارگانه پیشگیری؛)الگو ها و فنون آموزش و تدریس پیشگیری در کالس درس 

 -  یا راهنمای پیشگیری در کالس درس طر  درس و 

 - ر کالس درس ریس دفیلم منتند تد 

 -  مدار در مدارس  –خروجی های مربوط به طر  های آموزش رشد : بخش ویژه 

 :محصوالت و منابع کمك آموزشي و فرهنگي پيشگيری 

 -  (ه طر  ها و کار برگ های آموزشی مانند کتابچه های آموزشی مربوط ب)منابع آموزشی و کمک آموزشی 

 -  (ها و بازی ها با رویکرد پیشگیریك ، لو  فشرده ، نمایشگاه ، سرگرمی کتابچه ، دفتر: مانند )محصوالت فرهنگی 

 :پروژه های ابتکاری پيشگيری 
 - رای پیشگیری از آسیب های اجتماعیبرنامه عمل ساالنه مدرسه ب 

 - ش و فرهنگ سازی در زمینه پیشگیریطر  یا پرو ه نوآورانه مدرسه برای آموز 

 -  (مورد و مددكاری اجتماعی مدیریت -محور  –با تاکید بر مشارکت جامعه )توانمندسازی پرو ه ها و مداخالت موردی برای 

 :اقدام پژوهي

 -اقدامی توام با پژوهش ، برای تغییر و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب. 

 -  اقدام پژوهی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی  و رفتارهای پر خطر انتخاب گردد موضوع. 
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 : ت مهمتذکرا
 

  در بختش ابتکتارات مدرسته ای    « مداخالت مدرسه اي»به محتور  « مدیریت مورد و مددکاري اجتماعی» رشته جدید

 . شود جشنواره نوجوان سالم ، اضافه می

  شود ضافه میا، به جشنواره نوجوان سالم « روایت»ضمن حفظ و استمرار رشته های دهمین دوره جشنواره، رشته جدید  ، 0011-0010از سال تحصیلی. 

  شود ، بخش بین الملل به جشنواره نوجوان سالم ، اضافه می 0011-0010از سال تحصیلی  . 

 شودایند، از ارسال کاغذی پرهیز با توجه به وضعیت کرونا در کشور دانش آموزان باید فایل اثر را ارسال نم. 

 ، آموزی باشد نفره و دانش 1 تا 0گروهی  لزوما باید کار ،ش آموزاناننمایش د ،تئاتر  ،فیلم و روزنامه دیواری  در رشته های مقاله. 

  ایده پتردازی   ،در مورد والدین دانش آموزان و کارکنان آموزشی ، پرورشی و اداری آموزش و پرورش در رشته های  مقاله نوینی

 .ندت خود را در استان ارایه نمایو روایت می توانند انفرادی مقاله و ایده خود  و روای

 شودآموزان دوره ابتدایی ، والدین و کارکنان در مرحله استانی اجرا  آثار دانش. 

  استفاده شودنمایشگاه های استانی برپایی آثار منتخبین کشوری برای. 

  عمل آیده جشنوارهای قبل جلوگیری بمربوط به از داوری آثار تکراری. 

 استفاده گردد ش در شبکه های اجتماعی و رسانه ای با موافقت تاحب اثراز آثار برتر یازدهمین جشنواره نوجوان سالم برای پخ. 

  (.گیرندگردد که به شر  ذیل مورد تجلیل قرار میآموزان دوره متوسطه اول و دوم ، ارسال میدانش آثارترفا )در مرحله کشوری :

  –اثتر برتتر    0برتتر پویتا نمتایی، در رشتته روز نامته دیتواری        اثر 0اثر برتر فیلم داستانی،  0: در رشته فیلم –اثر برتر   0در رشته مقاله 

 –پاستتل   –آبرنگ  –مداد رنگی –رنگ روغن  )از هر زیرمجموعه نقاشی  اثر برتر  0: در رشته نقاشی –اثر برتر   0در رشته عکس 

اثر برتتر در خلتق شخصتیت      0نه ای، اثر برتر در رشته  بازی های رایا  0-( پوستر ساز -تصویر سازی)اثر برترگرافیک   0 -( گواش

 . اثر برتر در رشته روایت مورد تقدیر قرار خواهند گرفت  0گرافی و  اثر برتر در رشته موشن  0کارتونی یا عروسکی 

  اثر برتر  0در رشته ایده پردازی  اثر برتر و  0در رشته نرم افزار  چند رسانه ای 

  ( کانون های  یاریگران) "ابتکارات جامعه محور  "هر زیر شاخه بخش ابتکارات در بخش اثر برتر از   0: بخش ابتکارات مدرسه ای

 .می باشد( ابتدایی)به تفکیک مقطع تحصیلی 

 در بخش روایت دقت شود که اطالعات دانش آموز  مخاطب محفوظ گردد. 

  داشتبخش ابتکارات جامعه محور ، در یازدهمین دوره جشنواره ، حفظ شده و استمرار خواهد. 

  (متوسطه دوم متوسطه اول،)شامل ،( کانون های یاریگران) "ابتکارات جامعه محور  "در بخش 

  (سه رمورد و مددکاری اجتماعی در بخش ابتکارات مد رشته روایت در بخش دانش آموزی ، و رشته مدیرت) رشته های اضافه شده به دوره یازدهم جشنواره 

  رتر مورد تقدیر قرار خواهند گرفتهر کدام سه اثر ب( متوسطه دوم توسطه اول،م ابتدایی،)به تفکیک مقطع تحصیلی. 

  توجه ویژه ای مبذول گردد آثار و رویکردهای پیشگیرانه جشنواره، و دینی به مالحظات تربیتی است در داوری آثار ،ضروری. 

      شتوراهای استالمی شتهر و روستتا  کشتور     ویتژه استتانداری، فرمانتداری، بخشتداری و     ه با جلب مشتارکت هتای بترون ستازمانی، بت  

 .عالوه بر اختتامیه استانی، اختتامیه های جشنواره در سطح مناطق و شهرستان ها نیز  برگزار گردد

 ویژه نامه ترویجی و نیز لو  فشرده برای معرفی جشنواره و آثار برگزیده تهیه گردد. 

 ، توضتیح  )  .مین متی شتود  تتتاّ مصوب معاونت پرورشتی و فرهنگتی ت  از محل منابع  اعتبارات یازدهمین جشنواره نوجوان سالم :

 ،مین جتوایز نقتدی برگزیتدگان    همچنتین تتا  حق الزحمه ها و نیز تعرفته مربتوط بته آن هتا     پرداخت تصمیم گیری درباره نحوه 

 . (، بالمانع است رعایت ضوابط و مقرراتآموزش و پرورش استان و  اداره کل ینظر کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعبا  
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 مورد استفاده داوری  و ابالغ های نمون برگ ها

 در يازدهمين دوره جشنواره نوجوان سالم

 

   1044 - 1041 سال تحصيلي 
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 در جشنواره نوجوان سالم برگه داوري موشن گرافی

 تحصیلی     سالاستان                                                            نام و نام خانوادگی صاحبان اثر         

 پایه تحصیلی                                        جنسیت                                          دوره تحصیلی         

 

 امتياز دريافتي حداکثر امتياز مالك های ارزشيابي رديف

  6 ه بعدیس 0

  0 دو بعدی 0

  1 استفاده از کاراکتر اختصاتی 0

  1 ریگ بندی و یا استخوان بندی تحیح کاراکترهای داستان 0

  1 حرکات و انیمیت واقع گرایانه کاراکتر 1

  1 حرکات مناسب اعنای کاراکتر از جمله دست ها در هنگام تحبت و گفتگو 6

  01 مربوط به حوزه پیشگیری  استفاده از طر  ها و المان های 0

  1 استفاده از موزیک متن متناسب با موشن گرافیک  8

  1 هماهنگی تدا و گویندگی 9

  1 و کیفیت مناسب تدای گوینده  وضو 01

  01 سناریو و داستان خالقانه 00

  1 قابل فهم بودن موشن گرافی برای سنین مختل  00

  1 ای داستانشروع و پایان جذاب و مناسب بر 00

  6 حرکت نرم و واقع گرایانه اجزای موشن گرافیک 00

  1 نظم و هماهنگی سایر اجزاء 01

  6 نپریدن و یا خطی نبودن ترننفرم ها و یا حرکات هر یک از اجزای موشن گرافیک 06

  0 توجه به فرهنگ و آداب و رسوم در جمهوری اسالمی ایران 00

  011 جمع کل 

 

 :تاریخ وامضاء:                                                         خانوادگی داورنام و نام 

 :توضیحات داور
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 اي  در جشنواره نوجوان سالم یانه هاي را نمون برگ داوري بازي

                                                                                                                                                                                 تحصاااااایلی سااااااالدختاااااار    پساااااار          : جنساااااایت    نااااااام و نااااااام خااااااانوادگی دانااااااش آمااااااوز       

 اسم بازي                                       ناحیه                                           مدرسه                            /منطقه /شهرستان 

 ردی  دسته معیارهای ارزیابی حداکثر امتیاز امتیاز کنب شده

 اجرا شدن بدون مشکل بازی 1 

 فنی

0 

 0 کنترل روان وساده 1

پیاده سازی سینتم ارتقا و تنوع گیم   1 play 0 

نالینپیاده سازی قابلیت آ 1  0 

تی و بصریجلوه های تو 1   

 هنری

1 

طراحی  1 ux-ul 6 

 0 طراحی یک کاراکتر و یک گراند 1

 8 تناسب مدل هنری با ایده و مخاطب بازی 1

 ایده گیم پلی بازی و نوع آوری 1 

 طراحی بازی

9 

 01 طراحی مکانیک های اتلی و فرعی بازی 1

 00 طراحی سینتم ارتقا و مهارت آموزی 1

ریال مناسب طراحی نوتو 1  00 

 00 برنامه مناسب برای توسعه 1

 طراحی تحیح مدل در آمدزایی برای بازی 1 

مدل تجاری و کنب وکار  

00 

 01 مخاطب سنجی و پاسخ تحیح به نیاز مخاطب 1

 06 طراحی برنامه مشخص برای وفاداری مشتری 1

های ملی و مذهبیارزش ارتباط با زی با مفاهیم و 1   

گی و محتواییفرهن  

00 

 08 ارزش آموزشی بازی 1

 09 داستان بازی 1

مع کل امتیازج 011    
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 نمون برگ داوري خلق کاراکتر در جشنواره نوجوان سالم

 :نام مدرسه :                      نام منطقه       :                               موضوع اثر :                                                                 کد اثر 

 دختر          پسر :جنسیت :                       پایه و رشته تحصیلی :                        صاحب اثر / نام معلم

 :شماره تلفن صاحب اثر

 ردی  شاخص ها و مالك داوری حداکثر امتیاز امتیاز کنب شده مالحظات

سب کاراکتر با گروه سنیتنا 8    0 

 0 تحلیل و بررسی شخصیت 6  

 0 تناسب کاراکتر با رسانه ای که ارائه خواهد شد 6  

کیفیت خطوط )توسعه هویت کاراکتر به وسیله طراحی  01  

....(سادگی طر  و  قدرت بصری، روانشناسی خطوط ،  

0 

کتراغراق در ویژگی  های کارا 8    1 

متمایز کردن کاراکترعمق بخشیدن و  6    6 

(میزان رنگ و غیره روانشناسی رنگ ،)استفاده از رنگ  8    0 

 8 آکننوار و لباس 01  

 9 موفقیت در انتقال موضوع 6  

 01 کیفیت اثر 1  

  خالقیت 1  

 امتیاز کل 011  

 

 

 امناء شماره تماس نوع داوری نام و نام خانوادگی داور ردی 

   تخصصی  

صیتخص      

   تخصصی  

   موضوعی  
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 نمون برگ داوري مقاله پژوهشی  در جشنواره نوجوان سالم 

 دختر         پسر   :   عنوان کامل مقاله                            جنسیت :                          نام ونام خانوادگی صاحب یا صاحبان اثر

 :شماره تلفن صاحب اثر                                                                                                         استان ، منطقه و مدرسه  

 شاخص هاي بخش روش شناسی مقاله

امتیاز  امتیازشاخص شاخص های ارزیابی ردیف

 مکتنبه

 توضیحات ضروری

   2 ذکر نام خدا 1

داشتن چارچوب نظري نویسي ورعایت اصول مقاله  2  5   

معتبر مرتبط با موضوع استفاده از منابع جدید و 3  5   

پرهیز از پراکنده گویي رواني متن و شیوایي و 4  5   

   5 (APA)رعایت ارجاع صحیح درون متني  5

 

 شاخص هاي بخش محتوا مقاله

روریتوضیحات ض امتیاز مکتسبه امتیازشاخص شاخص های ارزیابی ردیف  

باشد اهداف جشنواره و گویا بودن عنوان مقاله طوري که در برگیرنده محتوا 1  11   

مستدل هاي  جدید وارا ئه دیدگاه ابتکار ي بودن موضوع و تازگي و 2  21   

   8 اهمیت موضوع به لحاظ نظري یا کاربردي 3

علمي و ارائه نتیجه گیري مشخص نو نظرات و تجزیه وتحلیل اطالعات و 4  25   

 

 شاخص هاي بخش شكل مقاله

 توضیحات ضروری امتیاز مکتنبه امتیازشاخص شاخص های ارزیابی ردی 

1 
مراعات قواعد دستور زبان فارسي ، استفاده از  رعایت اصول نگارشي و  

روان تعبیرات صحیح و  
5 

  

(نتیجه گیري وکلمات کلیدي  پیشنهاد، حاوي مقدمه،) داشتن چکیده علمي  2  5   

ماخذ با رعایت اصول ماخذ نویسي داشتن فهرست منابع و 3  5   

 

 :امتیاز نهایي مقاله 

 :نظر داوران

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

 

 : نام خانودگي داوران  نام و

 

 امضا .................................. ـ   3امضا                       ............  ...................................ـ 2امضا                    . ......................................ـ 1
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 نمون برگ داوري فیلم کوتاه داستانی در جشنواره نوجوان سالم 

 :نام مدرسه :                      نام منطقه :                                     موضوع اثر                                                   :            کد اثر 

 :دختر        پسر       شماره تلفن صاحب اثر:جنسیت :                       پایه و رشته تحصیلی          :          صاحب اثر / نام معلم

  :     استان:                         خصات دانش آموزمش 

 :مدرسه  :شهرستان / منطقه  :استان  :نام فیلم 

 :زمان  :مقطع  :مربی یا مشاور  :کارگردان 

 :پایه تحصیلی دانش آموز 

  امتیازات* 

امتیاز  امتیاز حداکثر کارگردانی و بازیگری( ب   امتیاز کنب شده حداکثر امتیاز فیلم نامه( ال  

 کنب شده

  0 درك درست از فیلمنامه -0   0 تم و ایده -0

  8 دکوپا  -0   8 داستان -0

  1 هدایت بازیگران -0   1 شخصیت پردازی -0

  01 بازی بازیگران -0   1 پرداخت محتوا -0

   0 انتقال پیام -1

 

امتیاز کنب  حداکثر امتیاز ینتدو( د   امتیاز کنب شده حداکثر امتیاز تصویر و تدا( ج 

 شده

  0 تداوم -0   1 ترکیب بندی تصویر -0

  0 ریتم -0   1 کیفیت تصاویر -0

  8 رعایت اتول تدوین -0   0 نور پردازی -0

  0 موسیقی -0   0 تدا -0

 

 111 جمع امتیاز  امتیاز كسب شده حداكثر امتیاز خالقیت( ه 

  امتیاز نهایی   8 خالقیت ویژه

 : نظر داوران 

 

 محل امضا نام و نام خانوادگی داوران ردیف

1   

2   

3   
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 نمون برگ فیلم پویا نمایی انیمیشن در جشنواره نوجوان سالم

 دختر          پسر            :جنسیت :                                           نام ونام خانوادگی صاحب یا صاحبان اثر

 استان                                    منطقه شهرستان                            نام مدرسه :                              فیلم   نام

 مربی یا مشاورمقطع تحصیلی                         پایه و رشته تحصیلی                کارگردان                                

  
 :مدرسه  :شهرستان / منطقه  :استان  :نام فیلم 

 :زمان  :مقطع  :مربی یا مشاور  :کارگردان 

 :پایه تحصیلی دانش آموز 

  امتیازات* 

امتیاز  حداکثر امتیاز کارگردانی و بازیگری( ب   امتیاز کنب شده حداکثر امتیاز فیلم نامه( ال  

کنب 

 شده

  0 و هدایت  درك درست -0   0 تم و ایده -0

  8 دکوپا  -0   8 داستان -0

  01 طراحی کاراکترها  -0   1 شخصیت پردازی -0

      1 پرداخت محتوا-0

   0 انتقال پیام -1

 

 امتیاز کنب شده حداکثر امتیاز تدوین( د   امتیاز کنب شده حداکثر امتیاز تصویر و تدا(  

  0 تداوم -0   1 ترکیب بندی تصویر -0

  0 ریتم -0   01 کیفیت تصاویرو انیمیشن ها  -0

  8 رعایت اتول تدوین -0   0 نور پردازی -0

  0 موسیقی -0   0 تدا -0

 

 011 جمع امتیاز  امتیاز کنب شده حداکثر امتیاز خالقیت( ه 

  امتیاز نهایی   8 خالقیت ویژه

 

 : نظر داوران 

 محل امنا نام و نام خانوادگی داوران ردی 

0   

0   

0   
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 فرم داوري عكس در جشنواره نوجوان سالم

 :پسر:                                                                 دختر:                                     دوره تحصیلی متوسطه

 :استان                                                             :                                       نام و نام خانوادگی دانش آموز

 

 مالك های ارزیابی بخش مشخصات
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01 01 01 01 01 01 01 01 011 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

                        امنا...............................ت 0امنا       ................................ت0امنا            .......................... ت 0: نام ونام خانوادگی داور ان 
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 جشنواره نوجوان سالم درنمون برگ داوري عكس 

 :پسر:                                                                 دختر:                                     دوره تحصیلی متوسطه

 :استان:                                                                                              دانش آموزنام و نام خانوادگی 

 
 

 مالک هاي ارزیابی بخش مشخصات
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 جشنواره نوجوان سالم درنمون برگ داوري روزنامه دیواري 

 :                                                لیدوره تحصی: نام مدرسه :                      منطقه دختر        پسر  نا      : جنسیت     :       موضوع اثر  

 :                           سرگروه  / نام و نام خانوادگی صاحب اثر:                           پایه و رشته تحصیلی 

 : راهنما نام معلم                                       :                        شماره تلفن صاحب اثر

 -5                       -4                     -3                      -2                          -1:             نام اعضاء گروه 

 

 ردیف شاخص ها و مالك داوري حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده مالحظات

 ساختار محتوا ساختار محتوا 

 1 عنوان مناسب 1 1   

 2 طراحي و صفحه آرایي نشریه 5 -   

 3 خالقیت و نوآوري 4 5   

 4 خوشنویسي و زیبایي سرفصل ها 4 4   

 5 شناسنامه اثر 3 -   

 6 (داشتن پیام هاي مناسب)کاریکاتور 2 3   

 7 جدول با محتواي سئواالت مرتبط با موضوع 2 3   

 8 سرمقاله 2 5   

 9 ، علمي مرتبطیك رویداد فرهنگي  2 2   

 11 معرفي یك کتاب مرتبط با موضوع 2 2   

 11 معرفي یك شاعر یا نویسنده 1 1   

 12 درج موضوعات با رویکرد دیني و اسالمي 3 5   

 13 آشنایي با یك واژه آموزشي، تربیتي ، فرهنگي و هنري 2 5   

 14 مصاحبه مرتبط با موضوع 2 4   

 15 ه مرتبط با موضوع و محور مرتبطغناي محتواي نشری 2 11   

 16 ارجاع دقیق مطالب هر قسمت 3 -   

 17 نحوه نگارش ، سادگي ، رو اني و رعایت اصول نگارش 11 -   

 جمع کل 51 51   

 .در غیر اینصورت امتیاز کسر خواهد شد. در هر ستون ذکر منابع و مآخذ ضروري است : تذکر 

 امضاء شماره تماس نوع داوري رنام و نام خانوادگي داو ردیف

   تخصصی  

   تخصصی  

   تخصصی  

   موضوعی  
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 نمون برگ داوري ایده پردازي  در جشنواره نوجوان سالم 
 :نام مدرسه :                      نام منطقه :                                     موضوع اثر 

 دختر        پسر: جنسیت :                                پایه و رشته تحصیلی                 :               دوره تحصیلی

 :       نام معلم راهنما:                                شماره تلفن صاحب اثر:                         سرگروه  / نام و نام خانوادگی صاحب اثر

 

 ردیف شاخص ها و مالک داوري داکثر امتیازح امتیاز کسب شده مالحظات

 0 عنوان مناسب 01  

 0 مقدمه 1  

 0 هدت 1  

 0 شر  ایده 1  

 1 روش اجرا 1  

 6 خالقیت و نوآوری 01  

 0 مطابقت ایده با عنوان 1  

 8 مبتنی بر مهارت حل منئله مناله 01  

 9 مطابق بر محور جشنواره 01  

 قابلیت اجرا 1  
01 

 جمع کل   

 

 امضاء شماره تماس نوع داوري نام و نام خانوادگی داور ردیف

   تخصصی  

   تخصصی  

   تخصصی  

   موضوعی  
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 نمون برگ داوري  نرم افزار و چند رسانه اي در جشنواره نوجوان سالم 
 :نام مدرسه :                      نام منطقه          :                            موضوع اثر :                     کد اثر 

 دختر                  پسر :جنسیت :                                پایه و رشته تحصیلی :                                دوره تحصیلی

 :         نام معلم راهنما:                               شماره تلفن صاحب اثر   :                                  سرگروه  / نام و نام خانوادگی صاحب اثر

 -5                        -4                         -3                       -2                          -1:             نام اعضاء گروه 

 

 ردیف شاخص ها و مالک داوري حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده مالحظات

 0 داشتن فهرست موضوعی و جنتجو جهت دسترسی سریع 1  

 0 ایجاد پنجره های پیغام 1  

 0 موارد ابتکاری 6  

 0 گرافیک و ظاهر زیبا و کاربر پنند 6  

 1 استفاده از رمز 0  

 6 استفاده از پایگاه داده 0  

از لینک استفاده مناسب از کلمه ها و استفاده 1    0 

 8 مناسب بودن تصاویر و هماهنگی با موضوع 1  

 9 توضیحات کامل در رابطه با موضوع و فونت و نوشتار مناسب 1  

در گزارش ها... درج مواردی چون ساعت ، تصویر ، شماره تفحه و  1    01 

 00 داشتن راهنمای استفاده از چند رسانه ای 1  

 00 زمانبدنی مناسب 1  

 00 استفاده از سینتم توتی 1  

 00 ایجاد جلوه های ویژه تصویری 1  

 01 استفاده از زبانهای برنامه نوینی 1  

 06 استفاده از نرم افزارهای طراحی سه بعدی 1  

 00 مرحله ای بودن محیط چند رسانه 0  

 08 داشتن سینتم ارزیابی با پرسش و پاسخ 0  

 09 (auto run) نصب و راه اند ازی آسان  6  

 01 قابلیت اجرا در دوسینتم عامل ویندوز و اندروید 6  

 جمع کل 011  

 

 امضاء شماره تماس نوع داوري نام و نام خانوادگی داور ردیف

   تخصصی  

   تخصصی  

   تخصصی  

   موضوعی  
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 باسمه تعالی                                                                                 

 شماره                                                                                                                                                  

 تاریخ                                                                                                                                                  

 سرکار خانم/ همکار محترم جناب آقاي

 احترامادای باسالم و 

های تخصصی  شایستگی ها و توانمند ،نظر به تعهد و ..... ......................با استناد به شیوه نامه توفیق روز افزون ،سالمتی و آرزوی  ضمن   

  جشنواره نوجوان سالم.... ......................به عنوان عضو كار گروه تخصصی و با حفظ سمت به موجب این ابالغ ..... ..........................جنابعالی در حوزه 

 .می شوید نصوبم........ .............................تحصیلی  ناحیه در سال /شهرستان /آموزش و پرورش استان

 مراقبت اداره امور تربیتی، مشاوره و  با هماهنگی و همکاری ،ابالغیشرح وظایف  كاملو با رعایت تمام توان و تجربه خود با بکارگیری امید است 

 .آسیب های اجتماعی اداره آموزش و پرورش انجام وظیفه نمایید در برابر

 اعتبار از محل اعتبارات معاونت پرورشی و فرهنگی پرداخت خواهد شدبدیهی است حق الزحمه جنابعالی در صورت تأمین 

 

                                                                                             

 امضاءمهر و                                             

 ناحیه/منطقه/شهرستان/آموزش و پرورش استانرئیس /مدیركل                                             
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 باسمه تعالی

 شماره                                                                                                                                                  

 تاریخ                                                                                                                                                  

 سرکار خانم/ همکار محترم جناب آقاي

 باسالم و ادای احترام

و نظر به تعهد ، شایستگی ها و توانمند های تخصصی .............. .............ضمن آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون ، با استناد به شیوه نامه   

 جشنواره نوجوان سالم .......................... به موجب این ابالغ و با حفظ سمت به عنوان دبیر تخصصی بخش............................... جنابعالی در حوزه 

 .منصوب می شوید..................................... تحصیلی ناحیه در سال / شهرستان/ آموزش و پرورش استان

 مراقبت امید است با بکارگیری تمام توان و تجربه خود و با رعایت كامل شرح وظایف ابالغی، با هماهنگی و همکاری اداره امور تربیتی، مشاوره و 

 .ددر برابر آسیب های اجتماعی اداره آموزش و پرورش انجام وظیفه نمایی

 بدیهی است حق الزحمه جنابعالی در صورت تأمین اعتبار از محل اعتبارات معاونت پرورشی و فرهنگی پرداخت خواهد شد

 

                                                                                             

 ءمهر و امضا                                            

 ناحیه/منطقه/شهرستان/رئیس آموزش و پرورش استان/مدیركل                                             

 


