باسمه تعالی

پیوست اول :

منتخب مرکز استان

استان
شهرستان

دفترچه مسئول انجمن مدرسه دخترانه

نام مدرسه
نام قرارگاه
نام مربی
تلفن مربی
نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:
نام نام خانوادگی معاون پرورشی مدرسه:

گزارفرمهای ثبت گزارش

نام نام خانوادگی مسئول انجمن مدرسه:

پنجمین دوره جشنواره مدرسه انقالب

ارزیابی
مربی

شهرستان

استان

دبیرخانه

1

تلفن:
پست الکترونیکی:

شهرستانها

در صورتی که نمایشگاه به صورت غرفه ای برگزار می شود  ،تعداد غرفه ها ...............


مختصات نمایشگاه

محل برگزاری نمایشگاه :
نماز خانه مدرسه



حیاط مدرسه

سالن بین کالسها

کادراجرایی آماده سازی و برگزاری نمایشگاه:
دانش آموزان مدرسه



دفتر انجمن اسالمی

سایر .......................................................................

اعضای سایر تشکلهای مدرسه

اعضای عادی انجمن اسالمی مدرسه

حمایت کنندگان (فکری،پشتیبانی و تدارکات و  )...در برگزاری نمایشگاه:
مربی قرارگاه

کادر مدرسه

اعضای کادر اتحادیه شهرستان

خانواده

نقدی  ............................... :ریال
دانش آموزان

حامیان مادی نمایشگاه(نقدی و غیر نقدی)

غیر نقدی........................................................................................................................................................ :
نقدی  .......................... :ریال

اتحادیه شهرستان
غیر نقدی....................................................................................................................................................... :
نقدی  .......................... :ریال
کادر مدرسه

غیر نقدی....................................................................................................................................................... :
نقدی  .......................... :ریال

خانواده ها

غیر نقدی....................................................................................................................................................... :
نقدی  .......................... :ریال

سایر تشکلها

غیر نقدی....................................................................................................................................................... :

2

-1
ردیف

فرم ثبت بخش مقدماتی جشنواره
شرح

عنوان
توضیح:

1

3

صورتجلسات قرارگاهی
(مباحث مطرح شده معرفتی و هماهنگی تشکیالتی)

عرضه ی محتوا به صورت کار تولیدی
( شامل تولید نرم افزار ،کلیپ ،پاورپوینت ،کارهای حجمی
مفهومی ،پوستر سازی ،روزنامه دیواری )...

عنوان سرفصل.........................................

نوع کار......................................................

عنوان سرفصل.........................................

نوع کار......................................................

عنوان سرفصل.........................................

نوع کار.....................................................

عنوان سرفصل.........................................

نوع کار......................................................

عنوان سرفصل.........................................

نوع کار......................................................

3

مستند پیوست
عکس

فیلم

سایر

 2-1فرم ثبت مدل برگزاری
ف

ردی

عنوان

1

جذب و اثر بخشی بر مخاطبین

2

استفاده از هنر( تئاتر ،هنرهای دست و)...

توضیحات ( شرح وجه خالقیت در فرم مربوطه آورده شود)
تبلیغات:

نوع تبلیغات:

استفاده از استاد راهنمای تاریخ مدرسه

مصاحبه:

مصاحبه شونده:

سایر.................................

نوع هنر و مورد بکارگیری:

4

خالقیت در عرضه ی محتوا

3

فضای سازی داخلی و خارج نمایشگاه

قالب ارائه محتوای غرفه ها
( وجه خالقیت در فرم دفاعیه بیان شود)

ایجاد نمایشگاه با استفاده از لوازم مناسب و کم هزینه
صداپردازی
سایر.........................................................

عناوین غرفه ها

برگزاری همایش

موضوع.........................

گفتگوی آزاد
مسابقات
تصویرسازی
نمادسازی
اکران فیلم
ارائه پاورپوینت

مخاطبین و برگزار کننده ...............................
موضوع.........................
نوع مسابقه ( فرهنگی ،هنری ،علمی ،ورزشی و)...

5

ایدهپردازی و چینش اثربخش در سرفصلها

توضیح:

6

توجه به مالحظات بومی ،شهری و استانی

توضیح:

4

توضیحات
عکس

فیلم

سایر

2ـ  2فرم ثبت مدل برگزاری
ردی
ف

عنوان

1

استفاده از ظرفیتهای سایر تشکلها

2

فعالیت اعضای هیئت مرکزی و عموم اعضای انجمن

3

دعوت مسئولین شهری یا استانی جهت بازدید از

توضیحات
تشکل:

همکاری:

تشکل:

همکاری:

معاون علمی:

فعالیت:

معاون فرهنگی:

فعالیت:

نام:

مسئولیت:

نمایشگاه

4

نظر سنجی بازدیدکنندگان نمایشگاه

5

حضور در راهپیمایی  22بهمن

6

غرفه ای بودن و داشتن مسئول غرفه(راوی)

توضیحات را در قسمت معرفی غرفه ها بیان نمایید

7

معرفی کتاب با توجه به موضوعات غرفه ها

توضیحات را در قسمت معرفی غرفه ها بیان نمایید

8

اجرای گروه سرود

9

گزارش کار و ثبت فعالیت ها

تعداد:
حضور اجتماعی
حضور فردی

مخاطبین...................................
توضیح:

مسئول گروه سرود :
نعداد اعضای گروه (نام و نام خانوادگی):

نماهنگ  5تا  7دقیقه ای
فرم ثبت گزارش

توضیح:
توضیح:

5

مستند پیوست
عکس

فیلم

سایر

 -3فرم ثبت محتوا

مستند پیوست

محورها
موضوعات

ریزموضوعات

1

امام عشق

پرداختن به شخصیت ،زندگینامه ،مبارزات ،آثار و اندیشه های امام روح اهلل و نقش رهبری ایشان
به عنوان شاخص انقالب اسالمی

2

زنده به گور کردن مدرن

3

دیروز ما

4
7

9

12

ایستگاه پایداری

نقش آفرینی زنان و دختران دانش آموز در به ثمر نشاندن انقالب(.1تحول فکری و روحی زنان
.2حضور زنان در صحنه انقالب .3انگیزه حضور زنان  .4ویژگی زنان انقالبی

دستاوردهای انقالب

امروز ما

خانه عنکبوت
خاکریز های زنانه

11
11

اسوه های انقالبی

معرفی چهره های انقالبی و شهدای ترور مانند شهید مطهری ،شهید بهشتی ،شهدای ترور و چهره
ها ،شهدا و شخصیت های بومی موثر در انقالب اسالمی

من انقالبی ام

8

فردای ما

بازخوانی نقش سلسله پهلوی در تغییر هویت زن مسلمان ایرانی

به تصویر کشیدن نقش آفرینی رهبر معظم انقالب در پیروزی،حفظ،تداوم و صدور انقالب به
جهانیان
دستاوردهای مهم درعرصه های علمی،فناوری،فرهنگی ،اجتماعی ،معنوی و "هویت بخشی به زن
مسلمان ایرانی
مصادیق استکبار ،دشمن شناسی ،شناخت عرصه های نفوذ دشمن و راههای مقابله با آن،عرصه
های درگیری با استکبار براساس بیانات امام خامنه ای در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن های
استخراج سهم زنان در مبارزه با عرصه های جنگ نرم .1پیشرفت علمی(معرفی عرصه های علمی
اسالمی
ضروری برای حضور زنان و.2)...حجب و عفاف زنانه.3اقتصاد مقاومتی .4اصالح سبک زندگی زنانه
.5نقش های اجتماعی از جمله رسالت تشکیالت دانش آموزی در پیگیری مطالبات امام خامنه ای

مهدی یاران

پرداختن به ویژگی های انصار المهدی عج با توجه به آیه  54سوره مائده (آیه سال)

رسم عقیله

معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زینب کبری (سالم اهلل علیها) –خصوصاً نقش مبنایی
ایشان در زنده نگه داشتن اسالم و الگودهی به زنان مجاهد انقالبی

6

عکس

فیلم

سایر

عنوان
نام غرفه:

راوی غرفه:

معرفی غرفه های نمایشگاه مدرسه انقالب

معرفی کتاب با توجه به موضوع غرفه:

(لطفا مختصر توضیح دهید و وجه خالقیت را نیز بنویسید و متناسب با تعداد غرفه ها تکثیر فرمایید).

منابع و محتوای استفاده شده:

شرح مختصر و وجه خالقیت :

آدرس محتوای غرفه در دی وی دی ارسالی .................... :
نام غرفه:

منابع و محتوای استفاده شده:

معرفی کتاب با توجه به موضوع غرفه:
شرح مختصر:

راوی غرفه:

آدرس محتوای غرفه در دی وی دی ارسالی .................... :
نام غرفه:

راوی غرفه:

منابع و محتوای استفاده شده:

معرفی کتاب با توجه به موضوع غرفه:
شرح مختصر:

آدرس محتوای غرفه در دی وی دی ارسالی .................... :
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((باسمه تعالی))
فرم نظر سنجی مسئول انجمن مدرسه
استان:

شهرستان:

ستان:قوت وضعف نمایشگاه را بیان
 1ا– نقاط

نام و نام خانوادگی مسئول انجمن:

نام مدرسه:

فرم ارزیابی
نمایید؟
شهرستان:

نام ونام خانوادگی مسئول انجمن:

نام مدرسه:

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف:

 – 2فرصتها و موانع اجرایی که برایتان پیش آمده را بیان نمایید؟
فرصتها:

موانع اجرایی:

 – 3هرگونه انتقاد و پیشنهاد نسبت به برگزاری نمایشگاه ،شیوه نامه و سایت مدرسه انقالب دارید به طورمختصر بیان نمایید؟
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((باسمه تعالی))
فرم نظر سنجی بازدید کنندگان از نمایشگاه مدرسه انقالب
شهرستان................................... :

استان.................................... :

نام و نام خانوادگی.................................... :

مدرسه.......................... :

مشخصات بازدیدکننده:

دانش آموز

والدین دانش آموزان

دبیر مدرسه

مسئول (شهری /استانی /ملی)

کالس.............. :

تحصیالت......................:

موضوع تدریس................... :

سمت.................................... :

سایر

 )1به نظر شما برگزاری این نمایشگاه ها تا چه اندازه برای باالبردن سطح اطالعات دانش آموزان نسبت به انقالب و دستاورهای آن مفید است؟
کم

خیلی کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

 )2به طور کلی سطح نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

 )3همکاری ،همراهی و ارتباط گیری کادر مدرسه با دانش آموزان را در برپایی نمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

 )4تا چه اندازه انجمن اسالمی مدرسه در تبلیغات و جذب مخاطب موفق عمل کرده است؟
خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

 )5استقبال دانش آموزان از نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

 )6در مجموع تسلط راویان غرفه ها را چگونه توصیف می کنید؟
خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

 )7به نظر شما کدام بخش از "نمایشگاه مدرسه انقالب" نیاز به تکمیل و تالش بیشتری دارد؟
 )8هرگونه انتقاد و پیشنهاد سازنده نسبت به برگزاری نمایشگاه ،بیان نمایید
9

