آئین نامه اجرایی
برگزاری پنجمین
جشنواره آموزشی  ،تحصیلی جایزه ملی ایثار
ویژه
دانش آموزان  ،دانشجویان و طالب شاهد و ایثارگر

معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران
اداره کل آموزش

دبیرخانه جشنواره
تیر ماه 1400
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مقدمه :

چهارمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با توجه به شرایط خاص کشور که مصادف با شیوع ویروس کرونا
بود در ادریبهشت ماه سال  99بصورت مجازی در سالن همایش عرفان برگزار گردید .
با عنایت به اهمیت برگزاری جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی یثار در جلسات شورای سیاست گذاری و کمیته
اجرایی تصمیم بر این شد با رعایت پر تکل های بهداشتی پنجمین همایش جایزه ملی ایثار در تیرماه سال  1400انجام
شود که هدف آن ارتقاء سطح تحصیلی و آموزشی فرزندان شاهد و ایثارگر از مهمترین اهداف طرح شاهد می باشد ،
لذا به منظور افزایش انگیزه و تحرک تحصیلی و نیز ایجاد رقابت سازنده و اثر بخش در بین جامعه هدف طرح شاهد ،
افزایش ممتازین در هر سال تحصیلی و از طرفی شناسایی و تجلیل از چهره های موفق و برتر  ،جشنواره جایزه ملی
ایثار برای دانش آموزان  ،دانشجویان و طالب شاهد و ایثارگر دارای رتبه های برتر تحصیلی طراحی گردید .
به منظور افزایش کیفیت برنامه  ،کاهش هزینه ها در جهت اقتصاد مقاومتی این جشنواره با مشارکت و تعامل
دستگاه های عضو طرح شاهد و در سطح ملی برگزار خواهد شد .
تعریف واژگان :



دستگاه های آموزشی :

وزارت علوم  ،تحقیقات و فنآوری ـ وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت

آموزش و پرورش ـ دانشگاه آزاد اسالمی و مدیریت حوزه های علمیه
 واحدهای آموزشی  :دانشگاه ها ـ مراکز آموزش عالی ـ حوزه های علمیه ـ مدارس شاهد و طرح پراکنده شاهد
 بنیاد  :بنیاد شهید و امور ایثارگران


شورای مشورتی :

شورائی متشکل از مدیران کل شاهد و ایثارگر دستگاه های آموزشی عضو طرح شاهد ،

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و رئیس ستاد برنامه ریزی طرح شاهد
واجدین شرایط شرکت کننده در جشنواره :

دانش آموزان  ،دانشجویان  ،طالب و حائزین رتبه های برتر آزمون سراسری ورود به دانشگاهها از جامعه هدف مندرج
در تبصره  1ماده  67قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل  :همسر و فرزند شهید  ،جانباز  25درصد و باالتر و
آزادگان و همسر و فرزندان آنان
شاخص های انتخاب برترین ها :

شاخص های انتخاب برترین های دانش آموزی  ،دانشجویی و طالب توسط هر یک از دستگاه های آموزشی به تناسب
جامعه هدف تحت پوشش تعیین و پس از تصویب شورای هماهنگی  ،مبنای انتخاب و عمل خواهد بود .
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نحوه انتخاب برترین ها :

براساس شاخص های تعیین شده  ،انتخاب برترین ها در دو مرحله صورت خواهد گرفت .
الف ـ در سطح استانها و مراکز آموزشی تابعه به میزان چند برابر ظرفیت اعالم شده
ب ـ در سطح دستگاه آموزشی ( کشوری ) به میزان ظرفیت و سهمیه اعالم شده
تبصره  :انتخاب و معرفی برگزیدگان جشنواره در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز می باشد .
زمان و مکان جشنواره :

زمان برگزاری جشنواره در نیمه اول تیر ماه 1400خواهد بود.
مکان جشنواره در یکی از جلسات شورای مشورتی تعیین و انتخاب خواهد شد .
هدایا :

هدایای در نظر گرفته شده برای اهداء به برترین های جشنواره بشرح ذیل می باشد :
 واریز وجه نقد به حساب نفرات برگزیده لوح تقدیر ( با امضاء مشترک روسای دستگاه های آموزشی و رئیس بنیاد ) تندیس جشنوارهفرآیندهای اجرایی جشنواره :
الف ) تشکیل کمیته علمی

اعضاء کمیته علمی بر اساس شرح وظایف مندرج در طرح مصوب جشنواره توسط مدیرکل شاهد و
ایثارگر هر دستگاه آموزشی تعیین و اسامی آنها به دبیرخانه جشنواره اعالم خواهد شد و در اولین
جلسه کمیته علمی  ،تقسیم کار بین اعضاء انجام خواهد شد .
تبصره  :در کلیه جلسات این کمیته ها نماینده بنیاد نیز حضور خواهد داشت .


اقدامات اجرایی کمیته علمی :

 -1بررسی اطالعات و شرایط علمی منتخبین سطوح استانی ( داوری ) :
 -2انتخاب نهایی برترین ها ( کشوری ) بر اساس شاخص های تعیین شده و اعالم مشخصات آنها به
همراه سوابق به دبیرخانه جشنواره به میزان سهمیه مصوب
 -3تهیه بانک اطالعاتی از منتخبین جشنواره
ب ) تشکیل کمیته اجرایی
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اعضاء کمیته اجرایی بر اساس شرح وظایف مندرج در طرح مصوب جشنواره به شرح ذیل می باشند :
 -1رئیس کمیته اجرایی با معرفی مدیرکل آموزش بنیاد
 -2نمایندگان تام االختیار دستگاههای آموزشی
در اولین جلسه کمیته  ،تقسیم کار بین اعضاء انجام خواهد شد .


اقدامات کمیته اجرایی :

 -1تشکیل دبیرخانه جشنواره
دبیرخانه براساس شرح وظایف و اعضای مندرج در طرح مصوب جشنواره از تاریخ  99/09/24رسماً و به شرح
ذیل کار خود را آغاز خواهد نمود .
 هماهنگی الزم در زمینه تهیه مفاد بخشنامه برگزاری جشنواره از سوی دستگاههای آموزشی به منظورابالغ به استانها و مراکز آموزشی تابعه
 تشکیل جلسات با حضور نمایندگان دستگاه های آموزشی برای انجام هماهنگی های الزم  ،طبق جدولزمان بندی که متعاقباً اعالم خواهد شد .
 تهیه لیست نهایی از منتخبین جشنواره ( بانک اطالعاتی )پس از ارسال لیست اسامی منتخبین از سوی کمیته های علمی دستگاههای آموزشی  ،نسبت به تهیه
بانک اطالعاتی نهایی مدعوین توسط دبیرخانه جشنواره اقدام خواهد شد  .این اطالعات در کلیه مراحل
اجرایی مبنای عمل خواهد بود .
 تهیه سین برنامهبرنامه های اجرایی روز جشنواره ابتدا به صورت پیشنهادی توسط اعضاء کمیته اجرایی جشنواره تهیه و در
جلسه شورای مشورتی بررسی و به تصویب نهایی خواهد رسید .
 تهیه لیست میهمانان مدعو با همکاری دستگاههای آموزشی تهیه متن و محتوای تقدیر نامه -2تبلیغات محیطی
به منظور انجام تبلیغات محیطی و اطالع رسانی مناسب  ،طرح پیشنهادی پوستر جشنواره تهیه و در
یکی از جلسات شورای مشورتی مطرح و به تصویب خواهد رسید و براساس این طرح نسبت به تهیه
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تندیس  ،چاپ پوستر  ،استند  ،بیلبورد و بنر توسط کمیته اجرایی و ارسال به کلیه استانها و نصب در
اماکن مناسب اقدام خواهد شد .
 -3دعوت از منتخبین
با توجه به اسامی نهایی منتخبین جشنواره  ،نسبت به ارسال دعوتنامه برای حضور آنها در جشنواره به
دوصورت انجام خواهد شد .
الف) ارسال دعوت نامه برای منتخبین ساکن در شهرستانها از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران
استان محل سکونت و حضور آنان در روز همایش در دفاتر بنیاد استان
ب) ارسال دعوت نامه برای منتخبین ساکن در تهران توسط اداره کل شاهد و ایثارگر دستگاه های
آموزشی یا اداره کل آموزش بنیاد شهید با هماهنگی کمیته اجرایی اقدام خواهد شد .
 -4دعوت از مسئولین و میهمانان ویژه
با هماهنگی کمیته اجرایی دعوتنامه الزم تهیه و به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد .
 -5تهیه و آماده سازی و اعطاء هدایا
 -6هماهنگی با حراست دستگاه های آموزشی متبوع
 -7دعوت از روابط عمومی و رسانه ها برای حضور در جشنواره
 -8تهیه متن اخبار جشنواره برای انعکاس در رسانه ها
 -9تهیه تقدیر نامه ( تهیه متن  ،چاپ  ،اخذ امضاء و آماده سازی )
 -11تامین و پرداخت هزینه های مترتب
 -12مستند سازی جشنواره
 -13سایر موارد ( عندالزوم )
نحوه تامین هزینه ها و آورده های مالی :
الف  :بنیاد

 -1تامین هدیه نقدی
 -2انجام تبلیغات محیطی
 -3پرداخت هزینه عوامل اجرایی
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ب  :دستگاههای آموزشی

-1ایاب و ذهاب منتخبین ساکن تهران و همراهان به سالن همایش
-2تامین مکان اجرای برنامه( توسط میزبان )
میزان سهمیه دستگاههای آموزشی عضو طرح شاهد برای انتخاب و معرفی برترین های
پنجمین جشنواره آموزشی  ،تحصیلی جایزه ملی ایثار در تیر 1400
ردیف

دستگاه آموزشی

تعداد

1

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

15نفر

تفکیک مقاطع تحصیلی

ـ کارشناسی نفر ( نفرات اول پنج گروه آموزشی )
ـ کارشناسی ارشد نفر ( نفرات اول پنج گروه آموزشی )
ـ دکتری  ph.dنفر ( نفرات اول پنج گروه آموزشی )
ـ کارشناسی نفر ( نفرات اول هرگروه )

2

وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکی

ـ کارشناسی ارشد نفر ( نفرات اول هرگروه )
15نفر

ـ دکتری  ph.dنفر ( نفرات اول پنج گروه آموزشی )
ـ دکتری حرفه ای نفر ( نفرات اول تا سوم مناطق در رشته
پزشکی  ،دندانپزشکی و دارو سازی )
ـ متوسطه اول نفر

3

وزارت آموزش و پرورش

 6نفر

4

رتبه های اول آزمون سراسری سال 98

 5نفر

5

دانشگاه آزاد اسالمی

18نفر

6

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

12نفر

ـ نفرات اول تا سوم سطح یک  ،دو  ،سه و چهار دروس حوزوی

 71نفر

ـ

ـ متوسطه دوم نفر
ـ در هر گروه آزمایشی نفر
ـ کارشناسی نفر ( نفرات اول هرگروه )
ـ کارشناسی ارشد نفر ( نفرات اول هرگروه )
ـ دکتری  ph.dنفر ( نفرات اول هر گروه )
ـ دکتری حرفه ای نفر ( نفرات اول تا سوم مناطق در رشته
پزشکی  ،دندانپزشکی و دارو سازی )

جمع کل
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زمان بندی اجرایی فرآیندی های اصلی پنجمین جشنواره آموزشی ـ تحصیلی جایزه ملی ایثار
تیر ماه 1400
عنوان  /موضوع

ردیف

1

تشکیل اولین جلسه شورای سیاسگذاری

2

اعالم فراخوان نام نویسی (چاپ پوستر  ،اطالعیه در سایت ها  ،پیامک و
)...

3

مصاحبه معاونین وزراء  ،مدیران کل شاهد وایثارگر و مدیرکل آموزش
بنیاد در زمینه فراخوان جشنواره و درج در سایت ها هم زمان (دو مرحله)

4
5

انتخاب ،معرفی و تقدیر از برگزیدگان مرحله استانی

6

تعیین مکان اجرای برنامه (میزبان)

7

تشکیل کمیته علمی در دستگاه های آموزشی  ،انتخاب و معرفی برترین
های کشوری و اعالم مشخصات آنها به دبیرخانه جشنواره

8

مصاحبه معاونین وزراء  ،مدیران کل شاهد ومدیرکل آموزش بنیاد در
زمینه برگزاری جشنواره درسطح ملی و تبیین ابعاد آن

11

99/09/24

بنیاد و دستگاه های آموزشی

99/11/12لغایت
99/12/20
نیمه اول بهمن
99 /12/23لغایت
1400/01/31
1400/02/05لغایت
1400/02/10

تشکیل کمیته علمی و داوری در سطح استانها

9

حداکثر مهلت زمانی

مسئول اجراء

1400/02/15

دعوت از برگزیدگان و یکی از اعضای خانواده آنها (ساکن در تهران )
برای شرکت در مراسم تقدیر و تجلیل
دعوت از مسئولین عالی رتبه  ،وزارء و روسای دستگاه های آموزشی برای
شرکت در مراسم

1400/02/05
1400/02/16
نیمه اول
اردیبهشت 1400
1400/03/01
1400/03/05

بنیاد و دستگاه های آموزشی
بنیاد و دستگاه های آموزشی
دستگاه های آموزشی
دستگاه های آموزشی
بنیاد و دستگاههای آموزشی
دستگاه های آموزشی
بنیاد و دستگاه های آموزشی
بنیاد و دستگاه های آموزشی
بنیاد و دستگاه های آموزشی

12

اجرای تبلیغات محیطی و اطالع رسانی

1400/04/01

بنیاد و دستگاه های آموزشی

13

تهیه و تصویب سین برنامه

هفته اول تیر

بنیاد

14

برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی با حضور معاون محترم فرهنگی و
آموزشی بنیاد و مدیران کل شاهد و ایثارگر وزارتخانه ها در تبیین ابعاد
جشنواره و ذکر ویژگی ها

هفته اول تیر

بنیاد

15

اجرای مراسم تقدیر و تجلیل

نیم اول تیرماه
1400

بنیاد و دستگاه های آموزشی

16

تهیه گزارش و مستندسازی از جشنواره پنجم

نیمه دوم تیر 1400

بنیاد
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دبیرخاهن جشنواره

