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مقدمه :

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 که هدف آن ارتقاء سطح تحصیلی و آموزشی فرزندان
شاهد و ایثارگر از مهمترین اهداف طرح شاهد می باشد

اهداف :

 شناسایی  ،معرفی و تجلیل از مقام آموزشی و تحصیلی جامعه هدف ایجاد پویایی  ،تحرک و افزایش انگیزه تحصیلیتعریف 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 هماهنگی  :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  ،حائزین رتبه های برتر آزمون سراسری ورود به دانشگاهها  ،دانشجویان و طالب از جامعه هدف مندرج در
تبصره  1ماده  67قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل  :همسر و فرزند شهید  ،جانباز  25درصد و باالتر و همسر
و فرزندان آنان  ،آزادگان و همسر و فرزندان آنان
شاخص های انتخاب برترین ها :

شاخص های انتخاب برترین های دانش آموزی  ،دانشجویی و طالب در ابعاد آموزشی  ،پژوهشی  ،فرهنگی  ،ورزشی
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و  . . .توسط هر یک از دستگاه های آموزشی به تناسب جامعه هدف تحت پوشش تعیین و پس از تصویب شورای
مشورتی  ،مبنای انتخاب و عمل خواهد بود .
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
کمیته علمی و داوی :

برای بررسی شرایط و مستندات واجدین شرایط می بایستی کمیته علمی و داوری در سطح استانها  ،مناطق و مراکز
آموزشی تشکیل و بر اساس شاخص های اختصاصی دستگاههای آموزشی و مجموع امتیازات کسب شده  ،نسبت به
انتخاب منتخبین استانی اقدام گردد  .برای انتخاب برترین های کشوری نیز کمیته های علمی در سطح ستاد مرکزی
دستگاهها تشکیل از بین منتخبین استانی  ،منتخبین کشوری انتخاب خواهد شد .
مهلت ارسال مدارک در مرحله استانی :

 -واجدین شرایط می بایستی حداکثر تا تاریخ

 1399/12/20نسبت به ارائه یا ارسال مدارک و

مستندات(ایمیل و )....به مراکز آموزشی محل تحصیل خود اقدام نمایند .
 تشکیل کمیته علمی و داوری در سطح استانها از تاریخ  99/12/23لغایت 1400/01/31 ارسال اسامی  ،مشخصات و سوابق منتخبین استانی به اداره کل شاهد و ایثارگر دستگاههای آموزشی ازتاریخ  1400/02/05لغایت 1400/02/10
 تشکیل کمیته علمی و داوری در دستگاههای آموزشی از تاریخ1400/02/15لغایت 1400/02/22 ارسال اسامی  ،مشخصات  ،سوابق و رزومه تحصیلی منتخبین کشوری به دبیرخانه جشنواره مستقر در ادارهکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران تا تاریخ 1400/02/25
برگزاری جشنواره در سطح ملی :

پنجمین جشنواره آموزشی  ،تحصیلی جایزه ملی ایثار به منظور تقدیر و تجلیل از دانش آموزان  ،طالب و دانشجویان برتر
و منتخب آموزشی تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور در نیمه اول تیر ماه  1400با دعوت از منتخبین و بـا
رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور مسئولین عالی رتبه کشوری و منتخبین ساکن تهران در سالن همایش عرفان و
همزمان بصورت آنالین از طریق ویدئو کنفرانس با حضور منتخبین استانی و جمعی از مسئولین و مقامات استان در بنیاد
استان ها برگزار خواهد شد .
دبیرخانه پنجمین جشنواره آموزشی  ،تحصیلی جایزه ملی ایثار
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