
 

 

 

 

بيست و سومينشيوه نامه اجرايي     

يجمهور محترم رياستپرسش مهر   

 

  ويژه فرهنگيان و دانش آموزان

 معاونت پرورشي و فرهنگي
 اردوها و فضاهاي پرورشي ؛هنري اداره كل فرهنگي

 سال تحصيلي

 1402-1401  



 

 
 لوح و قلمند هب انم خداو

 

 

 شيوه نامه اجرايي

 رياست جمهوريفراخوان ملي پرسش مهر ومين سو  بيست 

 

 
كيو  بور   أپور ر  بوا موعوو  ت    شوراي عالي آمووش     23/01/1384تاريخ  722براساس مصوبه شماره 

پرسشورري     استمرار اجراي پرسش مهر رياست جمهوري محترم   با ه ف پر ر  ر حيه مشاركت جويي،

فراخوان ملي پرسش مهر كه در  ومينسبيست   شيوه نامه اجرايي  ،ر حيه اعتماد به نفس   خودبا ري ايجاد

خارج اش كشور   فرهنريان   كاركنوان آمووش    پور ر       سطح دانش آموشان سراسر كشور   م ارس ايراني

تواريخ   158095مه شماره نا رالشم است ادارات كل استان ها براب گردد.اعالم مي ذيلمي شود به شرح برگزار

/ مو ارس خوارج اش كشوور    عمن تشوييل كميتوه برگوزاري پرسوش مهور اسوتان/ سرپرسوتي        06/08/1394

 اق ام الشم به عمل آ رن .  ذيلمنطقه/ ناحيه نسبت به اجراي موارد / شهرستان

عامل  يژه جشنواره   همچنين تي فرآين  اي گر هي براي تبيين   اطال  رسانرسانه هاستفاده اش ظرفيت 

هاي ها   شهرستان ها براي حضور در برنامهبا استان اران   فرمان اران به عنوان نماين ه عالي د لت در استان

كيو   أتعامل   استفاده اش ظرفيت كليه دستراه هاي فرهنري   هنري استان موورد ت    مرتبط با اين فراخوان

 باش .مي

 
 

 

 

 

 



 

 از فرهنگيان پرسش

 

 راي افزايش بهره وري در آموزش و پرورش چه اقداماتي را بايد انجام داد؟ب

 
 

 دانش آموزان از پرسش
 

 چه ويژگي هايي دارد؟مدرسه خوب  ، به نظر شما 

 
 

 

 

 

 

بيست و سومين فراخوان ملي پرسش مهر رياست جمهوري امسال در دو بخش ايده هااي واو  و   

جشانواره فرهنياي و هناري    در بخش ويژه و توليد آثار هنري)  از طريق شبکه شاد تجارب موفق

  برگزار خواهد شد. فردا(

 

  انف( مخاطبال

 

 دوره دوم ابتدايي تا متوسطه دوم پسر  ختر وداوش آموزان دالف:
 مدارس ايراوي خارج از كشور داوش آموزانب:

 دولتی ، پیمانی و...  در مدارس دولتی و غیر کلیه همکاران شاغل اعم از نیروهای رسمیج:

 

 ب( عناوين مسابقه

 

 مکتوب ( و )ضبط فيلم مسابقه ايد ه هاي وو ( الف

 :دانش آموزان

 بطض با« مدرسه خوب»ايده هاي وو و خالقاوه  خود را براي داشتن يک  بايست  داوش آموزان مي

بار اسااس قالا      صورت مکتوب  و يا طرح خود را به ومايند بيان اييقهدق 3يدئوي حداكثر و يک

 . كنند در شبکه شاد ارسال صفحه پرسش مهر بهپيوستي تکميل  و 

 فرهنگیان :

با موزش و پرورش آدر  القانه خود را برای افزايش بهره وریايده های نو و خهمکاران می بايست 

بر اساس  صورت مکتوب  را بهخود  طرحيا و  نمايند ارائه اییقهدق 5يدئوی حداکثر و يک ضبط

 . کنندصفحه پرسش مهر در شبکه شاد ارسال به  و قالب پیوستی تکمیل

 



 

  (مسابقه تجربه هاي موفق ب*

 

  :داوش آموزان

يادئوي  وقالا  ياک   در  با همکاري كادر اجرايي مدرساه ژگي موفق مدرسه خود را يک يا چند وي

 و به صفحه پرسش مهر در شبکه شاد ارسال ومايند.  اي ضبطيقهدق 5حداكثر 

 ***يادآوري: موضوع مورد وظر در فيلم مستند و قابل مشاهده باشد

اوش آموز(از عامل اجرا كننده)همکار( طرح در آموزشياه در اين بخش ضمن تقدير از صاح  اثر )د

 ويز تقدير خواهد شد. 

 : فرهنگیان

های شخصی خود را که موجب بهره وری بیشتر در نظام تعلیم و تربیت يک يا چند نمونه از تجربه

و به صفحه پرسش مهر در شبکه شاد ارسال ای ضبط  یقهدق 5 حداکثر يدئویوشده، در قالب يک 

 ند. نماي

 مربوط به و طرح اجرا شده ر فيلم مستند و قابل مشاهده باشدمورد وظر دموضوع  يادآوري:***

 باشد. کننده خود شرکت
 مهم وکات 

رعايت پوشاش متاااري ياا لبااس فارم       و )صدا و تصوير(ويدئوها مي بايست با كيفيت مناس *

 با كادر تصوير افقي ضبط شوود.   مدرسه

 ضروري است.در فيلم  و وام خاووادگي، وام آموزشياه، منطقه و استان( مارفي صاح  اثر )وام *

 .ميا بايت باشد 250حجم آثار ارسالي حداكثر *

مجاز به ارسال يک اثر از طرياق شابکه شااد     تنهادر هر بخش و همکار فرهنيي هرداوش آموز *

 باشد. مي

 آثار مستقيماً در مرحله كشوري داوري خواهد شد.كليه *

بايست مربوط به موضوع فراخوان بوده و از ارسال آثار خارج از موضوع خودداري ارسالي ميآثار *

 شود.

از طريق  پيوستيقال  در  و  ه صورت تايپ شده ، آثار مي بايست بمکتوب  در بخش ايده هاي  *

 ارسال شود. شبکه شاد

 با موضوع مدرسه خوب )ويژه داوش آموزان (   ج(بخش توليدات آثار هنري

اين بخش به عنوان جايزه ويژه در چهل و يکمين دوره مسابقات فرهنيي و هنري فاردا در وظار     

در قال  يک محور مشخص در متن شيوه وامه جشنواره شركت در آن  وحوه گرفته شده است كه 

 شود تشريح مي گردد.متااقبا ارسال مي فردا كه 

 



 

  و اعالم برگزيدگان برگزاري وحوه

 

 .ومايدبرگزيدگان خود را اعالم مي  دورهدر دو  ب حداكثري ايده ها و تجارب ووبراي جذ ،فراخوان

 فصل پاييز: -دوره اول  الف ( 

  1401آذر  30تا آبان 13 بارگذاري اثر:  اززمان 

 1401:دي ماه  دور اول اعالم وتايج

 : زمستان فصل -دوره دوم (  ب

   1401بهمن 30ماه  لغايت  دي 1 بارگذاري اثر :زمان 

  1401اسفند : دور دوم اعالم وتايج

با  دربخش داوش آموزان) داوران كشوريمنتخبين  هر بخش توسط   (پاييز و زمستان) دورههر در 

و در بخش فرهنيياان وياز باا توجاه باه       ) بدون در وظر گرفتن جنسيت( توجه به مقطع تحصيلي

 .اعالم برگزيدگان وجود ودارد محدوديتي در و مارفي خواهند شد باالترين امتياز كس  شده( 

در كاوال  ديير ويز تادادي از آثار منتخ  عالوه بر منتخبين اعالم شده توسط هئيت داوران ،توجه :

 د ارزيابي و راي مردمي قرار گيرد.خواهد شد تا موراري ذبارگپرسش مهر شبکه شاد ، 

 .تقدير قرار خواهند گرفت مورد،راي مردمي ويز آبخش منتخ  * 

 

 برگزيادگان  اعاالم   هماراه باا    ،مدرساه خاوب   با موضاوع  توليد آثار هنري برگزيدگانز ا

 . آمدخواهند  به عمل جشنواره فرهنيي و هنري فردا تقدير

 

 

 :جوايز
 

 .وفيس ديير اهدا خواهد شد هدايايو  جايزۀ وقدي ،تنديس جشنواره، لوح تقدير برتر  آثاربه 


