تاریخ مصوبه1397/10/17 :

دستورالعمل برگزاری جشنوارههای مدرسهای
عالمه حلی

(ره)

مقدمه :با استناد به بند  5مصوبات شورای سیاستگذاری جشنواره عالمه حلی(ره) مورخ  ،1397/10/17دستتوراعمل
اجرایی برگزاری جشنوارههای مدرسهای عالمته حلتی(ره) در متدار عللیته بترادرار سراستر شتور تت ته در ایت
دستوراعمل «جشنواره» نامیده میشود ت به منظور افزایش انگیزه طالب ای مدار جهت شتر در جشتنواره و
افزایش مشار مدیرار و اساتید مدار در برگزاری آر ،تدوی میشود.
ماده  -1جشنواره مدرسهای در چارچوب آیی نامههای جشنواره عالمه حلی(ره) و با رعای اصول ،ضتواب و م تررات
ای دستوراعمل برگزار میشود.
ماده  -2جشنواره در هر مدرسه میتواند با نام یکی از عللاء ،شهداء و یا مفاخر متذهیی شتهر و یتا مدرسته مربتو
برگزار شود.

ماده  -3آثار طالب مشغول به تحصی در مدار

میبایس در دبیرخانه جشنواره مورد ارزیابی قرار گیرد.

ماده  -4ار ار جشنواره عیارتاند از:
 -1شورای جشنواره؛
 -2دبیر جشنواره؛
ماده  -5اعضای شورای جشنواره عیارتاند از:
 -1مدیر مدرسه (رئیس شورا)؛
 -2مماور پژوهش مدرسه (دبیر شورا)؛
 -3مماور آموزش مدرسه؛
 -4سه نفر از اساتید پژوهشگر مدرسه به پیشنهاد مماور پژوهش و تأیید مدیر مدرسه؛
ماده  -6وظایف شورای جشنواره عیارت اس از:
 -1تصلیمگیری و برنامهریزی جشنواره در چارچوب اسناد باالدستی؛
 -2نظارت بر حس اجرای جشنواره مطابق با آیی نامهها و ضواب ابالغی؛
 -3زمینهسازی جه مشار بیشتر طالب مدرسه در جشنواره؛
 -4ارزیابی اجلاعی آثار بر اسا فرم ارزیابی جشنواره؛
 -5تمیی نهایی برگزیدگار جشنواره مطابق با ضواب جشنواره عالمه حلی(ره)؛
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 -6تصلیمگیری در خصوص زمار ،مکار و یفی برگزاری مراسم اختتامیه؛
 -7جذب و تأمی منابع ماعی جشنواره؛
 -8تأیید نهایی منتخیی جشنواره.
ماده  -7مماور پژوهش مدرسه ،دبیری جشنواره را عهدهدار بوده و لیه مراح برگزاری جشتنواره را بتا هلتاهنگی
دبیرخانه جشنواره استانی عالمه حلی(ره) انجام میدهد.
ماده  -8وظایف دبیر جشنواره عیارت اس از:
 -1تشکی و اداره دبیرخانه جشنواره؛
 -2حس هلکاری با دبیرخانه جشنواره استانی عالمه حلی(ره)؛
 -3دبیری شورای جشنواره و پیگیری مصوبات آر؛
 -4تدوی صورتجلسات شورای جشنواره و ارسال به دبیرخانه جشنواره استانی؛
 -5ارائه گزارش عللکرد به مدیر مدرسه و دبیرخانه جشنواره استانی.
تبصره  :1جلسات تمیی برگزیدگار نهایی جشنواره با حضور دبیر جشنواره استانی عالمه حلی(ره) برگزار میشود.
تبصره  :2استفاده از ظرفی گروههای عللی تربیتی در مدار

عللیه در ارزیابی تفصیلی آثار مورد تأ ید اس .

ماده  -9فرایند برگزاری جشنواره عیارت اس از:
 -1ثی نام طالب در سامانه اینترنتی جشنواره و بارگزاری فای اعکترونیکی اثر؛
 -2تشکی پرونده ارزیابی برای اساتید ارزیاب توس دبیر جشنواره بر اسا نلوربرگ؛
 -3بررسی و اعالمنظر درباره سوابق پژوهشی ای اساتید توس دبیرخانه استانی جشنواره؛
 -4برگزاری جلسه توجیهی اساتید ارزیاب؛
 -5بررسی و تأیید شرای اوعیه و سپس اصاع آثار در دبیرخانه جشنواره؛
 -6ارزیابی اجلاعی آثار در شورای جشنواره بر اسا فرم ارزیابی جشنواره؛
 -7ارزیابی تفصیلی آثار بر اسا فرم تفصیلی مربو ؛
 -8تشکی شورای جشنواره و انتخاب آثار برگزیده و شایسته ت دیر؛
 -9ارسال پرونده اثر به دبیرخانه جشنواره استانی؛
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 -10تهیه و تدوی گزارش برگزاری جشنواره و ارسال به مماون پژوهش استار؛
 -11بررسی عللکرد دبیرخانه در شورای اجرایی جشنواره؛
 -12مراسم اختتامیه جشنواره.
ماده  -10لیه هزینههای برگزاری جشنواره مانند فراخوار ،تیلیغات ،ارزیابی و جوائز به عهده مدرسه مربو اس .
ماده  -11مسئوعی بررسی و تأیید اصاع آثار مدرسه بر عهده دبیر جشنواره میباشد ه میتواند در ای خصوص از
لک انورهای عللی مدرسه استفاده نلاید.
ماده  -12دبیرخانه جشنواره موظف اس پرونده آثار برگزیده و شایسته ت دیر ه در شورای جشنواره نیز بته تأییتد
رسیده باشند را نهایتا  45روز پس از پایار فراخوار جشنواره به دبیرخانه جشنواره استانی عالمه حلی(ره) ارسال ند.
تبصره  :1پرونده اثر شام اص اثر ،فرمهای ارزیابی و صورتجلسه تمیی برگزیدگی اس .
تبصره  :2تأخیر در ارسال پرونده آثار برگزیده به دبیرخانه جشنواره استانی به منزعته انصترا از شتر
استانی اس .
ماده  -13عوح ت دیر منتخیی جشنواره توس مدیر مدرسه امضاء میشود.
ماده  -14ای دستوراعمل در  14ماده و  4تیصره در تاریخ  1397/10/17به تصویب رسید.
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در رقابت

