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 معرفي جشنواره .5
 شود .برای نخستین بار در ایران برای کشف و تربیت و رشد استعداد های پنهان کودکان، نوجوانان و جوانان  اجرا می ادبي سعديه رجشنوا

وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،  مشارکت با  پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء وسیلههب این جشنواره

ها و ادارات کل ، شهرداری تهران و با حمایت مالی بانک رفاه کارگران و مشارکت معنوی کلیه دانشگاهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 . شودبرگزار می کشور رورشآموزش و پ

های برجسته ادبی و که یکی از چهره گرفته شدهدست و نابغه ایرانی یسنده چیرهالدین سعدی شیرازی نو  مصلح شیخنام این جشنواره از نام 

صورت هب 1397سال  فروردین این جشنواره از درخشد.ارش بر سر در سازمان ملل متحد میبین المللی شناخته شده است، تا آنجا که اشع

سراسر در  و عالقمندان به ادب و هنر و استادان ، معلمانجویاندانشکودکان، دانش آموزان، با هدف جلب مشارکت  و بین المللی کشوری

 .کرده است آغاز به کار کشور 

 روند برگزاري  1-5

 شود:ذیل برگزار ميبخش  چهاراین جشنواره در 

 مخاطبان بخش اول: کودکان 

 پیش از دبستان)مهد کودک( گروه سني الف -1

 گروه سني ب اول، دوم، سوم دبستان   -2

 نجم،ششم دبستان گروه ج چهارم، پ -3

 آموزان و معلمانمخاطبان بخش دوم:دانش 

 آموزان ابتدایي مرحله اول و دوم  دانش -1

 آموزان متوسطه مرحله اول و دوم دانش -2

 معلمان و فرهنگیان آموزش و پرورش -3

 مخاطبان بخش سوم:دانشجویان و استادان 

 ايکاربردي، غیرانتفاعي، آزاد اسالمي، فني و حرفههاي دولتي)وزارت علوم(، پیام نور، علمي کلیه دانشجویان دانشگاه -1

 ايهاي دولتي)وزارت علوم(، پیام نور، علمي کاربردي، غیرانتفاعي، آزاد اسالمي، فني و حرفهکلیه استادان دانشگاه -2

 مخاطبان بخش چهارم : 

 شرکت کنندگان آزاد که شامل تمامي اقشار و عالقمندان به شعر و ادب و هنر و ...

بندی شده و در هر  طبقه  ،. بعد از بررسی اولیه آثار ارسالی به سه سطحشودثار ادبی و هنری به دبیرخانه برگزاری جشنواره ارسال میکلیه آ

سه نفر اول هر سطح جوایز  به شود. امانفر برگزیده شده در سطوح سگانه، تقدیرنامه داده می 21شود. به تمامی می طبقه هفت اثر برگزیده

ادبی جشنواره  و نفرات سوم نشان برونزادبی جشنواره سعدی نشان طال ادبی جشنواره سعدی، نفرات دوم نشان نقره ات اول نفر)خاص

 های این جشنواره است.شود. اهدای دیپلم افتخار به همراه جوایز ویژه به نفرات اول تا سوم سطح اول از ویژگیاهداء می (سعدی

و حمایت از آنان و برای  ادبیات و هنرمنظور شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای برتر در عرصه به های آتی همدر سالاین جشنواره 

شود. مسئولیت برگزاری این برگزار می بین المللدر سطح  ،های علمی و پژوهشیهای الزم به منظور گسترش فعالیت سازی زمینهفراهم

 .است بیقی اسراء پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطجشنواره بر عهده 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
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 اهداف جشنواره 2-5

 ادبیات و هنرهای استعدادهای برتر در زمینه از شناسایی، معرفی و حمایت   •

 در عرصه هنر و ادبیات ارج نهادن به مقام واالی پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران  •

 .و پژوهشی داخل و خارج از کشور های علمی و فناوری بین مراکز علمیایجاد بستری مناسب برای همکاری  •

 نحوه حمایت از برگزیدگان جشنواره 2-5

های های آموزش عالی )در دورهها و مسابقات علمی در دورهنامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنوارهینیمعرفی برای استفاده از تسهیالت آ  •

 ،(کارشناسی و کارشناسی ارشد

 ان جهت ارائه تسهیالت آن بنیادمعرفی برگزیدگان به بنیاد ملی نخبگ  •

 معرفی به باشگاه پژوهشگران جوان  •

 معرفی به سایر مراکز علمی و پژوهشی بنا به درخواست برگزیده  •

 مندی از تسهیالت اهل قلم )بیمه و دیگر خدمات(معرفی به اهل قلم جهت بهره  •

 جشنواره کليو محورهاي موضوعات  4-5

 رابطه خدا با انسان -1

 رابطه انسان با خدا -2

 رابطه انسان با انسان  -3

 رابطه انسان با طیبعت -4

 موضوعات و محورهاي جزئي جشنواره ادبي سعدي . 5-5

 محیط زیست: -1

 آسمان آبی و زمین پاک   •

 برداری بهینه از پسماندهابهره   •

 هاي زندگي:مهارت -2

 مهارت نه گفتن   •

 مهارت تفکر مثبت   •

 مدیریت زمان   •

 های برقراری ارتباط  مهارت  •

 مهارت حل مساله   •

 اخالق فردي:  -3

 خوشرویی  •
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 داری امانت   •

 بردباری    •

 مسئولیت پذیری   •

 احترام به استاد، معلم و والدین   •

 حقوق شهروندي:  -4

 حق حریم خصوصی  •

 احترام به حریم اجتماعی   •

 حق امنیت فردی و اجتماعی  •

 ي: هاي اجتماعآسیب  -5

 کودکان کار   •

 سرقت   •

 فقر   •

 بیکاری   •

 فرهنگ شهري:  -6

 بازیافت پسمانده و احیاي سرمایه • 

 احترام به حقوق همسایگان  •

 احترام به قوانین ترافیک   •

 رعایت فرهنگ آپارتمان نشینی  •

 رعایت فرهنگ مترو و اتوبوس شهری    •

 ایثار و از خودگذشتگي: -7

 روهیتقویت روحیه کار گ  •

 نوعان کمک به هم  •

 کمک به پدر و مادر   •

 آموزان در این جشنواره برخي موضوعات پیشنهادي برگرفته از کتب درسي دانش-6-5

 الف( موضوعات پیشنهادی در مقطع ابتدایی

ودمان زیباتر کنیم. یک طور برای ختوانیم انجام دهیم. تا دنیا را برای موجودات زنده دیگر و همینآموزان چه کارهایی میما دانش

 (.21به آن بنویسید )فارسی پایه چهارم دبستان، ص داستان راجع

 (.27درباره رابطۀ خود با خدا یک داستان بنویسید )فارسی پایه چهارم دبستان، ص 
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ویر بکشید دهید. در قالب یک داستان تخیلی آن را به تصگو داشته باشید چه چیزهایی به او یاد میاگر شما یک طوطی سخن

 (.47)فارسی پایه چهارم دبستان، ص 

تان ها و استعدادهایبه توانمندی به خود بنویسید و در آن راجعشناسید؟ داستانی راجع های خود را میآیا استعدادها و توانمندی

 (.66صحبت کنید )فارسی پایه چهارم دبستان، ص 

به آن  مان به کار گیریم؟ داستانی راجع الش خود را برای پیشرفت سرزمینآموزان مثل آرش کمانگیر حاضریم تمام ت آیا ما دانش

 (.58بنویسید )فارسی پایه چهارم دبستان، ص 

 ب( موضوعات پیشنهادی در مقطع متوسطه 

ی ارزشمندی زمان را در قالب یک داستان بنویسید. )فارس "چو بفروختی از که خواهی خرید؟/  مطاع جوانی به بازار نیست"   •

 (14پایه هفتم ص 

کنیم؟ در قالب یک داستان تخیلی با یکی از ها چه اندازه از اعضای بدنمان در جهت صحیح رشد و پیشرفت استفاده میما انسان  •

 (9ص پایه هفتماعضای بدنمان گفتگو کنیم و از آن تشکر کنیم. )فارسی 

کردند دغدغه آنان چه بود؟ در قالب یک داستان زمان ما زندگی می  اگر شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی و موالنا و ..... در  •

 (91متوسطه ص  2تخیلی یکی از شاعران بزرگ را به این زمان برگردانید. )فارسی

تان انتخاب کنید و این داستان را صورت داستان بنویسید. یک اسم برای داستان زندگیزندگی خود را از اکنون تا پایان عمر به  •

 (29کنید. )علوم اجتماعی هشتم ص داریهمیشه نزد خود نگه برای

کنید. در قالب یک داستان کوتاه این ماجرا را به گذار باشید چه قانون یا قوانینی را به قوانین کشور اضافه میاگر شما قانون  •

 (31تصویر بکشید. )علوم اجتماعی هشتم ص 

بیه چه بازی بود. این بازی را در یک داستان کوتاه به تصویر بکشید. )جامعه اگر زندگی شبیه یک بازی بود به نظر شما ش  •

 (16شناسی پایه دهم ص 

ها و استعدادها و هر آنچه که شما را به بهترین صورت ممکن برای خودتان یک آگهی تبلیغاتی بنویسید. این آگهی شامل قابلیت  •

 (45باشد. )علوم اجتماعی هشتم ص کند، توصیف

 جشنواره مسابقات ویژه مخاطبان حورهاي کلي م -6

 مخاطبان بخش اول 

 کودکان: نقاشي و طراحي

 گروه سني الف پیش از دبستان)مهد کودک(.1

 گروه سني ب اول، دوم، سوم دبستان  .2

 گروه ج چهارم، پنجم،ششم دبستان .3

 مخاطبان بخش دوم 

ادبیات کودک، میان رشته اي، مقاالت علمي  /کتاب، حفظ شاهکارهای ادبی نویسیخالصه، آموزان و معلمان: ادبیات، هنر، نمایشدانش

 پژوهشي
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 نویسی کتاب، حفظ شاهکارهای ادبی، خالصهادبیات، هنر، نمایشآموزان ابتدایي مرحله اول و دوم: دانش .1

 ای ادبینویسی کتاب، حفظ شاهکاره، خالصه: ادبیات، هنر، نمایشآموزان متوسطه مرحله اول و دومدانش .2

 ادبیات کودک، میان رشته اي، مقاالت علمي پژوهشي معلمان و فرهنگیان آموزش و پرورش:.3

 مخاطبان بخش سوم

 و استادان: ادبیات، هنر، نمایش/ ادبیات کودک، میان رشته اي، مقاالت علمي پژوهشي دانشجویان

 اياربردي، غیرانتفاعي، آزاد اسالمي، فني و حرفههاي دولتي)وزارت علوم(، پیام نور، علمي ککلیه دانشجویان دانشگاه.1

 ايهاي دولتي)وزارت علوم(، پیام نور، علمي کاربردي، غیرانتفاعي، آزاد اسالمي، فني و حرفهکلیه استادان دانشگاه.2

 مخاطبان بخش چهارم : 

 شرکت کنندگان آزاد که شامل تمامي اقشار و عالقمندان به شعر و ادب و هنر و ...

 مسابقات جشنواره اي کليمحوره

 آموزان و دانشجویان()ویژه دانش، ادبیات: )شعر کالسیک و نو، داستان کوتاه، طنز، کاریكلماتور و....( -1

 آموزان و دانشجویان()ویژه دانش ،....(طراحي و نقاشي، کاریكاتور و ، تایپوگرافي ،خوشنویسي: )هنر -2

 آموزان و دانشجویان()ویژه دانش ،(کوتاه انیمیشن موشن گرافیک، ،ویسيفیلمنامه ننویسي، نمایشنامه : )نمایش -3

 )ویژه استادان، معلمان، دانشجویان(،هنر و ادبیات ،معماريارتباط اي: میان رشتهمقاالت  -4

 )ویژه استادان، معلمان، دانشجویان( ،)داستان، شعر( ادبیات کودک مقاالت-5

 استادان، معلمان، دانشجویان( )ویژه،ارائه مقاله علمي و پژوهشي -6

 آموزي بخش دانش -7

 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

 شود:با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در خصوص تحول در نظام آموزش و پرورش به مستندات ذیل اشاره می

 م معظم رهبریهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ایالغی از سوی مقاالف( سیاست

های یاددهی و یادگیری متنوع و ایجاد تفکر منطقی گیری از روشتوسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خالقیت و نوآوری و بهره :2-4بند 

 و منسجم برای تحلیل و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی

 آموزان.شادابی در دانشرشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و  :4-5بند 

 های عملیاتی و راهکارهاب( هدف

های درون و برون  های رسمی و قانونی مرتبط با اتکا، به ظرفیتآموزان در تشکلبسترسازی برای حضور فعال دانش :8-3راهكار 

 آموزانهای علمی و فرهنگی و انجمن اسالمی دانشآموزش و پرورش از قبیل کانون

نویس گو و داستانهفت و نیم میلیون داستانی سند بنیادین تحول در نظام آموزش و پرورش در سال جاری، با توجه به بندها

 وفوربه کریم نیز در سراسر قرآنکه گویی قالب قصهدر  خوددر را های دیداری و شنیداری و خواندن خالقیت، مهارت آموز،دانش

 .کنندمیتقویت  ست،تاکید شده ا
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 آموزاندانش دانشجویان و خالقیت  اندیشي ومثبتاهي براي افزایش ر ادبیات و هنر

امسال دستورالعملی تدوین شده است که پیک نوروزی حذف و جایگزینی آن با طبق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش کشور 

آموزان با طی آن دانشکه  ،به جای آن اجرا شود ،در راستای اجرای سند تحول بنیادین استکه نویسی در ایام نوروز داستان

  .وجود آیدبهبرای کودکان  و مفرحی و محیطی شاد داده شوندنویسی آشتی گویی و داستانخوانی، داستانداستان

 .ها حق تولید پیک نوروزی را ندارنداستان ،اعالم شدهوسیله وزارت آموزش و پرورش بهای که از قبل بر اساس مصوبه

ای یا خاطره یتوانند روایتگر داستانمی کنند. نویسیکتابی را بخوانند و آن را خالصه ،ل در ایام تعطیالتتوانند امساآموزان میدانش

 .توانند داستانی را بنویسندآموزان مییا از خود فیلم بگیرند. در شکل دیگر دانش نندباشند که آن را با صدای خود ضبط ک

توان با این اقدام تبدیل شده است میاساسی ور فراموش و این موضوع به معضلی خوانی در کشبا توجه به اینکه مطالعه و کتاب

گیری فرهنگ داستان و قصه در شکلهای هنری، شعر و خالقیت .پسندیده کودکان را با کتاب آشنا و آنها را به مطالعه ترغیب کرد

 .خواهدکردفراهم  آموزانبرای دانشرا ملل  فرصت آشنایی با فرهنگ کهن ایران و دیگرکه غنی ما نقش اساسی داشته است؛ 

است؛ در  سند تحول بنیادین ها در راستای اجراینویسی داستانگویی و خالصهنویسی، قصهداستانهای هنری، شعر و خالقیت

انجام  آموزان با میل و رغبت بهدانش دانشجویان و مورد نظر باشد و تمایل داشته باشیم ،صورتی که کیفیت بخشی به آموزش

از سوی  جشنواره ادبي سعديبرگزاری های یاد شده، دغدغه نظر به .تکالیف بپردازند باید این طرح به درستی اجرا شود

 در دست اقدام است.پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء در این راستا 

د اثرات مثبتی داشته باشد؛ داستان و ادبیات توانآموزان مینویسی و مطالعه کتاب در افزایش خالقیت و نوآوری دانشداستان

تحلیل و تفکر در داستان باعث پرورش ذهن و رشد ابعاد ذهنی کودکان و  .برای انتقال تجربه است مناسبیداستانی فرصت 

این فرصت تا بتوانند از  دبرخواهند به کار  را خود تالش تمام مدارسفرهیخته  معلمان روش این اجرای در شود؛می آموزاندانش

 .آموزان به کتاب و مطالعه استفاده کنندمند کردن دانشبرای عالقه

 )بخش دانشجویي( تفكر و اندیشه خالق قدرت -8

های بارز انسان و محور اساسی و حیاتی او، قدرت اندیشه است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکرر و اندیشره از ویژگی

بپردازد و به رشد و تعالی برسد. خود ل و مشکالت ئگرفته و توانسته است، به حل مسا ح، تصمیمفارغ نبوده و با نیروی تفکر صحی

 .استهای انسان در گرو اندیشۀ بارور، پویا و مؤثر او ها و پیشرفتبدین ترتیب تمام موفقیت

روی یرک امروزه در جامعره سفانه متأ. نامیم، صرفاً معلومات انباشته شده و محفوظات استمی «تعلیم و تربیت»امروزه آنچه که ما  

تفکرر از . بودهکه از وظیفه اصلی آن یعنی »تفکر« غافل  است حالیدر  این شده،تأکید  «حافظه»تر مغز انسان یعنی وظیفه کم اهمیت

به تفکری نیاز  که ماحالیدهد. درهای آموزشی را تشکیل میتنها بخش کوچکی از برنامه ،در مسائلی که جواب صریح معینی ندارند

علمی و آموزشی منتهی شرود. امرا تعلریم و تربیرت بره تفکرر  داریم که به پرسشی درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی،

 کردن مباحثی پیرامون عقایرد جراری،( وقتی مدارس، برای فکر1925، 1دهد؛ و بیشتر به محفوظات گرایش دارد. )گالسراهمیت نمی

یابند که، از تفکر دست برداشته خرارج از مدرسره شماری را میگذارند، محصالن بیآموزان میدر اختیار دانش زمان و فرصت کمی

 
1.Glaser  
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یا ممکن است منزوی شوند. یکی یا همه این عوامل موجرب شکسرت تحصریلی  ،سرکش شده کنند و در نهایت یا متمرد وفکر می

کنرد، آموز را به سوی احساس رضایت هردایت میش مشترک آموزشی، دانشها در یک تالشود. تفکر و برقراری ارتباط با معلممی

، تقویرت وجود آمدههشناسان مفید است، چون احساسات مثبتی را که در نتیجه حل مشکل بن نوع آموزش و پرورش از نظر روانای

نهایرت شروند و دران شرریک مریدر تالش معلمر  ،کنندآموزانی که احساس رضایت دارند، مشکالت را حل میدانش قتیو کند.می

مدارسی که شامل آمروزش . آورندمدرسه اختالل و آشوب به وجود نمیشوند و خالق و پیشرو می رضایت جامعی از خود دارند و

هرای ترو م برا ( معلمانی که روش1925 کند. )گالسر،های فراوانی تولید میو پرورشی مرتبط و اندیشمندانه نیست، شکست خورده

تر از گروهری هسرتند کره از شان ناموفقگیرند به احتمال زیاد در مورد شاگرداندید، یأس و نومیدی و تمسخر در پیش میترس، ته

، 2)ایلینگرور  هسرتند مورد عشق و عالقره شراگردان، بیشتر کنند، زیرا معلمان پیوسته به دلیل رفتار مثبت خوداین روش پرهیز می

 (.  1371نژاد، ترجمه نوابی ،1960

آمروزان در  های موجود بهره گیرد تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش ی توانمندی از همه  باید نظام آموزشی و پرورش پویا و کارآمد، 

جملره ایجراد  از م عوامرل مرؤثر در پیشررفت تحصریلی  باالترین سطح ممکن حاصل شود، بنابراین برای دستیابی به بازده مطلوب به تما 

 . است های تفکر مثبت آموزان عدم آگاهی از مهارت یکی از مشکالت اساسی دانش  . نیازمندیم  خالقانه تًا محیط شاد و متنوع و نسب 

هایی از سالمت روان ای و رفتارهای شناختی عاطفی و جنبهبه عملکرد نقش روانی، اجتماعی، رفتار مقابله یآموزش مثبت اندیش

، جعفری 2008 ،5و روسنو 4، مارتین3شود )دوالندی و شادی آنها میآموزان کمک نموده و موجب افزایش سطح خودکار آمدانش

طور مثبت به انگیزش سطح تالش و استقامت و خالقیت آموزان بهیی شخصی در دانشرامعلوم شده است که کا کمابیش ( و1388

 و تفکر در کالس درس وابسته است. 

تواند توانمندی افرراد رسد آموزش تفکر مثبت مینظر میانان است. بهآموزش و پرورش بهترین بستر برای ارائه این آگاهی به نوجو

، مثبرت درمرانی و آمروزش آن، در سرطح آنران را تقویرت کرردهنفس های زندگی، افزایش دهد. عزترا برای مقابله موفق با چالش

درمان اضطراب، افسرردگی، اخرتالالت  های ذهنی و هیجانی زندگی قابلیت کاربرد دارد. اصول آن درای برای بیشترین جنبهگسترده

روان تنی، شادکامی، پیشرفت تحصیلی، روابط والدین و فرزندان، رفع مشکالت زناشویی و امثال آن بسریار سرودمند اسرت. مثبرت 

شود. امرا  کند تا از درون چهارچوب الگوی بسیار فراگیر به دامنۀ وسیعی از مسائل مربوط به انسان نائلدرمانی، درمانگر را قادر می

هنوز اطالعات اندکی پیرامون بهترین روش تسهیل رونرد تفکرر مثبرت خصوصراً در کرالس درس وجرود نردارد. اهمیرت تفکرر و 

، 8، تیلرور1994، 7، برودن1989، 6ایم )ترورنسهایی هم بودهای است که درخصوص آن ما شاهد پژوهشهای خالق به اندازهفعالیت

رسد آموزش و پرورش باید به آن بپردازد، پرورش توانایی تفکرر نظر میاین یکی از اهدافی که به(. بنابر1386شریعتمداری،  ،1964

 در فراگیران است.

گری و تفکر خالقانه و مثبت کودکان و نوجوانران یرا غالبراً کردن آفرینش، در واقع فراموشوجود داردترین ایراداتی که یکی از مهم

حجرم زیرادی از مطالرب  ،آمروزانهاست، دانشترین بخش از زندگی انسانل که در واقع مهمفرونشاندن آن است. در دوران تحصی

 
2.Illingworth   
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کره آموزند و بره محرا ایرنگونه فرصت فکرکردن و فرصت اظهارنظر و در فضایی فاقد شادی و اظهارنظر میدرسی را بدون هیچ

 شوند.  آموزان موفقی محسوب میدانش ،بتوانند مطالب را حفظ نمایند

 تری داردنیاز به توجه بیشتر و اقردام عاجرل، وضعیت آموزش تفکر و توانایی حل مسأله در مدارس  که است مسلم است اینآنچه 

روش آمروزش مسرتقیم، و دانرش آمروزان کمترر برا  معنی کههای سنتی است، بدینسبک غالب در اکثر مدارس ایران، از نوع روش

دستیابی به پاسخ های روبرو می شوندکه این موضوع فرصت فکر کرردن، جسرتجو موقعیت های چالش برانگیز برای حل مسائل و 

دهرد یرا از کردن، مهارت حل مسئله و در نتیجه فرصت لذت بردن از احساس کشف کردن در یادگیری را در دانش آموز کاهش می

کل گیری و طررز تفکرر منطقری و مثبرت . این در حالی است که سرودن شعر، داستان سرایی و هنر و ... می تواند در شبین می برد

 اندیشی نقش بسیار موثری داشته باشد و توان حل مسئله و توسعه خالقیت را در فراگیران بهبود ببخشد .

تا بتوانند با آن  اسب، معلمان خالق و شاداب دارندآموزان برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی، نیاز به محیط آموزشی شاد و مندانش

تواند باعث رشد و افزایش . بدیهی است که آموزش در توسعه تفکر و خالقیت، دخالت بسیاری داشته و میباشند تعامل داشته

گی از زانگیآموزان باعث بیدر بین دانشمهارت تفکر مثبت و شادی از آموزش و یادگیری  نداشتنها یا کاهش آن شود. و توانایی

 شود.زا میهای استرستحصیل، شکست و افت تحصیلی، ترک تحصیلی و ضعف در عملکرد سالمت روان و موقعیت

 هاي پیشینبررسي پژوهش .9

،  10؛ ترورنس 1971،  9بسیاری از متخصصان و صاحب نظران تعلیم و تربیت به نقش با اهمیت تفکر خالق و مثبت توجه داشته )گیلفورد 

لذا در این راسرتا اقردام بره    ، اند ( و همواره سعی در رشد و پرورش آن داشته 1370به نقل از شهر آرای  ، 1992، 11؛ مونت گومری 1989

های گسترده پیرامون این موضوع متأسفانه در ایران درخصروص ایرن موضروع  اند. اما با توجه به بررسی هایی نموده تحقیقات و بررسی 

های زندگی انسان تأثیر گذاشرته و نگرانری،  وانی در تفکر صحیح و مثبت در تمامی زمینه تالش بسیار محدودی صورت گرفته است. نات 

 دهد.  انگیزگی، عدم پیشرفت، افت تحصیلی، عدم تشخیص درست و منطقی و... را افزایش می ناامیدی، بی 

ینردی اسرت کره فررد در آن برا امرؤثر فرمقابله مؤثر با چالش زندگی، مستلزم حفظ آرامش و یافتن یک روش مناسب است. مقابله 

بررد. تفکرر مثبرت، یکری از راهبردهرای کار میهایی را که بیشترین تناسب را با یک موقعیت خاص دارنرد، برهپذیری پاسخانعطاف

 و از ارزشمندترین اهرداف فعالیت شناختی انسان قرار دارند و آفرینندگی در باالترین سطح های حل مسألهای است. و مهارتمقابله

هایی از ای و جنبرهآیند. آموزش مهارت تفکر مثبت به عملکرد نقش روانی، اجتمراعی، رفترار مقابلرهتربیتی، آموزشی به حساب می

، 14وروسرنو 13، مارتین12شود. )دوالنکند و موجب افزایش سطح خودکارآمدی و شادی آنان میآموزان کمک میسالمت روان دانش

طور مثبت به انگیزش سطح ترالش و اسرتقامت و آموزان بهیی شخصی در دانشااست که کار علوم شده(. و م1388؛ جعفری، 2008

 دارایای مهمترین ابزار این توفیق، وجود معلمان و دبیرانی است که به لحرا  حرفره و تفکر در کالس درس وابسته است.خالقیت 
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ای و شرغل او های حرفهبندی به تالشو پای هه، عالقای معلم به میزان علم و تخصص، تجرب. وضعیت حرفههستندشرایط مطلوبی 

 .داردها بیان میبچه ( دربارۀ نحوه تعلیم و تربیت1925) 15)گالسر ، شودمربوط می

آموز نقش ایفا هایی است که در زندگی روزمره دانشدهد، پرداختن به مؤلفهآنچه پژوهش حاضر را مهم و قابل توجه جلوه می

ای مناسب عنوان میانجی شناختی در زندگی و کیفیت آن، وجود یک راهبرد مقابلهاهمیت آموزش تفکر مثبت به کند. با توجه بهمی

رسد. بسیاری از اهداف آموزشی و اجرایی آموزش و پرورش کشور همواره در جهت کسب نظر میبرای افزایش آن ضروری به

آموزان است، لذا شناسایی متغییرهایی که با این عامل ارتباط نشسالمت روان دا یتحصیلی و در کنار آن حفظ و ارتقاموقعیت 

های ذهنی و نیازهای مختلف روانی و آموزان این امکان را دهد که بر چالشتواند کمک کننده باشند و به دانشدارند می

شته باشند. شیوۀ خودارزشمندی و تفکر مثبت نظارت کنند، در نتیجه هم رضایت شخصی و هم عملکرد تحصیلی بیشتری دا

های ذهنی جهت رفع ابهام و ( با توجه به ویژگی آن برداشتن و کاهش استرس و ایجاد توانمندیآموزش تفکر مثبت و )حل مسأله

 رسد.نظر میرسیدن به نتایج مطلوب، راهبرد مناسبی به

 همیت و ضرورت اجراي جشنواره ادبي. توجیه ا10

 کنرد، ایجراد تفکرر مثبرت، خالقیرت و نروآوری درشنواره ادبی را بر همگران واجرب میآنچه که ضرورت و اهمیت اجرای این ج

دهرد ترا در یرک آموزان این فرصت و امکان را میدانش دانشجویان و به جشنواره ادبیآموزان کشور است. این دانشدانشجویان و 

 هایشان بپردازند.فضای رقابتی سالم به ارائه نظرات و اثبات توانایی

های مورد عالقه خود به ارائره آخررین دسرتاوردهای علمری، آموزان با عضویت در انجمندانشدانشجویان و ین جشنواره ادبی در ا

های فردی خود به کسب درآمد سرالم توانند با فروش تولیدات فکری و خالقیتآموزان میپردازند عالوه بر این دانشادبی خود می

 ل آیند.نائاز زحمات خود 

که به ای هستند، های ذهنی بسیار پیچیدهای پویا هستند. اینها فعالیتحاصل اندیشه انشاءنویسی و داستانهای هنری، شعر، خالقیت

 مراتب از خواندن دشوارتر است. نوشتن در گرو خالقیت ذهنی و مستلزم تخیل و تفکر و رشد و فهم آدمی است.

همیت آن در رتبط با ذهنیت وخالقیت ذهنی، تصویرسازی و صحنه آفرینی است. اانشاء یکی از مواد م داستان نویسی وشعر و  ،هنر

ساز یادگیری خالق عادت به تفکر، تأمل و تدبر دانست. توان آن را زمینهمختلف به قدری است که می هایهای درسی دورهبرنامه

 حروف ایپایه و اساس هر نوشته اند.تأیید قرار داده ها ارتباط میان درس انشاء و عادت مطالعه را موردپژوهش به ویژه آنکه بیشتر

 .است نوشتن آموزش ابزارهای مفیدترین از یکی انشاء درس. شودمی داده آموزش مدارس در که است جمالتی و

گی از آموزان نقش بسزایی دارد، زیرا بخش بزرزندگی دانش دانشجویان واء از نظر کاربردی در انشنویسی و داستانشعر و  ،هنر

 کردن ترکیب با تواننددانش آموزان به وسیله انشاء می شود.رج از آن از طریق نوشتن فراهم میارتباطات در محیط مدرسه و خا

 دانش ودانشجویان و  برای باید خلق آثار هنری و ادبی ساعات. ببرند لذت آن از و آورند وجود به نو اثری خود هایآموخته

 .باشد دلپذیر و خوشایند آموزان

 
15.Glasser 
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خلق آثار هنری وسیله آموزان نیروی ابتکار و ابداع بدهد. پس بهدانش دانشجویان وانشاء می تواند به داستان نویسی و شعر و  ،هنر

توانند از استعدادهای نهفته خویش اطالع حاصل کنند و بتوانند استعدادهای بالقوه آموزان میدانش دانشجویان و و ادبی برای

 کنند. خویش را شکوفا

 مکنوناتتوانند آنان در نوشتن مشکل دارند و نمی شود کهمعلوم می ،کنیمآموزان توجه مینشدا دانشجویان وهای وقتی به نوشته

آموزان دانش دانشجویان وهنر نویسندگی قلبی خویش را آن طور که باید با قلم وصف کنند. در سایر دروس که وابسته به انشاء و 

 ان علت پرسیده شود، چنین اظهاردانش آموز دانشجویان وعف بر اثر مشکالت درس انشاء باشد و اگر از خود است، شاید علل ض

شویم. وجود چنین مشکلی داللت شود را متوجه نمیمعلم ارایه می استاد و ی که در کالس توسطهایها و فرمول دارند که بحثمی

 ست.ا بر مشکل اصلی و ضعف اساسی در ماده درسی انشاء

 . اهداف جشنواره ادبي11

 ادبیات و هنرهای شناسایی، معرفی و حمایت استعدادهای برتر در زمینه -1

 در عرصه هنر و ادبیات  ارج نهادن به مقام واالی پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران -2

 .داخل و خارج از کشور های علمی و فناوری بین مراکز علمی و پژوهشیایجاد بستری مناسب برای همکاری -3

آموزان کشور که موجب دانشدانشجویان و در ( خالقیت های هنری و ادبیایجاد و تقویت تفکر مثبت و خالقیت )در قالب  -4

 شود.نشاط و شادابی و خودباوری در آنها می

به  آموزاندانش دانشجویان و گرایش( که عامل های هنری و ادبیخالقیتهای منفی )در قالب گونه تفکر و اندیشهمبارزه با هر -5

 شود.های اخالقی میناهنجاری

 (. های هنری و ادبیخالقیتل )در قالب و حل مسائ نظر در امور تقویت خودباوری و روحیه اظهار -6

نگیزه، پیشرفت آموزان به رشد امید، ادانشدانشجویان و در ( های هنری و ادبیخالقیتبا ایجاد انگیزه و تفکر مثبت )در قالب  -7

 شود.تحصیلی و درک و تشخیص منطقی کمک می

 نحوه حمایت از برگزیدگان جشنواره -12

های های آموزش عالی )در دورهها و مسابقات علمی در دورهنامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنوارهینیمعرفی برای استفاده از تسهیالت آ  •

 ،(کارشناسی و کارشناسی ارشد

 یدگان به بنیاد ملی نخبگان جهت ارائه تسهیالت آن بنیادمعرفی برگز   •

 معرفی به باشگاه پژوهشگران جوان   •

 معرفی به سایر مراکز علمی و پژوهشی بنا به درخواست برگزیده  •

 

 

 هاي جشنواره ادبي. نوآوري13
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       نویسی توسطب داستاندر قال این جشنواره ادبی به منظور ایجاد خالقیت و تفکر مثبت و تولید محصوالت فرهنگی

 طراحی شده است. آنانآفرینی و رشد استعدادهای آموزان در جهت کاردانشدانشجویان و 

و نیز ایجاد محیطی سالم در  آنانتشویق  ،آموزان کشوردانش  دانشجویان و استادان، معلمان، چاپ الکترونیکی آثار  الف(

های این از نوآوری، آموزان اهل قلمدانش  دانشجویان و معنوی از حمایت و همچنین  انفضای مجازی و ایجاد رقابت بین آن

 رود.طرح به شمار می

 در تمامی مراحل ارائه گواهی حضور  و تقدیر برای تمامی شرکت کنندگان جشنواره سعدی -1

 برای همه شرکت کنندگان جشنواره سعدی صدور کارت عضویت افتخاری  -2

 ایجاد درآمد مالی برای آنان  بمنظورنشر الکترونیکی تمامی آثار شرکت کنندگان جشنواره سعدی  -3

 ایجاد درآمد مالی برای آنان  بمنظور چاپ آثار شرکت کنندگان جشنواره سعدی در سطح مدرسه -4

 ایجاد درآمد مالی برای آنان  ظوربمن چاپ آثار شرکت کنندگان جشنواره سعدی در سطح شهرستان -5

 ایجاد درآمد مالی برای آنان  بمنظور چاپ آثار شرکت کنندگان جشنواره سعدی در سطح استان -6

 ایجاد درآمد مالی برای آنان  بمنظور چاپ آثار شرکت کنندگان جشنواره سعدی در سطح کشور -7

 کت کنندگان جشنواره سعدی ارائه گواهی حضور و تقدیر برای مدیران مدارس و دبیران راهنمای شر -8

نامه معتبر مورد تأیید وزارت علوم از سوی پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء ارائه گواهی -9

 به دانش آموزان در سطح کشور

 نویسی، شعر و نویسندگیهای آموزشی کارگاهی داستانبرگزاری دوره-10

 نویسی، شعر و نویسندگیهای آموزشی کارگاهی داستانبرگزاری دوره-11

 سعدی جشنوارهنفرات اول به  سعدی نشان طالیجوایز  اهدای-12

 سعدی نفرات اول جشنوارهبه نشان نقره سعدی جوایز  اهدای-13

   سعدی نفرات اول جشنوارهبه نشان برنز سعدی جوایز  اهدای-14

 رشتههر در  آثار برگزیده ه اهدای لوح و تندیس جشنواره سعدی ب -15
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 : و نحوه حمایت از برگزیدگان جشنوراه سعدی کمیته ارتباط با جامعهب(   

زی / ناحیه / منطقه /  خالقانه و نو که به تایید کمیته علمی پژوهش سرای دانش آمو آثار.به منظور حمایت از 1

-تشکیل کمیته ارتباط با جامعه در ادراه کل آموزش پرورش استان شهرستان و استان رسیده است. ضرورت دارد با تا

ها / مناطق/ نواحی و پژوهش سراهای دانش آموزی با حضور نمایندگان  ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان

های بخش برون سازمانی به عمل ی جدی برای جذب کمک ها و حمایت های مرتبط با کمیته اجرایی، پیگیرحوزه

 آید. 

آموزی و استان پیگیری ضرورت دارد کمیته ارتباط با جامعه در سطح شهرستان / منطقه/ ناحیه/ پژوهش سرای دانش

 جدی را برای دریافت حمایت علمی و مادی از طرح ها معمول دارند. 

موسسات و مراکز علمی،پژوهشی، دولتی و غیردولتی،  هانهاد ها، بیشتر حمایت سازماندر راستای جلب بهتر و  .2

توسعه مدیریت و پشتیبانی، دفاتر فنی ، با حضور معاونت سعدی  کمیته ارتباط با جامعه ستاد بخش دانش آموزی جشنواره

فراد به تشخیص کمیته هماهنگی آموزی و سایر نهادها  اای، کاردانش و متوسطه نظری پژوهش سراهای دانش و حرفه

 های الزم را با کمیته های استانی به عمل خواهد آورد. 

 سعدی  نحوه حمایت از برگزیدگان جشنواره.ت( 

های های آموزش عالی )در دورهها و مسابقات علمی در دورهنامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنوارهینیمعرفی برای استفاده از تسهیالت آ  •

 ،(کارشناسی و کارشناسی ارشد

 معرفی برگزیدگان به بنیاد ملی نخبگان جهت ارائه تسهیالت آن بنیاد  •

 معرفی به باشگاه پژوهشگران جوان  •

 معرفی به سایر مراکز علمی و پژوهشی بنا به درخواست برگزیده  •

 ات(مندی از تسهیالت اهل قلم )بیمه و دیگر خدممعرفی به اهل قلم جهت بهره  •

 : جشنواره سعدی آمادگی برای مسابقات.ث

مطالعه کتابهاي ذیل جهت شرکت و آمادگي در نخستین جشنواره بین المللي، علمي و ادبي و هنري شیخ مصلح  

 شود.پیشنهاد ميالدین سعدي شیرازی

 شارح دکتر راهب عارفی. )برای مسابقه نظم و نثر (  -شرح رسایل خواجه عبداهلل انصاري -1

 دکتر زینب باقری. )برای مسابقه نظم و نثر (  مولف -در قلمرو ادبي و زبانيسیري  -2

 دکتر راهب عارفی )برای مسابقه مقاله نویسی( مولف   -اصول مقاله نویسي -3
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مترجم زهرا اسمعیل پور)برای مسابقه   -مولف ون کلیو -آموزان و نوجوانانروش تحقیق و پژوهش ویژه دانش -4

 مقاله نویسی( 

 مولفان فرشاد بزرگی و امیر عظیمی)مسابقه طنز(  -بر طنز  آموزش مبتي بر -5

 مولف دکتر راهب عارفی )برای مسابقه مقاله نویسی(  -مباني جامع اقدام پژوهي -6

 مولف دکتر راهب عارفی )برای مسابقه نظم و نثر(  -فارسي عمومي  -7

مهدی نوروزی)برای مسابقه مولفان دکتر مژده شفیعی و دکتر  -)آفاق اندیشه( فرهنگ موضوعي آثار سعدي  -8

 نظم و نثر( 

 مولف دکتر راهب عارفی )برای مسابقه نظم و نثر( - اندیشه هاي اخالقي، اجتماعي و سیاسي و عرفاني سعدي -9

 فاطمه شایقان) مسابقه خوشنویسی( - راه خوشنویسي -10

 ر( )برای مسابقه نظم و نث جلد.50وعه آثار فرهیختگان ادبی جوان مجم آفاق اندیشه:-11

( مولف: استاد ادبیات فارسی و دبیر ادبیات مرحوم 1333آموزش انشاء به دانش آموزان دبیرستان در سال )رگفتا -12

 هارون شفیقی شاعر و نویسنده گیالنی، به کوشش دکتر احسان شفیقی 

حسینی، ت داآموز(، مولفان: فاطمه السایک میلیون نویسنده دانش و آموزش )طرح ملی تربیت نویسنده خالق -13

 دکتر راهب عارفی، فاطمه شادکام 

 

 . فرضیه جشنواره ادبي14

 شود.آموزان میدانشدانشجویان و موجب رشد خالقیت های هنری و ادبی، قالب خالقیتآموزش تفکر مثبت در   -1

مدارس کشور از جمله ها و دانشگاههای اند بسیاری از آسیبتومی های هنری و ادبی،خالقیتدر قالب  اندیشیمثبت -2

 های اخالقی، اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر سنتی و صنعتی را کاهش دهد.ناهنجاری

آموزان دانش  دانشجویان و  فکری و سالمت روحی و روانی  تواند به استقالل میهای هنری و ادبی، خالقیت اندیشی در قالب مثبت  -3

 های پیش رو را به آنها بدهد. التحصیلی در مواجهه با مشکالت زندگی توانایی اداره بحران اع و در نهایت پس از فارغ در اجتم

دانشجویان و های فردی علمی و توانایی موجب بروز رقابت سالم در عرصههای هنری و ادبی، خالقیتدر قالب  اندیشیمثبت -1

 شود.آموزان میدانش
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 نحوه برگزاري جشنواره  -15

بندی و ، بودجهالدین سعدی شیرازیادبی و هنری شیخ مصلح علمی، المللیتوجه به مفاد دستورالعمل برگزاری جشنواره بینبا 

  نحوه اجرای جشنواره 

   :ایشهم عنوان. 1

 الدین سعدي شیرازيشیخ مصلح المللي ادبي و هنريجشنواره بین نخستینبه فارسی:

 به انگلیسي:

The First International Literary and Arts Festival Of Sheikh Muslih-al-Din Saadi Shirazi 
  ستانیا •ملی •المللیبین )به دستورالعمل برگزاری همایش علمی مراجعه شود( :. نوع همایش2

 مكان و زمان برگزاري همایش: . 3

 مدتتاالر فرهنک اداره کل آموزش و پرورش استان تهران  برگزاری : محل

 01/07/98: شروع تاریخ 

  22/11/98 خاتمه : تاریخ 

 • بعدازظهرو  • صبح اختتامیه  زمان

 30/9/98لغایت  01/07/98: الف( ثبت نام و ارسال آثار

 30/10/98لغایت  1/10/98: داوري( مرحله ب

 دهه مبارکه فجر انقالب اسالمياعالم نتایج :( پ

  اي مسابقات جشنوارهمرحلهیک برگزاري .4

 مخاطبان بخش اول: 

 کودکان: نقاشي و طراحي

 گروه سني الف پیش از دبستان)مهد کودک(.1

 گروه سني ب اول، دوم، سوم دبستان  .2

 گروه ج سوم، چهارم، پنجم،ششم دبستان .3

 مخاطبان آزاد ) کلیه عالقمندان( .4

 تاریخ برگزاري مخاطبان بخش اول: 

 30/9/98لغایت  01/07/98الف( ثبت نام و ارسال آثار: 

 30/10/98لغایت  1/10/98: داوري( مرحله ب

 (دهه مبارکه فجر انقالب اسالميبهمن ماه ) 22 اعالم نتایج :پ( 

 مخاطبان بخش دوم: 

ادبیات کودک، میان رشته اي، مقاالت علمي  /نویسی کتاب، حفظ شاهکارهای ادبیخالصهادبیات، هنر، نمایش، آموزان و معلمان: دانش

 پژوهشي
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 نویسی کتاب، حفظ شاهکارهای ادبیادبیات، هنر، نمایش، خالصهآموزان ابتدایي مرحله اول و دوم: دانش .1

 نویسی کتاب، حفظ شاهکارهای ادبی، خالصه: ادبیات، هنر، نمایشآموزان متوسطه مرحله اول و دومدانش .2

 ادبیات کودک، میان رشته اي، مقاالت علمي پژوهشي معلمان و فرهنگیان آموزش و پرورش:.3

 مخاطبان آزاد ) کلیه عالقمندان( .4

 تاریخ برگزاري مخاطبان بخش دوم:  

 30/9/98لغایت  01/07/98الف( ثبت نام و ارسال آثار: 

  30/10/98لغایت  1/10/98: داوري( مرحله ب

 (دهه مبارکه فجر انقالب اسالميبهمن ماه ) 22 اعالم نتایج :پ( 

 مخاطبان بخش سوم: 

 دانشجویان و استادان: ادبیات، هنر، نمایش/ ادبیات کودک، میان رشته اي، مقاالت علمي پژوهشي.1

 اي، غیرانتفاعي، آزاد اسالمي، فني و حرفههاي دولتي)وزارت علوم(، پیام نور، علمي کاربرديکلیه دانشجویان دانشگاه.2

 ايهاي دولتي)وزارت علوم(، پیام نور، علمي کاربردي، غیرانتفاعي، آزاد اسالمي، فني و حرفهکلیه استادان دانشگاه.3

 مخاطبان آزاد ) کلیه عالقمندان( .4

 30/9/98لغایت  01/07/98الف( ثبت نام و ارسال آثار: 

 30/10/98لغایت  1/10/98: داوري( مرحله ب

 دهه مبارکه فجر انقالب اسالميبهمن ماه  22اعالم نتایج پ( 

 . مشخصات دبیر کل همایش و سایر مسئولین5

 دبیر کل جشنواره: .1

دکتر راهب عارفی سمت رئیس پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء آخرین مدرک تحصیلی دکتری رشته  یخانوادگنامو  نام 

  ت فارسی گرایش ادبیات تطبیقی و عرفانیزبان و ادبیا

 دبیر اجرایي جشنوواه: دکتر جمال گلي مشاور اجرایي معاونت انساني وزارت کشور

 کننده:اجرا و برگزار. مرکز 2

  پژوهشكده ادبیات تحلیلي و تطبیقي اسراء

 علمي: کمیته ینمسئول. 3

 (قیقاتعلوم تح)عضو هیات علمی دانشگاه  اسماعیل آذر امیر دکتر -1

 )رئیس پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسراء( دکتر راهب عارفی -2

 

 :يعلم يهاتهیکم

 :يدانشگاهبخش  يو داور يعلم تهی(  کمالف

 (اریآذر )دانش لیاسماع دکتر 
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 تهران قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیه عضو

 )استاد( لیتجل لیجل دکتر

 تهران قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیو عضو ه رگروهیمد

 (اری)دانش نژاد انیحاج رضایعل دکتر

 دانشگاه تهران یعلم أتیو عضو ه رگروهیمد

 )استاد( یحامد صدق دکتر

 یدانشگاه خوارزم یعلم أتیه عضو

 بابک فرزانه )استاد( دکتر

 یدانشگاه خوارزم یعلم أتیه عضو

 (اری)دانش یفروغ کاظم دکتر

  واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم یعلم اتیه عضو

 )استاد( یمجتب یمهد دکتر

 واحد زنجان یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیه عضو

 )استاد( این یناصر محسن دکتر

 نیقزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یعلم أتیه عضو

 )استاد( یموذن محمدیعل دکتر

 دانشگاه تهران یعلم أتیه عضو

 (اری)دانش یرجانیس یموسو الیسه تردک

 تهران جنوب یدانشگاه آزاد واحد اسالم یعلم أتیه عضو

 (اری)دانش یماه نظر دکتر

 واحد کرج یدانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیدانشگاه ادب یعلم أتیو عضو ه سیرئ

 )استاد( ها لمهیاحمدرضا  دکتر

 قان اصفهانواحد دها یدانشگاه آزاد اسالم یعلم أتیو عضو ه سیرئ

 دانش آموزان و داوري بخش يعلم تهی( کمب

 پانته آ دری رییس کل آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران 

 پژوهشکده اسراء  یفارس اتیشادکام  دکتر  ادب فاطمه

 استان تهران یدانش آموز یپژوهش سرا  یفارس اتیدکتر  ادب  یانصار فاطمه

 استان تهران یدانش آموز یپژوهش سرا  یفارس اتیتاجور  کارشناس ارشد  ادب  دهیفر

 پژوهشکده اسراء  یفارس اتیدکتر  ادب  یعارف راهب

 استان تهران یدانش آموز یپژوهش سرا  یفارس اتیدکتر  ادب  یمروت  زهرا

 استان تهران یدانش آموز یپژوهش سرا  یفارس اتیکارشناس ارشد  ادب  ینیچگ دیناه
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 استان تهران یدانش آموز یپژوهش سرا  یفارس اتیدکتر  ادب  محمد علی لیثی

 اسراء-دانشگاه تهران  یجامعه شناس  اریاستاد  یمهاجر دیوح

 :یياجرا تهیکم

 دکتر فاطمه شادکام

 یعارف نیمحمد مع مهندس

 یادیحسن ص محمدمهندس

 مهندس مریم باجالن

 همایش: مدعوین. 7

 رود در این همایش شرکت کنند:می احتمال عنوان مسئوالن مملکتی و میهمانان خارجی که  (الف

 و ...ها دانشگاه شاخص و استادان ربطهای ذینهادها و سازمان -مسئولین کشوری و لشکری ،نمایندگان مجلس از برخی 

 

 :جشنواره و اختتامیه افتتاحیه. 8

 شود؟افتتاحیه به چه صورت برگزار می

 با قرائت قرآن کریم -1

 سرود ملی -2

 ارائه برنامه همایش -3

 جشنواره و مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران دبیرکل سخنرانی یکی از مقامات ارشد کشور یا سخنرانی -4

 نار و سخنرانیارائه مقاالت و سیم -5

 های تخصصینشست -6

  ؟شودمراسم اختتامیه چگونه برگزار می -7

 جشنواره و مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگرانبا سخنرانی دبیرکل  -8

 جشنوارهاهدای جوایز و لوح یاد بودبه برگزیدگان  -9

 و آثارارائه کتاب مجموعه مقاالت  -10

 جشنواره ارائه گواهی حضور در -11

 اهدای نشان طالی جشنواره ادبی و هنری سعدی به نفرات اول  -12

 دوماهدای نشان نقره جشنواره ادبی و هنری سعدی به نفرات  -13

 سوماهدای نشان برنز جشنواره ادبی و هنری سعدی به نفرات  -14

 تعداد مدعوین همایش  جمع سایر میهمانان تعداد انانسخنر تعداد

 آزاد دانشجو خارجي داخلي  خارجي داخلي 
 نفر  661

7 4 250 30 300 50 
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 اهدای دیپلم افتخار -15

 حامیان جشنواره همكاري و مشارکت. 16

 (حامي ماليرفاه کارگران )ملي بانک .1

 رسانی()حامی معنوی و اطالع ت آموزش و پرورشروزا.2

 رسانی()حامی معنوی و اطالع علوم، تحقیقات و فناوریوزارت .3

 رسانی()حامی معنوی و اطالع فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت .4

 رسانی()حامی معنوی و اطالع فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.5

  رسانی(ت )حامی معنوی و اطالعوزارت فناوری و اطالعا.6

 رسانی(صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران)حامی معنوی و اطالع.7

 رسانی()حامی علمی و معنوی و اطالع دانشگاه آزاد اسالمی کشور.8

 رسانی()حامی علمی و معنوی و اطالع دانشگاه پیام نور کشور.9

 نی(رسا)حامی علمی و معنوی و اطالع دانشگاه تهران.10

 رسانی()حامی علمی و معنوی و اطالع دانشگاه عالمه طباطبایی.12

 رسانی()حامی علمی و معنوی و اطالع دانشگاه شهید بهشتی.11

 رسانی()حامی علمی و معنوی و اطالع الزهرادانشگاه .12

 نخبگان کشورملی بنیاد .13

 کشور عینانجمن مختر.14

 انجمن استعدادهای برتر ایران.15

 طبق آخرین آمار کشوري: جامعه هدف جمعیتي ل جدو-17

 هفت میلیون هفتصد و پنجاه هزار نفر کودکان مهدهاي کودک و پیش دبستاني 

 سیزده میلیون نفر  دانش آموزان  

 چهار میلیون و هشتصد هزار نفر  دانشجویان 

 یک میلیون دویست هزار نفر   معلمان)رسمي آموزش و پرورش(

 و چهار هزار نفر پنجاه پانصد و  استادان 

 بیست و شش میلیون هشتصد و چهار هزار نفر  جمع کل 

 نشاني دبیر خانه همایش:

 6واحد  4پالک  –بن بست گشتاسب  –خیابان کارگر جنوبی  –میدان انقالب  -تهران

   Email:rashed1829@yahoo.comپست الکترونیکی:

                          www.saadifestival.com                         وبسایت:  

    02166476147                                روابط عمومی:                                                    saadi_festivalاینستاگرام:  

http://www.saadifestival.com/
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