
                                      
                                          

 « على )ع( استبنبه عاشورا و به حسین قطعاً اسالم، زنده» 

 )دامت برکاته(امام خامنه ای                                                                                                                                               

 محرم و کودک یادواره:  طرح عنوان
 :مقدمه

 

ی حق داد؛ ی معرفت و شور و حماسه که حیاتی دوباره به اسالم و جبههآفتاب است و بلکه رشکِ آفتاب؛ آفتابِ منظومه السّالمعلیه علیبنحسین

  .کنداش، قلوب مؤمنان را گرم مینماید و حرارت مشعلهانوار هدایتش، عاشقان را راه می

بوده ای و اکنون، در این دوران جاهلیت ثانی و عصر توبه ی ای آنکه در سال شصت و یکم هجری، هنوز در ذخایر تقدیر نهفته ... و تو

بشریت پای به سیاره ی زمین نهاده ای، نومید مشو که تو را نیز عاشورایی است و کربالیی که تشنه ی خون توست و انتظار می کشد تا تو 

ن الزمان و المکان والیت ملحق شوی و فراتر از زنجیر خاک از پای اراده ات بگشایی و از خود و دلبستگی هایش هجرت کنی و به کهف حصی

 ...زمان و مکان، خود را به قافله ی سال شصت و یکم هجری برسانی و در رکاب امام عشق به شهادت برسی

 * است  علیه السالمحسین م همه در طواف عشق است و دایره دار این طواف عالَ *                              

کیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرا أو تعلیه السالم  و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین ررسیدن ایام سوگواری سروهمزمان با فرا 

 و افزایش دانش و فرهنگ عاشوراییایستادگی  ترویج روحیه مقاومت و ، السّالمعلیه  گسترش معرفت به امام حسین ،شدن سند تحول بنیادین

عهده ما نهاده است موسسه فرهنگی آموزشی  اسالمی بر اساس حفظ شعائر متعال بر اسالمی و رسالت عظیمی که خداوندآینده سازان میهن 

 .اقدام به برگزاری یادواره کودک و محرم نموده است  5831از سال  علیه السالم  امام حسین

 های ناب انسانی این مکتب که سرمشق چگونه زیستن استبا فرهنگ عاشورا و جلوه دانش آموزانلزوم آشنایی  با توجه بهو  راستا همین در

 سسهوم است،و درس محبّت و عشق  عزت، کرامت، آزادگی، حق طلبی و باطل ستیزیفداکارى و که کالس درس عملی و واقعه کربال 

 اسالم و ماندگاری بقاء رمز سنین کودکی با جهت آشنایی نوگالن جامعه اسالمی در تا دارد نظر در  السالم علیه حسین امام آموزشی فرهنگی

تانی راکز پیش دبسم در  السالم علیه علی بن موسی الرضا حضرت عنایت با را محرم و کودک یادوارهشانزدهمین  ،گذشته سنوات همچون تشیع،

 .نماید برگزاردوم  دوره اول و ابتداییمدارس  و

 

 

 



 

 : اهداف

   مذهبی و دینی باورهای تقویت و حسینی عاشورای انسان ساز و بزرگ حماسه با آموزان دانشدر  آشنایی ایجاد -1

   آینده سازان میهن اسالمی

 روایت مصور حماسه عاشورا توسط دانش آموزان استفاده از زبان هنر جهت  -2

 ادبی و مذهبی هنری، های صحنه در آموزان دانش فعال و گستردهمشارکت  -3

 از کودکی  شاعه سبک زندگی اسالمیو اِ عاشورایی فرهنگ و دانش ارتقاء -4

 علیهم السالم  تجهیز اندیشه کودکان و نوجوانان به معارف اهل بیت تجهیز اندیشه کودکان و نوجوانان به معارف اهل بیت -4

 

 

 

 

 

 :یادواره مخاطبین و برگزاری سطح

 یرضو خراسان استانو مراکز پیش دبستانی  دوره اول و دوم ابتدایی مدارس تمامی سطح درو محرم  کودک یادوارهدهمین زشان

 . گردد می برگزار

 

 :یادواره برگزاری زمان
 می باشد. (31/10/1411) 1411مهر  31 ارسال آثار تا شروع و مهلت (11/10/1411) 1411شهریور  11از 

 

 :محرم و کودک ادوارهی های رشته

حه همچنین قری شکوفایی خالقیت و هدف با و مداحی )ویژه دانش آموزان پسر( لنوشتهد ،نقاشی شعر، های رشته در یادواره این

 . برگزار می گردد آموزاندانش تمامی مذهبی هنری و ادبی و

 

 

 

 

 

 

 

 السالم علیهامام حسین 2 واحددخترانه دبستان  -: مشهد مقدس دبیرخانه یادواره
 



 : راثآ ارسال شرایط

 

 رشته نقاشی

 اثر فقط در اندازه کاغذA4(0/22×21باشد ) )آثار غیر از این اندازه داوری نمی شوند( 

 ساخته ذهن و خالقیت دانش آموز باشد ( ،)آثار .شود پرهیزچه در موضوع و چه در طراحی کپی برداری  از 

 نمونه  )أسفانه اثر داوری نخواهد شد کامل نبودن شناسنامه ، متدر صورت  .شود نوشتهکامل اثر شناسنامه باید اثر پشت در

 شناسنامه در ذیل آمده است (

  در آثار نقاشی فقط از ابزار مداد رنگی یا سیاه قلم استفاده شود و سایر تکنیک ها مورد داوری قرار نمی گیرند. 

 .کاردستی و آثار حجمی داوری نمی شود 

  در آثار امتیاز ویژه خواهد داشت. "پیوند قیام حسینی با زندگی کنونی بشر"و  "جهان اسالم"نمایش موضوعات روز 

 

 

 

 

 

 

 رشته شعر و دل نوشته :

 اثر در کاغذA4(0/22×21 ))ارسال شود )آثار غیر از این اندازه داوری نمی شوند 

 هنرمندان جدا خودداری   و دل نوشته های سایر و از کپی برداری از اشعاردانش آموز باشد  قریحه ادبیساخته ذهن و  اثر

 شود

 سفانه اثر داوری نخواهد شد أ، متدر صورت کامل نبودن شناسنامه .شناسنامه اثرکامل نوشته شود باید پشت اثر در. 

 

 

 

 

 

 

 

 «شناسنامه اثر» 

 ........................................................نام پدر:    ....................................................................... نام و نام خانوادگی:

 ....................................................................................................................................................: منزل آدرس

 ..............................................: همراه پدر یا مادر دانش آموزتلفن 

 ....................................نوع اثر:   ..........................................: پایه تحصیلی   ..............................................نام شهر: 

                                                       ......................................تلفن آموزشگاه:           ........................................................................نام مدرسه: 

 



 رشته مداحی:

  دقیقه باشد 0در رشته مداحی زمان فیلم دانش آموز حداکثر. 

 روی سی دی برچسب نزنید( سی دی باشدکاور روی  آموز برهمراه با نصب شناسنامه اثر دانش  ارسال فیلم مداحی( 

 از صداگذاری روی فایل اصلی خودداری شود 

 رعایت قواعد الزم جهت اجرای مداحی الزامی است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع مداحی

 های ارزشیابی مالک

 اصوات و الحان

 های ارزشیابی مالک

 یا روضه مدح 

 ارزشیابیهای  مالک

 اصول وفنون

 رعايت پوشش مناسب انتخاب اشعار و متن مناسب زيبايي صدا

 رعايت وقت مقرر روضه و بيان مستندات استفاده درست از تحريرها

 دعاي پاياني حفظ اشعار اوج و فرود مناسب

 ثير در اجراأت تسلط بر اجراي برنامه از سبك هاي سنتي استفاده

 - - تلفيق لحن و شعر



 : کیدأموارد مورد ت

 

   .روی اثر خودداری نمایند گونه مشخصات برئینات و درج هر، تزمدارس از کادربندی -1

)توصاایه می شااود همکاران مدارس بخشاانامه   .مدارس تمامی آثار را بدون داوری به دبیرخانه یادواره ارسااال نمایند -2

 های کالسی فضای مجازی هم قرار دهند( و خانواده ها در کانالکودک و محرم را جهت اطالع دانش آموزان 

از طریق پیام  فقطدرج شود و این فایل  بخشنامه اسامی و مشخصات تمام شرکت کنندگان باید در فایل اکسل پیوست       -3

 ) به هیچ وجه فلش دریافت نمی شود (ارسال گردد  12301132403رسان سروش به شماره 

 ، ناحیه و شهر باشدارسالی به ترتیب شامل نام مدرسه اکسللطفا نام گذاری فایل  -4

 .ودشترتیب اثرداده نمی ،دریافت شود مقرر موعد همچنین پس ازو  فایل اکسلبدون   و فاقد شناسه اثر به آثاری که -1

ارسال   لوح تقدیرمدرسه  یادواره کودک و محرم از هرنفر همکار فعال در  2آموزان شرکت کننده وبرای تمامی دانش -0

 .  شد خواهد

 همکار لوح تقدیر تقدیم خواهد شد. 4به  ،اثر باشد 211مدارسی که آثار آن ها بیش از  -0

 

 نحوه ارسال آثار:

 رابط) پرورشی  معاون و مدیر کامل مشخصات   که بخشنامه  ضمیمه  اداری نامه همراه به آموزان دانش آثار اصل  مدارس  

 .نمایند ارسال یادواره دبیرخانه به را است شده درج آن در بعدی های پیگیری جهت تماس شماره و( یادواره

  تواند  میمدرسه هر  باشد؛ ضمنامشخصات خواسته شده سایر  وآموزان سامی دانش شامل ا بایستی اکسلفایل

)نمونه  دبه شماره سروش داده شده ارسال نمایجهت صدور لوح تقدیر را  همکار فعال در یادواره نفر 2فقط نام 

 ( لطفا از تغییر فونت و محتویات فایل اکسل خودداری نمایید فایل اکسل به پیوست ارسال گردیده است .

  از ارسال تصویر فایل اکسل یا پرینت آن خودداری شود 

 

 
 « باشد می 0033 /03/30تاریخ   تا حداکثر آثار ارسالمهلت  »

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التوفیق... من ا و

 دبیرخانه یادواره

 2 واحد - السالم علیه دبستان دخترانه امام حسین                                                                

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم        

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نشانی دبیرخانه
     12و  11بین بیستون  31تغیب خیابان دس -مشهدمقدس

 2 واحد -   السالم علیهدبستان دخترانه امام حسین
 2181810213:   کدپستی                              

 
   12120121041:   (ظهر 12:31الی صبح  8)ساعت  تماس تلفن

 
 12301132403: (جهت ارسال فایل اکسل) سروششماره پیام رسان 

 
     

 km.tabaar.ir        :ایتس



 

 

پرورش وزارت آموزش و  

پرورش خراسان رضوی اداره کل آموزش و  

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 

محرم دبیرخانه کودک وبه:   

پیش دبستانی دبستان/ از:  

 سالم علیکم

 احتراما بدینوسیله آثار دانش آموزان این آموزشگاه از شهرستان 

به دبیرخانه یادواره کودک و محرم ارسال می گردد.                                                     ناحیه        منطقه /  

تلفن همراه :                                                                                                        نام مدیر :       

تلفن همراه :                                                      ی )رابط( :    نام معاونت یا مربی پرورش  

 تعداد کل آثار:

نقاشی: آثار رشته تعداد  

شعر : آثار رشته تعداد  

دلنوشته :آثار رشته تعداد   

مداحی :آثار رشته تعداد   

 

 

مهر و امضاء                                                                                         

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:


