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 مقدمهالف. 

ایجاد نشاط تشکیالتی و فعال سازی انجمن های اسالمی مدارس از راهبرد های اصلی در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
ای نیروسازی و جریان سازی است و این ماموریت در عرصه فعالیت های مدرسهمحسوب می شود. رسالت انجمن های اسالمی 

های احساس مسئولیت و خودباوری را در افراد ترین زمینهای، یکی از مهمظهور و بروز بیشتری خواهد داشت. فعالیت های مدرسه
 آورد.بوجود می

ها خواهیم رسید و خالقیت،پویایی ونشاط های بدیع انجمنالیتهای اسالمی به الگوسازی فعباایجاد رقابتی مومنانه بین انجمن
 کند.های اجتماعی ترغیب میها را برای کسب معرفت و مهارتتشکیالتی اعضاء آن

ست و اینک گنجانده شده ا طرح انجمن اسالمی برتربرای دستیابی به این مهم در نقشه کالن عملیات فرهنگی و تشکیالتی 

 به شرح ذیل تقدیم می گردد: مختصات جزئی این طرح
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 3131های برگزاری جشنواره انجمن اسالمی برتر و سیاست  اهدافالف. 

نقش مطلوب آنان در  یآموزش شبکه دانش آموزان به ویژه اعضای اصلی از جمله مسئولین انجمن اسالمی در راستای ایفا .1

 انجمن اسالمی مدرسه

 های تشکیالتی انجمن اسالمی مدرسهرنامهدر بستر ب 2پیگیری اهداف سیر تربیتی، سطح  .2

 تقویت جایگاه انجمن اسالمی مدارس به عنوان ثمرات و نمود فعالیت جنبش دانش آموزی .3

های تربیتی تشکیالتی تشکل در حوزه دختران و پسران و معرفی این الگوها به کلیه سطوح شناسایی الگوهای مطلوب از فعالیت .4

 تشکیالت

 های اسالمی مدارسهای انجمنرفیتظگیری از الیت تربیتی تشکیالتی با بهرهایجاد فضای با نشاط فع .5

 های مختلف و مراکز اقماری در راستایآماده سازی شبکه پشتیبان از ستاد مرکزی تا ستادهای استانی و تقویت انسجام حوزه .6

 پشتیبانی از عملیات تربیتی و تشکیالتی

می گیری از ظرفیت انتخاب انجمن اسالاز عملکرد تشکل در کلیه سطوح به بهرهیابی به رصد و تحلیل مناسب و درست دست .7

  ربرت
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 و فرایند داوری ها انجمن اسالمیثبت فعالیت نحوه تکمیل و ارسال دفترچهب. 

ه را در امشود پس از پایان هر برنامه گزارش نحوه برگزاری آن برنمسئول انجمن اسالمی و یا نماینده ای اکه از طرف او تعیین می

ثبت می نماید و مطابق جدول زمانبندی ذیل یک نسخه کپی از دفترچه تهیه نموده و به  "اسالمی های انجمندفترچه ثبت فعالیت"

 دهند.های غیرقرارگاهی( تحویل میمربی قرارگاه )و یا مسئول شهرستان برای انجمنهمراه مستندات به 

 لذا در تکمیل دفترچه نهایت دقت صورت گیرد. باشد،مالک اصلی داوری دفترچه می: 3تذکر 

و یا دفتر اتحادیه شهرستان  –در صورت وجود  –: نسخه اصلی دفترچه ثبت فعالیت های در دفتر انجمن اسالمی مدرسه 2 تذکر

 بایگانی می گردد.

 : ارسال اصل دفترچه به دفتر مرکزی موجب کسر امتیاز خواهد گردید.1تذکر 

به دفتر مرکزی ارسال می گردد و  و مطابق آنچه در دفترچه ثبت فعالیت آمده است، مستندات تنها در قالب لوح فشرده :4تذکر 

 ارسال مستندات به هر نحوه دیگر موجب کسر امتیاز خواهد شد.

 ارسال خواهد شد. دی ماه: دفترچه ثبت فعالیت نوبت دوم تا پایان 5تذکر 

 داوری فرایند. 3ب.

در فرم داوری پیوست شده به دفترچه  های غیر قرارگاهی()و یا مسئول شهرستان برای انجمن داوری توسط مربی قرارگاه مرحله اول

ل شهرستان به مسئو ها مطابق جدول زمانبندیو پس از تهیه یک نسخه کپی از آن به همراه نسخه کپی دفترچهثبت فعالیت ها انجام 

ابتدا داوری انجام شده  های اسالمی شهرستان،های کلیه انجمنپس از جمع آوری دفترچهشود. مسئول شهرستان تحویل داده می

نماید. و در انتها اتحادیه استان ها را به اتحادیه استان ارسال میآن نماید سپستوسط مربی را مورد بررسی قرار داده و تأیید می

تر به دف ه و پس از بررسی و تأیید داوری انجام شده توسط مربیجمع آوری کردهای اسالمی استان خود های کلیه انجمندفترچه

 شود. داوری در دفتر مرکزی و توسط دبیرخانه جشنواره انجمن برتر انجام می بعدی مراحل نماید.مرکزی ارسال می

ی باشد، لذا در صورت و مرحله دوم م )داوری در استان( : امتیاز نهایی هر انجمن اسالمی شامل امتیاز داوری مرحله اول6تذکر 

 انجمن اسالمی امتیاز مرحله اول را دریافت نخواهد کرد. -توسط مربی –انجام نشدن داوری در مرحله اول 

ز جهت دفاع ا ،به تناسب امتیاز کسب شده انجمنشان در مراحل قبل اسالمی انجمنمسئولین  تعدادی از در مرحله نهایی داوری

 شوند.داوران در دفتر مرکزی حاضر میهای خود در حضور هیأت فعالیت

 (دخترانههیأت داوران در سطح ملی )مدارس                            هیأت داوران در سطح ملی )مدارس پسرانه(

 مدیر رصد و تحلیل دفتر مرکزی     مدیر رصد و تحلیل دفتر مرکزی

 مدیر توسعه شبکه خواهران     مدیر توسعه شبکه برادران

 دانش آموز عضو دختر شورای مرکزی    موز عضو پسر شورای مرکزیدانش آ

 اتحادیه استان مسئولیک نفر     اتحادیه استانمسئول یک نفر 

  یک نفر معاون خواهر اتحادیه استان    یک نفر معاون برادر اتحادیه استان
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 زمانبندی  جدول. 2ب.

 متولی انجام زمان شرح فعالیت

 اسالمیهای انجمن ثبت فعالیت
 )ترم اول( 93 دی 30نوبت اول: از ابتدای مهر تا  :در دو نوبت

 تا پایان سال تحصیلی )ترم دوم( 93نوبت دوم: از ابتدای بهمن 
انجمن اسالمی 
 مدرسه

 تحویل کپی دفترچه به مربی
 93بهمن  30تا نوبت اول:  :در دو نوبت

 93اردیبهشت  30نوبت دوم:  

مسئول انجمن 
 اسالمی

های ثبت فعالیت دفترچهو داوری جمع آوری 
 توسط مربی و تحویل به مسئول شهرستان

 93ماه  اسفند 6تا نوبت اول:  :در دو نوبت

 94خرداد ماه  10تا : نوبت دوم    
 مربی قرارگاه

های ثبت فعالیت جمع آوری تمامی دفترچه
 شهرستان و ارسال به اتحادیه استان

 93ماه  اسفند 12تا نوبت اول:  :در دو نوبت

 94خرداد ماه  20تا نوبت دوم:    
 مسئول شهرستان

های ثبت فعالیت جمع آوری تمامی دفترچه
 استان و ارسال به دفتر مرکزی

 93ماه  اسفند 20تا نوبت اول:  :در دو نوبت

 94خرداد ماه  30تا نوبت دوم:    
 اتحادیه استان

 انجام داوری
 94ماه  اردیبهشت  31تا نوبت اول:  :در دو نوبت

 94ماه  مرداد 15تا نوبت دوم:    
 دفتر مرکزی

 دفتر مرکزی 94مرداد ماه  25تا  برگزاری جلسات دفاع و اعالم نتایج

 دفتر مرکزی 93شهریور  مراسم اختتامیه و اهدای جوایز

ز به ازای هر موجب کسر امتیاروز پس از زمان اعالم شده  10تا ها مطابق جدول زمانبندی عدم ارسال به موقع دفترچه: 7تذکر 

 روز باشد، دفترچه مورد نظر از فرایند داوری حذف خواهد شد. 10روز تأخیر خواهد شد و در صورتی که میزان تأخیر بیش از 
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           –         
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 و نحوه توزیع جوایز جشنواره انجمن اسالمی برتر برگزیدگانج. 

 هایاز سایر انجمن نوبتمجموع امتیازش در دو های اسالمی کشور، انجمنی که : از بین تمامی انجمنانجمن اسالمی برتر

 های اسالمی برتر در جدول ذیل آمده است()تعداد انجمن شود.به عنوان انجمن اسالمی برتر انتخاب می اسالمی بیشتر باشد

 

 تعداد برگزیدگان

 تعداد سطح برگزیدگان

 انجمن اسالمی برتر

 انجمن برتر 1 قرارگاه

 های شهرستاناز بین تمامی انجمن شهرستان
 انجمن برتر پسرانه 1
 انجمن برتر دخترانه 1

 استان
 های مرکز استاناز بین تمامی انجمن

 انجمن برتر پسرانه 1
 انجمن برتر دخترانه 1

 های استانشهرستانهای از بین تمامی انجمن
 انجمن برتر پسرانه 1
 انجمن برتر دخترانه 1

 ملی
 هاهای مرکز استاناز بین تمامی انجمن

 انجمن برتر پسرانه 4
 انجمن برتر دخترانه 4

 های کشورهای شهرستاناز بین تمامی انجمن
 انجمن برتر پسرانه 4
 انجمن برتر دخترانه 4

 

 در سطح ملی نحوه توزیع جوایز  

 (ریال)میزان جوایز در سطح ملی  برگزیدگان

در بخش انجمن اسالمی 
 برتر

 + لوح تقدیر 2.000.000 مسئول انجمن اسالمی

 + لوح تقدیر 1.500.000 مسئول واحد علمی و امور آموزشی

 + لوح تقدیر 1.500.000 مسئول واحد فرهنگی و امور اجتماعی

 لوح تقدیر+  2.000.000 مدیر مدرسه

 + لوح تقدیر 2.000.000 معاون پرورشی
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بیش  های تحت پوشش آنانجمن یکلیه : قرارگاهی که میانگین امتیازدر جشنواره انجمن اسالمی برتر قرارگاهین برتر

  شود.(با توجه به تعداد انجمن تحت پوشش آن قرارگاه محاسبه می )امتیاز قرارگاه ها باشد.از سایر قرارگاه

 تعداد برگزیدگان

 تعداد سطح برگزیدگان

قرارگاه در  ینبرتر
جشنواره انجمن 

 برتر یاسالم

 استان
 های مرکز استاناز بین تمامی قرارگاه

 قرارگاه برادران 1
 قرارگاه خواهران 1

 های استانهای شهرستاناز بین تمامی قرارگاه
 قرارگاه برادران 1
 قرارگاه خواهران 1

 ملی
 های مرکز استان هاتمامی قرارگاهاز بین 

 قرارگاه برادران 1
 قرارگاه خواهران 1

 های استانهای شهرستاناز بین تمامی قرارگاه
 قرارگاه برادران 1
 قرارگاه خواهران 1

 

 در سطح ملی نحوه توزیع جوایز

 (ریال)میزان جوایز در سطح ملی  برگزیدگان

قرارگاه در جشنواره  ینبرتردر بخش 
 )کمک هزینه سفر کربال(+ لوح تقدیر 8.000.000 مربی قرارگاه  برتر یانجمن اسالم

 

ش از سایر های آن بیانجمن یکلیه : شهرستانی که میانگین امتیازدر جشنواره انجمن اسالمی برترشهرستان برترین 

 ها باشد.شهرستان

 تعداد برگزیدگان

 تعداد سطح برگزیدگان

شهرستان در  ینبرتر
جشنواره انجمن 

 برتر یاسالم

های استاناز بین تمامی شهرستان استان  شهرستان 1 

 ملی
 مرکز استان 1 هااز بین تمامی مراکز استان

 شهرستان 1 های کشوراز بین تمامی شهرستان

 

 در سطح ملی نحوه توزیع جوایز

 (ریال)میزان جوایز در سطح ملی  برگزیدگان

 ینبرتردر بخش 
شهرستان در جشنواره 

 برتر یانجمن اسالم

 )کمک هزینه سفر کربال(+ لوح تقدیر 8.000.000 مسئول اتحادیه شهرستان 

 لوح تقدیر مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
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 هایایر استانسهای آن بیش از انجمنی کلیهاستانی که میانگین امتیاز : در جشنواره انجمن اسالمی برتراستان برترین 

 باشد.

 تعداد برگزیدگان

 تعداد سطح برگزیدگان
استان در جشنواره  ینبرتر

 استان 1 های کشوراز بین تمامی استان ملی برتر یانجمن اسالم

 

 در سطح ملی نحوه توزیع جوایز

 (ریال)میزان جوایز در سطح ملی  برگزیدگان

ر د استان ینبرتردر بخش 
 یجشنواره انجمن اسالم

 برتر

 )کمک هزینه سفر کربال(+ لوح تقدیر 8.000.000 معاون برادر اتحادیه استان 

 )کمک هزینه سفر کربال(+ لوح تقدیر 8.000.000 معاون خواهر اتحادیه استان 

 )کمک هزینه سفر کربال(+ لوح تقدیر 8.000.000 مسئول اتحادیه استان 

 لوح تقدیر مدیرکل آموزش و پرورش استان 

 

 در بخش دخترانه و پسرانه به صورت جداگانه انتخاب برگزیدگان انجمن اسالمی برتر و قرارگاه برتر تنها الزم به ذکر است: تبصره 

 شوند.می

 ه. محتوای آموزشی

و اخبار مرتبط با جشنواره انجمن اسالمی برتر بر روی پورتال آینده سازان به آدرس ذیل قرار  ، نتایج داوریکلیه محتوای آموزشی

 گیرد:می

www.ayandehsazan.ir\anjomanbartar  
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 محورهای پیشنهادی جهت انجام فعالیت انجمن اسالمی مدرسهد. 

محورهای پیشنهادی 
جهت انجام فعالیت 
انجمن اسالمی مدرسه

 لمی و درسی

 قیدتی و معرفتی

مهارتی و 
تشکیالتی

ب   وی ه

(عج)هیأت انصار المهدی 

برنامه های قرآنی

برنامه بزرگداشت شهدا و 
فرهن  مقاومت

حلقه معرفت

جشنواره مداد کمرن 

نمایشگاه های مدرسه انقالب

برنامه های ورزشی

فعالیت های سیاسی و اجتماعی

ادبی و هنری

مطالعه و کتابخوانی

جلسات هیأت مرکزی

سایر برنامه های ابتکاری

سایر برنامه های ابتکاری

تشکیل کالس های علمی

بازدید و گردش علمی

نشریه و برد علمی

اختراعات و نوآوری

گروه های تحقیقی و پژوهشی

ساختاری، مدیریتی و 
سازماندهی

برنامه های ابتکاری

رسانه های انجمن اسالمی

  



11 

 

 نوان 

 فعالیت
 کیفی برنامهشاخص های  اهداف و موضو ات قابل پیگیری محور های فعالیت

ی
س
در
 ، 
ی
لم
 

 

 - تشکیل کالس های  لمی

 درسی

 سطح تحصیلی اعضاء رشد و ارتقای 

 حمایت های علمی از اعضای انجمن اسالمی 

  الگوسازی 

 میزان رشد معدل اعضای انجمن اسالمی
 میزان جذب نخبگان مدرسه به انجمن اسالمی

 برکزاری کالس های رفع اشکال توسط دانش آموزان 

برگزاری بازدید و گردش 

  لمی

 آشنایی با حوزه فناوری و صنعت 

  نسبت به رشته های دانشگاهیآگاهی و شناخت 

 کشف عالقمندی و درک استعداد 

 )حضور در آزمایشگاهها، انجمن های علمی دانشجویی،...( برگزاری اردوی علمی از دانشگاهها
 بازدید از مجتمع های صنعتی و فنی

 حضور در پارک های علم وفناوری و مراکز رشد

 نشریه و برد  لمی
 مفاهیم علمین ااستفاده از رسانه در بی 

 ،خالقیت ونشاط تقویت پویایی 

  تعمیق مباحث درسی 

 معرفی پیشرفت ها و دستیابی دانشمندان ایرانی به فناوری های روز
 معرفی آخرین پیشرفت های روز دنیا
 توضیح و تبیین مسائل و مباحث درسی

تشکیل گروه های پ وهشی 

 و تحقیقی

 

 تقویت فن مباحثه در دانش آموزان 

  تقویت روحیه پژوهشگری 

 کشف استعداد و توانمندی 

  رشد وارتقاء سطح درسی 

 رشد انگیزش های فراگیری علم و دانش 

 تشکیل گروه چند نفره و تحقیق در یک موضوع
 آشنایی با مفاهیم پیشرفته علمی

 تدوین مقاله های علمی
 مباحث درسی استتقویت بنیه های درسی با توجه به اینکه بعضی از موضوعات انتخابی از 

 اخترا ات و نوآوری

 های علمی وفنی تقویت مهارت 

 هاکشف و رشد استعداد ها و توانمندی 

 ،خالقیت و ابتکار تقویت روحیه نوآوری 

 جریان سازی علمی 

 روباتیک،... الکترونیک، ساخت دست سازه های دانش آموزی در حوزه نانو،
 سودوکو،... ماکارونی، حل مکعب روبیک،ساخت پل  برگزاری مسابقه های علمی نظیر:

 های آموزشیافزار و کلیپساخت نرم
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 نوان 

 فعالیت
 کیفی برنامهشاخص های  اهداف و موضو ات قابل پیگیری محور های فعالیت

ی
رفت

مع
ی 

دت
قی
 

 

 هیات انصار المهدی) ج(
 جریان سازی و ترویج فضای انس با قرآن و اهل بیت )ع( در محیط مدرسه 

  هویت اسالمی و مهارت های عملی در فعاالن و مسئوالن انجمن اسالمی مدرسهتقویت 

 بخش در برنامهتولید و ارائه محصوالت فرهنگی و نمادهای هویت
 المهدی و مداحی و ...آموزان به عنوان خادمتقسیم مناسب کار و ایفای نقش دانش

 های فرهنگی هنری در حاشیه برگزاری هیأتانجام فعالیت
 ام شبکه نیرویی در بستر هیآت )حضور اعضای فعال، عادی و غیر عضو (انسج
 مندی از روحانیون به عنوان سخنران هیأتبهره

 ریزی و برگزاری هیأتبروز خالقیت در برنامه

 های قرآنیبرنامه

 

 ترویج فضای انس با قرآن 

 تدبر در قرآن 

 تشویق دانش آموزان برای فراگیری و انس بیشتر با قرآن 

 برگزاری محفل انس با قرآن و دعوت از قاریان و حافظان قرآن کریم
 برگزاری طرح ختم  قرآن جهت سالمتی امام زمان )عج(

 تشکیل جلسات قرآن با محوریت تدبر در قرآن و دعوت از اساتید قرآن
 تولید روزنامه دیواری، تابلو اعالنات، پوستر و... جهت معرفی پیام های قرآنی

وی ه بزرگ  برنامه های

داشت شهدا و فرهنگ 

 مقاومت

 

  تقویت هویت و احساس مسئولیت نسبت به ارزش های اسالمی و انقالبی در پیوند با اسوه
 های ایثار و تاریخ مقاومت

 مشارکت سطوح مختلف اعضا در طراحی و اجرای برنامه
 آموزان در اجرای برنامهتقسیم مناسب کار بین دانش
 ی مراسمبروز خالقیت در برگزار

 مندی مطلوب از اساتید، مبلغین و راویان دفاع مقدسبهره
 ها و نهادهامندی از مشارکت سایر تشکلبهره

های ادبی و هنری در حاشیه برنامه نظیر مسابقه، گروه سرود، ساخت نماهن  و تولید نشریه توسط انجام فعالیت
 آموزاندانش

 و لشکر فرشتگان )ویژه دختران( (پسران)ویژه  شهداارتباط مطلوب برنامه با طرح سرگذشت پژوهی 

برگزاری مطلوب حلقه های 

 معرفت
  تقویت ایمان و انگیزه و مهارت های کسب معرفت و بصیرت 

  تقویت سطح معرفت ، بصیرت و مهارتهای انتقال پیام موثر 

 مندی از منابع علمی، امین و مستندبهره
 ارائه بحثخالقیت در نحوه انتقال مفاهیم و 

 دعوت از اساتید معرفتی و اخالقی در مدرسه
 کمک از مربی قرارگاه در برگزاری حلقه

 استفاده از دبیران توانمند مدرسه در برگزاری حلقه
 های سطح دو سیر )هدایت(تطبیق با شاخص
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 نوان 

 فعالیت
 کیفی برنامهشاخص های  اهداف و موضو ات قابل پیگیری محور های فعالیت
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ی
ده

مان
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ی 
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ی
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 مطلوب طراحی

زیرمجمو ه و  ساختار

 گسترش چارت

 گسترش هیات مرکزی و زیر مجموعه ها 

 دادن جایگاه و مسئولیت به تعداد بیشتری از افراد در راستای جذب و تثبیت و ارتقاء سطح اعضا 

 اعضای فعال ایجاد بستر های رشد دانش آموزان عضو هیات مرکزی و 

 استفاده از تجارب و نظرات مسئولین قبلی انجمن اسالمی مدرسه 

 میزان افزایش نیروی تحت پوشش برنامه های تشکل
 آموزان در طراحی و اجرای برنامهتقسیم مناسب کار بین دانش

 تشویق و ترویج عضویت در انجمن اسالمی در سطح مدرسه
 ر های رشد دانش آموزان الیه اصلی انجمن اسالمیمیزان خالقیت و ابتکار عمل در ایجاد بست

 میزان ارتباط و بهره گیری از نظریات مسئولین انجمن اسالمی در سالهای قبل

 کار گزارش تهیه

ماهانه و مستند 

 سازی برنامه ها

 تقویت مهارت های تشکیالتی و مدیریتی اعضا 

  در مراحل مختلف کارمستند سازی برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده جهت استفاده 

 مستند سازی نمونه فعالیت ها جهت رجوع مسئولین سالهای آینده 

 نحوه مستند سازی گزارشات جلسات هیات مرکزی
 نحوه مستند سازی طرح نامه ها و مراحل اجرای آن طرح

 تاثیر گذاری مستند سازی در گسترش نظم فردی و جمعی اعضا

کمیت ا ضای انجمن 

 اسالمی مدرسه

 

 افزایش نیروی تحت پوشش برنامه های تشکل و شبکه ی هواداران تشکل 

 تقویت مهارت های تشکیالتی مجریان طرح 

 تعداد اعضای هیات مرکزی
 تعداد عضو فعال و عادی

 نحوه تبلیغات و اطالع رسانی
 خالقیت در روش های جذب و سازماندهی

کیفیت ا ضای 

انجمن اسالمی 

 مدرسه

 

  به انجمن اسالمیجذب نخبگان مدرسه 

  گسترش و توسعه فعالیت های انجمن اسالمی با محوریت دانش آموزان نخبه علمی، فرهنگی و
 اجتماعی به عنوان دانش آموز تراز انقالب اسالمی

 جذب افراد با توانمندی های تشکیالتی به ویژه راهبری گروه همسال 

 حفظ و نگهداری اعضا و ثبات آنها در انجمن اسالمی مدرسه 

 میانگین معدل اعضا
 کسب رتبه های برتر علمی، فرهنگی و ورزشی

 مشارکت سطوح مختلف اعضا در طراحی و اجرای برنامه
 میزان مقبولیت اعضای انجمن اسالمی در بین دانش آموزان مدرسه

 میزان شناخت انجمن اسالمی توسط دانش آموزان مدرسه

ارتباطات با کادر 

مدرسه و  اولیای 

 آموزاندان  

 همراه نمودن مدیر و کادر مدرسه در همراهی با برنامه های انجمن اسالمی 

 جذب امکانات و بودجه 

 ابتکار و خالقیت در زمینه مدیریت مالی انجمن اسالمی 

 بهره گیری از ظرفیت والدین 

 میزان همراهی کادر مدرسه در برنامه ها
 میزان جذب امکانات
 میزان جذب بودجه
 آموزان با رویکرد استفاده از ظرفیت های ایشاناولیای دانشتعامل مطلوب با 

رسانه های انجمن اسالمی 

 مدرسه

 آموزان در عرصه زندگی های عملی مرتبط با تبلیغات محیطی و رسانه دانشارتقای توانمندی
 های انقالب اسالمیشخصی، خانوادگی و محیط اجتماعی و پیشبرد آرمان

  نشاطتقویت پویایی ، خالقیت و 

 پیشبرد اهداف و آرمان های اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 

 جریان سازی در محیط مدرسه 

 های کار گروهی در اعضاءتقویت مهارت
 مندی از منابع علمی، امین و مستندبهره

 بروز ابتکار و خالقیت در قالب و نحوه ارائه محتوا
 بروز ابتکار و خالقیت در محتوا

 ن جذب بیشتر دانش آموزان مدرسه به انجمن اسالمیتاثیر در میزا
 تناسب منطقی هزینه ها و نوع فعالیت
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 مطلوب و مستمر تشکیل

 مرکزی هیات جلسات

 توجیه تشکیالتی اعضای هیات مرکزی 

  ریزی هدفمند جهت برنامه های مدرسه ای و فرا مدرسه ایبرنامه 

 هم افزایی هرچه بیشتر اعضای هیات مرکزی 

 تقویت مهارت های تشکیالتی و مدیریتی اعضا 

 حاکم بودن روحیه تبعیت تشکیالتی 

 زمان بندی و اجرای دقیق در برگزاری جلسات
 مشارکت حداکثری اعضا در جلسه
 مشارکت حداکثری اعضاء در بحث

 رسانی و ایجاد انگیزه در اعضاء جهت حضورنحوه اطالع

فعالیت های سیاسی، 

 اجتما ی

 

 جماعتنماز فرهن  احیاء و ترویج 

 اجتماعی های سیاسی،جریان سازی فعالیت 

 تقویت روحیه نشاط و پویایی 

 تقویت روحیه مشارکت وکارگروهی 

  پیرامونیافزایش قدرت روابط عمومی و تعامالت اجتماعی در محیط 

 های جنبی اعضاءتقویت مهارت
 تاثیر در میزان جذب بیشتر دانش آموزان مدرسه به انجمن اسالمی

 مشارکت سطوح مختلف اعضا در طراحی و اجرای برنامه
 و نهادها هامندی از مشارکت سایر تشکلبهره

 اجتماعی حضور در مجامع جریان ساز سیاسی،

 برنامه های ادبی و هنری

  آموزان در عرصه زندگی شخصی، خانوادگی و محیط اجتماعیهای عملی دانشتوانمندیارتقای 
 تقویت پویایی ، خالقیت و نشاط 

 توجه به محورهای تهذیب ، تحصیل و ورزش در برنامه  
 جریان سازی در محیط مدرسه 

 های جنبی اعضاءتقویت مهارت
 مندی از موضوعات دینی و انقالبی و تشکیالتیبهره
 در میزان جذب بیشتر دانش آموزان مدرسه به انجمن اسالمیتاثیر 

 تناسب منطقی هزینه ها و نوع فعالیت

برنامه های وی ه مطالعه و 

 کتاب وانی
  ترویج فرهن  کتابخوانی و مهارت مطالعه مفید در میان کلیه اعضاء انجمن اسالمی مدرسه و

 مهارتهای عملی زندگیتقویت انگیزه کسب معرفت و بصیرت اسالمی و انقالبی و 

 مفید مطالعه مهارت و کتابخوانی فرهن  ترویج میزان
 علم تحصیل به نسبت اعضاء نگرش تغییر در تأثیر
 اسالمی انجمن به مدرسه نخبگان جذب میزان در تاثیر

 های ورزشیبرنامه

 اجتماعیآموزان در عرصه زندگی شخصی، خانوادگی و محیط های عملی دانشارتقای توانمندی 

 تقویت پویایی ، خالقیت و نشاط 

 ورزش در برنامه توجه به محور 

 جریان سازی در محیط مدرسه 

 های بومی و محلی با رویکرد تشکیالتیاستفاده از الگوی بازی
 تقویت روحیه کار گروهی

 مشارکت حداکثری اعضاء در برنامه
 اسالمیتاثیر در میزان جذب بیشتر دانش آموزان مدرسه به انجمن 

 ه
وی
  

 
ب

 

نمایشگاه مدرسه 

 انقالب
  تقویت هویت و احساس مسئولیت نسبت به گفتمان و ارزش های انقالب اسالمی و  در پیوند با

 اسوه های مبارزه انقالبی و ایثار و تاریخ مقاومت

 های کیفی برنامهمطلوبیت و کیفیت شاخص
 باشاخصه های دانش آموزیهای مدنظر تشکیالت مانندجشنهای انقالب انطباق باقالب
 های جنبی اعضاءتقویت مهارت

 تاثیر در میزان جذب بیشتر دانش آموزان مدرسه به انجمن اسالمی
 تناسب منطقی هزینه ها و نوع فعالیت

جشنواره نشریات 

دان  آموزی مداد 

 کمرنگ

 تقویت پویایی ، خالقیت و نشاط 

 جریان سازی در محیط مدرسه 

 آموزان در عرصه زندگی شخصی، خانوادگی و محیط اجتماعیعملی دانشهای ارتقای توانمندی 

 های مد نظر تشکیالت مانند نشریات دانش آموزیانطباق با قالب
 های جنبی اعضاءتقویت مهارت

 مندی از موضوعات دینی و انقالبی و تشکیالتیبهره
 تاثیر در میزان جذب بیشتر دانش آموزان مدرسه به انجمن اسالمی

 


