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 بسمه تعالی
 

 اجرای طرح عيد ، هنر و داستانشيـوه نـامه 
 1044-1041سال تحصیلی  ، شهرستان تنکابنیی ابتدا یمدارس دوره ویژه 

  
 

  طرح ضرورت و اهميت(: 1بند)
 معاونا   تحاویی  برنامه هاای  اجرای در آموزگاران مدیران ، معاونین و ارزنده ی تالش های و برنامه ریزی ها از قدردانی ضمن

 باا  آن اساتمرار  ضارور   و گذشته سال در ، هنر و داستان( عید نوروز) ایام یادگیری فعایی  اجرای در و اهتمام ابتدایی آموزش

 جه  اطالع واقدام الزم ارسال می گردد. موارد زیر 6/26/62مورخ  662622اجرای بخشنامه ی شماره ی  بر تأکید
 

 

 :داستان و هنر ، عيد طرح اجرای ه ی نحو (:2بند)

 برحسببببیق خوببببیقاببببورقویبببب قا قنتواببببب  ق وببببرقااقا   بببب  قدانششششوزانششششز ایزتواششششوزنشششش زوزان،شششش زد زااشششش  زنششششز    ز
 :وقفع لیتق م وند

 
 
 
 
ق

ق

 کوت هقفیلمق ق ش ،ق ی س ،:قش نلقبنر قفع لیتقب  ق -(1محور)
 اززخشزدزاث  زنعلمز اه،م ا زب ز ز مورهقا     قااق ورقنوضو  تقا قوی قتوا ندقن قآنو انقرا شزه،ری زه یزفع لیتزانج  زد 
 .نم ا، زا ائهزنست، زا زداست ن زکزو هزفیلمزه یز زطراح زا زنق ش زه  زتکسزا زایزنجمزتهزا زتکسزق لبزد 

 کرونا( ویروس انتقال از پیشگیری جهت اجتماعی و فردی )مراقبتهای کرونا با دنيای و کرونا بدون دنيای -(1موضوع)
 مدارس( بازگشایی برای آموزان دانش دلتنگی های و )اشتیاق برگردم مدرسه به دارم دوست -(2موضوع)
 سازی( مدرسه به )تشویق کودکان همه ی برای مدرسه -(3موضوع)

ق
 راس  نقگوو قوقراس  نق ووس قاوا  ،قراس  ن:قش نلقارب قفع لیتقب  ق -(2محور)

قوب قک ب  زنعلشمز زخش نزادهزکمش زبش زاش زخشزدزانتخش  زبش زن قتوا بدقانرا شقآنو ققفع لیتقاونقرا خوانی: داستان -(1موضوع)
...زز زخالوشهزنزاسش زپ   پزا،شت زفشیلم ز(ادبش زپ دکسشتزهش ی)ف اش زوشزو زا زاسب ا رهقبب قااق قآنقاخصهقوقب وا دقااقراس  ن

ز.نم ا زا ائهزش دزشبکهزیزکالس زد گر هزه یزخزدزهمکالسزه یز زنعلمزبرایز ازداست یزخزان هزش ه
 

( یدق،قبنرقوقراس  ن)نتواب  ق

فع لیتقب  قارب -(2)نتوا فع لیتقب  قبنر -(1)نتوا

 راس  نقگوو قوقراس  نق ووس قاوا  ،قراس  ن:قش نل کوت هقفیلمق ق ش ،ق ی س ،:قش نل

 



 

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی   کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن                                       

 2 1041طرح عید ، هنر و داستان ویژه نوروز اجرای شیوه نامه 

زدلخشزاهزنزضشز زهرزد زخزدز غبتز زتالقهزبهزوزجهزب زن قتوا دقرا شقآنو قفع لیتقاونقرا :داستان نویسی -(2موضوع)
زا زنقشش زششش هزداسششت نی یزنزشششت ز زبشش  افرا، زاشش ز زخشش طراعزتیشش زا زگزااشبب قوقتوصببی قوبب قوقراسبب  نق وشبب نقبببهق سبب ت

 ز.نم ا، زاق ا زخزدزد ست یز زاقزا ز زن د بو گزه ز زپ  بو گزه 
ق سب تقتوا منبد قوق خقبهقصبواتقراقوقبنووسبندقااقنبوار ررقراسب  نقبب  قاورقرس  طقب قآنو انقرا شقراقاونقفع لیت

زنسبتزخزدزدستزنزشتهزه یزوصزارزهمراهزن زوزان، زانز ایزدانوزوم ا زوز عزد ز. م وندقآنقاقدامق مورنقنصواقبه
ز.نم ا، زاق ا زو اپزش هزنیوز زنت، زف ا زه یزا س لزبه
ز

قنب نقوقک ب  قاو قا قوب قوقابورقت یبلقبب قااقراسب    زنب قتوا بدقرا بشقآنبو قفع لیبتقاوبنقراز:داستان گویی -(3موضووع) 
 .نم ا زضبطزنم اوزا زداست یزگریزه،گ  ز  ااتزد ز ازخزدزوصزارز زو ازوم ا زوز عزد ز زکندقاواوت

ق
قچندق ی ه:

ا لیش زطش زاش زن سشتزز زانشز ایزدانشوزبشرایز ازال  زوزضشیا عز زنتبواقبب  قتعیبینقشبدهق،قبراسب  ق زوبزقآنو گ اان -1
 ا ائهزنم ا، .زنج  ی

جهبتقاااهبهقفع لیبتققااقنشب  قشبدهقنوضبو  تقا ق،قویب ق1قنتبواقرازاتشال زشش هزچ  چز زاس سزبرزانز ایزدانو -2
  م وند.قا     

نجو ببب  ققرااا قک بب  قببب  قا   بب  قبببرا ق2قنتببواقرازاتششال زششش هزچشش  چز زاسشش سزبششرزابب  وارهقببب قوقآنببو انقرا ببش -3
 راا د.ق ملقآ ار قآنو ان،قرا شقسنقب قن ن سیقوقق  و  

 نم ا، .زخ و زکت  زخرا زبهزنجبز دانوزانز ایز زخ نزادهزه ز ازنب ا زز نواننداا قبهقبیچق -0
 . م وندقاااههقااقال مقفقطقاابنم و ،ققنن سیقک   قا     قرا ززن زوزان، زتواوزن ارایز زانز گ  ای -5
ق

  پشتيبانی: و تبيينی اقدامات (:3بند)
ز زفکششریزکزدکشش یزپر  ششش زک نزنیشش یز اشش هزبششهقببب  قبببرونقنداسببهقا قظرفیببتزا زنشش زوزان،شش زنشش ا سزناتششر زنشش ارای -1

زبشرایزوشینی زنربزطشه زنقشر اعز زقشزانی زک نش ز ت اتزب زخیرزافرادزا ز زشیردا ای زنراکوز زنس ج زکت بخ نهزنزجزان ی 
ز.نم ا، زاستف دهزبرخز دا زکمترزن، طقزانز ایزدانوزبرایز ااگ یزبهزوز عزن، سب زکت  زه ی

زاه افزا زنعلم نقا  وارهقب قوقآگ هقس   قبهقننرواقال مقاقدان تزداست یز ز زه،رزتی زطرحزشیزهزن نهزیزاس سزبر -2
 .پذاردزانج  زن، سبز  شزه یزب زطرحزاجرایزنازهزیز 

 ززانز ایزدانوزه،ریزفع لیتزه یز ش ز ز اب ا زش، خت زس حتزبهزوزجهز زس حت زوم  زوربیتزاهمیتزبهزوزجهزب  -3
نی  ویش یزز زخالقیشتز زنزششت زنیش  عزهش یزوقزاشتز زنط لعشهزفره،ش زوشر ا ز زکتش  زبش زانز ایزدانوزانسزهمچ،ی 
زبششهزنسششبتزنشش ا سزناتششر زنشش ارایزداسششت ی زطراششقزا زوربیتشش زپیشش  زهشش یزغیرنسششتقیمزانتقشش لز ز جششزدزابششرا ز زگفتشش  ی
قبر  نبهقاوبز قنداسبهقا نجب   قوب قحربوا قراقق لبیق م وشبه هقدانشوزانشز ایززداست یز زتی زفع لیتزه یزانعک س

 .ب شندقراش ه
ق
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  آموزان: دانش دستاوردهای از بهتر استفاده برای توصيه هایی (:4بند)
زنق طزبی یزفع لیت زانج  زبرایزو زاقزش ن زنن سیقب  اوارزفع لیتزاا زد زشرکتقکنندهقآنو انقرا شقبهقتم ن  -1

 .گرررقاااههزق ب زبیبزدزبی یزنق طز زقزع
زحضشز ی زد سزکشالسزهش یزش د زشبکهزیزکالس زگر هزه یزد زآنو انقرا شقتم ن قفع لیتقب  قاااههق ق نینهق  -2

زد زنجش  یزنم ا شگ هزهش یزبرگشوا یزبشهزنسشبتزهمچ،شی  ززن  سشهز اش هزیزد زبرن نشهزهش یز زفشز زبرن نشهزفع لیتزهش ی
 .زگرددزفراهمزشبکهزیزش دزد زن  سهزایزبهزوز عزنعلمزهفتهزی

زانشز ایزدانشوزش اسشتگ زهش یزا وق ءزبهزن،ظز ز.گرررقاورراا قجداقآث اقات هقبند قوقاق ب  قفر  قبرگو هقاوج رقا  -3
زدانشوزنعرفش زبهزنسبتزن ا سزن ارایزهم ه،گ زب زنعلم یزانز ای زدانوزادب ز زه،ریزش، س ا زاستع اده یز 

 .نم ا، زاق ا زنزجزان یز زکزدک یزفکریزپر  شزک نزیزه یزوخصص زا جملهزنراکوزبهزانز ای
ز

 :معلمان فعاليت های پيشنهادی محورهای (:5بند)

داسشت یززخشزان  زداسشت یزادبش زنظیشرزاثش  زا سش لز زوزلی زد ز نی،هزیزتالقهز زوزانم، یزوز عزد زن زوزان، زنعلم ی -1
 .نم ا، زاق ا زذکرش هزناز ه یزبراس سزداست یزگزا ز زنزاس 

زوزسطزک  ش، س زوک،زلزژیز زگشر هزهش یزانز شش زد  هزیزابتش اا زاتتب  س،ج ز زا  ا ب زا زپسزنعلم یزا س ل زاث   -2
ز.گرددزا س لزیزش دزشبکهزد زب  گذا یزجیت

ز

  آثار: ارائه ی معيارهای (:6بند)

 م وندقاااههق ورقنعی اب  قاس  قبرقااقاورقآث اقآنو انقرا شقاستقال م : 
 نروبطزب ش .زوعیی زش هز عنزضزتزب زا س ل زاث   -
 ب ش .30mG ح اکثرزحجمزب ز زدقیقهز7زح اکثرزا س ل زفیلمزه ی -
 ب ش .  PNGز - JPEG  تفرنزا زاک زد زتکسز زوصزارزا س لزنق ش  زا زتک س ز نی،هزد  -
 ب ش .ز,MP3, WAV ه ی فرنتزب ز زدقیقهز7زوزو زه ی ف ا ز ن یزح اکثر -
نش  ززن  سشه زنش  زواصشیل  زپ اشهزیز اه،م زنعلمزدانوزانز  زخ نزادگ زن  ز زن  :زش ن زن خص عزک ن زی ا ائه -

 الوان زن زب ش .زاثرزابت ایزد زفع لیتز زنزضز ز زناز زشیرست ی
زکتشش   زنشش  زششش ن ز(داسشت یزگششزا ز زکتشش  زخششزان )ادبشش زنظیششرززفع لیششتزهش یزد  نی،ششهزیزکتشش  زن خصشش عزنعرفش  -

زالوان زن زب ش .زانت   اعزنزاس، ه 
ز

  :آمارارسال  (:7بند)

وکمیش ز ززز(پیوسب  )راقق لیقف ولقاکسبلقاطالت عزان  یزنربزطزبهزفع لیتزه یزانج  زش هزدانوزانز ایز
 بهزک  ش، س زوک،زلزژیز زگر هزه یزانز ش زد  هزیزابت اا زا س لزگردد.ز22/21/1022تاریخ و ز
ز
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 :یادآوری (:8بند)
 .زنم ا، زانتخ  ز ازپی ،ی دیزنزضزت عزا زاک زب ا زه،ری زناز زانتخ  زوز عزد زانز ایزدانو -1
 خزدزانتخ  زنم ا، .یززتالقهزبرزاس سز ازداست یزنزضز زن زوزان، زادب  زانتخ  زناز زوز عزد زانز ایزدانو -2
 زوشرف ززنمشزدهزخشزددا یزانشز ایزدانشوزبشه...ز زانز شش زپیش زا ز زجو هزوکمی زوکلیف زهرگزنهزا ائهزا زتواوزنعلم ی -3

ززززززززززززززززتیشششش زنششششز   زااشششش  زد زادبشششش ز زه،ششششریزناششششز زد زا زد اکشششش ز ازانششششز ایزدانششششوزنشششش زب اسششششتزششششش هوعیششششی ززچشششش  چز زد 
 .نم ا، ز اه،م ا 

 نستمرزداشتهزب ش، .زنظ  عزفع لیتزاا زاجرایزحس زبر زنع  نی زانز ش ززن ارای -0
  ایزن زب ش .زن  سهزنز    زاا  زا دگیریزفع لیتزه یزاجراا زسطح -5

 

 
 

  :اجرایی تقویم(: 9بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 17/12/1044 15/12/1044 ارسال شیوه نامه به مدارس 1

 21/12/1044 17/12/1044 تشکیل شورای معلمان در آموزشگاه 2

 25/12/1044 21/12/1044 تببین اجرای طرح به دانش آموزان و اولیا ) در قالب جلسات توجیهی( 3

 24/41/1041 10/41/1041 شیوه نامه( 5آثار معلمان )مطابق بند ارسال 0

 22/21/1021 به کارشناسی تکنولوژی شهرستانارسال فرم اکسل  5
 31/41/1041 10/41/1041 برگزاری نمایشگاه مدرسه ای  6
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