معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

بسمه تعالی

دستورالعمل جمع بنذی و تکمیل فعالیت
دبیرخانه های تخصصی و هادی مجموعه جشنواره های  21گانه شمسه
ثب ػٌبیت ثِ اتوبم فؼبلیتْبی هدوَػِ خشٌَاسُ ّبی فشٌّگی ٌّشی ٍ آییٌی شوسِ دس تبسیخ  11/11/22هقتضی است ّش
یک اص دثیشخبًِ ّبی دٍاصدُ گبًِ تخصصی شوسِ ًسجت ثِ هَاسد ریل اقذام الصم ثؼول آٍسًذ.
 .2مهلت و تجمیع آثار:
.1-1هْلت تحَیل آثبس کلیِ دثیشخبًِ ّبی ّبدی تب تبسیخ  11/11/22هی ثبشذ.
 .2-1تدویغ ٍ اسسبل آثبس ثِ دثیشخبًِ ّبی تخصصی تَسط دثیشخبًِ ّبی ّبدی تب تبسیخ  11/11/30ثِ پبیبى ثشسذ.
 .1داوری و گسینش آثار:
.1-2داٍسی ٍ اػالم ًتبیح ثِ دثیشخبًِ هشکضی اص سَی دثیشخبًِ ّبی تخصصی تب تبسیخ  8اسفٌذ  11صَست پزیشد.
-2-2اػالم ًتبیح داٍسی ثِ دثیشخبًِ هشکضی ثش حست اٍلَیت ثِ ششح ریل است :
 اػالم اسبهی صبحجبى آثبسی کِ لَح تبییذیِ حضَس دسیبفت خَاٌّذ کشد.شبخص تبییذ آثبسدس ایي ثخش :ػذم هغبیشت اثش ثب هجبًی دیٌی ٍ اصَل ًظبم هقذس خوَْسی اسالهی است. اػالم اسبهی شبیستگبى تقذیش ثشای تقذیش دس خشي ّبی تخصصی  .سقف تؼذاد ؛ ً 120فش شبیستِ تقذیش دس ّشهَضَع دس ًظش گشفتِ شذُ است کِ تَسط شْشداس هٌطقِ تخصصی دس خشي هزکَس تْیِ ٍ تقذیش خَاٌّذ شذ.
 شبخص اًتخبة آثبس دس ایي ثخش :اصَل تکٌیکی ٍ هَاسد فٌی هَسد ًظش ّیئت داٍساى خَاّذ ثَد. اػالم اسبهی ثشًذگبى خبیضُ سبختبسی دس ّش سشتِ تخصصی ً 3فش ثب تبکیذ ثش شبخص هحلِ – َّیت – هبهَسیتّبی هذیشیت شْشی ٍ ٍظبیف شْشًٍذی ( ثِ ػٌَاى هثبل دس هَضَع ػکس ثشای  2سشتِ هٌذسج دس شیَُ ًبهِ
اخشاییً 6 ،فش هٌتخت خبیضُ سبختبسی خَاّین داشت .شبهلً 2 :فش اٍل ً 2 ،فش دٍم ً 2 ،فش سَم )
خَایض ایي ثخش تَسط دثیشخبًِ هشکضی تْیِ ٍ دس خشي خشٌَاسُ ّب اّذا خَاّذ شذ.
 .3بانک اطالعات :
.1-3ثبًک اطالػبت کبهل ٌّشهٌذاى ٍ صبحجبى آثبس شوسِ سبل خبسی ثب هقیبس هحلِ ،تَسط دثیشخبًِ ّبی تخصصی تْیِ ٍ
تب تبسیخ  8اسفٌذ 11ثِ دثیشخبًِ هشکضی اسسبل گشدد.
-2-3دثیشخبًِ تخصصی هَظف ثِ اسائِ سصٍهِ کبهل دثیشاى ّبدی تب تبسیخ  11/11/22ثِ دثیشخبًِ هشکضی هی ثبشذ.
 .4اقذامات توجیهی دبیران هادی از سوی دبیرخانه تخصصی و هادی تا پایان اسفنذماه :
 -تشکیل ٍ تکویل ثبًک اطالػبت صبحجبى آثبس
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 تکویل لَح تبییذیِ حضَس هتٌبست ثب آهبس ثذست آهذُ دس هٌطقِ تحت ًظبستثشًبهِ سیضی ثشای اػطبی الَاح تبییذیِ حضَس ثِ صبحجبى آثبس گضیٌش یبفتِ دس هشحلِ اٍل ثب پشتیجبًی دثیشخبًِ ّبیّبدی ّش هٌطقِ ٍ هذیشاى هحتشم هحالت
پیگیشی ثشای ساُ اًذاصی کبًَى ّبی ( تئبتش – شؼش ٍ ادة – قشآى ٍ ػتشت – ًْح الجالغِ ٍ ) . . .ثِ هٌظَس پبیذاسیخشٌَاسُ دس سبل آتی ٍ اتصبل ظشفیت ّب ٍ استؼذادّب ثِ هذیشیت هحلِ ٍ حَصُ فشٌّگی ٍ اختوبػی ّش هٌطقِ
 حضَس دس خشي تقذیش هٌطقِ ای ٍ ثشگضاسی هشاسن هتٌبست ثب سشتِ تخصصی خَدحضَس دس خشي ّبی تخصصیّ-وکبسی ثب دثیشخبًِ هشکضی دس ثشگضاسی خشي خشٌَاسُ ّب ثب هَضَع آییٌی  ،تصَیشی ٍ ٌّشی

