
 

 

 

 

 

 فردوسی استانی جشنواره نامه شیوه

 

 مقدمه

 یموجود برا یها تیاز ظرف نهیبر استفاده به ینظام آموزش و پرورش مبن نیادیسند تحول بن 1-23راهکار  یاجرا یدر راستا

 تیو حما یو عموم یرسم تیو ترب مینظام تعل ازیپژوهشگر مورد ن نیو تام انیمرب رانیمد نیگسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در ب

 زیافتخارآمهویت و  یوحدت مل ،یانسجام اجتماع تیتقو یساز و کار برا جادیا» 1-7ر هکااز پژوهشگران فعال و مجرب و را

و شرکت در  یجهت شرکت جهت آمادگ، درخشان یپرورش استعدادها یسازمان مل، «در دانش آموزان و معلمان یرانیا-یاسالم

 .دینما یبرگزار م 1400-1401ی لیدر سال تحص یفردوس یجشنواره مل نیچهارم

 اهداف و محورهای دبیرخانه استانی -1

 در شاهنامه  یو اخالق یانسان یاز ارزش ها یآگاهاسالمی و -یرانیا تیپاسداشت هو 

 ندهیبه آ دیامی، همدلی، پرست هنیممختلف )داستان ها در ابعاد  لیپژوهش در شاهنامه به منظور تحل ،

 (پاسداشت مدافعان کشور 

 داستان و مقاله ، در قالب شعر یتفکر خالقانه ادب یریادگیو  یاز نوآور تیحما 

 شرکت کنندگان -2

 یو دانش آموزان سمپاد خراسان رضو کادر اداری و آموزشی ربا حضو 

 

گان ۴دبیرستان فرزان  



 جشنواره  استانی ییاجرا رخانهیدب -3

 رستانیدر دب یدرخشان در سال جار یپرورش استعدادها یاز سازمان مل یندگیجشنواره به نما یاستان ییاجرا رخانهیدب

 یفردوس یجشنواره ملبرگزاری جهت  یو آمادگ یزیر مسئول برنامه رخانهیدب نیو ا ندینما یم تیمشهد فعال 4فرزانگان 

 .باشد یسراسر استان م شاندرخ یدر مدارس استعدادها

 

 خلق و ارائه آثار  یآمادگ یبرا یتخصص یکارگاه ها یبرگزار -4

 جشنواره یمطابق با محورها یتخصص یها کارگاه: 

 (18ساعت  -دی ماه6) رانیدبویژه توجیحی،  یکارگاه تخصص 

 دی ماه(16)آموزان  ویژه دانش، 1یژوهشاهنامه پ یکارگاه تخصص 

 دی ماه(23) آموزان ویژه دانش، 2یشاهنامه پژوه یکارگاه تخصص 

 دی ماه(30) آموزان ویژه دانش، یسیداستان نو یکارگاه تخصص 

 (بهمن ماه 3) آموزان ویژه دانش، 3یشاهنامه پژوهش یکارگاه تخصص 

 (بهمن ماه 7) آموزان ویژه دانش، یسیانتخاب موضوع مقاله نو یکارگاه تخصص 

 

 ها لینک شرکت در کارگاه

Live2.ictschools.ir/farzan4-ferdosi401 

 از طریق 1400بهمن ماه  18ال آثار تا تاریخ ارس

 farz4ferdosi401@gmail.comایمیل دبیرخانه: 

      ferdosi401@   شاد دبیرخانه: آیدی

 اطالع رسانی

    sch-farzanegan4.ir/ferdosi401 وبسایت دبیرخانه:
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