


راهنمــای شرکت در جشنـواره »آیین دوستی«
با محوریت کتـاب »دوسـت پنـهان«

دوستان خوبم سالم
آنچـه اکنون در حال مطالعه آن هسـتید، راهنمای کامل شـرکت در 
جشـنواره »آییـن دوسـتی« اسـت. در واقع مطالعه دقیـق این راهنما 
به شـما کمـک می کند تا میزان موفقیـت خود را در جشـنواره تا حد 

زیادی بـاال ببرید. 

کاری از اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان تهران 1



شرایط عمومی دانش آموزان

1. محدودیتـی بـرای تعداد آثار ارسـالی در چنـد بخش و همچنین 
شـرکت در تمام موضوعات و بخش های مشـخص شـده وجود 

ندارد.
2. آثـار ارسـالی لزومـاً بایـد بـا محورّیت آیـات ذکر شـده در کتاب 

باشد.  پنهان  دوسـت 
3. آثـاری کـه در قالـب متـن ماننـد خاطـره، گـزارش و... تهیـه 
می شـود، بهتـر اسـت در برگـه A4 و حـروف چینـی شـده در 

محیـط  word بـا فونـت B Nazanin14 ارائـه گـردد.
4. بـرای هریـک از آثـار ارسـالی بـه دبیرخانـه الزم اسـت فـرم 
»شناسـنامه اثـر دانش آمـوزان« از سـایت جشـنواره دریافـت و 

پـس از تکمیـل ضمیمـه همـان اثـر گـردد.
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5.تمامی آثار خود را به یکی از روش های زیر ارسال نمائید:

aiindoosti.ir@gmail.com 1 پست الکترونیکی

2 صندوق پستی 18735-435

3 شبکه های اجتماعی

6 در بخش عکس نوشت)ویژه شبکه اجتماعی اینستاگرام(، آثار خود 
را با هشتگ #دوست_پنهان در صفحه شخصی تان پست نموده 
و   ID اینستاگرام جشنواره )aiindoosti.ir( را روی آن نشانه 

گذاری )Tag( کنید.

 @aiindoosti_ir
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1. داستان کوتاه 
دربـاره هـر یـک از محتواهای کتاب دوسـت پنهان 
کـه عالقـه مندید دسـت بـه قلم شـوید و داسـتان 

کوتاه بنویسـید!
2. خاطره نویسی 

در مواجهـه بـا موضوعـات کتـاب اگر خاطـره ای از 
خود،خانـواده و یـا اطرافیان دارید، بیـان کنید.بعنوان 
مثـال در خصـوص رحمـت الهـی )صفحـه 11( اگر 
دعایـی کـرده اید که از طـرف خدای متعـال اجابت 

شـده اسـت، خاطره اش را ذکـر کنید.
3. شعر

یکـی از آثـار هنری ماندگار، شـعر خوب اسـت. حاال 
نوبت شماسـت کـه در ارتباط با یکـی از موضوعات 
کتـاب، شـعری زیبـا بسـرایید و از خودتـان اثـری 

ماندگار بـه یـادگار بگذارید!

قالبهای
بخشدانشآموزی
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4. عکـس خویـش انداز)سـلفی(، عکس نوشـت/ 
نقاشی پوسـتر/ 

شـما می توانیـد یـک عکـس را به همـراه شـرحی مرتبط، یک 
پوسـتر و یا یک نقاشـی طراحی کنید.مثال درخصوص نعمتهای 
الهـی،از یکـی از نعمـت هایـی کـه تاحـاال بـه آن دقـت نکرده 
بودیـد تصویـر تهیـه کنید. یادتان باشـد عـالوه بـر خالقیت در 

انتخـاب موضوع، کیفیـت عکس و 
متن هم در باال بردن امتیاز شما مؤثر است.

5. گزارش نویسی
برای شرکت در این بخش دو راه وجود دارد:

1. بخـش خانـواده: شـما بایـد در جمـع خانـواده یـا اقـوام 
خـود یکـی از موضوعـات کتاب دوسـت پنهـان را مطـرح کرده 
و دربـاره اش گفتگـو کنید؛ مثـاًل نعمت های مهم خـدا که کمتر 
دیـده شـده! بعـد خالصـه متـن گفتگوهـای مطـرح شـده را به 
صـورت یـک گـزارش یا مصاحبـه گروهـی بیاوریـد. دقت کنید 
کـه حتمـاً موضوع گفتگـو و تعداد افراد شـرکت کننـده را در این 
گـزارش  ذکـر کنید. اگر مایـل بودید، می توانید نام افراد شـرکت 

کننده را هم بنویسـید.
2. بخـش دوسـتان: کامـاًل مانند بخـش خانواده اسـت؛ با 
ایـن تفـاوت کـه بایـد جلسـه را بـا حضور دوسـتانتان تشـکیل 

بدهیـد؛ چـه دوسـتان مدرسـه و چـه دوسـتان محله. 
6. مصاحبه با کارشناس )متنی/ تصویری/ صوتی(

در ایـن بخـش شـما باید یک شـبهه یا سـوال مهم دربـاره خدا 
انتخـاب کنیـد و برای پاسـخ آن، مصاحبـه ای را با کارشناسـان 
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انجام دهید. از آنجا که بحث دینی اسـت، الزم اسـت به سـراغ 
متخصـص دین شـناس برویـد که بهتریـن آنها در مرحلـه اول، 
یـک روحانـی یا امام جماعت مسـجد یا مدرسـه اسـت. البته در 
ایـن مـورد می توانیـد از افراد غیـر روحانی ولی کارشـناس دینی 
ماننـد دبیـر دینی یا افـراد دیگری کـه در زمینـه دین تخصص 
دارنـد، نیـز مصاحبـه بگیریـد. دقـت کنیـد پاسـخ ها قانع کننده 
باشـد! بعـد هم خالصه پرسـش ها و پاسـخ های مطرح شـده را 
بـه صـورت یـک گـزارش بیاورید. اگـر هم صوتی یـا تصویری 
گـزارش می دهیـد، زمـان آن بیـش از 7 دقیقـه نباشـد. یادتـان 
نـرود کـه مصاحبه شـونده را هم بـه مخاطبانتـان معرفی کنید.

7 نامه ای به خدا
در ایـن بخـش نامـه ای حداکثـر تـا 500 کلمه به خدا بنویسـید 
و آنچـه خودتـان واقعـاً از او می دانیـد را برایـش بگوییـد! خدا از 

آشـنایی بنده هـا بـا خودش خوشـحال می شـود.
8. فیلم کوتاه، انیمیشن و موشن گرافی 

برای شرکت در این بخش دو راه وجود دارد
1. در بحـث فنـی و قالـب تهیه فیلم کوتاه، انیمیشـن و موشـن 
گرافـی خودتان را محدود نکنید چون هیـچ محدودیتی در زمان، 
ابزار و سـبک تولید آن وجود ندارد. در بخش فیلم حتی می توانید 
از نـگاه دوربیـن تلفن همـراه خود، موضوع مـورد نظرتان را تهیه 
و تولیـد کنید. در بخش انیمیشـن و موشـن گرافـی  نیز اثر تولید 

شـده با هـر برنامه ای پذیرفته می شـود.
2.بصـورت سـلفی از خود و موضوعی که مرتبط بـا یکی از آیات 

اسـت،در حالیکه آن آیه را تالوت میکنید، فیلم بگیرید. 
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بخش اختصاصی )ویژه انجمنی ها(
هم سنگر انجمنی!

سالم!
در ایـن بخـش هـدف بر این هسـت که با فعالیت شـما در مدرسـه 
محتـوای غنـی و عمیـق آیـات و دیگـر مطالـب کتـاب، بیشـتر به 
دانش آمـوزان عزیـز رسـانده شـود و همچنیـن تعـداد مخاطبـان و 

شـرکت کنندگان ایـن جشـنواره افزایـش یابد.
تجربـه مـا در انجـام فعالیت هـای مدرسـه ای نشـان می دهـد، کار 
گروهـی، همفکـری، همدلی و ... خیلـی می تواند در انجـام و اجرای 

هـر چه بهتـر ایـن بخش جشـنواره کمـک کند. 
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مـا بـرای ارزیابـی و داوری و در نهایـت تقدیـر ویـژه و مفصـل از 
انجمن هایـی کـه در این راسـتا فعالیت هایی داشـته اند، فـرم گزارش 
کار آمـاده کرده ایـم. در ایـن فـرم بخش هایـی شـامل: مشـخصات 
فعالیت انجام شـده، نحوه برنامه ریزی و تقسـیم کار پیش بینی شـده 

است.
بعنـوان مثـال فعالیتهـای انجمنی هـا میتواند شـامل: خوانـدن آیاِت 
کتـاب دوسـت پنهـان در صبحگاه،تبلیـغ در بُرد مدرسـه،فعالیتهای 
فضای مجازی،برگزاری نمایشـگاه از سـری نمایشـگاهی این کتاب 
کـه میتوانیـد از اتحادیـه های اسـتان خـود دریافت کنیـد و هرگونه 

فعالیـت ابتـکاری کـه منجر بـه ترغیب دانـش آموزان باشـد.
شـما بـرای فعالیت هایی که جهت تبلیغ این جشـنواره انجـام داده اید 
بایـد یـک فـرم پر کنیـد و به همـراه مسـتندات مثل عکـس، فیلم، 
و... مربـوط بـه آن فعالیـت بـه ضمیمه فـرم مربوطه برای مـا به هر 
روشـی که دوسـت دارید و در شـیوه نامه جشـنواره گفته شـده ارسال 

کنید.
در پایـان قابـل ذکر اسـت هر چه تعداد شـرکت کنندگان از مدرسـه 
شـما و یـا فعالیت هـای تبلیغـی شـما بیشـتر باشـد، امتیاز بیشـتری 

کسـب خواهیـد کرد. 
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بخش فرهنگیان و فعاالن فرهنگی
بـا توجـه بـه ضرورت هـای اعتقـادی، اجتماعـی و فرهنگـی امـروز 
دانش آمـوزان  اسـالمی  انجمن هـای  اتحادیـه  در  اسـالمی،  امـت 
اسـتان تهـران بر آن شـدیم تا با توسـل بـه کالم جاویـدان خداوند، 
قـرآن کریـم، در قالب برپایی جشـنواره »آیین دوسـتی«با محوریت 
کتـاب دوسـت پنهـان، گامـی هرچنـد کوچـک در راسـتای تبییـن  
مفاهیـم اساسـی مـورد نیاز تمـام انسـان ها برداریـم. لذا بـا توجه به 
اثـر گذاری گسـترده شـما فرهنگیـان و فعاالن فرهنگـی در هدایت 
آحـاد مـردم، به ویـژه دانش آموزان و تـوان بالقوه این قشـر فرهیخته 
در زمینه سـازی بـرای نزدیـک  شـدن هرچـه بیشـتر به آرمان شـهر 

مهـدوی شـما را مخاطب خـود قـرار دادیم. 
از آنجـا کـه محتـوای اصلی این جشـنواره، آیـات قرآن کریم اسـت 
و موضـوع آن خداشناسـی، بـه معنـای واقعـی هرگونه تـالش برای 
ترویـج ایـن محتواهـا بیـن افـراد مختلـف و به ویـژه دانش آمـوزان، 
مصـداق کامـل ذکر و یاد خداسـت و قطعـاً برکات دنیایـی و اخروی 

آن شـامل شـما همـکار عزیز خواهد شـد.
در همین راسـتا شـما اسـتاد ارجمند هـم می توانید با انتقـال مفاهیم 
نـاب و ارزشـمند ایـن آیات منتخـب و توضیحات تکمیلی پوسـترها 
و کتابچه جشـنواره، بـه دانش آمـوزان، بیش از پیش خـود را در ردیف 
ادامـه دهنـدگان راه پیامبـران الهـی قـرار داده و البتـه در اجر اخروی 

آن سـهیم شوید. 
بـه این منظور از شـما همکار گرامی تقاضـا داریم با ابتکار و خالقیت 
خـود حول محـور محتـوای مذکـور، در قالب های مختلـف و متنوع 
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آموزشـی، محتـوای آیات خداشناسـی و مباحث مربوطه بـه آن را در 
کالس هـا، نمازخانه هـای مدارس،مسـاجد، گردهمایی ها و جمع های 
دانش آمـوزان ارائـه نماییـد و در پایـان کار، فـرم "ادامه دهنـدگان راه 
پیامبـران" ویـژه گزارش کارکه در سـایت جشـنواره بارگزاری شـده 
اسـت را بـرای شـرکت درایـن بخـش به دبیرخانه جشـنواره ارسـال 

نمایید. 
همچنین شـما همـکاران گرامی می توانید بـا تولیدهرگونه محصول 
آموزشـی مرتبـط با موضوع کتاب بـرای دانش آموزان،نقد و بررسـی 
اثر یادشـده و ارائه پیشـنهادات و انتقادات در جشـنواره شرکت نمایید.

آثار ارسـال شـده توسط شـما در این بخش داوری شـده و به فعاالن 
برگزیـده جوایز ارزنده اهدا خواهد شـد.

 ضمنـا تعـداد دانش آموزانـی کـه توسـط هـر یـک از همـکاران بـه 
شـرکت در بخش هـای دانش آمـوزی جشـنواره ترغیـب و هدایـت 

شـوند، در افزایـش امتیـاز شـما عزیـزان مؤثر اسـت. 
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