فرایند اجرایی برنامه جشنواره شجره طیبه صالحین (ناحیه ای)
پیرو ابالغ برنامه جشنواره های شجره طیبه صالحین (ناحیه ای )با هدف ایجاد وحدت رویه در برگزاری جشنواره ها به منظور:
-1تقویت نظام تربیتی بسیجیان و افزایش کیفیت فرایند تحقق آن در سطوح مختلف بسیج
-2تجلیل و قدردانی از اقدامات و فعالیتهیای برجسته بسیجیان و ارکان برتر و پرتالش شجره طیبه صالحین
-3ایجاد رقابت سالم بین بسیجیان ارکان شجره و شناسایی و معرفی برترین های صالحین به منظور الگو گیری در سایر رده ها
-4تقویت انگیزه و ایجاد شور و نشاط انقالبی در بین بسیجیان
-5جمع آوری و انتشار مستندات ابتکارات و نو آوری و خالقیت موثر در شجره طیبه صالحین
اقدامات اجرایی برنامه توسط تعلیم و تربیت ناحیه به شرح ذیل میباشد:
قسمت تعلیم و تربیت ناحیه ستاد اجرایی جشنواره را در ستاد ناحیه تشکیل و اجرای جشنواره را مدیریت نماید.
اعضای ستاد اجرایی جشنواره :
-1فرمانده محترم ناحیه به عنوان مسئول ستاد جشنواره
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-2مسئول محترم تعلیم و تربیت ناحیه به عنوان دبیر ستاد جشنواره -3مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه-4مسئول محترم حفا-5مسئول
محترم قسمت فرهنگی اجتماعی-6مسئول محترم ن .انسانی بسیج-7نماینده و رابط جامعه زنان در ناحیه -8مسئول محترم بازرسی فرماندهی در ناحیه-9
مسئول محترم طرح برنامه و مالی ناحیه-10مسئول محترم اردویی و گردشگری در ناحیه -11مسئول بسیج سازندگی ناحیه

وظایف ستاد اجرایی در ناحیه:

-1هدایت و ایجاد هماهنگی بین مجریان جشنواره
-2تعیین وظایف اعضا اجرایی جشنواره
-3پیگیری روند پیشرفت مراحل اجرای جشنواره
-4گزارشگیری از اقدامات اعضای ستاد اجرایی
-5تعیین زمان و مکان و سخنران جشنواره
-6تایید حلقه های برتر انتخابی ناحیه ای
-7برگزاری جشنواره و تجلیل از برترین های انتخاب شده
وظایف دبیر ستاد اجرایی در ناحیه:
-1مجریان جشنواره در حوزه های تابعه را نسبت به اقدامات الزم در برگزاری جشنواره توجیه نمایند .
-2بر اجرای جشنواره و انتخاب برترینها بر اساس شاخصهای اعالم شده در سپاه ناحیه و حوزه ها نظارت نماید.
-3گزارشهای ارسالی از اجرای جشنواره در حوزه های تابعه را بررسی و برای برگزاری جشنواره ناحیه ای اقدامات الزم را بعمل آورد.
-4نسبت به تهیه پوستر مستند تبلیغی آموزشی ،تیزر،در خصوص جشنواره اقدام و به حوزه های تابعه ارسال نماید
-5با استفاده از ظرفیتهای رسانه ای مثل سایت صالحین و شبکه شباب و  ...اطالع رسانی نموده و امکان شرکت گسترده تر حلقه های
تربیتی را فراهم نماید
 -6نسبت به پوشش خبری اجرای جشنواره ناحیه ای در سطح شهر ستان و انعکاس آن در قالب نشریه های مکتوب ،تصویری ،و فضای
مجازی به بهترین نحو ممکن اقدام نماید و زمینه مصاحبه برای رئیس ستاد جشنواره فراهم نماید ./.
-7زمان و مکان جشنواره ناحیه ای و شرایط شرکت کنندگان در آن و نحوه ارزیابی حلقه متربیان و سرگروهها در مرحله ناحیه ای را
اطالع رسانی نماید
-8فعالیتها نو آوریها ،خالقیتها ،و اقدامکات تربیتی موثر حلقه های برتر انتخاب شده را متناسب با شرایط بومی ناحیه ای برای الگو گیری
حلقه های صالحین به نحو مطلوب اطالع رسانی نماید
 -9با توجه به هدف گذاری برنامه و ضرورت انتقال دستاوردها ،خروجی ها و تجارب موفق برترینهای صالحین به منظور الگو سازی
،نمایشگاه دستاوردهای صالحین در زمان اجرای جشنواره استانی به صورت ویژه برگزار نماید تا از این طریق برترینهای استانی بتوانند
فعالیتها و برنامه های خود را در قالب هنری مستند و تصویری و تجسمی و  ...با حضور مسئول و اعضا حلقه برای عموم بازدید کنندگان
ارائه نماید .
وظایف سپاه های شهرستانی :
-1سپاه شهرستانی بر اجرای مطلوب جشنواره ،ستاد اجرایی را با ترکیب اعضای ذکر شده تشکیل و موضوعات جشنواره را جهت احتمال
موارد حاشیه ای و توجیه سرگروهها و متربیان و مربیان پیگیری نمایند.
وظایف کلی ستاد اجرایی جشنواره در سپاه شهرستانی :
الف:برنامه ریزی و تعیین وظایف اعضا
ب:پیگیری روند پیشرفت مراحل اجرای جشنواره
ج:تشکیل جلسات برای گزارشگیری از اقدامات اعضای ستاد اجرایی

د:برگزاری جشنواره و تجلیل از برترینهای انتخاب شده
و:ارسال گزارش پیشرفت فعالیتها و مراحل اجر ای جشنواره به رده مافوق به صورت دفترچه (طلق و شیرازه و سی دی )
 -2اجرای جشنواره را به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مراسم پایانی تا نیمه اول آذر ماه ()96/09/15برگزار شود
-3عوامل پیشنهاد دهنده ،ارزیابی کننده ،و تایید کننده ،جامعه هدف در جشنواره ناحیه ای به ترتیب بر اساس جدول ذیل خواهد
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بود:

پیشنهاد دهنده

ارزیاب

تایید کننده

ردیف جامعه هدف
1

حلقه متربیان

مربی

تعلیم و تربیت ناحیه با همکاری تعلیم و تربیت حوزه

کمیته داوران ناحیه

2
3

حلقه سرگروهها

سر مربی

تعلیم و تربیت ناحیه

کمیته داوران ناحیه

حلقه مربیان

استادیار

تعلیم و تربیت ناحیه

کمیته داوران ناحیه ای

برترین سایت

تعلیم و تربیت ناحیه

--------

کمیته داوران ناحیه

برترین کانال یا گروه سروشی تعلیم وتربیت ناحیه

...............
…………….

کمیته داوران استان

4
5
6

برترین قشر

تعلیم وتربیت ناحیه

کمیته داوران استان

-4اعضای کمیته داوران ناحیه توسط استادیارصالحین با هماهنگی مسئول محترم تعلیم و تربیت ناحیه انتخاب میشوند .
-5جدول توزیع هدایا ی جشنواره برترینهای صالحین بدین شرح است :
موضوع

ردیف

مبلغ جز(ریال)

تعداد

مبلغ کل (ریال)

1

حلقه متربیان

5

2.000.000

10.000.000

2
3

حلقه سرگروهها

2
1

2.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

برترین سرمربی

1

2.000.000

2.000.000

4

برترین مربی

مالحظات اساسی در اجرای مراسم تجلیل :
-1الزم است بهترین مکان ممکن متناسب با شان بسیج و نظام تربیتی صالحین برای اجرای مراسم تجلیل پیش بینی شود .
-2زمان برگزاری جشنواره به نحوی انتخاب شود که ضمن حضور بیشترین اعضا جامعه هدف اجرای مراسم تحت تاثیر سایر برنامه های
مناسبتی آن ایام قرار نگرفته و امکان تبلیغات و رسانه ای کردن آن به نحو احسن ممکن باشد./.
 -3ضروری است تمهیدات الزم برای حضور مسئولین عالی استان لحاظ گردد./.
 -4تمهیدات الزم برای حضور سخنرانی باالترین رکن شجره طیبه صالحین رده اتخاذ گردد../.
 -5در فضا سازی محل برگزاری جشنواره از ذوق و سلیقه هنری و معنوی و بومی منطقه استفاده شود ./.
 -6از افراد برتر جشنواره (سرگروه،مربی ،و سرمربی  )،برای انتقال تجربیات دعوت به سخنرانی شود ./.
شاخص های برترین حلقه ها :
برترین حلقه تربیتی در جشنواره صالحین 96باید شاخصهای ذیل را دارا باشد:
-1حلقه ای که بیشترین خروجی سرگروه موفق داشته باشد
 -2حلقه ای که بیشترین فعالیت و برنامه تربیتی موثر را برای اعضا حلقه اجرا کرده باشد
-3حلقه ای که بیشترین رشد تحصیلی و ارتقا معدل درسی را داشته باشد ./.
-4حلقه ای که بیشترین تالش موفق در زمینه فرهنگ سازی حجاب اسالمی در محیط اطراف خود داشته باشد
-5حلقه ای که بیشترین تالش موفق در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.
-6حلقه ای که بیشترین خروجی به حوزه و دانشگاه داشته باشد
-7حلقه ای که بیشترین نقش آفرینی در اجرای برنامه ها و ماموریتهای پایگاه خود داشته باشد
-8حلقه ای که بیشترین و موثر ترین فعالیت هنری یا فرهنگی مستندرا داشته باشد.
 -9حلقه ای که در طول مدت تشکیل کمترین ریزش نیرویی داشته باشد
-10حلقه ای که بیشترین فعالیت و خروجی قرآنی و مقاالت علمی ،تربیتی را داشته باشد .
-11حلقه ای که بیشترین رشد اخالقی و تربیتی را در بین اعضای خود داشته باشد .

تذکر :حلقه های متربیان انتخاب شده باید استانداردهای حلقه های تربیتی که در دستورالعمل های کیفی سازی حلقات آمده است را
داشته باشد./.
روش انتخاب بر ترین حلقه ها برای حضور در جشنواره صالحین ناحیه ای:
بر اساس آسیب شناسی انجام شده از فرایند انتخاب برترینها در جشنواره صالحین سنوات گذشته عالوه بر روش سلسله مراتبی سابق روش
خود معرفی حلقه ها برای انتخاب برترینها در جشنواره صالحین سال 96به شرح ذیل به روش انتخاب افزوده میشود ./.
-1هر کدام از حلقه ها ی جامعه هدف جشنواره صالحین که توسط پایگاه مر بوطه معرفی نشوند میتواند در سایت صالحین یا از طریق پیام
رسان سروش به شماره  09033712215نسبت به انعکاس فعالیتها و برنامه ها ی حلقه های خود اقدام کرده و آدرس و مشخصات حلقه
شامل عنوان حلقه پایگاه و حوزه مربوطه را به ستاد اجرایی جشنواره صالحین ناحیه ای رده خود اعالم نمایند و دبیر اجرایی جشنواره این
را به پایگاههای اعالم نمایند.
-2دبیر ستاد اجرایی جشنواره پس از بررسی اطالعات حلقه های خود معرفی شده در صورت تایید داشتن شرایط و ویژگیهای حضور در
جشنواره به ارزیاب معرفی نماید تا آنها به صورت میدانی و با رعایت سلسله مراتب سازمانی از حلقه مربوطه بازدید بعمل آورده و کاربرگ
مربوط به ارزیابی رده را تکمیل نماید ./.
 -3نتایج ارزیابی در کمیته داوران مطرح و با حلقه های معرفی شده از روش سابق مقایسه و حلقه های برتر از نتیجه مقایسه انتخاب شوند
مراحل داوری و ارزشیابی :
-1رده پیشنهاد دهنده ،حلقه های واجد شرایط ،شرایط تشویق را بر اساس شاخص های ابالغی به رد ههای ارزیاب معرفی نماید
-2ارزیابان بر اساس کار برگهای ارزشیابی پیوستی نسبت به ارزشیابی حلقه های معرفی شده به صورت میدانی اقدام نمایند.
 -3نتایج حاصل از ارزشیابی ها در کمیته داوران جشنواره که درسطح مجری تشکیل میشود بررسی و برترینها انتخاب شوند و
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هدایای حلقه های برتر بر اساس جدول توزیع به آنها اهدا گردد.
***هدایای برگزیدگان جشنواره به مجموعه حلقه برای انجام فعالیتها و برنامه های
تربیتی حلقه تعلق گیرد یعنی کل حلقه تشویق شوند و مسئول حلقه بعنوان نماینده هدیه
را دریافت خواهد کرد .
شاخصهای انتخاب برترین حلقه سرگروهها :
هر کدام از حلقه های جامعه هدف بر اساس شاخصها و مالکهای کلی زیر انتخاب میشوند .احصا و ثبت هر کدام از این شاخصها بر اساس
جدول مربوط که به پیوست میباشد صورت میپذیرد.
-1سازماندهی مناسب اعم از تعداد اعضا ثبات اعضا ارتباط با حلقه مربیان داشتن مربی واحد مشخص و ...
-2برگزاری جلسات به صورت منظم مستمر و در مکانهای و زمانهای مناسب
-3پرداختن به فعالیتها درون جلسات و خارج از جلسات اعم از اردویی ورزشی تفریحی انس و الفت بین اعضا ارتباط چهره به چهره و نیاز
سنجی رفتاری
 -4حاکمیت نگاه تربیتی و پرداختن به ابعاد چهار گانه محتوایی و همچنین تقسیم محتوا به محتوای متناسب با نیاز اعضای حلقه سرگروهها
و اعضای حلقه متربیان
-5واپایش فر ایند رشد تربیتی سرگروهها و اخذ گزارش و رصد فرایند رشد تربیتی متربیان و واپایش محتوای جلسات و فعالیتهای خارج
از جلسات حلقه های متربیان
 -6تعامالت سازنده اعضا با یکدیگر مربی با سرگروهها سرمربی و خانواده ها و محل تحصیل یا شغلی سرگرو هها متناسب با شرایط اعضا و
مالحظات بومی و منطقه ای
تبلیغات :
با توجه به اهمیت تبلیغات و اطالع رسانی در جشنواره صالحین ناحیه ای رد های مجری نسبت به این امر اهتمام ویژه داشته باشند
-1در طراحی و چاب اقالم تبلیغاتی از ظرفیتهای قسمت فرهنگی و اجتماعی رده های مجری استفاده شود
-2در طراحی بنر و تبلیغات محیطی از نشان واره صالحین استفاده شود
-3رده های مجری موظفند از تمام ظرفیتهای موجود خود اعم از ظرفیت درون سپاه و بسیج و ظرفیتهای شهری و شهرستانی به منظور
تبلیغ محیطی جشنواره استفاده نمایند ./.
مستند سازی :
-1رده های مجری نسبت به مستند سازی جشنواره از تشکیل ستاد تا اختتامیه برنامه اقدام نمایند ./.
-2عالوه بر جمع آوری و نگهداری آثار و دستاوردهای که در ارزیابی حاصل شده است الزم است گزارش و شرح مستندات جشنواره در
فالب زیر تهیه شود
الف :جشنواره ناحیه ای در قالب یک جزوه گزارشی همرا ه با طلق و شیرازه و نام ناحیه با تمام اقدامات انجام شده از زمان تشکیل ستاد
تا اختتامیه برنامه و ارسال به مع تعلیم و تربیت استان
ب:ارسال به موقع و توجه به کیفیت و کمیت بر نامه ای در ناحیه ،در جشنواره برترینهای استانی مالک عمل استان قرار خواهد گرفت./.

-3در تهیه مستندات مکتوب باید موارد ذیل آورده شود
-3/1زمانبندی اجرای مراحل جشنواره ( )94/09/01هفته بسیج
-3/2اسامی برگزیدگان جشنواره
-3/3اسامی کمیته اجرایی جشنواره
-3/4اسامی هیئت داوران جشنواره
-3/5تصاویر اجرای مراسم تجلیل (مراسم پایانی جشنواره )
-3/6فعالیتها و اقدامات تبلیغاتی انجام شده
-3/7سایر فعالیتهای ابتکاری و نو آوری و خالقیتها در سیر مراحل اجرای جشنواره و ضمیمه نمودن به دفترچه گزارشات به مع استان
-4رده های مجری جشنواره میتوانند با حفظ کلیات و همه بخشهای پیشنهاد شده در قالب نشریه گزارشی از طرح و نو آوری های خود
نیز در طراحی نشریه استفاده نمایند
 -5مسئولین محترم قسمت تعلیم و تربیت ناحیه بالفاصله پس از اجرای جشنواره مستندات خود را که قبال ذکر شده به مع تعلیم و تربیت
استان ارسال نمایند ارسال به موقع در امتیاز بندی آن ناحیه تاثیر خواهد گذاشت.
نظارت بر اجرا:
سپاه استان با اعزام کارشناس به همه جشنواره های نواحی به صورت میدانی از این جشنواره ها بازدید خواهند داشت
 -2با توجه به انتخاب برترینهای صالحین در این جشنواره ارزیابی حلقه های منتخب میتواند بهتر ین مالک برای سنجش حداکثر کیفیت
صالحین در این رده باشد بنابراین مع تعلیم و تربیت استان از این ظرفیت بر ای سنجش وضعیت صالحین در نواحی استفاده حئداکثری
رات خواهد داشت./.
جامعه هدف درسطح ناحیه و سطح سپاه استان
در جشنواره صالحین حلقه های زیر شرکت داشته و پس از بررسی و ارزشیابی مورد تشویق قرار خواهند گرفت:
ردیف

شرکت کنندگان

سطح ناحیه

سطح استان

1

متربیان(محالت/ج زنان)

*

*

2

حلقه متربیان قشری

-------

*

3

حلقه سرگروهها

*

*

4

حلقه مربیان

--------

*

5
6

حلقه سرمربیان

--------

*

سایت برتر

--------

*

کانال یا گروه سروشی برتر

--------

*
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