
 1401ـ 1402سال تحصیلی در آموزان استان فارس دانش  چهارمین پویش مجازی مهدیه خانگی ویژهضوابط 
 

 موضوع پویش 
 موضوعات مرتبط با حضرت مهدی )عج(

 اهداف پویش 
 الف( ایجاد زمینه برای ارتباط عاطفی و معنوی کودکان، نوجوانان و جوانان با امام زمان )عج(

 آموزان برای افزایش معرفت و محبت نسبت به امام زمان )عج( مذهبی دانشب( تقویت باورهای دینی و 
 هنریِ مهدوی  –های فرهنگی آموزان جهت تولید آثار فاخر در عرصهج( شناسایی و پرورش استعدادهای دانش

 های مسابقهرشته 
 ، بیان دلگویه با امام زمان، شعرخوانی، تقدیم یک کار خوب به امام زمانمهدوی برگزاری جشن خانگی

 اجرا  سطح 
 دانش آموزان ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم

  ضوابط عمومی  پویششرایط و: 
 باشد. آموزان میدانش تمامی ویژهپویش مهدیه خانگی ( 1
ره تماس منزل ام اداره به همراه شماننام مدرسه،  ، پایه، مقطع تحصیلی،تاریخ تولدبایست دارای شناسنامه اثر شامل: نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، ی آثار می( کلیه2

 و تلفن همراه باشد که در سایت مهدویت فارس هنگام ثبت نام درج می شود.
 باشد. اً در ارتباط با موضوع پویش مهدیه خانگی امبایست الز( موضوع آثار می3
 برداری نشده باشد. خلق شده باشد و از دیگران تقلید یا کپی 29/12/1401خ تا تاریآموز و بایست متعلق به خود دانش( آثار الزماً می4
 . محفوظ می باشدپویش برای دبیرخانه حق نشر آن در فضای مجازی ی استانی، ( آثار راه یافته به مرحله5
تحصیلی و رشته، هدایای نفیسی از طرف بنیاد و مؤسسه فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( فارس و  دورههای اول تا سوم استان، به تفکیک به رتبه( 6

  اهداء خواهد گردید. تقدیم خواهد شد و از طرف مدیرکل آموزش و پرورش فارس و مدیرعامل بنیاد، لوح تقدیر فارس اداره کل آموزش و پرورش
 . می تواند آثار ارسال کند رشته هر دانش آموز حداکثر  در دو( 7
  آثار به صورت مشترک دو نفره یا بیشتر پذیرفته نخواهد شد.( 8

 ها شرایط و ضوابط اختصاصی رشته 
 برگزاری جشن خانگی -1

 دومشخصات فردی حتما باید در هنگام ثبت نام در سایت درج شالف( 
 جشن نیمه شعبان به صورت خانگی و در منزل برگزار شده باشد( ب
 از مراسم جشن فیلم گرفته شود( ج

 دقیقه باشد. 3حداکثرفیلم زمان  د( مدت
 

 شعرخوانی مهدوی -2

  دومشخصات فردی حتما باید در هنگام ثبت نام در سایت درج شالف( 
 ب( اشعار باید مهدوی باشند

 آموز بصورت فردی خوانده شودج( اشعار باید توسط خودِ دانش
 دقیقه باشد. 3حداکثرزمان شعرخوانی  د( مدت

 

 با امام زمان بیان دلگویه  -3

  دومشخصات فردی حتما باید در هنگام ثبت نام در سایت درج شالف( 
 باید مهدوی باشد اثرب( 
 آموز بصورت فردی خوانده شودباید توسط خودِ دانش دلگویهج( 

 دقیقه باشد. 3 حداکثردلگویه زمان  د( مدت
 
 تقدیم یک کار خوب به امام زمان -4

  دومشخصات فردی حتما باید در هنگام ثبت نام در سایت درج شالف( 
 .دقیقه باشد 3حداکثر  فیلمزمان  ب( مدت

 شود.تر، پذیرفته نمیباید فردی باشد و بصورت دو نفره یا بیشفیلم ج( ساخت 
 امام زمان این است که برای ایشان یک کار شایسته انجام داده و به حضرت تقدیم شود.د( منظور از تقدیم یک کار خوب به 

 



 بندی جشنوارهجدول زمان 
 1401اسفند ماه رسانی و تبلیغات، الف( اطالع

 29/12/1401 تاریختا آثار ارسال ب( 
 1402 ماه فروردینتا پایان ی استان، دبیرخانه توسطج( داوری آثار برگزیدگان 

 1402 عید فطر سالد( اعالم نتایج توسط استان، 

  آدرس ارسال مجازی آثار 

آثار خود را  وده ونممراجعه  www.bonyademahdi.ir  ت بنیاد فرهنگی حضاارم مهدی مودودجد ف فارب به آدربدر سااایمی توانند  آموزاندانش 

 نماید ارسال

 bonyademahdi.ir/mahdiehلینک مستقیم پویش مهدیه خانگی: 

 )واحد فرهنگی( در میان بگذارند. 07137274649تلفن راهنما: دانش آموزان می توانند سؤاالت احتمالی خود را با شماره تلفن 

 ((چهارمین پویش مجازی مهدیه خانگی یبرگزارستاد ))

 


