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 ه هاـابقـه مسـن نامـآیی
» طرح داناب استان قزوین  94-95« 

طرح ملی دانش آموزي نجات آب با تاکید بر کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي و همچنین کـاهش برداشـت   
وره دروزافزون از منابع آب زیرزمینی استان در کلیه مدارس راهنمایی استان و براي کلیه دانـش آمـوزان مقطـع    

  ومین سال پیاپی اجرا می شود.  سبراي  اول متوسطه

همچنین آشنایی با چالش هایی از جمله آلودگی منابع آب، حفاري چـاه هـاي نیمـه عمیـق و عمیـق غیرمجـاز،       
برداشت غیرمجاز شن از بستر رودخانه ها، اضافه برداشت از منـابع آب، کشـت گیاهـان پـر آبخـواه و ... از جملـه       

  ین طرح به آن پرداخته خواهد شد.چالش هایی هستند که در ا

به منظور تثبیت آموخته هاي دانش آموزان و مشارکت عملی آن ها در نجات منابع آب استان، مسـابقه هـایی در   
  تعریف شده است. "ناجی آب"چند زمینه متنوع به همراه برنامه 

 داشـت  خواهد ادامه امتحانات مانز ابتداي تا فروردین از آب ناجی طرح همچنین و آموزان دانش هنري مسابقات
 ثبـت  از پـس  و شـده  آوري جمـع  مـدارس  در شـده  تولیـد  گزارشـات  و آثـار  ،سال پایان امتحانات دوره آغاز با و

 آیـین  مطـابق  آثـار  است الزم. شود ارسال پرورش و آموزش کل اداره در طرح دبیرخانه براي اثر، کامل شناسنامه
  .شد نخواهد وارد داوري فرآیند در نیز کامل شناسنامه فاقد آثار. شود اجرا مسابقات نامه

 مربـی  تشـخیص  بـه  وره اول متوسـطه د شـتم ه پایه از آموز دانش سه و فتمه پایه از آموز دانش 3 مدرسه هر در
 اسـت  شده طراحی اي ویژه آموزشی اقالم آموزان دانش این براي. شوند می انتخاب "آب ناجی" عنوان به مدرسه

  .  گیرد قرار آب ناجیان اختیار در مدرسه مربی راهنمایی با است الزم که

 اي ویـژه  گروهـی  وظایف آموزان، دانش سایر به آب نجات مفاهیم انتقال در مربی با همکاري بر عالوه آب ناجیان
  .شوند انتخاب عالقه مند و فعال آموزان دانش میان از آب ناجیان است الزم اساس این بر. دارند عهده بر نیز

ی مدرسه کلیه فعالیت هاي خود را مستندسازي نموده و در قالب یک گزارش به دبیرخانه طـرح در  الزم است مرب
  اداره کل ارسال نماید تا در رده بندي مدارس مجري طرح لحاظ گردد.

"بسمه تعالى"
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 الف) رشته هاي مسابقات:

 داستان نویسی و مقاله نویسی -

 روزنامه دیواري -

 عکاسی -

 نقاشی -

 خوشنویسی -

ی شود با توجه به بازه زمانی کوتاه اجراي طرح در طول سال تحصـیلی و همراهـی بـا تـیم داوري     توجه: توصیه م
آثار مسابقه ها در انجام هر چه سریع تر و دقیق تر فرآیند داوري، تا حد امکان آثار دانش آموزان در رشـته هـاي   

ـ  فوق تنظیم شود.  از  هـا  ار خـود را در سـایر زمینـه   در عین حال دانش آموزان و معلمان عالقه مند می تواننـد آث
جمله وبالگ نویسی، دست سازه، نمایش، شعر، گروه سرود و ... نیز با ثبت دقیق مشخصـات بـه دبیرخانـه طـرح     

  ارائه نمایند.

  ) محورهاي موضوعی مسابقه ها:ب

 محدودیت منابع آب  

 آلودگی منابع آب  

 حفاري چاه هاي نیمه عمیق و عمیق غیرمجاز 

  شن از بستر رودخانه هابرداشت غیرمجاز  

 اضافه برداشت از منابع آب  

  گیاهان پر آبخواه و کم آبخواه  

  آب مجازي  

 آب در کشاورزي، شرب و صنعت  
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  ج) آیین نامه مسابقه ها:
، نکات ذیـل را بـه   مربی محترم طرح نجات آب، پیش از اقدام دانش آموزان به تولید آثار علمی، فرهنگی و هنري

  آن ها بیاموزید:
  براي خلق آثار خود از راهنمایی و مشورت اعضاي خانواده، معلم ها و هم کالسی ها استفاده نمایند. -1
  حتما با مطالعه و مراجعه به مطالب آموزشی طرح نجات آب، اقدام به تولید آثار نمایند. -2
  تا حد امکان آثار به صورت گروهی و در گروه هاي دو تا حداکثر چهار نفر تهیه شود. -3
  دیگران را از فعالیت هاي خود در زمینه نجات آب و ضرورت انجام این کار مطلع سازند. -4
آثار به گونه اي تولید شود که به سادگی قابل بسته بندي و حمل و نقل باشد و تـا حـد امکـان آسـیب پـذیر       -5

  نباشد.
نظور کسب امتیـاز و اثربخشـی   از تولید آثار با موضوع آب شرب تا حد امکان خودداري شده و سعی شود به م -6

بیشتر، دانش آموزان به جمع آوري اطالعات مرتبط با موضوع طرح و متناسب با محورهاي موضوعی معرفی شـده  
  ترغیب شوند.

کلیه آثار در مدت زمان تعیین شده، به همراه شناسنامه مستقل هر اثر، به نحو مناسب بسته بندي شده و بـه   -7
خواهشمند است به منظور جلـوگیري از  ه آموزش و پرورش منطقه تحویل داده شود. مسئول محترم طرح در ادار

تضییع حق کلیه عزیزانی که در طرح مشارکت داشـته انـد پیگیـري الزم را جهـت اطمینـان از ارسـال آثـار بـه         
  دبیرخانه طرح در اداره کل آموزش و پرورش در زمان مناسب مبذول نمایید.

ید شده توسط دانش آموزان یا معلمان الزم است مطابق جدول زیر تنظیم شود و کلیه شناسنامه کلیه آثار تول -8
  اطالعات آن به طور کامل، دقیق و خوانا تکمیل شود:

 جدول شناسنامه اثر

منطقه/  نام پدر  نام و نام خانوادگی
 ناحیه

شهر/ 
پایه   نام مدرسه  روستا

نوع و نام اثر  تلفن تماس  تحصیلی
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 ) مسابقه داستان نویسی و مقاله نویسی1-ج

  آثاري از جمله داستان، انشا، نامه، مقاله و گزارش در این رشته مسابقه اي قرار می گیرد. -1
  در این رشته باید رعایت شود. و ... کلیه اصول استاندارد داستان نویسی، مقاله نویسی -2
صفحه نوشته شود. در صورت  5و حداکثر  1بدون خط یا خط دار، در حداقل  A4غذ متون ترجیحا در کا -3

  صفحه خواهد بود. 8صفحه و حداکثر  2استفاده از تصاویر مرتبط حداقل 
در صورت نوشتن تایپی از فونت (قلم) و سایز مناسب و در صورت دست نویسی حتی المقدور خوانا و واضح   -4

  نوشته شود. 
  متون کپی شده از امتیاز کمتري نسبت به متون خالقانه برخوردار خواهد بود. -5
  قرار داشته باشد. "ب"محور موضوعی مطلب حتما در چارچوب محورهاي ذکر شده در بند  -6
  در مقاله نویسی منابع و مراجع مطلب در انتهاي آن ذکر و مستند شود. -7
  رکت کننده در تهیه اثر باید نقش موثر داشته باشند.در صورت فعالیت گروهی، کلیه اعضاي ش -8

 ) مسابقه نقاشی2-ج

  کلیه قالب ها و سبک هاي نقاشی در این رشته مورد قبول می باشند. -1
  و ... در این رشته باید رعایت شود. نقاشی، طراحیکلیه اصول استاندارد  -2
حد امکان آسیب پذیر نبوده و قابلیت حمل و نقل را در انتخاب کاغذ نقاشی از جنسی استفاده شود که تا  -3

  سانتی متر بزرگتر نباشد. 100سانتی متر در  100ابعاد آن از  داشته باشد.
  در رنگ بندي، شفافیت و جذابیت آثار دقت الزم صورت گیرد. -4
  قرار داشته باشد. "ب"حتما در چارچوب محورهاي ذکر شده در بند  محور موضوعی نقاشی -5
  در صورت فعالیت گروهی، کلیه اعضاي شرکت کننده در تهیه اثر باید نقش موثر داشته باشند. -6
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 ) مسابقه روزنامه دیواري3-ج

در انتخاب کاغذ روزنامه دیواري از جنسی استفاده شود که تا حد  -1
  امکان آسیب پذیر نبوده و قابلیت حمل و نقل را داشته باشد.

سانتی متر  100سانتی متر در  100یواري از ابعاد کاغذ روزنامه د -2
  بزرگتر نباشد.

در انتخاب کاغذ نقاشی از جنسی استفاده شود که تا حد امکان آسیب پذیر نبوده و قابلیت حمل و نقل را  -3
  داشته باشد.

  در رنگ بندي و ترکیب متون شفافیت، جذابیت، نظم و خوانا بودن مطالب تا حد امکان  رعایت شود. -4
  قرار داشته باشد. "ب"حتما در چارچوب محورهاي ذکر شده در بند  محور موضوعی روزنامه دیواري -5
  در صورت فعالیت گروهی، کلیه اعضاي شرکت کننده در تهیه اثر باید نقش موثر داشته باشند. -6
گی و ... را در توصیه می شود روزنامه دیواري ترکیبی از بخش هاي علمی، گزارشی، تصویري، سرگرمی، فرهن -7

  بر داشته باشد.
  روي روزنامه دیواري خودداري شود. و تزئینی تا حد امکان از نصب اجسام برجسته  -8

 ) مسابقه عکاسی4-ج

  عکس ها باید حقیقی و مستند باشد.  -1
عکس ها می تواند توسط دوربین عکاسی و یا تلفن همراه تهیه شده باشد،  -2

  یت الزم برخوردار باشد.منتهی در هر صورت از کیف
  عکس ها می تواند به صورت چاپ یا پرینت رنگی و یا در یک لوح فشرده به دبیرخانه طرح ارسال شود. -3
  عکس (گزیده عکس ها) را می تواند به دبیرخانه ارسال نماید.  10و حداکثر  1هر فرد یا گروه حداقل  -4
  قرار داشته باشد. "ب"شده در بند  حتما در چارچوب محورهاي ذکر محور موضوعی عکس -5
  در صورت فعالیت گروهی، کلیه اعضاي شرکت کننده در تهیه اثر باید نقش موثر داشته باشند. -6
  در صورت ارسال عکس هاي چاپی و یا لوح فشرده، حتما شناسنامه اثر ضمیمه آن شده باشد. -7
  پیشنهاد می شود براي عکس ها عنوان مناسبی انتخاب شود. -8
با توجه به اینکه از عکس هاي برتر در انتشارات طرح داناب استفاده خواهد شد لذا توصیه می شود تا حد  -9

  امکان در انتخاب سوژه عکاسی، وضوح تصویر، نورپردازي، انتخاب عنوان و ... دقت شود.
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 ) مسابقه خوشنویسی5-ج

   .تمامی سبک هاي خوشنویسی و نقاشی خط قابل قبول می باشد -1
  سانتی متر بزرگتر باشد. 100سانتی متر در  100خوشنویسی نباید از ابعاد کاغذ  -2
کاغذ مورد استفاده در خوشنویسی نباید آسیب پذیر باشد به گونه که در اثر حمل و  -3

  نقل یا بسته بندي آسیب ببیند.
ثر در صورت فعالیت گروهی، کلیه اعضاي شرکت کننده در تهیه اثر باید نقش مو -4

  داشته باشند.
 قرار داشته باشد. "ب"حتما در چارچوب محورهاي ذکر شده در بند  محور موضوعی خوشنویسی -5

 :قزویند) نکات مهم در خصوص داوري آثار طرح ملی دانش آموزي نجات آب (داناب) استان 

  باشد. 8ردیف  "ج"تمامی آثار و گزارشات ارسالی باید داراي شناسنامه کامل ارائه شده در بند  -1

داوري کلیه آثار در دبیرخانه طرح در مرکز استان صورت خواهد گرفت و تمامی آثار تولید شده در  -2
 ارسال شده باشد) قزوینبراي دبیرخانه طرح در اداره کل آموزش و پرورش استان مدارس باید در اسرع وقت 

ار، الزم است آثار به گونه اي تولید و بسته بندي شوند که اوال خیلی با توجه به دفعات نقل و انتقال آث -3
  کوچک و یا خیلی بزرگ نباشند و همچنین در حین حمل و نقل صدمه نبینند.

داوري آثار با توجه به برخوردار، نیمه برخوردار و یا غیربرخوردار بودن مناطق انجام می شود و امتیازات  -4
  ه تا حد امکان عدالت رعایت شده باشد.به گونه اي لحاظ می شود ک

 .معذور استشوند می آثاري که پس از زمان تعیین شده ارسال دبیرخانه از داوري  -5

از همت و همراهی شما معلمان عزیز در برگزاري هر چه باشکوه تر طرح "
 "بسیار سپاسگزاریم. قزوینملی دانش آموزي نجات آب (داناب) در استان 




