
1 برگۀ مشخصات و تأییدیۀ فراخوان را کامل 
كامل و بعد ارسال كنید. 

2 هر خاطره حداکثر ۱۵۰۰ کلمه باشد.
3 آثار فقط در قالب فایل ورد )Word( ارسال 

شوند.
اثر، مطمئن شوید نسخۀ  ارسال  از  پیش   4
نهایی و ویرایش شدۀ آن را برای مسابقه ارسال 
می کنید، زیرا پس از ارسال، امکان جایگزینی 

وجود نخواهد داشت.
۵ نگارش صحیح و سالمت نثر در امتیازدهی 

داوران تأثیر جدی خواهد داشت.
مواردی  و  نکات  اساس  بر  آثار  داوری   ۶
سایت وب  آموزشی  فایل های  در  که   است 

www.roshdmag.ir  بارگذاری شده اند.
۷ خاطره های ارسالی نباید در هیچ کتاب، مجله 

و رسانۀ مکتوبی چاپ و پخش شده باشند.
در  اثر«  »دو  با  حداکثر  می تواند  نفر  هر   ۸

جشنوارۀ خاطره ها شرکت کند.
۹ پس از اتمام مهلت، ارسال خاطره در فرم 

الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود.

1۰ ارسال اثر به معنای پذیرش همۀ مقررات 
جشنواره از سوی فرستنده است. تصمیم گیری 
عهدۀ  بر  نشده،  پیش بینی  مسائل  مورد  در 

برگزارکننده خواهد بود.
11 خاطره های رسیده به نویسندگان برگشت 

داده نمی شود.
12 آثار برگزیده در مجالت رشد به چاپ خواهد 
رسید و ممکن است در نهایت به صورت کتاب 

درآیند.

فراخوان چهارمین 
دورٌه خاطره های 

معلمی رشد
زندگـی هـر معلـم مسـیری اسـت خاطره انگیـز؛ سرشـار از 

تجربه  هایـی که مـرور آن ها می توانـد همراهان بسـیاری را 

از اختـراع دوبـارۀ چـرخ بی نیاز سـازد و روشـنگر مسیرشـان 

باشـد. بـار دیگر از شـما دعوت می کنیم از سـر لطـف قلم به 

دسـت گیریـد و لحظه هایـی از راه هـای رفته را بـا همکاران 

خـود در جای جـای ایـن مرز و بـوم قسـمت کنید.

نکته

خاطره هـا، مرتبـط بـا زندگـی معلمی و بـه گونه ای باشـند که 
مـرور آن هـا بـرای همـکاران، بـه ویـژه جوان ترهـا، جالـب و 

الهام بخـش باشـد.
رویدادهـای خـاص حین تدریس )مربوط بـه دانش آموزان، 
والدیـن و همـکاران( و رویدادهـای مرتبـط بـا فضـای کار، 
همچـون اولیـن روز تدریس، حـوادث ناشـی از خصوصیات 
اقلیمـی محـل خدمـت و حس و حـال روز معلم یـا آخرین 
روز تدریـس می تواننـد از جملـه بهانه هایـی بـرای نوشـتن 

باشـند. خاطرات 

الزم به توضیح است، در ارزیابی خاطرات 
بر این موارد تأکید می شود:

1 درس آموز و الهام بخش بودن؛
2 بکر بودن سوژه و موضوع ؛

3 شروع خوب و پایان بندی به موقع؛
4 نثر سلیس و عاری از حشو؛
۵ توصیف و فضاسازی خوب؛

۶ کشش و انتظارآفرینی.
گاه شمار

 آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹
 انتخاب و داوری: شهریور ۱۳۹۹

 اعالم نتیجه: آبان ۱۳۹۹
جوایز برگزیدگان

 پنج نفر اول: جایزۀ نقدی  و لوح تقدیر؛ 
 پنج نفر دوم: جایزۀ نقدی و لوح تقدیر؛

 پنج نفر سوم: جایزۀ نقدی و لوح تقدیر.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

یادآوری

رشد معلم برگزار می کند


