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ٍ زض زِّ آیٌسُ ضاّس تغییطات ظیازی زض ًحَُ ظًسگی ٍ  زًیا تِ سطػت زضحال تغییط ٍ زگطگًَی است      

ّای جوؼیت ّالل احوط تیص اظ ّط ظهاى زیگطی ّا، ذَاّس تَز. لصا فؼالیتّا ٍ آسیة پصیطیاًَاع تحطاى

ّا ٍ الساهاتی وِ هَجة تطٍیج ٍ تمَیت ایي اصَل زض وَزواى ٍ ضیعیحائع اّویت هی تاضس ٍ توطوع زض تطًاهِ

 ، هْطتاًی ٍ ضفمت ضا تجطتِ وٌٌس اهطی ضطٍضی هی تاضس.ی وِ ّوِ هطزم زض آى زٍستیساذتي زًیای

تایس ضوي احتطام گصاضتي تِ ظًسگی عثیؼی ٍ آظاز وَزواى، اًسیطِ صلح  ٍ زٍستی تا هؼٌایی فطاتط اظ      

 ًثَزى جٌگ ٍذطًَت تِ ػٌَاى یه اضظش اًساًی زض شّي آًاى پطٍضش یاتس.

وٌٌس ٍ اظ ایي عطیك زًیای زضٍى ذَز ضا تِ یی وِ وَزواى تا تعضگساالى اضتثاط تطلطاض هیّایىی اظ ضاُ    

ضَز وِ آًْا ٍ ایي صسالت تاػث هی  صازق ّستٌس وَزواى تسیاض ضاستگَ ٍوطٌس، ًماضی است. تصَیط هی

ذاللاًِ ٍ تِ ضٍش ّای ذَز ضا تِ صَضتی . آًاى افىاض ٍ ایسُتا زیسی هَضىافاًِ ٍلایغ ضا تِ تصَیط تىطٌس

 ّایطاى تِ ًوایص هی گصاضًس.هٌحصط تِ فطز زض ًماضی

لصا ساظهاى جَاًاى جوؼیت ّالل احوط، زض ضاستای هؼغَف وطزى ّط چِ تیطتط اًسیطِ وَزواى ٍ   

تعضگساالى تِ همَلِ صلح ٍ زٍستی ٍ گستطش فطٌّگ صلح، السام تِ تطًاهِ ضیعی ٍ تطگعاضی ّفتویي 

 ًوَزُ است. "نقاشی صلح و دوستی"جطٌَاضُ هلی 

 

 
 

 سطخٍ صلیةاحوط ّای ّاللتا جوؼیت ضٌایی وَزواىآ 

 الوللی صلیة سطخ ٍ ّالل احوط تطٍیج ٍ ًطط اّساف تططزٍستاًِ ًْضت تیي 

 تطٍیج ٍ ًْازیٌِ ساظی فطٌّگ صلح، زٍستی ٍ هْطٍضظی 

  ضىَفا ضسى استؼسازّای وَزواى ٍ تطغیة تفىط ٍ ذاللیت آًاى تا استفازُ اظ ظتاى ًماضی وَزواًِ تطای
 تیاى هفاّین صلح ٍ زٍستی 

 

 
 

 ّاى تاهیي احتطام اًسا 

 ّاوَضص زض جْت تطلطاضی زٍستی ٍ تفاّن هتماتل ٍ صلح پایساض هیاى هلت 

 تالش تطای تسىیي آالم تططی 

 گًَِ تثؼیض هیاى آًْاّا تسٍى زضًظطگطفتي ّیچحوایت اظ ظًسگی ٍ سالهت اًساى 

 

 اَذاف
 

 رگاوٍ جمعیتاَذاف چُا

َالل احمر

 مقذمٍ
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 سال تطگعاض هی گطزز. 21تا  9سال ٍ  8تا  5ضزُ سٌی ایي هساتمِ تِ تفىیه زض زٍ 

 

 

 

اظ وَزواى ذَاستِ هی ضَز یه ًماضی تا تَجِ تِ اّساف جوؼیت ّالل احوط ٍ هَضَع صلح ٍ زٍستی    

وطیسُ  یه ػىس اظ ًماضی ذَز گطفتِ ٍ تصَیط ًماضی ذَز ضا تا شوط هطرصات ذَز ) ضاهل ًام، ًام 

جمعیت  آپ بٍ شمارٌ ياتسذاًَازگی، تاضید تَلس، ضواضُ تلفي هٌعل، ضواضُ ّوطاُ ٍالسیي، وسهلی  ٍ آزضس(

 اضسال ًوایٌس.فطٍضزیي هاُ  12تا تاضید  44633166300استان   َالل احمر

اثط زض ّط ضزُ  3) هٌترةاثط  6تصاٍیط ،  اثط تطتطزض ّط ضزُ سٌی( 5اثط تطتط استاًی) 22  وَزواى صاحة   

تجلیل  ضسُ هَضز هؼطفی آثاض زض ّفتِ گطاهیساضت صلیة سطخ ٍ ّالل احوط ٍ ، اًترابپس اظ زاٍضی سٌی(

 لطاض ذَاٌّس گطفت.

 

 

 

سال  21تا  9سال ٍ  8تا  5تِ تفىیه زض یىی اظ زٍ ضزُ سٌی تَاًٌس سال هی 21تا  5زض سٌیي  اىوَزو ّوِ -

 ضطوت ًوایٌس. هساتمِ ایي

 تطسین گطزز. A4تىٌیه ًماضی آظاز تَزُ ) هسازضًگی ، پاستل، آتطًگ ٍ... ( ٍ هی تایست زض اتؼاز  -

تِ تا استفازُ اظ عطح پَستط ستازی زض فضای هجاظی  ، اظ عطیك هؼاًٍت اهَض جَاًاى ًماضیفطاذَاى هساتمِ  -

اى هْسّای وَزن ٍ هطاوع پیص زتستاًی ٍ ًیع اظ عطیك هسیط هٌسجْت ضطوت وَزواى ػاللِصَضت گستطزُ 

جْت ضطوت زض هساتمِ ٍ  ّاآظاز ٍ یا زاضای واًَى غٌچِ ّای ّالل تطای ضطوت ًًَْاالى ػضَ واًَى غٌچِ

 ضَز.هی ، اعالع ضساًی تصاٍیطًماضی تِ هطاوع استاى  اضسال

 لاتل زستطسی ذَاّس تَز. هؼاًٍت تطزاضی زض اػالم فطاذَاى زض سایت ساظهاى پَستط عطح جْت تْطُ -

اثط تِ اظای ّطضؼثِ ذَاّس تَز. تسیْی است تؼساز  32استاى تِ عَض ًسثی، هلعم تِ زضیافت حسالل  ایي -

 ستاى هَثط ذَاّس تَز.ضْطضؼة ضطوت وٌٌسُ ٍ تؼسازآثاض اضسالی زض اضظیاتی 

تطزاضی الظم اظ آثاض اضسالی زض سغح استاى ًسثت تِ حفظ ٍ آضضیَ آثاض تِ تفىیه ضؼة تِ هٌظَض تْطُ -

 گطزز.هی استاى،  السام 

 عمًمی ضًابط
 

 ردٌ سىی
 

 اجرا زماني  ريوذ
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ضطوت وٌٌسگاى ضاهل ًام ٍ واهل اضسال اعالػات ی هساتمِ، ًسثت تِ ثثت ٍ ستاًضْطزض اػالم فطاذَاى  -

 تاویس گطزز. تصاٍیط ًماضی،ٍ آزضس تِ ّوطاُ  ، وسهلیًام ذاًَازگی، تاضید تَلس، ضواضُ تواس) ٍالسیي(

 

 تطزاضی آظاز زاضتِ تاضس.آثاض اضسالی تْطُ تصاٍیطتَاًس؛ اظزتیطذاًِ جطٌَاضُ هی -

 ضطوت وٌٌسگاى هی تایست زض صَضت لعٍم، آهازگی الظم ضا تطای اضسال اصل اثط ًماضی زاضتِ تاضٌس. -

 ضَز. اثط ًماضی تِ ًام صاحة اثط شذیطُ ٍ اضسالتصَیط ّط هساتمِ ،  آثاضالظم است ٌّگام اضسال   -

 

 

 

 

هؼاًٍت  ّای اجتواػی هطتثظ تا اظ عطیك ضثىِتِ صَضت جاهغ ٍ ًیع اعالع ضساًی هساتمِ اػالم فطاذَاى ٍ  -

 تاضس.ضاتغاى ذثطی هَضز تاویس هی ٍ ًیع اهَض جَاًاى

هتَلی ٍ هطتثظ تا حَظُ وَزواى ًظیط واًَى پطٍضش فىطی اػالم فطاذَاى ٍ اعالع ضساًی ٍیژُ تِ ًْازّای  -

 وَزواى ٍ ًَجَاًاى، آهَظش ٍ پطٍضش، حَظُ ّای ٌّطی ٍ... صَضت پصیطز.

وَزواى اظ تصاٍیطًماضی ّای تطتطتطیي ظهاى، جْت اًؼىاس تِ هَلغ اذثاض ایي تطًاهِ الظم است زض وَتاُ -

 ضٍاتظ ػوَهی اضسال گطزز.  حَظُستاى ًطط یافتِ ٍ ًیع تِ ضْطّای اجتواػی عطیك ضثىِ

 ّای ظیط هٌتطط ضَز.تصاٍیط تطتط تا ّطتگ -

 ّالل  _ زٍستی _صلح _  جطٌَاضُ # -

 ّالل  _  زٍستی _ صلح _  ًماضی # -

 ّالل _ّای  _غٌچِ _واًَى _ ًماضی # -

 زّی ذَاّس تَز.صس ٍ اهتیاظّای هعتَض هٌتطط ضَز، لاتل ضّای اجتواػی تا ّطتگاذثاضی وِ زض ضثىِ -

 

 

 

 

 هتٌاسة تَزى ًماضی تا هَضَع -

 ذاللیت زض تیاى هفاّین صلح ٍ زٍستی تا ظتاى ًماضی وَزواًِ -

 جصاتیت زضعطح ٍ ضًگ اهیعی  -

 

 

 معیار َای دايری
 

 اطالع رساوی
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  تِ هٌاسثت ّفتِ گطاهیساضت صلیة  ،هساتمِتطتط  آثاض ٍ اًتراب زاٍضی، پس اظ تطضسیزض سغح استاًی

ٍ  لَح تمسیط تا اّسای اثط( 22اثط تطتط زض ّط ضزُ سٌی )زض هجوَع  5اظ وَزواى صاحة  سطخ ٍ ّالل احوط

 گطزز.هی تجلیل  هسیطػاهل هحتطم استاى تا صالحسیس جَایعی

  آًاى جَایع ٍ اثط تطتط اًتراب ٍ لَح تمسیط  32زض هطحلِ وطَضی ًیع تط اساس ًظط زاٍضاى ستازی، تؼساز

 گطزز.هیّا اضسال تِ استاى تطای اّساء ٍ تجلیل

 

 

 

  ُهجاظی ّای هرتلف اجتواػی ٍ هٌاسة زض فضای  ٍ ًحَُ اعالع ضساًیفطاذَاى گستطز 

  جْت هطاضوت تیطتط تا ّواٌّگی ٍ ّوىاضی ًْازّای هتَلی حَظُ وَزن   عطح ّای اتتىاضیاجطای

 ّای ٌّطی،واًَى پطٍضش فىطی ٍ ...ًظیط آهَظش ٍ پطٍضش، حَظُ

  آهاض ضطوت وٌٌسگاى 

  ّای اجتواػیزض ضثىِ ستاویشُربرتر هیعاى ًطط آثاض 

 اضش اجطا ٍ ًیع ضػایت هفاز اجطایی ضیَُ ًاهِآهاضی، گع ّای اجطا،  تطضسی ٍ اضسال تِ هَلغ آثاض، فطم 

  اضسال عطح ّا ٍ هستٌسات هطتثظ تا اتراش ضیَُ ّای ذاللاًِ زض ًطط فطاذَاى ٍ جلة هطاضوت              

 ذاًَازُ ّا ٍ ًْازّای هرتلف تطای ضطوت وَزواى زض هساتمِ هصوَض

 

 

وحًٌ اوتخاب ي ارسال 

 آثار برتر

 َاستانشُرمعیار ارزیابی 
 


