
 مدارک و مستندات مورد نیاز ثبت نام

 

  :بخش محورهای کلی

برای جوانان معلول ـ آخرین مدارک  بهزیستی ـ کپی شناسنامه تمام صفحات ـ کارت ملی ـ کارت معلولیت سازمان 3×4 عکس

  تحصیلی و کپی مستندات مقام ها

 

  :اخص های موضوعیبخش ش

صاحبان پژوهش، تالیف، تدریس، ترجمه،  عنوان : مستندات )گواهی، لوح های تقدیر و ...( کسب مقام یاعلمی و پژوهشی شاخص

شامل  های علمی ، نفرات اول تا سوم آزمون جشنواره های علمی داخلی یا بین المللی عمومی در گردآوری و مقاالت تخصصی یا

 آذربایجان شرقی از بنیاد نخبگان یتائیدیه نهایو  المپیاد و ... ، کنکور

 تائیده نهایی ازجهانی و المپیک و - آسایی : گواهی و مستندات کسب مقام ، عنوان و رکورد شکنی در مسابقات ورزشی شاخص

 اداره کل ورزش و جوانان

از  یتائیدیه نهاییا سایر اختراعات  یالملل بین و داخلی شده ثبت  : گواهی و مستندات اختراعات ابتکارات و خالقیت شاخص

 بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی

سمن(، فضای مجازی و رسانه های ) نهاد مردم سازمانهای در رسمی فعالیت مستندات و گواهی  :فعالیت های اجتماعی شاخص

 امور ئیده نهایی از معاونتتاحوزه های اجتماعی و مذهبی به صورت غیرانتفاعی،  در مکتوب ، فعالیت های نیکوکاری و آموزش

 جوانان

و تشکیل خانواده و موفقیت ها و ابداعات و  شغل، ازدواج داشتن ، رسمی مستندات و گواهی  :شاخص جوان با توانایی های خاص

 تائیده نهایی از بهزیستی استانفرهنگی و هنری  فعالیتهای اختراعات و سایر

ایجاد شده ، داشتن مشاغل مدیریتی و  شغلی ل یا خوداشتغالی ، بیمه واحدشغ ایجاد مستندات و گواهی  :کارآفرینی شاخص

 نهایی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تائیده موفقیت در جشنواره های کارآفرینی

 : گواهیطنز ادبیات و -نویسندگی هنرهای نمایشی و -هنرهای تجسمی و صنایع دستی-موسیقی شاخص هنری شامل

 مدارک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رشته های داخلی و بین المللی ، تندات کسب مقام و عنوان در جشنواره هایو مس

همچنین کسب مقام در  سایر موارد مورد اشاره و ، دستی ، فیلم ، تئاتر ، کاریکاتور و ادبیات و نقاشی ، موسیقی ، هنری

  گردشگری ارشاد اسالمی و اداره کل میراث فرهنگی و ه کل فرهنگ ونهایی از ادار تائیده دستی صنایع  حوزه

نهایی از اداره کل  تائیدهفعالیت گسترده قرانی  مقام های استانی ، کشوری و بین الملی و دارای : داشتنشاخص های قرآنی

 اوقاف و امور خیریه استان



 

برتر در حوزه  دارای آثار برتر و فعالیت دارای مقام های استانی و کشوری و همچنین مجازی: شاخص های رسانه نوشتاری و

 فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تائیده نهایی از اداره کل نوشتاری و مجازی با ارائه مستندات و

د. ضمن اینکه توجه به باغداری می باش عرصه تولیدات کشاورزی ، دامداری و موفقیت در شاخص های کشاورزی و روستایی:

محور های  سایر همچنین. بود خواهد  جشنواره این زمینه نیز از دیگر مالک های ارزشیابی های اقتصادی و میزان موفقیت در جنبه

 -5دستی و روستایی  صنایع -4دام و طیور  -3دهیار جوان  -2عشایر جوان  -1توانند در محورهای:  جوان کشاورزی و روستایی می

فنی و مهندسی کشاورزی  -9صنایع تبدیلی و تکمیلی  -8باغبانی  زراعت و -7شیالت و آبزیان  -6زیست  طبیعی و محیط منابع

 استان تائیده نهایی از جهاد کشاورزیبدهند. ارائه  کشاورزی مدارک و مستندات خود را تشکلهای -11

تائیده نهایی از حوزه رهنگی، تبلیغی، آموزشی و...های ثمر بخش فهای سطحی، سنی، فعالیت: شاخصشاخص های طلبه جوان

  علمیه استان

تائیده نهایی دبیرخانه تخصصی نیروهای : از سوی مراکز نظامی شناسایی و معرفی خواهند شد.شاخص های سرباز جوان

 مسلح در حوزه جوانان

  شاخص  احمر هالل جمعیت  زتائیده نهایی ا: داشتن مقام و عنوان و رتبه و  شاخص های فعال در امداد و نجات

  عاشورا سپاه سوی از  تائیده نهایی داشتن فعالیت در بسیج و-: داشتن کارت بسیجی فعال بسیجی فعال جوان

  تائیده نهایی از آموزش و پرورش استان: فعال در فعالیتهای درسی و اجتماعی و دانش آموزان نمونه و ممتاز

 وارهجشن در تجلیل قابل و شاخص –عنوان  مقام و داشتن –یته امدادامام )ره( و بهزیستی : عضویت در کم نمونه و فعال مدجویان

 ره( استان) امداد امام کمیته از نهایی تائیده و

 سوی از  تائیده نهایی:دارای مقام و رتبه در خصوص مسایل شهری و جوان برتر در عرصه مسایل و مدیریت شهری

  شهرداری

تائیده نهایی از سازمان فنی و : دارای مقام و رتبه در خصوص مهارتهای فنی و مهارتی و ه فنی و مهارتیجوان برتر در عرص

 حرفه ای استان

 معرفی شده و دارای تائیده نهایی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان: جوان برتر در عرصه ایثار و شجاعت

ی از سوی اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان و صندوق معرفی و تائیده نهای:  جوان برتر در عرصه کسب و کار

 کارآفرینی و امید استان

 



  :تذکرات

 پیش از شروع ثبت نام به موارد ذیل دقت فرمایید:

 .بود خواهد دبیرخانه  کلیه مراحل ثبت نام و داوری از طریق 

  .باشدائیده نهایی دستگاه های مربوطه میت و  ها و ارسال آثار تنها از طریق دبیرخانه جشنوارهنام و تکمیل فرمثبت

در مسابقات و جشنواره های سال اخیر 2به منظور شناخت و معرفی چهره های برتر و موفق مقرر شد کسب مقام ها و امتیازات 

 استانی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی مبنای بررسی و ارزیابی باشد.

 .سال می توانند در این جشنواره شرکت نمایند 22تا  41شرط سنی : جوانان بین سن 

 

 می باشد 26اردیبهشت  41آخرین فرصت ثبت نام در جشنواره 

 


