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سرپرستان محترم مدیریت امور پردیسهای استانی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور

سالم علیکم

با احترام پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۰۰۰/۱۲۶۳۱/۴۱۰/د مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ بدینوسیله چگونگی 
اجرای مرحله منطقهای دومین جشنواره فرهنگی اجتماعی اساتید و کارکنان بدین شرح اعالم میشود:

کلیه اساتید و کارکنان میبایست از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ نسبت به ثبتنام در  .۱
سامانه سجفا (sajfa.cfu.ac.ir) اقدام نمایند، ثبتنام در سامانه سجفا برای شرکتکنندگان دومین 
جشنواره اساتید و کارکنان الزامی بوده و پیششرط الزم برای شرکت در همه فعالیتها از جمله: حضور 

در این دوره از جشنواره میباشد، که البته برای یکبار برای همیشه میباشد.
زمان اجرای مرحله منطقهای رشتههای آوایی و کتبی، روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ میباشد. .۲

مناطق نسبت به طراحی سوال بخش کتبی (۴۰ سوال تستی و ۲ سوال تشریحی برای هر رشته  .۳
مطابق منابع معرفی شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ اقدام نمایند.

مناطق نسبت به انتخاب داوران مجرب و توانمند برای داوری رشتههای جشنواره به شرح زیر اقدام  .۴
نمایند:

برای رشتههای قرآنی(قرائت تحقیق و ترتیل) ۳ داور 

برای رشتههای حفظ ۳ داور 

برای رشتههای پژوهشی۲ داور 

کلیه استانها، اسامی شرکت کنندگان را به تفکیک رشته (بر اساس ثبتنام درسامانه سجفا)  .۵
حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به استان میزبان منطقه ارسال نمایند.

تذکر: در رشته های پژوهشی عالوه بر اسامی، اصل فایل word و pdf را جهت داوری تا تاریخ 
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به استان میزبان منطقهای ارسال نمایند.

تصحیح سواالت و اعالم نتایج بخش کتبی به عهده میزبان منطقهای میباشد. .۶
تذکر: مالک انتخاب افراد بر اساس نمره سواالت تستی میباشد. در صورت تساوی نمره در سواالت 

تستی، تصحیح و نمره سواالت تشریحی موردنظر قرار گرفته شود.
مناطق پس از برگزاری جشنواره اسامی نفرات برتر هر رشته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ به  .۷

معاونت فرهنگی اجتماعی ارسال کنند.
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استانهای میزبان مرحله منطقهای برابر بند ۲ دستورالعمل جشنواره نسبت به اخذ آمار نهایی  .۸
شرکتکنندگان از استانهای تحت پوشش حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اقدام نموده و هماهنگی الزم 

برای برگزاری این مرحله از جشنواره را بعمل آورند.
قابل ذکر است که آثار هرمنطقه از طریق سامانه سجفا قابل مشاهده است.

تمهید مقدمات الزم برای برگزاری رشتههای جشنواره (داور، سالن اجرا، سیستم صوتی و...) توسط  .۹
میزبان مرحله منطقهای در نظر گرفته شود.

جدول زمانبندی اجرایی مرحله منطقهای دومین جشنواره فرهنگی و اجتماعی اساتید و کارکنان .۱۰
زمان عنوان ردیف

از ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ثبتنام در سامانه سجفا(سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی) ۱

تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ارسال آثار بخش پژوهش به میزبانی مرحله منطقهای ۲

ارسال اسامی کلیه شرکتکنندگان به تفکیک رشته به استان میزبان مرحله تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
منطقهای ۳

تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ طراحی سواالت بخش کتبی مرحله منطقهای توسط میزبان هر منطقه ۴

اعزام شرکت کنندگان به محل برگزاری مرحله منطقهای (استانهای مجاور ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
در مورد چگونگی حضور با استانهای میزبان هماهنگ نمایند) ۵

۱۳۹۶/۱۱/۱۵ زمان اجرای مرحله منطقهای(بخش آوایی) ۶

یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

ساعت ۱۱ صبح
برگزاری آزمون کتبی مرحله منطقهای ۷

اعالم نتایج کلیه رشتهها نفرات برگزیده مرحله منطقهای به معاونت حداکثر  تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
فرهنگی ۸

ارسال اصل یا فایل آثار برگزیده  بخش پژوهش مرحله منطقه ای به معاونت ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
فرهنگی ۹



۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۵۰۰۰۰/۱۳۲۴۸/۴۰۰/د

ندارد

توضیح: استانهایی که شرکتکنندگان خود را به واسطه دوری راه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ به استان 
میزبان مرحله منطقهای اعزام مینمایند، هماهنگی الزم را از قبل با استان میزبان به عمل آورند.

در زمان برگزاری جشنواره در مرحله منطقهای، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۱۵  .۱۱
ناظرینی از سازمان مرکزی بخش معاونت فرهنگی جهت ارزیابی و بازدید از روند اجرایی مسابقات 

در منطقه حضور خواهند یافت.
استانهای میزبان مرحله منطقهای گزارش کامل چگونگی اجرای این دوره از جشنواره به صورت  .۱۲

تفصیلی تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ از طریق سامانه سجفا ارسال نمایند.
مسئوالن فرهنگی استان برای هماهنگی و سواالت احتمالی با شماره ۸۷۷۵۱۳۰۱-۰۲۱ سرکار  .۱۳

خانم تقوایی تماس حاصل نمایند.


