
 
 

 ( 1صفحه ) 
 

 باسمه تعالی

 

  نجوم کشوری  مسابقاتاولین دوره شیوه انهم 

 دانش آموزی  سرااهی ژپوهش

 سال رد 
ت

حصیلی
 99-1398  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 2صفحه ) 
 

 الف ـ مقدمه : 

نجوم می توانــد در  منظره آسمان پرستاره یکی از شگفت انگیزترین تجربه هایی است که هر فرد در زندگی خود با آن روبرو می شود.

ة علوم بنیادي شود. با در نظر گرفتن زمین و سبب ترویج آگاهی در نمایدزیك، جغرافیا و... نقش مهم و شایسته اي ایفــا علوم، فی آموزش

براي نخستین بار به مسابقات نجوم ، و همچنین با توجه به زمینه پژوهشی این شاخه علمی استانداردهاي سواد نجومی براي شهروند امروزي

 پژوهشی پژوهش سراهاي دانش آموزي کشور برگزار خواهد شد. - شنواره علمیعنوان یکی از مسابقات ج

 ب ـ اهداف :
 توسعه آگاهی عمومی دانش آموزان در زمینه نجوم و جایگاه ما در کیهان -1

 آشنایی دانش آموزان با یافته هاي جدید نجومی و فناوري هاي پیشرفته مرتبط با نجوم -2

 ش آموزان در زمینه نجومشناسایی استعدادها و خالقیت هاي دان -3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات:

برگزاري مطابق تقویم اجرایی مندرج در بخشنامه  ،غیرحضوری و حضوری صورت به بقات در دو مرحله استانی و کشورياین مسا .1

  5/5/98مورخ  76476/400به شماره  زيپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش آمو –اولین دوره جشنواره علمی 

 برگزار می گردد.

 و استانی هاي توسط قطب بخشنامه، این 4تا  1راهنماي هر گرایش موضوع پیوست هاي شماره  5وفق بخش  مرحله استانی مسابقات .2

 )با حضوریغیر یا حضوری به صورت استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري و نظارت محترم کارشناس نظارت با

 سهمیه و گرایش هر راهنماي 6 بخش در مندرج داوري هاي برگ نمون اساس بر واستانی(  تامین منابع و صالحدید به توجه

 .گردد می برگزار ذیل، جدول در شده تعیین

 فردی /گروهی گرایش مسابقه ردیف
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

فنی دوره دوم متوسطه 

 و حرفه ای و کاردانش
 راهنما

1 
 ارائه محتوا

 پوستر(طراحی  / فیلم /  )نقاشی
 1پيوست 3 3 3 انفرادي

2 
 مقاله علمی

 ترویجی(/   )پژوهشی
 2پيوست 2 2 0 نفره 2 تیم

3 
 نجوم رصدی

 رصد ( /)عکاسی نجومی 
 3پيوست 1 0 0 نفره 2 تیم

4 
 ساخت ابزار

 ابزارهاي نجومی( /)ماکت 
 4پيوست 2 2 0 نفره 2 تیم

    صفحه بعد، برگزار خواهد شد.آزمون مجازي از منابع ذکر شده در  در قالب یك، هي مسابقمرحله اول استانی تمامی گرایش ها:  1تذکر 

  .کل لحاظ خواهد شد امتیازدرصد  20نمره این آزمون تا مرحله پایانی کشوری به عنوان 

 سترسیدنگرانی از عدم  در عین حال به منظور رفعاقدام نمایند.  نسبت به تهیه اصل کتاب هاي منبعد دانش آموزان توصیه می شو:  2تذکر 

  nojum.src.medu.irمهم منابع آزمون در سایت قطب کشوري نجوم به آدرس  خالصه اي از نکات آزمون،شرکت کنندگان به منابع 

 قرار می گیرد. 



 
 

 ( 3صفحه ) 
 

 منابع آزمون:

 هدرسنتشارات ما . ناشر:: آشنایی با کیهان و منظومه شمسی / نویسنده: منصور ملكعباسی (1) ومجن یانبم تاخنش. 

 ) دوره دوم ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه (
 انتشارات ناشر: دي.زی یاهیا گدرضیمح نویسنده: / ومجن خاریا، تهانشکهو ک انارگتد، سیورشخ : (2) ومجن یانبم تاخنش 

 دوره اول و دوم متوسطه ( ) .هدرسم

 گیتاشناسی.  گرافیکارتو و جغرافیایی موسسه: ناشر .پورخواجه محمدرضاترجمه:  .دگانی مایرنویسنده:  -ساده زبان به نجوم     

 ) دوره دوم متوسطه (

ری و به صورت حضواین بخشنامه،  4تا  1راهنماي هر گرایش موضوع پیوست هاي شماره  5شوري مسابقات وفق بخش مرحله ک .3

ي راهنماي هر گرایش می باشد. گرایش هاي غیرحضوري توسط قطب کشور 6هاي داوري بخش  نمون برگمطابق  غیرحضوری

تر و با توجه به سهمیه مقرر شده توسط دف ضوریبه صورت ح "نجوم رصدی "گرایشنجوم پژوهش سراهاي دانش آموزي و 

 برگزار می گردد.ي و در صورت تامین اعتبارات الزم آموزش متوسطه نظر

 :معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در  مرحله کشوری مسابقات -ت 

مور پژوهش سراهاي دانش آموزي استان به برگزیدگان مرحله استانی مطابق نمون برگ ذیل و توسط کارشناس محترم نظارت و پیگیري ا

در صورت لزوم و با نظر هیات داوران، اصل اثر می بایست توسط صاحب  ،ساخت ابزار گرایش)در مستندات مورد نیاز آثارهمراه تمامی 

مه رسمی به اداره راهنماي هر گرایش و نمون برگ هاي داوري برگزیدگان؛ با نا 4 ده در بخشذکر ش(، اثر به قطب کشوري ارسال گردد

( معرفی می گردند. مشهد 7رازي ناحیه مستقر در پژوهش سراي دانش آموزي  نجوم)قطب کشوري  خراسان رضويکل آموزش و پرورش 

که از قبل در سامانه همگام   "کمیته اجرایی استان" همچنین ضروري است کارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي ضمن ورود با نقش

 ایجاد شده است، نسبت به ثبت نام برگزیدگان استانی جهت شرکت در مرحله کشوري مسابقات، اقدامات الزم را معمول نمایند. براي ایشان

به پرتال  می توانید، آموزشی محتواهاي از استفاده و مسابقات اجراي روند در احتمالی تغییرات و اخبار آخرین از اطالع کسب جهت  :تذکر

 شماره با یا مراجعه nojum.src.medu.irقطب کشوري نجوم به آدرس  و سایت src.medu.irدانش آموزي کشوري پژوهش سراهاي 

 .نمایید حاصل تماس جومن کشوري قطب 051 - 36216035 تلفن

 رایش:گ                                            نام استان:                                                                             

 عكس امتیاز در استان تلفن تماس نام و  نام خانوادگی کد ملی کد تیم دوره تحصیلی  ردیف

1 
       

    
    

2 
      

    
    

1 
       

    
    

2 
      

    
    

 خانوادگی نام و نام

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی
 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی
 معاون آموزش متوسطه استان

 تاریخ وامضا

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر کل آموزش و پرورش استان
 تاریخ و امضا



 
 

 ( 4صفحه ) 
 

 1    ویپست

 حتوا اراهئ م گرایش  راهنمای 
 زی ژپوهش سرااهی دانش آمو  اولین دوره مسابقات کشوری نجوم

 رد سال 
ت

حصیلی
 99-1398  

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 5صفحه ) 
 

 مقدمه:.  1

 منظور این هب. هاست آن بیان و نجومی هاي فرآیند و موضوعات درک در آموزان دانش توانایی سنجش ،مسابقه گرایش این از هدف

 بخش در ،گرایش این اسبمن آثار از اي نمونه. بپردازند محتوا تولید به پوسترطراحی  و فیلم نقاشی، قالب در توانند می آموزان دانش

 هاي تولهکو ها، کهکشان ها، چاله سیاه .می گیرد قرار nojum.src.medu.ir  آدرس به نجوم کشوري قطب سایتدر  آثار مونهن

 ستارگان، مرگ و تحول گیري، شکل فرآیندو  نجومی موضوعات از هایی نمونه ...  عالم مقیاس بزرگ ساختار نواخترها، ربَا سفید،

 هستند. نجومی هاي فرآیند از هایی نمونه...  و زایی فرآیندکهکشان اي، سیاره هاي منظومه دیگر و شمسی منظومه گیري شکل فرآیند

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

امانه همگام می توانند از طریق پنل کاربري خود در س دوره های اول و دوم متوسطه و دوم ابتدایی دورهتمام دانش آموزان 

اه دستاوردهاي پژوهشی و نمایشگ - اجرایی بخشنامه برگزاري اولین دوره جشنواره علمی و طبق زمانبندي مشخص شده در تقویم

 ثبت نام نمایند.به صورت انفرادی ،  98/  5/  5مورخ  400/  76476دانش آموزي به شماره  پژوهش سراهاي

 :شرایط اختصاصی آثار .3

 نقاشی :. 3-1             
  3باید در قطع نقاشیA   .تهیه شود 

 .تکنیك اثر )آبرنگ، مداد رنگی، جوهر و...( آزاد است 

 .ارسال آثار تولید شده با مواد شکننده مانند سرامیك یا شیشه ممنوع است 

 : فیلم. 3-2             
 استالزامی  براي شخص ارائه دهنده در فیلم رعایت شئونات اسالمی. 

 ثانیه نیز قابل اغماض است( 30لم تا )افزایش زمان فیباشددقیقه می 3 مدت زمان مجاز هر فیلم. 

  و نمایش آن در ابتداي فیلم ضروري است 1تکمیل نمون برگ. 

  حداکثر حجم فایل می تواندMB 250 .باشد 

 طراحی پوستر:. 3-3 
 وجود ندارد.  در تکنیك و ابزار مورد استفاده محدودیتی 

 فرمت با دیجیتالی فایل بایدبه صورت ارسالی آثار jpg   یاPDF کیفیت با 50× 70قطع در pixel/ inch  300  شود. رسالا 

  مگا بایت باشد 10حجم فایل حداکثر. 

 مستندات مورد نیاز آثار:.4

 نجوم استانی بقط به ،در سامانه همگاماثر ثبت کد  نام با CD یا DVD قالب در( ZIPفشرده ) فایل یك در ذیل مستندات تمامی

 .گردد ارسال

 در فرد که جالب موارد و مورد استفاده ابزار شده، انجام فعالیت صحنه پشت از( ايدقیقه 1 حداکثر) مستند یك یا تصویر چند ارسال .1

 .دباش داشته حضور هاآن

 در شناسنامه بدون ارآث است بدیهی. نمایند ارسال اثر همراه را آن( اثر شناسنامه) 1 برگ نمون تکمیل از پس باید کنندگان شرکت .2

 .شود نمی دهدا شرکت مسابقه

  ( را همراه اثر ارسال نمایند.مستندات مراحل ساخت شامل ) فیلم، عکس، پاورپوینت .3



 
 

 ( 6صفحه ) 
 

 :)فرآیند داوری(مراحل اجرایی.5

نجوم که در هفته اول اردیبهشت  ازيمج آزمون در ،همسابق در نام ثبت از پس بایست می کنندگان شرکت  . مرحله اول استانی:5-1

 گرایش این دراثر  رائها به آن از پس و نمایند شرکت ،خواهد شد برگزارشیوه نامه  "پ"نابع معرفی شده در بخش م و با توجه به 1399 ماه

 .تمامی مراحل به خود اختصاص می دهد در مسابقه را کلاز امتیاز  درصد 20، آزمون این. بپردازند همسابق از

و  ظارتن محترم کارشناس نظارت تحت نجوم استانی قطب هاي  سطتو دریافتی هاي طرح مرحله این در :استانیدوم  . مرحله 5-2

 سهمیهبا  مطابق برگزیدگان و شده داوري 4یا  3، 2 نمون برگ هاي یکی از بر اساسو  استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

ه قطب کشوري بهاي داوري استان برگ  نمونگردند و مستندات آثار برگزیده به همراه  می معرفی کشوري مرحله در شرکت جهت استان

 نجوم ارسال می گردد.

صورت ضوري حبه صورت غیر و سایر مستندات  ها استان از ارسالی هاي طرحدر این مرحله، بررسی و ارزیابی  . مرحله کشوری:5-3

 .دمعرفی خواهد ش ،گرایشبه عنوان برگزیده کشوري این  دانش آموز تحصیلی یك  دورهاز هر می گیرد و 

 ضمائم:. 6

 ارائه محتوا شناسنامه  :1نمون برگ 

 استان 

 ستانشهر 

 نام مدرسه / پژوهش سراي دانش آموزي 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 اثرگرایش  

 مجري اثر /نام و نام خانوادگی طراح 

 کد ملی دانش آموز 

 دوره تحصیلی / رشته تحصیلی 

 وزتلفن تماس دانش آم 

 طرحچکیده  

 اثرآوري نومختصر  شرح  

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 



 
 

 ( 7صفحه ) 
 

 اوری نقاشی:  د2نمون برگ 

 : همگام کد ثبت شده اثر در سامانه عنوان اثر :

 پایه تحصیلی : دوره تحصیلی : : ناحیه-منطقه-ستانشهر استان :

 نام و نام خانوادگی طراح اثر :

 شماره تماس :                                                                                   کد ملی :

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف

  10 اثرتناسب موضوع با محتواي   1

  10 تناسب رنگ و شکل  2

  10 استفاده صحیح از اشکال  3

   5  واقعی بودن اثر  4

  10 رویدادهاي مختلف نجومی ستفاده از ا  5

  15 رساندن یك یا چند مفهوم نجومی به بیننده  6

  5 تمیزي اثر  ظرافت و  7

  10 تکنیك برتر و استفاده درست از ابزار  8

  5  کار صحیحکادر بندي و اتمام  9

  15 خالقانه بودن اثر 10

  5 ترکیب بندي و تناسب و اندازه  صحیحطراحی  11

  100 جمع نهایی امتیاز

 امضا : .................... .....................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : ...نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوري : ........................

 ...................امضا :  .....................................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : .....استانی/ کشوري : ..... دومنام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نجوم

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 8صفحه ) 
 

 : داوری فیلم3نمون برگ  

 

 : همگام کد ثبت شده اثر در سامانه عنوان اثر :

 تحصیلی :پایه  دوره تحصیلی : : ناحیه-منطقه-ستانشهر استان :

 اثر : مجرينام و نام خانوادگی 

 شماره تماس :                                                                                   کد ملی :

 توضیحات امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز مولفه ردیف

 علمی 1

پردازي و ایده

 پردازياستاند
10 

 
 

   15 خالقیت در ارائه

   15 انجام آزمایش

 مهارتی 2
 کالم و تسلط بر موضوعرسایی و شیوایی   15 مهارت کالمی

 استفاده صحیح از تجهیزات  15 مهارت عملکردي

 آموزش و رعایت اصول و نکات ایمنی  8 ایمنی ایمنی 3

 فنی 4

 وضوح صدا یا موسیقی و مفهوم بودن محتواي ارائه شده  7 کیفیت صدا

 یت تصویر )فیلم(کیف

 گرافیك، نورپردازي 
8 

استفاده از زاویه درست دوربین )مشخص بودن جزئیات  

 ابزار ارائه آموزش یا آزمایش و نحوه کار با مواد و وسایل(

 7 تدوین
تدوین مناسب تصویر، صدا، استفاده از زیرنویس، ثبت  

 هاي الزملوگوي مسابقه و افکت

 -10 زمان
ثانیه، امتیاز منفی تعلق  30دقیقه و  3یشتر از هاي ببه فیلم 

 گیرد.می

   100 جمع نهایی امتیاز

 امضا : .................... ...................نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوري : ..........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : ...

 امضا : .................... ........  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : .......................و نام خانوادگی داور دوم استانی/ کشوري : .................نام 
 امضا : .................... ....................  شماره تماس : ..............................  مدرک تحصیلی : ..استانی/ کشوري : ................. سومنام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نجوم

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا



 
 

 ( 9صفحه ) 
 

 

 : داوری پوستر 4نمون برگ

 

 

 : همگام کد ثبت شده اثر در سامانه :عنوان اثر 

 پایه تحصیلی : دوره تحصیلی : : ناحیه-منطقه-ستانشهر استان :

 نام و نام خانوادگی طراح اثر :

 شماره تماس :                                                                                           کد ملی :

 حداکثر امتیاز یمعیار ارزیاب ردیف
امتیاز کسب 

 شده

  10 انتخاب عنوان مناسب 1

  20 )عناصر بصري و ایده پردازي موضوعاز نوآوري در استفاده (قیت الخ 2

  20 ) و ... یین اهداف، مواد و روش ها، نتایجنظم منطقی ارائه شده براي تدوین پوستر )تب 3

4 
جداول و گرافیك( و رعایت  از اشکال، استفاده ساختار و زیبایی پوستر)چیدمان متن،

 معیارهاي تعیین شده در سازماندهی اطالعات پوستر
 10   

  10 )استفاده از فونت و سایز مناسب )سهولت در خوانده شدن مطالب 5

  10 انتقال آسان و سریع پیام 6

  10 جنبه هاي زیباشناختیاز  دهاستفا 7

  10 کیفیت پوستر 8

  100 جمع نهایی امتیاز

 امضا : .................... ...................نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوري : ..........................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : ...

 امضا : .................... تحصیلی : .....................  شماره تماس : ...................... ........  مدرک.نام و نام خانوادگی داور دوم استانی/ کشوري : .................

 نام و نام خانوادگی 

 نجوممدیر پژوهش سرای قطب استانی 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا



 
 

 ( 10صفحه ) 
 

 2 ستویپ

 مقاهل علمی گرایشراهنمای 
 ولین دوره مسابقات کشوری نجوم ژپوهش سرااهی دانش آموزی ا

 رد سال 
ت

حصیلی
 99-1398  

 

 

 

 

 



 
 

 ( 11صفحه ) 
 

 مقدمه:. 1

دانش آموزان برگزار می گردد.  و مطالعات نتایج پژوهش هاي ب براي ارائه اسبه منظور ایجاد بستري من ،مسابقات نجوماز این گرایش 

هاي از آنها یافتهدارد تا داده ها و تفسیر  تحلیلنیاز به جمع آوري و مولف  است وبر اساس یك پژوهش اصلی پژوهشی  -میمقاله عل

 .نداردآوري داده خام جمعنیاز به  و شودبر اساس مقاالت چاپ شده دیگر نوشته میترویجی  -مقاله علمی. ه دهدئمختص به خود را ارا

 :انواع مقاله ترویجی

 .گرددارایه روایتی از دانش موجود در حیطه و زمینه خاص که این روایت بر اساس مقاالت چاپ شده در آن زمینه ارایه می  -1

 .مند؛ براي پاسخگویی به یك سوال خاص در راستاي ادبیات پژوهشی موجود درباره یك حیطه خاصم یا مطالعه نظا مروريمقاله  - 2

کند و معموالً ارزیابی از میزان تاثیر یك ها را در یك زمینه و حیطه خاص تلخیص و ترکیب میپژوهش هاي سایرفراتحلیل؛ که یافته - 3

 .دهد را مورد بررسی قرار می معلولبر روي یك  عامل

 شرایط شرکت کنندگان :.  2

ام و طبق زمانبندي می توانند از طریق پنل کاربري خود درسامانه همگمتوسطه  های اول و دوم دورهتمام دانش آموزان 

پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش  -مشخص شده در تقویم اجرایی بخشنامه برگزاري اولین دوره جشنواره علمی

 .ثبت نام نمایند نفره 2تیم به صورت ،  98/  5/  5مورخ  400/  76476آموزي به شماره 

 .از یك دوره تحصیلی باشندیت، با رعایت جنستمام اعضاي تیم می بایست :  1تذکر 

 :شرایط اختصاصی آثار.  3

  .گردد ارسال و تهیه ،( 6بخش 1جدول )راهنماي تدوین مقاله با و مطابق  زیر موضوعات از دریکی بایست می ارسالی هاي مقاله

 

 نجوم رصدي 

 نجوم رادیویی 

 زیست اخترشناسی 

 ابزارهاي نجومی 

 اخترفیزیك 

 کیهان شناسی 

 آلودگی نوري 

  تاریخ علم نجوم 

   آموزش نجوم 

 شماري و دانش تقویم  گاه 

 

 مستندات مورد نیاز آثار:. 4 

 :گردد می ارسال نجوم استانی قطب به ثبت اثر در سامانه همگام، کدبا نام   (ZIP) تمامی مستندات ذیل در یك فایل فشرده

   word  و PDF هاي نسخه در صفحه، 20 حداکثر ،4A  قطع در ترویجی/پژوهشی – علمی مقاله .1

 (مقاله ابتداي در) تکمیل شده 1  برگ نمون .2

 

 

 



 
 

 ( 12صفحه ) 
 

 مراحل اجرایی)فرآیند داوری(:. 5

نجوم که در هفته اول اردیبهشت  جازيم آزمون در ،همسابق در نام ثبت از پس بایست می کنندگان شرکت. مرحله اول استانی:  5-1

 گرایش این در مقاله رائها به آن از پس و نمایند شرکت ،خواهد شد برگزارشیوه نامه  "پ"منابع معرفی شده در بخش  و با توجه به 1399 ماه

 .تمامی مراحل به خود اختصاص می دهد در مسابقه را کلاز امتیاز  درصد 20، آزمون این. بپردازند همسابق از

و  ظارتن محترم کارشناس نظارت تحت نجوم استانی قطب هاي  توسط دریافتی مقاالت مرحله این در استانی:دوم  . مرحله 5-2

 شرکت جهت اناست سهمیهبا  مطابق برگزیدگان و شده داوري 2نمون برگ  بر اساسو  استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 گردد. رسال میداوري استان به قطب کشوري نجوم انمون برگ گردند و مستندات آثار برگزیده به همراه  می معرفی کشوري مرحله در

حضوري صورت می  و سایر مستندات به صورت غیر ها استان از ارسالی مقاالتدر این مرحله، بررسی و ارزیابی  . مرحله کشوری:5-3

 به عنوان برگزیده کشوري این گرایش، معرفی خواهد شد. يتیم دانش آموزاز هر دوره تحصیلی یك گیرد و 

 ضمائم:. 6

 ترویجی/پژوهشی -یشناسنامه مقاله علم  :1نمون برگ 

 استان 
 

 ستانشهر

 نام مدرسه / پژوهش سراي دانش آموزي 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 اثرگرایش  

 طراحاننام و نام خانوادگی   

 کد ملی دانش آموز  

 دوره تحصیلی / رشته تحصیلی  

 تلفن تماس دانش آموز  

 مقالهچکیده  

 گینام و نام خانواد

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 



 
 

 ( 13صفحه ) 
 

  پژوهشی/ترویجی-علمی همقال: داوری  2نمون برگ

 : ترویجی/پژوهشی –عنوان مقاله علمی  : همگام کد ثبت شده اثر در سامانه

 استان : : ناحیه-منطقه-ستانشهر دوره تحصیلی : پایه تحصیلی :

 نام و نام خانوادگی طراحان اثر  

 (2  (1 

 کد ملی :  کد ملی : 

 شماره تماس :  شماره تماس : 

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده
 ضوع ارزیابیمو معیار ارزیابی 0 1 2 3 4 ضریب

32 

 

×2 

     
تناسب موضوع با محتواي پژوهش، وضوح  .1

 بودن  عنوان، جدید و نو
 موضوع پژوهش

مسئله یابی یا 

 هدف تعیین

 کاربردي بودن پژوهش  .2      

      
موضوع، هدف، روش و چکیده )استخراج  .3

 نتیجه( 

 ارائه دالیل مناسب براي بیان مسئله .4      

32 

 

×2 

 ها منحنی و اشکال تصاویر، کیفیت .5     

 ارزش علمی و فنی

      
ر، متنوع پژوهشی معتب -ستفاده از منابع علمیا .6

 و متعدد

      
روش مناسب در جمع آوري اطالعات و  .7

 تحلیل مناسب 

 رعایت ساختار و ترتیب اصول مقاله نویسی .8      

36 

 

3× 

 ته ها و اهداف  تناسب نتیجه گیري با یاف .9     
رائه انتیجه گیري و 

 تناسب پیشنهادها با یافته ها و نتیجه گیري  .10       پیشنهادات

 تحقیق ادامه براي نظریات کیفیت .11      

 جمع نهایی امتياز   100

 امضا : .................... ماره تماس : ......................ش .................... ..........  مدرک تحصیلی : ......نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوري : ................

 .........امضا : ........... ماس : ......................ت....  شماره ........  مدرک تحصیلی : .........................نام و نام خانوادگی داور دوم استانی/ کشوري : ..............

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نجوم

 تاریخ وامضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 14صفحه ) 
 

 ترویجی / پژوهشی -علمیمقاله : راهنمای تدوین  1جدول شماره 

 :صفحه و با رعایت موارد ذیل، ارائه گردد  20مقاله حداکثر در 

 سانتیمتر باشد. 5/1از باال، پایین، چپ و راست صفحه حاشیه هاي صفحه باید  .1

 B Nazaninا فونت ب، تك ستونی و  15/1، فاصله بین خطوط  Justifyمتن اصلی مقاله فقط به زبان فارسی، راست چین شده و  .2

 تهیه شود. 12اندازة 

  14، اندازه B NazaninBOLDخط، فونت  2یا  1عنوان :  .3

 10، اندازه B NazaninBOLD: فونت  استاد راهنما ن و آدرس نویسندگان وعنوا .4

 12، اندازه B Nazaninخالصه اي از تمام آنچه که انجام شده و بدست آمده است( : فونت چکیده مقاله ) .5

 12، اندازه B Nazaninکلمه، فونت  5کلمات کلیدي : حداکثر  .6

 12 ، اندازهB Nazaninبی به ایده و انتخاب موضوع( : فونت مقدمه )نحوه شروع پروژه با تشریح نحوه دستیا .7

 12، اندازه B Nazaninگزارش مواد و روش ها )طراحی واجراي پروژه( : فونت  .8

 12، اندازه B Nazaninنتایج حاصل از آزمایش ها و تحلیل مستندات : فونت  .9

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .10

 12ازه ، اندB Nazaninنتیجه گیري : فونت  .11

 12، اندازه B Nazanin پیشنهادات براي مطالعات آتی )آنچه درادامه، براي تکمیل پروژه می توان انجام داد( : فونت  .12

، اندازه    Times New Romanو منابع انگلیسی را با فونت 11، اندازه  B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسی را با فونت        

 رد هاي مراجع نویسی تایپ نمایید.و مطابق با استاندا 10

 ود(شنمودار در زیر آن نوشته  ) شرح جدول در باال و شرح شکل و9، اندازه B NazaninBOLDزیر نویس : فونت  .13

    12، اندازه B Nazaninمتن شکل ها : فونت  .14

 12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .15

 وشته شودن 12، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوین اصلی با فونت  .16

      

راد شرکت کننده در این این راهنما به منظور استفاده در این مسابقه تهیه شده است و رعایت اصول آن براي همه اف تذکر :

 میباشد(  src.medu.irگرایش، الزامی است.)راهنماي کامل تر جهت مشاهده در سایت 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 ( 15صفحه ) 
 

 3ست ویپ

 دیرص نجومگرایش  راهنمای 

 زی ژپوهش سرااهی دانش آمو  ابقات کشوری نجوماولین دوره مس

 رد سال 
ت

حصیلی
 99-1398  

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 16صفحه ) 
 

 مقدمه: . 1

جرام سماوي و گرایش نجوم رصدي با هدف سنجش میزان آشنایی دانش آموزان با مهارت هاي رصد نجومی، مکان یابی، آَشنایی با ا

ابزارهاي رصدي  دانش آموزان باید ضمن آشنایی کامل با یش،گراموقعیت آن ها در آسمان و مهارت هاي عکاسی نجومی است. در این 

من رهگیري این اجرام به با استفاده از نقشه و نرم افزار یافته و ضو به طور صحیح )انواع تلکسوب و دوربین( موقعیت اجرام سماوي را 

 عکاسی از آن ها بپردازند.

 :شرایط شرکت کنندگان. 2

مشخص شده در  می توانند از طریق پنل کاربري خود درسامانه همگام و طبق زمانبنديسطه دوره ی دوم متوتمام دانش آموزان 

ژوهشی و نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش آموزي به شماره پ -تقویم اجرایی بخشنامه برگزاري اولین دوره جشنواره علمی

  .ندثبت نام نمای نفره 2به صورت تیم ،  98/  5/  5مورخ  400/  76476

 :شرایط اختصاصی آثار. 3

 .  مهارت رصدی:1-3

 گزارش و هاي رصدي مهارت، شناخت آسمان و اصول پیمایش، ابزار رصدي)نقشه و تلسکوپ و...( باید به کنندگان شرکت

 .آشنایی کامل داشته باشندنویسی 

 شوند. ثبت … و دید میدان قطر ایی،بزرگنم کانونی، فاصله دهانه، قطر شامل ابزار دقیق مشخصات ابتدا ،در گزارش نویسی 

 

  عكاسی نجومی:.  3-2 

 دوربین تك چشمی یا  دوربین دیجیتال و موبایل، همراه با تلسکوپ مختلف مانند آشکارساز، هايتوانند از ابزار دانش آموزان می

 دوربین دو چشمی استفاده کنند. 

 دقیقی ثبت، هر تیم است الزم که شد خواهد گرفته نظر در جرم 5 تیم ها تمام براي ،نویسی گزارش در بخش عکاسی نجومی و 

 .و به عکاسی از آن ها بپردازندداده  انجامرا  اجرام این رصد از

 نام ومشخصات ابزار مورد استفاده حتما قید گردد. ،در شناسنامه اثر عکاسی 

 مگابایت تجاوز کند. 5ها نباید از  حجم عکس 

 ها باید با فرمت  عکسjpg-jpeg   بدون تغییر رزولوشن ارسال شوند.و 

 .فایل خام عکس در صورت پردازش باید ارسال شود 

 اشندب تصویري نشانه هر یا لوگو تاریخ، واترمارک، حاشیه، پاسپارتو، عکاس، امضاي داراي نباید ارسالی، عکسهاي. 

 حقوقی دهايپیام به پاسخگویی و تهرگونه مسئولی و می شود شناخته اثر مالك عکس کننده ارسال قطب نجوم، نظر از تذکر:

 .بود اثرخواهد کننده ارسال با ،آن از ناشی
 

 

 

 



 
 

 ( 17صفحه ) 
 

 مستندات مورد نیاز آثار:.4

 .گردد می رسالا نجوم استانی قطب به ثبت اثر در سامانه همگام، کدبا نام  (ZIP)تمامی مستندات ذیل در یك فایل فشرده 

ماوي که خاص س پنج جرماین عکس ها باید از  .عکس ارسال کند 5اید در مرحله کشوري ب شرکتهر تیم شرکت کننده براي  .1

 باشند. ، گرفته شدهمتعاقبا اعالم خواهد شداسامی آن ها 

رهاي استفاده شده، اعضاي گروه و نحوه  فعالیت آنها، مشخصات ابزا ،مستندات مربوط به مراحل تهیه ي اثرشامل گزارش ارسالی  .2

 د.مکان و زمان دقیق ثبت اثر باش

 به صورت تکمیل شده 1نمون برگ شماره   .3
 

 :مراحل اجرایی)فرآیند داوری(. 5

نجوم که در هفته اول اردیبهشت  جازيم آزمون در ،همسابق در نام ثبت از پس بایست می کنندگان شرکت. مرحله اول استانی:  5-1

 گرایش این در اثر رائها به آن از پس و نمایند شرکت ،د شدخواه برگزارشیوه نامه  "پ"منابع معرفی شده در بخش  و با توجه به 1399 ماه

 .تمامی مراحل به خود اختصاص می دهد در مسابقه را کلاز امتیاز  درصد 20، آزمون این. بپردازند همسابق از

 رشناسکا نظارت تحت نجوم استانی قطب هاي  توسط دریافتی عکس ها و گزارش هاي مرحله این در استانی:دوم  . مرحله 5-2

. در ضمن، دونشمی  داوري 3 یا 2 هاي نمون برگیکی از  بر اساسو  استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور و پیگیري نظارت محترم

صدي برگزار به امکانات می تواند ضمن داوري عکس هاي دریافتی از هر تیم، یك مرحله حضوري براي رقابت ر هر استان با توجه

گردند و  می فیمعر کشوري مرحله در شرکت جهت استان سهمیهبا  مطابق هبرگزیدتیم ت الزامی نیست(. سپس نماید)برگزاري این رقاب

 داوري استان به قطب کشوري نجوم ارسال می گردد.نمون برگ مستندات آثار برگزیده به همراه 

ز عکاسی نجومی و ه به گزارش ارسال شده ابا توجدر این مرحله، بررسی و ارزیابی آثار و سایر مستندات  کشوری:اول . مرحله 5-3

توسطه نظري، با توجه به سهمیه مقرر شده توسط دفتر آموزش م برگزیدگانو به صورت غیر حضوري صورت می گیرد ، مهارت هاي رصدي

  به مرحله دوم کشوري راه می یابند.

  کشوری:دوم . مرحله 5-4
  شرکت  ینه شناخت اجرامدریك آزمون کتبی و یك آزمون عملی در زم به صورت حضوریاین مرحله، راه یافته به  هاي تیم

 خواهند کرد.

 جهت ،میل-بعد و ارتفاع-سمت مختصات مهم، هاي ستاره و فلکی هايصورت شناخت آسمان، در زمینه شناخت آزمون کتبی 

 برگزار خواهد شد.  میزان دانش رصدي و سنجی زاویه یابی،

 گزارش و هاي رصدي مهارت، شناخت آسمان و اصول پیمایش، صدي)نقشه و تلسکوپ و...(ابزار ر شامل کار با آزمون عملی

 .می باشدنویسی 

 منظور گروه براي آمده دست به امتیازهاي مجموع و کنندمی شرکت مشترک صورت به مسابقه هايبخش همه در گروه، هر اعضاي 

 گردد.می

اي برتر این گرایش معرفی ه موفق به کسب باالترین مجموع امتیاز گردند به عنوان تیم هدانش آموزي کمرحله مسابقات، سه تیم در پایان این 

 د شد.نخواه



 
 

 ( 18صفحه ) 
 

 ضمائم:. 6

 نجوم رصدیشناسنامه   :1نمون برگ 

 استان 
 

 ستانشهر

 نام مدرسه / پژوهش سراي دانش آموزي 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 اثرگرایش  

 مجریان اثروادگی نام و نام خان  

 کد ملی دانش آموز  

 دوره تحصیلی / رشته تحصیلی  

 تلفن تماس دانش آموز  

 نام و مشخصات ابزار مورد استفاده 

 شرح مختصر اجرام رصد یا عکاسی شده 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری دیرم

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 19صفحه ) 
 

 داوری عكاسی : 2نمون برگ

 : عکاسیعنوان  :همگام کد ثبت شده اثر در سامانه 

 استان : : ناحیه-نطقهم-ستانشهر دوره تحصیلی : پایه تحصیلی :

 اعضای تيمادگی نام و نام خانو

2) 

 

 (1 

 کد ملی :  :کد ملی

 شماره تماس :  شماره تماس : 

 ردیف معيار ارزیابی حداکثر امتياز امتياز کسب شده

 1 ترکیب بندی 10 

 2 وضوع یا عدم وضوح بجا  10 

 3 دقت در استفاده از ابزار 10 

 4 شناخت ابزار 10 

 5 ه مناسبانتخاب سوژ 10 

 6 های آسمان شب ی در عکسدرک نجوم 20 

 7 نوردهی مناسب 20 

 
 8 توجه به موضوع مسابقه  10

 جمع نهایی امتياز  100  

 ..........مضا : .........ا ...................... شماره تماس : ............نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوري : ......................... مدرک تحصیلی : ........

 امضا : .................. : ...................... شماره تماس  .....  مدرک تحصیلی : ..........................: .............. کشوريو نام خانوادگی داور دوم استانی/نام 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 ام خانوادگی نام و ن

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نجوم

  تاریخ وامضا

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 20صفحه ) 
 

 داوری مهارت رصدی : 3نمون برگ 

 : رصدعنوان  : همگام کد ثبت شده اثر در سامانه

 استان : : ناحیه-نطقهم-ستانشهر دوره تحصیلی : پایه تحصیلی :

 اعضای تيمنام و نام خانوادگی 

2) 

 

 (1 

 کد ملی :  :کد ملی

 شماره تماس :  شماره تماس : 

 ردیف معيار ارزیابی حداکثر امتياز امتياز کسب شده

 1 رقابت کتبی 20 

 2 رصدیمهارتهای  10 

 3 خوانی نقشه 10 

 4 ثبت رصد و گزارش نویسی 10 

 5 شناخت آسمان 10 

 6 شناخت صورت های فلکی و ستاره های مهم 15 

 7 جهت یابی و زاویه سنجی 15 

 8 شناخت ابزار رصدی 10 

 جمع نهایی امتياز  100  

 امضا : .................. : ...................... شماره تماس  نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوري : ........................ مدرک تحصیلی : .....................

 ......امضا : .......... اس : ........................ شماره تم....... مدرک تحصیلی : ...................ري : ...............کشوو نام خانوادگی داور دوم استانی/نام 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نجوم

  اتاریخ وامض

 

 

 

 

 



 
 

 ( 21صفحه ) 
 

 4ست ویپ

 ارساخت ازب  گرایش راهنمای

 زی ژپوهش سرااهی دانش آمو  اولین دوره مسابقات کشوری نجوم

 رد سال 
ت

حصیلی
 99-1398  

 

 

 

 

 



 
 

 ( 22صفحه ) 
 

 مقدمه:. 1

جومی و موضوعات و به منظور ایجاد بستري براي شکوفایی خالقیت دانش آموزان و همچنین آشنایی آن ها با ابزارهاي قدیمی و جدید ن

 یا ... ،عت آفتابیاسطرالب، سامانند قدیم )ابزار هاي  قالب ساخت ابزارهاي نجوم دواین گرایش از مسابقات در  ،یده هاي آسمانیپد

 ...( و ساخت ماکت هاي نجومی برگزار می گردد.  ،، رادیو تلسکوپ، سی سی ديپتلسکومانند  ابزارهاي جدید

 :شرایط شرکت کنندگان. 2

زمانبندي  می توانند از طریق پنل کاربري خود درسامانه همگام و طبقمتوسطه دوم  های اول وره دوتمام دانش آموزان 

ژوهشی و نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش پ -مشخص شده در تقویم اجرایی بخشنامه برگزاري اولین دوره جشنواره علمی

 .ثبت نام نمایند نفره 2 به صورت تیم،  98/  5/  5مورخ  400/  76476آموزي به شماره 

 .از یك دوره تحصیلی باشند با رعایت جنسیت، تمام اعضاي تیم می بایست:  1تذکر 

  :شرایط اختصاصی آثار. 3

 . ساخت ابزار نجومی :3-1

 ژه اي برخوردار می باشدیامتیاز و در آثار ارسالی از نوآوريو  خالقیت. 

 داوري محسوب می شوددر نکات مثبت از  ،آثار ارسالی در زیبایی توام با دقت باال. 

  اهد شدیفیت اثر و کسب امتیاز بیشترخوک باعث افزایش، و رعایت نکات ذکر شده در آن 2نمون برگ بندهاي توجه به. 

 : . طراحی ماکت3-2

 سانتی مترتجاوز کند. 40و  60،  80طول و عرض و ارتفاع به ترتیب  ابعاد ماکت نباید از 

 پنبه، چوب طلق، سی،پلک  اف، دي ام بالسا، چوب مقوا، انواع کاغذ، انواعمی توانند از  ماکت ساخت براي مناسب وسایل و ابزار 

 باشند. ...و مهره و پیچ کاغذي، دستمال لوله پالستیکی، بطري مانند بازیافتی مواد مفتول، سیم نخ،

 اشد. خالقیت و نوآوري همراه با بیان جزئیات وجود داشته ب ساخته شده، در ماکت 

 ،سفینه  اهواره ها،م ماکت ها می توانند مربوط به زمین، خورشید، منظومه شمسی، سیارات و اقمار آن ها، کهکشان ها، موشك ها

کشور و نجومی  تهیه ماکت هاي مربوط به دستاوردهاي فضایی) موضوعات مرتبط با نجوم و فضا باشند سایرها، رصدخانه ها و 

 . (رخوردار استاز اولویت ب ،ایرانعزیزمان 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4
 قطب بهتولید شده،   کتیا ما ابزار همراه به ثبت اثر در سامانه همگام کد نام با( ZIP) فشرده فایل یك در ذیل مستندات تمامی

 .گردد ارسال نجوم استانی

 فیلم، عکس، پاورپوینت شاملمستندات مراحل ساخت . 1

 هشد تکمیل 1 نمون برگ شماره. 2

 

 



 
 

 ( 23صفحه ) 
 

 :مراحل اجرایی)فرآیند داوری(. 5

نجوم که در هفته اول اردیبهشت  جازيم آزمون در ،همسابق در نام ثبت از پس بایست می کنندگان شرکت. مرحله اول استانی:  5-1

 گرایش این اثر در هرائا به آن از پس و نمایند شرکت ،خواهد شد برگزارشیوه نامه  "پ"منابع معرفی شده در بخش  و با توجه به 1399 ماه

 .تمامی مراحل به خود اختصاص می دهد در مسابقه را کلاز امتیاز  درصد 20، آزمون این. بپردازند همسابق از

 و پیگیري رتنظا محترم کارشناس نظارت تحت نجوم استانی قطب هاي  توسط دریافتی آثار مرحله این در استانی:دوم  . مرحله 5-2

 جهت استان سهمیه با مطابق برگزیدگان و شده داوري  3یا  2نمون برگ هاي  یکی از بر اساسو  استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور

ري نجوم ارسال هاي داوري استان به قطب کشونمون برگ گردند و مستندات آثار برگزیده به همراه  می معرفی کشوري مرحله در شرکت

  می گردد.

حضوري صورت  به صورت غیر و سایر مستندات ها استان از ارسالی هاي طرحررسی و ارزیابی در این مرحله، ب . مرحله کشوری:5-3

ز پایان داوري اپس  .در صورت لزوم و با نظر هیات داوران، اصل اثر می بایست توسط صاحب اثر به قطب کشوري ارسال گردد .می گیرد

 .وري این گرایش، معرفی خواهد شدبه عنوان برگزیده کشتیم دانش آموزي از هر دوره تحصیلی یك  ها

 ضمائم:. 6

 ساخت ابزارامه نشناس: 1نمون برگ 

 استان 
 

 ستانشهر

 نام مدرسه / پژوهش سراي دانش آموزي 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 اثرگرایش  

 مجریان اثرنام و نام خانوادگی   

 کد ملی دانش آموز  

 حصیلیدوره تحصیلی / رشته ت  

 تلفن تماس دانش آموز  

 ابزار تولید شدهنوآوري شرح مختصر  

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 خ و امضاشماره تلفن، تاری



 
 

 ( 24صفحه ) 
 

  ساخت ابزار نجومیداوری  :   2نمون برگ 

 : اثرعنوان  :همگام کد ثبت شده اثر در سامانه 

 استان : : ناحیه-منطقه-ستانشهر دوره تحصیلی : پایه تحصیلی :

 طراحاننام و نام خانوادگی 

2) 

 

 (1 

 کد ملی :  :کد ملی

 شماره تماس :  شماره تماس : 

 ردیف معيار ارزیابی کثر امتيازحدا امتياز کسب شده

 1 نوآوری خالقيت، 20 

 2 رعایت مبانی علمی 20 

 3 نجومیتجربی پدیده ی به کارگير 10 

 4 زیبایی ابزار  10 

 5 ساخت مراحل مستندات 10 

 6 دقت اندازه گيری ابزار 20 

 7 استفاده از ابزار مناسب در ساخت وسيله 10 

 جمع نهایی امتياز  100  

 امضا : .................... مدرک تحصیلی : ..................... شماره تماس : ......................... نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوري : ....................

 امضا : .................. .............. شماره تماس : .....................کشوري: ....................... مدرک تحصیلی : ......و نام خانوادگی داور دوم استانی/نام 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نجوم

  تاریخ وامضا

 

 

 

 

 



 
 

 ( 25صفحه ) 
 

 داوری ماکت:  3نمون برگ 

 : ماکتعنوان  :همگامدر سامانه کد ثبت شده اثر 

 استان : : ناحیه-منطقه-ستانشهر دوره تحصیلی : پایه تحصیلی :

 طراحاننام و نام خانوادگی 

2) 

 

 (1 

 کد ملی :  :کد ملی

 شماره تماس :  شماره تماس : 

 ردیف معيار ارزیابی حداکثر امتياز امتياز کسب شده

 1 اثر با موضوع تناسب   10   

 2 زیبایی بصري  10 

 3 میزان درک فضا  10 

 4 رساندن یك یا چند مفهوم نجومی به بیننده 15 

 5 ظرافت و تمیزي اثر  15 

 6 تکنیك برتر و استفاده درست از ابزار  10 

 7 خالقانه بودن اثر  20 

 8 طراحی درست ترکیب بندي و تناسب و اندازه            10  

 ياز جمع نهایی امت 100  

 امضا : ................... ...............نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوري : ........................ مدرک تحصیلی : ..................... شماره تماس : .......

 امضا : .................. ...... شماره تماس : .........................................  مدرک تحصیلی : ..کشوري : .............و نام خانوادگی داور دوم استانی/نام 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نجوم

 تاریخ وامضا 

 

 


