
 
 

 ( 1صفحه ) 
 

 

 باسمه تعالی
 شیوه انهم دومین دوره مسابقات کشوری نجوم

 آموزیدانش   رسااهیژپوهش
 1399-1400 رد سال تحصیلی

 

 

 



 
 

 ( 2صفحه ) 
 

 الف ـ مقدمه : 

ابتكار، تخيّل و حس اكتشاف و كاوشگري و قوه  ندكآشكار ميرا  ساساً علم نجوم رمز و رازهاي كيهان و كائنات كه پهناور، متغير و زيباستا

دومين براي ، مسابقات نجوم و همچنين با توجه به زمينه پژوهشي اين شاخه علميبا در نظر گرفتن استانداردهاي سواد نجومي سازد. م ميرا فراه

 گزار خواهد شد.ركشور ب آموزيدانش  سراهايپژوهشپژوهشي  - جشنواره علميدومين يكي از مسابقات  ذيل سال متوالي

 ب ـ اهداف :

 در زمينه نجوم  آموزاندانشي توسعه آگاهي عموم .1

 با يافته هاي جديد نجومي و فناوري هاي پيشرفته مرتبط با نجوم آموزاندانش آشنايي  .2

 در زمينه نجوم آموزاندانششناسايي استعدادها و خالقيت هاي  .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات:

به صورت  ؛هاي ابالغي ستاد ملي مقابله با كرونارعايت دستورالعملبا توجه به لزوم كشوري  استاني و، ايمنطقه مرحله  سهين مسابقات در ا .1

پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي  –مطابق تقويم اجرايي مندرج در بخشنامه برگزاري دومين دوره جشنواره علمي ، غیرحضوری

 گردد.ميبرگزار  3/9/99مورخ  355/420به شماره  آموزيدانش   سراهايپژوهش

   سراهايپژوهش توسط بخشنامه، اين 5تا  1راهنماي هر گرايش موضوع پيوست هاي شماره  5مسابقات وفق بخش  ايمنطقه مرحله  .2

 سهميه و گرايش هر راهنماي 6 بخش در مندرج داوري هايبرگ نمون اساس بر ومعاونت متوسطه منطقه  نظارت با و منطقه آموزيدانش

 .گرددمي  برگزار، ذيل جدول شده در تعيين

 نظارت با و استاني هايقطب توسط  بخشنامه، اين 7تا  1راهنماي هر گرايش موضوع پيوست هاي شماره  5وفق بخش  مرحله استاني مسابقات .3

 راهنماي 6 بخش در مندرج داوري هايبرگ  نمون اساس بر و استان آموزيدانش   سراهايپژوهش امور پيگيري و نظارت محترم كارشناس

 .گرددمي  برگزار ذيل، جدول در شده تعيين سهميه و هرگرايش

به امتياز كسب شده در مرحله  ،نمره آن و شودميبرگزار  توسط قطب استانيامتياز(  20)مرحله اول استاني شامل آزمون علمي مجازي  تذکر :

از و شده  تدويننجوم كه توسط قطب كشوري يي محتوااز  توانندميبراي شركت در اين آزمون،  آموزاندانش. گرددميداوري استاني اضافه 

براي سه  آموزاندانشسواالت آزمون متناسب با پايه تحصيلي  .نمايند استفاده، در دسترس قرار مي گيرد nojum.src.medu.irطريق سايت 

 .شودمي ون، متعاقبا اعالم و محل و زمان آزم گردددوم ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحي ميدوره مقطع 

 نمون با مطابق ، كشوريتوسط قطب اين بخشنامه،   5تا  1گرايش موضوع پيوست هاي شماره راهنماي هر 5ري مسابقات وفق بخش مرحله كشو .4

 .گرددميبرگزار  و در صورت تامين اعتبارات الزمگرايش راهنماي هر 6بخش  مندرج درداوري  هايبرگ

نمره آن، به امتياز كسب شده در  و گرددميبرگزار  كشوريتوسط قطب است كه شوري شامل آزمون علمي مجازي مرحله اول ك تذکر :

كه توسط قطب كشوري نجوم تدوين  محتوايي از  توانندميبراي شركت در اين آزمون،  آموزاندانش .شودمي اضافه  كشوريمرحله داوري 

 آموزاندانشسواالت آزمون متناسب با پايه تحصيلي  ، استفاده نمايند.دسترس قرار مي گيرددر  nojum.src.medu.irشده و از طريق سايت 

  .شودمي محل و زمان آزمون، متعاقبا اعالم  و گردددوم ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحي ميدوره براي سه مقطع 

 

 .باشند جنسیت و دوره منطقه، یک از باید تیم اعضایتذکر : 

  



 
 

 ( 3صفحه ) 
 

 

 فردی /گروهی گرایش مسابقه دیفر
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

دوره دوم متوسطه فنی 

 و حرفه ای و کاردانش
 راهنما

 1 پیوست 3 - نفره 3تيم  انجمن علمی پژوهشی 1

 2پیوست 3 - نفره 2تيم  انفرادي يا ی نجومیائه محتواار 2

  - - 2 نفره 2تيم  يا انفرادي نجوم کتابچه مصور 3

 3پیوست 2 2 - نفره 2تيم  انفرادي يا ، ترویجی(پژوهشی)مقاله علمی 4

 4پیوست 2 - - نفره 2تيم  انفرادي يا نجوم رصدی 5

 5پیوست - - 2 نفره 2تيم  انفرادي يا مدل سازی نجومی 6

 6پیوست  3 - نفره 2تيم  انفرادي يا های نجومیساخت ابزار 7

 : مسابقات استانیبرای شرکت در  مرحله   ایمنطقه ن معرفی برگزیدگا ـ ت

 آثاردات مورد نیاز مستنبه همراه تمامي  منطقه آموزيي دانشمدير پژوهش سراتوسط  و مطابق نمون برگ ذيل ايمنطقه مرحله  برگزيدگان

 سرايپژوهشبه  هطقآموزش و پرورش من هادارداوري برگزيدگان؛ با نامه رسمي  هايبرگ  نمونگرايش و راهنماي هر 4ذكر شده در بخش 

 "منطقه اجرايي كميته" نقش با ورود از پس منطقه آموزي دانش سراي پژوهش مدير است ضروري همچنين. گردندميمعرفي  نجومقطب استاني 

 .ايندنم معمول جشنواره، استاني مرحله اجرايي كميته به برگزيدگان معرفي جهت را الزم اقدامات همگام، سامانه در

 برای شرکت در مرحله استانی ایمنطقه معرفی برگزیدگان نمون برگ 

 رایش :گ                                             استان:                                     منطقه:                               نام پژوهش سرا:           

 عكس منطقهامتیاز در تلفن تماس پایه تحصیلی نام و  نام خانوادگی کد ملی رکد اث رشته تحصیلی/دوره تحصیلی 

        

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 آموزیدانش  سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر یت آموزش و پرورش منطقه

 

 تاریخ و امضا



 
 

 ( 4صفحه ) 
 

 : ـ معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشوری مسابقات ث

ي استان به همراه هاي دانش آموزتوسط كارشناس محترم نظارت و پيگيري امور پژوهش سرا و برگزيدگان مرحله استاني مطابق نمون برگ ذيل

توسط صاحب اثر به  بايستمي در صورت لزوم و با نظر هيات داوران، اصل اثر  ؛)در گرايش ساخت ابزار مستندات مورد نیاز آثارتمامي 

آموزش اداره كل  به با نامه رسمي ؛برگزيدگان داوري هايبرگ راهنماي هر گرايش و نمون  4ذكر شده در بخش  (،قطب كشوري ارسال گردد

 ضروري همچنين .گردندميمعرفي  مشهد( 7رازي ناحيه  آموزيدانش   سرايپژوهشو پرورش خراسان رضوي )قطب كشوري نجوم مستقر در 

 اتاقدام همگام، مانهسا در "استان اجرايي كميته" نقش با ورود از پس استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پيگيري و نظارت كارشناس است

 .نمايند معمول جشنواره، كشوري مرحله اجرايي كميته به برگزيدگان معرفي جهت را الزم

ه پرتال كشوري بآموزشي،  محتواهاي از استفاده مسابقات و اجراي روند در احتمالي تغييرات و اخبار آخرين از اطالع كسب جهت :تذکر

 تلفن شماره با يا راجعهم nojum.src.medu.ir نجوم به آدرسقطب كشوري  و سايت  src.medu.ir آموزيسراهاي دانشپژوهش

 .نماييد حاصل تماس نجوم كشوري قطب 051 - 36226446

 کشوریمعرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله نمون برگ 

 :رایش گ                                                                                       :     نام استان

 عكس امتیاز در استان تلفن تماس پایه تحصیلی نام و  نام خانوادگی کد ملی اثرکد  رشته تحصیلی/دوره تحصیلی 

 

       

    
 

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی 

 نجومقطب استانی  سرایپژوهشدیر م

 

 تاریخ وامضا

 
 

 نام و نام خانوادگی

آموزیدانش  سراهایپژوهشکارشناس امور   

 

 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

 

 

 



 
 

 ( 5صفحه ) 
 

     1  پیوست
 ژپوهشی علمی انجمن  رگایش راهنمای    

   رسااهیژپوهش  دوره مسابقات کشوری نجوم دومین 
 آموزیدانش

  1399-1400 حصیلیت رد سال 
 

 

 



 
 

 ( 6صفحه ) 
 

 مقدمه : .1

ضروري است.  گردد، تجمع ها و ارتباطات علميها و پيشرفت هاي علمي ميهايي كه منجر به پاسخاسا براي گسترش علم و گسترش پرسشاس

كه يكي از اين قالب شدهاي مختلف مي بان ارتباطات در قالبف بر ايجاد ايمعطو، بيشترين تالش براي گسترش توليد علم امروزه به اين منظور

نجومي  هايفعاليتترويج موجب نه تنها  ،آموزيدانشپژوهشي علمي  در قالب انجمن آموزيدانشهاي تشكيل گروه ها انجمن هاي علمي است.

علمي پژوهشي برتر مناطق،  هايمنانجو  شدهها آماده رهشركت در مسابقات و ساير جشنوا اعضاي انجمن براي بلكه شودمي آموزاندانش در بين 

 شناسايي و معرفي خواهند شد.نيز و كشور  هااستان

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

  علمي پژوهشي  هايانجمننامه وزارتي تشكيل )بر اساس شيوهدوم متوسطه اول و  هایدورهاز تشكيل انجمن نجوم در مدارس پس 

 زمانبندي طبق و همگام سامانه در دخو كاربري پنل طريق از توانندميانجمن و دو نفر از اعضاي  من به عنوان سرگروه، دبير انج(آموزيدانش

 آموزيدانش سراهايپژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره يندوم برگزاري بخشنامه اجرايي تقويم شده در مشخص

 .نمايند نامثبت نفره 3 تیم صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420به شماره 

 .باشند جنسيت و دوره منطقه، يک از بايد انجمن اعضايتذکر : 

 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 هاي ذيل اقدام نمايد:بهاي علمي ترويجي در قالفعاليت بايستي در طول سال تحصيلي نسبت به انجام انجمن هر .1

 اعالم اخبار و مناسبت هاي نجومي 

 ار تراكت و پوستر با موضوع نجوم، انتشار ماهانه نقشه آسمان شب براي عالقه مندانتهيه و انتش 

 كارگاه هاي نجوميبرگزاري همايش ها و 

 برگزاري مسابقات نجومي 

 هاي نجوميمعرفي كتاب يا) در صورت امكان پذير بودن(  هاي رصد آسمان شببرگزاري برنامه 

 مند به نجومعالقهشناسان و متخصصان و دبيران مصاحبه با كار 

 ترويج و تبليغ مسابقات كشوري نجوم 

  قابل اجرا باشد. آموزيدانشعلمي پژوهشي  هايانجمنارچوب مقررات شيوه نامه هنجومي كه در چ هايفعاليتساير 

فوق  هايفعاليتقدام و ا (ترجيحا پيام رسان شاد)داخلي  رسان پيامدر  نسبت به راه اندازي يک كانال، هر انجمن با هماهنگي مدير مدرسه .2

 نمايد.ارائه در اين كانال را ها آنگزارش  يا

 

 د.نپيام رسان شاد انجام گير به صورت مجازي و ترجيحا در توانندميفوق  هايفعاليتهاي زمان كرونا، تمام با توجه به محدوديت تذکر:
 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CDیا  DVD قالب درو ( ZIP)فشرده  فايل يک در ذيل مستندات

 در فضاي مجازي  هاآدرس كانال .1



 
 

 ( 7صفحه ) 
 

 (.شودمين داده شركت مسابقه در شناسنامه بدون آثار است بديهي) تكميل شده 1نمون برگ  .2

  2مستندات تمامی بندهای نمون برگ  .3

 

 .گردندمياز فرآيند داوري حذف  ننمايند،ارسال را مستندات الزم هايي كه انجمنتذکر: 

 

 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نموده  نامثبتر سامانه همگام د نجوممسابقات  ايمنطقه كه در مرحله  علمي نجوم( هايانجمن) يكنندگان شركت : ایمنطقه . مرحله 1ـ  5

 اساس برو  منطقه آموزيسراي دانشپژوهشتوسط ، در اين مرحله ائه شده. مستندات اراري نمايندمستندات خود را در سامانه بارگذ بايستمي اند، 

به  ،برگزيده هايانجمن د. مستنداتشونمي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان داوري 2 نمون برگ

 .گردندميارسال  نجومقطب استاني  سرايپژوهش

علمي  آزمون در مسابقه، در نامثبت از پس بايستمي ( )دبير انجمن و اعضاي گروه ايمنطقه برگزيدگان مرحله  مرحله اول استانی :. 5-2

 جودمو nojum.src.medu.ir سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي  برگزار استانيكه به صورت  نجوم مجازي

 گرديده است.ي دايي طراحطه اول و مقطع دوم ابتمتوسطه دوم، متوس آموزاندانش ا پايه تحصيلي براي است و سواالت در سه دسته متناسب ب

   سراهايپژوهش امور و پيگيري رتنظا محترم كارشناس نظارت تحت نجوم استاني هايقطب  توسط استانی : دوم . مرحله5-3

به امتياز كسب  يم محاسبه وتاعضاي  آزمون مرحله اول استاني ميانگين نمرات، سپس. شودمي داوري 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزيدانش

. مستندات گردندمي عرفيم كشوري اول مرحله شركت در جهت ،استان با سهميه مطابق برگزيدگان .شودميداوري استاني اضافه  دوم شده در مرحله

  .گرددميارسال  نجومبرگزيده به قطب كشوري  هايانجمن

كه به صورت  نجوم جازيعلمي م آزمون در بايستمي ( )دبير انجمن و اعضاي گروه استانيبرگزيدگان مرحله مرحله اول کشوری :  .5-4

واالت در سه است و س موجودnojum.src.medu.ir  سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي  برگزار كشوري

 ست.متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي گرديده ا آموزاندانش لي براي دسته متناسب با پايه تحصي

ميانگين و  گيردنجام ميبه صورت غير حضوري ا هااستان از ارسالي مستنداتدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله دوم کشوری : 5-5

 .شودمياضافه  كشوريداوري دوم از كسب شده در مرحله به امتي نمرات آزمون مرحله اول كشوري اعضاي تيم محاسبه و

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 8صفحه ) 
 

 ضمائم : .6

 انجمن علمی پژوهشی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  آموزيدانش سرايپژوهشنام مدرسه / 

  كد ثبت اثر در سامانه همگام

  نام انجمن

    آموزدانش خانوادگي نام و نام

    ملي كد

    رشته تحصيلي /تحصيلي دوره

    پايه تحصيلي

    تلفن همراه

 نوآوري هاشرح مختصر 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجری  آموزیدانش  سرایپژوهشمدیر 
 

 تلفن، تاریخ و امضاشماره 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 9صفحه ) 
 

 انجمن علمی پژوهشیغیرحضوری : داوری 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : انجمنعنوان 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

  اعضای انجمننام و نام خانوادگی 

1) 2) 3) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : ماره تماس :ش شماره تماس :

 توضیحات امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف

   10 كانال اطالع رساني در فضاي مجازيروزرساني اندازي و بهراه 1
   10 بش، انتشار نقشه آسمان ينجوم يهامناسبتمنظم اخبار و اعالم  2

   10 تهيه تراكت، پوستر يا تيزر نجومي 3

   10 ي()مجازمدرسه سطح در نجوم شده برگزار هايوبينار و ها كارگاه 4

   10 برگزاري مسابقات نجومي 5

   10 هاي نجوميها و سايتبرگزاري برنامه رصد/ معرفي كتاب 6

   10 مصاحبه با كارشناسان نجوم 7

   10 ترويج و تبليغ مسابقات كشوري نجوم 8

   20 خالقانه هايفعاليتساير  9

  100 داوری امتیاز

:آزمون نمره میانگین :داوری امتیاز  :امتیاز نهایی جمع  : 

 .س : ................... امضا : ...............  شماره تمااستانی/کشوری : ........................  مدرک تحصیلی : .................../ایمنطقه نام و نام خانوادگی داور اول 

 س : ................... امضا : ...............  شماره تما........  مدرک تحصیلی : .....................استانی/کشوری : ............../ایمنطقه خانوادگی داور دوم  نام و نام

 .: ................... امضا : ............. شماره تماس  .........................  مدرک تحصیلی : .....استانی/کشوری : ............./ایمنطقه  سومنام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی 

 مجری آموزیدانش سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

  نجومقطب استانی  سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیدانش سراهایپژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا

 



 
 

 ( 10صفحه ) 
 

     2  پیوست
 ی نجومیاراهئ محتوارگایش  راهنمای    

 ()فیلم، پوستر  
   رسااهیژپوهشدومین  دوره مسابقات کشوری نجوم  

 آموزیدانش
   1399-1400 رد سال تحصیلی



 
 

 ( 11صفحه ) 
 

 مقدمه : .1

 گيري،شكل ومي و فرآيندنج موضوعات از هايي مونهو ... ن عالم اسمقي بزرگ ساختار ابَرنواخترها، سفيد، هايكوتوله ها،كهكشان ها،چاله سياه

 فرآيندهاي از ييها نمونه...  و زايي فرآيندكهكشان اي،سياره هايمنظومه ديگر و شمسي منظومه گيري شكل فرآيند ستارگان، مرگ و تحول

ها در قالب فيلم يا آن انبي و نجومي فرآيندهاي و وضوعاتم درک در آموزاندانش توانايي سنجش مسابقه، گرايش اين از هدف نجومي هستند.

 .باشدپوستر مي

 :شرایط شرکت کنندگان  .2

 شده در مشخص زمانبندي بقط و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانندميمتوسطه  دوم و اول هایدوره آموزاندانش  تمام

 355/420به شماره  آموزيدانش سراهايپژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي هجشنوار دوره يندوم برگزاري بخشنامه اجرايي تقويم

 .نمايند نامثبت نفره 2 تیم یا انفرادی صورت به ، 3/9/99مورخ 
 .باشند جنسيت و دوره منطقه، يک از بايد تيم اعضاي تذکر :

 

 : اثرشرایط اختصاصی  .3
 :و انیمیشنفیلم . 1-3

 استالزامي راي شخص ارائه دهنده، ب رعايت شئونات اسالمي. 

 موضوعات به توجه با آموزاندانش /آموز دانش خالقانه تدريس از برداري فيلم) خالق انيميشن مي تواند به صورت آموزش يا فيلم 

 باشد.( اختصاصي نجوم يا آموزش يک نرم افزار نجومي

  ثانيه نيز قابل اغماض است( 30ن فيلم تا )افزايش زما باشددقيقه مي  3انيميشن   يامدت زمان مجاز فيلم. 

  انيميشن ضروري است. ياو نمايش آن در ابتداي فيلم  1تكميل نمون برگ 

  حداكثر حجم فايل مي تواندMB 25 باشد. 

 صورت به ارسالي فيلم فرمت   MP4صورت به ارسالي انيميشن فرمت و VOP در پخش قابل DVD Player  .باشد 

 

 . طراحی پوستر:2-3

 باشد علمي يا پژوهش فعاليت يک گزارش يا نجومي مفهوم يک آموزش البق در بايستمي  وسترپ. 

 محدوديتي وجود ندارد.  ،در تكنيک و ابزار مورد استفاده 

 فرمت با ديجيتالي فايل به صورت اثر jpg   ياPDF كيفيت باو  50× 70قطع در pixel/ inch  300  شود. ارسال 

 باشد. گا بايتم 10حداكثر  ،حجم فايل 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD يا DVD قالب درو  (ZIP)فشرده  فايل يک در ذيل مستندات

 محتواي  توليد شده .1

 جالب موارد ستفاده وارد مو ابزار شده، انجام فعاليت صحنه مراحل مختلف پشت از( ايدقيقه 1 حداكثر) مستند يک يا تصوير چند ارسال .2

 .باشد داشته حضور هاآن در فرد كه



 
 

 ( 12صفحه ) 
 

 تكميل شده 1نمون برگ  .3

 .گردندمياز فرآيند داوري حذف  ،دنآثاري كه بدون مستندات الزم ارسال گردتذکر: 

 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نموده اند، آثار خود را در  نامبتثدر سامانه همگام  ومنجمسابقات  ايمنطقه ي كه در مرحله آموزاندانش  : ایمنطقه . مرحله 1ـ  5

 داوري 2 برگ نمون بر اساس منطقه و  آموزيدانش سرايپژوهشنمايند. آثار، در اين مرحله توسط منطقه ارسال مي سرايپژوهشموعد مقرر به 

يند آفرمنطقه،  آموزيدانش   سرايپژوهش. الزم است ندگردمي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان

 سرايپژوهشين آثار، به آنها انجام داده و سپس مستندات ا نقاط قوت و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  راهنمايي

 ارسال گردند. نجومقطب استاني 

كه به  نجوم لمي مجازيع آزمون در مسابقه، در نامثبت از پس بايستمي يامنطقه برگزيدگان مرحله مرحله اول استانی : . 5-2

ست و سواالت ا موجود nojum.src.medu.ir سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي برگزار استانيصورت 

 رديده است.گل و مقطع دوم ابتدايي طراحي متوسطه دوم، متوسطه او آموزاندانش در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي 

   سراهايپژوهش امور و پيگيري ظارتن محترم كارشناس نظارت تحت نجوم استاني هايقطب  توسط استانی : دوم . مرحله5-3

كسب به امتياز  سبه وضاي تيم محاميانگين نمرات آزمون مرحله اول استاني اع. سپس، شودمي داوري 2 بر اساس نمون برگ و استان آموزيدانش

. گردندمي معرفي يكشور اول مرحله شركت در جهت ،استان با سهميه مطابق برگزيدگان. شودمي داوري استاني اضافه دوم شده در مرحله 

  .گرددميارسال  نجومبرگزيده به قطب كشوري آثار مستندات 

، شودمي  برگزار وريكشكه به صورت  نجوم علمي مجازي زمونآ در بايستمي  استانيبرگزيدگان مرحله . مرحله اول کشوری : 5-4

ب با پايه است و سواالت در سه دسته متناس موجودnojum.src.medu.ir سايت در  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند شركت

 متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي گرديده است. آموزاندانش تحصيلي براي 

و  گيردنجام ميبه صورت غير حضوري ا هااستان از ارسالي مستنداتدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله دوم کشوری : 5-5

 .شوديم اضافه  كشوريداوري  دوم به امتياز كسب شده در مرحله ميانگين نمرات آزمون مرحله اول كشوري اعضاي تيم محاسبه و

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 13صفحه ) 
 

 ضمائم : .6

 )فیلم، پوستر( ارائه محتوا سنامه: شنا 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  آموزيدانش   سرايپژوهشنام مدرسه / 

  كد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرنام 

  گرايش اثر

   دانش آموز خانوادگي نام و نام

   ملي كد

   رشته تحصيلي /تحصيلي دوره

   پايه تحصيلي

   تلفن همراه

 چكيده طرح

 

 اثرنوآوري مختصر شرح 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجری  آموزیدانش سرایپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 



 
 

 ( 14صفحه ) 
 

 پوسترلم / فیغیرحضوری : داوری 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : اثرعنوان 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

  آموزاندانش دانش آموز/ نام و نام خانوادگی 

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز کسب 

 شده

  10 انتخاب موضوع مناسب )موضوعات مورد پرسش، بديع و فرآيندي( 1

  10 تسلط علمي به موضوع و مهارت در بيان و ارائه آن 2

  10 خالقيت در ارائه مطلب )نحوه طراحي پوستر و افكت هاي فيلم( 3

  10 سمعي مناسب )گرافيک پوستر و  دكور فيلم(عناصر بصري و از استفاده  4

  10 (ناسب ) نظم منطقي در ارئه مطلب: مقدمه ، طرح مساله و نتيجه گيريتدوين م 5

  10 نمودارهاي مستندجداول و  اشكال، تصاوير، استفاده از 6

  10 (تيتر ها و عناوين مناسب )در  هر بخش پوستر و زيرنويس هاي فيلماستفاده از  7

8 
فاده حداكثري دقيقه( و است 3فيلم  رعايت چارچوب هاي فضايي )ابعاد پوستر( و زماني ) طول

 از آن ها
10  

  10 انتقال آسان و سريع پيامسادگي بيان و  9

  10 ذكر منبع( همراه با صحت و ارزش علمي محتواي علمي ارائه شده ) 10

  100 امتیاز داوری

:آزمون نمره میانگین :داوری امتیاز  :امتیاز نهایی جمع  : 

 .س : ................... امضا : ...............  شماره تمااستانی/کشوری : ........................  مدرک تحصیلی : .................../ایمنطقه ول نام و نام خانوادگی داور ا

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

 : ................... امضا : ............. شماره تماس  ......  مدرک تحصیلی : ......................استانی/کشوری : ............../ایمنطقه  سومنام و نام خانوادگی داور  

 نام و نام خانوادگی 

 مجری آموزیدانش سرایشپژوهمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

  نجومقطب استانی  سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیدانش سراهایپژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا

 



 
 

 ( 15صفحه ) 
 

 

 

     3  پیوست
 نجوم کتابچه مصور رگایش  راهنمای    

رسااهی   نجوم  ژپوهشدومین  دوره مسابقات کشوری 
 آموزیدانش

    1399 -1400 رد سال تحصیلی

 
 



 
 

 ( 16صفحه ) 
 

 
 

 مقدمه : .1

 گيري،شكل نجومي و فرآيند موضوعات زا هايي عالم و ... نمونه مقياس بزرگ ساختار ابَرنواخترها، سفيد، هايكوتوله ها،كهكشان ها،چاله سياه

 آيندهايفر از هاييمونهن...  و زايي فرآيندكهكشان اي،سياره هايمنظومه گردي و شمسي منظومه گيري شكل فرآيند ستارگان، مرگ و تحول

آموزان با دگيري دانشيا و نجومي فرآيندهاي و موضوعات درک در آموزاندانش توانايي سنجش مسابقه، گرايش اين از نجومي هستند. هدف

 .باشدمفاهيم مي بيان ها درآن القستان نويسي و به كارگيري ذهن خمهارت داو  تصوير سازي مفاهيم

 

 شرایط شرکت کنندگان : .2

 اجرايي تقويم شده در مشخص بنديزمان طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانندميدوره دوم ابتدایی  آموزاندانش  تمام

 3/9/99مورخ  355/420به شماره  آموزيدانش سراهايپژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره دومين برگزاري بخشنامه

 .نمايند نامثبتنفره  2 تیم یا انفرادیصورت  به ،
 باشند. جنسيت و دوره منطقه، يک از بايد تيم اعضاي تذکر :

 

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 .باشندA4   سايز در آن صفحات و باشد صفحه 10 حداكثر و صفحه 5 حداقل شامل مصور كتابچه

  شود نوشته داستان موضوع تحصيلي و پايه آموزان،آموز/ دانش دانش خانوادگي نام و نام كتابچه، دجل روي بر. 

  نمايند نجومي انتخاب مفاهيم از يكي به توجه با را خود كوتاه داستان بايستي كنندگان شركت. 

  شود آورده كوتاه خط داستان 3  حداقل با همراه نقاشي صفحه، هر در ترجيحا. 

 است و ...( آزاد رنگي مداد ، آبرنگ) نقاشي در ثرا تكنيک. 

  فرمت با فايل يک آماده و در قالب الكترونيكي صورت به محتوا توليد يا كار دستي ا به صورتتوانند كتابچه خود رآموزان ميدانش  pdf 

 .(باشدمي امكان پذير شده، اسكن به صورت كار دستي ارسال) ارسال نمايند.

  شود حفظ كشوري داوري مرحله پايان تا كتابچه اصل. 

 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD يا DVD قالب درو  (ZIP)فشرده  فايل يک در ذيل مستندات

 محتواي  توليد شده .4

 جالب موارد ستفاده وامورد  ابزار شده، انجام تفعالي صحنه مراحل مختلف پشت از( ايدقيقه 1 حداكثر) مستند يک يا تصوير چند ارسال .5

 .باشد داشته حضور هاآن در فرد كه

 تكميل شده 1نمون برگ  .6

 گردند.آثاري كه بدون مستندات الزم ارسال گردند، از فرآيند داوري حذف ميتذکر: 

 

 



 
 

 ( 17صفحه ) 
 

 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نام نموده اند، آثار خود را در اي مسابقات نجوم در سامانه همگام ثبتله  منطقهآموزاني كه در مرحدانش  ای :. مرحله  منطقه1ـ  5

 داوري  2 نمون برگبر اساس آموزي منطقه و سراي دانشمرحله توسط پژوهش نمايند. آثار، در اينسراي منطقه ارسال ميموعد مقرر به پژوهش

يند آفرآموزي منطقه، سراي   دانشگردند. الزم است پژوهشمي معرفي استاني حلهمر شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان

سراي ين آثار، به پژوهشآنها انجام داده و سپس مستندات ا نقاط قوت و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  راهنمايي

 قطب استاني نجوم ارسال گردند.

نجوم كه به  علمي مجازي آزمون در مسابقه، در نامثبت از پس بايستمي ايهرگزيدگان مرحله  منطقب. مرحله اول استانی : 5-2

ست و سواالت ا موجود nojum.src.medu.irسايت محتواي الزم براي شركت در آزمون، در نمايند.  ، شركتشودمي صورت استاني برگزار

 رديده است.متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي گن آموزادر سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي  دانش

   سراهايپژوهش امور و پيگيري نظارت محترم سكارشنا نظارت تحت نجوم استاني هايقطب  توسط استانی : . مرحله دوم5-3

به امتياز  ستاني اعضاي تيم محاسبه واول ا ميانگين نمرات آزمون مرحلهشود. سپس، مي داوري  2 بر اساس نمون  برگ و استان آموزيدانش

گردند. مي معرفي كشوري اول مرحله شركت در جهت استان، با سهميه مطابق برگزيدگان. شوددر مرحله دوم داوري استاني اضافه  مي  كسب شده

  گردد.ارسال مي مستندات آثار برگزيده به قطب كشوري نجوم

، شودمي  نجوم كه به صورت كشوري برگزار علمي مجازي آزمون در بايستيم  رحله استانيبرگزيدگان م. مرحله اول کشوری : 5-4

ب با پايه است و سواالت در سه دسته متناس موجودnojum.src.medu.ir سايت محتواي الزم براي شركت در آزمون، در نمايند.  شركت

 بتدايي طراحي گرديده است.متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم اآموزان تحصيلي براي  دانش

گيرد و به صورت غير حضوري انجام مي هااستان از ارسالي مستنداتزيابي در اين مرحله، بررسي و ار. مرحله دوم کشوری : 5-5

 شود.يمبه امتياز كسب شده در مرحله دوم داوري كشوري اضافه   ميانگين نمرات آزمون مرحله اول كشوري اعضاي تيم محاسبه و

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 18صفحه ) 
 

 

 ضمائم : .6

 نجوم کتابچه مصور : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  آموزيدانش   سرايپژوهشنام مدرسه / 

  كد ثبت اثر در سامانه همگام

  نام اثر

  گرايش اثر

   دانش آموز خانوادگي نام و نام

   ملي كد

   تحصيلي/ رشته تحصيلي دوره

   پايه تحصيلي

   تلفن همراه

 چكيده طرح

 

 شرح مختصر نوآوري اثر

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری سرای دانشمدیر پژوهش

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 



 
 

 ( 19صفحه ) 
 

 نجوم داوری غیرحضوری کتابچه مصور : 2نمون برگ

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 آموزان نام و نام خانوادگی دانش آموز/  دانش

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 امتیاز کسب شده تیازحداکثر ام معیار ارزیابی ردیف

  10 اثرتناسب موضوع با محتواي   1

  15 نجوم صوير سازي صحيح از مفاهيم اصليت 2

  15 )علمي(نگارش صحيح داستان  3

  10 )شخصيت پردازي، فضاسازي، ...(ساختار روايي مناسب  4

  10 ظرافت و تميزي اثر   5

  10 (تكنيک مناسب) تناسب رنگ و شكل 6

  15 نه بودن اثرخالقا 7

  10 كتابچهطراحي صحيح تركيب بندي و تناسب و اندازه  8

  5 (كار گروهي شامل امتياز مي باشد) دو نفره تيم 9

  100 امتیاز داوری

:آزمون نمره میانگین :داوری امتیاز  امتیاز: نهایی جمع  : 

 : ............... صیلی : ....................  شماره تماس : ................... امضا.............  مدرک تحای/استانی/کشوری : ...........نام و نام خانوادگی داور اول منطقه

  ............ضا : ..... ام............ای/استانی/کشوری : .......................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : ....نام و نام خانوادگی داور دوم منطقه

 .............. امضا : ..............ای/استانی/کشوری : .....................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : .....نام و نام خانوادگی داور سوم منطقه

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی مجریسرای دانشمدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 جوم سرای قطب استانی نمدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیسراهای دانشکارشناس امور پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 



 
 

 ( 20صفحه ) 
 

 4  پیوست
 ، رتویجی(ژپوهشی )رگایش مقاهل علمی راهنمای    

   رسااهیژپوهشدومین  دوره مسابقات کشوری نجوم  
 آموزیدانش
   1399-1400 لیرد سال تحصی 

 
 
 
 



 
 

 ( 21صفحه ) 
 

 مقدمه : .1

 -مقاله علمي. گرددمي برگزار  آموزاندانشها و مطالعات ي نتايج پژوهشور ايجاد بستري مناسب براي ارائهاين گرايش از مسابقات نجوم، به منظ

در هاي مختص به خود را يافته ها دارد تا از آنهادادهو تفسير  تحليللف نياز به جمع آوري و مو است وپژوهشي بر اساس يک پژوهش اصلي 

 .ه دهدئاراقالب مقاله علمي 

 :شرایط شرکت کنندگان  .2

 شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانندميمتوسطه و دوم  اول هایدوره آموزاندانش  تمام

 355/420به شماره  آموزيدانش  سراهايپژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و يپژوهش -علمي جشنواره دوره يندوم برگزاري بخشنامه اجرايي تقويم

 .نمايند نامثبت نفره 2 تیم یا انفرادی صورت به ، 3/9/99مورخ 

 .باشند جنسيت و دوره منطقه، يک از بايد تيم اعضايتذکر : 

 

 : اثرشرایط اختصاصی  .3
به  پژوهشي كه توسط قطب كشوري نجوم در سايت قطب كشوري موضوعات از يكيبا انتخاب  تواندمي در حيطه هاي ذيل و ارسالي هايمقاله

  گردد. ارسال و (، تهيه 6بخش 1و مطابق با راهنماي تدوين مقاله )جدول باشد  ،گرددمي متعاقبا اعالم   nojum.src.medu.irآدرس 

  گاه شماري و دانش تقويم 

 تاريخ علم نجوم 

  آموزش نجوم 

 آلودگي نوري 

 اي نجوميابزاره 

 

 كيهان شناسي 

 اخترفيزيک 

 نجوم رصدي 

 نجوم راديويي 

 زيست اخترشناسي

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CDیا  DVD قالب درو  (ZIP) فشرده فايل يک در ذيل مستندات

   word  و PDF سخه هاين در صفحه، 20 حداكثر ،4A  قطع در (ترويجي ،پژوهشي) علمي مقاله .1

 تكميل شده 1  برگ نمون .2

 تاييديه سازمان مربوطه به پيوست ارسال گردد. بايستمي  در صورت مراجعه به مراكز علمي يا ارگانهاي اجرائي جهت دريافت اطالعات، .3

 دقيقه اي تهيه و همراه مقاله ارسال گردد. 3از مراحل انجام پروژه عملي عكس و فيلم  .4

 

 .گردندمياز فرآيند داوري حذف  ،دنكه بدون مستندات الزم ارسال گرد آثاريتذکر: 

 

 

 

 



 
 

 ( 22صفحه ) 
 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

اند، آثار خود را در موعد نموده نامثبتدر سامانه همگام  نجوممسابقات  ايمنطقهي كه در مرحله آموزاندانش  : ایمنطقه . مرحله 1ـ  5

شده  داوري 2 بر اساس نمون برگمنطقه و  آموزيسراي دانشپژوهشنمايند. آثار، در اين مرحله توسط ل ميمنطقه ارسا سرايپژوهشمقرر به 

يند آفرمنطقه،  آموزيسراي دانشپژوهش. الزم است گردندمي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق و برگزيدگان

 سرايپژوهشآنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  راهنمايي

 ارسال گردند. نجومقطب استاني 

كه به  نجوم علمي مجازي آزمون در مسابقه، در نامثبت از پس بايستمي  ايمنطقه برگزيدگان مرحلهمرحله اول استانی : . 5-2

است و سواالت  موجود nojum.src.medu.ir سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتودشمي برگزار استانيصورت 

 متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي گرديده است. آموزاندانش در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي 

   سراهايپژوهش امور و پيگيري نظارت محترم كارشناس نظارت تتح نجوم استاني هايقطب توسط استانی : دوم . مرحله5-3

به امتياز كسب  ميانگين نمرات آزمون مرحله اول استاني اعضاي تيم محاسبه و. سپس، شودمي  داوري 2بر اساس نمون برگ  و استان آموزيدانش

. گردندمي معرفي كشوري اول مرحله شركت در جهت ،تاناس با سهميه مطابق برگزيدگان. شودميداوري استاني اضافه دوم شده در مرحله 

  .گرددميارسال  نجومبرگزيده به قطب كشوري آثار مستندات 

، شودمي برگزار كشوريكه به صورت  نجوم علمي مجازي آزمون در بايستمي  استانيبرگزيدگان مرحله . مرحله اول کشوری : 5-4

است و سواالت در سه دسته متناسب با پايه  موجودnojum.src.medu.ir  سايتدر  ،زمونمحتواي الزم براي شركت در آ. نمايند شركت

 متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي گرديده است. آموزاندانشتحصيلي براي 

به صورت غير  2 گبر نمون اساس بر هااستان از ارسالي مستنداتدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله دوم کشوری : 5-5

 كشوريداوري دوم به امتياز كسب شده در مرحله  ميانگين نمرات آزمون مرحله اول كشوري اعضاي تيم محاسبه وو  گيردحضوري انجام مي

 .يابند مي راه كشوري ومس مرحله به نمايند، كسب را امتياز 80حداقل كه آثاريو  شودمي اضافه 

  تمام است الزم باشد مي اثر صاحبان با 3 برگ نمون اساس بر داوران (آنالين)مصاحبه همصاحب شامل کشوری : سوم. مرحله 5-6

 )آنالين( مجازي دفاع در همزمان صورت به اند، نموده شركت گرايش اين در تيمي صورت به و داشته نقش مقاله تدوين در كه يآموزاندانش

 4بر اساس نمون برگ  ،كشوريو سوم  دوماول،  مراحل امتيازهاي مجموع از ازامتي باالترين كسب با منتخب آثار نهايت در .نمايند شركت

 .گردندمي عرفيم

 

 

 

 



 
 

 ( 23صفحه ) 
 

 ضمائم : .6

 ، ترویجی(پژوهشی) شناسنامه مقاله علمی:  1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  آموزيدانش   سرايپژوهشنام مدرسه / 

  كد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرنام 

  گرايش اثر

   دانش آموز خانوادگي نام و نام

   ملي كد

   رشته تحصيلي /تحصيلي دوره

   پايه تحصيلي

   تلفن همراه

 چكيده مقاله

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجری  آموزیدانش  سرایپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 24صفحه ) 
 

 

 ، ترویجی(پژوهشی) مقاله علمیغیرحضوری : داوری 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

  نآموزادانش نام و نام خانوادگی دانش آموز/ 

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

  10 ناسب موضوع با محتواي پژوهشت 1

  10 قدرت استدالل علمي نويسنده در روش و نتيجه گيري 2

  15 تحقيق  روش خالقيت و نوآوري در 3

  15 شها، نتيجه گيري(مواد و رو )چكيده، مقدمه، بيان مساله،ول مقاله نويسيرعايت ساختار و ترتيب اص 4

  10 روان بودن متن و انسجام كلي در نگارش مقاله ميزان 5

  10 ها منحني و تصاوير، اشكال كيفيت 6

  15 روش مناسب در جمع آوري اطالعات و  ژوهشي معتبر، متنوع و متعددپ -ستفاده از منابع علميا 7

  10 گيريب پيشنهادها با يافته ها و نتيجهتناس 8

  5 (كار گروهي شامل امتياز مي باشد) دو نفره تيم 9

  100 امتیاز داوری

:آزمون نمره میانگین :داوری امتیاز  :امتیاز نهایی جمع  : 

 .: ................... امضا : .............. شماره تماس  صیلی : ....................استانی/کشوری : ........................  مدرک تح/ایمنطقه نام و نام خانوادگی داور اول

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

 ...ماره تماس : ................... امضا : ...........ش......  مدرک تحصیلی : .....................  .استانی/کشوری : ............../ایمنطقه سومام و نام خانوادگی داور ن

 نام و نام خانوادگی 

 مجری آموزیدانش   سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

  نجومقطب استانی  سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیدانش   سراهایپژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا

 

 



 
 

 ( 25صفحه ) 
 

 

 

 ، ترویجی(پژوهشی)علمی مقاله آنالینمصاحبه  داوری:  3 برگ نمون

امتیاز کسب  حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف

 شده

 توضیحات

   10-0 موضوع بر علمي تسلط 1

   20-0  سخگويي به سواالت داوراناتوانايي پ 2

    جمع امتیاز

 مضا: .............ا : .….………تماس شماره  :................تحصيلي مدرک :............……… كشوري اول داور خانوادگي نام و نام

 : .............امضا :...................تماس ارهشم: .………… تحصيلي مدرک  : ...…...………كشوري دوم داور خانوادگي نام و نام

 : .............امضا :...................تماس شماره: .………… تحصيلي مدرک  : ...…...………كشوري سوم داور خانوادگي نام و نام

 خانوادگی نام و نام

 نجوم کشوری قطب سرایپژوهش مدیر

 امضا و تاریخ

 خانوادگی نام و نام

 آموزیسراهای دانشپژوهش امور کارشناس

 امضا و تاریخ

 

 

 ، ترویجی(پژوهشی)علمی مقاله امتیاز نهایی:  4 برگ نمون

-مقاله علمی عنوان

 پژوهشی

 نام دانش آموز/

 آموزاندانش
 کد ثبت اثر استان

امتیاز 

مرحله غیر 

 حضوری

امتیاز مرحله 

مصاحبه 

 آنالین

 امتیاز نهایی

       

 

 .......مضا: ........ا : .….………تماس شماره  :.................تحصيلي مدرک :............……… كشوري اول داور يخانوادگ نام و نام

 : .............اامض :....................تماس شماره: .………… تحصيلي مدرک  : ...…...………كشوري دوم داور خانوادگي نام و نام

 : .............امضا :...................تماس شماره: .………… تحصيلي مدرک  : ...…...………يكشور سوم داور خانوادگي نام و نام

 خانوادگی نام و نام

 نجوم کشوری قطب سرایپژوهش مدیر

 امضا و تاریخ

 خانوادگی نام و نام

 آموزیدانش سراهایپژوهش امور کارشناس

 امضا و تاریخ

 

 



 
 

 ( 26صفحه ) 
 

 

 (ترویجی، پژوهشی) : راهنمای تدوین مقاله علمی 1جدول 

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

 سانتيمتر باشد. 5/1از باال، پايين، چپ و راست صفحه حاشيه هاي صفحه بايد  .1

 B، تک ستوني و با فونت  15/1، فاصله بين خطوط  Justifyمتن اصلي مقاله فقط به زبان فارسي، راست چين شده و  .2

Nazanin  تهيه شود. 12اندازة 

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

 10، اندازه B NazaninBOLD: فونت  استاد راهنما عنوان و آدرس نويسندگان و .4

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

 12، اندازه B Nazaninكلمه، فونت  5كلمات كليدي : حداكثر  .6

 12، اندازه B Nazaninمقدمه )نحوه شروع پروژه با تشريح نحوه دستيابي به ايده و انتخاب موضوع( : فونت  .7

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

 12اندازه ، B Nazaninنتايج حاصل از آزمايش ها و تحليل مستندات : فونت  .9

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .10

 12، اندازه B Nazaninگيري : فونت نتيجه .11

 12، اندازه B Nazanin پيشنهادات براي مطالعات آتي )آنچه درادامه، براي تكميل پروژه مي توان انجام داد( : فونت  .12

،   Times New Romanانگليسي را با فونت و منابع 11، اندازه  B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسي را با فونت  .13

 و مطابق با استاندارد هاي مراجع نويسي تايپ نماييد. 10اندازه  

 نمودار در زير آن نوشته شود( ) شرح جدول در باال و شرح شكل و9، اندازه B NazaninBOLDزير نويس : فونت  .14

    12، اندازه B Nazaninمتن شكل ها : فونت  .15

 12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .16

 نوشته شود 12، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوين اصلي با فونت  .17

      

اين راهنما به منظور استفاده در اين مسابقه تهيه شده است و رعايت اصول آن براي همه افراد شركت كننده در اين  تذکر :

  .رايش، الزامي استگ

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 27صفحه ) 
 

     5  پیوست
 رصدینجوم رگایش  راهنمای    

   رسااهیژپوهشدومین  دوره مسابقات کشوری نجوم  
 آموزیدانش

   1399-1400 رد سال تحصیلی
 

 
 



 
 

 ( 28صفحه ) 
 

 مقدمه : .1

با مهارت هاي رصد نجومي، مكان يابي، آَشنايي با اجرام سماوي و موقعيت  آموزاندانشم رصدي با هدف سنجش ميزان آشنايي گرايش نجو

بايد ضمن آشنايي كامل با ابزارهاي رصدي )انواع تلكسوب  آموزاندانشمي است. در اين گرايش، آن ها در آسمان و مهارت هاي عكاسي نجو

 ها بپردازند.به عكاسي از آن ،و دوربين(، موقعيت اجرام سماوي را به طور صحيح و با استفاده از نقشه و نرم افزار يافته و ضمن رهگيري اين اجرام

 :شرایط شرکت کنندگان  .2

 اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانندميمتوسطه دوم  دوره زانآمودانش تمام

 3/9/99مورخ  355/420به شماره  آموزيدانش سراهايپژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره يندوم برگزاري بخشنامه

 .نمايند نامثبت نفره 2 تیم یا انفرادی صورت به ،

 .باشند جنسيت و دوره منطقه، يک از بايد تيم اعضايتذکر : 

 

 شرایط اختصاصی اثر : .3
  

 اختصاصي شرايط به توجه بارا به دلخواه انتخاب و  سه جرم ،كه متعاقبا اعالم خواهد شد ياجرام بين از است الزم كننده شركت (فرد) تيم هر

 .نمايند ارسال را اجرام عكس و عكاسي ،ذيل

  از ابزارهاي مختلف مانند آشكارساز، دوربين ديجيتال و موبايل، همراه با تلسكوپ دوربين تک چشمي يا دوربين  توانندمي آموزاندانش

 دو چشمي استفاده كنند. 

  مگابايت تجاوز كند. 5حجم عكس ها نبايد از 

  عكس ها بايد با فرمتjpg-jpeg  ال شوند.و بدون تغيير رزولوشن ارس 

 بايد ارسال شود.آن فايل خام ، در صورت پردازش عكس 

 باشند تصويري نشانه هر يا لوگو تاريخ، واترمارک، حاشيه، پاسپارتو، عكاس، امضاي داراي نبايد ارسالي، عكسهاي. 

 آشنايي گزارش نويسي وهاي رصدي مهارت، شناخت آسمان و اصول پيمايش، ابزار رصدي)نقشه و تلسكوپ و...( بايد به كنندگان شركت

 كامل داشته باشند.

 ،شوند. ثبت … و ديد ميدان قطر بزرگنمايي، كانوني، فاصله دهانه، قطر شامل ابزار دقيق مشخصات ابتدا درگزارش نويسي 

 با آن، از اشين حقوقي پيامدهاي به پاسخگويي و هرگونه مسئوليت و شودمي  شناخته اثر مالک عكس كننده ارسال قطب نجوم، نظر از تذکر:

 .بود خواهد اثر كننده ارسال

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CDیا  DVD قالب درو ( ZIP)فشرده  فايل يک در ذيل مستندات

 استفاده ابزارهاي مشخصات آنها، فعاليت  نحوه و گروه اعضاي معرفي شامل word وPDF نسخه هاي در رصدي كامل گزارش .1

 انتخابي اجرام سماوي مختصات اثر، ثبت دقيق زمان و مكان شده،

 رصد انجام محل در آموزاندانش  فعاليت نحوه از اي دقيقه 3 لمفي .2

 .(دنباش داشته حضور تصاوير در يا افراد، فرد) مورد استفاده ابزار همراه با رصد انجام محل در آموزاندانش  فعاليت نحوه از تصاويري .3



 
 

 ( 29صفحه ) 
 

 تكميل شده 1نمون برگ  .4

 .گردندمياز فرآيند داوري حذف  ،دنآثاري كه بدون مستندات الزم ارسال گردتذکر: 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

موعد اند، آثار خود را در نموده نامثبتدر سامانه همگام  نجوممسابقات  ايمنطقه ي كه در مرحله آموزاندانش  : ایمنطقه . مرحله 1ـ  5

شده  داوري 2 بر اساس نمون برگمنطقه و  آموزيدانش سرايپژوهشمنطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله توسط  سرايپژوهشمقرر به 

يند آفرمنطقه،  آموزيدانش سرايپژوهش. الزم است گردندمي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق و برگزيدگان

 سرايپژوهشآنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  ييراهنما

 ارسال گردند. نجومقطب استاني 

كه به  نجوم علمي مجازي آزمون در مسابقه، در نامثبت از پس بايستمي  ايمنطقهبرگزيدگان مرحله مرحله اول استانی : . 5-2

است و سواالت  موجود nojum.src.medu.ir سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي برگزار استانيصورت 

 گرديده است.طه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي متوسطه دوم، متوس آموزاندانش دسته متناسب با پايه تحصيلي برايدر سه 

   سراهايپژوهش امور و پيگيري نظارت محترم كارشناس نظارت تحت نجوم استاني هايقطب توسط انی :است دوم . مرحله5-3

به امتياز  ميانگين نمرات آزمون مرحله اول استاني اعضاي تيم محاسبه و. سپس، شودمي  داوري 2بر اساس نمون برگ  و استان آموزيدانش

 معرفي كشوري اول مرحله شركت در جهت ،استان با سهميه مطابق برگزيدگان. شودميداوري استاني اضافه دوم كسب شده در مرحله 

  .گرددمي ارسال  نجومبرگزيده به قطب كشوري آثار . مستندات گردندمي

  برگزار كشوريكه به صورت  نجوم علمي مجازي آزمون در بايستمي استانيبرگزيدگان مرحله . مرحله اول کشوری : 5-4

است و سواالت در سه دسته متناسب  موجودnojum.src.medu.ir  سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي

 متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي گرديده است. آموزاندانشبا پايه تحصيلي براي 

و  گيردبه صورت غير حضوري انجام مي  هااستان از ارسالي مستنداتدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله دوم کشوری : 5-5

 كه آثاريو  شودمياضافه  كشوريداوري دوم به امتياز كسب شده در مرحله  ميانگين نمرات آزمون مرحله اول كشوري اعضاي تيم محاسبه و

 .يابند مي راه كشوري ومس مرحله به نمايند، كسب را امتياز 80حداقل

  تمام است الزم باشد مي اثر صاحبان با 3 برگ نمون اساس بر داوران (آنالين)مصاحبه شامل ری :کشو سوم. مرحله 5-6

 نهايت در .نمايند شركت ) آنالين( مجازي دفاع در همزمان صورت به اند، نموده شركت گرايش اين در تيمي صورت بهكه  يآموزاندانش

 .گردندمي عرفيم 4، بر اساس نمون برگ كشوريو سوم  دوماول،  مراحل يازهايامت مجموع از امتياز باالترين كسب بامنتخبين كشوري 

 

 

 



 
 

 ( 30صفحه ) 
 

 ضمائم : .6

 نجوم رصدیشناسنامه :  1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  آموزيدانش   سرايپژوهشنام مدرسه / 

  كد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرنام 

  گرايش اثر

   دانش آموز خانوادگي نام و نام

   ملي كد

   رشته تحصيلي /تحصيلي دوره

   پايه تحصيلي

   تلفن همراه

 مشخصات ابزار مورد استفاده نام و

 (تكميل اين بخش، از اهميت خاصي برخوردار است)

 

 شرح مختصر اجرام رصد يا عكاسي شده

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری یرمد

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجری  آموزیسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 



 
 

 ( 31صفحه ) 
 

 

 نجوم رصدیغیرحضوری : داوری 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 صیلی :پایه تح

  آموزاندانش نام و نام خانوادگی دانش آموز/ 

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

  10 خالقيت و ابتكار تركيب بندي 1

  10 رصد( انجام از ارسالي فيلم به توجه )با جهت يابي و زاويه سنجي 2

  10 كيفيت تصوير و دقت استفاده در ابزار )وضوح يا عدم وضوح( 3

  10 نوردهي مناسب 4

  25 رصد( انجام از ارسالي فيلم به توجه رصدي )با مهارتهاي 5

  10  نقشه خواني و شناخت آسمان 6

  20 شده، ...( استفاده ابزارهاي نويسي )زمان، مكان، مشخصات گزارش و رصد ثبت 7

  5 (كار گروهي شامل امتياز مي باشد) و نفرهد تيم 8

  100 امتیاز داوری

:آزمون نمره میانگین :داوری امتیاز  :امتیاز نهایی جمع  : 

 ........ امضا : ..............س : .............  شماره تمااستانی/کشوری : ........................  مدرک تحصیلی : .................../ایمنطقه نام و نام خانوادگی داور اول 

  س : ................... امضا : ...............  شماره تما........  مدرک تحصیلی : .....................استانی/کشوری : ............../ایمنطقه نام و نام خانوادگی داور دوم 

 ...ماره تماس : ................... امضا : ...........ش ......  مدرک تحصیلی : ..................... ..............استانی/کشوری : ./ایمنطقه  سومنام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی 

 مجری آموزیسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

  نجومقطب استانی  سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام خانوادگی نام و 

 آموزیدانش  سراهایپژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا

 

 



 
 

 ( 32صفحه ) 
 

 

 

 نجوم رصدی آنالین مصاحبه داوری:  3 برگ نمون

امتیاز کسب  حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف

 شده

 توضیحات

   10-0 موضوع بر علمي تسلط 1

   20-0 سخگويي به سواالت داوراناتوانايي پ 2

    جمع امتیاز

 ............. امضا: : .….………تماس شماره  :................تحصيلي مدرک :............……… كشوري اول داور خانوادگي نام و نام

 ...........: ..امضا :...................تماس هشمار :.………… تحصيلي مدرک  : ...…...………كشوري دوم داور خانوادگي نام و نام

 ...........: ..امضا :...................تماس شماره: .………… تحصيلي مدرک  : ...…...………كشوري سومداور  گيخانواد نام و نام

 خانوادگی نام و نام

 نجوم کشوری قطب سرایپژوهش مدیر

 امضا و تاریخ

 خانوادگی نام و نام

 آموزیسراهای دانشپژوهش امور کارشناس

 امضا و تاریخ

 

 

 نجوم رصدی نهایی امتیاز:  4 برگ نمون

 کد ثبت اثر استان آموزاندانش نام دانش آموز/
امتیاز مرحله غیر 

 حضوری

امتیاز مرحله 

مصاحبه 

 آنالین

 امتیاز نهایی

       

  

 .......: ........امضا : .….………تماس شماره  :.................تحصيلي مدرک :............……… كشوري اول داور خانوادگي نام و نام

 ............: .امضا :....................تماس هشمار :.………… تحصيلي مدرک  : ...…...………كشوري دوم داور خانوادگي نام و نام

 ...........: ..امضا :...................تماس شماره: .………… تحصيلي مدرک  : ...…...………كشوري سومداور  خانوادگي نام و نام

 نوادگیخا نام و نام

 نجوم کشوری قطب سرایپژوهش مدیر

 امضا و تاریخ

 خانوادگی نام و نام

 آموزیدانش سراهایپژوهش امور کارشناس

 امضا و تاریخ
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     6  پیوست
 اکت(م)ساخت دمل سازی نجومی  رگایش راهنمای   

   رسااهیژپوهشدومین  دوره مسابقات کشوری نجوم  
 آموزیدانش

   1399-1400 رد سال تحصیلی
 
 
 
 

 



 
 

 ( 34صفحه ) 
 

 مقدمه : .1

ماني، اين گرايش از مسابقات آس ها با موضوعات و پديده هايو همچنين آشنايي آن آموزاندانشبه منظور ايجاد بستري براي شكوفايي خالقيت 

منظومه  شيد،زمين، خور مربوط بههايي ساخت مدل و تلسكوپ،  ...( مانند اسطرالب، ساعت آفتابي،ابزارهاي نجوم )ماكت قالب ساخت  در

 .گرددمي اير موضوعات مرتبط با نجوم و فضا برگزارها و سها، رصدخانهها، سفينهها، ماهوارهها، موشکها، كهكشانشمسي، سيارات و اقمار آن

 براي مبتكرانه راهكارهاي فكش و ها نظريه آزمون ها، ايده خلق بررسي، و ژوهشپ امر در گذار تاثير غايت به ابزاري بعدي، سه هاي ماكت

 .باشدنو مي هايايده و انديشه بيان

 :شرایط شرکت کنندگان  .2

 و همگام سامانه در خود اربريك پنل طريق از توانندمي (ماكت مدل سازي نجومي )ساخت در بخش دوم ابتدایی دوره آموزاندانش  تمام

 سراهايپژوهش دهاينمايشگاه دستاور و پژوهشي -علمي شنوارهج دوره يندوم برگزاري بخشنامه اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندي طبق

 .نمايند نامثبت نفره 2 تیم یا انفرادی صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420به شماره  آموزيدانش

 .باشند جنسيت و دوره منطقه، يک از بايد تيم اعضاي:  تذکر
 

 : اثرشرایط اختصاصی  .3

 سانتي مترتجاوز كند. 40و  60،  80ارتفاع به ترتيب  نبايد از طول و عرض و (ماكت) مدل ابعاد 

 نخ پنبه، چوب طلق، پلكسي،  اف، دي ام بالسا، چوب مقوا، انواع كاغذ، از انواع توانندميماكت  ساخت براي مناسب وسايل و ابزار، 

 د.باشن ... و مهره و پيچ كاغذي، دستمال لوله پالستيكي، بطري مانند بازيافتي مواد مفتول، سيم

  .در ماكت ساخته شده، خالقيت و نوآوري همراه با بيان جزئيات وجود داشته باشد 

  ها، ها، سفينهها، ماهوارهها، موشکها، كهكشانمنظومه شمسي، سيارات و اقمار آن مربوط به زمين، خورشيد، توانندميماكت ها

كشور عزيزمان ومي بوط به دستاوردهاي فضايي و نجهاي مرت)تهيه ماك ها و ساير موضوعات مرتبط با نجوم و فضا باشندرصدخانه

 ايران، از اولويت برخوردار است(. 

 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 ارسال، ليد شدهتو ماکت همراه به كد ثبت اثر در سامانه همگامبا نام  CD يا DVD قالب درو  (ZIP) فشرده فايل يک در ذيل مستندات

 گردد:

 دقيقه اي( 3 فيلم) (، چگونگي اندازه گيري و عملكرد ابزارعكس، پاورپوينت) ختمستندات مراحل سا. 1

 شده تكميل 1نمون برگ . 2

 . راهنماي استفاده از ابزار 3

 .گردندمياز فرآيند داوري حذف  ،دنآثاري كه بدون مستندات الزم ارسال گردتذکر: 

 

 

 



 
 

 ( 35صفحه ) 
 

 

 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نموده اند، آثار خود را در  نامثبتدر سامانه همگام  نجوممسابقات  ايمنطقه ي كه در مرحله آموزاندانش  : ایمنطقه . مرحله 1ـ  5

 2 برگ نمون  بر اساسمنطقه و  آموزيدانش سرايپژوهشنمايند. آثار، در اين مرحله توسط منطقه ارسال مي سرايپژوهشموعد مقرر به 

منطقه،  آموزيدانشسراي پژوهش. الزم است گردندمي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، ا سهميهب مطابق شده و برگزيدگان داوري

ستندات اين آثار، به مآنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  يند راهنماييآفر

 .ارسال گردند نجومقطب استاني  سرايپژوهش

كه به  نجوم علمي مجازي مونآز در مسابقه، در نامثبت از پس بايستمي  ايمنطقه برگزيدگان مرحله مرحله اول استانی : . 5-2

است و سواالت  موجود nojum.src.medu.ir سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي برگزار استانيصورت 

 گرديده است. متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي آموزاندانشپايه تحصيلي براي در سه دسته متناسب با 

   سراهايپژوهش امور و پيگيري ظارتن محترم كارشناس نظارت تحت نجوم استاني هايقطب  توسط استانی : دوم . مرحله5-3

به امتياز  تاني اعضاي تيم محاسبه وميانگين نمرات آزمون مرحله اول اس، . سپسشودمي داوري  2 برگ نمون  بر اساس و استان آموزيدانش

 معرفي كشوري اول مرحله شركت در جهت ،استان با سهميه مطابق برگزيدگان. شودميداوري استاني اضافه دوم كسب شده در مرحله 

  .گرددميارسال  نجومبرگزيده به قطب كشوري آثار . مستندات گردندمي

  برگزار شوريككه به صورت  نجوم علمي مجازي آزمون در بايستمي  استانيبرگزيدگان مرحله ه اول کشوری : . مرحل5-4

ه دسته متناسب است و سواالت در س موجودnojum.src.medu.ir  سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي

 متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحي گرديده است. متوسطه دوم، آموزاندانشبا پايه تحصيلي براي 

و  گيردري انجام مي به صورت غير حضو هااستان از ارسالي مستنداتدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله دوم کشوری : 5-5

 .شوديماضافه  شوريكداوري  دوم به امتياز كسب شده در مرحله ميانگين نمرات آزمون مرحله اول كشوري اعضاي تيم محاسبه و

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 36صفحه ) 
 

 

 ضمائم : .6

 (ماکت)مدل سازی نجومی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  آموزيدانش   سرايپژوهشنام مدرسه / 

  كد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرنام 

  گرايش اثر

   دانش آموز خانوادگي نام و نام

   ملي كد

   رشته تحصيلي /تحصيلي دوره

   پايه تحصيلي

   تلفن همراه

 توليد شده مدلشرح مختصر نوآوري 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجری  آموزیدانش  سرایپژوهشمدیر 

 

 اریخ و امضاشماره تلفن، ت

 

 

 

 



 
 

 ( 37صفحه ) 
 

  (کتما)مدل سازی نجومیغیرحضوری : داوری  2نمون برگ 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : اثرعنوان 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

  آموزاندانش دانش آموز/ نام و نام خانوادگی 

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 شدهکسب 

  10   بيننده( به نجومي مفهوم چند يا يک )رساندناثر با موضوع تناسب   1

  15 زيبايي بصري)ظرافت و تميزي اثر(  2

  15 اندازه( و تناسب و بندي تركيب درست )طراحي ميزان درک فضا  3

4 
ردن سته كبرش صحيح، بازشوها و جزئيات داخلي و بيروني براي برج)رعايت اصول ماكت سازي 

 ) تكنيک هاي ساخت ماكت
20  

  15 تكنيک برتر و استفاده درست از ابزار  5

  10 خالقانه بودن اثر  6

             10  علمي مباني رعايت 7

  5 (كار گروهي شامل امتياز مي باشد) دو نفره تيم 8

  100 امتیاز داوری

:آزمون نمره میانگین :داوری امتیاز  :امتیاز نهایی جمع  : 

 .س : ................... امضا : ...............  شماره تمااستانی/کشوری : ........................  مدرک تحصیلی : .................../ایمنطقه نام و نام خانوادگی داور اول 

 س : ................... امضا : ...............  شماره تماتحصیلی : ............................  مدرک .استانی/کشوری : ............../ایمنطقه نام و نام خانوادگی داور دوم 

 .: ................... امضا : ............. شماره تماس  .......  مدرک تحصیلی : ......................استانی/کشوری : ............../ایمنطقه وم سنام و نام خانوادگی داور 

 

 نام و نام خانوادگی 

 مجری آموزیدانش  سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

  نجومقطب استانی  سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیسراهای  دانشپژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا
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     7  پیوست
 ازباراهی نجومیساخت   رگایش راهنمای   

رسااهی   شدومین  دوره مسابقات کشوری نجوم  ژپوه 
 آموزیدانش

   1399-1400 رد سال تحصیلی
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 مقدمه : .1

نجومي و موضوعات و پديده  ديدو همچنين آشنايي آن ها با ابزارهاي قديمي و ج آموزاندانش به منظور ايجاد بستري براي شكوفايي خالقيت 

ابزارهاي جديد  وبي، ... هاي آسماني، اين گرايش از مسابقات در دو قالب ساخت ابزارهاي نجوم )ابزار هاي قديم مانند اسطرالب، ساعت آفتا

 .گرددميمانند تلسكوپ، راديو تلسكوپ، سي سي دي، ...( برگزار 

 :شرایط شرکت کنندگان  .2

 طبق و همگام سامانه در دخو كاربري پنل طريق از توانندميدر بخش ساخت ابزار دوم متوسطه و  اول ایهدوره آموزاندانش  تمام

 سراهايپژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره يندوم برگزاري بخشنامه اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندي

 .نمايند نامثبت نفره 2 تیم یا انفرادی ورتص به ، 3/9/99مورخ  355/420به شماره  آموزيدانش

 .باشند جنسيت و دوره منطقه، يک از بايد تيم اعضايتذکر : 
 

 : اثرشرایط اختصاصی  .3

 در آثار ارسالي، حائز اهميت است. خالقيت و نوآوري 

  شود. ، توجهم با دقت باال در آثار ارساليوأزيبايي تبه 

  يفيت اثر خواهد شدك باعث افزايش، ت ذكر شده در آنو رعايت نكا 2نمون برگ توجه به بندهاي. 

  

 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

، توليد شده ا ماکتابزار ی همراه به كد ثبت اثر در سامانه همگامبا نام  CD يا DVD قالب درو  (ZIP) فشرده فايل يک در ذيل مستندات

 گردد: ارسال

 دقيقه اي( 3 فيلم) ي اندازه گيري و عملكرد ابزار(، چگونگعكس، پاورپوينت) مستندات مراحل ساخت. 1

 شده تكميل 1نمون برگ . 2

 . راهنماي استفاده از ابزار 3

 .گردندمياز فرآيند داوري حذف  ،دنآثاري كه بدون مستندات الزم ارسال گردتذکر: 

 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نموده اند، آثار خود را در  نامبتثدر سامانه همگام  نجوممسابقات  ايمنطقهه كه در مرحلي آموزاندانش  : ایمنطقه . مرحله 1ـ  5

 2 برگ نمون  بر اساسمنطقه و  آموزيدانش سرايپژوهشنمايند. آثار، در اين مرحله توسط سراي منطقه ارسال ميپژوهشموعد مقرر به 

منطقه،  آموزيدانش سرايپژوهش. الزم است گردندمي معرفي استاني همرحل شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان داوري

ستندات اين آثار، به مآنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  يند راهنماييآفر

 ارسال گردند. نجومقطب استاني  سرايپژوهش



 
 

 ( 40صفحه ) 
 

كه به  نجوم علمي مجازي مونآز در مسابقه، در نامثبت از پس بايستمي  ايمنطقه دگان مرحله برگزيمرحله اول استانی : . 5-2

است و سواالت  دموجو nojum.src.medu.ir سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي  برگزار استانيصورت 

 گرديده است.ي طه اول و مقطع دوم ابتدايي طراحمتوسطه دوم، متوس آموزاندانش در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي 

   سراهايپژوهش امور و پيگيري ظارتن محترم كارشناس نظارت تحت نجوم استاني هايقطب  توسط استانی : دوم . مرحله5-3

به امتياز  استاني اعضاي تيم محاسبه و ولميانگين نمرات آزمون مرحله اشود. سپس، مي داوري 2 برگنمون  بر اساس و استان آموزيدانش

 معرفي كشوري اول مرحله شركت در جهت ،استان با سهميه مطابق برگزيدگان. شودميداوري استاني اضافه دوم كسب شده در مرحله 

  .گرددميارسال  نجومبرگزيده به قطب كشوري آثار . مستندات گردندمي

  برگزار شوريككه به صورت  نجوم علمي مجازي آزمون در بايستمي  ستانيابرگزيدگان مرحله . مرحله اول کشوری : 5-4

ه دسته متناسب است و سواالت در س موجودnojum.src.medu.ir  سايتدر  ،محتواي الزم براي شركت در آزمون. نمايند ، شركتشودمي

 طراحي گرديده است.متوسطه دوم، متوسطه اول و مقطع دوم ابتدايي  آموزاندانشبا پايه تحصيلي براي 

و  گيردري انجام ميبه صورت غير حضو هااستان از ارسالي مستنداتدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله دوم کشوری : 5-5

 شود.يماضافه  كشوريداوري  دوم به امتياز كسب شده در مرحله ميانگين نمرات آزمون مرحله اول كشوري اعضاي تيم محاسبه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 41صفحه ) 
 

 ضمائم : .6

 نجومی ابزارهایساخت  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  آموزيدانش   سرايپژوهشنام مدرسه / 

  كد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرنام 

  گرايش اثر

   دانش آموز خانوادگي نام و نام

   ملي كد

   رشته تحصيلي /تحصيلي دوره

   پايه تحصيلي

   تلفن همراه

 شرح مختصر نوآوري ابزار توليد شده

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجری  آموزیدانش  سرایپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 



 
 

 ( 42صفحه ) 
 

 نجومی هایساخت ابزارغیرحضوری : داوری  2نمون برگ 

 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : اثرعنوان 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

  آموزاندانش آموز/  دانشنام و نام خانوادگی 

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز 

 کسب شده

  10 نوآوري خالقيت، 1

  20 رعايت مباني علمي 2

  20 نجومي و دقت اندازه گيري ابزار )با توجه به فيلم ارسالي(تجربي پديده ي به كارگير 3

  10 ظرافت و زيبايي ابزار 4

  10 ساخت مراحل مستندات 5

  10 مناسب در ساخت وسيله طراحي 6

  15 كاربردي بودن و استفاده از ابزار نوين 7

  5 (كار گروهي شامل امتياز مي باشد) دو نفره تيم 8

  100 امتیاز داوری

:آزمون نمره میانگین :داوری امتیاز  :امتیاز نهایی جمع  : 

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

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

 ......  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : ................... امضا : ...................استانی/کشوری : ........../ایمنطقه  سومنام و نام خانوادگی داور 

 

 نام و نام خانوادگی 

 مجری آموزیسرای  دانشپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

  نجومقطب استانی  سرایپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 وادگی نام و نام خان

 آموزیدانش  سراهایپژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا



 
 

 ( 43صفحه ) 
 

 

 




