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 الف ـ مقدمه :

کم رنگ بودن نقش آن در جامعه، ترویج فرهنگ آشنایی با دریا به عنوان نعمت  از طرفیبا توجه به اهمیت و جایگاه دریا و صنایع مرتبط با آن و 

با  الهی از جمله اهدافی است که می بایست به آن پرداخته و در این راستا کوشش نمود. در این میان، برنامه ریزي و آشنا ساختن دانش آموزان

 .دریا یکی از اثرگذارترین اقداماتی است که می تواند زمینه ساز تامین نیروي انسانی خالق و کارآمد براي آینده این صنعت مهم باشد

 صنعتی -علمی  التکه به منظور استمرار در نوآوري و ارتقاء محصو رسیده اندهاي علوم و فنّاوري فضایی به این نتیجه  کشورهاي پیشرو در زمینه

باانگیزه با استعداد و خوشفکر است. براي جذب این افراد باید از سنین نوجوانی و در مقاطع   جوان نیروهاي جذب به نیاز تخصصی زمینه هر در

ارتقاي نقش این بخش در و همچنین را فراهم آورد عالقمندیشانهاي موردنظر آشنا نمود و با ایجاد جاذبه امکان  تحصیلی اولیه آنها را با زمینه

سازي شده به دیگر بخشها نیز  یافته یا بومیها و منافع حاصل از سرریز فناوریهاي توسعه اقتدار و امنیت ملی، پیشرانی علم و فناوري در دیگر زمینه

دستاوردهاي  بر آن در کشور ما، عالوه  .از جمله دیگر عواملی هستند که هوافضا را، در سطح جهانی، به یک بخش راهبردي تبدیل کرده است

دیگر هواگردها سبب افزایش عزت و خودباوري ملی شده واخیر به ویژه طراحی، ساخت و پرتاب ماهوارهها و طراحی و ساخت انواع هواپیماها 

 تقا بخشیده است.ایران را در چشم ناظران جهانی ار اسالمی و تراز جمهوري

 ب ـ اهداف :
 کشور در آن اهمیت و دریا و فضایی هاي فناوري با ها خانواده و آموزان دانش آشنایی براي برابر فرصت ایجاد .1

 دریا و فضایی هاي فناوري حوزه با مرتبط تحصیلی هاي رشته سمت به مندي عالقه ایجاد و مستعد آموزان دانش تحصیلی هدایت .2

  کارآفرینی سمت به ها آن هدایت و آموزان دانش خالقانه هاي ایده از حمایت .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات : 

به صورت  ؛هاي ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونارعایت دستورالعملبا توجه به لزوم استانی و کشوري منطقه اي، مرحله  سهین مسابقات در ا .1

پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش  –مطابق تقویم اجرایی مندرج در بخشنامه برگزاري دومین دوره جشنواره علمی ، غیرحضوری

 برگزار می گردد. 3/9/99مورخ  355/420به شماره سراهاي دانش آموزي 

توسط پژوهش سراي دانش  بخشنامه، این  8تا  1راهنماي هر گرایش موضوع پیوست هاي شماره  5مرحله منطقه اي مسابقات وفق بخش  .2

تعیین  سهمیهو  هرگرایش راهنماي 6بخش  مندرج در داوري و بر اساس نمون برگ هاي معاونت متوسطه منطقه نظارت با و طقهآموزي من

 گردد. می برگزارشده در جدول ذیل، 

 جدول سهمیه هر منطقه برای معرفی برگزیدگان منطقه ای

 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

 1پیوست  3 - نفره 2تیم   انفرادي یا پژوهشی -مقاله علمی 1

2 
 مجازي ROVطراحی 

 (بعدي 2ساخت بازي زیر سطحی)
 2پیوست  2 1 - نفره 2تیم 

 3پیوست  2 1 - نفره 2تیم  فیلم کوتاه مستند 3

 4پیوست  3 انفرادي عکاسی  4

 5پیوست  1 1 - نفره 2انفرادي یا تیم  شیپ()کمی کشتی شیمیایی 5

 6پیوست  2 1 - نفره  2یا تیم  انفرادي ایده بازار 6

 7پیوست  2 - انفرادي  ماکت  7

 8پیوست  - 2 - نفره 2انفرادي یا تیم  گالیدر فومی غیرسازه اي 8
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 نظارت با و استانی هاي توسط قطب بخشنامه، این 8تا  1راهنماي هر گرایش موضوع پیوست هاي شماره  5مرحله استانی مسابقات وفق بخش  .3

 راهنماي 6بخش  مندرج در داوري و بر اساس نمون برگ هاي استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري و نظارت محترم کارشناس

 . گردد می تعیین شده در جدول ذیل، برگزار سهمیهو  گرایش هر

با نمون  مطابق، توسط قطب کشوري بخشنامه، این 8 تا 1 شماره هاي پیوست موضوع گرایش هر راهنماي 5 بخش وفق مسابقات کشوري مرحله .4

 برگزار می گردد. گرایش و در صورت تامین اعتبارات الزم هر راهنماي 6 مندرج در بخش داوري برگ هاي

 

 یاستان رگزیدگانب یمعرف یبرااستان هر  هیسهم جدول

 فردی /گروهی گرایش مسابقه ردیف
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

دوره دوم متوسطه فنی 

 و حرفه ای و کاردانش
 راهنما

 1پیوست  3 - نفره 2انفرادي یا تیم  پژوهشی -مقاله علمی 1

2 
 مجازي ROVطراحی 

 (بعدي 2 *سطحیبازي زیر)ساخت 
 2پیوست  2 2 - نفره 2تیم 

 3پیوست  3 2 - نفره 2تیم  فیلم کوتاه مستند 3

 4پیوست  5 انفرادي عکاسی  4

 5پیوست  1 1 - نفره 2انفرادي یا تیم  کشتی شیمیایی)کمی شیپ( 5

 6پیوست  2 1 - نفره  2یا تیم  انفرادي ایده بازار 6

 7پیوست  2 - انفرادي  ماکت  7

 8پیوست  - 2 - نفره 2انفرادي یا تیم  گالیدر فومی غیرسازه اي 8

 زیرسطحی : زیردریایی می باشد.*
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 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانی مسابقات : ت ـ

ذکر  مستندات مورد نیاز آثارمنطقه به همراه تمامی  توسط مدیر پژوهش سراي دانش آموزي و برگزیدگان مرحله منطقه اي مطابق نمون برگ ذیل

راهنماي هر گرایش و نمون برگ هاي داوري برگزیدگان؛ با نامه رسمی اداره آموزش و پرورش منطقه به پژوهش سراي قطب استانی  4شده در بخش 

گردند. همچنین ضروري است مدیر پژوهش سراي دانش آموزي منطقه پس از ورود با نقش  معرفی می شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور

 در سامانه همگام، اقدامات الزم را جهت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله استانی جشنواره، معمول نمایند. "کمیته اجرایی منطقه"

 استانیمعرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله نمون برگ 

 گرایش :                         استان:                                     منطقه:                               نام پژوهش سرا:                               

 عكس منطقهامتیاز در تلفن تماس پایه تحصیلی نام و  نام خانوادگی کد ملی کد اثر دوره تحصیلی 

        

     

       

     

       

     

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 و پرورش منطقهیت آموزش مدیر 

 

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

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

راهنماي هر گرایش و نمون برگ هاي داوري برگزیدگان؛ با نامه رسمی به اداره کل  4ذکر شده در بخش  مستندات مورد نیاز آثارتمامی 

 ریرکبیام يدانش آموز يمستقر در پژوهش سرا شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يو پرورش شهر تهران )قطب کشوري فناور شآموز

کارشناس نظارت و پیگیري امور پژوهش سراهاي دانش آموزي استان پس از ورود با همچنین ضروري است معرفی می گردند. تهران(  3منطقه 

 در سامانه همگام، اقدامات الزم را جهت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله کشوري جشنواره، معمول نمایند. "کمیته اجرایی استان"نقش 

 پرتال به است ضروري آموزشی، محتواهاي از استفاده و مسابقات اجراي روند رد احتمالی تغییرات و اخبار آخرین از اطالع کسب جهت تذکر :

 يفناور کشوري قطب )در ساعات اداري( 021-22925656 تلفن شماره با یا مراجعه src.medu.ir آموزي دانش سراهاي پژوهش کشوري

 .نمایید حاصل در پیام رسان ایتا تماس شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها

 معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشورینمون برگ 

 نام استان:                                                                                            گرایش :

 عكس امتیاز در استان تلفن تماس پایه تحصیلی نام و  نام خانوادگی کد ملی کد اثر دوره تحصیلی 

 

       

     

       

     

       

     

       

       

 نام و نام خانوادگی 

 دیر پژوهش سرای قطب استانیم

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ی حوزهها یفناور

 

 

 تاریخ وامضا

 
 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 

 تاریخ وامضا
 

 نام خانوادگینام و 

 معاون آموزش متوسطه استان

 

 

 

 تاریخ وامضا
 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر کل آموزش و پرورش استان

 

 

 

 تاریخ و امضا
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 1   ویپست

 

  ژپوهشی –راهنمای مقاهل علمی 
 شرفتهی حمل و نقل پ  ،ییفضا ی حوزهاه ی فناورمین دوره مسابقات کشوری شش 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلیرد سال 
 1400-1399  
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 مقدمه : .1

 ،ییفضا ي حوزهها يفناوربرگزاري مسابقاتی با موضوع راستا،  این درتوسعه علمی کشور در گرو توسعه فرهنگ پژوهشی دانش آموزان است و 

 براي بروز خالقیت و نوآوري دانش آموزان فراهم خواهد نمود. رافرصت مناسبی  و از اهمیت ویژه اي برخوردار است شرفتهیحمل و نقل پ

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شده  مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود کاربري پنل طریق از توانند می های اول و دوم متوسطه دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمایشگاه دستاوردهاي و پژوهشی -علمی جشنواره دوره یندوم برگزاري بخشنامه اجرایی تقویم در

 .نمایند نام ثبت نفره 2 تیم یا انفرادی صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم اعضاي: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 . باشد 3 جدول با مطابق و 2 جدولیا  1 جدول موضوعات از یکی با مرتبط باید پژوهشی مقاله .1

 .نباشد مروري مقاله .2

 .باشند...  و مطالعاتی آزمایشگاهی، توانند می آثار .3

 .شود تهیه mp4 فرمت  با اي دقیقه سه فیلم قالب در ،پژوهشی مقاله دفاعیه .4

، کشوري، نهادهاي علمی مرتبط، دانشگاههااز همکاري قطب هاي استانی و  مقاله در صورتی که جهت پیشبرد فعالیت هاي مرتبط با تذکر :

 موسسات آموزشی و ... استفاده شده است، ضروري است که نام مرکز و گواهی تائید آن نیز دریافت گردد.

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

  pdf و  wordفرمت دو در پژوهشی -علمی مقاله .1

 تکمیل شده 1نمون برگ   .2

 mp4با فرمت  یپژوهش -علمی مقاله  دفاعاز اي  قهیسه دق لمیف .3

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

نموده اند، آثار خود را در موعد در سامانه همگام ثبت نام دریا دانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

شده و  داوري 2 نمون برگ اساس مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموزي منطقه و بر

 یند راهنماییآفرآموزي منطقه، گردند. الزم است پژوهش سراي دانش  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق برگزیدگان

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سراي قطب استانی نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو 

 ارسال گردند. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور

و  نظارت محترم کارشناس نظارت تحت شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور استانی هاي قطب توسط . مرحله استانی :5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 ارسال می گردد. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوري  می معرفی کشوري اول
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و سایر مستندات به صورت غیر حضوري انجام می  ها استان از ارسالیدر این مرحله، بررسی و ارزیابی مقاالت . مرحله اول کشوری : 5-3

 نمایند، به مرحله دوم کشوري راه می یابند. امتیاز را کسب  80آثاري که حداقل گیرد. 

شامل مصاحبه غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است تمام دانش آموزانی که در تدوین . مرحله دوم کشوری : 5-4

)آنالین( شرکت نمایند. در نهایت آثار مقاله نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غیرحضوري 

 منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهاي مراحل اول و دوم کشوري، معرفی می گردند. 

 ضمائم : .6

 در حوزه دریا پژوهشی_ علمی  مقالهموضوعات :  1جدول 

 موضوع ردیف موضوع ردیف

 امنیت غذایی کشوردریا، شیالت و تامین  9 جایگاه دریا در کشور ایران 1

 دریا و تامین اقتصادي کشور 10 نقش استراتژیک دریا براي کلیه کشورها 2

 نقش دریا در تامین انرژي 11 دریا و صنعت گردشگري 3

 دریا و شهرهاي ساحلی 12 بنادر و حمل و نقل دریایی 4

 کشتی سازي 13 دریا و حفاظت محیط زیست 5

 حماسه هاي دفاع مقدسدریا و  14 یسکوهاي دریای 6

 دریا و ثروت آفرینی 15 جایگاه و اهمیت دریاهاي ایران 7

 تاریخ دریایی ایران 16 امنیت دریایی کشور 8

 پژوهشی در حوزه فضایی_ علمی مقاله : موضوعات  2جدول 

 موضوعات جشنواره ردیف موضوعات جشنواره ردیف

 دستیابی بشر به فضاروش  14 جایگاه و اهمیت هوافضا در ایران 1

 تاریخچه دستیابی بشر به فضا 15 نقش استراتژیک هوافضا براي کلیه کشورها 2

 شرایط زندگی فضانوردان 16 فضا و صنعت گردشگري 3

 یالمللنیبایستگاه فضایی  17 در زندگی انسان هاماهواره ریتأث 4

 تاریخ فضایی ایران 18 هاماهوارهکاربرد  5

 رانیصنعت ماهواره در جهان و ا خچهیتار 19 دستیابی به فضااهمیت  6

 نقش کاوشگرهاي فضایی در اکتشافات فضایی 20 شناخت محیط فضا 7

 ي آتیهابرنامهچگونگی سفر به ماه، تاریخچه و  21 امنیت فضا براي بشر 8

 ي آتیهابرنامهچگونگی سفر به مریخ، تاریخچه و  22 يآورجمعي هاروشي فضایی، تأثیرات و هازباله 9

 زمین و کاربردها دور ازسنجشدر  هاماهوارهاهمیت استفاده از  23 زمین و کاربردها دور از سنجشي هاروش 10

 ي اتوماتیک فضاییهاستمیس 24 بیو معا ایانواع موشک مزا 11

 ییفضا يهاتست يخأل برا دیتول يفناور 25 موشک یساده حرکت لیتحل 12

 ی در فضا و تأثیرات آن وزنیب 26 برماهواره يهاموشک 13
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 پژوهشی -علمیراهنمای تدوین مقاله :  3جدول 

 و با رعایت موارد ذیل، ارائه گردد : A4صفحه  20حداکثر در و  12حداقل در مقاله 

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

 B Nazaninتک ستونی و با فونت ،  15/1، فاصله بین خطوط  Justifyراست چین شده و  متن اصلی مقاله فقط به زبان فارسی، .2

 تهیه شود. 12اندازة 

ضروري  نقطه، کاما، اعشار فارسی )/(، اعشار انگلیسی ).(، درصد فارسی )%(، و درصد انگلیسی )%(مانند رعایت نکات نگارشی  .3

 .است

  14، اندازه B Nazanin BOLDخط، فونت  2یا  1عنوان :  .4

 10، اندازه B Nazanin BOLD: فونت  عنوان و آدرس نویسندگان و استاد راهنما .5

 12، اندازه B Nazaninچکیده مقاله )خالصه اي از تمام آنچه که انجام شده و بدست آمده است( : فونت  .6

 12، اندازه B Nazaninکلمه، فونت  5کلمات کلیدي : حداکثر  .7

 12، اندازه B Nazaninمقدمه )نحوه شروع پروژه با تشریح نحوه دستیابی به ایده و انتخاب موضوع( : فونت  .8

 12، اندازه B Nazaninگزارش مواد و روش ها )طراحی واجراي پروژه( : فونت  .9

 12، اندازه B Nazaninنتایج حاصل از آزمایش ها و تحلیل مستندات : فونت  .10

 12، اندازه B Nazanin: فونت  بحث .11

 12، اندازه B Nazaninنتیجه گیري : فونت  .12

 12، اندازه B Nazanin پیشنهادات براي مطالعات آتی )آنچه درادامه، براي تکمیل پروژه می توان انجام داد( : فونت  .13

، اندازه    Times New Romanا فونتو منابع انگلیسی را ب 11اندازه  ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسی را با فونت  .14

 و مطابق با استاندارد هاي مراجع نویسی تایپ نمایید.10

 9، اندازه B NazaninBOLDزیر نویس : فونت  .15

 )شرح شکل و نمودار در زیر آن نوشته شود(   12، اندازه B Nazaninمتن شکل ها : فونت  .16

 آن نوشته شود( )شرح جدول در باالي12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .17

 نوشته شود 12، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوین اصلی با فونت  .18

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

 (میباشد src.medu.ir سایت در مشاهده جهت تر کامل راهنماي.)است الزامی
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   پژوهشی -مقاله علمی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  عنوان مقاله

   دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

  چکیده مقاله

 

 شرح مختصر نوآوري 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

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 پژوهشی -مقاله علمی غیرحضوری ی: داور 2برگنمون 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

جمع  امتیاز کسب شده

 امتیاز
 عنوان ارزیابی ارزیابیمعیار 

 داور اول داور دوم

 ارائه ایده نو 10  

خالقیت و 

 نوآوری

 قدرت و دقت در تحلیل داده ها   10  

 کشف اطالعات جدید   10  

 ویژگی خاص مقاله   10  

 به کارگیری صحیح اصول مقاله پژوهشی شامل عنوان، چکیده، مقدمه و ...  5  
ارزش علمی، 

 فنی و تخصصی
 استفاده از مبانی و نظریه های علمی معتبر  10  

 تناسب پژوهش با یافته جدید علوم   10  

 امکان استفاده در سایر پژوهش های کاربردی   10  
کاربرد و حل 

 مسئله
 انطباق با نیازهای بومی و محلی  5  

 بهینه بودن با توجه به استانداردها  5  

 رسا بودن اثر و عدم ابهام  5  
مستند سازی 

 علمی
 رعایت مراحل و تقسیم بندی   5  

 مرتبط بودن با موضوعات دریا  یا هوافضا 5  

 جمع امتیاز 100  

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف:

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

ی ها یفناورمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا حوزه

                         

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 سرای دانش آموزی مجریمدیرپژوهش 

 

  

 تاریخ و امضا
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 2   ویپست

 

 بعدی (  2طحی )ساخت بازی زریس  مجازی    ROVطراحی  راهنمای

 شرفتهی حمل و نقل پ  ،ییفضا ی حوزهاه ی فناورمین دوره مسابقات کشوری شش 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 
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 مقدمه : .1

شرایط  با توجه به گسترش کاربرد علوم رایانه در زندگی روزمره و همچنین عدم نیاز این حیطه از مسابقه، به وسایل و سخت افزارهاي جانبی که در

است، اقتصادي کنونی به عنوان مانعی بر سر راه افزایش خالقیت و استقبال دانش آموزان و مخاطبان از رقابتهاي مختلف پژوهشی و علمی گردیده 

 اقدام به برگزاري این مسابقه می نماید. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورقطب کشوري 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شده  مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود کاربري پنل طریق از توانند می های اول و دوم متوسطه دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمایشگاه دستاوردهاي و پژوهشی -علمی جشنواره دوره یندوم برگزاري بخشنامه اجرایی تقویم در

 .نمایند نام ثبت نفره 2 تیم صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420

  .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم اعضاي: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 .است بالمانع ،سازي بازي افزارهاي نرم از یک هر از استفاده .1

 .باشد 1 جدول با مطابق بعدي 2 زیرسطحی بازي طراحی .2

 .باشد 2 جدول استانداردهاي با مطابق بعدي 2 زیرسطحی ظاهر طراحی .3

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

 مراحل ساخت بازي از عکس و فیلم  .1

 فایل اصلی قابل نصب بازي .2

 نقشه راه بازي و راهنماي اجراي بازي   .3

 تکمیل شده  1نمون برگ  .4

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام  شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوردانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

ي منطقه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموز

گردند. الزم است پژوهش سراي  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس و بر

آنها انجام داده و سپس مستندات نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوراین آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 

و  نظارت محترم کارشناس نظارت تحت شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور استانی هاي قطب توسط . مرحله استانی :5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 ارسال می گردد. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوري  می معرفی کشوري اول

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

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوري راه می یابند.  80 آثاري که حداقلگیرد. 



13 
 

تیم، به صورت همزمان  اعضايشامل مصاحبه غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است . مرحله دوم کشوری : 5-4

له، توانمندي الزم جهت  پاسخگویی به سواالت داوران را در انتظار می رود که راه یافتگان به این مرحدر دفاع غیرحضوري )آنالین( شرکت نمایند. 

عنوان مورد بازي طراحی شده و مستندات ارسالی، داشته  باشند و اگر در این مرحله بر اساس صالح دید کمیته داوري، چالشی براي تغییر در بازي 

الزم به ذکر است تهیه وسایل ارتباط کامل . کمیته داوري باشند شود، اعضاي تیم باید قادر به ایجاد این تغییر در مدت زمان اعالم شده توسط

در نهایت آثار  برخط)وبکم، اینترنت و ...( بر عهده تیم می باشد و کمیته فنی هیچ مسئولیتی در قبال مشکالت فنی شرکت کنندگان  نخواهد داشت.

 وري، معرفی می گردند.ول و دوم کشمنتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهاي مراحل ا

 ضمائم : .6

 بعدی(  2)ساخت بازی زیرسطحی  مجازی   ROVطراحی قوانین اختصاصی :  1جدول 

 

 

 : داستان بازی
شناور ایرانی در دریا دچار سانحه می شود، زیرسطحی شما باید براي جمع آوري محموله شناور و کمک رسانی به خدمه کشتی به سوي شناور  

براي تحویل محموله و افراد نجات یافته به ساحل برگردد. زیرسطحی باید بتواند به سالمت از تمام مخاطرات  ،پایان ماموریتحرکت کند و پس از 

 .طبیعی و مهاجمین زیر دریا عبور کند

 : ازند.بس (دقیقه 2الی  1) یک انیمیشن کوتاه ،شرکت کنندگان باید بتوانند به منظور بیان داستان بازي ساخت انیمیشن بازي 

 مانند؛ در نظر گرفتن المانهاي جذاب و خالقانه 

 ورود مناسب زیرسطحی به درون دریا 

 توانایی شناوري زیرسطحی برروي آب 

 عبور از موانع مختلف 

 مناطق خطر زعبور ا 

 جمع آوري محموله و خدمه 

 پایان مناسب براي هر مرحله 

  قابلیتGame Over 

 نشانگر Life Time 

 باشد.زیرسطحی سطحی مطابق با استانداردهاي موجود یک طراحی ظاهر زیر 

 گرافیک مناسب و استفاده مناسب از المانهاي بصري 

 موسیقی و صداي مناسب 

 بومی سازي طرح بر اساس اقلیم ایران 

 ارائه کامل مستندات از طراحی تا پیاده سازي، شامل؛ 

 عکس و فیلم 

 پروپوزال 

                  گزارش از روند کار 

 بازياجراي  برگه راهنمايائه ار  
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   )زیردریایی(اجزای ظاهری زیرسطحی  استانداردهای : 2جدول 

 قسمت های مورد توجه در طراحی علت نیاز

 بیضی شکل –بدنه استوانه اي  آب  نده در سطح شکافایجاد جریان 

 دو بال افقی در جلو براي شیرجه رفتن به عمق  و اوج گرفتن به سطح آب

 دو بال افقی در عقب شیرجه رفتن به عمق  و اوج گرفتن به سطح آب براي

 سکان  عمودي براي حرکت به چپ و راست

 پروانه در دم بدنه براي تولید نیروي محرکه زیر دریایی

 بادبان براي ورود و خروج خدمه به سطح آب

 پریسکوپ روي بادبان قرار می گیرد براي مشاهده سطح آب

  بعدی(  2مجازی )ساخت بازی زیرسطحی    ROVطراحی  شناسنامه:  1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرعنوان 

   دانش آموزان خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

  نام سرپرست تیم

  شماره تماس سرپرست تیم

 شرح بازي

 

 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

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 بعدی(  2مجازی )ساخت بازی زیرسطحی    ROVطراحی  غیرحضوری ی: داور 2نمون برگ

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 نام ونام خانوادگی طراحان اثر :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

 سرپرست تیم :نام و نام خانوادگی  :شماره تماس 

 امتیاز کسب شده
 ردیف ارزیابیمعیار  جمع امتیاز

 داور اول داور دوم

 1 مستندات کامل)فیلم، عکس، پروپوزال، برگه راهنما و ...(   13  

 2 به کار بردن نمادهاي جذاب و خالقانه 6  

 3 ورود مناسب به دریا 4  

 4 روي آبتوانایی شناوري بر  5  

 5 عبور از موانع و مناطق خطر  6  

 6 جمع آوري کامل محموله و خدمه 7  

 7 پایان بندي مناسب 9  

 Game Over 8قابلیت  5  

 Life Time 9 نشانگر 4  

 ROV   10مطابقت با استانداردهاي موجود  4  

 11 گرافیک مناسب 7  

 12 موسیقی و صداي مناسب 7  

 13 بومی سازي 8  

 14 اجراي کامل بازي  8  

 15 انیمیشن داستان بازي  7  

 جمع امتیاز 100  

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت:

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

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

 نام و نام خانوادگی

 اس امور پژوهش سراهای دانش آموزیکارشن

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

ی ها یفناورمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا حوزه

                         

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

  

 تاریخ و امضا
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 3   ویپست
 

 

 فیلم کواته مستند راهنمای
  شرفتهی حمل و نقل پ  ،ییفضا ی حوزهاه ی فناورمین دوره مسابقات کشوری شش 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 
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 مقدمه : .1

 يقطب کشور ،نینو يها وهیخود با استفاده از ش يها يمندناتو انیب براينان آ زهیو انگ یهنر مفهوم يها تیبه فعال اننوجوان يباتوجه به عالقه مند

با نرم  ییآشناو  مراحل ساخت فیلم مستند، ییایدر عیو صنا ایدانش آموزان با در ییآشنابا هدف  شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور

 .نموده است شیگرا نیا برگزارياقدام به ، خواهد بود يکاربرد اریبس یموزشآ دیجد طیکه با توجه به شرا يریتصو يمحتوا دیتول يافزارها

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شده  مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود کاربري پنل طریق از توانند می های اول و دوم متوسطه دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمایشگاه دستاوردهاي و پژوهشی -علمی جشنواره دوره یندوم برگزاري بخشنامه اجرایی تقویم در

 .نمایند نام ثبت نفره 2 تیم صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420

  .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم اعضاي: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 هیچ محدودیتی ندارد.صرفا به منظور تدوین فیلم،  يریتصو يمحتوا دیتول افزارهاي نرم از استفاده .1

 باشد.  1اثر مطابق با جدول  .2

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

 (صحنه کاري از پشت ا قهیدق 2 لمیف کیو  تیفیعکس با ک 5حداقل ) تولیدمراحل از  لمیعکس و ف .1

 فیلم مستند  يسناریو .2

 Mb 70 حجمحداکثر و   mp4در قالب  اثر لیفا .3

 د.باش 1280در  720در قالب  فیلم .4

  تکمیل شده 1نمون برگ  .5

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام  شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوردانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

ي منطقه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموز

ردند. الزم است پژوهش سراي گ می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس و بر

آنها انجام داده و سپس مستندات نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوراین آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 

و  نظارت محترم کارشناس نظارت تحت شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور استانی هاي قطب توسط استانی :. مرحله 5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 ارسال می گردد. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوري  می معرفی کشوري اول

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

 گیرد.

می باشد. الزم است  فیلم برتر مرحله اول کشوري 10شامل مصاحبه غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحبان اثر . مرحله دوم کشوری : 5-4

 غیرحضوري )آنالین( شرکت نمایند. تیم، به صورت همزمان در دفاع اعضاي
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 ضمائم : .6

 فیلم کوتاه مستندقوانین اختصاصی :  1جدول 

  فیلم کوتاه مستند : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  فیلمعنوان 

   دانش آموزان خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

  شماره همراه ولی دانش آموز

  فیلمچکیده اي در مورد موضوع 
 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مجریواحد آموزشی  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 الف( موضوع :
 ؛تواند در یکی از موضوعات زیر به تولید اثر بپردازد میهر تیم شرکت کننده، تنها 

 زندگی مردم و دریا .5                         شگفتی هاي طبیعی دریا. 2                                                                  صنایع دریایی .1

 آلودگی هاي دریا و سواحل . 4                                            دریا  جاذبه هاي گردشگري .3

 ب( موارد حائز اهمیت :
 ؛گیرد مورد بررسی قرار میذیل، اثر ارائه شده از نظر موارد 

 اصلی اثر را تشکیل می دهد. ياولین نکته یک سناریو و طرح ریزي مناسب است که محتوا ،مستند مناسببراي ساخت  : ویسنار (1

 دقیقه باشد. 5الی  3مدت زمان  فیلم کوتاه مستند ارسالی بین زمان :  (2

 مناسب کیفیت تصویر و نور (3

 ویو سنار ریتصو صدا، نیمناسب ب يبند بیترک (4

 از موسیقی مناسب استفاده :  مناسب يگذار صدا (5

  طرح ينوآور (6

 تاثیر بسزایی بر مخاطب بگذارد. ،زمان کوتاهیاثر بتواند در مدت  : بر مخاطب يگذار ریتاث (7

  توجه تولیدکنندگان اثر به بومی سازي آن است. ،از مهمترین پارامتر هاي بررسی اثر:  يساز یمبو (8
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 فیلم کوتاه مستند غیرحضوری ی: داور 2نمون برگ

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر :نام 

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

جمع  امتیاز کسب شده

 امتیاز
 عنوان ارزیابی ارزیابیمعیار 

 داور اول داور دوم

 سناریو 10  
خالقیت و 

 نوآوری
 ایده نو 10  

 تهیه گزارش مستند و ارتباط با مردم  10  

 هماهنگی اجزا و ساماندهی قالب اثر  10  
ارزش علمی، 

 فنی و تخصصی
 دقت، ظرافت، زیبایی اثر  10  

 صداگذاری مناسب 10  

کاربرد و حل  انتقال مفاهیم فرهنگی و بومی  10  

 گستره تاثیرگذاری اثر بر افراد جامعه  10   مسئله

مستند سازی  رسا بودن اثر و عدم ابهام  10  

 رعایت قالب موضوعات  10   علمی

 جمع امتیاز 100  

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف:

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

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

 نام و نام خانوادگی

 یکارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموز

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

ی ها یفناورمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا حوزه

                         

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

  

 تاریخ و امضا
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 4   ویپست

 

کاسی راهنمای  ع
  شرفتهی حمل و نقل پ  ،ییفضا ی حوزهاه ی فناورمین دوره مسابقات کشوری شش 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 
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 مقدمه : .1

 یدانش آموزان از اهداف اصل يها تیموضوع مطرح در فعال کیبه  ییایشدن امور در لیآن در کشور و تبد تیو اهم ایدانش آموزان با در ییآشنا

فارس،  جیخل تیو اهم گاهیجا ست،یزطیو حفاظت مح ایدربا توجه به گستردگی حوزه دریا  با موضوعاتی مانند . درو یبه شمار م مسابقه نیا

در  اینقش در ،يو گردشگر سمیو صنعت تور ایدر ،ییایمشاغل در ران،یدر کشور ا ایدر گاهیکشورها، جا يبرا ایدر کینقش استراتژ ،يسازیکشت

بنادر و  ،دفاع مقدس يهاو حماسه ایکشور، در ییغذا تیامن نیو تأم ایدر ،یساحل يو شهرها ایدر ،ییایدر يسکوها ،يانوردیدر ،يانرژ نیتأم

 یی، امیداست این بخش از مسابقه در جهت کشف و هدایت استعداد دانش آموزان در این حوزه موثر باشد.اینقل در و حمل

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 طبق و همگام سامانه در خود کاربري پنل طریق از توانند می اول و دوم متوسطه دوم ابتدایی، های دوره آموزان دانش تمام

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

 .نمایند نام ثبت انفرادی صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420به شماره  آموزي

 شرایط اختصاصی اثر : .3
  dpi 300 متر، دقتسانتی 30، عرض حداقل   JPGبا فرمتاین مسابقه را با موضوعات  قطعه عکس 5تواند حداکثر هر شرکت کننده می  .1

 ارسال نماید.

 ها، توسط نرم افزار )فتوشاپ و ...( انجام نگردد.  ویرایش روي عکس .2

 .تهیه شوددانش آموز شرکت کننده با سوژه مورد نظر نیز یک عکس سلفی توسط حتما  .3

  چکیده اي در مورد دلیل انتخاب سوژه عکاسی بیان گردد. ،در شناسنامه اثر .4

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

 قطعه عکس )به همراه یک عکس سلفی دانش آموز شرکت کننده  با سوژه مورد نظر( 5حداکثر  .1

 تکمیل شده  1نمون برگ  .2

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام  شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوردانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

ي منطقه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموز

گردند. الزم است پژوهش سراي  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس و بر

آنها انجام داده و سپس مستندات نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوري قطب استانی این آثار، به پژوهش سرا

و  نظارت محترم کارشناس نظارت تحت شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور استانی هاي قطب توسط . مرحله استانی :5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق برگزیدگانشده و  داوري 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 ارسال می گردد. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوري  می معرفی کشوري اول

و سایر مستندات به صورت غیر حضوري انجام  ها استان از ارسالی هاي عکسدر این مرحله، بررسی و ارزیابی . مرحله اول کشوری : 5-3

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوري راه می یابند.  85آثاري که حداقل . گیردمی 

 .شامل مصاحبه غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحب اثر می باشد. مرحله دوم کشوری : 5-4
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 ضمائم : .6

 عكاسی : شناسنامه 1مون برگ ن

  استان

  شهرستان

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  موضوع

  دانش آموز خانوادگی نام و نام

  ملی کد

  تحصیلی دوره

  پایه تحصیلی

  تلفن همراه

  شماره همراه ولی دانش آموز

  سوژه چکیده اي در مورد دلیل انتخاب 

 

 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

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 عكاسیغیرحضوری : داوری 2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 تحصیلی :دوره 

 پایه تحصیلی :
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 اثر : صاحبنام ونام خانوادگی 

 کد ملی : شماره تماس :

جمع  امتیاز کسب شده

 امتیاز
 عنوان ارزیابی ارزیابیمعیار 

 داور اول داور دوم

 ایده نو  10  

خالقیت و 

 نوآوری

 آفرینش اثر تازه  10  

 قدرت انتقال مفاهیم  10  

 نوآوری در به کارگیری تکنیک  خالقیت و 10  

ارزش علمی،  هماهنگی اجزا و ساماندهی قالب اثر  10  

 دقت، ظرافت، زیبایی و جلوه های دیداری اثر  10   فنی و تخصصی

کاربرد و حل  انتقال مفاهیم فرهنگی و بومی  10  

 گستره تاثیرگذاری اثر بر افراد جامعه  10   مسئله

مستند سازی  رسا بودن اثر و عدم ابهام  10  

 مرتبط بودن با موضوعات دریا  10   علمی

 جمع امتیاز 100  

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف:

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

ی ها یفناورمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا حوزه

                         

 تاریخ و امضا

 و نام خانوادگینام 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

  

 تاریخ و امضا
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 5   ویپست
 

 

 کشتی  شیمیایی)کمی شیپ(    راهنمای
  شرفتهی حمل و نقل پ  ،ییفضا ی حوزهاه ی فناورمین دوره مسابقات کشوری شش 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 
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 مقدمه : .1

با استفاده از نیرو محرکه واکنش و ، هدف طراحی یک شناور)کشتی شیمیایی( با ابعاد مشخص براي حمل وزنه اي از پیش تعیین شده گرایشدر این 

هاي شیمیایی می باشد. شرط اصلی در زیست سازگاري واکنش شیمیایی است. در این مسابقه جذاب، دقت عمل، کنترل واکنش شیمیایی، مهندسی 

 .قیت شرکت کنندگان به محک گذاشته خواهد شدو طراحی مناسب و خال

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شده  مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود کاربري پنل طریق از توانند می های اول و دوم متوسطه دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش دستاوردهاينمایشگاه  و پژوهشی -علمی جشنواره دوره یندوم برگزاري بخشنامه اجرایی تقویم در

 .نمایند نام ثبت نفره 2 تیمانفرادی یا  صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420

  .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم اعضاي: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 الزامی است. 1رعایت قوانین مندرج در جدول در تولید اثر،  .1

ه در طراحی قایق وجود ککامل واکنش هاي شیمیایی به کار رفته به عنوان نیرو محرکه، خصوصیات منحصر به فردي  توضیح حاوي  pdfفایل  .2

 اجزاي مکانیکی به کار گرفته شدهدارد، دیدگاه هاي زیست محیطی به کار رفته در طراحی، شرح مختصر 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

  pdfفایل  .2

 را همراه خود داشته باشند. اصل اثر)طراحی(تیم هاي راه یافته به  مرحله دوم کشوري می بایست در روز مسابقه،  تذکر:

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام  شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوردانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  مرحله منطقه ای : .1ـ  5

ي منطقه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموز

گردند. الزم است پژوهش سراي  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس و بر

آنها انجام داده و سپس مستندات نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوراین آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 

و  نظارت محترم کارشناس نظارت تحت شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور استانی هاي قطب توسط . مرحله استانی :5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 ارسال می گردد. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوري  می معرفی کشوري اول

تیم ها در این مرحله، بر اساس مستندات ارسالی و  .می باشدشامل مصاحبه غیرحضوري )آنالین( این مرحله . مرحله اول کشوری : 5-3

سوال مربوط به این گرایش در مدت زمان مشخص، توسط داوران کشوري ارزیابی خواهند شد و تیم  5همچنین نحوه پاسخگویی دانش آموزان به 

 به سهمیه مقرر شده توسط دفتر آموزش متوسطه نظري، به مرحله دوم کشوري راه می یابند. هایی که باالترین امتیاز را دریافت نمایند، با توجه

است دانش  الزممی باشد.  مرحله اول کشوري برگزیدگانشامل مصاحبه غیرحضوري )آنالین( داوران با . مرحله دوم کشوری : 5-4

تیم هاي  نمایند. شرکت این مرحله در همزمان صورت به نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، این فعالیتآموزانی که در 

 دانش آموزي که موفق به کسب باالترین مجموع امتیاز گردند، به عنوان تیم هاي برتر معرفی خواهند شد. 
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 ضمائم : .6

 کشتی  شیمیایی)کمی شیپ(قوانین اختصاصی :  1جدول 

شناورهایی که نیروي محرکه ي آن ها توسط مواد و واکنش هاي شیمیایی تامین می شود، شرکت می  ی است که درآنگرایش کمی شیپ

 این ین می گردد. هدف از انجامیعت هارتبه ي آن ،وزنه ي درخواستی توسط هر قایقحمل ین نکنند و با توجه به زمان، مسافت طی شده و همچ

 در این مسابقه یک کشتی شیمیایی طراحی می گردد. ی کنترل یک واکنش شیمیایی است.نمایش توانای ،مسابقه

 کشتی شیمیایی قوانین مسابقه ی   :  
 :عبارتند از  ،مجاز نمی باشد هاواکنش هاي شیمیایی که استفاده از آن  -1

 واکنش هایی که باعث پخش دود یا مه مواد سمی در اطراف آن گردد. -1-1

 با شعله همراه است.واکنش هایی که    -2-1

 واکنش هایی که خروجی آن ها به صورت جت گازهاي داغ می باشد.   -3-1

ی که احتمال انفجار به علت خروج سریع گاز، مایع و یا هر عامل دیگري در آن ها وجود داشته باشد. )واکنش هایی که منجر یواکنش ها  -4-1

 ریزش مواد و آب شود، سبب حذف دست سازه از مسابقه می گردد.(به حوادثی از قبیل انفجار، صداي ناهنجار، نشت و 

پلیمر و دیگر  ،مثل استفاده از باطري هاي خشک لیتیم)براي راندن قایق ممنوع می باشد. ،استفاده از منابع انرژي به جز سوخت شیمیایی -2

  (محرکه ي خارجی يباطري هاي تجاري و صنعتی موجود در بازار و به طور کلی نیرو

 کنترل از راه دور و موارد مشابه ممنوع است. احی سیستمی باطر -3

 مکانیزم هایی مثل هل دادن یا کوک کردن، استفاده از تکیه گاه و وارد کردن ضربه براي شروع حرکت مجاز نمی باشد.استفاده از   -3-1

 ي نیروي محرکه بهره می برند، ممنوع می باشد.استفاده از پیش ران یا رانشانه که از تخلیه ي گاز ها و مایعات )جت گاز( برا  -3-2

 می گردد.وري، صوتی و ... خطا محسوب استفاده از هرگونه سنسور الکتریکی اعم از ن -4

این اجزا پس از ایجاد  گونه اي باشد کهه طراحی ب استفاده از جرقه، شعله ي کبریت و ... براي شروع واکنش تنها در صورتی مجاز است که -5

 قایق محسوب نگردد. واز قایق جدا شده و جز ،جرقه

 سانتی متر مکعب باشد. 80*40*30به ابعاد ي قایق ساخته شده بایستی اجزا -6

 هر قسمت قایق ممنوع می باشد. طراحی استفاده از رگالتور جریان الکتریکی در -7

 طراحی کشتی شیمیایی برعهده خود دانش آموزان خواهد بود. -8

 طبق نظر داوران موجب حذف تیم خواهد شد. ،قوانینهر گونه عدم تطابق با  -9

  کشتی شیمیایی نحوه برگزاری مسابقه(Chemeship) : 

در صورت )در این مسابقه هر تیم می بایست یک کمی شیپ استاندارد با نرم افزارهاي طراحی  به صورت دو بعدي و یا سه بعدي طراحی کرده

پاسخ گوي تیم داوري مبنی بر نحوه حرکت، نحوه توقف، چگونگی  ،طراحی را صورت دهند( و پس از آن ،عدم تسلط می توانند بر روي کاغذ

بررسی مرکز ثقل، چگونگی جابجایی بار در طراحی و همین طور پاسخگوي سواالت حوزه شیمی نظیر نحوه انجام واکنش، بررسی سینتیک 

 بررسی ترمودینامیک واکنش می باشد.  و واکنش

، بخش طراحی و واکنش شیمیایی تقسیم بندي شده و داوران به صورت مشخص در هر دو بخش 2ه توضیحات باال، امتیازات در با توجه ب

 دقیقه به سواالت پاسخ دهند.  20و دانش آموزان موظف هستند ظرف مدت  می پرسندرا  یسواالت

قیم را بدون هیچگونه انحرافی طی کرده و هیچ سیستم ناوبري که بتواند که بتواند مسافت مست است نکته حائز اهمیت در این مسابقه طراحی قایقی

دانش آموزان می بایست جنبه هاي جانبی حرکت کشتی نظیر باد هاي مالیم و موج  ،در طراحی در حین حرکت اعمال شود، استفاده نگردد.

 تا بتوانند پاسخگوي سواالت داوران باشند.  بگیرندهاي مالیم را در نظر 
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 کشتی  شیمیایی)کمی شیپ( : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرعنوان 

   دانش آموزان/دانش آموز خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

  شماره همراه ولی دانش آموز

  سرپرست تیم خانوادگی نام و نام

 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

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

القمندان قرار خواهد جهت کسب اطالعات بیشتر در این حوزه، آموزش هاي آنالینی )برخط( در نظر گرفته شده است که در اختیار ع : 1 تذکر

وز پاسخگویی، آنها رو در  می گیردگرفت. همچنین در این آموزش ها، یک نرم افزار ساده آزمایش گاه مجازي در اختیار دانش آموزان قرار 

 نش را برآورد نمایند.توجه به نوع طراحی خود، بتوانند از این نرم افزار شبیه سازي استفاده کنند و تغییرات ناشی از واکمی بایست با 

نمره الباقی را کسب می کنند. در حوزه  %50سواالت در حوزه شیمیایی بخش دوم نمره و  %50بخش اول سواالت در حوزه طراحی  : 2تذکر 

ایست سواالتی نظیر علت انتخاب جنس بدنه، علت جاگیري قسمت هاي مختلف کشتی، نحوه بررسی مرکز ثقل، دانش آموزان می ب ،طراحی

د. همچنین در بخش واکنش شیمیایی، می بایست به سواالتی نظیر چرایی انتخاب واکنش نباشرا پاسخگو نحوه سیستم کنترل حرکت کشتی 

 پاسخگو باشند.را نامیک واکنش شیمیایی حرکتی سیستم ترمز، سینتیک واکنش و ترمودی
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 کشتی  شیمیایی)کمی شیپ( غیرحضوری ی: داور 2نمون برگ

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 تماس : شماره

 نام و نام خانوادگی سرپرست تیم : کد ملی : شماره تماس :

 طراحی

 امتیاز کسب شده
 سیستم توقف

 امتیاز( 10)

 مرکز ثقل

 امتیاز( 10)

 نیروی محرکه

 امتیاز( 10)

 مواد سازه

 امتیاز( 10)

 خالقیت

 امتیاز( 10)

      

 واکنش شیمیایی

 امتیاز کسب شده
 سینتیک

 امتیاز( 5)

 ترمودینامیک

 امتیاز( 10)

 نرم افزار

 امتیاز( 15) 

 رکتیحتسلط بر واکنش 

 امتیاز( 10)

 خالقیت

 امتیاز( 10)

      

 100جمع نهایی امتیاز از  

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف:

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

ی ها یفناورمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا حوزه

                         

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری مدیرپژوهش سرای دانش

 

  

 تاریخ و امضا
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 6   ویپست
 

 

    ایده بازار راهنمای
  شرفتهی حمل و نقل پ  ،ییفضا ی حوزهاه ی فناورمین دوره مسابقات کشوری شش 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 
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 مقدمه : .1

با معرفی ضرورت هاي  و ابداعات دانش آموزان مورد توجه قرار گیردو  تازهاجراي این گرایش بستري را فراهم می کند تا اندیشه هاي نو، افکار 

کشف ، آموزش و پرورش خالقیت و قوه تخیل .علمی روز کشور، زمینه ساز ترویج علم جهت دانش آموزان پژوهشگر در این حوزه گردد

  نیز محقق گردند. حمایت از ایده هاي نو و کاربردي ،آنها تیو هدا يدانش آموز ياستعدادها

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شده  مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود کاربري پنل طریق از توانند می های اول و دوم متوسطه دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمایشگاه دستاوردهاي و پژوهشی -علمی جشنواره دوره یندوم برگزاري بخشنامه اجرایی تقویم در

 .نمایند نام ثبت نفره 2 انفرادی یا تیم صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420

  .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم اعضاي: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 باشد. زیر موضوعات از یکی در، 1با توجه به جدول  ،پیشرفته نقل حمل و هوافضا محوریت با شرکت کنندگان ایده .1

 کاوشگرالف( 

 فضاپیماب( 

 سرنشین بدون هاي پرندهپ( 

 منوریلت( 

 اجراي مراحل اصلی، هدف مسئله، بیان موضوع، شامل (باشد داشته عکس تواند می) ایده شرح صفحه یک حداقلبه صورت  2نمون برگ  .2

 .گردد تکمیل PDF قالب در ،(مدت کوتاه هدف)برسیم آن به ایده اجراي از پس تا است مطلوب که نتایجی و ایده

  .گردد بیان آن وکابرد ایده این خلق چگونگی ایده، چکیده، اثر شناسنامه در .3

 براي و باشد داشته حضور فیلم در باید حتما کننده شرکتتهیه شود.  Mb 50از کمتر حجم با mp4 صورت به ایده ارائه از اي دقیقه سه فیلم .4

 .نماید استفاده پوینت پاور مانند ارائه هاي برنامه یا ایده ماکت از باید ارائه

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

  شده تکمیل 1 برگ نمون .1

 pdfو word قالب درو  شده تکمیل 2 برگ نمون .2

  Mb 50از کمتر حجم با mp4 صورت به ایده ارائه اي دقیقه سه فیلم .3

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام  شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوردانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموزي منطقه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي 

گردند. الزم است پژوهش سراي  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 3 نمون برگ اساس و بر

آنها انجام داده و سپس مستندات نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعرگزیده را آثار بمد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوراین آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 



31 
 

و  نظارت محترم کارشناس نظارت تحت شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور استانی هاي قطب توسط . مرحله استانی :5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 3 برگ نمون اساس بر و استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 گردد. ارسال می شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوري  می معرفی کشوري اول

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

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوري راه می یابند.  85. آثاري که حداقل گیرد

 .)آنالین( داوران با صاحب اثر می باشدشامل مصاحبه غیرحضوري . مرحله دوم کشوری : 5-4

 ضمائم : .6

 دهیا طیو شرا فی: تعار1جدول شماره 

 

 

 

 

 

نتیجه فکر فرد یا افراد است که جدید بوده و براي اولین بار راهکاري بهتر و با ارزش تر را براي پاسخ به یک 

را ارائه می دهد. ایده تفکري است که منجر به تغییر  فناوري و نیاز و یا حل چالش موجود در یک حرفه، فن

 حصوالت و خدمات می شود. یک ایده پاسخگوي سواالت زیر است:کمی و کیفی م

 چالش پیش رو چیست؟ مخاطب آن کیست؟ راهکار جدید ارائه شده، چیست؟

 ایده

 .داراي طراحی مفهومی یا مستند سازي علمی باشد -1

 به بیان ساده و مختصر نوشته شده باشد. -2

 .باشد هوافضاهوشمندانه و در راستاي توسعه و رونق در حوزه  -3

 انطباق با نیازهاي بومی و محلی داشته باشد. -4

 براي اولین بار ارائه شده باشد یا نسبت به نمونه هاي موجود، مزیتی بیشتر داشته باشد. -5

 .مبتنی برحل یک مسئله یا رفع یک نیاز باشد -6

 .و نوآوري باشد داراي خالقیت -7

 شرایط ایده

 هوافضاحوزه  ( طرح مساله و بیان مرتبط بودن آن با 1

 لهئ( جست و جوهاي پیرامون مس2

 ( تشریح کامل ایده و مزیت هاي آن نسبت به روش هاي قبلی3

 ( بررسی امکان پذیري عملیاتی نمودن ایده4

 ( توجیه اقتصادي ایده5

بخش های ضروری 

 خلق ایده
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 ایده بازار : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  ایدهعنوان 

   دانش آموزاندانش آموز/ خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

  شماره همراه ولی دانش آموز

 چکیده ي ایده 

 

 است؟ دهیبه ذهن شما رس لیه دلچبه  دهیا نیا

 

  ایدهکاربرد 

 

 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

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 بازار فرم شرح  ایده: 2نمون برگ

 عنوان ایده : 

 استان/شهر: :کد ثبت نام در همگام مشخصات صاحب /صاحبان ایده :

 شماره تماس مقطع تحصیلی یکدمل نام و نام خانوادگی

    

    

 شرح ایده شامل؛ 

 :بیان مسئله

 

 

 

 هدف اصلی: 

 

 

 

 :مراحل اجراي ایده)نقشه راه( 

 

 

 

 

 کوتاه مدت(:نتایج مطلوب )اهداف 

 

 

 

 

 

 این ایده چه دلیلی به ذهن شما رسیده است ؟ در چند خط منشاء ایجاد ایده در ذهن خود را بنویسید.

 

 

 

 
 )عکس نباشد(ارسال گردد.  pdfبصورت فایل 
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ایده بازار غیرحضوری یداور:  3مون برگن  

 :  ایدهعنوان  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 تحصیلی :پایه 
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

جمع  امتیاز کسب شده

 امتیاز
 عنوان ارزیابی ارزیابیمعیار 

 داور اول داور دوم

 طرح ایدهبودن شفاف وگویا  10  

 خالقیت و نوآوری
 نوآوري داراي خالقیت و 10  

 هوافضاهوشمندانه و در راستاي توسعه و رونق در حوزه  8  

 کشف اطالعات جدید   5  

ارزش علمی، فنی  استفاده از مبانی و نظریه هاي علمی معتبر  10  

 تناسب پژوهش با یافته جدید علوم   5   و تخصصی

 نی برحل یک مسئله یا رفع یک نیازمبت 10  

 کاربرد و حل مسئله

 امکان استفاده در سایر پژوهش هاي کاربردي 5  

 )براي اجرا با موانع جدي روبرو نباشد( بودنقابل اجرا  5  

 بهینه بودن با توجه به استانداردهاو  توجیه اقتصادي مناسب 5  

 انطباق با نیازهاي بومی و محلی 5  

 داراي طراحی مفهومی یا مستند سازي علمی  5  

 مستند سازی علمی
 ارائه جذاب و اصولی 7  

 رسا بودن اثر و عدم ابهام 5  

 مرتبط بودن با موضوعات  5  

 جمع امتیاز 100  

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف:

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

ی ها یفناورمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا حوزه

                         

 تاریخ و امضا

 و نام خانوادگینام 

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

  

 تاریخ و امضا
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 7   ویپست

 

 ماکت راهنمای
  شرفتهی حمل و نقل پ  ،ییفضا ی حوزهاه ی فناورمین دوره مسابقات کشوری شش 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 
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 مقدمه : .1

، نیاز به پرورش نیروهاي ل نوجوان و جوان به اهمیت هوافضاهاي آن و توجه جامعه و خصوصا نسجهت آشنایی دانش آموزان با هوافضا و شگفتی 

هاي فناورانه دانش آموزان با موضوعات هوافضا، زمینه اي را فراهم می آورد تا با بروز  متخصص در این زمینه وجود دارد. لذا حمایت از طرح

 در این حوزه، به سمت رشته هاي تحصیلی مرتبط به این حوزه جذب شوند. و پرورش آنها خالقیت ها در جهت هدایت استعداد

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شده  مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود کاربري پنل طریق از توانند می های اول و دوم متوسطه دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمایشگاه دستاوردهاي و پژوهشی -علمی جشنواره دوره یندوم برگزاري بخشنامه اجرایی تقویم در

 .نمایند نام ثبت انفرادی صورت به ، 3/9/99مورخ  355/420

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 . (مرتبط باشد)از نمونه پکیج هاي آماده جهت ساخت ماکت استفاده نشود هوافضا دست ساز دانش آموز و با موضوعات حوزه ،ماکت .1

  .مواد ترکیبی و مواد بازیافتیپالستیک،  چوب، فلز، ،مواد اولیه در طراحی و ساخت ماکت هاي دست ساز عبارتند از : فوم .2

 دانش آموز تنها با ارسال یک اثر می تواند دراین بخش از مسابقه شرکت نماید. هر .3

 همراه با خالقیت و نوآوري باشد.و بایستی با ظرافت و ترکیب بندي صحیح  اثر .4

که  ماکت )مستند سازي باید از ابتدا تا انتهاي ساختتهیه شود mp4دقیقه اي از روند ساخت ماکت دست ساز در فرمت  3فیلم کوتاه  .5

 نشانگر فعالیت دانش آموز می باشد را در برگیرد(.

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

 فیلم سه دقیقه اي از ساخت ماکت .1

 تکمیل شده  1نمون برگ  .2

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام  شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوردانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

طقه نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموزي من ثبت

گردند. الزم است پژوهش سراي  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس و بر

آنها انجام داده و سپس مستندات نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوراین آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 

و  نظارت محترم کارشناس نظارت تحت شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور استانی هاي قطب توسط استانی :. مرحله 5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 ارسال می گردد. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوري  می معرفی کشوري اول

 . گیردو سایر مستندات به صورت غیر حضوري انجام می  ها استان از ارسالی آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی . مرحله کشوری : 5-3
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 ضمائم : .6

 ماکت : شناسنامه 1مون برگ ن

  استان

  شهرستان

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  موضوع

  دانش آموز خانوادگی نام و نام

  ملی کد

  تحصیلی دوره

  پایه تحصیلی

  تلفن همراه

  شماره همراه ولی دانش آموز

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 امضاشماره تلفن، تاریخ و 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 ماکت غیرحضوری : داوری 2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 تحصیلی :پایه 
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 اثر : صاحبنام ونام خانوادگی 

 کد ملی : شماره تماس :

جمع  امتیاز کسب شده

 امتیاز
 عنوان ارزیابی ارزیابیمعیار 

 داور اول داور دوم

 ایده نو  10  

خالقیت و 

 نوآوری

 آفرینش اثر تازه  10  

 قدرت انتقال مفاهیم  5  

 خالقیت و نوآوری در اجرا 10  

 هماهنگی اجزا و ساماندهی قالب اثر  10  
ارزش علمی، 

 فنی و تخصصی
 دقت، ظرافت، زیبایی و جلوه های دیداری اثر  10  

 کارکرد اثر مطابق با اهداف محصول  5  

کاربرد و حل  انتقال مفاهیم فرهنگی و بومی  10  

 گستره تاثیرگذاری اثر بر افراد جامعه  5   مسئله

 رسا بودن اثر و عدم ابهام  10  
مستند سازی 

 علمی
 استفاده از مواد و وسایل ساده و سهل الوصول  10  

 مرتبط بودن با موضوعات هوافضا 5  

 جمع امتیاز 100  

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف:

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

ی ها یفناورمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا حوزه

                         

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

  

 تاریخ و امضا
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 8   ویپست

 

 گالیدر فومی غیر سازه ای راهنمای
  شرفتهی حمل و نقل پ  ،ییفضا ی حوزهاه ی فناورمین دوره مسابقات کشوری شش 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 
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 مقدمه : .1

عالقه دانش آموزان به علوم پرواز، قطب کشوري فناوري هاي حوزه فضایی، حمل در زندگی روزمره و  هوافضابا توجه به گسترش کاربرد علوم 

اقدام به آشنایی با ایده یابی و  کاربردي سازي این علم در کشور، آشنایی بیشتر مجموعه هاي دانش آموزي با علم هوافضاو نقل پیشرفته با هدف 

کارگاههاي در  می توانند شرکت کنندگانبراي ارزیابی آموزشی و یادگیري مفاهیم و نیز بکارگیري اصول پرواز،  مسابقه می نماید. برگزاري این

  .شرکت نمایند نیزمسابقات  آنالین 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود کاربري پنل طریق از توانند می اول متوسطه دوره آموزان دانش تمام

 ،3/9/99مورخ  355/420به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمایشگاه دستاوردهاي و پژوهشی -علمی جشنواره دوره یندوم برگزاري بخشنامه

 .نمایند نام ثبتنفره  2یا تیم  انفرادی صورت به

 . منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم اعضاي: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 باشد. 1مطابق با جدول  گالیدر فومی غیر سازه اياستانداردهاي ساخت و آماده سازي  .1

 باشد.  2 مطابق با استانداردهاي جدول گالیدر فومی غیر سازه اي نمونه روش ساخت .2

 تعدادي عکس گرفته شود.و نحوه تنظیم کردن)تریم( گالیدر  مراحل ساختاز  .3

 یدر همراه با توضیحات شرکت کنندگان تهیه شود.و نحوه تنظیم کردن)تریم( گال مراحل ساختاي از  دقیقه 10حداکثر فیلم  .4

 نوشته شود. pdf، در قالب مقاله فنی از نحوه ساخت و تنظیم)تریم( گالیدر به همراه پیشنهادات براي بهبود عملکرد .5

 تهیه شود. نحوه پرتاب و انتخاب زاویه حمله گان در موردهمراه با توضیحات شرکت کنند گالیدر دقیقه اي از پرتاب 2فیلم حداکثر  .6

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

 و نحوه تنظیم کردن)تریم( گالیدر عکس و فیلم مراحل ساخت .1

 pdfمقاله فنی در قالب  .2

 فیلم پرتاب گالیدر .3

 تکمیل شده 1نمون برگ  .4

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

در سامانه همگام  شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوردانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

ي منطقه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموز

دند. الزم است پژوهش سراي گر می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس و بر

آنها انجام داده و سپس مستندات نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناوراین آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 
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و  نظارت محترم کارشناس نظارت تحت شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناور استانی هاي قطب توسط استانی :. مرحله 5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 ارسال می گردد. شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا ي حوزهها يفناورگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوري  می معرفی کشوري اول

. گیردبه صورت غیر حضوري انجام می  ها استان از ارسالیمستندات آثار در این مرحله، بررسی و ارزیابی کشوری : اول . مرحله 5-3

 .به مرحله دوم کشوري راه می یابندامتیاز را کسب نمایند،   80آثاري که حداقل 

شامل مصاحبه غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است تمام دانش آموزانی که در  . مرحله دوم کشوری :5-4

انتظار نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غیرحضوري )آنالین( شرکت نمایند.  ساخت اثر

داشته   ،شده و مستندات ارسالی ساخته را در مورد گالیدرتوانمندي الزم جهت  پاسخگویی به سواالت داوران  ،این مرحله به راه یافتگانمی رود که 

تغییر این تیم باید قادر به ایجاد ، اعضاي عنوان شود گالیدر یا تنظیم چالشی براي تغییر؛ این مرحله بر اساس صالح دید کمیته داوري دراگر و باشند 

ی باشد و . الزم به ذکر است تهیه وسایل ارتباط کامل برخط)وبکم، اینترنت و ...( بر عهده تیم مدر مدت زمان اعالم شده توسط کمیته داوري باشند

 کمیته فنی هیچ مسئولیتی در قبال مشکالت فنی شرکت کنندگان  نخواهد داشت.

 ضمائم : .6

 : استانداردهای ساخت و آماده سازی گالیدر فومی غیر سازه ای 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانتیمتر 80طول بال  .1

 سانتی متر 40طول بدنه حداکثر  .2

 .بنابراین استفاده از ریب و اسپار در بال ممنوع است .حتما گالیدر باید غیر سازه اي باشد .3
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 گالیدر فومی غیر سازه ای : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  نام اثر

   دانش آموزاندانش آموز/ خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

  نام سرپرست تیم

 سرپرست تیم شماره تماس
 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگینام و نام 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 گالیدر فومی غیر سازه ای غیرحضوری ی: داور 2نمون برگ

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 طراح/طراحان اثر :نام ونام خانوادگی 

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

  سرپرست تیم :نام و نام خانوادگی  : شماره تماس

 حداکثر امتیاز کسب شده

 امتیاز
 ردیف ارزیابیمعیار 

 داور اول داور دوم

 1 مستندات کامل)فیلم، عکس، مقاله، برگه راهنما و ...(   30  

 2 کار بردن متریال جذاب و خالقانهبه  11  

 3 واز پرندهرتوانایی پ 9  

 4 نحوه پرتاب گالیدر 10  

 5 استفاده درست از چسب و تمیزی در کار  6  

 6 انجام مناسب برش های فوم 7  

 7 سمباده کاری مناسب 9  

 8 جا زدن درست بال و بالچه 5  

 9 انتخاب بال و بالچه متناسب 4  

 10 ظیم صحیح مرکز ثقل گالیدرتن 9  

 جمع امتیاز 100  

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف:

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

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

 نام و نام خانوادگی

 آموزیکارشناس امور پژوهش سراهای دانش 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

ی ها یفناورمدیرپژوهش سرای قطب استانی 

 شرفتهیحمل و نقل پ ،ییفضا حوزه

                         

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

  

 تاریخ و امضا

 




