


 

 باسمه تعالی 

 ومین دوره مسابقات شیوه انمه س 

 ی آموزدانش  سرااهیژپوهش  نجوم

تحصیلی 
   1400-1401 رد سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (   1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه : 

ابتكار، تخيّل و حس اكتشاف و كاوشگري را فراهم و قوه    ندك آشكار ميساساً علم نجوم رمز و رازهاي كيهان و كائنات پهناور، متغير و زيبا را  ا

ومين سال  سو همچنين با توجه به زمينه پژوهشي اين شاخه علمي، مسابقات نجوم براي  سازد. با در نظر گرفتن استانداردهاي سواد نجومي  مي

 گزار خواهد شد. آموزي كشور بر سراهاي  دانش پژوهشپژوهشي  -جشنواره علمي سومين متوالي ذيل يكي از مسابقات 

 ب ـ اهداف : 
 در زمينه نجوم   آموزاندانش توسعه آگاهي عمومي  .1

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

 در زمينه نجوم  آموزاندانش شناسايي استعدادها و خالقيت هاي   .3

 : مسابقات معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگانـ پ  
به صورت   ؛كروناه با  بارزهاي ابالغي ستاد ملي مدستورالعملرعايت  لزوم  با توجه به  و كشوري  استاني  منطقه اي،  مرحله    سه ين مسابقات در  ا .1

  سراهايپژوهش پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي    –ن دوره جشنواره علمي  وميسطابق تقويم اجرايي مندرج در بخشنامه برگزاري  غيرحضوري، م

 . گرددميبرگزار  20/07/1400مورخ  361/400به شماره آموزي دانش 

تشكيل حضوري كالس ها در مدارس و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي ابالغي توسط ستاد ملي مبارزه با كرونا، اين جشنواره به   در صورت تذکر:

 .گرددميصورت حضوري برگزار 

آموزي سراي دانش پژوهش توسط  بخشنامه، اين 6تا  1راهنماي هر گرايش موضوع پيوست هاي شماره  5مسابقات وفق بخش اي منطقهمرحله  .2

تعيين شده در  سهميهو    هرگرايش راهنماي  6بخش   مندرج در  داوري  يهابرگ و بر اساس نمون   معاونت متوسطه منطقه نظارت با  و طقهمن

 . گرددمي برگزارجدول ذيل،  

 نظارت با و استانيهاي قطب توسط  بخشنامه، اين  6تا  1راهنماي هر گرايش موضوع پيوست هاي شماره  5مرحله استاني مسابقات وفق بخش    .3

 هر راهنماي  6بخش مندرج در  داوري  يهابرگ و بر اساس نمون   استانآموزي  دانش سراهايپژوهش  امور پيگيري و نظارت محترم كارشناس

 . گرددمي تعيين شده در جدول ذيل، برگزار سهميهو  گرايش

با    مطابق  ،توسط قطب كشوري   بخشنامه،  اين   6  تا   1  شماره   هاي   پيوست   موضوع   گرايش  هر   راهنماي   5  بخش  وفق   مسابقات  كشوري   مرحله  .4

 . گرددميبرگزار   و در صورت تامين اعتبارات الزم گرايش  هر راهنماي  6 بخشمندرج در  داوري يهابرگ نمون 

  كشوريقطب  /    )مرحله استاني( هاي استانيقطب   /اي()مرحله منطقه سراهاي مناطق پژوهش توسط    ،هاگرايشبراي تمامي  آزمون علمي مجازي    تذکر :

كانال   يا  nojum-src.medu.irقطب كشوري نجوم  از طريق سايت  ه،  آموزشي مربوطعلمي و  محتواي  .  گرددميبرگزار    )مرحله كشوري(نجوم 

  آموزاندانش سواالت آزمون متناسب با پايه تحصيلي  .  ان مي باشدآموزدانش در دسترس     astropole@ايتا  د وشبكه شا  قطب كشوري نجوم در

  نمره این آزمون به عنوان  و    شودآزمون، متعاقبا اعالم  ميمحل و زمان  .  گردددوم ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحي ميدوره  براي سه  

 لحاظ خواهد شد.  ای/استانی/کشوری منطقه همرحلداوری در  امتیاز کل نمره از 15

 

 فردی /گروهی  گرایش مسابقه  ردیف 
دوره دوم  

 ابتدایی 

دوره اول  

 متوسطه

دوره دوم  

 متوسطه نظری 

دوره دوم متوسطه فنی  

 کاردانش و حرفه ای و 
 راهنما

 1پیوست 4 -  نفره  3تيم  نجوم پژوهشی انجمن علمی  1

 2پیوست 4 4 نفره  2تيم  انفرادي يا نجومی  یمحتواارائه  2

 3پیوست 4 -  نفره  2تيم  انفرادي يا )مقاله( پژوهش نجومی  3

 4پیوست 3 - -  نفره  2تيم  انفرادي يا نجوم رصدی  4

 5پیوست 3 3 نفره  2تيم  انفرادي يا ساخت مدل و ابزار نجومی  5

 6پیوست 3 - نفره   3تيم  کاوش فضایی 6



 (   2صفحه ) 

 : مسابقات استانیبرای شرکت در مرحله  ای منطقهمعرفی برگزیدگان  ـ ت
 آثار مستندات مورد نیاز به همراه تمامي  منطقه ي آموزدانشي سراپژوهش مديرتوسط  و مطابق نمون برگ ذيلاي منطقهبرگزيدگان مرحله 

سراي پژوهش به  اداره آموزش و پرورش منطقه  ي داوري برگزيدگان؛ با نامه رسمي  هابرگ  نمونراهنماي هر گرايش و    4ذكر شده در بخش  

  "اجرايي منطقهكميته "منطقه پس از ورود با نقش آموزي سراي دانش پژوهشهمچنين ضروري است مدير . گردندميمعرفي  نجوم قطب استاني 

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

 برای شرکت در مرحله استانی ای منطقه معرفی برگزیدگان  نمون برگ 

 :                                                        گرایش :سراپژوهش استان:                                     منطقه:                               نام 

 نام و  نام خانوادگی  کد ملی  کد اثر رشته تحصیلی /دوره تحصیلی 
پایه 

 تحصیلی 
 تلفن تماس

امتیاز 

 منطقه در
 عكس 

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی 

 مسئول کمیته داوران 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 ی آموز سرای دانش پژوهش مدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام 

 معاون آموزش متوسطه منطقه 

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی  

 یت آموزش و پرورش منطقهمدیر

 

 

 تاریخ و امضا

 : معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشوری مسابقاتـ  ث

استان به همراه   يآموزدانش   هايسراپژوهش  امور  پيگيري محترم نظارت و    توسط كارشناس   و  ذيلنمون برگ    مطابق  استاني   مرحله  برگزيدگان

نیازتمامي   ابزار)درآثار  مستندات مورد  اثر  ئ در صورت لزوم و با نظر هي  ؛گرايش ساخت  توسط صاحب اثر به قطب   بايدت داوران، اصل 

  و   آموزش  كل  اداره   به  رسمي  هنام  با  ؛برگزيدگان  ي داوريهابرگ راهنماي هر گرايش و نمون    4، ذكر شده در بخش  (كشوري ارسال گردد

همچنين ضروري   .گردندمي  معرفي  مشهد(   7آموزي رازي ناحيه  سراي دانش خراسان رضوي )قطب كشوري نجوم مستقر در پژوهش استان  پرورش  



 (   3صفحه ) 

در سامانه همگام، اقدامات   "كميته اجرايي استان  "ي استان پس از ورود با نقش  آموزدانش سراهاي  پژوهش است كارشناس نظارت و پيگيري امور  

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

  به  است  ضروري   آموزشي،  محتواهاي  از   استفاده   و   مسابقات   اجراي  روند  در   احتمالي  تغييرات  و   اخبار  آخرين  از  اطالع   كسب   جهت  :1تذکر

كانال قطب    ياو    nojum-src.medu.ir  به آدرس   قطب كشوري نجوم   سايت   ،  src.medu.irآموزي  دانش  سراهايپژوهش   كشوري  پرتال

 . نماييد حاصل  تماس نجوم كشوري قطب 051 - 36226446تلفن  شماره   با و مراجعه astropole@  و ايتا  شبكه شاد  كشوري نجوم در

 ي آن به طور كامل تكميل و ارسال نشده باشند، اثر از فرآيند داوري كنار گذاشته خواهد شد. هابرگ چنانچه مستندات اثر و نمون : 2تذکر 

 نمون برگ معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشوری 

 گرایش :                                         استان:                                                  نام 

 نام و  نام خانوادگی  کد ملی  کد اثر رشته تحصیلی /دوره تحصیلی 
پایه 

 تحصیلی 
 تلفن تماس

امتیاز 

 منطقه در
 عكس 

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی  

 نجوم قطب استانی  سرایپژوهش دیر م

 

 تاریخ وامضا

 
 

 نام و نام خانوادگی 

  سراهایپژوهشکارشناس امور 

آموزی دانش   

 

 تاریخ وامضا
 

 نام و نام خانوادگی 

 معاون آموزش متوسطه استان 

 

 تاریخ وامضا
 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر کل آموزش و پرورش استان

 

 تاریخ و امضا

 



 (   4صفحه ) 

 1   پیوست

نجمنراهنمای 
 نجوم  ژپوهشی علمی ا

  نجومدوره مسابقات سومین 

 ی آموزدانش سرااهیژپوهش  

تحصیلی
  1400-1401  رد سال 

 

 

 

 

 



 (   5صفحه ) 

 مقدمه :  .1

گردد، تجمع ها و ارتباطات علمي ضروري است. ها و پيشرفت هاي علمي مي هايي كه منجر به پاسخ پرسش بسطگسترش علم و   جهت كمک به

  بلكه   شود؛مي  آموزاندانش   در بينهاي نجومي  فعاليت ترويج  نه تنها موجب    ،پژوهشيعلمي    در قالب انجمن   آموزيدانش هاي  تشكيل گروه لذا  

 .نمايدميمي شوند، آماده  برتر  پژوهشي  علمي    هايانجمنشناسايي و معرفي  كه منجر به  ها  جشنواره و    شركت در مسابقات  برايرا  اعضاي انجمن  

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

انجمن   تشكيل  از  اول و دوم متوسطه  هادورهدر مدارس    نجوم پس  انجمن بر اساس شيوه )ی  تشكيل  پژوهشي هاي علمي  نامه وزارتي 

  زمانبندي   طبق  و  همگام  سامانه  در  خود  كاربري  پنل طريق  ازند  توانميدبير انجمن به عنوان سرگروه و دو نفر از اعضاي انجمن    (،آموزيدانش 

آموزي  دانش  سراهايپژوهش   نمايشگاه دستاوردهاي  و  پژوهشي  -علمي  جشنواره   دوره   سومين  برگزاري  بخشنامه  اجرايي  تقويم  شده در  مشخص

 نمايند.  نام ثبت  نفره   3الزاما تیم صورت    به  1400/ 07/ 20مورخ  361/400به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3
 هاي ذيل اقدام نمايد: هاي علمي ترويجي در قالب بايستي در طول سال تحصيلي نسبت به انجام فعاليت علمي،  انجمن  هر .1

 اعالم اخبار و مناسبت هاي نجومي •

 عالقه مندان  ، انتشار ماهانه نقشه آسمان شب براي تهيه و انتشار تراكت و پوستر با موضوع نجوم •

 برگزاري همايش ها وكارگاه هاي نجومي  •

 برگزاري مسابقات و نمايشگاه نجومي  •

 هاي رصد آسمان شب )در صورت امكان پذير بودن(  برگزاري برنامه  •

 فيلم، مراكز علمي و ... نشريات، معرفي كتب نجومي، سايت، •

 مند به نجوم مصاحبه با كارشناسان و متخصصان و دبيران عالقه  •

 ترويج و تبليغ مسابقات كشوري نجوم  •

 تعريف و اجراي پروژه نجومي  •

 آموزي قابل اجرا باشد.دانش پژوهشي هاي علمي چهارچوب مقررات شيوه نامه انجمن  هاي نجومي كه درساير فعاليت •

 ای و منحصرا با نام مدرسه شرکت نماید. تواند در مرحله منطقهاز هر مدرسه، فقط یک انجمن نجوم می .2

داخلي   رسان  گروه يا كانال در پيام   هر انجمن با هماهنگي مدير مدرسه و تحت نظر يكي از دبيران متخصص مدرسه، نسبت به راه اندازي يک .3

ها را در اين كانال هاي فوق يا گزارش آناقدام و فعاليت   ،هاي داخلي وبالگ نويسيايجاد يک وبالگ در يكي از سرويس  ياو  ايتا يا شاد  

 ارائه نمايد. 

 باید در یکی از دو قالب ذیل انجام گیرد:  ،تعریف و اجرای پروژه نجومی انجمن .4

 طراحی و ساخت المان نجومی  -الف

توانند نسبت به طراحي يک المان با موضوع نجوم )مدل سيارات، ابزارهاي نجوم قديم و جديد از قبيل ذات الحلق اسطرالب  اعضاي انجمن مي 

در محيط  و  د. اين المان بايد با هماهنگي مدير مدرسه  نابعاد بزرگ اقدام نماي  ...( در ،  هاي ايراني مثل اميد، زهره يا ساعت آفتابي، مدل ماهواره 

 منطقه نصب شود.  سراي پژوهش مدرسه يا 

 طراحی و ساخت اتاق نجوم -ب

تواند يک  د. اين اتاق نجوم مينسرا يا كانون اقدام نمايند نسبت به طراحي و تجهيز يک اتاق نجوم در مدرسه، پژوهش توانمي اعضاي انجمن 

 كالس آموزشي نجوم، آسمان نما يا رصدخانه باشد.  

   تهيه شود. يک  فايل پاورپوينتقالب در نجومي گزارش پروژه  .5



 (   6صفحه ) 

اعضاي  كه    )طراحي و ساخت المان نجومي يا اتاق نجوم(نجومي  دقيقه اي مربوط به پيشرفت مرحله به مرحله پروژه    5  حداكثر  فايل ويدئويي .6

 .، تهيه شودانجمن در محل پروژه به توضيح آن بپردازند

 د به صورت حضوري، مجازي و يا تركيب حضوري و مجازي انجام گيرند.نتوان به شرايط مي بسته   ،هاي فوقفعاليت  :1تذکر

و به شرط ذكر در   قبلي طرح  تكميل  و  اشكاالت رفعدر صورت  ؛ اندشده  رتبه  حائزشركت كرده و   جشنواره  قبلي يهادوره  در آثاري كه  :2تذکر

 .شركت نمايند  نجومدر سومين جشنواره جديد  عنوان با  ندتوانميشناسنامه اثر، 

به  آموزي  دانش   سراهايپژوهش پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي    –سومين دوره جشنواره علمي    برگزاري  بخشنامه  به شرايط عمومي  :3تذکر

 توجه شود.  20/07/1400مورخ  400/ 361شماره 

 :اثر مستندات مورد نیاز  .4

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

 در فضاي مجازي  يا گروه  آدرس كانال .1

 تكميل شده   1نمون برگ  .2

 . جداگانه ارسال گردد(اي پوشه در  ،بند نمون برگ داوري )مستندات مربوط به هر 2مستندات تمامي بندهاي نمون برگ  .3

 نجومي گزارش پروژه فايل پاورپوينت  .4

 نجومي مرحله به مرحله پروژه فايل ويدئويي پيشرفت  .5

مكان و زمان   برنامه،)برنامه هاي رصدي، برگزاري نمايشگاه، وبينار، كارگاه ها و...( بايد عنوان    هادر مستندات ارسالي مربوط به فعاليت تذکر:  

 در يک پالكارد در تصاوير مشخص باشد.   برگزاري فعاليت

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

آثار خود را  مستندات  ،  اندنموده در سامانه همگام ثبت نام نجوم  مسابقات اي  منطقه اني كه در مرحله  آموزدانش   :ای  منطقه . مرحله  1ـ    5

نمون    اساس  برو    منطقهآموزي  سراي دانش پژوهش توسط  آثار، در اين مرحله  مستندات  .  نمايندميمنطقه ارسال  سراي  پژوهش در موعد مقرر به  

سراي پژوهش به    ،برگزيده   آثار  . مستنداتگردندمي  معرفي  استاني  مرحله  شركت در  جهت  منطقه،  با سهميه  مطابق  شده و برگزيدگان  داوري  2  برگ

 د. نارسال گردنجوم  قطب استاني 

آموزي  دانش  سراهايپژوهش  امور  و پيگيري  نظارت  محترم كارشناس نظارت  تحتنجوم  استانيهاي قطب  توسطمرحله استانی : . 5-2 

. مستندات آثار  گردندمي معرفي كشوري مرحله شركت در  جهت ،استان با سهميه مطابق  شده و برگزيدگان داوري 2 برگ  نمون اساس بر  و استان

 .گردندميارسال  نجوم برگزيده به قطب كشوري 

 .گيردميبه صورت غيرحضوري انجام هااستان  از ارسالي مستندات آثاردر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله کشوری :  5-3

دانش   تذکر: گرايشتمامي  اين  در  كننده  شركت  مجازي    آزمون  دربايست  مي  آموزان  منطقه)مرحله پژوهش   توسط   كه  نجوم علمي  سراي 

از   نمره   15. امتياز آزمون علمي مجازي، نمايند  ، شركتگرددمي اي(/ قطب استاني)مرحله استاني(/ قطب كشوري)مرحله كشوري( برگزارمنطقه

اعضاي تيم محاسبه  نمرات  ميانگين  هاي شركت كننده به صورت  براي تيم آزمون    ه نمردهد)  را به خود اختصاص مي  امتياز فرم داوري مسابقه

در شبكه  كشوري نجوم  و كانال قطب    nojum-src.medu.irقطب كشوري نجوم    سايتدر    ،محتواي الزم براي شركت در آزمونگردد(.  مي

دوره دوم ابتدايي، اول  ان  آموزدانش سواالت در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي    باشد.دسترس ميقابل    astrople@به آدرس    و ايتا   شاد

 متوسطه طراحي گرديده است.  متوسطه و دوم 
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   ضمائم : .6

 نجومپژوهشی انجمن علمی  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان

  آموزی سرای  دانشنام مدرسه / پژوهش

  اثر در سامانه همگام کد ثبت  

  )به نام مدرسه(  نام انجمن

    انآموزدانشنام و نام خانوادگی  

    کد ملی 

    پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی 

    تلفن همراه/تلفن ثابت 

 شرح مختصر نوآوری ها 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خانوادگی  نام  و   نام

 مدیرواحد آموزشی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 
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 نجومپژوهشی  : داوری غیرحضوری انجمن علمی 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان انجمن : 

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

نام و نام خانوادگی اعضای انجمن علمی 

 پژوهشی نجوم 
 شماره تماس  کد ملی 

پایه 

 تحصیلی 

    

    

    

 معیار ارزیابی  ردیف 
حداکثر  

 امتیاز 

 امتیاز 

 کسب شده 
 توضیحات

   10 کانال اطالع رسانی در فضای مجازی روزرسانی  اندازی و بهراه 1

   10 نقشه آسمان شب  انتشار ی،  نجوم   یها مناسبتمنظم اخبار و  اعالم   2

   5 پوستر یا تیزر نجومی   نشریه،  تهیه تراکت،  3

   10 سطح مدرسه  در  نجوم  برگزار شده  و وبینارهای   ها  کارگاه 4

   10 برگزاری مسابقات استارتاپ و چالش نجومی  5

   10 برگزاری برنامه های رصدی  6

   5 ...   فیلم، مراکز علمی و  شریات،ن  معرفی کتب، سایت،  7

   5 مصاحبه با کارشناسان نجوم  8

   5 ترویج و تبلیغ مسابقات کشوری نجوم  9

   15 تعریف و اجرای پروژه )طراحی المان نجومی یا اتاق نجوم(  10

   15 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 11

  100 امتیاز   نهایی  جمع

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر  

 مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

قطب استانی/کشوری  سرای  پژوهشمدیر  

 نجوم 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 ی آموزدانش

 

 تاریخ و امضا 
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2   پیوست  

 ی  نجومیمحتوا اراهئ راهنمای 

 سومین دوره مسابقات نجوم

 ی آموزدانش  سرااهیژپوهش    

تحصیلی 
   1400- 1401رد سال 
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 مقدمه :  .1

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

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

در قالب كتابچه    آنهاارائه    و  نجومي  فرآيندهاي  و  موضوعات  درک  در  آموزاندانش   توانايي  سنجش  مسابقه،  گرايش  اين  از  نجومي هستند. هدف 

 اي و ... مي باشد. انيمشن، پوستر، بازي فكري، بازي رايانه ، مصور، فيلم

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

  طبق   و  همگام  سامانه  در  خود  كاربري  پنل  طريق   از  ندتوانميدوم متوسطه    و  متوسطه   اول  دوم ابتدایی،  یهادوره  انآموزدانش  تمام

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

 نمايند.   نام  ثبت نفره  2یا تیم  انفرادیصورت   به  ، 20/07/1400مورخ  361/400به شماره آموزي دانش 

 . منطقه، دوره و جنسيت باشندبايد از يک  تيم  اعضاي: 1تذکر

ان  آموزدانشاستانی به منظور مشارکت و شناسایی استعدادهای  های  قطب مناطق و    سراهایپژوهش شایسته است      :2تذکر

اختصاص   استثنایی  آموزاندوره تحصیلی در گرایش فوق را به دانش  هر  اختصاصی  سهمیه  از  سهمیه  با نیازهای ویژه، یک

 گیرد(. کنندگان مورد سنجش قرار میآموزان با سایر شرکت الزم به ذکر است در مرحله کشوری، آثار این دانش )دهند.

 

 شرایط اختصاصی اثر :  .3
 . شود، توليد  1مانند نمونه هاي جدول   د در قالب هاي مختلفتوانميمحتواي نجومي  .1

 .شودمياز امتياز ويژه داوري برخوردار  ،دباش كه شامل موضوعات مناسب )چالشي، بديع و فرآيندي بودن(  اثري .2

 ضروري است.  ، ذكر منابع علمي مورد استفاده در توليد محتوا .3

  پوينت   پاور  قالب  در  ،در توليد محتوا  استفاده   مورد  ابزار  تصاوير  همراه  به باشد داشته  حضور  هاآن  در  فرد  كه  اثر  تكميل  مراحلي از  تصاوير .4

 آماده شود.

نجوم    مسابقات  دوره   سومين  در  ،با همان موضوع  رااند  شده   رتبه  حائز  جشنواره   قبلي  يهادوره   در  آثاري كه توانند  نمي شركت كنندگان    :1تذکر

 جديد اثر بال مانع است.  عنوان باو   شناسنامه  در ذكر شرط  قبلي، به طرح تكميل  و  اشكاالت در صورت رفع ،حائز رتبه ارائه آثار .ارائه نمايند

به  آموزي  دانش   سراهايپژوهش پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي    –برگزاري سومين دوره جشنواره علمي    به شرايط عمومي بخشنامه  :2تذکر

 توجه شود.  20/07/1400مورخ  400/ 361شماره 

 ثر:ا مستندات مورد نیاز  .4

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

 شده  تكميل  1 برگ نمون .1

 .پوستر يا بازي فكري، تصاوير محتوا ارسال گردد(  مانندفايل محتواي توليد شده )براي قالب هاي فيزيكي  .2

 استفاده در توليد محتوا  مورد و ابزار  باشند(  آموزان)نمايانگر حضور دانشاثر تكميل پاورپوينت مرحله به مرحله فايل ارسال .3
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 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

، آثار خود را در موعد  اندنموده در سامانه همگام ثبت نام   نجوممسابقات  اي  منطقهاني كه در مرحله  آموزدانش   :ای  منطقه . مرحله  1ـ    5

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

 يند راهنماييآفرقه،  منطآموزي  سراي دانش پژوهش . الزم است  گردندمي  معرفي  استاني  مرحله  شركت در  جهت  منطقه،  با سهميه   مطابق  برگزيدگان

قطب  سراي  پژوهش آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به  نقاط قوت    و تقويتنقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزيده را  مد  آكار  هدايت و  

 ارسال گردند. نجوم استاني 

آموزي دانش  سراهايپژوهش  امور پيگيريو   نظارت محترم كارشناس نظارت تحت  نجوم  استانيهاي قطب  توسط مرحله استانی :.  5-2 

. مستندات آثار  گردندمي معرفي كشوري مرحله شركت در  جهت استان، با سهميه مطابق  شده و برگزيدگان داوري 2 برگ  نمون اساس بر  و استان

 .گردندميارسال  نجوم برگزيده به قطب كشوري 

 . گيردمي انجام حضوري  غير و ساير مستندات به صورت هااستان  از ارزيابي آثار ارساليدر اين مرحله، بررسي و  . مرحله کشوری :  5-3

گرايشآموزدانش تمامي    تذکر: اين  در  كننده  شركت  مجازي    آزمون  دربايست  مي  ان  منطقه)مرحله سراي  پژوهش   توسط   كه  نجوم علمي 

از   نمره   15امتياز آزمون علمي مجازي، . نمايند  ، شركتگرددمي كشوري)مرحله كشوري( برگزاراي(/ قطب استاني)مرحله استاني(/ قطب منطقه

اعضاي تيم محاسبه  نمرات  ميانگين  هاي شركت كننده به صورت  براي تيم آزمون    ه نمردهد)  امتياز فرم داوري مسابقه را به خود اختصاص مي

در شبكه  كشوري نجوم  و كانال قطب    nojum-src.medu.irقطب كشوري نجوم    سايتدر    ،محتواي الزم براي شركت در آزمونگردد(.  مي

دوره دوم ابتدايي، اول  ان  آموزدانش سواالت در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي    باشد.قابل دسترس مي  astrople@به آدرس  و ايتا  شاد  

 متوسطه طراحي گرديده است.متوسطه و دوم 

 ضمائم : .6

 ب های پیشنهادی برای ارائه محتوای نجومی نمونه قال :    1جدول 

نجومي  به توضيح يک موضوع يا فرآيند  با استفاده از تصاوير يا نقاشي    ،ند در قالب يک كتابچهتوانمي  انآموزدانش   کتابچه مصور: ❖

 هم استفاده كرد.  نويسي  از داستان نتوامي ،بپردازند. در توضيح اين موضوع يا فرآيند

د با حضور در جلوي دوربين و ضبط ويدئو به ارائه مطلب و توضيح موضوع يا فرآيند نجومي نتوانميان  آموزدانش   ، در اين قالب  فیلم: ❖

 د. نبپرداز

 ، به ارائه محتواي نجومي بپردازند. توانند با تهيه يک انيميشن يا تيزرآموزان ميدانش انیمیشن:  ❖

 ، به ارائه محتواي نجومي بپردازند.سانتي متر 70در  50پوستر با ابعاد ند در قالب يک توانميان آموزدانش  پوستر: ❖

مخاطب    ،توانند با طراحي و ساخت يک بازي فكري با محتواي نجومي )مثال بازي هاي كارت و مهره(آموزان ميدانش   بازی فکری: ❖

 ي با مفاهيم نجومي آشنا شود.اي درگير مباحث نجومي كنند كه در جريان انجام اين بازرا به گونه 

 توان به ارائه محتوا پرداخت. مي ، همانند بازي فكري اما در قالب بازي رايانه اي يا موبايل )ويندوز يا اندرويد(بازی رایانه ای:  ❖

و كانال قطب در  nojum-src.medu.irدر سايت قطب كشوري  به آدرس  ، نمونه اي از آثار قابل ارائه در هر يک از اين قالب ها تذکر:

 گيرد. قرار مي astrople@شبكه شاد به آدرس 
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 ارائه محتوای نجومی  شناسنامه:  1نمون برگ 

  استان/ شهرستان

  آموزی سرای  دانشنام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  نام اثر 

  گرایش اثر 

   انآموزدانشنام و نام خانوادگی  

   کد ملی 

   پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی 

   تلفن همراه/تلفن ثابت 

 چکیده طرح

 

 شرح مختصر نوآوری اثر 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیرواحد آموزشی مجری 

 

 امضا شماره تلفن، تاریخ و  

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (   13صفحه ) 

 ارائه محتوای نجومی : داوری غیرحضوری 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  :   اثرعنوان  

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

 شماره تماس کد ملی  ان آموزدانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی  
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی  ردیف 
 امتیاز 

 کسب شده

  10 انتخاب موضوع مناسب )چالشی، بدیع و فرآیندی بودن( 1

  5 تناسب موضوع با محتوا و قالب اثر  2
 

  10 انتقال مفاهیم با در نظر گرفتن اهداف آموزشیسادگی و پیوستگی در   3

 

 10 صحت و ارزش علمی محتوای ارائه شده و استفاده از منابع معتبر  4
 
 

5 
از عناصر سمعی و بصری)تصویر، صدا، نمودار، جدول و ...( استفاده 

 مناسب که به انتقال صحیح پیام کمک کند
15 

 

 

6 
نظم منطقی در ارائه مطالب )تدوین مناسب در فیلم، چیدمان عناصر در   

 ...(   پوستر، نظم داستانی در کتابچه مصور و 
15 

 

 

 10 خالقیت در طراحی اثر  7
 
 

 10 استفاده از تکنیک های مناسب برای ارائه اثر در قالب انتخاب شده 8
 

 

  15 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 9

  100 امتیاز   نهایی  جمع

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر  

 مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

قطب استانی/کشوری  سرای  پژوهشمدیر  

 نجوم 

 

 امضا تاریخ و 

 نام و نام خانوادگی

  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 ی آموزدانش

 

 تاریخ و امضا 

 



 (   14صفحه ) 

 3   یوستپ 

 ( مقالهژپوهش نجومی )راهنمای 

 سومین دوره مسابقات نجوم

 ی آموزدانش  سرااهیژپوهش    

تحصیلی
 1401- 1400 رد سال 

 



 (   15صفحه ) 

 :  مقدمه .1

 - مقاله علمي گردد.  آموزان برگزار  ميها و مطالعات دانشي نتايج پژوهش اين گرايش از مسابقات نجوم، به منظور ايجاد بستري مناسب براي ارائه 

ه  ئاراا  خاص رهاي  يافته   ، آنها  به كمک  وها دارد  داده و تفسير    تحليل آوري و  لف نياز به جمع موكه در كنار آن،  اصلي    يپژوهشي بر اساس پژوهش

 .گيردمي، شكل دهدمي

  : شرایط شرکت کنندگان  .2

  شده در   مشخص   زمانبندي   طبق   و   همگام  سامانه   در  خود   كاربري   پنل   طريق  از   ند توانمي   دوم متوسطه  ی اول وهادوره  انآموزدانش   تمام

 361/400به شماره  آموزي  دانش  سراهايپژوهش   دستاوردهاينمايشگاه    و  پژوهشي   -علمي  جشنواره   دوره   ومينس  برگزاري  بخشنامه   اجرايي  تقويم

 نمايند. نام  ثبت  نفره  2یا تیم  انفرادیصورت  به 20/07/1400مورخ 

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

 شرایط اختصاصی اثر  : .3
 .شوند  ارائهword و pdf فرمت  و در دو  )پژوهشي، ترويجي(  علمي مقاله  قالب  در ،پژوهشي آثار .1

قابل   nojum-src.medu.irبه آدرس نجوم پژوهشي كه در سايت قطب كشوري   موضوعاتيكي از در  ، 1مطابق با جدول  ارسالي مقاله .2

   :گردد ارسال و  ، تهيه هاي ذيل حيطه يكي از  ا ي دسترس است و

 كيهان شناسي ❖

 اخترفيزيک   ❖

 نجوم رصدي  ❖

   نجوم راديويي ❖

   اخترشناسيزيست  ❖

 گاه شماري و دانش تقويم   ❖

   تاريخ علم نجوم ❖

 آموزش نجوم   ❖

 آلودگي نوري  ❖

 ابزارهاي نجومي ❖

 . شودتهيه  اي دقيقه  3، عكس و فيلم پژوهشانجام  عملي از مراحلالزم است كه  .3

 تاييديه سازمان مربوطه به پيوست ارسال گردد.  بايد   در صورت مراجعه به مراكز علمي يا ارگانهاي اجرائي جهت دريافت اطالعات، .4

 

بایست در حیطه دانشی آنان باشد. بدیهی است آثاری که می  ،آثار پژوهشی شرکت کنندگان در قالب مقاله علمی  :1تذکر

  گردد.باشد از فرآیند داوری حذف میآموزی دانشبه لحاظ علمی، فرا 
نجوم    مسابقات  دوره   سومين  در  ،با همان موضوع  اند راشده   رتبه  حائز  جشنواره   قبلي  يهادوره   در  توانند آثاري كه شركت كنندگان نمي   :2تذکر

 جديد اثر بال مانع است.  عنوان باو   شناسنامه  در ذكر شرط  قبلي، به طرح تكميل  و  اشكاالت در صورت رفع ،حائز رتبه ارائه آثار .ارائه نمايند

به  آموزي  دانش   سراهايپژوهش پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي    –برگزاري سومين دوره جشنواره علمي    به شرايط عمومي بخشنامه  :3تذکر

 توجه شود.  20/07/1400مورخ  400/ 361شماره 

 

 

 



 (   16صفحه ) 

 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD يا  DVD قالب  در ( و ZIPفشرده ) فايل يک  در ذيل مستندات تمامي

 pdf  و  word فرمت دو  درعلمي  مقاله .1

 شده  تكميل  1 برگ نمون .2

 شده  تكميل  2 برگ نمون .3

 اي دقيقه  3عكس و فيلم  .4

   دريافت همكاري(در صورت )تاييديه مراكز علمي  .5

 

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

، آثار خود را در موعد  اندنموده در سامانه همگام ثبت نام   نجوممسابقات  اي  منطقهاني كه در مرحله  آموزدانش   :ای  منطقه . مرحله  1ـ    5

شده و    داوري 3 نمون برگ اساس منطقه و برآموزي سراي دانش پژوهش  بوسيله. آثار، در اين مرحله نمايندميمنطقه ارسال سراي پژوهش مقرر به 

 يند راهنماييآفرمنطقه،  آموزي  سراي دانش پژوهش . الزم است  گردندمي  معرفي  استاني  مرحله  شركت در  تجه  منطقه،  با سهميه   مطابق  برگزيدگان

قطب  سراي  پژوهش آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به  نقاط قوت    و تقويتنقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزيده را  مد  آكار  هدايت و  

 ارسال گردند. نجوم استاني 

  سراهايپژوهش   امور   و پيگيري   نظارت  محترم  كارشناس   نظارت  تحت   نجوم   استاني هاي  قطب   اين مرحله بوسيله . مرحله استانی :  5-2 

.  گردندمي  معرفي  كشورياول    مرحله  شركت در  جهت   استان،   با سهميه   مطابق  شده و برگزيدگان  داوري   3  برگ  نمون   اساس  بر   و   استانآموزي  دانش 

 .گردندميارسال   نجوممستندات آثار برگزيده به قطب كشوري 

انجام  حضوري   غير و ساير مستندات به صورت  هااستان   از  ارساليدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي آثار  . مرحله اول کشوری :  5-3

 . يابندميامتياز را كسب نمايند، به مرحله دوم كشوري راه   70آثاري كه حداقل . گيردمي

  تمام  است با صاحبان اثر مي باشد. الزم  4شامل مصاحبه غيرحضوري )آنالين( داوران بر اساس نمون برگ . مرحله دوم کشوری : 5-4

  سواالت  به  و  نموده   شركت  آنالين  مصاحبه  در  ،اندنموده   شركت  گرايش  اين  در  تيمي  صورت  در تدوين مقاله نقش داشته و به  كه  انيآموزدانش 

در نهايت آثار منتخب با كسب باالترين امتياز از مجموع امتيازهاي مراحل اول و دوم كشوري، طبق نمون    .دهند  پاسخ  داوران  توسط  شده   مطرح

 .گردندميمعرفي  5برگ 

دانش   تذکر: گرايشتمامي  اين  در  كننده  شركت  مجازي    آزمون  دربايست  مي  آموزان  منطقه)مرحله پژوهش   توسط   كه  نجوم علمي  سراي 

از   نمره   15. امتياز آزمون علمي مجازي، نمايند  ، شركتگرددمي اي(/ قطب استاني)مرحله استاني(/ قطب كشوري)مرحله كشوري( برگزارمنطقه

اعضاي تيم محاسبه  نمرات  ميانگين  كت كننده به صورت  هاي شربراي تيم آزمون    ه نمردهد)  امتياز فرم داوري مسابقه را به خود اختصاص مي

در شبكه  كشوري نجوم  و كانال قطب    nojum-src.medu.irقطب كشوري نجوم    سايتدر    ،محتواي الزم براي شركت در آزمونگردد(.  مي

دوره دوم ابتدايي، اول  ان  آموزدانش سواالت در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي    باشد.قابل دسترس مي  astrople@به آدرس    و ايتا   شاد

 متوسطه طراحي گرديده است.  متوسطه و دوم 

. 

 



 (   17صفحه ) 

 ضمائم : .6

 

   (مقاله پژوهش نجومی )راهنمای تدوین :    1جدول 
 صفحه و با رعایت موارد ذیل، ارائه گردد :  20مقاله حداکثر در 

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

اندازة   B Nazaninتک ستوني و با فونت ،  15/1، فاصله بين خطوط  Justifyراست چين شده و  متن اصلي مقاله فقط به زبان فارسي، .2

 تهيه شود.  12

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

 10، اندازه B Nazanin BOLDعنوان و آدرس نويسندگان و استاد راهنما : فونت  .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 Nazaninدستيابي به ايده و انتخاب موضوع( : فونت مقدمه )نحوه شروع پروژه با تشريح نحوه  .7

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

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

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .10

 12، اندازه B Nazaninنتيجه گيري : فونت  .11

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

و  10، اندازه    Times New Romanو منابع انگليسي را با فونت 11اندازه   ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسي را با فونت  .13

 مطابق با استاندارد هاي مراجع نويسي تايپ نماييد.

 9، اندازه B NazaninBOLDزير نويس : فونت  .14

 )شرح شكل و نمودار در زير آن نوشته شود(    12، اندازه B Nazaninمتن شكل ها : فونت  .15

 )شرح جدول در باالي آن نوشته شود( 12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .16

 نوشته شود 12، اندازه B NazaninBOLDوين اصلي با فونت همه عنا  .17

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

 ( باشدمي src.medu.ir سايت در مشاهده  جهت تر كامل راهنماي .)ستا الزامي

 

 

 

 



 (   18صفحه ) 

 ( مقاله پژوهش نجومی ) شناسنامه:  1نمون برگ 
  استان/ شهرستان

  آموزی سرای  دانشنام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  نام اثر 

  گرایش اثر 

 /آموزدانش  نام و نام خانوادگی

ان آموزدانش  

  

   کد ملی 

   پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی 

   همراه/تلفن ثابت تلفن  

 چکیده پژوهش

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیرواحد آموزشی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (   19صفحه ) 

 پژوهش نجومی  فرم اطالعات پیشنهاده )پروپوزال(:  2برگ نمون 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

   /آموزدانشنام و نام خانوادگی  

 آموزان دانش
 شماره تماس کد ملی 

پایه 

 تحصیلی

    

    

  عنوان پژوهش 

 چکیده 

 

  ها  واژه کلید

 تشریح)تحقیق اساسی مسئله بیان

 آن  معرفی و مسئله

 

 تحقیق پیشینه
 

 تحقیق انجام ضرورت  و اهمیت
 

 تحقیق سؤاالت
 

 تحقیق  روش کامل شرح

 

 ها  داده تحلیل و تجزیه ابزار،  و  ها روش
 

 انتظار مورد دستاوردهای و نتایج
 

 منابع 
 

 نام و نام خانوادگی

 مجری آموزی  سرای دانشپژوهشمدیر  

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

قطب سرای  پژوهشمدیر  

 استانی/کشوری نجوم 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 ی آموزدانش

 

 تاریخ و امضا 



 (   20صفحه ) 

 ( مقاله پژوهش نجومی ): داوری غیرحضوری  3نمون برگ 

 شده اثر در سامانه : کد ثبت   :   اثرعنوان  

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

 شماره تماس کد ملی  ان آموزدانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی  
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی  ردیف 
 امتیاز 

 کسب شده

  5 تناسب موضوع با محتوای پژوهش 1

  10 نویسنده/ نویسندگان در روش ها و نتیجه گیری قدرت استدالل علمی   2
 

  5 خالقیت و نوآوری در روش تحقیق   3

 

4 
)چکیده، مقدمه، بیان رعایت ساختار و ترتیب اصول مقاله نویسی 

 مسئله، مواد و روش ها، نتیجه گیری(
15  

 

  13 روان بودن متن و انسجام کلی در نگارش مقاله   میزان 5
 

  5 ها  منحنی و  تصاویر، اشکال   کیفیت 6
 

7 
روش مناسب و    پژوهشی معتبر، متنوع و متعدد - ستفاده از منابع علمی ا

 در جمع آوری اطالعات 
12  

 

  15 کیفیت پیشنهاده )پروپوزال(  8

 

  5 (کار گروهی شامل امتیاز می باشد)  بودن تیم   دو نفره  9

  15 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 10

  100 امتیاز   نهایی  جمع

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

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

 تحصیلی : ...................  شماره تماس : .................. امضا : ............  ای/استانی/کشوری : ............................  مدرکمنطقهسوم نام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر  

 مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

قطب استانی/کشوری  سرای  پژوهشمدیر  

 نجوم 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 ی آموزدانش

 

 تاریخ و امضا 

 



 (   21صفحه ) 

 ( مقالهپژوهش نجومی ): داوری آنالین  4نمون برگ 

 

 ( مقاله پژوهش نجومی ): امتیاز نهایی داوری کشوری  5نمون برگ 

 -مقاله علمی نام

 پژوهشی

 نام

 ان آموزدانش/آموزدانش
 اثر   ثبت  کد

 /استان

 شهر

امتیاز 

مرحله 

 غیرحضوری

امتیاز 

مرحله 

 آنالین 

 امتیاز

 نهایی 

       

 

 ....... ....................... امضا : ................. .. : ............ شماره تماس ................................. مدرک و رشته تحصیلی :...........  .......................... نام و نام خانوادگی داور اول کشوری : 

 .................. امضا : ......................... ...: .............. شماره تماس ..................................  تحصیلی : و رشته مدرک ...... ... ............................. نام و نام خانوادگی داور دوم کشوری :

 .................. امضا : ......................... ...: .............. اسشماره تم ..................................  تحصیلی : و رشته مدرک........ ............................. وم کشوری :سنام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

 نجوم قطب کشوری  سرای  پژوهشمدیر  

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 ی آموزدانش  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 

 تاریخ و امضا 

 

 معیار ارزیابی ردیف 
حداکثر  

 امتیاز 

 امتیاز 

 کسب شده 
 توضیحات

   10 موضوع بر علمی تسلط 1

   20  توانایی پاسخگویی به سواالت داوران 2

   30 جمع نهایی امتیاز 

 ........ شماره تماس : ..................... امضا : ................. . ...........تحصیلی : ..رک مد . ....................نام و نام خانوادگی داور اول کشوری : .............

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

 ..................... شماره تماس : .....................امضا : ................. نام و نام خانوادگی داور سوم کشوری : ............................... مدرک تحصیلی : 

 نام و نام خانوادگی 

 نجوم قطب کشوری  سرای  پژوهشمدیر  

 

 

 تاریخ وامضا 

 نام و نام خانوادگی 

 ی آموزدانش  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 

 

 تاریخ وامضا 



 (   22صفحه ) 

 4  پیوست

 نجوم رصدیراهنمای 

 سومین دوره مسابقات نجوم

 ی آموزدانش  سرااهیژپوهش    

تحصیلی رد 
 1400 – 1401سال 

 



 (   23صفحه ) 

  مقدمه : .1

ها، آشنايي دار نجومي، مكان يابي رصدگاه آموزان با مهارت رصدهاي هدف سنجش ميزان آشنايي دانش آموزش و  گرايش نجوم رصدي با هدف  

. در  شودمياجرا    نويسيگزارشعمل و توانايي  ، سرعت ...(  تلسكوپ و ،  ابزار رصدي)نقشه  ، تسلط به ها در آسمانبا اجرام سماوي و موقعيت آن 

هاي نجومي(، به طور صحيح و  آموزان ضمن آشنايي نسبي)و در حد ضرورت( با ابزارهاي رصدي )انواع تلكسوپ و دوربين اين گرايش، دانش 

 . ته و ضمن رهگيري اين اجرام، گزارش رصدي خود را تنظيم كنندافزار موقعيت اجرام سماوي را يافبا استفاده از نقشه و نرم 

 شرایط شرکت کنندگان :   .2

 اجرايي  تقويم  شده در  مشخص  زمانبندي   طبق  و  همگام  سامانه  در  خود  كاربري  پنل  طريق  از  ندتوان ميدوره دوم متوسطه    انآموزدانش   تمام

دستاوردهاي   و  پژوهشي  -علمي  جشنواره   دوره   ومين س  برگزاري  بخشنامه  شماره  آموزي  دانش سراهايپژوهش   نمايشگاه  مورخ   361/400به 

 نمايند.  نام   ثبت نفره  2انفرادی یا تیم صورت  به ،20/07/1400

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

 در   را   آن   و  يافته  آسمان  در  را  جرم  نقشه،  روي  از  و   نمايند   انتخاب   دلخواه   به  را  آسماني  جرم  يکان  آموزدانش   /آموزدانش   كه  است   الزم .1

 . كنند پيدا تلسكوپ

تكميل   1جدول  رصد موردنظر را در  و گزارش  واره  ي رصدي خود، طرح پيش از آغاز برنامه   انآموزدانش  /آموزدانش ضرورت دارد كه   .2

 .داشته باشدواژه  300تا  100تواند بين واره مينمايند. اين طرح

 از  آسمان   ايغيرستاره   اجرام   يافتن   و  فلكي  هايصورت   كه در آن بايد موقعيت   اي   دقيقه   5الي    3  فيلم   قالب  در را    رصد   مراحل  از   ايگزيده  .3

مورد استفاده )فرد يا   ابزار  رصد همراه با  محل  آموزان درفعاليت دانش   ينحوه   و نشاندهنده   شود  گزارش  آموزاندانش   توسط  تلسكوپ  درون

 . نمايند تهيه باشند( باشد،   داشته حضور  تصاوير در افراد،

  دوربين   تلسكوپ،   روي   بر (  موبايل  و ديجيتال  دوربين  آشكارساز،  مانند ) مختلف  ابزارهاي  نصب  با   توانند ميدر صورت تمايل،    آموزاندانش  .4

 .  نمايند پيوست  رصد  گزارش به   را هاعكس و  كنند عكاسي انتخابي جرم از ، دوچشمي دوربين يا چشميتک

 شده،   استفاده   ابزارهاي  مشخصات  آنها،  فعاليت   ينحوه   و  گروه   اعضاي  معرفي  شامل  رصدي  كامل  گزارش  رصدي،   يواره طرح  بر  عالوه  .5

 تهيه شود.  word  و pdf قالب دو  در انتخابي  اجرام سماوي مختصات و  اثر  ثبت دقيق  زمان و مكان

 و   رصد محل ديد، ميدان قطر بزرگنمايي،  ميزان كانوني، يفاصله  دهانه،  قطر شامل ابزار دقيق  مشخصات ابتدا است  الزم نيز نويسيدرگزارش .6

 . شوند ثبت مهم  اطالعات ديگر

نجوم    مسابقات  دوره   سومين  در  ،با همان موضوع  رااند  شده   رتبه  حائز  جشنواره   قبلي  يهادوره   در  آثاري كه توانند  نمي شركت كنندگان    :1تذکر

 جديد اثر بال مانع است.  عنوان باو   شناسنامه  در ذكر شرط  قبلي، به طرح تكميل  و  اشكاالت در صورت رفع ،حائز رتبه ارائه آثار .ارائه نمايند

به  آموزي  دانش   سراهايپژوهش پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي    –سومين دوره جشنواره علمي    برگزاري  بخشنامه  به شرايط عمومي  :2تذکر

   توجه شود. 20/07/1400مورخ  400/ 361شماره 

 

 

 

 

 



 (   24صفحه ) 

 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

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

 تكميل شده    1نمون برگ  .1

 تكميل شده   1جدول  .2

  word و pdf قالب  در رصدي كامل گزارش .3

   گزيده ي مراحل رصد فيلم .4

 

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( : .5

، آثار خود را در موعد  اندنموده در سامانه همگام ثبت نام    نجوم مسابقات  اي  منطقه اني كه در مرحله  آموزدانش   :ای  منطقه . مرحله  1ـ    5

شده و    داوري  2  نمون برگ  اساس  برو    منطقهآموزي  سراي دانش پژوهش توسط  . آثار، در اين مرحله  نمايندميمنطقه ارسال  سراي  پژوهش مقرر به  

 يند راهنماييآفر،  منطقهآموزي  سراي دانش پژوهش الزم است  .  گردندمي  معرفي  استاني  مرحله  شركت در   جهت   منطقه،   با سهميه   مطابق   برگزيدگان

قطب  سراي  پژوهش به    ،آثار  اين  مستنداتانجام داده و سپس    هاآن نقاط قوت    و تقويتنقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزيده را  مد  آكار  هدايتو  

 د.ن ارسال گرد نجوم استاني 

آموزي  دانش   سراهايپژوهش   امور  و پيگيري  نظارت  محترم  كارشناس  نظارت  تحت   نجوم   استانيهاي  قطب  توسطمرحله استانی :  .  5-2 

. مستندات  گردندمي  معرفي  كشوري  اول  مرحله  شركت در  جهت   ،استان  با سهميه  مطابق  شده و برگزيدگان  داوري  2  برگ  نمون   اساس  بر  و  استان

 . گردندميارسال  نجومآثار برگزيده به قطب كشوري 

انجام  حضوري   غير و ساير مستندات به صورت  هااستان   از   ارساليدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي آثار  کشوری :  اول  . مرحله  5-3

   .يابندمي  راه  كشوري دوم مرحله به  ،برگزيده هاي تيم. گيردمي

اساس هايي كه باالترين امتياز را بر  از ميان تيم  برگزيدگان .مي باشديک مسابقه رصدي  شامل   مرحله اين   کشوری :  دوم. مرحله  5-4

 .گردندمي عرفيكسب نمايند، م 4و  3ي هابرگ نمون 

دانش   تذکر: گرايشتمامي  اين  در  كننده  شركت  مجازي    آزمون  دربايست  مي  آموزان  منطقه)مرحله پژوهش   توسط   كه  نجوم علمي  سراي 

از   نمره   15. امتياز آزمون علمي مجازي، نمايند  ، شركتگرددمي اي(/ قطب استاني)مرحله استاني(/ قطب كشوري)مرحله كشوري( برگزارمنطقه

ضاي تيم محاسبه  اعنمرات  ميانگين  هاي شركت كننده به صورت  براي تيم آزمون    ه نمردهد)  امتياز فرم داوري مسابقه را به خود اختصاص مي

در شبكه  كشوري نجوم  و كانال قطب    nojum-src.medu.irقطب كشوري نجوم    سايتدر    ،محتواي الزم براي شركت در آزمونگردد(.  مي

دوره دوم ابتدايي، اول  ان  آموزدانش سواالت در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي    باشد.قابل دسترس مي  astrople@به آدرس  و ايتا  شاد  

 متوسطه طراحي گرديده است.  متوسطه و دوم 

 

 

 



 (   25صفحه ) 

 ضمائم : .6

 واره و گزارش رصد طرح :   1 جدول

 شده اثر در سامانه : کد ثبت عنوان اثر : 

 تحصیلی :   رشته منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

 پایه تحصیلی  شماره تماس کد ملی  آموزان دانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی  

    

    

 رصدی   وارهطرح

)عنوان رصد، هدف از انتخاب 

جرم موردنظر، ابزار مورد نیاز، 

  علت انتخاب زمان و مکان رصد

 جرم مورد نظر( 

 

 

 های رصد:تاریخ/تاریخ مختصات جغرافیایی محل رصد:  

 ساعت پایان رصد: آغاز رصد:ساعت  

 وضعیت شرایط جوی زمان رصد:

 رصدی:   زار رصدی مورد استفاده در برنامهمشخصات اب

 

 سایر ابزار مورد استفاده: 

 گزارش رصد

 )مراحل اجرای رصد، معرفی

  فعالیت   ینحوه  و   گروه  اعضای

 ابزارهای   مشخصات آنها، 

 زمان  و  مکان  شده،  استفاده

 سماوی  مختصات اثر،   ثبت  دقیق

 ..( .  ،انتخابی  اجرام 

 

 

 



 (   26صفحه ) 

 نجوم رصدی  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان

  آموزی سرای  دانشنام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  نام اثر 

  گرایش اثر 

 /آموزدانشنام و نام خانوادگی  

 ان آموزدانش

  

   کد ملی 

   تحصیلی پایه تحصیلی/ رشته  

   تلفن همراه/تلفن ثابت 

 شرح مختصر جرم رصد شده 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیرواحد آموزشی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 

 

 

 

 

 



 (   27صفحه ) 

 نجوم رصدی : داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

 شماره تماس کد ملی  ان آموزدانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی  
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف 
 امتیاز 

 کسب شده

  10 ی رصدیوارهتکمیل صحیح طرح 1

  8 ی رصدانتخاب زمان و مکان مناسب برنامه 2
 

3 
ی شهر، انتخاب موضوع رصدی مناسب با محیط رصد)شهری، حومه

 روستایی و...(
7  

 

  15 رصد(  انجام از  ارسالی  فیلم   به   توجه  )باسازی ابزار رصدی  تنظیم و آماده 4
 

5 
 توجه  خوانی درست و شناخت آسمان )با سنجی نقشهیابی و زاویهجهت   

 رصد(  انجام   از  ارسالی فیلم  به
20 

 
 

6 
 استفاده ابزارهای  نویسی )زمان، مکان، مشخصاتگزارش  و  رصد  ثبت

 شده، ...( 
20 

 
 

  5 (شامل امتیاز می باشدکار گروهی )  بودن تیم   دو نفره  7

  15 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 8

  100 امتیاز   نهایی  جمع

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

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

 وری : ............................  مدرک تحصیلی : ...................  شماره تماس : .................. امضا : ............ ای/استانی/کشمنطقهسوم نام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر  

 مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

قطب استانی/کشوری  سرای  پژوهشمدیر  

 نجوم 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 ی آموزدانش

 

 تاریخ و امضا 

 

 



 (   28صفحه ) 

 داوری آنالین نجوم رصدی :  3 برگ  نمون

امتیاز کسب  حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف 

 شده

 توضیحات

   5 آماده سازی و استفاده از ابزار رصدی 1

   5 خوانیسنجی نقشهیابی و زاویهجهت  2

   5 هماهنگی افراد تیم  3

   5 موضوع بر علمی تسلط 4

   10 توانایی پاسخگویی به سواالت داوران 5

   30 جمع امتیاز 

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

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

 ......... امضا : ............ ..............  شماره تماس : ................. ....................  مدرک تحصیلی : ....................کشوری : ........سوم  نام و نام خانوادگی داور 

 خانوادگی  نام و نام

 نجوم  کشوری قطب سرایپژوهش مدیر

 

 امضا  و تاریخ

 خانوادگی  نام و نام

 آموزی سراهای دانشپژوهش امور کارشناس

 

 امضا  و تاریخ

 نجوم رصدی  امتیاز نهایی:  4 برگ  نمون

 کد ثبت اثر  استان آموزاندانش  /آموزدانشنام  
 امتیاز مرحله 

 غیر حضوری 

امتیاز مرحله 

 حضوری
 امتیاز نهایی 

       

  

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

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

 ......... امضا : ............ ..............  شماره تماس : ................. ....................  مدرک تحصیلی : ....................کشوری : ........سوم  نام و نام خانوادگی داور 

 خانوادگی  نام و نام

 نجوم  کشوری قطب سرایپژوهش مدیر

 

 امضا  و تاریخ

 خانوادگی  نام و نام

 آموزی دانش سراهایپژوهش امور کارشناس

 

 امضا  و تاریخ

 

 



 (   29صفحه ) 

 5   پیوست

 ساخت مدل و ازبارنجومیراهنمای 

 سومین دوره مسابقات نجوم  

 ی آموزدانش  سرااهیژپوهش   

تحصیلی
 1400- 1401 رد سال 

 



 (   30صفحه ) 

 مقدمه: .1

منظور آسمانيدانش آشنايي    به  هاي  پديده  و  موضوعات  با  نجومي،  آموزان  و جديد  قديمي  براي شكوفايي   ، همچنين ابزارهاي  بستري  ايجاد 

هايي مربوط به موضوعات مدل و  اين گرايش از مسابقات در دو قالب ساخت ابزارهاي نجوم و ساخت ماكت از ابزارهاي نجوم    ،هاآن   خالقيت

 كشف   و  هانظريه   ها، آزمون  ايده   ، خلقژوهشپ  امر  در  گذار  تاثير  غايت  به  ابزاري  بعدي،  سه  هاي  گردد. ماكتبرگزار ميمرتبط با نجوم و فضا  

 .باشدنو مي   هايايده  و  انديشه  بيان  براي  مبتكرانه راهكارهاي

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

  طبق   و  همگام   سامانه   در  خود  كاربري  پنل   طريق   از  ندتوانميدوم متوسطه    و   متوسطه  اول   دوم ابتدایی،  یهادوره  انآموزدانش   تمام

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

 نمايند.   نام  ثبت نفره  2یا تیم  انفرادیصورت   به  ، 20/07/1400مورخ  361/400به شماره آموزي دانش 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

 گردد.در دو قالب برگزار مي ،اين گرايش از مسابقات

 ساخت ابزار نجومی الف( 

 توانند شركت نمايند.م متوسطه ميي اول و دوهادوره ان آموزدانش در اين بخش، فقط  .1

 است.   هاي قديم مانند اسطرالب، ساعت آفتابي، ... و ابزارهاي جديد مانند تلسكوپ، راديو تلسكوپ، سي سي دي، ...ابزار شامل    ينجومابزار   .2

 در آثار ارسالي، حائز اهميت است. خالقيت و نوآوري  .3

 دقت شود.  ،به زيبايي توأم با استحكام ابزار ساخته شده  .4

 اي برخوردار است.  از اهميت ويژه  ،ابزار ساخته شده   با گيري دقيق كاربردي بودن و امكان اندازه  .5

 . يفيت اثر خواهد شدك  باعث افزايش، و رعايت نكات ذكر شده در آن  2نمون برگ توجه به بندهاي  .6

 ساخت مدل)ماکت( نجومی ب(

 ند شركت نمايند.توان مي ابتداييان دوره دوم  آموزدانش در اين بخش، فقط  .1

مربوط به زمين، خورشيد، منظومه    مدلو يا    ...و    مانند اسطرالب، ساعت آفتابي، تلسكوپ   يماكت ابزارهاي نجوم  د توانمينجومي  ماكت   .2

ها و ساير موضوعات مرتبط با نجوم و فضا باشند )تهيه  ها، رصدخانه ها، سفينه ها، ماهواره ها، موشکها، كهكشانشمسي، سيارات و اقمار آن 

 ايران، از اولويت برخوردار است(. ط به دستاوردهاي فضايي و نجومي كشور عزيزمان هاي مربوماكت

 كند. نسانتي مترتجاوز  40و   60،  80 از به ترتيب  ،مدل)ماكت(طول و عرض و ارتفاع  .3

 نخ،   پنبه،  چوب  طلق،  پلكسي،   اف،  دي  ام  بالسا،  چوب  مقوا،  انواع  كاغذ،  توانند از انواعمي  (ماكتمدل)  ساخت  براي  مناسب  وسايل  و  ابزار .4

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

 با بيان جزئيات وجود داشته باشد. ساخته شده، خالقيت و نوآوري همراه  ( ماكتمدل)در  .5

مسابقات نجوم    دوره   با همان موضوع، در سومين  رااند  شده   رتبه  حائز  جشنواره   قبلي  يهادوره   در  آثاري كه توانند  نمي شركت كنندگان    :1تذکر

 جديد اثر بال مانع است.  عنوان و با شناسنامه  در ذكر شرط  قبلي، به طرح تكميل  و  اشكاالت ارائه آثار حائز رتبه، در صورت رفع .ارائه نمايند

به  آموزي  دانش   سراهايپژوهش پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي    –سومين دوره جشنواره علمي    برگزاري  بخشنامه  به شرايط عمومي  :2تذکر

 توجه شود.  20/07/1400مورخ  400/ 361شماره 



 (   31صفحه ) 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD يا  DVD قالب  در ( و ZIPفشرده ) فايل يک  در ذيل مستندات تمامي

 الف( ساخت ابزار نجومی 

 شده  تكميل  1 برگ نمون .1

 نجومي ساخته شده   راهنماي استفاده از ابزار .2

 در قالب پاورپوينت   باشند(  انآموزدانش ابزار نجومي)نمايانگر حضور مراحل ساخت  ي از تصاوير ارسال .3

 چگونگي اندازه گيري با آن و    عملكرد ابزاراز دقيقه اي  3 فيلم .4

 ساخت مدل)ماکت( نجومی ب(

 شده  تكميل  1 برگ نمون .1

 انآموزدانش/آموزدانش از شرح ماكت توسط  ايدقيقه  3 فيلم .2

 در قالب پاورپوينت  مورد استفاده  ابزار به همراه تصاويرباشند(  انآموزدانش )نمايانگر حضور تكميل اثرتصاويري از مراحل  ارسال .3

  مراحل اجرایی)فرآیند داوری( : .5

، آثار خود را در موعد  اندنموده در سامانه همگام ثبت نام   نجوممسابقات  اي  منطقهاني كه در مرحله  آموزدانش   :ای  منطقه . مرحله  1ـ    5

  داوري  3يا    2  نمون برگ  اساس  برو    منطقهآموزي  سراي دانش پژوهش توسط  . آثار، در اين مرحله  نمايندميمنطقه ارسال  سراي  پژوهش مقرر به  

يند  آفر،  منطقهآموزي  سراي دانشپژوهش الزم است  .  گردندمي  معرفي  استاني  مرحله  شركت در  جهت  منطقه،  با سهميه  مطابق  شده و برگزيدگان

سراي پژوهشبه    ،آثار  اين  مستنداتانجام داده و سپس    هاآن نقاط قوت    و تقويتنقاط ضعف    جهت رفعآثار برگزيده را  مد  آكار  هدايتو    راهنمايي

 د. نارسال گرد  نجومقطب استاني 

آموزي  دانش  سراهايپژوهش  امور  و پيگيري  نظارت  محترم كارشناس نظارت  تحت نجوم  استانيهاي قطب  توسطمرحله استانی : . 5-2 

. مستندات  گردندمي  معرفي  كشوري   مرحله  شركت در   جهت   ، استان  با سهميه   مطابق   شده و برگزيدگان   داوري   3يا    2  برگ   نمون   اساس   بر و   استان

 . گردندميارسال  نجومآثار برگزيده به قطب كشوري 

 .گيردميانجام حضوري  غيربه صورت هااستان  از ارسالي مستندات آثاردر اين مرحله، بررسي و ارزيابي مرحله کشوری :  . 5-3

دانش   تذکر: گرايشتمامي  اين  در  كننده  شركت  مجازي    آزمون  دربايست  مي  آموزان  منطقه)مرحله پژوهش   توسط   كه  نجوم علمي  سراي 

از   نمره   15. امتياز آزمون علمي مجازي، نمايند  ، شركتگرددمي كشوري)مرحله كشوري( برگزاراي(/ قطب استاني)مرحله استاني(/ قطب منطقه

اعضاي تيم محاسبه  نمرات  ميانگين  هاي شركت كننده به صورت  براي تيم آزمون    ه نمردهد)  امتياز فرم داوري مسابقه را به خود اختصاص مي

در شبكه  كشوري نجوم  و كانال قطب    nojum-src.medu.irقطب كشوري نجوم    سايتدر    ،محتواي الزم براي شركت در آزمونگردد(.  مي

دوره دوم ابتدايي، اول  ان  آموزدانش سواالت در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي    باشد.قابل دسترس مي  astrople@به آدرس  و ايتا  شاد  

 متوسطه طراحي گرديده است.  متوسطه و دوم 
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 ضمائم : .6

 ساخت مدل و ابزارنجومی  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان

  آموزی سرای  دانشنام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  نام اثر 

  گرایش اثر 

 /آموزدانشنام و نام خانوادگی  

 ان آموزدانش

  

   کد ملی 

   تحصیلی/ رشته تحصیلی پایه  

   تلفن همراه/تلفن ثابت 

 نوآوری مدل تولید شدهشرح مختصر  

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

 مدیرواحد آموزشی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 

 

 

 

 

 



 (   33صفحه ) 

 نجومی  ساخت ابزار غیرحضوری: داوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

 شماره تماس کد ملی  ان آموزدانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی  
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی  ردیف 
 امتیاز 

 کسب شده

  5 نوآوری   خالقیت،  1

 10 رعایت مبانی علمی  2
 

 

3 
نجومی و دقت اندازه گیری ابزار )با توجه به تجربی پدیده  ی به کارگیر

 فیلم ارسالی(
20 

 
 

 10 ظرافت و زیبایی ابزار 4
 
 

 10 ساخت  مراحل  مستندات 5
 

 

 10 طراحی مناسب در ساخت وسیله 6
 
 

  15 کاربردی بودن و استفاده از ابزار نوین 7

 

  5 (کار گروهی شامل امتیاز می باشد)  تیم بودن    دو نفره  8

  15 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 9

  100 امتیاز   نهایی  جمع

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

 ک تحصیلی : ...................  شماره تماس : ................... امضا : ............ ای/استانی/کشوری : ............................  مدرمنطقهدوم نام و نام خانوادگی داور 

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

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر  

 مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

قطب استانی/کشوری  سرای  پژوهشمدیر  

 نجوم 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 ی آموزدانش

 

 تاریخ و امضا 
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 ساخت مدل نجومی  غیرحضوری: داوری  3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر : 

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

 شماره تماس کد ملی  ان آموزدانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی  
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف 
 امتیاز 

 کسب شده

  10 بیننده(   به   نجومی  مفهوم  چند  یا  یک  موضوع )رساندناثر با  تناسب    1

 15 اثر( دیداری های جلوه و زیبایی ظرافت،  زیبایی بصری)دقت،    2
 
 

 10 اندازه(  و   تناسب  و   بندی  ترکیب  درست  میزان درک فضا )طراحی   3
 
 

 10 رعایت اصول ماکت سازی  4
 
 

 10 مفاهیم  انتقال قدرت 5
 
 

 10 خالقیت و نوآوری    6
 
 

            15 علمی) میزان شباهت اثر با نمونه واقعی(  مبانی   رعایت 7
 
 

  5 (کار گروهی شامل امتیاز می باشد)  بودن تیم   دو نفره  8

  15 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 9

  100 امتیاز   نهایی  جمع

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

 ک تحصیلی : ...................  شماره تماس : ................... امضا : ............ ای/استانی/کشوری : ............................  مدرمنطقهدوم نام و نام خانوادگی داور 

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

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر  

 مجری 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی 

قطب استانی/کشوری  سرای  پژوهشمدیر  

 نجوم 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

  سراهای پژوهشکارشناس امور  

 ی آموزدانش

 

 تاریخ و امضا 
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 6    پیوست

 کاوش فضاییراهنمای 

 سومین دوره مسابقات نجوم

 ی آموزدانش  سرااهیژپوهش    

تحصیلی 
   1400-1401 رد سال 
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 مقدمه :  .1

كاوش فضا شود. گرچه  ز جو زمين پرداخته ميفضايي به جستجو در فضاي بيرون اهاي  فناوري هاي فضايي با استفاده از دانش نجوم و  در كاوش

انواع  بيشتر به وسيله منجم تلسكوپ ان و از طريق  انجام ميمختلف  بدون  ها  به وسيله فضاپيماهاي سرنشين دار و  فيزيكي فضا  اما كاوش  شود، 

درک اجزاي  در    آموزاندانش   توانايي  سنجش  گرايش،  اين   از  سرنشين هم از راه هاي مهم كسب اطالعات از فضاي بيرون از زمين است. هدف 

 است. پروژه علمي مختلف يک ماموريت فضايي و برنامه ريزي و مديريت يک

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 شده در  مشخص  زمانبندي  طبق  و  همگام  سامانه  در  خود  كاربري  پنل  طريق  از  ندتوانمي دوم متوسطه  و    اول  یهادوره  انآموزدانش   تمام

 361/400به شماره  آموزي  دانش  سراهايپژوهش   نمايشگاه دستاوردهاي  و  پژوهشي   -علمي  جشنواره   دوره   ومينس  برگزاري  بخشنامه   اجرايي  تقويم

 نمايند.   نام  ثبت نفره  3الزاما تیم صورت    به ، 20/07/1400مورخ 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3

با استفاده از اطالعات نجومي خود و كسب اطالع از فناوري در اين گرايش، دانش  .1 هاي فضايي، به طراحي يک ماموريت فرضي آموزان 

در قالب يک فايل نوشتاري و    ،پردازند. گزارش اين ماموريت كاوش فضاييواقعي درون منظومه شمسي مي  فضايي به سمت يک جرم  

 . گرددميسال تنظيم و ار)پاورپوينت(  تصويري 

سيارک ها و دنباله   اجرام درون منظومه شمسي )خورشيد، سيارات يا اقمار آن ها، از يكي ازميان را جرم مورد نظر خود بايستيآموزان دانش  .2

 درج گردد.  ، در گزارشمختصات دقيق و مسير حركت جرم در زمان اجراي ماموريت .نمايند  دارها(  انتخاب

تحصيلي   و پايه   آموزاندانش   خانوادگي  نام   و   نام  نام گروه پژوهشي،  در صفحه اول گزارش نام ماموريت فضايي، نام جرم نجومي مورد نظر، .3

 . نوشته شود  آنها

بررسي شده و نتايج به سوي جرم مورد نظر،    هاي احتماليمشابه تعيين گردد. سابقه ماموريتهاي  ماموريتاموريت با توجه به اهداف  اهداف م .4

 حاصل از آن ها در گزارش قيد گردد. 

اجزا و قابليت هاي مورد نياز آن مورد بررسي قرار   وبه صورت مفهومي طراحي شود    ،كاوشگر مورد نياز براي انجام اين ماموريت فضايي  .5

 ارائه شود.  ، و پيشنهادهاي الزم براي ساخت آن گرفته

موشک هاي   ميانمتناسب با ابعاد، وزن و مسير ماموريت از    ،پرتابگر يا موشک مورد نياز براي فرستادن كاوشگر به سمت جرم مورد نظر .6

با توجه به انتخاب شود. اعضاي گروه در صورت پيشنهاد ساخت موشک مورد نظر،     ،هاي فضاييدر سطح دنيا براي انجام ماموريت  معمول

 د شد.  ناز امتياز اين بند برخوردار خواه نياز،ميزان توجه به جزئيات و اجزاي مورد 

تخصص مورد نياز  در طراحي ايستگاه كنترل زميني به نحوه ارتباط با كاوشگر، نحوه كنترل آن، نحوه دريافت اطالعات و همچنين كادر م .7

 .  توجه شودبراي دريافت و تحليل اطالعات و صدور دستورات الزم 

مسير ماموريت با توجه به محل قرارگرفتن جرم مورد نظر در زمان اجراي ماموريت، موقعيت زمين و همچنين هدف ماموريت )فرود يا گردش   .8

 مداري( تعيين گرديده و در گزارش نوشته شود.  

اموريت )شامل زمان پرتاب كاوشگر، خروج از مدار زمين و ورود به مدار جرم مورد نظر( با توجه به مسير تعيين شده براي  زمان بندي  انجام م .9

 انجام ماموريت بر حسب تاريخ شمسي و ميالدي محاسبه و در گزارش درج گردد.

د تصوير برداري، نمونه برداري يا انجام توانميه  با توجه به هدف ماموريت ك   ،جرم مورد نظر  نحوه فرود يا قرار گرفتن كاوشگر در مدار .10

 بررسي و تعيين شود.، باشدمربوطه آزمايشات بر روي جرم 

 هاي برنامه ريزي شده در گزارش نوشته شود. ها و تصويربرداريشرح آزمايشات، نمونه برداري  .11



 (   37صفحه ) 

 مجزا پرداخته شود:  صفحاتبه هر يک از موارد ذيل در   ،ماموريت كاوش فضايي در گزارش .12

 جرم نجومي مورد نظر  •

 هدف ماموريت و سابقه انجام آن  •

 كاوشگر  •

 گرپرتاب •

 ايستگاه كنترل زميني •

 زمان بندي اجراي ماموريت  •

 فرود يا گردش به دور جرم موردنظر •

 آزمايشات، نمونه برداري و عكس برداري ها  •

 مسير ماموريت •

پردازند. استفاده از تصاوير، نمودارها  ت خود مي  به شرح مامورياي  دقيقه   5در يک فايل ويدئويي  در پايان طراحي ماموريت، اعضاي گروه   .13

 آور خواهد بود. امتياز ،و فايل هاي اطالعاتي در ارائه گزارش

و به شرط ذكر قبلي    طرح  تكميل  و  اشكاالت  رفعدر صورت  ؛  اندشده   رتبه  شركت كرده و حائز  جشنواره   قبلي  يهادوره   در  آثاري كه  :1تذکر

 .شركت نمايند  نجومدر سومين جشنواره جديد   عنوان باند  توان ميدر شناسنامه اثر، 

به  آموزي  دانش   سراهايپژوهش پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي    –سومين دوره جشنواره علمي    برگزاري  بخشنامه  به شرايط عمومي  :2تذکر

 توجه شود.  20/07/1400مورخ  400/ 361شماره 

 :اثر مستندات مورد نیاز  .4

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام،  با نام  CDيا  DVDدر قالب و  (ZIP)فشرده  فايل يک در ذيل  مستندات

 گزارش ماموريت فضايي در قالب يک فايل پي دي اف   .1

 دقيقه اي گزارش ماموريت 5فايل ويدئوي  .2

 تكميل شده   1نمون برگ  .3

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

 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

، مستندات آثار خود را  اندنموده مسابقات نجوم در سامانه همگام ثبت نام اي  منطقه اني كه در مرحله  آموزدانش   :ای  منطقه . مرحله  1ـ    5

نمون    اساس  برو    منطقهآموزي  سراي دانش پژوهش توسط  . مستندات آثار، در اين مرحله  نمايندميمنطقه ارسال  سراي  پژوهش در موعد مقرر به  

سراي پژوهش به    برگزيده،  آثار  . مستنداتگردندمي  معرفي  استاني  مرحله  شركت در  جهت  منطقه،  هميهبا س  مطابق  شده و برگزيدگان  داوري  2  برگ

 د. نارسال گردنجوم  قطب استاني 

آموزي  دانش  سراهايپژوهش  امور  و پيگيري  نظارت  محترم كارشناس نظارت  تحتنجوم  استانيهاي قطب  توسطمرحله استانی : . 5-2 

. مستندات آثار  گردندمي معرفي كشوري مرحله شركت در  جهت ،استان با سهميه مطابق  شده و برگزيدگان داوري 2 برگ  نمون اساس بر  و استان

 .گردندميارسال  نجوم برگزيده به قطب كشوري 

 .گيردميانجام حضوري  غيربه صورت هااستان  از ارسالي مستندات آثاردر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله کشوری :  5-3



 (   38صفحه ) 

دانش   تذکر: گرايشتمامي  اين  در  كننده  شركت  مجازي    آزمون  دربايست  مي  آموزان  منطقه)مرحله پژوهش   توسط   كه  نجوم علمي  سراي 

از   نمره   15. امتياز آزمون علمي مجازي، نمايند  ، شركتگرددمي اي(/ قطب استاني)مرحله استاني(/ قطب كشوري)مرحله كشوري( برگزارمنطقه

اعضاي تيم محاسبه  نمرات  ميانگين  هاي شركت كننده به صورت  براي تيم آزمون    ه نمردهد)  امتياز فرم داوري مسابقه را به خود اختصاص مي

در شبكه  كشوري نجوم  و كانال قطب    nojum-src.medu.irقطب كشوري نجوم    سايتدر    ،محتواي الزم براي شركت در آزمونگردد(.  مي

دوره دوم ابتدايي، اول  ان  آموزدانش سواالت در سه دسته متناسب با پايه تحصيلي براي    باشد.قابل دسترس مي  astrople@به آدرس  و ايتا  شاد  

 متوسطه طراحي گرديده است.  متوسطه و دوم 

 

   ضمائم : .6

 کاوش فضایی  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان

  آموزی سرای  دانشپژوهشنام مدرسه /  

  کد ثبت اثر در سامانه همگام 

  نام اثر 

  گرایش اثر 

    انآموزدانشنام و نام خانوادگی  

    کد ملی 

    پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی 

    تلفن همراه/تلفن ثابت 

 چکیده طرح

 

 شرح مختصر نوآوری اثر 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 تلفن، تاریخ و امضا شماره  

 نام و نام خانوادگی

 مدیرواحد آموزشی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 

 



 (   39صفحه ) 

 کاوش فضایی : داوری غیرحضوری 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان انجمن : 

 رشته تحصیلی :  منطقه/ناحیه :  شهر : استان : 

 شماره تماس کد ملی  انآموزدانشنام و نام خانوادگی  
پایه 

 تحصیلی

    

    

    

 معیار ارزیابی ردیف 
حداکثر 

 امتیاز 

 امتیاز 

کسب  

 شده

 توضیحات

   10 انتخاب جرمی نجومی مناسب و ثبت مشخصات ومختصات فضایی جرم  1

   10 ماموریت و سابقه کاوش های انجام شدهشرح اهداف  2

   10 طراحی مفهومی کاوشگر متناسب با اهداف ماموریت  3

   10 انتخاب پرتابگر مناسب یا طراحی آن / طراحی ایستگاه کنترل زمینی 4

   10 شرح مسیر پرتاب و مسافرت کاوشگر از زمین تا جرم مورد نظر 5

   10 ماموریت متناسب با مختصات واقعی جرمزمان بندی دقیق اجرای   6

   5 شرح نحوه فرود یا  گردش مداری کاوشگر به دور جرم مورد نظر 7

   10 شرح آزمایشات، تصویربرداری ها و نمونه برداری های مورد نظر 8

   10 دقیقه ای شرح ماموریت  10فیلم    9

   15 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 11

  100 امتیاز   نهایی  جمع

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مجری آموزی سرای دانشپژوهش مدیر 

 

 تاریخ و امضا 

 نام و نام خانوادگی  

 نجوم قطب استانی/کشوری سرای پژوهش مدیر 

 

 امضا تاریخ و 

 نام و نام خانوادگی

 ی آموزدانش سراهایپژوهش کارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا 

 

 




