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 باسمه تعالی

 ...... پرورش و آموزش كل اداره  : به

 آموزي دانش سراهاي پژوهش  نوين هايانرژي كشوري مسابقات دوره  اولين نامه شيوهموضوع : 

 
شيوه نامه برگزاري دومين دوره جشنواره  "ت"از بخش  1اجراي بند  با سالم و احترام , در        

 355/420 اي پژوهش سراهاي دانش آموزي به شمارهپژوهشي و نمايشگاه دستاورده -علمي

زيرنظام راهبري و مديريت تربيتي موضوع بخشنامه  8و به منظور انجام برنامه شماره  3/9/99مورخ

معاونت آموزش  24/06/98 مورخ 110069/400 و به استناد نامه شماره 3/2/99مورخ  116/140شماره

  متوسطه مبني بر مجوز قطب كشوري انرژي هاي نوين پژوهش سراهاي دانش آموزي؛ به پيوست 

دوره مسابقات كشوري انرژي هاي نوين پژوهش سراهاي دانش آموزي براي اجرا،   شيوه نامه اولين

 .ابالغ مي گردد

 

 
 
 
 
 اسماعيلي فرهاد  

 كل مدير 



 

 ( 1صفحه ) 

 باسمه تعالی

 ین دوره مسابقات کشوری ل واشیوه انهم 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی  ارنژی اهی نوین 

تحصیلی 
  1399-1400 رد سال 

 

 

 

 

 



 

 ( 2صفحه ) 

 الف ـ مقدمه :

 این از .آید شمار می به کشور آن پیشرفت میزان سنجش در مهم هایویژگی از یکی، آن مصرف نحوه و انرژی تولید در جامعه یا کشور هر توانایی

قطب کشوری انرژی های نوین پژوهش سراهای دانش آموزی، در راستای کشورهاست.  راهبردی اهداف از پاک و ارزان انرژی منابع به دسترسی، رو

، اقدام به برگزاری اولین دوره مسابقات د شناخت بیشتر در سطح دانش آموزیایجا نوین وتوسعه و ترویج فرهنگ، بهینه سازی استفاده از انرژی های 

 .کشوری انرژی های نوین می نماید

 ب ـ اهداف :
  آنان ارتقای خالقیت و نوآوریو  دانش آموزان و مهارت های عملی و کاربردیعلمی تلفیق دانش توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش،  .1

 زندگی انرژی های نوین دراز اهمیت استفاده و کاربرد  به نسبت سطح حساسیت دانش آموزان و اقتصادی سواد یارتقا .2

 نش آموزان درحوزه انرژی های نویناستعدادیابی وکشف توانمندی های دا .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات :

به صورت ؛ های ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونارعایت دستورالعملاستانی و کشوری با توجه به لزوم مرحله منطقه ای،  سهاین مسابقات در  .1

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

 برگزار می گردد. 3/9/99مورخ  355/420سراهای دانش آموزی به شماره 

توسط پژوهش سرای دانش آموزی  بخشنامه، این 7تا  1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره  5مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش  .2

تعیین شده در جدول  سهمیهو  هرگرایش راهنمای 6بخش  مندرج در داوری بر اساس نمون برگ های و معاونت متوسطه منطقه نظارت با و منطقه

 گردد. می برگزارذیل، 

 نظارت با و استانی های توسط قطب بخشنامه، این 7تا  1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره  5مرحله استانی مسابقات وفق بخش  .3

 راهنمای 6بخش  مندرج در داوری و بر اساس نمون برگ های استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور پیگیری و نظارت محترم کارشناس

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

 برگزاری دوره و طراحی وبا هماهنگی کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان، نسبت به  قطب های استانی الزم استتذکر : 

  .اقدامات الزم را بعمل آورند ،مسابقهاین گرایش های برای کارگاه آموزشی 

با نمون  مطابق، توسط قطب کشوری بخشنامه، این 7 تا 1 شماره های پیوست موضوع گرایش هر راهنمای 5 بخش وفق مسابقات کشوری مرحله  .4

 برگزار می گردد. صورت تامین اعتبارات الزم گرایش و در هر راهنمای 6 مندرج در بخش داوری برگ های

 

 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  4 - - انفرادی  نهخالقا ایده پردازی 1

 2پیوست  4 - - انفرادی  پژوهشی/ترویجی مقاله علمی 2

 3پیوست  - - 5 انفرادی  کتابچه مصور 3

 4پیوست  - 4 - نفره 2انفرادی یا تیم   فیلم و انیمیشن 4

 5پیوست  4 6 - نفره 2انفرادی یا تیم   دست سازه های سبز  5

6 
خاکی  -خودرو های آبی 

  خورشیدی
 6پیوست  - - 5 نفره 2انفرادی یا تیم  

 7پیوست  4 - - نفره 2انفرادی یا تیم   یدیخورشپکیج  7



 

 ( 3صفحه ) 

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانی مسابقات : ت ـ

ذکر  مستندات مورد نیاز آثارمنطقه به همراه تمامی  توسط مدیر پژوهش سرای دانش آموزی و برگزیدگان مرحله منطقه ای مطابق نمون برگ ذیل

گرایش و نمون برگ های داوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی اداره آموزش و پرورش منطقه به پژوهش سرای قطب استانی راهنمای هر  4شده در بخش 

در  "کمیته اجرایی منطقه"پس از ورود با نقش  انرژی های نوین معرفی می گردند. همچنین ضروری است مدیر پژوهش سرای دانش آموزی منطقه

 معمول نمایند. جشنواره،هت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله استانی جرا اقدامات الزم سامانه همگام، 

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانینمون 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

 کمیته داورانمسئول 

 

 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

 یت آموزش و پرورش منطقهمدیر 

 

 تاریخ و امضا

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

توسط کارشناس محترم نظارت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان به همراه تمامی  و برگزیدگان مرحله استانی مطابق نمون برگ ذیل

این شیوه نامه، اصل دست ساخته به  7الی 5اثر و در گرایش های می بایست اصل  این شیوه نامه،  هایگرایش تمامی )در  مستندات مورد نیاز آثار

راهنمای هر گرایش  4برای مرحله دوم کشوری ارسال گردد(، ذکر شده در بخش )به نحوی که آسیبی به دست ساخته وارد نشود( همراه راهنمای آن 



 

 ( 4صفحه ) 

مستقر در پژوهش انرژی های نوین )قطب کشوری  استان فارسو نمون برگ های داوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی به اداره کل آموزش و پرورش 

امور پژوهش سراهای دانش نظارت و پیگیری ( معرفی می گردند. همچنین ضروری است کارشناس سه شیراز ناحیه اسدااله اسدیسرای دانش آموزی 

 کشوریم را جهت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله در سامانه همگام، اقدامات الز "کمیته اجرایی استان "پس از ورود با نقش استان آموزی 

 جشنواره، معمول نمایند.

 پرتال به است ضروری آموزشی، محتواهای از استفاده و مسابقات اجرای روند در احتمالی تغییرات و اخبار آخرین از اطالع کسب جهت :1تذکر 

 مراجعه energy-novin.src.medu.irبه آدرس های نوین  انرژیقطب کشوری  و سایت src.medu.ir آموزی دانش سراهای پژوهش کشوری

 .نمایید حاصل تماسهای نوین  انرژی کشوری قطب 071-37360516 تلفن شماره با یا

 معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشورینمون برگ 

 گرایش :                                         نام استان:                                                   

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

 

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

 نام و نام خانوادگی 

 انرژی های نوینمدیر پژوهش سرای قطب استانی 

 

 تاریخ وامضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه استان

 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر کل آموزش و پرورش استان

 

 و امضاتاریخ 

 

  



 

 ( 5صفحه ) 

 1   ویپست

 

 راهنمای ایده رپدازی خالاقهن 
 ژپوهش سرااهی دانش آموزی ارنژی اهی نوین ین دوره مسابقات کشوری ل وا

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 

 



 

 ( 6صفحه ) 

             مقدمه : .1

 تابشی آب، توان باد، منابع جمله از انرژی تولید اولیه عوامل از دسته چند یا منطقه، یک هر هوایی و آب مختصات تنوع به توجه با ما کشور در

 اصلی کلیدهای از ،نوین منابع از انرژی استحصال و توجه و انرژی بهینه مصرف اصل دو همواره راستا این در. دارد بیشتری بروز ... و خورشید

 های ایده زمینه این در توانند می لذا ،هستند خالق و پویا ذهنی دارای آموزی دانش جامعه که آنجا از. دنباش می اقتصادی توسعه در موفقیت

 .گردند جامعه در مثبت تاثیراتمنشا  و نموده مطرح ای خالقانه

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند میدوم متوسطه  دوره آموزان دانش تمام

مورخ  355/420به شماره  آموزی دانش سراهای پژوهش نمایشگاه دستاوردهای و پژوهشی -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری بخشنامه

 .نمایند نام ثبت انفرادیصورت  به ، 3/9/99

 شرایط اختصاصی اثر : .3

رفع معضالت یا های مناسب جهت بهبود بهره برداری از منابع و راهکار ، بهو در آنه باشد طقآب و هوایی منبه شرایط پردازی با توجه ایده  .1

 منطقه ای و یا ملی توجه شده باشد.

 باشد.داشته اجرا  یتقابل جدید،ایده  .2

 نوشته شود. 1با توجه به جدول ایده  .3

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

  word و  PDFفرمت دو درو  A4 صفحه 10 درحداکثر  ایده .1

                                                                                تکمیل شده 1نمون برگ  .2

   شود. دادهقرار  1 برگ نمون در شده خواسته ایده،  اطالعاتدر ابتدای  .3

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را  انرژی های نویندانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 داوری 2 نمون برگ اساس در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

یند آفرالزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه، گردند.  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان

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

 ارسال گردند. انرژی های نوینقطب استانی 

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت انرژی های نوین استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2 

گردند.  می معرفی کشوری اول مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

 ارسال می گردد. انرژی های نوینمستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

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

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند.  70آثاری که حداقل گیرد. 

 اثر می باشد. با صاحبشامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران . مرحله دوم کشوری : 5-4



 

 ( 7صفحه ) 

 ضمائم : .6

 راهنمای نگارش ایده:   1جدول 

 خالقانهایده پردازی  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  گرایش /  عنوان ایده

  دانش آموز خانوادگی نام و نام

  ملی کد

  رشته تحصیلی / تحصیلی دوره

  پایه تحصیلی

  تلفن همراه

 شرح مختصر طرح
 

اجرایی شدن این ایده چگونه میتواند در جهت 

و یا رفع مصرف بهینه انرژی و استحصال انرژی 

مشکالت این حـوزه موثر واقع شود؟ برتری آن 

 نسبت به موارد مشابه چیست؟

 

  تخمین میزان هزینه جهت عملی شدن ایده

 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

 

 : باشدمی بایست به صورت پروپوزال و شامل قسمت های زیر  ایده

 چکیده  .1

 له )متناسب با سوال یا موضوع مسابقه(ئطرح مس .2

 له )نمونه های مشابه فعلی یا در گذشته(ج مطالعه و پژوهش در رابطه با مسئنتای .3

 کامل ایده و شرح چگونگی استفاده بهینه و یا رفع یک چالش توسط آن و بیان دالیل برتری آن نسبت به روش های قبلیتوضیح  .4

 تشریح روند اجرایی شدن ایده  .5

 توجیه برتری اقتصادی و سرمایه گذاری برای تجاری سازی ایده .6



 

 ( 8صفحه ) 

 ایده پردازی خالقانهداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 :پایه تحصیلی 

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 نام ونام خانوادگی طراح اثر :

 کد ملی : شماره تماس :

 ردیف        مالک ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 ایده نو و جدید باشد 20 

 2 عملی و قابل اجرا باشد و مبانی علمی معتبری داشته باشد 20 

 15 

 اجرایی شدن، مقرون به صرفه باشد .از نظر اقتصادی وعملی و 

و میزان ارتباط  ایده با توسعه کسب و کار و یا بستر سازی در 

 مسیر رونق تولید

3 

 4 تاثیر این ایده در افزایش کیفیت وضع موجود چقدر است 15 

 5 قابلیت اجرا در مناطق اقلیمی ایران داشته باشد 10 

 6 سادگی اجرای ایده 10 

 7 نباشد ینیو خطر آفر سکیشدن آن همراه با ر ییاجرا 10 

 جمع امتیاز 100 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 ادگینام و نام خانو

 انرژی های نوین مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 

  

 

 

 



 

 ( 9صفحه ) 

 2   ویپست

 

  ژپوهشی/رتویجی راهنمای مقاهل علمی
 ژپوهش سرااهی دانش آموزی ارنژی اهی نوین ین دوره مسابقات کشوری ل وا

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 



 

 ( 10صفحه ) 

 مقدمه : .1

ایجاد و  به همین دلیل و با هدف .باشد دانش آموزی در سطح کشور می سراهای از رسالت های پژوهش ،توجه به فعالیت های علمی و پژوهشی

تبیین ارزش باالی  و سراها پژوهش علمی های انجمنیشتر چه ب رشد هر همچنین در دانش آموزان و پژوهشگر تفکرگرا، خالق و تقویت روحیه

 .گردد می حیطه انرژی های نوین برگزار در پژوهشی/ ترویجی علمی مقاله ارائه مسابقه فعالیت ها،این 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند میدوم متوسطه  دوره آموزان دانش تمام

مورخ  355/420به شماره  آموزی دانش سراهای پژوهش نمایشگاه دستاوردهای و پژوهشی -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری بخشنامه

 .نمایند نام ثبت انفرادیصورت  به ، 3/9/99

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 گردد تهیه 1با توجه به جدول  مقاله. 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

  pdfو  word در دو فرمتو   4A قطع در صفحه 20حداکثر مقاله  .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

 دقیقه 10در قالب یک فایل ویدئو به مدت حداکثر و ت پوینپاور در فرمتچکیده مقاله ارائه  .3

 اجرایی )فرآیند داوری( :مراحل  .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را انرژی های نوین دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 داوری 2 نمون برگ اساس بردر موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و 

یند آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان

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

 ارسال گردند.انرژی های نوین قطب استانی 

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحتانرژی های نوین  استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2 

گردند.  می معرفی کشوری اول مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق برگزیدگانشده و  داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

 ارسال می گردد.انرژی های نوین مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

و سایر مستندات به صورت غیر حضوری انجام می  ها استان از ارسالیدر این مرحله، بررسی و ارزیابی مقاالت . مرحله اول کشوری : 5-3

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند.  70آثاری که حداقل گیرد. 

با صاحب اثر  3 مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ  و نیز  2امتیازات فرم شماره  شامل. مرحله دوم کشوری : 5-4

 نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم کشوری، معرفی می گردند.می باشد. در 

 



 

 ( 11صفحه ) 

 ضمائم : .6

 پژوهشی/ترویجی علمیراهنمای تدوین مقاله :  1جدول 

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

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

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

 .است

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

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

 12، اندازه B Nazaninخالصه ای از تمام آنچه که انجام شده و بدست آمده است( : فونت چکیده مقاله ) .6

 12، اندازه B Nazaninکلمه، فونت  5کلمات کلیدی : 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 واجرای پروژه( : فونت  .9

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

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .11

 12، اندازه B Nazaninنتیجه گیری : فونت  .12

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

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

 و مطابق با استاندارد های 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

 )شرح جدول در باالی آن نوشته شود(12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .17

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

 گرایش، این در کننده شرکت افراد همه برای 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 راهنمای.)است الزامی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 12صفحه ) 

 پژوهشی/ترویجی مقاله علمی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  گرایش مقاله

  مقاله عنوان

  دانش آموز خانوادگی نام و نام

  ملی کد

  تحصیلی دوره

  پایه تحصیلی

  تلفن همراه

 مقالهشرح مختصر نوآوری 

 

مقاله علمی پژوهشی صورت گرفته، درچه 

  مرحله ای است؟

 )آزمایشگاهی، صنعتی، نیمه صنعتی (

 

پژوهش صورت گرفته قابلیت صنعتی شدن 

 دارد؟

دلیل شرح  صورت مثبت بودن جواب با در

 بیان کنید. بازار مورد استفاده از آن راو  دهید

 

 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

 

 

 

 

 

 



 

 ( 13صفحه ) 

 ترویجی/: داوری غیر حضوری مقاله علمی پژوهشی 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان مقاله علمی :

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 شماره تماس : ملی : کد نام و نام خانوادگی طراح اثر :

 ضریب 4 3 2 1 0 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی
 امتیاز

 کسب شده

حداکثر 

 امتیاز

 موضوع پژوهش

مسئله یابی یا 

 تعیین هدف

      بودنو نو  محتوای پژوهش، وضوح عنوان، جدید تناسب موضوع با .1

2× 

 

32 
       کاربردی بودن پژوهش .2

       (روش و نتیجهموضوع، هدف، ) ستخراج چکیدها .3

       ارائه دالیل مناسب برای بیان مسئله .4

ارزش علمی و 

 فنی

      تصاویر، اشکال و منحنی هاکیفیت  .5

2× 

 

32 
       پژوهشی معتبر، متنوع و متعدد -استفاده از منابع علمی .6

       روش مناسب در جمع آوری اطالعات و تحلیل مناسب .7

       ترتیب اصول مقاله نویسی رعایت ساختار و .8

 نتیجه گیری 

 و 

 ارائه پیشنهادات

      تناسب نتیجه گیری با یافته ها و اهداف .9

3× 

 

       تناسب پیشنهادها با یافته ها و نتیجه گیری .10 36

       کیفیت نظریات برای ادامه تحقیق .11

 100  جمع نهایی امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی انرژی های نوین

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 دانش آموزیکارشناس امور پژوهش سراهای 

 

 تاریخ و امضا

  پژوهشی/ترویجی : داوری آنالین مقاله علمی 3نمون برگ 

 توضیحات امتیاز کسب شده محدوده امتیاز دهی معیار داوری ردیف

   30 دقیقه ای(10)قدرت بیان و پاورپوینت  مصاحبه و نحوه ارائه مقاله 1

   40 تسلط علمی به موضوع پژوهش 2

   30 به سواالت داوران توانایی در پاسخ 3

   100 جمع امتیاز نهایی

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

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

 نام و نام خانوادگی

 انرژی های نوین مدیر پژوهش سرای قطب کشوری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 14صفحه ) 

 3   ویپست

 

 راهنمای کتابچه مصور 

 ژپوهش سرااهی دانش آموزی ارنژی اهی نوین ین دوره مسابقات کشوری اول 

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 
 



 

 ( 15صفحه ) 

 مقدمه : .1

 مسابقاتباتوجه به لزوم آشنایی نسل های آینده با مقوله انرژی های نوین و محاسن آن و همچنین استفاده بهینه از منابع انرژی، این گرایش از 

ر شدن انتقال مفاهیم مورد نظر از طریق آموزش های مربیان و همکاران گرامی در مدارس و متبلوتعلق دارد.  انرژی های نوین به رده سنی ابتدایی

 از اهداف برنامه راهبردی دبیرخانه قطب انرژی های نوین خواهد بود. دانش آموزان،این مفاهیم در نقاشی و دست ساخته های 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند میابتدایی دوم  دوره آموزان دانش تمام

مورخ  355/420به شماره  آموزی دانش سراهای پژوهش نمایشگاه دستاوردهای و پژوهشی -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری بخشنامه

  .نمایند نام ثبت انفرادیصورت  به ، 3/9/99

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 .دنباش A5 سایز در آن صفحات و باشد صفحه 12 حداکثر و صفحه 6 حداقل شامل مصور کتابچه .1

 .شود نمی نویسی داستان صفحات شامل ،آن پشت جلد و مصور کتابچه روی جلد .2

 .شود گذاری شماره صفحات تمامی .3

 .گردد مطرح داستان موضوع و تحصیلی پایه آموز، دانش خانوادگی نام و نام تنها مصور، کتابچه جلد روی بر .4

 .نمایند انتخاب 1 جدول در شده مشخص مفاهیم از یکی به توجه با را خود کوتاه داستان بایستی کنندگان شرکت .5

 .شود آورده( خط 2 حداقل) کوتاه داستان با همراه نقاشی صفحه، هر در ترجیحا .6

 .گردد انتخاب آموز دانش عالقه به توجه با....  و مدادرنگی آبرنگ، توسط نقاشی .7

 ارسالی  به صورت دست نوشته باشد.آثار   .8

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

 (و ... شامل فیلم، عکستهیه اثر )مستندات مراحل  .1

 .(باشد می پذیر امکان شده اسکن صورت به ارسال. )شود ارسال  PDF فرمت با فایل صورت به مصور کتابچه .2

 اصل اثر  .3

 تکمیل شده 1برگ نمون  .4

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را انرژی های نوین دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 داوری 2 نمون برگ اساس سرای دانش آموزی منطقه و بردر موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش 

یند آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان

م داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای آنها انجانقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  راهنمایی

  ارسال گردند.انرژی های نوین قطب استانی 



 

 ( 16صفحه ) 

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحتانرژی های نوین  استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

گردند.  می معرفی کشوری اول مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

 ارسال می گردد.انرژی های نوین مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

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

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند.  70آثاری که حداقل گیرد. 

شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحب اثر می باشد. در نهایت آثار منتخب با کسب باالترین . مرحله دوم کشوری : 5-4

 امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم کشوری، معرفی می گردند.

 ضمائم : .6

 مفاهیم داستان کتابچه مصورراهنمای :  1جدول  

 ، پیشرفت کشورخانواده انرژی پاک، اقتصاد .1

 ، خانواده، محیط زیستانرژی پاک .2

 کتابچه مصور : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثر عنوان

  دانش آموز خانوادگی نام و نام

  ملی کد

  تحصیلی دوره

  پایه تحصیلی

  تلفن همراه

 داستانشرح مختصر 

 

  اثر اشاره به کدام دسته از انرژی های نوین دارد؟

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 تلفن، تاریخ و امضاشماره 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا



 

 ( 17صفحه ) 

 کتابچه مصورداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 طراح اثر :نام ونام خانوادگی 

 کد ملی : شماره تماس :

 ردیف مالک ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 اشاره به مفاهیم اصلی انرژی های نوین در متن 20 

 2 نمفاهیم اصلی انرژی های نوی زتصویرسازی صحیح ا 20 

 3 خالقیت و ارائه نوآوری 15 

 4 زیبایی بصری اثر 15 

 5 نگارشی ویراستاری متنرعایت نکات  10 

 6 میزان توجه و دقت در محتوا 10 

 7 طرح جلد  و صفحه بندی 10 

 جمع امتیاز 100 

   ...................... 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

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 انرژی های نوین مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 



 

 ( 18صفحه ) 

 4   ویپست

 

 فیلم و انیمیشن راهنمای 
 ژپوهش سرااهی دانش آموزی ارنژی اهی نوین ین دوره مسابقات کشوری ل وا

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 
 



 

 ( 19صفحه ) 

 مقدمه : .1

 در .باشد ترویج علوم و فناوری های جدید می درها  یکی از مهم ترین گام، تولید محتوای آموزشی صامت و بصری خصوصا تولیدات مصور

در حد بضاعت و شرایط ق خود و و با استفاده از هنر و سالیشده با این مقوله آشنا ، مربیان خود با کمکشود تا دانش آموزان ی این حوزه تالش م

 د.نننقش ک یسنی بتوانند ایفا

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند میدوره اول متوسطه  آموزان دانش تمام

مورخ  355/420به شماره  آموزی دانش سراهای پژوهش نمایشگاه دستاوردهای و پژوهشی -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری بخشنامه

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

 .باشند مختلف تحصیلی هم پایهدو  از توانند و می بودهمنطقه و جنسیت باید از یک  تیم اعضای:  تذکر

 : آثارشرایط اختصاصی  .3

 می باشد. دقیقه 5حداکثر  ،انیمیشنمدت زمان مجاز و  دقیقه 12حداکثر  کوتاه، مدت زمان مجاز فیلم .1

 .در نظر گرفته شودبا موضوع انرژی های نوین فیلم کوتاه  محتواییتناسب  .2

 الزامی است. نوین های انرژی موضوع با انیمیشن سناریوی و موضوع تناسبو  باشد بعدی سه یا بعدی دو انیمیشن .3

 .ضروری استو یا انیمیشن و نمایش آن در ابتدای فیلم  1 تکمیل نمون برگ .4

 داشته باشد. قانهالایده خ .5

 توجه شود. اثر پرداخت محتوا و فیلمنامه مناسببه  .6

 .باشد  DVD-cd بر روی ،ارائه آثار به قابلیت اجرا شدن طرح بدون پیش نیاز .7

 .باشد avi-mp4 خروجی اثر با فرمت .8

 باید به زبان انگلیسی نامگذاری شود. اثر .9

 .می در فیلم الزامی استالرعایت شئونات اس .10

درج پاک )حاوی یک یا چند تصویر از فیلم و یا انیمیشن و یک شعار پیرامون انرژی های  کهباید یک پوستر معرفی اثر  گانشرکت کنند .11

 د.ننمایشده بر روی پوستر( باشد را تهیه 

 .شود تهیه. مراحل فیلم برداری یا تدوین و ..(  فیلم، عکسفیلم نامه یا سناریوی پایه اثر، شامل )دات مراحل ساخت مستن .12

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

 انگلیسی نامگذاری شدهاصل اثر که به زبان  .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

 پوستر معرفی اثر  .3

 ..مراحل فیلم برداری یا تدوین و .، فیلم، عکسفیلم نامه یا سناریوی پایه اثر، مستندات مراحل ساخت شامل  .4

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را انرژی های نوین دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 داوری 2 نمون برگ اساس در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

یند آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان



 

 ( 20صفحه ) 

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

  ارسال گردند.انرژی های نوین قطب استانی 

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحتانرژی های نوین  استانی های بقط توسط. مرحله استانی : 5-2

گردند.  می معرفی کشوری اول مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

 ارسال می گردد.انرژی های نوین مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

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

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند.  70آثاری که حداقل گیرد. 

هیه اثر الزم است دانش آموزانی که در تاثر می باشد.  انمصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحب شامل. مرحله دوم کشوری : 5-4

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

 ازهای مراحل اول و دوم کشوری، معرفی می گردند.با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتی

 ضمائم : .6

 فیلم و انیمیشن : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثر عنوان

  گرایش اثر

   دانش آموز خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   / رشته تحصیلی تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

پیدایش ایده و جزییات اثر و نرم  شرح مختصر

 افزارهای استفاده شده

 

و آثار تصویری و یا صوتی  میزان درصد قطعه

تولیدی به نسبت  قطعه و بخش های های بکار 

در صورت استفاده از ) گرفته شده از دیگر آثار

 .(نام اثر را بنویسید ،برش های دیگر آثار

 

 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



 

 ( 21صفحه ) 

 فیلم و انیمیشنداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 اثر :طراحان /نام ونام خانوادگی طراح

2) 1) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف مالک ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 ایده و خالقیت و نو آوری اثر 20 

 2 طراحی زیبا و اجرای فضا 20 

 3 داستان و فیلم نامه اثر و قابلیت اجرایی شدن ایده اثر 15 

 15 
 نورپردازی،جلوه های مناسب و حرکت دوربین )فیلم کوتاه(

 کیفیت انیمیت و متحرک سازی )انیمیشن(
4 

 5 و...سبک هنر بصری)طرح،ترکیب رنگی،کانسپت  10 

  6ارتباط ایده ارائه شده با موضوع انرژی های نوین 20 

 جمع امتیاز 100 

   ..................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

 زیکارشناس امور پژوهش سراهای دانش آمو

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 انرژی های نوین مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

  صد  07آثاری که حداقل  :تذکر سب ننمایند، اجازه ورود به      6نمره ردیف  از در ضوع انرژی های نوین( را ک شده با مو مرحله )ارتباط ایده ارائه 

 .کشوری را ندارند

 

 



 

 ( 22صفحه ) 

 5   ویپست

 

 راهنمای دست سازه اهی سبز
 ژپوهش سرااهی دانش آموزی ارنژی اهی نوین ین دوره مسابقات کشوری ل وا

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 
 



 

 ( 23صفحه ) 

 مقدمه : .1

 نو های انرژی بکارگیری های حوزه در ها آن ملموس و ارزنده تجارب و آموزان دانش عملی های مهارت و کارگاهی های آموزش راستای در

. هدف از برگزاری دنباش می تئوری های ایده و مطالب عمیق یادگیری و شده کسب های مهارت تثبیت موجب ها ساخته دست بهینه، مصرف و

 .می باشد آموزی دانش سراهای پژوهش مجموعه رسالت انجام نیز و نوجوان اهتمام به اریذگ ارزش مسابقات، از گرایش این

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 شده در مشخص زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند میمتوسطه و دوم اول  های دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزی دانش سراهای پژوهش نمایشگاه دستاوردهای و پژوهشی -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری بخشنامه اجرایی تقویم

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

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

 : آثارشرایط اختصاصی  .3

 د.یبی از انواع انرژی های نوین باشآب  و یا ترک، باد، حوزه انرژی خورشیدید در هر کدام از سه توان می سازهدست  .1

 هیچ محدودیتی وجود ندارد. ،در انتخاب موضوع و حوزه کارکرد و نوع انرژی به کار رفته از انواع انرژی های نو .2

 شود: طراحی، اطالعات زیر حاویسانتی متر و  80*60ابعاد با یک پوستر اختصاصی  .3

 شرح کلی ایده و عملکرد دستگاه الف( 

 .. .وزن و ، ابعاد، مانند میزان وات انرژی تولیدیدست سازه توضیحات فنی ب( 

همچنین ولتاژ ..، مشخصات تجهیزات استفاده شده از جمله پنل خورشیدی و .و شرح مراحل ساخت دستگاه همراه با توضیحات کامل پ( 

 ها مشخصات فنی آنو ورودی و خروجی 

 توضیحات سیستم انتقال قدرت و نحوه تولید انرژیت( 

 هزعکس دست ساث( 

اسم اختصاصی برای اثر و یک شعار پیرامون انرژی های  ،در زیر پوسترکه الزم است . همچنین شهر و استان، نام تیم، نام اعضای گروهج( 

 و درج نمایند. انتخابنوین 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

 تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 دقیقه باشد. 5ه که حداکثر زفیلمی از توضیح دانش آموز و نحوه عملکرد دست سا .2

 .چند جهت مختلف باشند بایستی واضح و درکه ه زعکس از  دست ساتعدادی  .3

 3نمون برگ پوسترتهیه شده طبق  .4

 4ه طبق نمون برگ زفرم هزینه دست سا .5

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را انرژی های نوین دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 داوری 2 نمون برگ اساس آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بردر موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. 

یند آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان



 

 ( 24صفحه ) 

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای نقاط قوت  و تقویتضعف نقاط  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  راهنمایی

  ارسال گردند.انرژی های نوین قطب استانی 

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحتانرژی های نوین  استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

گردند.  می معرفی کشوری اول مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

 ارسال می گردد.انرژی های نوین مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

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

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند.  70آثاری که حداقل گیرد. 

 .با هم به رقابت خواهند پرداخت به صورت جداگانه ،و یا ترکیب آن ها از انرژی های نو نوعداوری سازه های مرتبط در هر ؛ مرحلهاین در   تذکر :

هیه اثر الزم است دانش آموزانی که در تاثر می باشد.  انشامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحب. مرحله دوم کشوری : 5-4

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

 الترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم کشوری، معرفی می گردند.با کسب با

، طراحی مناسب گانامتیازات شرکت کنند در شرایط برابری مشترک رقابت خواهند نمود.به طور برگزیدگان مرحله اول ؛ مرحلهاین در  تذکر :

 .خواهد شد موجب انتخاب، آن و هزینه تمام شده کمتردست سازه 

 ضمائم : .6

 های سبز دست سازه شناسنامه:  1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثر عنوان

   دانش آموز خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   رشته تحصیلی /تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

 همیت مسئله و دلیل ساختا، شرح مختصر طرح
 

 مشخصات فنی آن وشرح مراحل ساخت دستگاه 
 

 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 

 

 تلفن، تاریخ و امضاشماره 



 

 ( 25صفحه ) 

 های سبز دست سازهداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 اثر :طراحان /نام ونام خانوادگی طراح

2) 1) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف مالک ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 ایده و خالقیت و نو آوری اثر 15 

 2 کارکرد اثر مطابق با توضیحات و اهداف محصول 15 

 10 
استفاده از مواد ساده و سهل الوصول و رعایت نکات ایمنی و 

 بهداشتی
3 

 4 بهره گیری از تحقیقات مرتبط با موضوع 15 

 5 نسبی دست سازهمزیت  10 

 10 
استحکام و ظرافت اثر، زیبایی و جلوه های دیداری اثر همچنین 

 تناسب ابعاد و اندازه محصول با کارایی اثر
6 

 7 قابلیت تجاری سازی و جنبه توجیه اقتصادی طرح و درآمد زایی 10 

 8 نحوه ارائه توضیح و پاسخ به پرسش های داوران 15 

 جمع امتیاز 100 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 نوینانرژی های  مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 



 

 ( 26صفحه ) 

 های سبز نمونه پوستر دست سازه:  3نمون برگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامال اختیاری است. جزییات و زیبایی آن، نمونه بوده و انتخاب رنگطراحی این پوستر، به عنوان تذکر : 

 سبز میزان هزینه های انجام شده دست سازه ثبت:  4نمون برگ 

 عنوان دست سازه :

 اندانش آموزدانش آموز/ نام و نام خانوادگی 
2) 1) 

 :کد ملی  کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف عنوان میزان هزینه انجام شده هزینه تایید شده*
    

    

    

    

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 .شود کشوری تایید می توسط تیم ارزیابی قطب های استانی و قطب، *این بخش در مراحل استانی و کشوری

 



 

 ( 27صفحه ) 

 6   ویپست

 

 خورشیدی خاکی –خوردواهی آبی راهنمای 
 ژپوهش سرااهی دانش آموزی ارنژی اهی نوین ین دوره مسابقات کشوری ل وا

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 
 



 

 ( 28صفحه ) 

 مقدمه : .1

بدین  .آینده سازان کشور، امری بسیار مهم استدانش آموزان مقطع ابتدایی به عنوان ا انرژی های نوین و درک اهمیت آن برای لزوم آشنایی ب

خاکی خورشیدی را برای دانش آموزان مقطع دوره دوم ابتدایی در نظر  -دروهای آبیانرژی های نوین، مسابقه ساخت خو قطب کشوری منظور

خاکی خورشیدی،  -کند. خودروهای آبیبه ساخت دست ساخته های جذاب، استعداد و خالقیت های آنها را شکوفا آنها با تشویق است تا  گرفته

 خودروهایی هستند که عالوه بر حرکت بر روی سطوح صاف و خاکی، قابلیت شناور  ماندن و حرکت در آب را نیز خواهند داشت.

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند می دوره دوم ابتدایی آموزان دانش تمام

مورخ  355/420به شماره  آموزی دانش سراهای پژوهش نمایشگاه دستاوردهای و پژوهشی -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری بخشنامه

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

 .و جنسیت باشند پایهمنطقه، باید از یک  تیم اعضای:  تذکر

 : آثارشرایط اختصاصی  .3

 خودروهای ساخته شده باید قابلیت حرکت در خشکی و در آب ) شناور شدن( را داشته باشند. ،در این بخش از مسابقات .1

 باشد. وات مجاز می 5استفاده از سلول های خورشیدی با توان جمعا حداکثر  .2

 .از جمله مواد شیمیایی و هرگونه باتری غیر مجاز است ،انرژی های نوینخارج از محدوده استفاده از هر نوع سیستم سوخت  .3

 ترانزیستور و ... در ساخت ماشین ممنوع می باشد. استفاده از هر گونه برد و قطعات الکترونیکی نظیر آی سی، .4

 دودیتی وجود ندارد.محآنها، استفاده از گیربکس های قدرتی و یا سرعتی در ساخت ماشین و نحوه استفاده و بکارگیری در  .5

آب بندی پیکره ، توجه به ابعاد و وزن خودرو، توجه به امکان تغییر زاویه پنل خورشیدی )قبل از شروع مسابقه( ؛در طراحی ماشین خورشیدی .6

بکارگیری دقت شود  ابعاد خودرو و تعداد و توان آرمیچر های ) باشد و تجهیزات حائز اهمیت خواهد بود و محدودیتی در این موارد نمی

 .(شده متناسب با توان تولیدی پنل های خورشیدی باشد

 شود: طراحی، اطالعات زیر حاویسانتی متر و  80*60ابعاد با اختصاصی  پوستریک  .7

 خودرو در خشکی و در آب شرح کلی و عملکردالف( 

 .. .وزن و ، ابعاد، آرمیچر ها، مانند میزان وات انرژی تولیدی خودرو فنینحوه عملکرد و توضیحات ب( 

 ها مشخصات فنی آنو مشخصات تجهیزات استفاده شده همراه با  خودرومراحل ساخت توضیحات کامل پ( 

 ساخته شده و نحوه تولید انرژی به همراه عکس خودرو و همچنین وزن و ابعاد خودرو خودروتوضیحات ت( 

سیستم انتقال قدرت، نحوه تولید انرژی و مشخصات پنل خورشیدی نوع موتور استفاده شده، ولتاژ ورودی و خروجی آن و نیز توضیحات ث( 

 استفاده شده

اسم اختصاصی برای اثر و یک شعار پیرامون انرژی های  ،در زیر پوسترکه الزم است . همچنین شهر و استان، نام تیم، نام اعضای گروهج( 

 و درج نمایند. انتخابنوین 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

 تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 دقیقه باشد. 5که حداکثر  ،در خشکی و در آب خورشیدی ساخته شده خودرونحوه عملکرد همراه با فیلمی از توضیح دانش آموز  .2

 .چند جهت مختلف باشند در بایستی واضح وکه عکس از خودرو تعدادی  .3

 3پوسترتهیه شده طبق نمون برگ  .4

 4طبق نمون برگ  ساخت خودروفرم هزینه  .5



 

 ( 29صفحه ) 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :. .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را انرژی های نوین دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 داوری 2 نمون برگ اساس مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر در موعد

یند آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان

آنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایت و راهنمایی

  ارسال گردند.انرژی های نوین قطب استانی 

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحتانرژی های نوین  استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

گردند.  می معرفی کشوری اول مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

  ارسال می گردد.انرژی های نوین مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

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

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند.  70آثاری که حداقل گیرد. 

هیه اثر الزم است دانش آموزانی که در تد. اثر می باش انشامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحب. مرحله دوم کشوری : 5-4

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

 با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم کشوری، معرفی می گردند.

 .خواهد شد موجب انتخاب، آن و هزینه تمام شده کمتر خودرو، طراحی مناسب گانامتیازات شرکت کنند در شرایط برابری تذکر :

 ضمائم : .6

 خاکی خورشیدی –خودروهای آبی  : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثر عنوان

   دانش آموز خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

شرح مشخصات پنل خورشیدی استفاده شده و 

 خودرو عملکردنحوه  کلی

 

  شرح نکات فنی و محاسن و نحوه انتقال انرژی

 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



 

 ( 30صفحه ) 

 خاکی خورشیدی –خودروهای آبی داوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 اثر :طراحان /نام ونام خانوادگی طراح

2) 1) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف مالک ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 نحوه پاسخ به سواالت داوران 20 

 20 
حرکت در خشکی و در آب و سرعت حرکت بر مبنای ثانیه و شرایط 

 میزان حداقلی انحراف از مسیر
2 

 3 خالقیت و نوآوری در ساخت ماشین 20 

 20 
 تناسب استانداردهای خودرو ) مشخصات فنی وزن و ابعاد(

 و تعادل خودرو
4 

 5 هزینه های تمام شده پایین تر نسبت به دیگر شرکت کنندگان 10 

 10 
و جنبه زیبایی،شکل ظاهری و خاکی خورشیدی -مزیت ماشین آبی

 استحکام
6 

 جمع امتیاز 100 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 انرژی های نوین مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 



 

 ( 31صفحه ) 

 خاکی خورشیدی –خودروهای آبی نمونه پوستر :  3نمون برگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامال اختیاری است. جزییات و زیبایی آن، نمونه بوده و انتخاب رنگطراحی این پوستر، به عنوان تذکر : 

 خاکی خورشیدی –خودروهای آبی ثبت میزان هزینه های انجام شده :  4نمون برگ 

 : خودروعنوان 

 اندانش آموزدانش آموز/ نام و نام خانوادگی 
2) 1) 

 :کد ملی  کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف عنوان شدهمیزان هزینه انجام  هزینه تایید شده*
    

    

    

    

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 .شود توسط تیم ارزیابی قطب های استانی و قطب کشوری تایید می، مراحل استانی و کشوری*این بخش در 

 



 

 ( 32صفحه ) 

 7   ویپست

 

 خورشیدی یجپک راهنمای 
 ژپوهش سرااهی دانش آموزی ارنژی اهی نوین ین دوره مسابقات کشوری ل وا

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 
 



 

 ( 33صفحه ) 

 مقدمه : .1

 سرد فصول در شوفاژ نصب لزوم صورت در و زیرسطحی های لوله از گرم آب جریان هدایت با توانند می گرم، آب تامین ضمن امروزه ها پکیج

 نور بوسیله اولیه انرژی ،خورشیدی های پکیج در. نمایند تامین را. .. و گلخانه های سیستم و اداری و مسکونی های محیط نیاز مورد حرارت

 آنها های مهارت و خالقیت از گیری بهره همچنین، آنها در انگیزه ایجاد و آموزان دانش آموزش مسابقه، این از هدف .شود می تامین خورشید

 است. نوین های انرژی از بیشتر استفاده و فسیلی های انرژی مصرف بیشتر چه هر کاهش برای کاربردی ابزارهایی ساخت جهت در

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند میمتوسطه  دومدوره  آموزان دانش تمام

مورخ  355/420به شماره  آموزی دانش سراهای پژوهش نمایشگاه دستاوردهای و پژوهشی -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری بخشنامه

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

 .و جنسیت باشند دورهمنطقه، باید از یک  تیم اعضای:  تذکر

 : آثارشرایط اختصاصی  .3

گیرد که دانش آموزان بتوانند  و نتایج خالقانه شرکت کنندگان به این صورت مورد ارزیابی قرار میمی شود چالشی مطرح ، در این بخش .1

گرمایشی بسازند که پکیج دستگاه به وسیله یک یا چند محیط مسکونی دارای یک اتاق و پذیرایی، سیستم مدل فرضی و کوچک جهت یک 

شیوه، آب را گرم و سپس با چرخش آب گرم در لوله های سطحی و یا زیر سطحی و نصب شوفاژ، در طول شبانه روز،گرمای مطبوع ایجاد 

 همچنین سیستم یک خروجی آب گرم دائمی هم در اختیار کاربران قرار دهد. .نماید

ار گیری و روش شیوه تامین گرمایش و عملکرد دستگاه آزاد بوده و دست ساخته آن ها می بایست کاربردی باشد و شرکت کنندگان در بک .2

 گرمای تولیدی آن کامال محسوس و سیستم دارای خروجی آب گرم باشد.

 ست.از منابع انرژی های نوین تامین شده باشد و استفاده از باتری بالمانع ا ،منشا انرژی اولیه مورد نیاز .3

 .ممنوع می باشدی لیو سوخت فس ییایمیهر نوع مواد ش. همچنین و .. ترانزیستور ی سی،آونیکی نظیر راستفاده از هرگونه برد و قطعات الکت .4

 :شود طراحی زیر، اطالعات حاوی و متر سانتی 80*60 ابعاد با اختصاصی پوستر یک .5

 شرح کلی ایده و عملکرد دستگاه( الف

 ابعاد، ،مصرفی انرژی وات میزان مانند ها مشخصات فنی آن وشرح مراحل ساخت دستگاه همراه با توضیحات کامل تجهیزات استفاده شده ب( 

 ... و وزن

 توضیحات سیستم ساخته شده و نحوه تولید گرماپ( 

 عکس  قسمت های مختلف دست ساخته و اطالعات فنی وزن و ابعاد دست ساخته( ت

 وزن و ابعاد دست ساخته و توضیحات سیستم انتقال حرارت و نیز مشخصات پنل خورشیدی استفاده شده ( ث

 نوین های انرژی پیرامون شعار یک و اثر برای اختصاصی اسم پوستر، زیر در که است الزم همچنین. استان و شهر تیم، نام گروه، اعضای نام( ج

 .نمایند درج و انتخاب

 آثار:مستندات مورد نیاز  .4

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

 تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 دقیقه باشد. 5، که حداکثر دست ساختهفیلمی از توضیح دانش آموز همراه با نحوه عملکرد  .2

 .و با دماسنج، میزان دمای ایجاد شده را نشان دهند که بایستی واضح و در چند جهت مختلف باشند دست ساختهتعدادی عکس از  .3

 3پوسترتهیه شده طبق نمون برگ  .4

 4طبق نمون برگ ه ساختدست فرم هزینه  .5



 

 ( 34صفحه ) 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را انرژی های نوین دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 داوری 2 نمون برگ اساس در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

یند آفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  می رفیمع استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان

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

  ارسال گردند.انرژی های نوین قطب استانی 

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحتانرژی های نوین  استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

گردند.  می معرفی کشوری اول مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

  ارسال می گردد.ن انرژی های نویمستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

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

 امتیاز را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند.  70آثاری که حداقل گیرد. 

هیه اثر الزم است دانش آموزانی که در تاثر می باشد.  انغیرحضوری )آنالین( داوران با صاحبشامل مصاحبه . مرحله دوم کشوری : 5-4

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

 احل اول و دوم کشوری، معرفی می گردند.با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مر

تری بر اساس ایده و بیشترین بهره مندی از انرژی های نو، دست ساخته ای حائز دریافت امتیاز بیشتری خواهد بود که با توان کمتر، گرمای بیش تذکر :

 هزینه تمام شده کمتر آن، موجب انتخاب خواهد شد.در شرایط برابری امتیازات شرکت کنندگان، طراحی مناسب دست ساخته و نماید و را ایجاد 

 ضمائم : .6

 پكیج خورشیدی : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثر عنوان

   دانش آموز خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   / رشته تحصیلی تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

، باتری استفاده شده، مشخصات پنل خورشیدی

 دست سازه عملکردو نحوه  شرح کلی

 

انتقال توضیحات سیستم ساخته شده و نحوه 

 ذکر نکات فنی و محاسن دست سازهحرارت، 

 

 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



 

 ( 35صفحه ) 

 پکیج خورشیدیداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 اثر :طراحان /نام ونام خانوادگی طراح

2) 1) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف مالک ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 نحوه پاسخ به سواالت داوران 20 

 2 ایده و خالقیت در ساخت 15 

 3 نسبت میزان وات مصرفی به گرمای تولید شده 20 

 4 روش عملکرد و  میزان بهره مندی حداکثری از انرژی های نوین 15 

 5 کاربردی و عملی بودن ایده 10 

 6 هزینه های تمام شده پایین تر نسبت به دیگر شرکت کنندگان 10 

 7 ظاهر و استحکام 10 

 جمع امتیاز 100 

   ................................  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

 انرژی های نوین مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 



 

 ( 36صفحه ) 

 پکیج خورشیدینمونه پوستر :  3نمون برگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامال اختیاری است. جزییات و زیبایی آن، نمونه بوده و انتخاب رنگطراحی این پوستر، به عنوان تذکر : 

 پکیج خورشیدیثبت میزان هزینه های انجام شده :  4نمون برگ 

 : اثرعنوان 

 اندانش آموزدانش آموز/ نام و نام خانوادگی 
2) 1) 

 :کد ملی  کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف عنوان میزان هزینه انجام شده هزینه تایید شده*
    

    

    

    

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 آموزشی مجریواحد  مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 .شود توسط تیم ارزیابی قطب های استانی و قطب کشوری تایید می، *این بخش در مراحل استانی و کشوری

 




