
 ( 2صفحه ) 

 باسمه تعالی

 ین دوره مسابقات کشوری م ودشیوه انهم 

 زی ژپوهش سرااهی دانش آموگیااهن دارویی و طب اریانی 

تحصیلی 
 1399-1400 رد سال 

 

 

 



 ( 3صفحه ) 

 الف ـ مقدمه :

های آن به ایران یکی از هفت کشور آسیایی است که بیشترین تنوع گیاهان دارویی را دارد. افزایش حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی و فرآورده

ایی رویه و شناخت عوارض داروهای شیمیو حتی طب نوین، پیشینه غنی ایران در این زمینه، همچنین مصرف بیعنوان پایه اصلی در درمان طب سنتی 

 های الهی داشته باشیم.باعث شده است که توجه خاصی به این گنجینه

 ب ـ اهداف :

 ی و طب ایرانی و فواید آنهایهای مختلف گیاهان داروآشنایی بیشتر دانش آموزان با گونه .1

 ج فرهنگ کار و کارآفرینی از بستر گیاهان دارویی و طب ایرانیتروی .2

 تنوع زیستی منطقه ت ازظاحفتاکید بر با  محلی و کاربردهای آنها –معرفی گیاهان دارویی بومی  .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات :

به صورت  ؛های ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونارعایت دستورالعملوم استانی و کشوری با توجه به لزمرحله 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 4تا  1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره  5ی مسابقات وفق بخش مرحله منطقه ا .2

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

 گردد. می برگزارذیل، 

 نظارت با و استانی های توسط قطب بخشنامه، این 4تا  1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره  5استانی مسابقات وفق بخش مرحله  .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 ه در جدول ذیل، برگزارتعیین شد سهمیهو  گرایش هر

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

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

 فردی /گروهی ش مسابقهگرای ردیف
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

فنی  دوره دوم متوسطه

 حرفه ای و کاردانش
 راهنما

 1پیوست  3 3 3 انفرادی عکس 1

نفره 2تیم  انفرادی یا فیلم 2  2پیوست  3 - - 

3 
 مقاله علمی

 ترویجی()پژوهشی/
نفره 2تیم  انفرادی یا  3 پیوست 4 3 - 

4 
بسته بندی گیاهان دارویی 

 هاو فرآورده
نفره 2تیم  انفرادی یا  4پیوست  3 3 - 

 

 



 ( 4صفحه ) 

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

ذکر  رد نیاز آثارمستندات مومنطقه به همراه تمامی  توسط مدیر پژوهش سرای دانش آموزی و برگزیدگان مرحله منطقه ای مطابق نمون برگ ذیل

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

رایی یته اجکم"پس از ورود با نقش  معرفی می گردند. همچنین ضروری است مدیر پژوهش سرای دانش آموزی منطقهگیاهان دارویی و طب ایرانی 

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

 استانیمعرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله نمون برگ 

 نام پژوهش سرا:                                                        گرایش :  استان:                                     منطقه:                        

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

        

     

       

     

       

     

       

     

 ادگینام و نام خانو

 مسئول کمیته داوران

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 یت آموزش و پرورش منطقهمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 



 ( 5صفحه ) 

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

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

سمی به اداره کل آموزش و راهنمای هر گرایش و نمون برگ های داوری برگزیدگان؛ با نامه ر 4ذکر شده در بخش  مستندات مورد نیاز آثار

معرفی می گردند. اراک(  1استان مرکزی )قطب کشوری گیاهان دارویی و طب ایرانی مستقر در پژوهش سرای دانش آموزی قلم چی ناحیه پرورش 

ر سامانه د "ستانکمیته اجرایی ا "پس از ورود با نقش استان امور پژوهش سراهای دانش آموزی نظارت و پیگیری همچنین ضروری است کارشناس 

 جشنواره، معمول نمایند. کشوریهمگام، اقدامات الزم را جهت معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله 

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

 ساعات در) 086 - 32228084و09033709501-09183630730های تلفن شماره با یا مراجعه src.medu.ir آموزی انشد سراهای پژوهش کشوری

 .نمایید حاصل تماس گیاهان دارویی و طب ایرانی کشوری قطب( اداری

 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

 پژوهش سرای قطب استانی مدیر

 گیاهان دارویی و طب ایرانی

 

 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

 

 

 تاریخ و امضا

 



 ( 6صفحه ) 

 1   ستویپ

 

 عکس یش گرا راهنمای 

 دانش آموزی  ژپوهش سرااهیگیااهن دارویی و طب اریانی   ین دوره مسابقات کشوری م ود

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 



 ( 7صفحه ) 

 مقدمه : .1

ی ریق برگزارای، استفاده از ابزارهای هنری امری اجتناب ناپذیر است. لذا شایسته است از طسازی در هر زمینهدر دنیای امروز جهت فرهنگ

 وزانآمآموزان و هنرها، مسابقات و ... بین دنیای هنر، علم و صنعت پل ارتباطی برقرار گردد. با این مقدمه الزم است دانشها، همایشجشنواره

 توانمند، در عرصه معرفی و اشاعه فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی تالش نمایند.

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

سامانه همگام و طبق زمانبندی مشخص شده  می توانند از طریق پنل کاربری خود درمتوسطه دوره ابتدایی و  دوم دورهن تمام دانش آموزا

ره به شماپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی  -دوره جشنواره علمی دومیندر تقویم اجرایی بخشنامه برگزاری 

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 محلی، -ومیب دارویی گیاه یک کامل معرفی قبیل از مواردی و باشد ایرانی طب و دارویی گیاهان محتوای تولید محوریت اب عکس شامل راثآ .1

 . شود لحاظ آن در... گیاهان دارویی، توجه به گونه های در معرض خطر و  از استفاده فرهنگ ،دارویی گیاه کاربرد

 .است برخوردار بسزایی اهمیت از ،آثار تهیه در خالقیت و ایده از استفاده .2

 .شود تهیه پیکسل مگا 8 کیفیت با ،)موضوع مورد عکاسی(یک سوژه زوایای مختلفاز  عکس قطعه سه .3

 .عکس ها توسط دانش آموز گرفته شده باشد .4

 نماید. استفاده ،از آثار دانش آموزان  با ذکر نام خالق اثرکه  ستمجاز ادارویی و طب ایرانی قطب کشوری گیاهان : تذکر 

 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

 قطعه عکس از سوژه( 3اصل آثار ) .1

 شده تکمیل 1نمون برگ  .2

 PDFصفحه ای از سوژه در قالب  2یا توصیف حداکثر  تکمیل شده 1جدول  .3

 (.عکس پرسنلی )با کیفیت مناسب اسکن شود .4

  مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند،  ایرانی طب و دارویی گیاهاندانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

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

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ

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

 ارسال گردند. ایرانی طب و دارویی گیاهانپژوهش سرای قطب استانی 

 پژوهش ورام و پیگیری نظارت محترم سکارشنا نظارت تحت ایرانی طب و دارویی گیاهان استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2 

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

 ارسال می گردد. ایرانی طب و دارویی گیاهانگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

 یرد. گندات به صورت غیر حضوری انجام می و سایر مست ها استان از ارسالی آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی  : کشوریمرحله  .5-3



 ( 8صفحه ) 

 ضمائم : .6

 )سوژه( : اطالعات علمی موضوع مورد عكاسی 1جدول 

 توضیحات عناوین ردیف

 گیاه )فارسی و علمی(نام  1
 

 موثرهترکیبات  2

 

 بخش قابل استفاده 3
 

 هگیاخواص  4

 

 وه مصرفنح 5

 

 در مصرفاحتیاط  6

 

 یساعک محل منطقه رویش/ 7

 

 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

 امضا شماره تلفن، تاریخ و



 ( 9صفحه ) 

 عكس : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  آثارعنوان 

  دانش آموز خانوادگی نام و نام

  ملی کد

  تحصیلی دوره

  پایه تحصیلی

  تلفن همراه

 شرح مختصری از اهمیت اثر

 

 نوآوری تکنیکیو  هدف از معرفی،چکیده ای 

 اثر در صورت گرفته

 

 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

 

 

 



 ( 10صفحه ) 

 عكسداوری غیرحضوری :  2 نمون 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 ارزیابی معیار حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 ترکیب بندی 15 

 2 روضوح تصوی 25 

 3 محلی(-نگاه خالقانه به موضوع )با تاکید بر گیاهان بومی 20 

 4 انتخاب صحیح زاویه برداشت 20 

 5 1 مطابق با جدول اطالعات علمی موضوع مورد عکاسی 20 

 جمع امتیاز 100 

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

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

 مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 ایرانی طب و دارویی گیاهان

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 



 ( 11صفحه ) 

 2   ویپست

 

 راهنمای فیلم
  آموزی  دانش یسرااه کشوری گیااهن دارویی و طب اریانی   ژپوهش دومین دوره  مسابقات

تحصیلی
 1399-1400 رد سال 



 ( 12صفحه ) 

 مقدمه : .1

ای، استفاده از ابزارهای هنری امری اجتناب ناپذیر است. لذا شایسته است از طریق برگزاری سازی در هر زمینهدر دنیای امروز جهت فرهنگ

ان آموزان و هنرجویها، مسابقات و .... بین دنیای هنر، علم و صنعت پل ارتباطی برقرار گردد. با این مقدمه الزم است دانشها، همایششنوارهج

 توانمند، در عرصه معرفی و اشاعه فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی تالش نمایند.

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 جراییا تقویم شده در مشخص زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند میوسطه دوم مت 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 نفره 2یا تیم  انفرادیصورت  به ، 3/9/99

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3

ش ثا .1 شد و مواردی از قبیل معرفی کامل یک گیاه دارویی بومی  فیلم املر  محلی،  -با محوریت تولید محتوای گیاهان دارویی و طب ایرانی با

فرهنگ ستتتازی  منطقه،  گیاهان دارویی   حفاظت از تنوع زیستتتتی   ، دارویی اهکاربرد گی  ، حراستتتت از گونه های در معرض انقراض   حفظ و

 در آن لحاظ شود.و ... ی، غذائی، آرایشی و بهداشتی آورده دارویتولید فر مراحل تهیه وان دارویی، استفاده از گیاه

 استفاده از ایده و خالقیت در تهیه اثر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. .2

 .ا موضوع باشدمرتبط ب ،فیلم نامه .3

 غنای علمی، طراحی صحنه، استفاده از نماهای مناسب، موسیقی، نورپردازی،کیفیت صدا و تدوین به خوبی رعایت گردد. .4

 .شود تهیه mp4فیلم با فرمت  .5

 .(نمره منفی می گیرند ،فیلم هایی با زمان بیشتردقیقه باشد ) 5لم حداکثر زمان فی .6

 .دوموز انجام شآفیلم برداری توسط دانش  .7

 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

  دقیقه 5و حداکثر زمان  mp4فیلم با فرمت  .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

 دو قطعه عکس از پشت صحنه فیلم برداری .3

 کن شود.(عکس پرسنلی )با کیفیت مناسب اس .4

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند،  ایرانی طب و دارویی گیاهاندانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 نمون اساس ش سرای دانش آموزی منطقه و برآثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوه

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ

ه جام داده و سپس مستندات این آثار، بآنها اننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. ایرانی طب و دارویی گیاهانپژوهش سرای قطب استانی 



 ( 13صفحه ) 

 پژوهش ورام و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت ایرانی طب و دارویی گیاهان استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2 

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

 ارسال می گردد. ایرانی طب و دارویی گیاهانگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

 یرد.گت غیر حضوری انجام می ندات به صورو سایر مست ها استان از ارسالی آثاردر این مرحله، بررسی و ارزیابی :  کشوریمرحله  .5-3

 ضمائم : .6

 فیلم : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرعنوان 

   /دانش آموزاندانش آموز خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

 شرح مختصری از اهمیت اثر

 

 نوآوری تکنیکیو  از معرفی، هدفچکیده ای 

 اثر در صورت گرفته

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجری  مدیر پژوهش سرای دانش آموزی

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 



 ( 14صفحه ) 

 فیلم: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر :

2) 1) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف ارزیابی معیار حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 محلی(-نامه )با تاکید بر گیاهان بومیفیلم 25 

 2 موسیقی متن 10 

 3 کیفیت تصویر و نورپردازی 20 

 4 کیفیت صدا 15 

 5 انتقال پیام)در راستای شرایط اختصاصی اثر( 20 

 6 خالقیت ویژه 10 

 جمع امتیاز 100 

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

 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

 مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 ایرانی طب و دارویی گیاهان

 

 اتاریخ و امض

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 



 ( 15صفحه ) 

 3   ویپست

 

 (یوج  رتژپوهشی/ )راهنمای مقاهل علمی 
 دومین دوره مسابقات کشوری گیااهن دارویی و طب اریانی   ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
 1399-1400 رد سال 



 ( 16صفحه ) 

 مقدمه : .1

حدودیت ها و م تمایل روزافزون به استفاده از گیاهان دارویی، الزم است که خواص، ویژگی ها و به طور کلی مزیت با توجه به افزایش عالقه و

محلی به صورت علمی مورد ارزیابی و بررسی قرارگیرند. پژوهش سراها در بستری  -طب ایرانی و تجربیات بومی و گیاهان داروییهای استفاده از 

 .نتایج حاصل را به صورت یک مقاله علمی، ارائه دهندتا نمایند می فراهم برای دانش آموزان حقیقی و پژوهشی را مناسب، زمینه فعالیت های ت

 شرایط شرکت کنندگان : .2

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

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

 .نمایند نام ثبت نفره 2یا تیم  انفرادیصورت  به ، 3/9/99مورخ 

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 تهیه شده باشد. 1، مطابق با جدول (یترویجپژوهشی یا ) مقاله علمی .1

 موضوع مقاالت ارسالی در راستای یکی از محورهای زیر باشد: .2

 محلی -معرفی کامل یک گیاه دارویی بومی 

 تولید و فرآوری گیاهان دارویی 

 فرهنگ سازی استفاده از گیاه دارویی 

 کاربرد گیاه دارویی در صنعت 

  محیط زیست و توجه به گونه های در حال انقراضکاربرد گیاه دارویی در 

  کاربرد گیاه دارویی در پیشگیری و درمان بیماری های انسانی 

 کاربرد گیاه دارویی در پیشگیری و درمان بیماری های دام و طیور 

 بهداشتی – آرایشی دارویی در صنایع غذایی و کاربرد گیاه 

 اهمیت تداخل گیاهان دارویی و منع مصرف آنها 

 ها و مسابقات کشوری، حائز رتبه و یا در نشریات چاپ نشده باشد.قاله در هیچ یک از جشنوارهم .3

 می باشد. ،قطب کشوری مجاز به استفاده از خالصه مقاله با ذکر نام نویسنده : 1تذکر 

 نمایند رکتشنیز  جشنواره دومین در نندتوا می آن تکمیل و اشکاالت رفع شرط به ،اند کرده شرکت جشنواره اولین در که هایی مقاله : 2تذکر 

 .مایندن شرکت و طب ایرانی دارویی گیاهان جشنواره دومین در توانند می ،قبلی طرح ادامه یا و لیتکم شرط به نیز رتبه حائر های مقالهو 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

 pdfو  wordدو قالب مقاله در  .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

 (.عکس پرسنلی)با کیفیت مناسب اسکن شود .3

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

همگام ثبت نام نموده اند،  در سامانه ایرانی طب و دارویی گیاهاندانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

ی از یک اساس آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

ردند. الزم است پژوهش سرای گ می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 3یا  2 های نمون برگ



 ( 17صفحه ) 

ت آنها انجام داده و سپس مستندانقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزی منطقه، 

 ارسال گردند. ایرانی طب و دارویی گیاهاناین آثار، به پژوهش سرای قطب استانی 

 پژوهش ورام و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت ایرانی طب و دارویی گیاهان استانی های بقط توسط. مرحله استانی : 5-2

اول  مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 3یا  2 های برگ نمونیکی از  اساس بر و استان آموزی دانش سراهای

 ارسال می گردد. ایرانی طب و دارویی گیاهانده به قطب کشوری گردند. مستندات آثار برگزی می معرفی کشوری

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

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

 تمام است الزماثر می باشد.  انبا صاحب 4داوران بر اساس نمون برگ شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( . مرحله دوم کشوری : 5-4

 سواالت هب و نموده شرکت آنالین مصاحبه در اند، نموده شرکت گرایش این در تیمی صورت بهدر تدوین مقاله نقش داشته و  که آموزانی دانش

مون برگ طبق ندر نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم کشوری،  .دهند پاسخ اوراند توسط شده مطرح

 معرفی می گردند. 5

 ضمائم : .6

 (ترویجیپژوهشی/) علمیراهنمای تدوین مقاله :  1جدول 
 صفحه و با رعایت موارد ذیل، ارائه گردد : 20مقاله حداکثر در 

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

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

 10، اندازه B Nazanin BOLDنویسندگان و استاد راهنما : فونت  عنوان و آدرس .4

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

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

 12، اندازه B Nazaninیده و انتخاب موضوع( : فونت مقدمه )نحوه شروع پروژه با تشریح نحوه دستیابی به ا .7

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

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

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .10

 12، اندازه B Nazaninنتیجه گیری : فونت  .11

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

، اندازه    Times New Romanو منابع انگلیسی را با فونت 11اندازه  ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسی را با فونت  .13

 یسی تایپ نمایید.و مطابق با استاندارد های مراجع نو10

 9، اندازه B NazaninBOLDزیر نویس : فونت  .14

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

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

 ه شودنوشت 12، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوین اصلی با فونت  .17

 گرایش، نای 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

 



 ( 18صفحه ) 

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

  استان

  انشهرست

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  عنوان مقاله

  (ترویجیمحور مقاله )پژوهشی یا 

   /دانش آموزاندانش آموز خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

 مقاله چکیده

 

 مقاله نوآوری مختصر شرح

 

 م و نام خانوادگینا

 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

 

 
 

 



 ( 19صفحه ) 

 پژوهشی –داوری غیر حضوری مقاله علمی :  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : پژوهشی :-نوان مقاله علمیع

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر :

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ضریب 4 3 2 1 0 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی
امتیاز 

 دهکسب ش

حداکثر 

 امتیاز

 موضوع پژوهش

مسئله یابی یا 

 تعیین هدف

و  تناسب موضوع با محتوای پژوهش، وضوح عنوان، جدید .1

 بودننو 
     

2× 

 

       کاربردی بودن پژوهش .2 32

       (موضوع، هدف، روش و نتیجه) ستخراج چکیدها .3

       ارائه دالیل مناسب برای بیان مسئله .4

و ارزش علمی 

 فنی

      تعیین جامعه و نمونه آماری متناسب با روش انجام کار .5

2× 

 

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

       روش مناسب در جمع آوری اطالعات و تحلیل مناسب .7

       رعایت ساختار و ترتیب اصول مقاله نویسی .8

 نتیجه گیری 

 و 

 نهاداتارائه پیش

      تناسب نتیجه گیری با یافته ها و اهداف .9

2× 

 

       تناسب پیشنهادها با یافته ها و نتیجه گیری .10 24

       کاربردی بودن پیشنهادها .11

 12  ×3      جامعه در اثر از استفاده گستره .12

 100  جمع نهایی امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 گیاهان دارویی و طب ایرانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 یکارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموز

 

 

 تاریخ و امضا

 

 

 



 ( 20صفحه ) 

 ترویجی –اوری غیر حضوری مقاله علمی د:  3نمون برگ 
 کد ثبت شده اثر در سامانه : : ترویجی -عنوان مقاله علمی

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :
 نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر :

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : : شماره تماس

 حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده معیار ارزیابی موضوع ارزیابی

موضوع پژوهش، 

مسئله یابی یا 

 تعیین هدف

 .موضوع مقاله از اهمیت و اولویت کافی برخوردار است .1

2.
  

5 

 5  محتوی مقاله، جدید است. .3

 5  ل است.مقاله از نظر نگارش)انشائی، چهارچوب مقاله نویسی و ...( قابل قبو .4

 5  اشاره شده است. تاریخچه مطالعاتی و اهمیت مسئلهدر مقدمه، به  .5

 روشها و مواد
 5  سوال تحقیق برای این مطالعه مروری، به روشنی بیان گردیده است. .6

 5  آمده است. ها و ...نوع مطالعه و مکان آن، روش جمع آوری داده .7

 نتایج

 5  ان شده است.نتایج، به وضوح و با ترتیب منطقی بی .8

 5  اشکال، جداول و نمودارها به نحو مناسب تنظیم شده و اطالعات مربوطه کافی است. .9

 5  نتایج، پاسخگوی هدف تحقیق می باشند و با هدف هماهنگ هستند. .10

 5  نتایج حاصل با پژوهش های مرتبط دیگر مقایسه و علل اختالف تحلیل شده است. .11

 5  ه مطلب جدیدی به مطالب قبلی اضافه کرده است.مشخص است که این مقاله چ .12

 5  مفهوم و کاربرد نتایج مشخص شده است. .13

 5  بحث منطقی و مرتبط با نتایج صورت گرفته است. .14

 نتیجه گیری
 5  نتایج کاربردی ذکر شده است .15

 5  محدودیت ها، پیشنهادات، تقدیر، منبع مالی حمایت کننده از طرح، تنظیم شده اند. .16

 منابع

 5  شماره منابع به ترتیب استفاده در متن تنظیم شده و نحوه ارجاع رفرنس ها صحیح است. .17

 5  از منابع جدید و مرتبط با موضوع استفاده شده است. .18

 5  تعداد رفرنس ها کافی و متناسب با موضوع است. .19

 چکیده
 5  ت.ده اسخالصه )زمینه و هدف، روش کار، نتایج و نتیجه گیری( بخوبی بیان ش .20

 5  اند.کلمات کلیدی بطور صحیح و متناسب از متن مقاله انتخاب شده .21

 100  جمع نهایی امتیاز

 ....................... 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 تماس : ....

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 یر پژوهش سرای قطب استانیمد

 گیاهان دارویی و طب ایرانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 21صفحه ) 

 : داوری آنالین مقاله علمی )پژوهشی/ترویجی( 4نمون برگ 

 مقاله علمی )پژوهشی/ترویجی(: امتیاز نهایی داوری کشوری  5نمون برگ 

 مقاله علمی نام

 (ترویجی-)پژوهشی
 شهر/ استان راث ثبت کد دانش آموز/دانش آموزان نام

امتیاز مرحله 

 غیرحضوری

امتیاز مرحله 

 حضوری

 امتیاز

 نهایی

       

 

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

 : ................................. امضا : ......................... ه تماسشمار..........................................   مدرک تحصیلی :...........................................   نام و نام خانوادگی داور دوم کشوری :

 نام و نام خانوادگی

 یرانیگیاهان دارویی و طب امدیر پژوهش سرای قطب کشوری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف

  10 ه )قدرت بیان (مصاحبه ونحوه ارایه مقال 1

  20 تسلط علمی به موضوع پژوهش 2

  20 توانایی در پاسخ به سواالت داوران 3

  50 جمع نهایی امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 یرانیگیاهان دارویی و طب ا مدیر پژوهش سرای قطب کشوری

 

 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ وامضا



 ( 22صفحه ) 

 4   ویپست

 

 اهآوردهبسته بندی گیااهن دارویی و فرراهنمای 
 دومین دوره مسابقات کشوری گیااهن دارویی و طب اریانی   ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلیرد
 1399-1400  سال 

 

 



 ( 23صفحه ) 

 :مقدمه  .1

 صرفم برخورد اولین دارد. عهده بر مصرف تا تولید از را محصول نگهداری و شناساندن که است محصول یک ضروری و الزم جزء بندیبسته 

 را از آسیب مترینک است که ایگونه به کاال از محافظت فناوری و هنر بندی، علم،بسته طراحی. است کاال آن بندی بسته شکل با کاال، هر کننده

 و ادهس درمانی یهاروش به مردم پیش از بیش گرایش به توجه با .نماید وارد زیست، محیط به دیگر سوی از محصول و محتوای به یک سو

 .شود تلقی جذاب گذاری سرمایه فرصت یک تواند می دارویی گیاهان مناسب بندی بسته و فرآوری طبیعی،

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

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

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

 .نمایند نام ثبت نفره 2یا تیم  انفرادیصورت  به ، 3/9/99مورخ 

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 ، ضروری است.استفاده از خالقیت در بسته بندی .1

 .(به نحوی که معرف خوبی برای محصول باشد)باشد زیبا بسته بندی .2

 انجام دهد.، به درستی را در برابر عوامل محیطیحصول ماز محافظت نه ای باشد که وبندی به گبسته  .3

 اثر سوء نداشته باشد. ،نوع بسته بندی بر کیفیت محصول .4

 تهیه شود. از روش و نحوه بسته بندی دقیقه 2 و مدت زمان mp4در قالب فیلم  .5

 .ودش هیهت PDFدر قالب  د بسته بندی و مزایای آنکار رفته و ... در رونصفحه ای از مواد مورد استفاده، طرح و تکنیک به 1گزارش  .6

 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

 اثراصل  .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

 بندیبسته روش و نحوه فیلم  .3

 PDFدر قالب صفحه ای  1گزارش  .4

 (.پرسنلی )باکیفیت مناسب اسکن شود کسع .5

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند،  ایرانی طب و دارویی گیاهاندانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

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

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق برگزیدگانشده و  داوری 2 برگ

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

 ارسال گردند. ایرانی طب و دارویی گیاهان پژوهش سرای قطب استانی



 ( 24صفحه ) 

 پژوهش ورام و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت ایرانی طب و دارویی گیاهان استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2 

 یم معرفی کشوریاول  مرحله درشرکت  جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش سراهای

 ارسال می گردد. ایرانی طب و دارویی گیاهانگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

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

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

 هب که آموزانی دانش تمام است الزماثر می باشد.  انشامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران با صاحب. مرحله دوم کشوری : 5-4

آثار  در نهایت .دهند پاسخ داوران توسط شده مطرح سواالت به و نموده شرکت آنالین مصاحبه در اند، نموده شرکت گرایش این در تیمی صورت

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

 ضمائم : .6

 هادارویی و فرآورده بسته بندی گیاهان : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  ثبت اثر در سامانه همگامکد 

  اثر نام

   دانش آموز خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

 شرح مختصر امتیازات اثر

 

 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

 



 ( 25صفحه ) 

 هابسته بندی گیاهان دارویی و فرآورده: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :
 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 اثر : /طراحاننام ونام خانوادگی طراح

2) 1) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف مالک ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1         خالقیت و نوآوری در تولید اثر 15 

 2 های موجودمزیت بسته بندی نسبت به نمونه 10 

 3 مواد و وسایل ساده و سهل الوصولاستفاده از  10 

 4 قابلیت بازیافت  15 

 5 ردهای دیگراز بسته بندی در کارک قابلیت استفاده 10 

 6 یخالقابلیت همنشینی بسته ها درون جعبه بدون فضای  10 

 7 استحکام و ظرافت  5 

 8 استفاده مناسب از رنگ 10 

 9 بندیروی بستهارایه اطالعات الزم در مورد محصول بر  10 

 10 تناسب ابعاد و اندازه بسته بندی با محصول  5 

 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

 آموزیکارشناس امور پژوهش سراهای دانش 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 ایرانی طب و دارویی گیاهان

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 

 


