
 ( 1صفحه ) 

 باسمه تعالی

 وری کش  مسابقاتسومین دوره شیوه انهم 

 رااهی دانش آموزی ژپوهش س سلول اهی بنیادی و زپشکی باز ساختی  

تحصیلی رد سال 
 0011-0311  

 
 

 

 

 



 ( 2صفحه ) 

 :  مقدمه ـ الف

ی نشان می ات آینده پژوهطی سال های اخیر رشد چشم گیری در دنیا یافته است و مطالع بازساختیعلوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی 

سلول های بنیادی و  مسابقات کشوری از این روجایگاه ویژه ای در طب پیدا خواهد کرد.  ،سال آینده این حیطه از دانش 01تا  01در که دهد 

 زار می گردد.برگ سازی این دانش در جامعهبرای ترویج و بومی ،کشوربر استفاده از ظرفیت ممتاز دانش آموزان پزشکی بازساختی با تکیه 

 : اهداف ـب 

 آموزش و ترویج و بومی سازی علوم و فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در بین دانش آموزان و دبیران  -0

 و هدایت دانش آموزان عالقه مند به حوزه علوم و فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی شناسایی -0

 ام به خرد جمعی در گروهکسب و تقویت مهارت کار گروهی و احتر -3

 زمینه این فراهم نمودن بستری برای ارایه دست آوردهای خالقانه دانش آموزان در  -4

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات :

به صورت  ؛ابا کرونهای ابالغی ستاد ملی مقابله رعایت دستورالعملبا توجه به لزوم استانی و کشوری منطقه ای، مرحله  سهین مسابقات در ا .1

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

 برگزار می گردد. 3/9/99مورخ  333/401به شماره سراهای دانش آموزی 

توسط پژوهش سرای دانش آموزی  بخشنامه، این 3تا  0ت های شماره راهنمای هر گرایش موضوع پیوس 3مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش  .2

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

 گردد. می برگزارجدول ذیل، 

 نظارت با و استانی های توسط قطب بخشنامه، این 3تا  0پیوست های شماره  راهنمای هر گرایش موضوع 3مرحله استانی مسابقات وفق بخش  .3

 راهنمای 6بخش  مندرج در داوری 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

و با همکاری  توسط قطب کشوری بخشنامه، این 3 تا 0 شماره های پیوست موضوع گرایش هر راهنمای 3 بخش وفق قاتمساب کشوری مرحله .4

گرایش و در صورت تامین  هر راهنمای 6 مندرج در بخش داوری با نمون برگ های ، مطابقستاد توسعه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 برگزار می گردد. اعتبارات الزم

 فردی /گروهی گرایش مسابقه ردیف
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

دوره دوم متوسطه فنی 

 و حرفه ای و کاردانش
 راهنما

 1پیوست  - 3 - نفره 3تا  0تیم  انفرادی یا  پژوهشی -مقاله علمی 0

0 
 ترویجی -مقاله علمی

 خلق ایده نو با
 2پیوست  - 3 3 - نفره 0تیم  انفرادی یا 

 3 پیوست - 1 1 - نفره 3 الزاماتیم  سلول های بنیادیملی جام  3

 4پیوست  4 2 - نفره 3تا  0تیم  انفرادی یا  انیمیشن 4

3 
تدوین کتاب مصور با موضوع 

 "0131سالسلول های بنیادی در "
 5پیوست  - - 3 نفره 3تا  0تیم  انفرادی یا



 ( 3صفحه ) 

 : مسابقات استانیشرکت در مرحله  برایمنطقه ای معرفی برگزیدگان  ـ ت

 آثارمستندات مورد نیاز به همراه تمامی  منطقه ی دانش آموزیمدیر پژوهش سراتوسط  و مطابق نمون برگ ذیل منطقه ایبرگزیدگان مرحله 

به پژوهش سرای قه اداره آموزش و پرورش منطبرگ های داوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی  نمونراهنمای هر گرایش و  4ذکر شده در بخش 

 از پس قهمنط آموزی دانش سرای پژوهش مدیر است ضروری همچنینمی گردند. و پزشکی بازساختی معرفی دی قطب استانی سلول های بنیا

 معمول شنواره،ج استانی مرحله اجرایی کمیته به برگزیدگان معرفی جهت را الزم اقدامات همگام، سامانه در "منطقه اجرایی کمیته" نقش با ورود

 .نمایند

 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 ملی کد کد اثر دوره تحصیلی 

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 سرای دانش آموزی مدیر پژوهش

 

 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

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

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

برگزیدگان؛  (3وست پی)به جز گرایش  برگ های داوری نمونراهنمای هر گرایش و  4ذکر شده در بخش  آثارمستندات مورد نیاز تمامی 

دانش  مستقر در پژوهش سرای ساختیزو پزشکی بادی ی سلول های بنیاالبرز )قطب کشور با نامه رسمی به اداره کل آموزش و پرورش استان



 ( 4صفحه ) 

 اناست آموزی دانش سراهای پژوهش امور پیگیری و نظارت کارشناس است ضروری همچنینمی گردند. کرج( معرفی  4مالصدرا ناحیه آموزی 

 جشنواره، وریکش مرحله اجرایی کمیته به برگزیدگان رفیمع جهت را الزم اقدامات همگام، سامانه در "استان اجرایی کمیته" نقش با ورود از پس

 .نمایند معمول

ه پرتال ب است ضروریجهت کسب اطالع از آخرین اخبار و تغییرات احتمالی در روند اجرای مسابقات و استفاده از محتواهای آموزشی،  :تذکر 

 تلفن های شماره مراجعه یا بادر شاد و ایتا  صدراکانال های پژوهش سرای مالو src.medu.ir آموزی دانش سراهای پژوهشکشوری 

در پیام رسان  stemcell_student@نام کاربری  و یا   و پزشکی بازساختیدی سلول های بنیا کشوریقطب  106 - 34331451و 34344141

 تماس حاصل نمایید. ایتا

 کشوریمعرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله نمون برگ 

 :گرایش                                                                                             :نام استان

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

 

       

    
 

     

       

     

     

       

       

       

       

     

     

 نام و نام خانوادگی 

 دیر پژوهش سرای قطب استانی م

 ل های بنیادی و پزشكی باز ساختی سلو

 

 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

 

 



 ( 5صفحه ) 

 0  ستویپ

 

 ژپوهشی-راهنمای مقاهل علمی
 آموزی  دانش رااهیس  سلول اهی بنیادی و زپشکی باز ساختی  ژپوهش مسابقات کشوری  ومین دوره س 

تحصیلی رد سال 
 0011-0311



 ( 6صفحه ) 

 مقدمه : .1

دانش آموزی به عنوان یک محیط یادگیری، بستر مناسبی را جهت فعالیت های علمی جدید فراهم نموده اند. با توجه به  امروزه پژوهش سراهای

عالقه دانش آموزان به علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و همچنین تعامل پژوهش سراهای کشور با مراکز علمی و 

دانش آموزان فراهم شده است. از این رو، این  تعدادی ازدانش آموزی، امکان پژوهش در این حوزه برای  دانشگاهی و وجود آزمایشگاه های

 گرایش به منظور شناسایی پتانسیل های موجود در استان ها و همچنین مشارکت پژوهشگران نوجوان در این زمینه تخصصی برگزار می گردد.

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 نبندیزما طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند می و دوم متوسطه نظری های اول متوسطه رهدو آموزان دانش تمام

 آموزی دانش سراهای پژوهش نمایشگاه دستاوردهای و پژوهشی -علمی جشنواره دوره یندوم برگزاری بخشنامه اجرایی تقویم شده در مشخص

 نمایند. نام ثبت نفره 3 تا 2 تیم یا انفرادی تصور به ، 3/9/99مورخ  333/401به شماره 

 باشند.جنسیت  منطقه، یک دوره تحصیلی ویکباید از یک  تیم اعضای:  تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 تنظیم شود.  6بخش  0 می بایست مطابق با جدول پژوهشی -علمی مقاله .0

 دهنده باشد.  حاصل کار پژوهشی دانش آموزان ارایه مقاله .0

سلول های بنیادی و پزشکی  ترویجی که در بخش مقاالت پژوهشی ارسال می شوند و یا مقاالت غیر مرتبط با موضوع -میمقاالت عل .3

 داوری نخواهند شد. ،بازساختی

 ها و مسابقات کشوری معتبر، حائز رتبه نشده باشد.مقاله در هیچ یک از جشنواره .4

در پژوهش سرای دانش آموزی یا انجمن علمی مدرسه را بر اساس نمون  مقاله تکمیل مراحل اولویت پذیرش با مقاله ای است که گزارش .3

 داشته باشد. 3برگ 

موسسات  ،از همکاری قطب های استانی و کشوری، نهادهای علمی مرتبط، دانشگاهها مقاله در صورتی که جهت پیشبرد فعالیت های مرتبط با تذکر :

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

 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

   pdf و  wordفرمت دو در پژوهشی -علمی مقاله .0

 تکمیل شده 0برگ   نمون .0

 (الهبرای پیشبرد مقاستفاده از همکاری قطب های استانی، کشوری و یا سایر نهاد های علمی  در صورت) شده تکمیل 3برگ  نمون .3

 3 برگ نمون با مرتبط گواهی های شامل ضمیمه فایل .4

 مراحل اجرایی)فرآیند داوری( :  .5

نام  در سامانه همگام ثبت بازساختی لول های بنیادی و پزشکیسدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 برو  توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقهنموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله 

سرای  پژوهشالزم است گردند.  می عرفیم استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری  3و   0 نمون برگ اساس

 ستنداتمانجام داده و سپس  هاآننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفر، دانش آموزی منطقه

هت مصاحبه ژوهش سرا فاقد امکانات جدر صورتیکه پد.نارسال گردسلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به پژوهش سرای قطب استانی  ،آثار این

 آنالین می باشد مصاحبه تلفنی جایگزین گردد.



 ( 7صفحه ) 

 امور پیگیری و نظارت محترم کارشناس نظارت تحتسلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  استانی های قطب توسطمرحله استانی : . 5-2 

 اول مرحله شرکت در جهت ،استان با سهمیه مطابق ه و برگزیدگانشد داوری 3و  0 برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش

 ارسال می گردد. سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری  می معرفی کشوری

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

 را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند. درصد امتیاز 61آثاری که حداقل گیرد. 

با صاحبان اثر می باشد. الزم است تمام  3برگ  نمونداوران بر اساس  (آنالینغیرحضوری ) شامل مصاحبه. مرحله دوم کشوری : 5-4

 (آنالین) حضوریغیره نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع دانش آموزانی که در تدوین مقال

در نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم کشوری، طبق  .نمایندآماده  0فایل ارائه را طبق جدول و شرکت 

 د.معرفی می گردن 4نمون برگ 

 ضمائم : .6

 مقاله پژوهشی -علمیراهنمای تدوین مقاله :  1جدول 

 صفحه و با رعایت موارد ذیل، ارائه گردد : 22حداکثر در 

 سانتیمتر باشد.3/0حاشیه های صفحه باید از باال، پایین، چپ و راست صفحه  .0

 B Nazaninتک ستونی و با فونت ،  03/0، فاصله بین خطوط  Justifyراست چین شده و  متن اصلی مقاله فقط به زبان فارسی، .0

 تهیه شود. 00اندازة 

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

  04، اندازه B Nazanin BOLDخط، فونت  0یا  0عنوان :  .4

 01، اندازه B Nazanin BOLD: فونت  هنماعنوان و آدرس نویسندگان و استاد را .3

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

 00، اندازه B Nazaninکلمه، فونت  3کلمات کلیدی : حداکثر  .4

 00، اندازه B Nazaninفونت  مقدمه )نحوه شروع پروژه با تشریح نحوه دستیابی به ایده و انتخاب موضوع( : .5

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

 00، اندازه B Nazaninنتایج حاصل از آزمایش ها و تحلیل مستندات : فونت  .01

 00، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .00

 00، اندازه B Nazaninنتیجه گیری : فونت  .00

 00، اندازه B Nazanin ت آتی )آنچه درادامه، برای تکمیل پروژه می توان انجام داد( : فونت پیشنهادات برای مطالعا .03

و 01، اندازه    Times New Romanو منابع انگلیسی را با فونت 00اندازه  ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسی را با فونت  .04

 مطابق با استاندارد های مراجع نویسی تایپ نمایید.

 9، اندازه B NazaninBOLDنویس : فونت زیر  .03

 )شرح شکل و نمودار در زیر آن نوشته شود(   00، اندازه B Nazaninمتن شکل ها : فونت  .06

 )شرح جدول در باالی آن نوشته شود(00، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .04

 .نوشته شود 00، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوین اصلی با فونت  .05

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

 (میباشد src.medu.ir سایت در مشاهده جهت تر کامل راهنمای.)است الزامی



 ( 8صفحه ) 

 )مرحله دوم کشوری( پژوهشی -علمیمقاله  فایل ارائهراهنمای تهیه : 2جدول 

 

 

 

 .(مقاله خود را به زبان انگلیسی ارائه دهند ،دقیقه نیز 3دانش آموزان می توانند حداکثر ) دقیقه است 01ه ئه مقالحداکثر زمان ارا .0

تفاده اس، حتما از قالب و طرحی که از طرف قطب کشوری اعالم می گردد، آنالینارائه  هایبه منظور حفظ انسجام برای تهیه اسالید .0

 نمائید. 

که  الزم است ،مقالهارائه  جهتبا توجه به زمان در نظر گرفته شده لیکن  .وجود ندارد آنالین ارائه های دتعداد اسالی درمحدودیتی  .3

 اسالید( 03تا  03) .دقیقه( تنظیم گردد01تعداد اسالید ها براساس حداکثر زمان )

 پاسخگویی به سواالت الزامی است. اما حضور اعضای تیم برایفقط یک نفر از نویسندگان مقاله مجاز به ارائه مقاله می باشند.  .4

 اطالع حاصل نمائید ولذا از زمان ارائه مقاله خود  .مقاالت لزوماً طبق برنامه زمانبندی که اعالم خواهد شد انجام می پذیرد آنالین ارائه  .3

اه نحوه ورود به همراه لیست ردر سامانه حضور یابید. جزئیات ورود به سامانه مانند لینک و  ،یقه قبل از زمان تعیین شدهدق 3حداقل 

 د شد.نیافتگان به مرحله دوم و ... از طریق کانال و پایگاه قطب کشوری اعالم خواه

تلفن  . برای ارائه از گوشیفراهم گردندامکانات الزم مانند نصب نرم افزار، تنظیم صدای میکروفون و بلندگو و ...  ،قبل از زمان ارائه .6

 ارائه دانش آموز می باشند.برای سرای منطقه و قطب استان موظف به فراهم کردن امکانات همراه استفاده نشود. پژوهش 

بطال فرصت از و ادر زمان تعیین شده به قطب کشوری ارسال گردد و کوتاهی در این مورد موجب کسر امتیبایستی  آنالین فایل ارائه  .4

 ارائه خواهد شد.

د و از نظر امالیی و نشو انگلیسی نوشته و اسالیدها به ترتیب به زبان فارسی الزم است که، زبان  انگلیسی در صورت تمایل به ارائه با .5

 د.ننگارشی به دقت تصحیح گرد

 .خودداری شود ،دناز به کاربردن افکت های زیاد که باعث اتالف وقت می گرد .9

 .ردداستفاده گ مباحث ت تفسیر نتایج وشکل ها و جدول ها جهبا ذکرعناوین، از است که به جای استفاده از متن زیاد،  مناسب .01

نتایج حاصل از آزمایش ها و تحلیل ، )شامل عنوان، چکیده، مقدمه، بررسی مواد و روش هاپژوهشی -رعایت ساختار یک مقاله علمی .00

 .، نتیجه گیری و منابع( ضروری است، بحثمستندات

 .روری استض گلیسی ).(، درصد فارسی )%(، و درصد انگلیسی )%()/(، اعشار ان نقطه، کاما، اعشار فارسی مانندرعایت نکات نگارشی  .00

جداول استفاده  درونبرای متن مقاله و متن  05 اندازه   BNazaninبرای عناوین و از قلم  36 اندازه    BTitrبخش فارسی از قلم در .03

 .استفاده نمائید 04 اندازهبا   Times New Roman بخش انگلیسی از قلم درنمائید و 

 .خط باشد 5یک اسالید در بوده و حداکثر خطوط  03/0صله خطوط فا .04

 3تا  0به خاطر داشته باشید که ضخامت خطوط  ،ترسیم کنید Power Point تصاویری را با ابزارهای نرم افزار بوددر صورتیکه الزم  .03

 .باشد 05تا  06متن آن  اندازهبوده و  (Point) واحد

باشد. در صورت  3استفاده ننمایید. حداکثر ستون های یک جدول می بایست  06تهای کوچکتر از جدول ترجیحا از فون درونبرای متن  .06

 .ها بجای جداول استفاده کنید، آنها قدرت انتقال بیشتری نسبت به جدول دارند Histogram امکان از

 بپردازید.فارسی   APAدر اسالید آخر به ذکر منابع با رعایت  .04



 ( 9صفحه ) 

   پژوهشی -مقاله علمی مه: شناسنا 1مون برگ ن

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  مقالهعنوان 

    دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی دوره

    پایه تحصیلی

    تلفن همراه

 چکیده مقاله

 

ت گرفته را به طور نوآوری پژوهش صور 

 مختصر شرح دهید

 

پژوهش صورت گرفته در چه مرحله ای است 

)آزمایشگاهی، نمونه اولیه، نیمه صنعتی، 

 صنعتی(

 

آیا پژوهش صورت گرفته قابلیت صنعتی 

شدن را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، با 

دلیل شرح دهید و بازار مورد استفاده از آن را 

 بیان فرمایید.

 

 و نام خانوادگینام 

 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

 

 

 



 ( 11صفحه ) 

  پژوهشی -: داوری غیر حضوری مقاله علمی 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : اثر : عنوان

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : : شهر استان :

 پایه تحصیلی :

 طراحان اثر طراح/نام و نام خانوادگی 

1) 2) 3) 

  : کد ملی کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 4 3 2 1 2 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی

ب
ری

ض
 

یا
مت

ا
ده

 ش
ب

س
ز ک

از 
تی

 ام
ثر

داک
ح

 

 موضوع پژوهش

مسئله یابی یا 

 تعیین هدف

      با محتوای پژوهش، وضوح عنوان،تناسب موضوع   .1

5/1× 

 

32 

کاربردی بودن و قابلیت صنعتی شدن پژوهش ، تناسب مقاله با نیازهای کشور  .2

 در راستای اقتصاد مقاومتی
      

       نتیجه (استخراج چکیده ) موضوع، هدف، روش و  .3

       ارائه دالیل مناسب برای بیان مسئله ،هدف و ضرورت انجام مطالعه .4

انتخاب موضوع نو ، استفاده از روش کار نواورانه و خالقانه در انجام پژوهش  .5

 ، استفاده از قابلیت های بومی منطقه 
      

ارزش علمی و 

 فنی

      روش انجام کارتعیین جامعه و نمونه آماری متناسب با  .6

2× 

 

32 

پژوهشی معتبر، متنوع و متعدد واستفاده از روش منابع  -استفاده از منابع علمی .7

 نویس استاندارد)ارجاع صحیح به منابع(
      

انتخاب روش مناسب در جمع آوری اطالعات، بکار گیری آنالیز های مرتبط  .8

 با موضوع و تحلیل مناسب آن
      

ختار و ترتیب اصول مقاله نویسی، پیوستگی مطالب و مرتبط بودن رعایت سا .9

 واژگان کلیدی و رعایت قواعد نگارشی و امالیی واخالقی
      

 نتیجه گیری 

و  ارائه 

 پیشنهادات

      ارایه نتیجه منطقی و صحیح با توجه به یافته های پژوهش .11

1× 

 

8 
       فته های حاصل از پژوهشارایه ایده و پیشنهادات سازنده متناسب با یا .11

 02  جمع نهایی امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 11صفحه ) 

  پژوهشی -مقاله علمیآنالین : داوری  3نمون برگ 

 پژوهشی -تیاز نهایی داوری مقاله علمی: ام 4نمون برگ 

 دانش آموز/دانش آموزان نام پژوهشی -مقاله علمی نام
 ثبت کد

 اثر
 شهر/ استان

 مرحلهامتیاز 

 غیرحضوری

دفاع امتیاز 

 آنالین
 ینهای امتیاز

       

 

 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 توضیحات امتیاز کسب شده محدوده امتیاز دهی معیار داوری ردیف

   1-3 قدرت بیان ۱

   1-5 موضوع لط علمی برتس ۲

   1-3 مدیریت زمان ۳

۴ 
استفاده از  وارائه های علمی رعایت فرمت استاندارد 

 ... در فایل ارائه و تصویر نمودار، جدول،
6-1  

 

   1-6 پاسخ  صحیح به پرسش ها )دفاع منطقی( ۵

   1-0 ارائه در خالقیت ۶

   33 جمع امتیاز نهایی

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

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

............  شماره تماس : ..................... امضا : مدرک تحصیلی : .............. 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 

 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 12صفحه ) 

 پژوهشی -: گزارش زمان بندی اجرایی مقاله علمی 5نمون برگ 

 عنوان مقاله :
 اندانش آموزآموز/ دانش نام و نام خانوادگی 

3) 2) 1) 

 :کد ملی  کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف عنوان فعالیت شرح فعالیت  زمان اجرا نهاد همكار
     

     

     

     

     

     

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 و امضاشماره تلفن، تاریخ 

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

در خصوص دانشگاهها، موسسات علمی و ... همکار، الزم است که عالوه بر ذکر نام نهاد علمی مربوطه، گواهی تاییدیه آن تذکر : 

 در بخش مستندات ضمیمه گردد. نهاد نیز

 

 



 ( 13صفحه ) 

 2  ویپست

 

 لق ایده نو خ  رتویجی با –علمی  مقاهلراهنمای 
 آموزی  دانش رااهیس  سلول اهی بنیادی و زپشکی باز ساختی  ژپوهش مسابقات کشوری  ومین دوره س 

تحصیلی رد سال 
 0011-0311

 



 ( 14صفحه ) 

 مقدمه: .1

و فعالیت دانش آموزان تمام مناطق در شرکت منظور فراهم کردن فرصت به و ها استان  در برخی ازبا توجه به محدودیت های آزمایشگاهی 

از ، ققانبر یافته های پژوهشی پیشین مح و تمرکز ایده های نو با مروری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، این گرایش با هدف خلق  حوزه

 می باشد.راهای کشور پژوهش سپژوهشی  -جشنواره علمی دومین  این حوزه دربخش های مهم 
 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 بندیزمان طبق و همگام درسامانه خود کاربری پنل طریق از توانند می نظری متوسطه دوم و متوسطه اول های دوره آموزان دانش تمام

 موزیآ دانش سراهای پژوهش دستاوردهای نمایشگاه پژوهشی و -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری بخشنامه اجرایی تقویم در شده مشخص

 .نمایند نام ثبت نفره 2 تیم انفرادی یا صورت به ، 3/9/99مورخ  333/401به شماره 

 .باشند.منطقه، یک دوره تحصیلی ویک جنسیت باید از یک  تیم اعضای:  تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 می ون های ایده ارائه و چالشایجاد  به منجر کهده میدانی و ... و بررسی های انجام ش پیشین پژوهشی های یافته گردآوری شده، ارائه مقاله .0

 .باشد، شوند

 همچنین اطالعات مورد نیاز از مراکز معتبر جمع آوری گردد. .استفاده شده باشد از مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر علمی داخلی و خارجی .0

 (.دنشو ذکر مقاله منابع در استفاده، مورد و مراکز قاالتم کامل مشخصات) است ضروری مقاله 01 حداکثر و  5 حداقل بررسی .3

  .رفتگ نخواهد قرار بررسی مورد مقاله ،صورت این غیر در. باشد  6بخش  0 جدول در شده اعالم موضوعات بر منطبقمقاله عنوان  .4

 .گردد تهیه 6بخش  3جدول  با و مطابق 0با توجه به جدول  مقاله .3

 باشد. نمی یبررس و داوری قابل گرایش، این در شده ارسال پژوهشی -علمی غیر مرتبط با موضوع و یا مقاله ترویجی -مقاله علمی بدیهی است .6

مکاتبات مورد نیاز دانش آموزان به منظور جمع آوری اطالعات و بررسی های میدانی توسط پژوهش سراهای دانش آموزی صورت پذیرد  :تذکر 

 علمی و ... مراجعه نمایند.و دانش آموزان با معرفی نامه به مراکز 

 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   wordمقاله در دو فرمت .0

 تکمیل شده 0نمون برگ  .0

 میدانیمکاتبات و مستندات مربوط به جمع آوری اطالعات و تحقیقات  .3

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سامانه همگام ثبت نام  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

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

 گردند. الزم است پژوهش سرای می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان اورید 3و  0 نمون برگ اساس

ات آنها انجام داده و سپس مستندت نقاط قو و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفردانش آموزی منطقه، 



 ( 15صفحه ) 

مصاحبه  در صورتیکه پژوهش سرا فاقد امکانات جهت ارسال گردند.سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی 

 آنالین می باشد مصاحبه تلفنی جایگزین گردد.

 امور پیگیری و نظارت محترم کارشناس نظارت تحتو پزشکی بازساختی سلول های بنیادی  استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری  4و 3و  0 های برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش

 ارسال می گردد. نیادی و پزشکی بازساختیسلول های بگردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری  می معرفی کشوری اول

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

 را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند.درصد امتیاز   41آثاری که حداقل گیرد. 

با صاحبان اثر می باشد. الزم است تمام  3شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ وم کشوری : . مرحله د5-4

 دانش آموزانی که در تدوین مقاله نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غیرحضوری )آنالین(

آماده نمایند. در نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم کشوری، طبق  4دول شرکت و فایل ارائه را طبق ج

 معرفی می گردند. 4نمون برگ 

 ضمائم : .6

 ترویجی با خلق ایده –:  موضوعات مقاله علمی  1جدول 
 :موضوعات ویژه دوره اول متوسطه 

 پزشکی بازساختیهای دو حوزه سلول درمانی و  تفاوت .۱

در بخش های  بیماری های خون و انکولوژی )سرطان(، بیماری های پوست،  پزشکی بازساختیبررسی پیشرفت ها و تحقیقات در حوزه  .۲

 بیماری های عضله و استخوان

، بیماری های (، بیماری های پوستسرطاندر بخش های  بیماری های خون و انکولوژی ) سلول درمانیپیشرفت ها و تحقیقات در حوزه  .۳

 عضله و استخوان

 :موضوعات ویژه دوره دوم متوسطه 

بیماری های    بیماری های مغز و اعصاب، بیماری های قلب، ی در بخش ها پزشکی بازساختیبررسی پیشرفت ها و تحقیقات در حوزه   .۱

 بیماری های دستگاه گوارشچشم، 

بیماری های بیماری های قلب، ماری های بیماری های مغز و اعصاب، در بخش های  بی سلول درمانیپیشرفت ها و تحقیقات در حوزه  .۲

 چشم، بیماری های دستگاه گوارش

در حوزه های سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت )موارد مورد بررسی: کشور  شرکت های دانش بنیانبررسی وضعیت  .۳

 بل توجه رشته  علوم انسانی()قا تعداد، محصوالت، چالش های پیش رو، چالش های تجاری سازی و ..(

 :موضوعات مشترک دوره اول و دوم متوسطه 

)قابل توجه رشته  علوم  حوزه های سلول درمانی، ژن درمانی و  مهندسی بافت در داخل و خارج کشور تولید محصوالتبررسی وضعیت  .۴

 انسانی(

)قابل توجه رشته  علوم  فت  در ایران و جهان سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی باحوزه های  تولید تجهیزاتبررسی وضعیت  .۵

 انسانی(

 

 

 



 ( 16صفحه ) 

 : تعاریف و شرایط ایده 2جدول 

نتیجه فکر فرد یا افراد است که جدید بوده و برای اولین بار راهکاری بهتر و با ارزش تر را برای پاسخ به یک نیاز و یا حل 

 ه می دهد. ایده تفکری است که منجر به تغییر کمی و کیفیارائ ناوری، صنعت، بیماری و...چالش موجود در یک حرفه، فن، ف

 محصوالت و خدمات می شود. یک ایده پاسخگوی سواالت زیر است:

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

 ایده

 باشد. 0موضوعات جدول موضوع ایده و روند اجرای آن مشخص و مرتبط با  -0

 اده و مختصر نوشته شده باشد و ماهیت ایده را مطرح کرده باشد.به بیان س -0

 برای اولین بار ارائه شده باشد یا نسبت به نمونه های موجود، مزیتی بیشتر داشته باشد. -3

 قابل اثبات باشد و شواهد یا مثال های قابل پیاده سازی شدن را داشته باشد. -4

 مزیت های آن، ارزش هزینه زیاد را داشته باشد. از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد و یا -3

 شرایط ایده

 ( طرح مساله و بیان مرتبط بودن آن با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی0

 ( جست و جوهای پیرامون مساله0

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

 ( بررسی امکان پذیری عملیاتی نمودن مساله4

 اقتصادی ایده( توجیه 3

بخش های 

ضروری خلق 

 ایده

 ترویجی با خلق ایده نو –مقاله علمی  راهنمای تدوین :  3جدول 

 صفحه و با رعایت موارد ذیل، ارائه گردد : 12مقاله حداکثر در 

 سانتیمتر باشد.3/0حاشیه های صفحه باید از باال، پایین، چپ و راست صفحه  .0

 B Nazaninتک ستونی و با فونت ،  03/0، فاصله بین خطوط  Justifyراست چین شده و  ،متن اصلی مقاله فقط به زبان فارسی .0

 تهیه شود. 00اندازة 

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

  04ندازه ، اB NazaninBOLDخط، فونت  0یا  0عنوان :  .4

 01، اندازه B NazaninBOLDعنوان و آدرس نویسندگان و استاد راهنما : فونت  .3

 00، اندازه B Nazanin( : فونت توضیح مختصری از ایده انتخابی شماچکیده مقاله ) .6

 00، اندازه B Nazaninکلمه، فونت  3کلمات کلیدی : حداکثر  .4

ایی توضیحی مختصر جهت آشنوع، خالصه ای از یافته ها و راهکارهای پیشین، مقدمه )تشریح نحوه دستیابی به ایده و انتخاب موض .5

 00، اندازه B Nazanin( : فونت های ایدهبیشتر با بخش

 00، اندازه B Nazanin( : فونت توضیح چگونگی حل مشکل با ایده شما) مسئله انیب .9

 00، اندازه B Nazanin : فونت بیان راهکارهای پیشین ارائه شده توسط دیگران برای حل مسئله .01

 00، اندازه B Nazanin: فونت  حل چالش ایبرنو شما  دهیا یایشرح مختصر مزا .00

 00، اندازه B Nazaninفونت  هدف( : بازار چنینهم و ایده رساندن تولید به مالی توجیه از مختصر ایده )توضیحی یاقتصاد هیتوج .00

 00، اندازه B Nazanin: فونت  بندی کلی از ایده شما (جمع نتیجه گیری ) .03

و 01، اندازه   Times New Romanو منابع انگلیسی را با فونت 00اندازه  ،B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسی را با فونت  .04

 مطابق با استاندارد های مراجع نویسی تایپ نمایید.

 9، اندازه B NazaninBOLDزیر نویس : فونت  .03

 )شرح شکل و نمودار در زیر آن نوشته شود(   00دازه ، انB Nazaninمتن شکل ها : فونت  .06

 )شرح جدول در باالی آن نوشته شود(00، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .04

 00، اندازه B NazaninBOLDعناوین اصلی در متن : فونت  .05



 ( 17صفحه ) 

 ترویجی با خلق ایده نو )مرحله دوم کشوری( –مقاله علمی : راهنمای تهیه فایل ارائه  4جدول 

 

 

 .(مقاله خود را به زبان انگلیسی ارائه دهند ،دقیقه نیز 3دانش آموزان می توانند حداکثر ) دقیقه است 01ه کثر زمان ارائه مقالحدا .0

تفاده اس، حتما از قالب و طرحی که از طرف قطب کشوری اعالم می گردد، آنالینارائه  هایبه منظور حفظ انسجام برای تهیه اسالید .0

 نمائید. 

که  الزم است ،مقالهارائه  جهتبا توجه به زمان در نظر گرفته شده لیکن  .وجود ندارد آنالین ارائه های تعداد اسالید درمحدودیتی  .3

 اسالید( 03تا  03) .دقیقه( تنظیم گردد01تعداد اسالید ها براساس حداکثر زمان )

 ضای تیم برای پاسخگویی به سواالت الزامی است.اما حضور اعفقط یک نفر از نویسندگان مقاله مجاز به ارائه مقاله می باشند.  .4

 اطالع حاصل نمائید ولذا از زمان ارائه مقاله خود  .مقاالت لزوماً طبق برنامه زمانبندی که اعالم خواهد شد انجام می پذیرد آنالین ارائه  .3

انند لینک و نحوه ورود به همراه لیست راه در سامانه حضور یابید. جزئیات ورود به سامانه م ،یقه قبل از زمان تعیین شدهدق 3حداقل 

 د شد.نیافتگان به مرحله دوم و ... از طریق کانال و پایگاه قطب کشوری اعالم خواه

تلفن  . برای ارائه از گوشیفراهم گردندامکانات الزم مانند نصب نرم افزار، تنظیم صدای میکروفون و بلندگو و ...  ،قبل از زمان ارائه .6

 ارائه دانش آموز می باشند.برای نشود. پژوهش سرای منطقه و قطب استان موظف به فراهم کردن امکانات همراه استفاده 

بطال فرصت از و ادر زمان تعیین شده به قطب کشوری ارسال گردد و کوتاهی در این مورد موجب کسر امتیبایستی  آنالین فایل ارائه  .4

 ارائه خواهد شد.

د و از نظر امالیی و نشو انگلیسی نوشته و اسالیدها به ترتیب به زبان فارسی ، الزم است کهن  انگلیسیزبا در صورت تمایل به ارائه با .5

 د.ننگارشی به دقت تصحیح گرد

 .خودداری شود ،دناز به کاربردن افکت های زیاد که باعث اتالف وقت می گرد .9

 .ردداستفاده گ مباحث و جدول ها جهت تفسیر نتایج وشکل ها با ذکرعناوین، از است که به جای استفاده از متن زیاد،  مناسب .01

ده ش ترویجی با خلق ایده نو )شامل عنوان، چکیده، مقدمه، بیان مسئله، مطالعه راهکارهای پیشین ارائه -رعایت ساختار یک مقاله علمی .00

 .ی استیجه گیری و منابع( ضرورتوجیه اقتصادی ایده، نت، حل چالش ایبر دهیا یایشرح مختصر مزامسئله،  توسط دیگران برای حل 

 .روری استض )/(، اعشار انگلیسی ).(، درصد فارسی )%(، و درصد انگلیسی )%( نقطه، کاما، اعشار فارسی مانندرعایت نکات نگارشی  .00

ول استفاده جدا درونبرای متن مقاله و متن  05 اندازه   BNazaninبرای عناوین و از قلم  36 اندازه    BTitrبخش فارسی از قلم در .03

 .استفاده نمائید 04 اندازهبا   Times New Roman بخش انگلیسی از قلم درنمائید و 

 .خط باشد 5یک اسالید در بوده و حداکثر خطوط  03/0فاصله خطوط  .04

 3تا  0ط به خاطر داشته باشید که ضخامت خطو ،ترسیم کنید Power Point تصاویری را با ابزارهای نرم افزار بوددر صورتیکه الزم  .03

 .باشد 05تا  06متن آن  اندازهبوده و  (Point) واحد

باشد. در صورت  3استفاده ننمایید. حداکثر ستون های یک جدول می بایست  06جدول ترجیحا از فونتهای کوچکتر از  درونبرای متن  .06

 .ل دارندها بجای جداول استفاده کنید، آنها قدرت انتقال بیشتری نسبت به جدو Histogram امکان از

 بپردازید.فارسی   APAدر اسالید آخر به ذکر منابع با رعایت  .04



 ( 18صفحه ) 

 ترویجی با خلق ایده نو –مقاله علمی  شناسنامه:  1 نمون برگ

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  عنوان مقاله

   نش آموز اندانش آموز/دا خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

 چکیده مقاله

 

ارایه ایده نو، خالقانه و قابل اجرا با توجه به 

مطالعه ی انجام شده که بتواند در رفع مشکالت 

 و نیازهای بومی مثمرثمر باشد.

 

شرح مختصر مزایای ایده در حل یک مشکل با 

 یهای بنیادی و پزشکی بازساخت استفاده از سلول

 

 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

 

 

 

 



 ( 19صفحه ) 

 ترویجی با خلق ایده نو –غیرحضوری مقاله علمی : داوری 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 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 :

 4 3 2 1 2 بیمعیار ارزیا موضوع ارزیابی

ب
ری

ض
 

ب 
س

ز ک
یا

مت
ا

ده
ش

 

از
تی

 ام
ثر

داک
ح

 

 موضوع چالش

مسئله یابی یا 

 تعیین هدف

      ، وضوح عنوان، جدید و نو بودن تناسب موضوع  با محتوا .0

3/0× 

 

       استخراج چکیده )مقدمه، روش ها،یافته هاو نتیجه گیری( .0 05

ت انجام مطالعه همچنین تناسب ارائه دالیل مناسب برای بیان مسئله ،هدف و ضرور .3

 مقاله با نیازهای بومی
      

ارزش علمی و 

 فنی

رعایت ساختار و ترتیب اصول مقاله نویسی مطابق فرمت مسابقه، پیوستگی مطالب و  .4

 مرتبط بودن واژگان کلیدی و رعایت قواعد نگارشی، امالیی و نکات اخالقی
     

0× 
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 مقاله(  01و حداکثر 5شی معتبر، متنوع و متعدد )حداقل پژوه -استفاده از منابع علمی .3

 همچنین استفاده از روش منابع نویسی استاندارد)ارجاع صحیح به منابع(
      

       تشریح، بحث و تحلیل موضوع و بیان روشها .6

       پیوستگی و روانی مطالب بخش های مختلف .4

و بحث و تحلیل  و بررسی های میدانی انتخاب شیوه صحیح در جمع آوری مقاالت .5

 های صحیح از آن ها
      

 نتیجه گیری 

 و 

 ارائه پیشنهادات

نتیجه گیری منطقی و صحیح با توجه به یافته های حاصل از پژوهش محققان )مقاالت  .9

 (و بررسی های انجام شده مندرج در اثر
     

0× 

 

       بررسی های انجام شده  قاالتبررسی دقیق چالش یافته های حاصل از مرور م .01 00

ارایه ایده نو، خالقانه و قابل اجرا که بتواند در رفع مشکالت و نیازهای بومی مثمر  .00

 ثمر باشد.
      

 02  جمع نهایی امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 21صفحه ) 

 ترویجی با خلق ایده نو –: داوری آنالین مقاله علمی  3نمون برگ 

 ترویجی با خلق ایده نو –علمی : امتیاز نهایی داوری کشوری مقاله  4نمون برگ 

ا ترویجی ب -مقاله علمی نام

 خلق ایده نو
 شهر/ استان راث ثبت کد دانش آموز/دانش آموزان نام

امتیاز مرحله 

 غیرحضوری

امتیاز مرحله 

 آنالین
 یهاین امتیاز

       

 

 .......... امضا : .ی داور اول منطقه ای/استانی/کشوری : .........................  مدرک تحصیلی : ......................  شماره تماس : ............نام و نام خانوادگ
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 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی
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 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 

 

 توضیحات کسب شده امتیاز ز دهیامتیا محدوده معیار داوری ردیف

   1-6 قدرت بیان ۱

   1-4 تسلط علمی بر موضوع ۲

   1-3 مدیریت زمان ۳

استفاده از  وارائه های علمی رعایت فرمت استاندارد  ۴

 ... در فایل ارائه و تصویر نمودار، جدول،
3-1  

 

   1-4 پاسخ  صحیح به پرسش ها )دفاع منطقی( ۵

   1-0 هارائ در خالقیت ۶

   33 جمع امتیاز نهایی
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 تاریخ و امضا
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 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا
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 3  ویپست

 

 یدجام ملی سلول اهی بنیاراهنمای 

 آموزی  دانش رااهیس  سلول اهی بنیادی و زپشکی باز ساختی  ژپوهش مسابقات کشوری  ومین دوره س 

تحصیلی رد سال 
 0011-0311
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 مقدمه : .1

 ایه مهارت مهمترین از یکیو  علمی مهارت یک عنوان به مساله، مدیریت و حل راه یافتن و اندیشیدن مسائل، با مواجهه چگونگی زشآمو

 حوزه به آموزان دانش ورود ضرورت تنهایی به ،هدف این به دستیابی چند هر. باشد می آموزی دانش پژوهش های کی از اهدافی، زندگی

 ولیدت علمی، رشد افزایش کشور، پژوهشگران سن کاهش چون دیگری ارزشمند اهداف به توان می آن کنار در ولی کند می توجیه را پژوهش

 .کند گزار میرا بر جام ملی سلول های بنیادی پزشکی بازساختی اولین قطب کشوری سلول های بنیادی و ،استاین رادر  .یافت دست...و ثروت

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

ق پنل می توانند از طری نظری متوسطه دوره دوم بی و ریاضیردهم تج های پایهو  متوسطه پایه نهم دوره اولتمام دانش آموزان 

 و پژوهشی -علمی جشنواره دوره دومین برگزاری گام و طبق زمان بندی مشخص شده در تقویم اجرایی بخشنامهکاربری خود در سامانه هم

در این مسابقات ثبت نام  نفره 3 الزاما تیمبه صورت  ،3/9/99مورخ  333/401به شماره  آموزی دانش سراهای پژوهش دستاوردهای نمایشگاه

 نمایند.

 .طقه، دوره و جنسیت باشندمنباید از یک  تیم اعضای:  تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

یک ماه قبل  ،متون مورد نظرو  یند پژوهشیآفر، تهیه گردد. یند پژوهشیآیک فر موردمتون منتشر شده در  ازگزارش علمی ک یاثر در قالب  .0

 د شد.نخواه و منتشر توسط قطب کشوری اطالع رسانی ،از اجرای مرحله منطقه ای

 به صورت نگارش پاسخ های تحلیلی به پرسش های زیر باشد: و انتخابی توسط تیم یند پژوهشیفرآنقد و بررسی شامل علمی، گزارش  .0

 یابی می کنید؟پژوهشی را چگونه ارز قاط قوت: نقاط قوت طرح و فرآیندن 

 ن می بینید؟ستی ها و نواقصی را در این طرح و فرآیند اجرای آانتقاد: چه کا 

 کنید؟ ن پیشنهاد میآطرح و بهبود روند پژوهشی  یای ارتقاپیشنهاد: چه پیشنهادی بر 

 از چه منابعی استفاده کردید؟ ،برای پاسخ به پرسش های فوق 

، حارچوب مقاالت معتبر پژوهشی و اصول اولیه یک پژوهش گروهی مانند تکراری نبودن طرهباید با در نظر گرفتن چمربوطه، نقد و پیشنهادات  .3

عایت ر دلیل انتخاب نمونه ها، تغییر شرایط آزمایش،، انتخاب نمونه شاهد، دفعات تکرار آزمایشتعداد جامعه آماری،  نمونه ها ومناسب تعداد 

 صول اخالقی و... باشد.ا

 ( هنگام نگارش نقد علمی رعایت گردد.(APAاصول ارجاع و منابع نویسی  بوده و براساس منابع علمی معتبر ،نقد و پیشنهادات .4

 صفحه تنظیم گردد. 3و حداکثر در  00سایز   B Nazaninگزارش علمی با فونت  .3

معرفی همه ی اعضای تیم و  شاملتهیه شود. این فیلم، نیز مگابایت  01دقیقه و حجم  3زمان  و حداکثر MP4ارائه گزارش با فرمت  ی ازفیلم .6

  گروه  باشد. یبه صورت مشارکتی و توسط همه اعضا ارائه شفاهی گزارش

باید عالوه بر داشتن اطالعات کافی در حوزه سلول های بنیادی  ،جام ملی سلول های بنیادی گرایشدانش آموزان شرکت کننده در  تذکر :

 توانمندی الزم جهت حضور در یک مناطره علمی مانند پرسش و پاسخ، قدرت بیان و استدالل را  نیز دارا باشند.

 مستندات مورد نیاز آثار : .4
 می گردند: ارسالثبت اثر در سامانه همگام،  کد نام با CD یا DVD قالب درو (  ZIP فشرده) فایل یک در ذیل تنداتمس تمامی

  تکمیل شده 0 نمون برگ .0

 pdfو   wordدر دو فرمت گزارش علمی .0

  MP4در فرمت  فیلم ارائه گزارش علمی .3

 باالبا کیفیت  یک قطعه عکس پرسنلی .4
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 : مراحل اجرایی )فرآیند داوری(  .5

دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سامانه همگام ثبت نام  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

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

هش گردند. الزم است پژو می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 4و 3و  0 های نمون برگ اساس

آنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرسرای دانش آموزی منطقه، 

کانات جهت در صورتیکه پژوهش سرا فاقد امندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ارسال گردند. مست

 مصاحبه آنالین می باشد مصاحبه تلفنی جایگزین گردد.

 و پیگیری ارتنظ محترم کارشناس ظارتن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تحت استانی های قطب توسطاستانی :  اول  . مرحله5-2

یم و ت 3)حداقل  استان تعداد مناطقبا  مطابق شده و برگزیدگان داوری 4و 3و  0 های برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور

  گردند.  می معرفی دوم استانی مرحله شرکت در جهت ،تیم( 9حداکثر 

 و پیگیری ارتنظ محترم کارشناس نظارت سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تحت استانی های قطب توسطاستانی :  دوم  . مرحله5-3

 مطابق شده و برگزیدگان داوری  5و 4و 6و 3 های برگ و نمون 3و0و0اساس الگوهای اجرا در جداول  بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور

   گردند. می معرفی کشوری مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه

و  بندی می شوند گروهتیم   3های تشکیل شده از  دستهبه معرفی شده توسط استان ها  تیم های، در این مرحله. مرحله اول کشوری : 5-4

رقابت  ایند.شرکت می نم جام ملی سلول های بنیادیدر چالش )آنالین(  حضوریو به صورت غیر گروه به رقابت می پردازند 00تیم در  36در مجموع 

دوم به مرحله  اندامتیاز بیشتری را کسب کرده  5تا  3یک تیم که با توجه به  نمون برگ های ، مرحله از هر گروه اینبه صورت حذفی می باشد و در 

 د. نراه می یاب کشوری

 ه کشی در شبکه شاد انجام می گردد.مراسم قرع و به قید قرعه مشخص می شود جام ملی سلول های بنیادیگروه بندی و زمان چالش  : 1ذکر ت

سلول  بر اساس میانگین نمرات استان ها در دومین دوره مسابقاتکه تیم   4و  یتیم استان  30شامل  در مرحله اول کننده تیم شرکت 36  : 2ذکر ت

  .می باشندانتخاب می شوند،  از استان های با عملکرد بهتر های بنیادی و پزشکی بازساختی

 به صورت مجزا برگزار می شود.نظری و دوم متوسطه متوسطه تحصیلی اول های مراحل برای دوره  : 3ذکر ت

در نتیجه ی  گروه خواهد بود و 4 قالب در کشوریمرحله اول  هبرگزیدتیم  00شامل رقابت بین  این مرحله. مرحله دوم کشوری : 5-5

  راه خواهند یافت. کشوری به مرحله سوم اندتری را کسب کرده امتیاز بیش 5تا  3که با توجه به  نمون برگ های تیم  4آن، 

و  شرکت نموده جام ملی سلول های بنیادیدر چالش  ،کشوریمرحله دوم  برگزیده تیم های در این مرحلهوم کشوری : س. مرحله 5-6

 رتبه بندی تیم ها مشخص می گردد. 5تا  3با توجه به نمون برگ های در نهایت، 
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 :ضمائم  .6

 سلول های بنیادیملی جام : مفاهیم  و اصطالحات 1جدول 

 

 

 

 

چالش جام ملی سلول های بنیادی فرآیندی مشابه مناظره می باشد که شرکت کنندگان در آن، با پذیرفتن مسئولیت های مختلف  .0

  )پرسشگر، پاسخگو و منتقد( در خصوص یک موضوع و سؤال مشخص، به بحث می پردازند.

 ای تیم به شرح ذیل است:وظایف هر یک از اعض .0

 : به ارائه پاسخی مستند و قانع کننده برای سوال مطرح شده می پردازد. الف( پاسخگو

 سوال و رکد در که خطاهایی و ها دقتی بی به درحالیکه کند، می نقد را ارائه و کند می طرح پاسخگو برای هایی سوال : ب( پرسشگر

 پرسشگر بحث .کند می تحلیل را ی پاسخگو ارائه و حل راه ضعف و قوت نکات پرسشگر. کند می اشاره باشد، است ممکن آن حل راه

 .گیرد مورد بحث قرار می پاسخگوه حل خودش شود. در قسمت مباحثه، راه حل ارائه شده توسط را از ای ارائه به تبدیل نباید

 .کند می عرضه را پاسخگو و پرسشگر ی ارائه از کوتاهی دیگر، برآورد عضوضمن طرح سوال از هر دو  : منتقدپ( 

استانی، پیرامون علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی می باشد و پس از پایان  هحلدر مرموضوعات و سؤاالت  .3

 مرحله استانی، از طرف قطب کشوری مطرح و کارگاه آموزشی ویژه آن برای منتخبین استانی برگزار می گردد.

 .گردد یم انتخاب قرعه قید به، چالش زمان و بندی گروه. گیرند می قرار گروه یک در تیم سه هر، ها استان منتخب های تیممیان  از .4

 می راه بعد مرحله به است کرده کسب را بیشتری امتیاز که تیم یک  گروه هر از، مرحله هر در و باشد می حذفی صورت به رقابت .3

 . یابد

 دبای ،چالش هر در کننده شرکت تیم لذا نماید. می شرکتجام ملی سلول های بنیادی  چالش 3 در( تیم 3) گروه هر ،مرحله هر در .6

 .گردد می تعیین قرعه قید به مسئولیت پذیرش ترتیب رقابت از مرحله هر در و بپذیرد را مسئولیت سه هر

 رتبهم سه تا تواند می پاسخگو تیم .ردگی می قرار بحث مورد شده یاد مسئول 3 توسط و انتخاب قرعه قید به سؤال یک چالش هر در .4

 . گردد می 0نمون برگ  مطابق امتیاز کسر به منجر سوال رد ولی نماید رد را قرعه قید به شده انتخاب سوال

 زمان در انندتو می تیم اعضای دارد؛ عهده بر را منتقد یا پرسشگر پاسخگو، مسئولیت تیم هر از عضو یک فقط ،چالش یک حین .5

 .نمایند مشورت یکدیگر با شده داده اختصاص شدن آماده به که هایی

 .باشد می دقیقه 43 چالش هر زمان حداکثر مجموع در،  3 شماره جدول طبق .9

 چالش 3 هر نمره میانگین و گردد می تکمیل ها مسئولیت به توجه با( 4و  6، 3 های برگ نمون) داوری های فرم ،چالش هر از پس .01

 منتقد و پرسشگر پاسخگو، امتیاز ضریب است ذکر به الزم. گردد می اعالم نهایی نمره عنوان به 5رگ مطابق با نمون ب شده برگزار

 .باشد می 0و 0 و 3 ترتیب به

 .یافت خواهد راه بعد مرحله به کرده کسب را امتیاز باالترین که تیم یک هرگروه از .00

 .باشد می یکسان مراحل تمام در دهی امتیاز و برگزاری نحوه .00
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 سلول های بنیادیملی جام  چالش مراحل برگزاری راهنمای:  2جدول 

 

 

 

 

 

 

 جام ملی سلول های بنیادی چالشو اصطالحات : مفاهیم  2دول ج

 

 

 

 

 

 جام ملی سلول های بنیادیچالش  ترتیب عملكرد در یک: راهنمای  3جدول 
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 : ترتیب برگزاری یک چالش3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جام ملی سلول های بنیادی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

    دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی دوره

    پایه تحصیلی

    تلفن همراه

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 تاریخ و امضا شماره تلفن،

 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

 

 

 چالش یک در عملکرد ترتیب ردیف
 حداکثر

 زمان)دقیقه(

 1 کشی قرعه با پاسخگو نقش به مربوط سوال تعیین 1

 1 کند می رد یا قبول را چالش پاسخگو 2

 5 پاسخگو شدن آماده 3

 0 پاسخگو ی ارائه 4

 2 پاسخگو های جواب و پاسخگو از پرسشگر های سوال 5

 2 پرسشگر شدن آماده 6

 12 دمیگیر دست به را صحنه پرسشگر 0

 1 کند می بندی جمع را بحث پرسشگر 8

 3 سواالت به جواب و پرسشگر و پاسخگو از منتقد های سوال  9

 2 منتقد شدن آماده 12

 3 گیرد می دست به را صحنه منتقد 11

 2  کند می بندی جمع را بحث کل پاسخگو 12

 5 داوران هیئت سواالت 13
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 علمی نقد گزارشغیرحضوری : فرم داوری  2نمون برگ

 

 

 

 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : :گزارش علمیعنوان 

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : ستان :ا

 پایه تحصیلی :

 گروه:  اعضاینام و نام خانوادگی 

1) 2) 3) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 12 8 6 4 2 2 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی
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       یند پژوهشی در متن آررسی نقاط قوت فرتحلیل و ب نقاط قوت

 

12 

 انتقاد 
اشکالت احتمالی در  بحث و تحلیل های صحیح  علمی از، طرح انتقاد

 روند پژوهش متن مورد بررسی
       12 

 پیشنهاد
که باعث رفع نواقص و   ارایه پیشنهاد نو، خالقانه، علمی و قابل اجرا

 یند پژوهش می گردد.آپیشرفت فر
       12 

 نگارش
پیوستگی و روانی  رعایت ساختار و ترتیب اصول گزارش نویسی،

 امالیی و نکات اخالقی رعایت قواعد نگارشی، مطالب،
       12 

 منابع نویسی
همچنین استفاده از روش ، پژوهشی معتبر -استفاده از منابع علمی

 منابع نویسی استاندارد)ارجاع صحیح به منابع(
       12 

 52  ع نهایی امتیازجم

 ............ امضا : ..........................  شماره تماس : .......................  مدرک تحصیلی : ....................ستانی: ...................ا / نام خانوادگی داور اول منطقه ای نام و

 ..................... امضا : ..............................  شماره تماس : ......................  مدرک تحصیلی : .........................ستانی: ...ا نام خانوادگی داور دوم منطقه ای/نام و 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 ل های بنیادی و پزشكی بازساختیسلو

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا



 ( 28صفحه ) 

 علمینقد ارائه گزارش فیلم غیرحضوری م داوری : فر 3نمون برگ 

 

 

 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : :فیلم ارائهعنوان 

 تحصیلی : دوره منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 گروه:  اعضاینام و نام خانوادگی 

1) 2) 3) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 معیار داوری ردیف
محدوده 

 امتیاز دهی

امتیاز 

 عضو اول

 امتیاز 

 عضو دوم

 امتیاز

 عضو سوم

 میانگین 

 امتیاز اعضا
 توضیحات

      1-01 انقدرت بی 1

2 
استفاده از دالیل و  ،موضوع تسلط علمی بر

 نظریات علمی و مستند 
01-1      

      1-01 مدیریت زمان رعایت ادب و اخالق و 3

      1-01 ارائه خالقیت در 4

5 
رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیری 

 لغات سره
01-1    

  

      31 جمع امتیاز نهایی

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

 ............  شماره تماس : ..................... امضا : ................................. مدرک تحصیلی : ....................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

 بازساختیسلول های بنیادی و پزشكی 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 29صفحه ) 

 علمینقد گزارش  نهایی امتیاز: فرم  4نمون برگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : نام اثر :

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 دگی افراد گروه: نام و نام خانوا

1) 2) 3) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :
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 داوری گزارش نقد علمی

 

03 

فیلم ارائه گزارش نقد علمی داوری    03 

 122  جمع نهایی امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 

 ادگی نام و نام خانو

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 31صفحه ) 

 جام ملی سلول های بنیادی )پاسخگو(: داوری  5نمون برگ 

 نه :در ساما تیمکد ثبت  شماره سوال : : تیمعنوان 

 استان :

 

 دوره تحصیلی :  منطقه/ناحیه : شهر:

 پایه تحصیلی :

 شماره تماس : کد ملی : : )پاسخگو( نام ونام خانوادگی دانش آموز

 3داور 2داور  1داور  سقف امتیاز معیار ارزیابی ردیف

1 
ریزی و هماهنگی و انسجام تیمی و  حمایت و پشتیبانی برنامه

 اعضای گروه از یکدیگر
3 

 
  

2 
رعایت اخالق مناظره علمی و احترام به آرا و نظرات مخالف و 

 حفظ حرمت اشخاص
3 

 
  

    3 نظرات و عقاید یجا و القادوری از تعصب بی 3

4 
یندهای علمی، منطقی و مستدل از آانسجام مطالب و رعایت فر

 گیریله تا نتیجهئطرح مس
3 

 
  

5 
آوری و استناد به جمع تحقیق و پژوهش در ارتباط با موضوع و

 اسناد و مدارک معتبر
01 

 
  

6 
استفاده از دالیل و نظریات علمی و خودداری از بیان دالیل 

 پسندغیرعلمی و عامه
3 

 
  

    3 استفاده و بزرگ نمایی منابع و مأخذپرهیز از سوء 0

    3 فن بیان و شیوایی کالم  8

9 
 لغات سره و پرهیز از رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیری

 کارگیری اصطالحات غیرفنی، غیرتخصصی و عوامانهبه
3 

   

    3 شناخت مسئله و احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد بحث 12

     -01،  -01،  -3 بار سوم ( –بار دوم  –رد سوال انتخابی)بار اول  11

    133 جمع امتیاز

 ........................................... میانگین امتیاز: × 3 = امتیاز نهایی

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

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی

 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 تاریخ وامضا

 



 ( 31صفحه ) 

 (منتقدجام ملی سلول های بنیادی ): داوری  6نمون برگ 

 در سامانه : تیمکد ثبت  شماره سوال : : تیمعنوان 

 استان :

 

 دوره تحصیلی :  منطقه/ناحیه : شهر:

 پایه تحصیلی :

 شماره تماس : کد ملی : : )منتقد( نام ونام خانوادگی دانش آموز

 3داور 2داور  1داور  سقف امتیاز معیار ارزیابی ردیف

1 
ی اعضاء پشتیبانریزی و هماهنگی و انسجام تیمی و  حمایت و برنامه

 گروه از یکدیگر
3    

2 
رعایت اخالق مناظره علمی و احترام به آرا و نظرات مخالف و 

 حفظ حرمت اشخاص
3    

    3 جا و جانبداری از یک گروهدوری از تعصب بی 3

4 
استفاده از دالیل و نظریات علمی و خودداری از القای نظرات و 

 عقاید خود به گروه های دیگر
3    

5 
طرح پرسش برپایه تحقیق و پژوهش در ارتباط با موضوع از 

 آوری و استناد به اسناد و مدارک معتبرپرسشگر و پاسخگو، جمع
01    

    3 عدم طرح پرسش هایی با مفاهیم یکسان و تکراری 6

    3 فن بیان و شیوایی کالم 0

8 
ز ا رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیری لغات سره و پرهیز

 کارگیری اصطالحات غیرفنی، غیرتخصصی و عوامانهبه
3    

    3 شناخت مسئله، احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد سوال 9

    3 عدم طرح پرسش های غیر مرتبط با موضوع  12

11 
خالقیت و نوآوری در طرح سوال )طرح پرسش برای روشن شدن 

 نکات مبهم در چالش(
03    

    01 نمدیریت زما 12

13 
جمعبندی و نتیجه گیری از مناظره گروه پاسخگو و پرسشگر با 

 آوری و استناد به اسناد و مدارک معتبرجمع
01    

    133 جمع امتیاز

 ........................................... میانگین امتیاز: × 1 = امتیاز نهایی

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

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 ی و پزشكی بازساختیسلول های بنیاد

 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 تاریخ وامضا



 ( 32صفحه ) 

 (پرسشگرجام ملی سلول های بنیادی ): داوری  7نمون برگ 

 در سامانه : تیمکد ثبت  شماره سوال : : تیمعنوان 

 استان :

 

 دوره تحصیلی :  منطقه/ناحیه : شهر:

 یلی :پایه تحص

 شماره تماس : کد ملی : : )پرسشگر( نام ونام خانوادگی دانش آموز

 3داور 2داور  1داور  سقف امتیاز معیار ارزیابی ردیف

1 
ریزی و هماهنگی و انسجام تیمی و  حمایت و پشتیبانی برنامه

 اعضای گروه از یکدیگر
5    

2 
خالف و رعایت اخالق مناظره علمی و احترام به آرا و نظرات م

 حفظ حرمت اشخاص
5    

    5 جا و القای نظرات و عقاید دوری از تعصب بی 3

4 
انسجام مطالب و رعایت فرایندهای علمی، منطقی و مستدل با 

 گیریطرح سواالت هدفمند تا نتیجه
5    

5 
طرح پرسش برپایه تحقیق و پژوهش در ارتباط با موضوع، 

 رک معتبرآوری و استناد به اسناد و مداجمع
12    

    5 عدم طرح پرسش هایی با مفاهیم یکسان و تکراری 6

    5 طرح پرسش به صورت واضح و شفاف  0

    5 فن بیان و شیوایی کالم 8

رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیری لغات سره و پرهیز از  9

 کارگیری اصطالحات غیرفنی، غیرتخصصی و عوامانهبه
5    

    5 مسئله، احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد سوالشناخت  12

    5 طرح پرسش های غیر مرتبط با موضوععدم  11

    12 خالقیت و نوآوری در طرح سوال 12

    12 مدیریت زمان 13

14 
عدم توانایی پاسخگویی گروه مقابل به پرسش های صحیح مطرح 

 شده حین چالش توسط پرسشگر
22    

    133 جمع امتیاز

 ........................................... میانگین امتیاز: × 2 = امتیاز نهایی

 : .................... 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 

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

 ..............  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تماس : .................... امضا : ................منطقه ای/استانی/کشوری : ......... ناظرام و نام خانوادگی ن

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی

 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

 

 تاریخ وامضا



 ( 33صفحه ) 

 جام ملی سلول های بنیادی ایی داوری: امتیاز نه 8نمون برگ 

 رشه/ استان شرکت کنندگان کد تیم
 امتیاز

 پرسشگر

 امتیاز

  پاسخگو

 امتیاز

 منتقد
 امتیاز نهایی  امتیازجمع 

 امتیاز( 133از )

        

 

 

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

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

 مضا : : ................................. ا شماره تماس..........................................   مدرک تحصیلی :.........................................   کشوری :استانی/ نام و نام خانوادگی داور سوم 

 : ................................. امضا :  شماره تماس..........................................   مدرک تحصیلی :.........  ................................. کشوری :استانی/   ناظرنام و نام خانوادگی 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ وامضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ( 34صفحه ) 

 0  ویپست

 

 انیمیشنراهنمای 

 آموزی  دانش سرااهی هشیادی و زپشکی باز ساختی  ژپوسلول اهی بن  مسابقات کشوری  ومین دوره س 

تحصیلی رد سال 
 0011-0311



 ( 35صفحه ) 

 مقدمه : .1

وم لبی شک استفاده از تکنولوژی های دیجیتالی در تولید محتوا به ویژه ساخت انیمیشن، یکی از جذابترین و کارآمد ترین ابزار ها در آموزش ع

هره گیری از زیبایی های بصری مانند استفاده از رنگ های شاد و فضای خیال انگیز مخاطب را جذب ، با بانیمیشننوین در هزاره سوم خواهد بود. 

ا دانش آموزان توانمند ایرانی می توانند در مسیر تولید انیمیشن ب بی شک،نموده و پیام آموزشی خود را در فضایی فانتزی به او منتقل می کند. 

 پیشرو و طالیه دار  باشند.، ختیموضوع سلول های بنیادی و پزشکی باز سا

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

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

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

 .نمایند نام ثبت نفره 3 تا 2 تیم یا انفرادی صورت به ، 3/9/99مورخ  333/401

 باشند.منطقه، یک دوره تحصیلی ویک جنسیت باید از یک  تیم اعضای:  تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

  . باشد 0 جدول در مندرج موضوعات با منطبق انیمیشن، سناریوی و موضوع .0

 .است ضروری 0 برگ نمون در شده خواسته اطالعات نمایش انیمیشن، ابتدای در .0

 .باشد دقیقه 0 تا ثانیه 01، بینانیمیشن زمان مدت .3

 .باشد کیفیت با و مگابایت 31 حداکثر ،Full HD ترجیحا و HD حداقل ،mp4 فرمت با انیمیشن .4

 .است الزامی انیمیشن، های بخش تمام در اسالمی شئونات رعایت .3

  :شوند نامگذاری انگلیسی زبان به حتماً و زیر نمونه مطابق آثار .6

 ali_hamidi_19011101001_10.mp4                 اثر شماره – تماس شماره  – طراح خانوادگی نام و نام

 .کرد نخواهند پیدا راه مسابقه به نشوند نامگذاری ،فوق دستورالعمل با منطبق که هاییفایل تذکر :

 ات مورد نیاز آثار:مستند .4

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

 فایل اثر .0

  تکمیل شده 0نمون برگ  .0

 مراحل اجرایی)فرآیند داوری(: .5

نام  در سامانه همگام ثبتنیادی و پزشکی بازساختی سلول های بدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 برو  توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقهنموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله 

سرای  پژوهشالزم است گردند.  می معرفی استانی حلهمر شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 3و   0 نمون برگ اساس

 ستنداتمانجام داده و سپس  هاآننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفر، دانش آموزی منطقه

مصاحبه  در صورتیکه پژوهش سرا فاقد امکانات جهت د.نارسال گردسلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به پژوهش سرای قطب استانی  ،آثار این

 آنالین می باشد مصاحبه تلفنی جایگزین گردد.



 ( 36صفحه ) 

 امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحتسلول های بنیادی و پزشکی بازساختی  استانی های قطب توسط استانی : . مرحله5-2

 کشوری مرحله شرکت در جهت ،استان با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 3و  0 برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش

  ارسال می گردد.سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی گردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری  می معرفی

مستندات به صورت غیر حضوری انجام  و سایر 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.  41آثاری که حداقل گیرد. می 

نقش  فعالیتاین دانش آموزانی که در  است تمام می باشد. الزم (آنالین) حضوریغیراین مرحله، شامل دفاع . مرحله دوم کشوری : 5-4

در نهایت، آثار منتخب با کسب باالترین  نمایند. شرکت این مرحله در همزمان صورت به در این گرایش شرکت نموده اند،داشته و به صورت تیمی 

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

 : ضمائم .6

 :  موضوعات انیمیشن 1جدول 

 انیمیشن سنامه: شنا 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  موضوع انیمیشن

    اندانش آموز دانش آموز/ خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی دوره

    پایه تحصیلی

    تلفن همراه

 اثرچکیده 
 

 نام و نام خانوادگی

 راهنمااستاد 

 

 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

 معرفی علوم و فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی .0

 ی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیورد های اقتصادآ بررسی ره .0

 کاربرد های علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی .3

 تاریخچه علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی .4

 معرفی منابع سلول های بنیادی .3

 انواع سلول های بنیادی .6

 



 ( 37صفحه ) 

 انیمیشنداوری غیرحضوری :  2نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 : اثر طراح/طراحاننام ونام خانوادگی 

3) 

 کد ملی :

  شماره تماس :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

 ردیف مالک ارزیابی  حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده

 1 صحت علمی 0 

 2 یو نوآور تخالقی 0 

 3 ایده  تم و 0 

 4 داستان)فیلمنامه( 0 

 5 ها و دکوپاژ یپرداخت باز 13 

 6 طراحی کاراکتر 13 

 0 طراحی بک گراند و استوری بورد 0 

 8 مناسب تیمیو ان ریتصاو تیفیک 13 

 9 امیمحتوا و انتقال پ پرداخت 13 

 12 صداگذاری و موسیقی مناسب 0 

 11 مناسب نورپردازی 0 

 12 یریت زمانمد 0 

 جمع امتیاز 82 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 

 



 ( 38صفحه ) 

 انیمیشنآنالین داوری  : 3برگ نمون 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 : اثر طراح/طراحانخانوادگی نام ونام 

3) 

 کد ملی :

  شماره تماس :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

 امتیاز کسب شده
 ردیف مالک ارزیابی حداکثر امتیاز

 داور اول داور دوم

 1 نحوه ارایه اثر 3 

 2 تسلط علمی به موضوع  3 

 3 انتوانایی در پاسخ به سواالت داور 01 

 جمع امتیاز 22 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 انیمیشنداوری : امتیاز نهایی  5نمون برگ 

 شهر/ استان راث ثبت کد طراحان نام عنوان اثر
  امتیاز

  اول مرحله

 امتیاز

 دوم مرحله
 نهایی امتیاز

       

 

 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 39صفحه ) 

 

 5  ویپست

 

  ا موضوعمصور بداستان   کتاب  تدوین راهنمای
 " 2151 سلول اهی بنیادی رد سال "

 آموزی  دانش رااهیس  سلول اهی بنیادی و زپشکی باز ساختی  ژپوهش مسابقات کشوری  سومین دوره 

تحصیلی رد سال 
 0011-0311



 ( 41صفحه ) 

 مقدمه: .1

 ،خیلتقویت و پرورش نیروی ت ردر تاریخ بشر، داستان از جذاب ترین سرگرمی ها به ویژه برای گروه کودک و نوجوان بوده است که عالوه ب

ازد. س قوه ابتکار و ابداع را در آن ها تحریک کرده و با برآوردن نیازهای عاطفی، ذهن پویای ایشان را برای دریافت غیر مستقیم آموزش مهیا می

اه خواهد وصف ناشدنی را به همراز سوی دیگر اگر بار داستان بین متن و تصویر تقسیم شود عالوه بر درک بهتر محتوا، پرواز خیال و لذتی 

 داشت. لذا قطب کشوری می کوشد تا از توانمندی دانش آموزان در ترویج علوم و فناوری سلول های بنیادی بهره ببرد.

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 شخصم زمانبندی طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند میابتدایی و دوره اول متوسطه  دوره دوم آموزان دانش تمام

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

 .نمایند نام ثبت نفره 3 تا 2 تیم یا انفرادی صورت به ، 3/9/99مورخ  333/401

 باشند.وره تحصیلی ویک جنسیت منطقه، یک دباید از یک  تیم اعضای:  تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 میالدی  باشد. 0131وقایع داستان مرتبط با علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و مربوط به سال  .0

 سال تدوین گردد. 00تا  4متن و تصاویر کتاب باید برای گروه سنی  .0

 حی روی جلد آزاد است )کوالژ، نقاشی یا طراحی، تکنیک های دیجیتالی و...(. تکنیک های مورد استفاده درتصویرگری کتاب و طرا .3

 در تعداد صفحات کتاب محدودیتی وجود ندارد. .4

 باشد.   A3یا  A4قطع در کتاب  .3

  د.نشو یصفحات شماره گذار یتمام .۶

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

  مگابایت 01و حجم حداکثر   jpgبا فرمت  )اسکن کتاب کاردستی یا دیجیتالی( فایل کتاب .0

 تکمیل شده 0نمون برگ   .0

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .7

و پزشکی بازساختی در سامانه همگام ثبت نام دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات سلول های بنیادی  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

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

 گردند. الزم است پژوهش می معرفی استانی لهمرح شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری  3تا  0 های نمون برگ اساس

آنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرسرای دانش آموزی منطقه، 

کانات جهت در صورتیکه پژوهش سرا فاقد ام مستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ارسال گردند.

 مصاحبه آنالین می باشد مصاحبه تلفنی جایگزین گردد.



 ( 41صفحه ) 

 امور پیگیری و نظارت محترم کارشناس نظارت سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تحت استانی های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

 مرحله شرکت در جهت استان، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 4و  3، 0 نمون برگ های اساس بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش

 گردند. مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ارسال می گردد. می معرفی کشوری اول

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

 را کسب نمایند، به مرحله دوم کشوری راه می یابند. در صد سقف امتیاز 41آثاری که گیرد. 

با صاحبان اثر می باشد. الزم است تمام  3شامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ . مرحله دوم کشوری : 5-4

نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غیرحضوری )آنالین(  اثره در تدوین دانش آموزانی ک

 معرفی می گردند. 6شرکت نمایند. در نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم کشوری، طبق نمون برگ 

 ضمائم : .8

 "2151سلول های بنیادی در سال "تدوین کتاب مصور با موضوع : شناسنامه 1 نمون برگ

 استان / شهر 

 نام مدرسه / پژوهش سرای دانش آموزی 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 کتابعنوان  

 نام و نام خانوادگی دانش آموز/دانش آموزان   

 کد ملی دانش آموز   

 دوره تحصیلی   

 پایه تحصیلی   

 تلفن تماس دانش آموز   

 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

 

 

 

 

 



 ( 42صفحه ) 

 حضوری داستان داوری غیر:  2نمون برگ 

 "2202سلول های بنیادی در سال "تدوین کتاب مصور با موضوع

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 : اثر طراح/طراحاننام ونام خانوادگی 

3) 

 کد ملی :

  شماره تماس :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

میانگین 

 امتیاز

امتیاز 

 2داور

امتیاز 

 1داور 

حداکثر 

  امتیاز
 ردیف مالک ارزیابی

 1 عنوان مناسب 13   

 2 با موضوع  اتناسب محتو 13   

 3 طرح )پی رنگ( 0   

 4 شخصیت پردازی 0   

 5 گفت و گو )دیالوگ( 0   

 6 زاویه دید 13   

 0 استاننثر و لحن د 13   

 8 (توفیق در ابالغ پیامو پیام ) امحتو 0   

 9 خالقیت ویژه  0   

 12 پرداخت 0   

 11 صحت علمی 0   

 12 تناسب حجم و مضامین با گروه سنی مخاطب 0   

 جمع امتیاز 03   

   ......................... امضا : .....................  شماره تماس : ..........ک تحصیلی : ............  مدر...........کشوری : .........../استانینام و نام خانوادگی داور اول منطقه ای/

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

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 



 ( 43صفحه ) 

  تصویرگریداوری غیرحضوری :  3مون برگ ن

 "2202سلول های بنیادی در سال "تدوین کتاب مصور با موضوع

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 : اثر طراح/طراحاننام ونام خانوادگی 

3) 

 کد ملی :

  شماره تماس :

2) 

 د ملی :ک

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

میانگین 

 امتیاز

امتیاز 

 2داور

امتیاز 

 1داور 

حداکثر 

  امتیاز
 ردیف مالک ارزیابی

 1 همخوانی تصویرروی جلد  با عنوان داستان 13   

 2 صفحه بندی مناسب 0   

 3 ...(و تسلط بر عناصر بصری ، مواد و شیوه اجرا)ترکیب بندی،فرم،رنگ 13   

 4 رعایت ریتم و انسجام و یکنواختی در کل اثر)شخصیت پردازی و...( 13   

 5 نحوه بیان جان مایه داستان در اثر و نزدیکی به معانی و مفاهیم آن 13   

 6 ابداع و خالقیت در ارائه   13   

 0 تمیزی اثر 0   

 8 تناسب تصاویر با گروه سنی مخاطب 0   

 9 اختار زیبایی شناختی اثر و ایجاد جذابیت بصریرعایت س 13   

 12 هماهنگی بین عناصر 0   

 جمع امتیاز 03   

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

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

 نام و نام خانوادگی

 یکارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموز

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای قطب استانی

 سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 

 



 ( 44صفحه ) 

  کل اثرداوری غیرحضوری :  4نمون برگ 

 "2202سال  سلول های بنیادی در"تدوین کتاب مصور با موضوع

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 : اثر طراح/طراحاننام ونام خانوادگی 

3) 

 کد ملی :

  شماره تماس :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

 ردیف معیار ارزیابی  کسب شده امتیاز ضریب امتیاز با احتساب ضریب

 1 امتیاز کسب شده در داستان نویسی 82 3/1 

 2 امتیاز کسب شده در تصویرگری کتاب   82 3/1 

 82جمع نهایی امتیاز از  

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

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

 و نام خانوادگینام 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای قطب استانی

  سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیرپژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 

 



 ( 45صفحه ) 

 "2202سلول های بنیادی در سال "تدوین کتاب داستان مصور با موضوعین داوری آنال:  0نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 دوره تحصیلی :

 پایه تحصیلی :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 : اثر طراح/طراحاننام ونام خانوادگی 

3) 

 کد ملی :

  شماره تماس :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

 ملی : کد

 شماره تماس :

 داور اول داور دوم میانگین
حداکثر 

 امتیاز
 ردیف مالک ارزیابی

 1 پرسش های  داوران در حوزه  نویسندگی پاسخ به 01   

 2 پاسخ به پرسش های داوران در حوزه  تصویرگری 01   

 جمع امتیاز 22   

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 "2151سلول های بنیادی در سال "وعتدوین کتاب داستان مصور با موضامتیاز نهایی :  6نمون برگ 

 شهر/ استان راث ثبت کد طراحان نام کتابعنوان 

امتیاز 

مرحله  

 غیرحضوری

امتیاز مرحله 

به حمصا

 آنالین

 نهایی امتیاز

       

 

 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 سلول های بنیادی و پزشكی باز ساختی

 

 تاریخ و امضا

 ام و نام خانوادگین

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 


