
 

  



 ) ٢صفحه ( 
 

 الف ـ مقدمه :

با در دست گرفتن كنترل در سطوح مولكولي و اتمي و استفاده از خواص آن سطوح ناوري، توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستم هاي جديد فنانو

سراهاي دانش آموزي ري پژوهشقطب كشوري نانوفناو. شاخه اي استراتژيك از علوم مختلف خواهد بود ،در قرن بيست و يكمو  مي باشد

تا ضمن ترغيب و تشويق دانش آموزان به فعاليت هاي پژوهشي  ين دوره مسابقات كشوري نانوفناوري نموده استدوم، اقدام به برگزاري كشور

  مند را نيز شناسايي و زمينه ارتباط موثر ايشان با فعاالن حوزه نانوفناوري و صنايع مرتبط را فراهم آورد.در اين حوزه، دانش آموزان مستعد و عالقه

  ب ـ اهداف :

  متناسب با اهداف دوره هاي مختلف تحصيلي  ،اشاعه دانش بين رشته اي نانو فناوري .١

  كشف استعداد ها و هدايت دانش آموزان خالق و توانمند براي نقش آفريني فعال در حوزه نانوفناوري  .٢

 جهت طراحي و انجام پروژه هاي تحقيقي در حوزه نانوفناوريمناسب ايجاد زمينه  .٣

  پ ـ معرفي مسابقات و شرايط شركت كنندگان مسابقات : 

به صورت ؛ هاي ابالغي ستاد ملي مقابله با كرونارعايت دستورالعملاستاني و كشوري با توجه به لزوم مرحله منطقه اي،  سهمسابقات در  اين .١

پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش  –، مطابق تقويم اجرايي مندرج در بخشنامه برگزاري دومين دوره جشنواره علمي غيرحضوري

 برگزار مي گردد. ٣/٩/٩٩مورخ  ٣٥٥/٤٢٠سراهاي دانش آموزي به شماره 

توسط پژوهش سراي دانش آموزي  بخشنامه، اين ٦تا  ١راهنماي هر گرايش موضوع پيوست هاي شماره  ٥مرحله منطقه اي مسابقات وفق بخش  .٢

تعيين شده در  سهميهو  هرگرايش راهنماي ٦بخش  مندرج در داوري بر اساس نمون برگ هاي و معاونت متوسطه منطقه نظارت با و منطقه

 گردد. مي برگزارجدول ذيل، 

 نظارت با و استاني هاي توسط قطب بخشنامه، اين ٦تا  ١راهنماي هر گرايش موضوع پيوست هاي شماره  ٥مرحله استاني مسابقات وفق بخش  .٣

 راهنماي ٦بخش  مندرج در داوري و بر اساس نمون برگ هاي استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پيگيري و نظارت محترم كارشناس

 . گردد مي تعيين شده در جدول ذيل، برگزار سهميهو  گرايش هر

با نمون  مطابق، توسط قطب كشوري بخشنامه، اين ٦ تا ١ شماره هاي پيوست موضوع گرايش هر راهنماي ٥ بخش وفق مسابقات كشوري مرحله .٤

 برگزار مي گردد. گرايش و در صورت تامين اعتبارات الزم هر راهنماي ٦ مندرج در بخش داوري برگ هاي
 

  فردي /گروهي گرايش مسابقه رديف
دوره دوم 

 ابتدايي

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظري

دوره دوم متوسطه فني 

 و حرفه اي و كاردانش
  راهنما

  ١پيوست   ٤  ٤  - نفره ٣ تا ٢ تيم يا انفرادي  پژوهشي -علمي مقاله  ١

٢  
  پژوهش نوآورانه هپيشنهاد

 مبتني بر يافته هاي محققان
  ٢پيوست   ٤  ٤  - نفره ٢ تيم يا انفرادي

٣  
  محصول نوآورانه هپيشنهاد

  بر يافته هاي محققانمبتني 
  ٣پيوست   ٤  -  - نفره ٣ تا ٢ تيم يا انفرادي

  ٤پيوست   -  -  ٤ نفره ٢ تيم يا انفرادي مدرس كوچك  ٤

  ٥پيوست   -  -  ٤  نفره ٢ تيم يا انفرادي  نانو مصور كتابچه  ٥

  ٦پيوست   -  ٤  -  نفره ٢ تيم يا انفرادي  انيميشن و فيلم  ٦
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  مسابقات نانوفناوريدومين دوره  در گرايش هايمورد پذيرش علمي محورهاي     
هاي مدرس كوچك و كتابچه مصور نانو) در چارچوب (غير از گرايش *نكته: شركت كنندگان الزم است آثار خود را 

يكي از بخش هاي نانويي (آب و محيط زيست، انرژي، سالمت و بهداشت، مواد غذايي و كشاورزي) و در راستاي 

  موضوعات و چالش هاي زير تهيه و ارسال نمايند.
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  معرفي برگزيدگان منطقه اي براي شركت در مرحله استاني مسابقات : ت ـ
 مستندات مورد نياز آثارمنطقه به همراه تمامي  توسط مدير پژوهش سراي دانش آموزي و يدگان مرحله منطقه اي مطابق نمون برگ ذيلبرگز

راهنماي هر گرايش و نمون برگ هاي داوري برگزيدگان؛ با نامه رسمي اداره آموزش و پرورش منطقه به پژوهش سراي  ٤ذكر شده در بخش 

كميته اجرايي "فناوري معرفي مي گردند. همچنين ضروري است مدير پژوهش سراي دانش آموزي منطقه پس از ورود با نقش نانوقطب استاني 

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

  شركت در مرحله استانيمعرفي برگزيدگان منطقه اي براي نمون برگ 

  گرايش :                         استان:                                     منطقه:                               نام پژوهش سرا:                               

  عكس  درمنطقهامتياز   تلفن تماس  پايه تحصيلي  نام و  نام خانوادگي كد ملي  كد اثر دوره تحصيلي 

                

          

          

              

          

          

              

          

          

              

          

          

  نام و نام خانوادگي

  مسئول كميته داوران

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  معاون آموزش متوسطه منطقه

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مدير يت آموزش و پرورش منطقه

  

 تاريخ و امضا

  ث ـ معرفي برگزيدگان استاني براي شركت در مرحله كشوري مسابقات :

توسط كارشناس محترم نظارت و پيگيري امور پژوهش سراهاي دانش آموزي استان به همراه  و برگزيدگان مرحله استاني مطابق نمون برگ ذيل

راهنماي هر گرايش و نمون برگ هاي داوري برگزيدگان؛ با نامه رسمي به اداره كل  ٤، ذكر شده در بخش مستندات مورد نياز آثارتمامي 
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) معرفي مي گردند. همچنين تهران ١٥ش آموزي ابن سينا منطقه ژوهش سراي داننانوفناوري مستقر در پآموزش و پرورش شهر تهران (قطب كشوري 

در سامانه همگام،  "كميته اجرايي استان "ضروري است كارشناس نظارت و پيگيري امور پژوهش سراهاي دانش آموزي استان پس از ورود با نقش 

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

 پرتال به است ضروري آموزشي، محتواهاي از استفاده و مسابقات اجراي روند در احتمالي تغييرات و اخبار آخرين از اطالع كسب جهت :١ تذكر

(در ساعات اداري)  ٠٩٣٧٥١٧٨٠٧٥  و ٠٢١- ٣٣٠٠٦٧٥٧هاي  تلفن شماره با يا مراجعه src.medu.ir آموزي دانش سراهاي پژوهش كشوري

  .نماييد حاصل در پيام رسان ايتا تماسبه صورت پيام و يا   فناورينانو كشوري قطب

  يند داوري كنار گذاشته مي شود.آاز فر ،بخش غير مرتبط بارگذاري و ثبت نام گردد چنانچه اثري به اشتباه در: ٢تذكر 

  از فرآيند داوري كنار گذاشته خواهد شد. د،نبه  طور كامل تكميل نشده باشاثر  ارساليچنانچه مستندات مورد نياز و نمون برگ هاي : ٣تذكر 

  معرفي برگزيدگان استاني براي شركت در مرحله كشورينمون برگ 

  نام استان:                                                                                            گرايش :

  عكس  امتياز در استان  تلفن تماس  پايه تحصيلي  نام و  نام خانوادگي كد ملي  اثر كد دوره تحصيلي 

  

              

        
  

          

              

          

          

              

          

          

              

          

          

  نام و نام خانوادگي 

  مدير پژوهش سراي قطب استاني زيست فناوري

  

  تاريخ وامضا

  
 

 نام و نام خانوادگي

 كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

 تاريخ وامضا
 

  نام و نام خانوادگي

  معاون آموزش متوسطه استان

  

  تاريخ وامضا
 

  نام و نام خانوادگي

  مدير كل آموزش و پرورش استان

  

  تاريخ و امضا
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وری د قات  سا ن دوره  وزی و و ش آ ی دا را ش  و   ناوری 
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 مقدمه : .١
د نمي توانهمه مقاطع سني  در فعاليت ها نوعاين . ضروري و اجتناب ناپذير است ،دارند و پژوهشي پرداختن به فعاليت هايي كه ماهيت ترويجي

اين رويكرد با هدف فعال  پژوهشي در حوزه نانوفناوري برگزار مي گردد. -علمي  مقالهمسابقه بزرگ ، در همين راستا. دنقرار گير مورد توجه

  .سازي بخش پژوهش دانش آموزي پژوهش سرا ها و انجمن هاي علمي مدارس و تعامل اين دو بخش تعريف گرديده است

 شرايط شركت كنندگان :  .٢

 شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانند ميمتوسطه هاي اول و دوم  دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره دومين برگزاري بخشنامه اجرايي تقويم

  .نمايند نام ثبتنفره  ٣ تا ٢ تيم يا انفراديصورت  به ، ٣/٩/٩٩مورخ  ٣٥٥/٤٢٠

  .و جنسيت باشند دورهمنطقه، بايد از يك  تيم اعضاي: تذكر 

  شرايط اختصاصي اثر : .٣
 .تهيه گردد wordو  PDF صورت به و مورد پذيرش علمي هايمحور از يكي در ١ شماره جدول مطابق پژوهشي -علمي مقاله .١

  ه دهنده باشد.ئحاصل كار پژوهشي دانش آموزان ارا ،مقاالت .٢

 دو شرط زير را داشته باشند:، بايستي مجاز به شركت هستند فناوريكشوري نانو مسابقهاز اولين دوره  كه مقاالتي .٣

 را ، در صورتي كه اشكاالت را برطرف كرده و طرحفناوري حائز رتبه نشده اندكه در مراحل مختلف اولين دوره مسابقات نانو الف) مقاالتي

  د.نباش كردهتكميل 

 باشند.  داده تكميل و يا آن را ادامه  را در صورتي كه طرح د،ه انحائز رتبه شدنانوفناوري كه در مراحل مختلف اولين دوره مسابقات مقاالتي  ب)

 .هر دانش آموز تنها مجاز به ارسال يك مقاله پژوهشي است .٤

تگاه هاي آناليزي قطب هاي استاني وكشوري، از امكانات، تجهيزات و دس مقاله در صورتي كه جهت پيشبرد فعاليت هاي مرتبط با تذكر :

... استفاده شده است، ضروري است كه نام مركز و گواهي تائيد  نهادهاي علمي مرتبط، دانشگاهها و موسسات آموزشي، مدارس، پژوهش سراها

  آن نيز دريافت گردد.

 مستندات مورد نياز اثر : .٤

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD يا DVD قالب در) و ZIPفشرده ( فايل يك در ذيل مستندات تمامي
  pdf و  wordفرمت دو در پژوهشي -علمي مقاله .١

 تكميل شده ١نمون برگ   .٢

 تكميل شده (در صورت استفاده از همكاري قطب هاي استاني، كشوري و يا ساير نهاد هاي علمي براي پيشبرد مقاله) ٥نمون برگ  .٣

 ٥برگ  نمون با مرتبط گواهي هاي شامل ضميمه فايل .٤

 تصوير عكس پرسنلي(اسكن شده يا با كيفيت مطلوب) .٥

 مراحل اجرايي (فرآيند داوري) : .٥

فناوري در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در نانودانش آموزاني كه در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه اي :١ـ  ٥

 داوري ٢ نمون برگ اساس منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموزي منطقه و برموعد مقرر به پژوهش سراي 

يند آفرگردند. الزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه،  مي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان

آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به پژوهش سراي نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعرگزيده را آثار بمد آكار هدايتو  راهنمايي

  فناوري ارسال گردند.نانوقطب استاني 
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 دانش سراهاي پژوهش امور و پيگيري نظارت محترم كارشناس نظارت تحتنانوفناوري  استاني هاي قطب توسطمرحله استاني : . ٢-٥ 

 استان، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان داوري ٣نمون برگ  ، همراهصالحديد قطب استاني در صورتو  ٢ برگ نمون اساس بر و استان آموزي

  ارسال مي گردد.نانوفناوري گردند. مستندات آثار برگزيده به قطب كشوري  مي معرفي كشوري اول مرحله شركت در جهت

و ساير مستندات به صورت غير حضوري انجام مي  ها استان از ارساليدر اين مرحله، بررسي و ارزيابي مقاالت . مرحله اول كشوري : ٣-٥

  امتياز را كسب نمايند، به مرحله دوم كشوري راه مي يابند.  ٨٠آثاري كه حداقل گيرد. 

با صاحبان اثر مي باشد. الزم است تمام  ٣شامل مصاحبه غيرحضوري (آنالين) داوران بر اساس نمون برگ . مرحله دوم كشوري : ٥-٥

 دانش آموزاني كه در تدوين مقاله نقش داشته و به صورت تيمي در اين گرايش شركت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غيرحضوري (آنالين)

 معرفي مي گردند. ٤شوري، طبق نمون برگ شركت نمايند. در نهايت آثار منتخب با كسب باالترين امتياز از مجموع امتيازهاي مراحل اول و دوم ك

  ضمائم : .٦

  پژوهشي –مقاله علمي  راهنماي تدوين :  ١جدول 

 صفحه و با رعايت موارد ذيل، ارائه گردد : ٢٠مقاله حداكثر در 

  سانتيمتر باشد.٥/١حاشيه هاي صفحه بايد از باال، پايين، چپ و راست صفحه  .١

 B Nazaninتك ستوني و با فونت ،  ١٥/١، فاصله بين خطوط  Justifyراست چين شده و  متن اصلي مقاله فقط به زبان فارسي، .٢

 تهيه شود. ١٢اندازة 

  ١٤، اندازه B Nazanin BOLDخط، فونت  ٢يا  ١عنوان :  .٣

 ١٠، اندازه B Nazanin BOLDعنوان و آدرس نويسندگان و استاد راهنما : فونت  .٤

 ١٢، اندازه B Nazaninانجام شده و بدست آمده است) : فونت  خالصه اي از تمام آنچه كهچكيده مقاله ( .٥

  ١٢، اندازه B Nazaninكلمه، فونت  ٥كلمات كليدي : حداكثر  .٦

 ١٢، اندازه B Nazaninمقدمه (نحوه شروع پروژه با تشريح نحوه دستيابي به ايده و انتخاب موضوع) : فونت  .٧

  ١٢، اندازه B Nazaninگزارش مواد و روش ها (طراحي واجراي پروژه) : فونت  .٨

 ١٢، اندازه B Nazaninنتايج حاصل از آزمايش ها و تحليل مستندات : فونت  .٩

 ١٢، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .١٠

 ١٢، اندازه B Nazaninنتيجه گيري : فونت  .١١

 ١٢اندازه  ،B Nazanin پيشنهادات براي مطالعات آتي (آنچه درادامه، براي تكميل پروژه مي توان انجام داد) : فونت  .١٢

و ١٠، اندازه    Times New Romanو منابع انگليسي را با فونت ١١اندازه  ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسي را با فونت  .١٣

 مطابق با استاندارد هاي مراجع نويسي تايپ نماييد.

  ٩، اندازه B NazaninBOLDزير نويس : فونت  .١٤

 (شرح شكل و نمودار در زير آن نوشته شود)   ١٢، اندازه B Nazaninمتن شكل ها : فونت  .١٥

 (شرح جدول در باالي آن نوشته شود)١٢، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .١٦

 .نوشته شود ١٢، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوين اصلي با فونت  .١٧

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

  )ميباشد src.medu.ir سايت در مشاهده جهت تر كامل راهنماي.(است

  



 ) ٩صفحه ( 
 

    پژوهشي -مقاله علمي : شناسنامه ١نمون برگ 

    استان

    شهرستان

    دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   كد ثبت اثر در سامانه همگام

    شده:مورد پذيرش انتخاب  محور علمي

    عنوان مقاله

        دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

        ملي كد

        تحصيلي دوره

        پايه تحصيلي

        مدرسه

        تلفن همراه

        تلفن ثابت

  نام مركز همكار

   ، دانشگاه، مراكز پژوهشي و ....)سرا(پژوهش

  

  چكيده مقاله

  

  شرح مختصر نوآوري مقاله

  

  خانوادگي نام و نام

  استاد راهنما

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  خانوادگي نام و نام

  واحد آموزشي مجري مدير

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  

 



 ) ١٠صفحه ( 
 

  پژوهشي - : داوري غير حضوري مقاله علمي ٢نمون برگ 

  كد ثبت شده اثر در سامانه :  :عنوان اثر 

  دوره تحصيلي :  منطقه/ناحيه :  شهر :  استان :
  پايه تحصيلي :

  نام و نام خانوادگي طراح/طراحان اثر 

٣  )٢  )١(  

  كد ملي :   كد ملي :  كد ملي :

  شماره تماس :  شماره تماس :  شماره تماس :

  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  معيار ارزيابي  موضوع ارزيابي

ب
ري

ض
  

ب
س

ز ك
تيا

ام
 

ده
ش

از  
تي

 ام
ثر

داك
ح

  

  موضوع پژوهش

  مسئله يابي يا تعيين هدف

            تناسب موضوع با محتواي پژوهش، وضوح عنوان، جديد و نو بودن .١

٥/٢×  

  

٤٠  
              كاربردي بودن و قابليت صنعتي شدن پژوهش .٢

              استخراج چكيده ( موضوع، هدف، روش و نتيجه ) .٣

              مسئله و تناسب مقاله با نيازهاي بوميارائه داليل مناسب براي بيان  . ٤

  ارزش علمي و فني

            تعيين جامعه و نمونه آماري متناسب با روش انجام كار .٥

٢×  

  

٣٢  

              پژوهشي معتبر، متنوع و متعدد -استفاده از منابع علمي .٦

انتخاب روش مناسب در جمع آوري اطالعات و بكار گيري آناليز هاي  .٧

  موضوع و تحليل مناسب آنمرتبط با 
            

              رعايت ساختار و ترتيب اصول مقاله نويسي . ٨

  نتيجه گيري 

  و  ارائه پيشنهادات

            ارايه نتيجه منطقي و صحيح با توجه به يافته هاي پژوهش .٩
٢×  

  

١٦  
              ارايه ايده و پيشنهادات سازنده متناسب با يافته هاي حاصل از پژوهش .١٠

مشاركت و فعاليت ميزان 

 پژوهش سرا در طرح
 ١٢   ×٣            و مستندات ٥با توجه به نمون برگ  . ١١

  ١٠٠    جمع نهايي امتياز

  : توضيحات داوران :
  نقاط قوت :

  نقاط ضعف :

......................  شماره تماس : ...................... امضا : ................نام و نام خانوادگي داور اول منطقه اي/استاني/كشوري : ........................  مدرك تحصيلي :   

  ..: ..................... امضا : ............... نام و نام خانوادگي داور دوم منطقه اي/استاني/كشوري : ........................ مدرك تحصيلي : ......................  شماره تماس

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي 

  نانوفناوري مدير پژوهش سراي قطب استاني

  

  

  تاريخ و امضا

  

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  

  تاريخ و امضا



 ) ١١صفحه ( 
 

  پژوهشي -مقاله علمي : داوري آنالين  ٣نمون برگ 

  پژوهشي -امتياز نهايي داوري مقاله علمي : ٤نمون برگ 

  دانش آموز/دانش آموزان نام  پژوهشي -مقاله علمي نام
 ثبت كد

  اثر
  شهر /استان

امتياز مرحله 

  غيرحضوري

امتياز مرحله 

  آنالين
  نهايي امتياز

              

  

  

  : .................................. امضا : ........................ شماره تماس........................................   مدرك تحصيلي :.............................................  نام و نام خانوادگي داور اول كشوري : 

  : ................................. امضا : ......................... شماره تماس..........................................   مدرك تحصيلي :......  ..................................... نام و نام خانوادگي داور دوم كشوري :

  نام و نام خانوادگي

  نانوفناوريمدير پژوهش سراي قطب كشوري 

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  سراهاي دانش آموزيكارشناس امور پژوهش 

  

  تاريخ و امضا

  

  محدوده امتياز دهي  معيار داوري  رديف
  امتياز كسب شده

  داور دوم  داور اول

      ١٠  دقيقه اي)١٠مصاحبه و نحوه ارائه مقاله (قدرت بيان و پاورپوينت   ١

      ٢٠  تسلط علمي به موضوع پژوهش  ٢

      ٢٠  توانايي در پاسخ به سواالت داوران  ٣

      ٥٠  جمع امتياز نهايي

  .................... امضا : ....................خانوادگي داور اول كشوري : .....................................  مدرك تحصيلي : ...............................  شماره تماس : نام و نام 

  صيلي : ...............................  شماره تماس : ..................... امضا : ...................نام و نام خانوادگي داور دوم كشوري : .....................................  مدرك تح

  نام و نام خانوادگي

  نانوفناوريي مدير پژوهش سراي قطب كشور

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا



 ) ١٢صفحه ( 
 

 پژوهشي -: گزارش زمان بندي اجرايي مقاله علمي ٥نمون برگ 

  عنوان مقاله :
  نام و نام خانوادگي دانش آموز/ دانش آموزان

١  )٢  )٣(  

  كد ملي :  كد ملي :  كد ملي :

  شماره تماس :  شماره تماس :  شماره تماس :

  رديف عنوان فعاليت شرح فعاليت  زمان اجرا نهاد همكار
     

     

     

     

     

     

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  خانوادگي نام و نام

  واحد آموزشي مجري مدير

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  استاد راهنما

  

 تاريخ و امضا شماره تلفن،

در خصوص دانشگاهها، موسسات علمي و ... همكار، الزم است كه عالوه بر ذكر نام نهاد علمي مربوطه، گواهي تاييديه آن تذكر : 
  نهاد نيز در بخش مستندات ضميمه گردد.

  
 

 

 

 

 



 ) ١٣صفحه ( 
 

وری د قات  سا ن دوره  وزی و و ش آ ی دا را ش  و   ناوری 

  
  

  



 ) ١٤صفحه ( 
 

 مقدمه : .١
 مناسب مطالعه محصول يك هاايده ارائه و اگر  است برخوردار بااليي اهميت از دانشجويي و آموزي دانش هاي حوزه در خالقانه هاي ايده ارائه

قصد انجام آن را  محققژوهشي است كه ، پيش نويس پمحورپيشنهادي پژوهشطرح  بود. خواهد ارزشمندتر نيز فني و علمي لحاظ به قطعاً باشد،

ژوهش هايي كه در گذشته در توضيح اهميت موضوع، پ موضوع انتخابي خود بپردازند. سپس بهبه معرفي آموزان بايد اين محور ابتدا دانش دردارد. 

د گرفت را نروش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهو  د گرفتند از تحقيق خواهنكه فكر مي كنو نتايجي  اين باره صورت گرفته

  .دنذكر مي كن

يكي از نگارش پيشنهاده (پروپوزال)   .شودارائه داده مي، پيشنهاد شده از كار اصلي است كه قبل از انجام آن ينوعي طرح اوليهپيشنهاده (پروپوزال) 

 كاري چارچوب باشد و مي تحقيق پيشنهادي بلكه طرح نيست، تحقيق اصل پروپوزال. ترين بخش كار تحقيقاتي و پژوهشي استاصلي ترين ومهم

كه بر  بتواند پژوهشيد به صورتي كه طراحي و محاسبه مي شوپژوهشگر  پيشنهاده توسطاصلي  اركان .دهدمي توضيح را شود انجام است قرار كه

است  آنبراي خود تجسم كند. پروپوزال نقشه انجام تحقيق است و راهنماي محقق براي عملي كردن و اجراي  شكل خواهد گرفت طرحاساس اين 

  ه با دقت و با محاسبات دقيق طراحي شود، پژوهشگر در انجام مراحل بعدي با مشكل اساسي روبرو نخواهد شد. چنانچو 

يك قالب دليل انجام پژوهش خود را در و ، طرح اوليه يا قصد توليد محصولي داردند دارنددر ذهن  پژوهشي طرح آموزاني كهدر اين محور دانش

بتوانند به راحتي به هدف و ضرورت انجام اين  مخاطباناي باشد كه بايد به گونه شدهارائه  طرح كنند.مشخص بيان ميه (پروپوزال) با ساختار پيشنهاد

هاي روش كه اهداف، ويژگي شودپروپوزال بايد توجه  مطرح شده را داشته باشد. در نگارش و قابليت عملي شدن در چارچوب پژوهش پي ببرند

عنوان پژوهش را  پژوهشگراگر  .كننده بيان شوندهاي الزم براي اجراي آن به شكلي روشن و قانعات، زمان و هزينهاجراي تحقيق، سؤاالت و فرضي

به ويژه طرح مسئله، تاريخچه مطالعات، اهميت و ارزش تحقيق، سؤاالت، اهداف،  پيشنهاده (پروپوزال)درست انتخاب كند و تمامي اركان و اجزاء 

  تواند پژوهش اصلي خود را ارائه دهد.انجام تحقيق را به طور دقيق و كامل تهيه و ارائه دهد، به راحتي ميها و روش و مراحل فرضيه

 شود: در يك پروپوزال به طور كلي به موارد زير پرداخته مي 

o (گستره و سواالت تحقيق) هدف از تحقيق 

o بيان مساله و اهميت موضوع 

o تحقيق و ابزار روش 

o  تجربيات محققان شده، استفاده از اي كه بيان ارتباطي منطقي بين تحقيقاتي كه قبالً صورت گرفته و مسئلهپيشينه تحقيق و مرور ادبيات با هدف برقراري

هاي ر پژوهششده دهاي تحقيق استفادهآشنايي با روش كاري وپيشگيري از دوباره، ي مطرح شدهآشنايي با چارچوب نظري يا تجربي مسئله، ديگر

 .گذشته

o  در اين پژوهش كارهايي كهپيشنهادي كه پژوهشگر براي مساله مطرح شده در نظر دارد و  صورت گرفته و  كارها و تحقيقاتمراحل تحقيق: اشاره به 

العات، نحوه انتخاب نمونه آوري اطنحوه جمع شامل تمامي مراحل انجام شده در تحقيق خودبه در اين بخش محقق بايد دارد. ها تصميم به انجام آن

 .اشاره كند خواهد پرداختها در انجام اين پروژه هايي كه به آنها و ديگر روشاز جامعه آماري و ابزار تجزيه تحليل داده

o  دهد.انجام پروژه را نشان ميدر صورت انجام، به دنبال خواهد داشت. نگارش اين بخش، اهميت نتايجي كه اين تحقيق نتايج: بيان  



 ) ١٥صفحه ( 
 

o بازه زماني و مواد و تجهيزات و بودجه مورد نياز 

o محل انجام پژوهش 

o منابع 

 شرايط شركت كنندگان :  .٢
 شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانند ميمتوسطه هاي اول و دوم  دوره آموزان دانش تمام

به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره دومين برگزاري بخشنامه اجرايي تقويم

  .نمايند نام ثبتنفره  ٢ تيم يا انفراديصورت  به ، ٣/٩/٩٩مورخ  ٣٥٥/٤٢٠

  .و جنسيت باشند دورهمنطقه، بايد از يك  تيم اعضاي: تذكر 

  شرايط اختصاصي اثر : .٣

 باشد. ،مي شود طرح پژوهش نوو چالش و ارائه پيشنهاد ايجاد گردآوري يافته هاي پژوهشگران كه منجر به الزم است كه اثر،  .١

و  word فرمتدر دو  مورد پذيرش محورهاي علمي از يكي در ،٢نمون برگ بر اساس و  ١ شماره جدول مطابق پيشنهاده پژوهش نوآورانه .٢

pdf   تهيه شود. 

 .باشدمقاالت چاپ شده در نشريات معتبر علمي داخلي و خارجي برگرفته از و قابل اجرا  .٣

 گيرد.قرار نميمورد داوري ، ش باشدژوهو يا تكرار يك پدارد ثري كه جنبه كلي نظير تعريف مفاهيم نانو ا .٤

الزم است كه  ).شوند ذكر مقاله منابع در استفاده، مورد مقاالت كامل مشخصات( مقاله معتبر، ضروري است  ٣٠و حداكثر  ١٥ بررسي حداقل .٥

 .دنشمسي (مقاالت داخلي) به بعد  باش ٩٦ميالدي (مقاالت بين المللي) و يا  ٢٠١٧مربوط به مقاالت علمي پژوهشي سال  ،درصد منابع ٨٠

  ١جدول با مطابق  ثرا .٦

  باشد.صفحه  ٢٠ تا ١٠اثر، بين تعداد صفحات  .٧

 مستندات مورد نياز اثر : .٤

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

  pdfو  word در دو فرمت اثر .١

 تكميل شده ١نمون برگ   .٢

 تصوير عكس پرسنلي(اسكن شده يا با كيفيت مطلوب) .٣

 مراحل اجرايي (فرآيند داوري) : .٥

فناوري در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در نانودانش آموزاني كه در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه اي :١ـ  ٥

 ٣و  ٢ هاي نمون برگ اساس موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموزي منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه،  مي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان داوري

آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به پژوهش نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  يند راهنماييآفر

  ي ارسال گردند.فناورنانوسراي قطب استاني 

 دانش سراهاي پژوهش امور و پيگيري نظارت محترم كارشناس نظارت تحتنانوفناوري  استاني هاي قطب توسطمرحله استاني : . ٢-٥ 

 مي معرفي كشوري اول مرحله شركت در جهت استان، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان داوري ٣و  ٢ نمون برگ هاي اساس بر و استان آموزي

  ارسال مي گردد.نانوفناوري گردند. مستندات آثار برگزيده به قطب كشوري 



 ) ١٦صفحه ( 
 

و ساير مستندات به صورت غير حضوري انجام مي  ها استان از ارسالي آثاردر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله اول كشوري : ٣-٥

  مي يابند.امتياز را كسب نمايند، به مرحله دوم كشوري راه   ٨٠آثاري كه حداقل گيرد. 

با صاحبان اثر مي باشد. الزم است تمام  ٤شامل مصاحبه غيرحضوري (آنالين) داوران بر اساس نمون برگ . مرحله دوم كشوري : ٥-٥

نقش داشته و به صورت تيمي در اين گرايش شركت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غيرحضوري (آنالين)  اثردانش آموزاني كه در تدوين 

 معرفي مي گردند. ٥مايند. در نهايت آثار منتخب با كسب باالترين امتياز از مجموع امتيازهاي مراحل اول و دوم كشوري، طبق نمون برگ شركت ن

  ضمائم : .٦

  پيشنهاده پژوهش نوآورانه مبتني بر يافته هاي محققانراهنماي تدوين :  ١جدول 

 ذيل، ارائه گردد :صفحه و با رعايت موارد  ٢٠حداكثر در  پيشنهاده پژوهش

  سانتيمتر باشد.٥/١حاشيه هاي صفحه بايد از باال، پايين، چپ و راست صفحه  .١

اندازة  B Nazaninتك ستوني و با فونت ،  ١٥/١، فاصله بين خطوط  Justifyراست چين شده و  متن اصلي فقط به زبان فارسي، .٢

 تهيه شود. ١٢

  ١٤ه ، اندازB Nazanin BOLDخط، فونت  ٢يا  ١عنوان :  .٣

 ١٠، اندازه B Nazanin BOLDعنوان و آدرس نويسندگان و استاد راهنما : فونت  .٤

 ١٢، اندازه B Nazaninخالصه اي از تمام آنچه كه انجام شده و بدست آمده است) : فونت ( اثرچكيده  .٥

  ١٢، اندازه B Nazaninكلمه، فونت  ٥كلمات كليدي : حداكثر  .٦

 ١٢، اندازه B Nazaninمقدمه (نحوه شروع پروژه با تشريح نحوه دستيابي به ايده و انتخاب موضوع) : فونت  .٧

  ١٢، اندازه B Nazaninگزارش مواد و روش ها (طراحي واجراي پروژه) : فونت  .٨

 ١٢، اندازه B Nazaninنتايج حاصل از آزمايش ها و تحليل مستندات : فونت  .٩

 ١٢اندازه ، B Nazaninبحث : فونت  .١٠

 ١٢، اندازه B Nazaninنتيجه گيري : فونت  .١١

 ١٢، اندازه B Nazanin پيشنهادات براي مطالعات آتي (آنچه درادامه، براي تكميل پروژه مي توان انجام داد) : فونت  .١٢

و ١٠، اندازه    Times New Romanو منابع انگليسي را با فونت ١١اندازه  ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسي را با فونت  .١٣

 مطابق با استاندارد هاي مراجع نويسي تايپ نماييد.

  ٩، اندازه B NazaninBOLDزير نويس : فونت  .١٤

 (شرح شكل و نمودار در زير آن نوشته شود)   ١٢، اندازه B Nazaninمتن شكل ها : فونت  .١٥

 (شرح جدول در باالي آن نوشته شود)١٢، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .١٦

 .نوشته شود ١٢، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوين اصلي با فونت  .١٧

 الزامي رايش،گ اين در كننده شركت افراد همه براي آن اصول رعايت و است شده تهيه مسابقه اين در استفاده منظور به راهنما اين : تذكر

  )ميباشد src.medu.ir سايت در مشاهده جهت تر كامل راهنماي.(است

  

  



 ) ١٧صفحه ( 
 

    پيشنهاده پژوهش نوآورانه مبتني بر يافته هاي محققان : شناسنامه ١ نمون برگ

    استان

    شهرستان

    دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   كد ثبت اثر در سامانه همگام

    مورد پذيرش انتخاب شده: محور علمي

    اثرعنوان 

      دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

      ملي كد

      تحصيلي دوره

      پايه تحصيلي

      مدرسه

      تلفن همراه

      تلفن ثابت

      :يپست الكترونيك

  نام مركز همكار

   ، دانشگاه، مراكز پژوهشي و ....)سرا(پژوهش

  

  نام و نام خانوادگي

  استاد راهنما

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  خانوادگي نام و نام

  واحد آموزشي مجري مدير

  

 تاريخ و امضاشماره تلفن، 

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  

 

  

  

  
  
  

  



 ) ١٨صفحه ( 
 

    پيشنهاده پژوهش نوآورانه مبتني بر يافته هاي محققاناطالعات  فرم:  ٢نمون برگ 

   اطالعات مربوط به طرح پژوهشي: )١
اساس  بركه طراح/طراحان اثر شود. الزم است پيشنهاد پروژه پرداخته مي مربوط بهاي از مطالعات در اين بخش به معرفي طرح و مقدمه

  دستاوردهاي مورد انتظار بپردازد.مطالعات عنوان شده، به تشريح اهداف طرح پيشنهادي و 

  عنوان: -الف
...............................................................................................................................................................................................................  

 :محل اصلي اجراي پروژه -ب

...............................................................................................................................................................................................................  
  :اربرد)كماهيت پروژه (به لحاظ بنيادي،  -پ

  .ي مطابق با نيازهاستپژوهشهاي با اولويت آن و انطباق موضوع  طرح ويكردر ،منظور

...............................................................................................................................................................................................................  
  چكيده: -ت

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

................................................................................................................................................................................................................  
  :واژه ها كليد -ث

...............................................................................................................................................................................................................  
  :هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق)له و معرفي آن، بيان جنبهئ(تشريح مس له اساسي تحقيقبيان مسئ -ج

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

...............................................................................................................................................................................................................  
  پيشينه تحقيق:-چ

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

................................................................................................................................................................................................................  
نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري (شامل اختالف  اهميت و ضرورت انجام تحقيق - ح

  :)گيرداستفاده قرار مي و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه در اين تحقيق مورد

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

...............................................................................................................................................................................................................  
  :تحقيق در نوآوري و بودن جديد جنبه – خ

...............................................................................................................................................................................................................  
   :اهداف ويژه و كاربردي)(شامل اهداف آرماني، كلي،  اهداف مشخص تحقيق -د

  .......................................................................................................................................................................................آرماني:  اهداف

  ...........................................................................................................................................................................................اهداف كلي: 

 :صنايع و يا گروه هاي ذينفع ذكر شود) (نام بهره وران از جمله سازمان ها، كاربردي و اهداف ويژه

................................................................................................................................................................................................................  
  سؤاالت تحقيق:  -ذ

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

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



 ) ١٩صفحه ( 
 

  هاي تحقيق:فرضيه  -ر
................................................................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................................................  
  :)به صورت مفهومي و عملياتي( ها و اصطالحات فني و تخصصيتعريف واژه -ز

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

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

  روش شناسي تحقيق: ) ٢
مواد مورد نياز، ميزان و نحوه به كارگيري، پارامترهاي جزييات ديگر  شود. به عبارتدر اين بخش به روش اجراي طرح مورد نظر پرداخته مي

  مورد ارزيابي و نحوه عملكرد نمونه بررسي و تشريح مي شود.

بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در  شرح كامل روش تحقيق -الف

  : قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك)

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

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

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

الزم  شود.و غيره خودداري » هازمايشانجام آ«، »هاي آزمونتهيه نمونه«، »گردآوري اطالعات اوليه«از به كار بردن عناوين كلي نظير  تذكر:

ها، استانداردها، تجهيزات و ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشدر رابطه با منابع و مراكز تهيه داده يتوضيحات كامل ،است در هر مورد

  مشخصات هر يك ارائه گردد.

  :قالب يك مدل مفهومي)( متغيرهاي مورد بررسي در شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها -ب
................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................  
  :برداري و غيره)مصاحبه، فيش(مشاهده و آزمون، پرسشنامه، و ابزار) اي(ميداني، كتابخانههاگردآوري داده شرح كامل روش –پ

  ................................................................................................................................................................................................................  
  :)در صورت وجود و امكان( گيري و حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه –ت 

................................................................................................................................................................................................................  
  :هاها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -ث 

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

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

آناليزهاي و  مستنداتي جهت اثبات ادعاي خود ارائه دهد ،موز مي بايست با استفاده از روش هاي شناسايي و آناليزهاي مربوطهدانش آ تذكر:

  اي بر تحليل هر آناليز و نحوه استفاده از داده هاي هر آناليز داشته باشد.  مورد نياز، علت و لزوم استفاده از هريك را بيان نموده و اشاره
  :هاي مورد انتظاردنتايج و دستاور -ج

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

................................................................................................................................................................................................................  
  منابع: -چ

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

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



 ) ٢٠صفحه ( 
 

  استفاده از امكانات آزمايشگاهي، مواد مصرفي و آناليزها:  ) ٣
  مواد و آناليزها الزم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز مشخص گردد.در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي، 

  هاامكانات آزمايشگاهي و آناليز -الف

  هزينه  محل انجام  ناليزعداد دفعات آت  مورد نياز ژوهشيپ نوع آناليز و خدمات  رديف

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  مصرفي مواد -ب
  هزينه  مقدار  محل تهيه   فرمول شيميايي  نام ماده مورد نياز  رديف

            

            

            

            

            

            

            

            

   زمان بندي انجام تحقيق: ) ٤
   براي هر يك، به تفكيك اي) و مدت زمان مورد نيازها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است كليه فعاليت

  جدول مربوطه درج گردد.بيني و در پيش

  (ماه) مدت  تاريخ پايان  تاريخ شروع  عنوان مرحله  رديف
  تاريخ ارائه

  به اساتيد راهنما گزارش

          مطالعات اوليه  ١

تعيين روش و   ٢
          عنوان پروژه

تهيه مواد و   ٣
          تجهيزات

انجام آزمون ها   ٤
          وكارهاي تجربي

٥  
بررسي و تحليل 
نتايج و نوشتن 
  گزارش نهايي

        

  
 



 ) ٢١صفحه ( 
 

  پيشنهاده پژوهش مبتني بر يافته هاي پژوهشي محققان: داوري غيرحضوري  ٣نمون برگ 

  كد ثبت شده اثر در سامانه :  عنوان اثر :

  دوره تحصيلي :  منطقه/ناحيه :  شهر :  استان :
  پايه تحصيلي :

  نام و نام خانوادگي طراح/طراحان اثر 

٢  )١(  

  كد ملي :  كد ملي :

  شماره تماس :  شماره تماس :

  ٤  ٣  ٢  ١  ٠  معيار ارزيابي  موضوع ارزيابي

ب
ري

ض
  

ده
 ش

ب
س

ز ك
تيا

ام
از  

تي
 ام

ثر
داك

ح
  

  موضوع پژوهش

  مسئله يابي يا تعيين هدف

            تناسب موضوع با محتواي پژوهش، وضوح عنوان، جديد و نو بودن .١

٥/٢×  

  

٤٠  
              استخراج چكيده ( موضوع، هدف، روش و نتيجه ) .٢

              لهارائه داليل مناسب براي بيان مسئ .٣

              تناسب محتواي پژوهشي  با نيازهاي بومي . ٤

  ارزش علمي و فني

            ١جدول و فرمت نگارشي  ٢رعايت ساختار پيشنهاده طبق نمون برگ  .٥

٢×  

  

 -  ١٥به تعداد ( حداقل   پژوهشي معتبر و متنوع -استفاده از منابع علمي  .٦  ١٦

  ) و ارتباط متناسب ميان استفاده از منابع در متن مقاله٣٠حداكثر 
            

 نتيجه گيري

   ×١            بيان روش هاي جمع آوري اطالعات .٧

و تشريح لزوم استفاده از هريك از مواد و تجهيزات آناليزها  ارائه جدول . ٨ ١٦

  مواد، تجهيزات و آناليزها
          ٣×   

  پيشنهاداتايده و ارائه 
            ارائه ايده و پيشنهاد نو قابل اجرا متناسب با يافته هاي حاصل از پژوهش .٩

٣×  

  

٢٤  
              اين دستاوردهابه ار و تشريح دليل دست يابي بيان دستاو.رهاي مورد انتظ .١٠

ميزان مشاركت و فعاليت 

 پژوهش سرا در طرح
 ٤   ×١            با توجه به مستندات . ١١

  ١٠٠    نهايي امتيازجمع 

  توضيحات داوران :
  نقاط قوت :

  نقاط ضعف :

س : ...................... امضا : ................نام و نام خانوادگي داور اول منطقه اي/استاني/كشوري : ........................  مدرك تحصيلي : ......................  شماره تما  

  ..... امضا : .................داور دوم منطقه اي/استاني/كشوري : ........................ مدرك تحصيلي : ......................  شماره تماس : ................نام و نام خانوادگي 

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي 

  نانوفناوري سراي قطب استانيمدير پژوهش 

  

  تاريخ و امضا

  

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا



 ) ٢٢صفحه ( 
 

  پيشنهاده پژوهش مبتني بر يافته هاي پژوهشي محققان: داوري آنالين  ٤نمون برگ 

  پژوهشي -: امتياز نهايي داوري مقاله علمي ٥نمون برگ 

  دانش آموز/دانش آموزان نام  پژوهشي -مقاله علمي نام
 ثبت كد

  اثر
  شهر /استان

امتياز مرحله 

  غيرحضوري

امتياز مرحله 

  آنالين
  نهايي امتياز

              

  

  

  : .................................. امضا : ........................ شماره تماس........................................   مدرك تحصيلي :.............................................  نام و نام خانوادگي داور اول كشوري : 

  امضا : .........................: .................................  شماره تماس..........................................   مدرك تحصيلي :...........................................   نام و نام خانوادگي داور دوم كشوري :

  نام و نام خانوادگي

  نانوفناوريمدير پژوهش سراي قطب كشوري 

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا

 

  

  محدوده امتياز دهي  معيار داوري  رديف
  امتياز كسب شده

  دومداور   داور اول

      ١٠  مصاحبه و نحوه ارائه مقاله  ١

      ٢٠  تسلط علمي به موضوع پژوهش  ٢

      ٢٠  توانايي در پاسخ به سواالت داوران  ٣

      ٥٠  جمع امتياز نهايي

  شماره تماس : .................... امضا : ....................  نام و نام خانوادگي داور اول كشوري : .....................................  مدرك تحصيلي : ...............................

  ره تماس : ..................... امضا : ...................نام و نام خانوادگي داور دوم كشوري : .....................................  مدرك تحصيلي : ...............................  شما

  نام خانوادگينام و 

  نانوفناوريي مدير پژوهش سراي قطب كشور

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا



 ) ٢٣صفحه ( 
 

وری د قات  سا ن دوره  وزی و و ش آ ی دا را ش  و   ناوری 

  
  

  



 ) ٢٤صفحه ( 
 

 مقدمه : .١
براي انجام تحقيقات كاربردي و  آموزاندانش مندي از ظرفيتهاي علمي و بهرهرزش نهادن به محصوالت و دستاوردهاي حاصل از پژوهشا

همچنين تجاري سازي و توليد ثروت سزايي دارد. نقش بهجامعه  پاسخگويي به نيازهاي واقعي ، درايجاد نوآوري در زمينه محصوالت تاثيرگذار

 دانش فني باشد.  استقالل اقتصادي وبه سمت  كشورتواند تسهيلگر تحقق اقتصاد دانش بنيان و راهگشاي حركت از دستاوردهاي پژوهشي مي

 شرايط شركت كنندگان :  .٢
 اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانند ميمتوسطه دوم  دوره آموزان دانش تمام

مورخ  ٣٥٥/٤٢٠به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره دومين برگزاري بخشنامه

  .نمايند نام ثبتنفره  ٣تا  ٢ تيم يا انفراديصورت  به ، ٣/٩/٩٩

  .و جنسيت باشند منطقهبايد از يك  تيم اعضاي: تذكر 

  شرايط اختصاصي اثر : .٣

 تهيه شود. ٢و  ١ول اجد بر اساساثر  .١

 تنها مجاز به ارسال يك اثر است. ،هر دانش آموز يا تيم .٢

در صورت . د، باشدنو يا دستگاه هاي صنعتي كه به صورت آماده در بازار وجود دار ها پيشنهاده محصول نوآورانه نبايد كپي از نمونه محصول .٣

استفاده از محصوالت تهيه شده توسط ديگر پژوهشگران، طرح محصول نوآورانه بايد كاربرد و ادعاي كاربردي جديد را در اين زمينه ارائه 

گريز بر روي سطوح مختلف تهيه و توليد شده اند، اولين نمونه شن هاي كند. (راهنمايي: افشانه هاي آبگريز به منظور ساخت يك پوشش آب

 جادويي آبگريز توسط اين افشانه ها توليد شدند اما محصولي كامال متفاوت و با قابليت ثبت و ارائه دوباره به بازار بودند.)

 ).شوند ذكر مقاله منابع در استفاده، مورد مقاالت كامل مشخصات(مقاله معتبر، ضروري است   ٣٠و حداكثر  ١٥بررسي حداقل  .٤

 باشد.صفحه  ٢٠ تا ١٠اثر، بين تعداد صفحات  .٥

 در اولويت داوري قرار مي گيرد. ،قابليت تجاري سازي و سرمايه گذاري را داشته باشد ي كهطرح .٦

 در اولويت داوري قرار مي گيرد. ،داشته باشدهمكاري پژوهش سراي دانش آموزي يا انجمن علمي مدارس  با ١نمون برگ  طبق ي كهطرح .٧

 مستندات مورد نياز اثر : .٤

 گردد: ارسالكد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD يا DVD قالب در) و ZIPفشرده ( فايل يك در ذيل مستندات تمامي
 تكميل شده ١نمون برگ   .١

 تكميل شده ٢نمون برگ   .٢

 تصوير عكس پرسنلي(اسكن شده يا با كيفيت مطلوب) .٣

از همكاري قطب هاي استاني و كشوري، نهادهاي علمي مرتبط، دانشگاهها و  ،در صورتي كه جهت پيشبرد پيشنهاده محصول محور : تذكر

 موسسات آموزشي و ... استفاده شده است، ضروري است كه نام مركز و گواهي تائيد آن نيز ارسال گردد.

 مراحل اجرايي (فرآيند داوري) : .٥

فناوري در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در نانودانش آموزاني كه در مرحله منطقه اي مسابقات  : . مرحله منطقه اي١ـ  ٥

 ٣و  ٢ هاي نمون برگ اساس موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموزي منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه،  مي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان داوري

آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به پژوهش نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  يند راهنماييآفر

  ي ارسال گردند.فناورنانوسراي قطب استاني 



 ) ٢٥صفحه ( 
 

 دانش سراهاي پژوهش امور و پيگيري نظارت محترم كارشناس نظارت تحتنانوفناوري  استاني هاي قطب توسطمرحله استاني : . ٢-٥ 

 مي معرفي كشوري اول مرحله شركت در جهت استان، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان داوري ٣و  ٢ نمون برگ هاي اساس بر و استان آموزي

  ارسال مي گردد.نانوفناوري گردند. مستندات آثار برگزيده به قطب كشوري 

و ساير مستندات به صورت غير حضوري انجام مي  ها استان از ارسالي آثاردر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله اول كشوري : ٣-٥

  مي يابند.امتياز را كسب نمايند، به مرحله دوم كشوري راه   ٨٠آثاري كه حداقل گيرد. 

با صاحبان اثر مي باشد. الزم است تمام  ٤شامل مصاحبه غيرحضوري (آنالين) داوران بر اساس نمون برگ . مرحله دوم كشوري : ٥-٥

نقش داشته و به صورت تيمي در اين گرايش شركت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع غيرحضوري (آنالين)  اثردانش آموزاني كه در تدوين 

 معرفي مي گردند. ٥مايند. در نهايت آثار منتخب با كسب باالترين امتياز از مجموع امتيازهاي مراحل اول و دوم كشوري، طبق نمون برگ شركت ن

  ضمائم : .٦

  نوآورانه مبتني بر يافته هاي محققان محصولپيشنهاده راهنماي تدوين :  ١جدول 

  : نوآورانههاي فناورانه و محصول تعريف و مشخصات طرح 
منجر به ايجاد قابليت براي ساخت و توسعه يك  ،گفته مي شود كه با استفاده از دانش و مهارت سازمان يافته طرحيبه  نوآورانهمحصول  طرح 

ابداع و توسعه روش ، ، بازي....)، ارائه انواع خدمت موثرنانو، دستگاه و تجهيزات، سامانه مرتبط با حوزه سنتزمحصول( نرم افزار، راهنماي 

  :باشد به منظور رفع يك نياز و داراي حداقل يكي از ويژگي هاي زيريي ها

 و يا توسعه دانش فني در داخل كشور شود. منجر به كسب ) ١

 قلمرو بهره مندي از نتايج آن در مقياس ملي و فرا ملي باشد.، از فناوري هاي متوسط و پيشرفته استفاده كند، ماهيت علمي داشته ) ٢

 ل استفاده شود.منجر به توليد محصول قاب ) ٣

 براي تجاري سازي يا به كارگيري محصول را دارا باشد. ،هاي الزم ملي و بين الملليدقابليت اخذ استاندار ) ٤

 داراي فناوري و يا نوآوري جدي در مقايسه با محصوالت موجود در بازار داخل كشور باشد. ) ٥

 منجر به انتقال دانش فني گردد. ،در صورت انتقال تكنولوژي در بازه زماني مشخص ) ٦

 باشد. مدت رشد و توسعه كشورهاي ميان مدت و درازپاسخگوي نيازهاي فناورانه برنامه ) ٧

 حتي االمكان قابليت ثبت اختراع و يا پتنت را داشته باشد. ) ٨

 را داشته باشد. در داخل و خارج از كشور ،قابليت فروش دانش فني و يا محصول ) ٩

بر دانش فني و كاربردي و  با تكيهصرفا ماهيت مطالعاتي و پژوهشي و توليد دانش محض نداشته، بلكه نه نوآورامحصول  هايطرح )١٠

 .گردد نانوآموزشي در حوزه  فني يافناوري هاي نوين بايستي منجر به توليد محصول، ارائه خدمت موثر 

د به عنوان طرح هاي محصول محور و نوآورانه مطرح مي توان ،تركيب و به كارگيري محصوالت نانو در كاربردهاي جديد :١راهنمايي 

باشد و نمونه آن در منابع ثبت اختراع و يا  انحاصل فكر و تالش دانش آموز ،البته بايد به اين نكته توجه داشت كه ايده به دست آمده .باشد

  بازار ملي و فراملي براي فروش وجود نداشته باشد.

حصول هرچند ساده اما كاربردي است. تلفيق علوم مختلف براي رسيدن به يك م ،در اين بخش انهدف از شركت دانش آموز :٢راهنمايي 

يك كوزه متخلخل نانومتري با كمترين ميزان انتقال حرارت و با هدف  ،به عنوان مثال دانش آموز مي تواند با تركيب نانوذرات مشخص

  خميردنداني مبتني بر اين فناوري توليد نمايد. ،نانوذرات جاذب و تميز كنندهخنك يا گرم نگه داشتن مواد تهيه نمايد و يا با استفاده از 

مواد و تركيب آن با زندگي روزمره ي فناوري نانو، شناخت انواع نانوبا مطالعه كاربردها كه به دانش آموزان پيشنهاد مي شود :٣راهنمايي  

  خالقانه در اين زمينه دست يابند.به ايده اي  ،اسكمپرو نيز بهره گيري از تكينك هاي ايده پردازي مانند تكنيك 



 ) ٢٦صفحه ( 
 

  پيشنهاده محصول نوآورانه مبتني بر يافته هاي محققان حوزه هاي فعاليت:   ٢جدول  

    نوآورانه مبتني بر يافته هاي محققان محصولپيشنهاده  : شناسنامه ١نمون برگ 

    استان

    شهرستان

    دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   كد ثبت اثر در سامانه همگام

    اثرعنوان 

      دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

      ملي كد

      تحصيلي دوره

      پايه تحصيلي

      مدرسه

      تلفن همراه

      تلفن ثابت

      :يپست الكترونيك

  نام مركز همكار

   ، دانشگاه، مراكز پژوهشي و ....)سرا(پژوهش

  

  نام و نام خانوادگي

  استاد راهنما

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  خانوادگي نام و نام

  واحد آموزشي مجري مدير

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  

 

اين بخش از مسابقه در تمامي زمينه ها قابل انجام و پذيرش است. الزم به  ،با توجه به گستردگي كاربرد فناوري نانو در بهبود شرايط زندگي

  ذكر است محورهاي ارائه شده در ذيل به منظور ترسيم يك مسير فكري ارائه شده است:

 زيستآب و محيط .١

 سالمت .٢

 انرژي .٣

 تجهيزات صنعتي .٤

 نانو مواد .٥

  وسازساخت .٦



 ) ٢٧صفحه ( 
 

  

    نوآورانه مبتني بر يافته هاي محققان محصولپيشنهاده اطالعات  فرم:  ٢نمون برگ 

  مشخصات موضوعي طرح: )١

  :طرح عنوان -الف
...............................................................................................................................................................................................................  

 طرح(توجيه علمي، اقتصادي و فني):مقدمه و ضرورت اجراي  -ب

برگرفته شود. الزم به ذكر است اين مطالعات بايد اي از مطالعات در زمينه پيشنهاده محصول  پرداخته ميدر اين بخش به معرفي طرح و مقدمه

 ، به تشريح و توجيه علمي، اقتصادي و فني طرح محصول  پيشنهادي بپردازد. اين اساس از مقاالت و يا ثبت اختراع هاي معتبر علمي بوده و بر

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

...............................................................................................................................................................................................................  
 :بازار طرح)و زيست محيطي ، اقتصادي، ، مزاياي اجتماعيلف موضوع(توضيح در مورد ابعاد مختمسئله بيان -پ

 نياز زانيو بازار هدف همراه با م ييخدمات نها، محصول انيمشتر تشريح و توصيف مسئله و -

 (برخي از معضالت شناسايي شده و يا محتمل در فرآيند بررسي و حل مسئله يا تحليل پروژه)  بررسي معضالت و تنگناهاي كنوني  -

  معرفي فناوري هاي مرتبط با مسئله -

 هاي موجودراه حل هاي كشف شده قبلي و تحليل و تفسير راه حل -

  د.شو بيانحتما با ذكر رفرنس  است ينمونه خارج كي يكپ ،خدمتيا  محصول نينمونه ا ديتولدرصورتي كه  -

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

...............................................................................................................................................................................................................  
اشاره به  و فوايد ناشي از آن به طوري كه ضرورت و اهميت آن آشكار گردد،( ترجمه اجراي طرح اهميت و ضرورت انجام تحقيق -ت

 :راه حل پيشنهادي)جنبه هاي نوآورانه 

 ميزان توليد ساالنه ،نياز ساالنه كشور و تقاضاي داخلي براي اين محصول چه ميزان است؟ در صورت توليد محصوالت مشابه در داخل - 

 .ذكر گردد آنهاكل  وقيمت توليد، فروش و هزينه

 ... و فني مشخصات قيمت، نوآوري، كيفيت، با ارتباط در شركت خدماتيا  محصول رقابتي مزاياي - 

ا وارد كنندگان عمده محصول مشابه در ايران چه كساني و ب، نزديك ترين رقباي داخلي و خارجي شامل معرفي(اطالعات و تحليل بازار  - 

 )چه سهمي در بازار داخلي هستند؟

 تعداد و مقصد صدور اين محصول چيست؟ ،ورت وجود بازارهاي صادراتير صد - 

 ؟)مقايسه عرضه و تقاضا(سالهاي آتي بازار را چگونه ارزيابي مي كنيد و تقاضاي فعلي ،با توجه به اطالعات فوق - 

 استراتژي تيم براي پيشبرد طرح (شامل اخذ مجوزهاي الزم، تستهاي تكميلي و تجاري سازي آن): - 

  دستاوردهاي اجراي طرح و نحوه حصول اطمينان از دستيابي به آن: - 

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

................................................................................................................................................................................................................  
  ويژه):(كلي و  اهداف تحقيق -ث

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

...............................................................................................................................................................................................................  
  :متغيرهاي تحقيق -ج



 ) ٢٨صفحه ( 
 

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

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

  هاي تحقيق (به صورت فرض يا فرض هاي ويژه):فرضيه -چ
............................................................................................................................................................................................................... 

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

  پرسش هاي تحقيق (به صورت پرسش يا پرسش هاي ويژه): -ح 

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

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

نتايج آن به صورت مستند منتشر (بيان تحقيقات و كارهايي كه تاكنون در زمينه موضوع مطالعه انجام شده و ادبيات يا پيشينه  تحقيق – خ

  :شده است، به طوري كه نتايج حاصل از اين مطالعات در توجيه اهداف طرح بكار گرفته شود)

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

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

  مشخصات اجرايي طرح: ) ٢
  :(بيان نوع روش تحقيق و علت انتخاب آن)نوع مطالعه، روش و نحوه اجراي تحقيق  -الف

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

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

  :مورد نظر ضميمه گردد) الزم است پرسشنامه، (چنانچه در اجراي تحقيق از پرسشنامه استفاده مي شودابزار گردآوري داده ها  -ب
................................................................................................................................................................................................................ 

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

، نحوه چگونگي انتخاب (به ترتيب با ذكرجامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري و شيوه تجزيه و تحليل داده ها  –پ

  :، تكنيك هاي مورد نظر و منابع مورد استفاده)محاسبه

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

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

  محدوديت هاي تحقيق: –ت 
................................................................................................................................................................................................................ 

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

  :مالحظات اخالقي -ث 
................................................................................................................................................................................................................ 

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

   مشخصات فني نتيجه طرح: ) ٣
................................................................................................................................................................................................................ 

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

  ويژگيهاي محصول خدمات نهايي: -الف
................................................................................................................................................................................................................ 

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

  نحوه حصول اطمينان از دستيابي به نتيجه نهايي و اعالم پايان طرح: -ب



 ) ٢٩صفحه ( 
 

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

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

  براي پيشبرد اين پروژه به چه تخصص ها يا مهارت هايي نياز مي باشد؟ -پ
................................................................................................................................................................................................................ 

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

 فهرست منابع مورد استفاده در اين طرح: ) ٤

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

................................................................................................................................................................................................................  
  (مرحله بندي شده و باذكر نتيجه دقيق قابل پيش بيني براي هرگام با ذكر رفرنس براي روشها در هرمرحله): طرح اجراي روش ) ٥

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

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

  جدول زماني مراحل اجرا و پيشرفت كار:) ٦

  طول مدت به ماه  نوع فعاليت  رديف
  (ماه) زمان اجرا

١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ...  ...  

١                                  

٢                                  

٣                                  

٤                                  

٥                                  

  ماه  جمع كل:
  

  :هاهزينه به مربوط اطالعات ) ٧
  الف) هزينه آزمايشات و خدمات تخصصي:

  جمع (ريال)  هزينه هر دفعه  كل دفعات تعداد  مركز سرويس دهنده  موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي
          
          
          
          

    هاي آزمايشات و خدمات تخصصيجمع هزينه
  

  ب) فهرست وسايل و موادي كه بايد از اعتبار اين طرح خريداري شود:
  قيمت كل  واحدقيمت   تعداد يا مقدار الزم  مصرفي يا غير مصرفي  كشور  سازنده يا فروشنده شركت  نام دستگاه و يا مواد

              
              
              

  

  
 



 ) ٣٠صفحه ( 
 

  مبتني بر يافته هاي پژوهشي محققان محصولپيشنهاده : داوري غير حضوري  ٣نمون برگ 

 عنوان اثر :  كد ثبت شده اثر در سامانه :

  دوره تحصيلي :
  پايه تحصيلي :

 استان : شهر:   منطقه/ناحيه :

 : اثر طراح/طراحاننام ونام خانوادگي 

٣(  
  كد ملي :

    شماره تماس :

٢(  
  كد ملي :

  شماره تماس :

١(  
  كد ملي :

  شماره تماس :

 رديف مالك ارزيابي  حداكثر امتياز امتياز كسب شده

 ١٠ 
منطبق بودن بر ، ايجاد و توليد محصولبراي  سنجي اوليهامكان 

 نيازهاي بومي   
١ 

 ١٥ 
 ها، ابزار وطرحخالقيت و نوآوري در توليد اثر و مزيت طرح نسبت به 

 محصوالت مشابه
٢ 

 ٣ تبيين و توضيح فرآيند طراحي و توليد ١٥ 

 ١٢  
اجزا و توجيه كيفيت روش ساخت به لحاظ در دسترس بودن 

 قتصادي، توانايي عملكرد مورد انتظارا
٤ 

 ٥ قابليت تعميم و تجاري سازي و توليد محصول  ١٥ 

 ١٥ 
 در رفع نيازهاي موجود وارائه شده  طرحاثر بخشي  ميزان عيينت
  يند هاي معمولآهبود فرب

٦ 

 ٧ ارائه و توضيح آناليزهاي مورد نياز جهت تاييد طرح  ١٠ 

 ٦ 
بر و  ٢طبق نمون برگ  ،محصول نوآورانه يشنهادهپرعايت ساختار 

  ١جدول اساس 
٨ 

  ٩  ميزان مشاركت پژوهش سرا ٢ 

 جمع امتياز ١٠٠  

   توضيحات داوران :
  :نقاط قوت 

  نقاط ضعف :

   ......................... امضا : .....................  شماره تماس : ................  مدرك تحصيلي : .................كشوري : .........../استانينام و نام خانوادگي داور اول منطقه اي/

 ......................... امضا : .....................  شماره تماس : ...................  مدرك تحصيلي : ........................كشوري : /استانينام و نام خانوادگي داور دوم منطقه اي/

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  نانوفناوري مديرپژوهش سراي قطب استاني

  

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مديرپژوهش سراي دانش آموزي مجري

  

  

 تاريخ و امضا



 ) ٣١صفحه ( 
 

  مبتني بر يافته هاي پژوهشي محققان محصولپيشنهاده : داوري آنالين  ٤نمون برگ 

  پيشنهاده محصول مبتني بر يافته هاي پژوهشي محققان: امتياز نهايي داوري  ٥نمون برگ 

  دانش آموز/دانش آموزان نام  اثر نام
 ثبت كد

  اثر
  شهر /استان

امتياز مرحله 

  غيرحضوري

امتياز مرحله 

  حضوري
  نهايي امتياز

              

  

  

  : .................................. امضا : ........................ شماره تماس........................................   مدرك تحصيلي :.............................................  نام و نام خانوادگي داور اول كشوري : 

  : ................................. امضا : ......................... شماره تماس..........................................   مدرك تحصيلي :...........................................   نام و نام خانوادگي داور دوم كشوري :

  نام و نام خانوادگي

  نانوفناوريمدير پژوهش سراي قطب كشوري 

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا

  محدوده امتياز دهي  معيار داوري  رديف
  امتياز كسب شده

  داور دوم  داور اول

١  
ون علمي مرتبط متپيشنهاده محصول توآورانه و  تسلط به معرفي 

  )اي دقيقه ٧رايه پاورپوينت با آن ( با ا
٢٠      

      ٢٠  توانايي در پاسخ به سواالت داوران  ٢

٣  
و توجيه  وآورانهپيشنهاده محصول ن يياجرا ن قابليتبييت نايياتو

  براي اهميت سرمايه گذاري
١٠      

      ٥٠  جمع امتياز نهايي

  .................... امضا : ....................خانوادگي داور اول كشوري : .....................................  مدرك تحصيلي : ...............................  شماره تماس : نام و نام 

  صيلي : ...............................  شماره تماس : ..................... امضا : ...................نام و نام خانوادگي داور دوم كشوري : .....................................  مدرك تح

  نام و نام خانوادگي

  نانوفناوريي مدير پژوهش سراي قطب كشور

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا



 ) ٣٢صفحه ( 
 

  

وری د قات  سا ن دوره  وزی و و ش آ ی دا را ش  و   ناوری 

  

  



 ) ٣٣صفحه ( 
 

 مقدمه: .١
بسيار مورد توجه بوده است. طبق اخرين آمارهاي مطرح شده در سطح جهاني هاي اخير نانو فناوري به عنوان علمي جديد و كاربردي در سال

كشور برتر حوزه نانو فناوري بوده است. اين آمار، مسئوليت سنگين حفظ و ارتقاء جايگاه ما در اين  ١٠هاي گذشته جزء كشور ايران در طي سال

آموزشي -هاي مهم مراكز علميي افراد با اين تكنولوژي جديد جز بخشهاي ترويجي جهت آشنايعرصه را به همراه دارد. بدين منظور برنامه

ها مي بايست باشد. اما اين آموزشهاي اوليه در سطح دانش آموزي نيز داراي اهميت ويژه ميشود. همين جهت بحث ترويج آموزهمحسوب مي

گيرد، به همين جهت در مسابقات نانو دانش آموزي مقاطع ابتدايي  ها صورتمتناسب با سن دانش آموزان و با استفاده از ابزارهاي مورد عالقه آن

  شود. از جمله اهداف اين بخش و محورهاي معرفي شده:بحث مدرس نانو ويژه دانش آموزان مقطع ابتدايي معرفي مي

 ان ايجاد زمينه مشاركت فعال دانش آموزان كل كشور در توليد محتواي آموزشي و تعميق يادگيري در دانش آموز 

 هاي دانش آموزانمنديهاي سالم، علمي و سازنده با استفاده از نظرات و عالقهكمك در طراحي ابزارهاي آموزشي جديد، سرگرمي 

 هاتقويت و به كارگيري خالقيت كودكان و نوجوانان با استفاده از عاليق آن 

 هاي كارگروهي در بين دانش آموزانتقويت روحيه و مهارت 

 

 شرايط شركت كنندگان :  .٢
 اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانند ميدوم ابتدايي  دوره آموزان دانش تمام

مورخ  ٣٥٥/٤٢٠به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره دومين برگزاري بخشنامه

  .نمايند نام ثبتنفره  ٢ تيم يا انفراديصورت  به ، ٣/٩/٩٩

 .و جنسيت باشند منطقهبايد از يك  تيم اعضاي: تذكر 

 شرايط اختصاصي اثر : .٣
  بايست طبق جدول موضوع مورد . (دانش آموزان مي١آموز بر اساس موضوعات جدول شماره ي توسط دانشتدريس يك عنوان آموزشتهيه فيلم

 نظر خود را انتخاب نمايند.)

 هاي آموزشي، استفاده از ساير ابزار كمك آموزشي مانند بسته« يا » طراحي يك بازي آموزشي«تواند با كمك تدريس موضوع انتخاب شده مي

 صورت گيرد.....» توليد محتواي الكترونيكي و 

 هاي گروهي داراي امتياز ويژه است.در طراحي بازيصفحه بازي باشد و بازي كارتي يادر صورت طراحي بازي آموزشي، بازي ها بايد در قالب بازيهاي 

 مقدار پيچيدگي روند بازي و كمتر بودن ميزان شانس و بيشتر بودن سهم مهارت مورد توجه قرار گيرد.

 و بدون لرزش  باشد.هاي دانش آموزان بوده و فيلم برداري بايستي روي پايه دوربين گر تمامي فعاليتفيلم تهيه شده  نمايان 

  فرمت فيلم ارسالي به صورتMPقابل پخش در ٤ DVD Player  در قالبDVD .تهيه گردد  

 شود. (از ميكروفن باشد. در صورت پايين بودن كيفيت صدا و تصوير اثر غير قابل قبول بوده و رد ميكيفيت صداي فيلم بسيار حائز اهميت مي

 اي يا هدست استفاده شود.)يقه

 ثانيه نيز قابل اغماض است.) ٣٠باشد. (افزايش زمان فيلم تا دقيقه مي ٨تا  ٥مان مجاز هر فيلم مدت ز 

  و نمايش آن در ابتداي فيلم ضروري است. ٢تكميل فرم اطالعات در نمون برگ 

  داوران خواهد بود. ها در محيط آزمايشگاهي انجام شود، رعايت نكات ايمني الزامي است و مورد توجهتدريس در فيلمدر صورتيكه 

 بايست نام مركز آموزشي يا دانشگاه يا آزمايشگاه خصوصي در فيلم و برداري آزمايشگاهي به جز مدرسه باشد، ميدر صورتي كه مكان فيلم

 سرا يا مركز علمي همكار) آورده شود.فرم مشخصات (در قسمت نام پژوهش

  

  

  



 ) ٣٤صفحه ( 
 

 مستندات مورد نياز آثار: .٤
  ) تمامي مستندات ذيل در يك فايل فشردهZIP   (گردد: ارسالثبت اثر در سامانه همگام ،  با نام كد 

 جهت نمايش در ابتداي فيلم ٢نمون برگ  - ١

  ١نمون برگ  - ٢

 فيلم تدريس - ٣

 تصوير عكس پرسنلي( به صورت اسكن شده يا كيفيت باال) - ٤

آموز استفاده شده است، فيلم و عكس از اجزاء و روش بازي و قوانين در صورتي كه در فيلم تدريس از بازي طراحي شده توسط دانش نكته:

  حاكم بر بازي طراحي شده ارسال گردد.

 

 مراحل اجرايي (فرآيند داوري):. ٥

 در را خود آثار اند، نموده نام ثبت همگام سامانه در نانوفناوري مسابقات اي منطقه مرحله در كه آموزاني دانش .مرحله منطقه اي: ١-٥

 ٣ برگ نمون اساس بر و منطقه آموزي دانش سراي پژوهش توسط مرحله اين در آثار، .نمايند مي ارسال منطقه سراي پژوهش به مقرر موعد

 آموزي دانش سراي پژوهش است الزم .گردند مي معرفي استاني مرحله در شركت جهت منطقه، سهميه با مطابق برگزيدگان و شده داوري

 اين مستندات سپس و داده انجام آنها قوت نقاط تقويت و ضعف نقاط رفع جهت را برگزيده آثار كارآمد هدايت و راهنمايي فرآيند منطقه،

  .گردند ارسال نانوفناوري استاني قطب سراي پژوهش به آثار،

 دانش سراهاي پژوهش امور پيگيري و نظارت محترم كارشناس نظارت تحت نانوفناوري استاني هاي قطب توسط استاني : . مرحله٢-٥

 .گردند مي معرفي كشوري مرحله در شركت جهت استان، سهميه با مطابق برگزيدگان و شده داوري ٢ برگ نمون اساس بر و استان آموزي

  .گردد مي ارسال نانوفناوري كشوري قطب به برگزيده آثار مستندات

 مي انجام غير حضوري صورت به مستندات ساير و ها استان از ارسالي آثار ارزيابي و بررسي مرحله، اين در . مرحله كشوري:٣-٥

  .گيرد

 :ضمائم 

 فيلم آموزشي موضوعات اختصاصي : ١جدول  

 

 

 

 

 

  

  

  مقطع تحصيلي  موضوع  عنوان

مدرس 

  كوچك نانو

  دوره دوم ابتدايي  مفهوم نانو و اهميت آن

سراها در طراحي پژوهشهاي نانو به كارگيري تجهيزات آزمايشگاه

  آزمايش

  دوره دوم ابتدايي

  دوره دوم ابتدايي  موضوع آزاد (تحليل چگونگي به كارگيري نانو فناوري در علوم مختلف)

  دوره دوم ابتدايي  نانو فناوري در صنعت پوشش و صنعت نساجي

  دوره دوم ابتدايي  هابهداشتي و شوينده -نانو فناوري در صنايع آرايشي 

  دوره دوم ابتدايي  نقش نانو فناوري در بهبود كيفيت زندگي



 ) ٣٥صفحه ( 
 

  

  مدرس كوچك: شناسه اثر فيلم آموزشي ١نمون برگ

    استان

    شهرستان

    دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

    نوع مدرسه

   كد ثبت اثر در سامانه همگام

    اثر موضوع

    اثرعنوان 

    گرايش مسابقه

      دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

      ملي كد

      پايه تحصيلي

      تلفن همراه

      تلفن ثابت

  شرح مختصري از اثر 

  

    نام پژوهش سراي معين قطب

  سرا يا مركز علمي همكارنام پژوهش 
  

  نام و نام خانوادگي

  استاد راهنما

  

 و امضاشماره تلفن، تاريخ 

  خانوادگي نام و نام

  واحد آموزشي مجري مدير

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  

  

  



 ) ٣٦صفحه ( 
 

  

 : اطالعات (جهت نمايش در ابتداي فيلم آموزشي)٢نمون برگ 

  قطب كشوري نانو فناوري
    شهر و استان 

    موضوع تدريس 

    نام و نام خانوادگي اعضاي گروه

    دوره و رشته تحصيلي اعضاي گروه

    نام و نوع مدرسه

    نام و نام خانوادگي استاد راهنما

    سراي معين قطبنام پژوهش

    سرا يا مركز علمي همكار نام پژوهش

    ذكر منابع مورد استفاده

  

  آموزشي مدرس كوچكفيلم  داوري غير حضوري: ٣نمون برگ 

 عنوان اثر :  كد ثبت شده اثر در سامانه :

  دوره تحصيلي :
  پايه تحصيلي :

 استان : شهر:   منطقه/ناحيه :

 نام ونام خانوادگي طراح/طراحان اثر :

٢(  
  كد ملي : 

  شماره تماس :

١(  
  كد ملي :

  شماره تماس :

  حداكثر  مولفه  رديف
  امتياز

امتياز 
  كسب شده

  توضيحات

١  

ي
لم

ع
  

    ١٠  پردازيو داستان ايده
توضيح موضوع و هدف محتواي ارائه شده در تدريس، داستان 

  پردازي متفاوت

اعتبار محتواهاي علمي به كار 

  گرفته در تدريس 
٥    

صحت اطالعات ارائه شده در تدريس، ذكر منابع علمي مورد 

  استفاده (كتاب، مقاله و ...)

      ٥  مرتبط بودن محتوا با موضوع

٢  

ي 
ورت

ص
به 

وا 
حت

ه م
رائ

 (ا
ت

القي
خ

ي
از

ي ب
اح

طر
 با 

س
دري

ت
  

موثر بودن بازي طراحي شده در 

  افزايش كيفيت تدريس
١٠      

      ١٠  قابليت اجرايي بازي

      ٥  كيفيت ظاهري صفحه بازي

      ٥  تناسب بازي با سن ارائه دهندگان

      ٥  بازي با سن مخاطبينتناسب 



 ) ٣٧صفحه ( 
 

ي
زش

مو
ك آ

كم
را 

ابز
ير 

سا
 با 

س
دري

ت
  

موثر بودن ابزار انتخاب شده در 

  افزايش كيفيت تدريس
١٠      

      ١٠  كيفيت محتواي ابزار انتخاب شده

      ٥  به روز بودن ابزار مورد استفاده

تناسب ابزار انتخاب شده با سن 

  ارائه دهندگان
٥      

انتخاب شده با سن تناسب ابزار 

  مخاطبين
٥      

٣  

ي
ارت

مه
  

   ١٠  موفقيت در انتقال پيام و موضوع  
  رسايي و شيوايي كالم و تسلط بر موضوع در تدريس

   ٥  بيان صريح و قوي موضوع

    ١٠  مهارت عملكردي در تدريس 
  استفاده صحيح از تجهيزات در تدريس

طراحي شده، (در صورت طراحي بازي: امكان برگزاري بازي 

  فاكتورهاي برانگيزاننده در ايجاد هيجان در بازي)

ي  ٤
فن

  

  وضوح صدا و موسيقي (در صورت استفاده)    ٥  كيفيت صدا

  كيفيت تصوير 

  
٥    

استفاده از زاويه درست دوربين (مشخص بودن جزئيات ابزار 

  ارائه آموزش يا آزمايش و نحوه كار با مواد و وسايل يا بازي)

    ٥  تدوين
تدوين مناسب تصوير، صدا، استفاده از زيرنويس، ثبت لوگوي 

  هاي الزممسابقه و افكت

  گيرد.ثانيه، امتياز منفي تعلق مي ٣٠دقيقه و  ٨هاي بيشتر از به فيلم    ٥  زمان

      ١٠٠  جمع امتياز    

  

  توضيحات داوران :
  نقاط قوت :

  نقاط ضعف :

  
  ..  شماره تماس : ..................................استاني/ كشوري : ...................................................  مدرك تحصيلي : .......................................... نام و نام خانوادگي داور اول منطقه اي/

  ...................................  مدرك تحصيلي : .............................................  شماره تماس : ........................نام و نام خانوادگي داور دوم منطقه اي/استاني/ كشوري : .........................

 خانوادگي نام و نام

 مجري آموزي دانش سراي پژوهش مدير

  امضا و تاريخ

 

 خانوادگي نام و نام

 كشوري/استاني قطب سراي پژوهش مدير

 نانوفناوري

  امضا و تاريخ

 خانوادگي نام و نام

 آموزي دانش سراهاي پژوهش امور كارشناس

  امضا و تاريخ

  

  

  



 ) ٣٨صفحه ( 
 

  

وری د قات  سا ن دوره  وزی و و ش آ ی دا را ش  و   ناوری 

 

  



 ) ٣٩صفحه ( 
 

 مقدمه : .١

دانش آموزان  ييآشنا را با هدف گرايشاين قطب نانوفناوري كشوري  از سنين پايه؛ با آنبه دليل كاربرد گسترده فناوري نانو و اهميت آشنايي 

تقويت مهارت داستان نويسي و به كارگيري ذهن خالق ، مفاهيم يساز يربا تصو، آموزش همراه يدر زندگ آنكاربرد و  نانو يهپا يمبا مفاهابتدايي 

  .نمايدبرگزار مي آنها

 شرايط شركت كنندگان :  .٢
 اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانند ميدوم ابتدايي  دوره آموزان دانش تمام

مورخ  ٣٥٥/٤٢٠به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره دومين برگزاري بخشنامه

 .نمايند نام ثبتنفره  ٢ تيم يا انفراديصورت  به ، ٣/٩/٩٩

  .و جنسيت باشند منطقهبايد از يك  تيم اعضاي: تذكر 

  شرايط اختصاصي اثر : .٣

 ) باشد.A٤( نصف  A٥صفحه باشد و صفحات آن در سايز  ١٠صفحه و حداكثر  ٥كتابچه مصور شامل حداقل  .١

 صفحات داستان نويسي محسوب نمي شود.در  ،جلد روي كتابچه مصور نانو و جلد پشت آن .٢

 د.نتمامي صفحات شماره گذاري شو .٣

 بر روي جلد كتابچه، تنها نام و نام خانوادگي دانش آموز، پايه و موضوع داستان مطرح گردد.  .٤

 انتخاب نمايند. ١شركت كنندگان بايستي داستان كوتاه خود را با توجه به يكي از مفاهيم مشخص شده در جدول شماره  .٥

 شود. خط) آورده ٢ترجيحا در هر صفحه، نقاشي همراه با داستان كوتاه (حداقل  .٦

 نقاشي توسط آبرنگ، مداد رنگي و ... با توجه به عالقه دانش آموز انتخاب گردد. .٧

 باشد.)پذير ميارسال شود.( ارسال كاردستي به صورت اسكن شده امكان pdfبا فرمت  واين كتابچه به صورت كاردستي  .٨

 اصل كتابچه تا پايان مرحله داوري كشوري حفظ شود. .٩

 شود. اشارهانو به مفاهيم اصلي ن، در متن .١٠

 انجام شود.تصوير سازي صحيح از مفاهيم نانو  .١١

 شود. حفظ زيبايي بصري اثر ( طرح جلد ، تصاوير متن ، صفحه آرايي و ...) .١٢

 خالقيت و ارائه نوآوري، حائز اهميت است. .١٣

 انجام گردد.تصوير سازي صحيح  ،از مفاهيم موضوع انتخابي .١٤

 باشد.خالق و جذاب  ،داستان نويسي .١٥

 مورد نياز اثر : مستندات .٤

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

   PDFقالب در  اثر اسكن شده فايل .١

 )در يك پاكت(اصل اثر كتابچه دستي، جهت داوري و شركت در نمايشگاه  .٢

  تكميل شده ١نمون برگ   .٣

 پرسنلي(اسكن شده يا با كيفيت مطلوب)تصوير عكس  .٤

 مراحل اجرايي (فرآيند داوري) : .٥



 ) ٤٠صفحه ( 
 

فناوري در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در نانودانش آموزاني كه در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه اي :١ـ  ٥

 داوري ٢ نمون برگ اساس مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموزي منطقه و برموعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين 

يند آفرگردند. الزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه،  مي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان

آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به پژوهش سراي قاط قوت ن و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  راهنمايي

  فناوري ارسال گردند.نانوقطب استاني 

 دانش سراهاي پژوهش امور و پيگيري نظارت محترم كارشناس نظارت تحتنانوفناوري  استاني هاي قطب توسطمرحله استاني : . ٢-٥ 

گردند. مستندات  مي معرفي كشوري مرحله شركت در جهت استان، با سهميه مطابق برگزيدگانشده و  داوري ٢نمون برگ  اساس بر و استان آموزي

  ارسال مي گردد.نانوفناوري آثار برگزيده به قطب كشوري 

 گيرد. و ساير مستندات به صورت غير حضوري انجام مي  ها استان از ارسالي آثاردر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله كشوري : ٣-٥

  ضمائم : .٦

    نانو مصور كتابچه : شناسنامه ١نمون برگ 

    استان

    شهرستان

    دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   كد ثبت اثر در سامانه همگام

    اثرعنوان 

      دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

      ملي كد

      پايه تحصيلي

      تلفن همراه

      تلفن ثابت

  شرح مختصري از اثر 

  

  نام و نام خانوادگي

  استاد راهنما

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  خانوادگي نام و نام

  واحد آموزشي مجري مدير

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  



 ) ٤١صفحه ( 
 

 

  نانو مصور كتابچه: داوري غيرحضوري  ٢نمون برگ 

 عنوان اثر :  كد ثبت شده اثر در سامانه :
  دوره تحصيلي :
  پايه تحصيلي :

 استان : شهر:   منطقه/ناحيه :

 : اثر طراح/طراحاننام ونام خانوادگي 
٢(  

  كد ملي :
  شماره تماس :

١(  
  كد ملي :

  شماره تماس :

 رديف مالك ارزيابي  حداكثر امتياز امتياز كسب شده
 ١ متن  در نانو اصلي مفاهيم به اشاره ٢٥ 
 ٢ خالقانه و جذاب از موضوع  سازي تصوير ٢٥ 
 ٣ ...)، صفحه آرايي واثر(طرح جلد، تصاوير موجود در متن بصري زيبايي  ٢٥ 
 ٤ نوآوري در داستان پردازي حوزه موضوع انتخابي و خالقيت  ٢٥ 
 جمع امتياز ١٠٠  

   توضيحات داوران :
  نقاط قوت :
  نقاط ضعف :

   ......................... امضا : .....................  شماره تماس : ................  مدرك تحصيلي : .................كشوري : .........../استانينام و نام خانوادگي داور اول منطقه اي/

 ......................... امضا : .....................  شماره تماس : ...................  مدرك تحصيلي : ........................كشوري : /استانينام و نام خانوادگي داور دوم منطقه اي/

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  نانوفناوري مديرپژوهش سراي قطب استاني

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مديرپژوهش سراي دانش آموزي مجري

  

 تاريخ و امضا

 

  نانو مصور كتابچهدر نويسي  داستان مفاهيم:   ١جدول 

  

 )نانو اسيمق بودن كوچك(  نانو فيتعر .١

 دانشمندان توسط نانو كشف خچهيتار .٢

 روزمره يزندگ و اطراف طيمح در نانو كاربرد .٣

 .است موثر آنها حل در ،نانو يفناور كه رسد يم نظر به اي دهيگرد حل نانو يفناور توسط و دارد وجود ما اطراف در كه يمشكالت .٤

 يكشاورز در يفناور نانو .٥

 صنعت در يفناور نانو .٦

 يفناور نانو ندهيآ .٧

  يفناور ستيز در نانو . ٨



 ) ٤٢صفحه ( 
 

وری د قات  سا ن دوره  وزی و و ش آ ی دا را ش  و   ناوری 

  
  

  



 ) ٤٣صفحه ( 
 

 مقدمه : .١

، اقدام به برگزاري اين قطب نانوفناوري كشوري ؛تاثيرگذارترين ابزارهاي انتقال مفاهيم و اطالعات مي باشند از از آن جايي كه فيلم و انيميشن

ايجاد زمينه مشاركت فعال دانش ، با اهداف آموزش، ترويج و بومي سازي نانو فناوري "نانو فناوري از آزمايشگاه تا صنعت"با عنوان  گرايش

 مي نمايد.استفاده از هنر در فرآيند يادگيري و  هاي كارگروهيتقويت روحيه و مهارتد محتواي آموزشي و تعميق يادگيري، آموزان در تولي

 كنندگان :  شرايط شركت .٢
 اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندي طبق و همگام سامانه در خود كاربري پنل طريق از توانند مياول متوسطه  دوره آموزان دانش تمام

مورخ  ٣٥٥/٤٢٠به شماره  آموزي دانش سراهاي پژوهش نمايشگاه دستاوردهاي و پژوهشي -علمي جشنواره دوره دومين برگزاري بخشنامه

 .نمايند نام ثبتنفره  ٢ تيم يا انفراديصورت  به ، ٣/٩/٩٩

  .و جنسيت باشند منطقهبايد از يك  تيم اعضاي: تذكر 

  شرايط اختصاصي اثر : .٣

 انتخاب شود. يكي از محور هاي علمي مورد پذيرشبين از  ،انيميشن يافيلم موضوع  .١

با شرايط مطرح شده  و مورد پذيرشبايست فيلمي از خود در حين انجام يك آزمايش مرتبط با موضوعات آموزان ميدانش در محور فيلم .٢

 نامه گرفته و ارسال نمايند.در شيوه 

 با دوربين عكاسي به صورت رامورد پذيرش   محور هاي از يكي در توانند انيميشين مرتبط با موضوعاتآموزان ميدانش، نيميشندر محور ا .٣

با شرايط مطرح  دو بعدي يا سه بعدي ،اي يا به صورت رايانه و  هااستاپ موشن يا سل انيميشن يا فليپ بوك يا ديگر روش موشن گرافيگ،

 نامه تهيه و ارسال نمايند. شده در شيوه

بط با موضوعات را با خالقيت دوبله ، صداگذاري وتدوين كرده همچنين دانش آموزان  ميتوانند تدوين انيميشن هاي خارجي يا ايراني ، مرت .٤

و ارسال نمايند. توجه فرماييد كه در انيميشن هاي ارسالي بايد كليه ضوابط آموزش و پرورش و شئونات اسالمي رعايت شده باشد. همچنين 

 ه باشد.هيچگونه عالمت و آرم  موسسه و آدرس سايت و.... در انيميشن هاي ارسالي وجود نداشت

 هاي دانش آموزان بوده ودوربين فيلم برداري بايستي روي پايه دوربين و بدون لرزش  باشد.گر تمامي فعاليتفيلم تهيه شده  نمايان .٥

در قالب  DVD Player قابل پخش در MP٤يا  VOPو فرمت انيميشن ارسالي به صورت  MP٤فرمت فيلم ارسالي به صورت  .٦

DVD  .تهيه گردد 

شود. باشد. در صورت پايين بودن كيفيت صدا و تصوير اثر غير قابل قبول بوده و رد ميفيلم و انيميشن بسيار حائز اهميت مي كيفيت صداي .٧

 اي يا هدست استفاده شود.)(از ميكروفن يقه

 است.)ثانيه نيز قابل اغماض  ٣٠باشد. (افزايش زمان فيلم تا دقيقه مي ٥تا  ٣مدت زمان مجاز هر فيلم يا انيميشن  .٨

 و نمايش آن در ابتداي فيلم يا انيميشن ضروري است. ٢تكميل فرم اطالعات در نمون برگ  .٩

 آموزش در محيط آزمايشگاهي انجام شود، رعايت نكات ايمني الزامي بوده و مورد توجه داوران خواهد بود.در محور فيلم، در صورتيكه  .١٠

بايست نام مركز آموزشي يا دانشگاه يا آزمايشگاه خصوصي در فيلم و ه باشد، ميبرداري آزمايشگاهي به جز مدرسدر صورتي كه مكان فيلم .١١

  سرا يا مركز علمي همكار) آورده شود.فرم مشخصات (در قسمت نام پژوهش



 ) ٤٤صفحه ( 
 

 

بايست نام مركز آموزشي يا دانشگاه يا آزمايشگاه برداري، آزمايشگاهي به جز آزمايشگاه مدرسه باشد، ميدر صورتي كه مكان فيلم تذكر :

 شود. آورده ١فيلم و نمون برگ خصوصي در 

 مستندات مورد نياز اثر : .٤

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

 VOPفرمت يا انيميشن و يا  ٤MPت ا فرمبفيلم تهيه شده  .١

 دارند.كه اعضاي تيم در آن حضور  ياي) از پشت صحنه كار انجام شده، ابزار و فعاليت تيم و موارد جالبدقيقه ١چند تصوير يا مستند (حداكثر  .٢

  تكميل شده ١نمون برگ   .٣

  پرسنلي(اسكن شده يا با كيفيت مطلوب)تصوير عكس  .٤

 مراحل اجرايي (فرآيند داوري) : .٥

فناوري در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار خود را در نانودانش آموزاني كه در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه اي :١ـ  ٥

 نمون برگيكي از  اساس مرحله توسط پژوهش سراي دانش آموزي منطقه و برموعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين 

گردند. الزم است پژوهش سراي دانش آموزي  مي معرفي استاني مرحله شركت در جهت منطقه، با سهميه مطابق شده و برگزيدگان داوري ٥تا  ٢هاي 

آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آكار هدايتو  يند راهنماييآفرمنطقه، 

  فناوري ارسال گردند.نانوپژوهش سراي قطب استاني 

 دانش سراهاي پژوهش امور و پيگيري نظارت محترم كارشناس نظارت تحتنانوفناوري  استاني هاي قطب توسطمرحله استاني : . ٢-٥ 

 معرفي كشوري مرحله شركت در جهت استان، با سهميه مطابق برگزيدگانو شده  داوري ٥تا  ٢از نمون برگ هاي اساس يكي  بر و استان آموزي

  ارسال مي گردد.نانوفناوري گردند. مستندات آثار برگزيده به قطب كشوري  مي

  گيرد.و ساير مستندات به صورت غير حضوري انجام مي  ها استان از ارسالي آثاردر اين مرحله، بررسي و ارزيابي . مرحله كشوري : ٣-٥

  ضمائم : .٦

    فيلم و انيميشن : شناسنامه ١نمون برگ 

    استان

    شهرستان

    دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

    نوع مدرسه

   كد ثبت اثر در سامانه همگام

    محور مورد پذيرش انتخاب شده:

    اثر موضوع

    اثرعنوان 



 ) ٤٥صفحه ( 
 

      دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

      ملي كد

      پايه تحصيلي

      تلفن همراه

      تلفن ثابت

  شرح مختصري از اثر 

  

    نام پژوهش سراي معين قطب

  سرا يا مركز علمي همكارنام پژوهش 
  

  نام و نام خانوادگي

  استاد راهنما

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  خانوادگي نام و نام

  آموزشي مجريواحد  مدير

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مدير پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

  

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

  

 : اطالعات (جهت نمايش در ابتداي فيلم يا انيميشن)٢نمون برگ 

    شهر و استان 

    موضوع

    نام و نام خانوادگي اعضاي گروه

    گروهدوره و رشته تحصيلي اعضاي 

    نام و نوع مدرسه

    نام و نام خانوادگي استاد راهنما

    سراي معين قطبنام پژوهش

    سرا يا مركز علمي همكار نام پژوهش



 ) ٤٦صفحه ( 
 

  

  

  فيلم و انيميشن: داوري غيرحضوري  ٣نمون برگ 

 عنوان اثر :  كد ثبت شده اثر در سامانه :

  دوره تحصيلي :
  پايه تحصيلي :

 استان : شهر:   منطقه/ناحيه :

 نام ونام خانوادگي طراح/طراحان اثر :

٢(  
  كد ملي : 

  شماره تماس :

١(  
  كد ملي :

  شماره تماس :

  حداكثر  توضيحات  مالك ارزيابي  رديف
  امتياز

  امتياز كسب شده

١  

اختصاصي 

داوري بخش 

  فيلم

   ١٠    تسلط بر موضوع

موفقيت در انتقال پيام و 

  موضوع

  
٨  

  

بيان صريح و قوي 

  موضوع

  
٨  

  

اعتبار محتواهاي علمي به 

  كار گرفته شده در ارائه

صحت اطالعات ارائه شده در 

ارائه، ذكر منابع علمي مورد 

  استفاده (كتاب، مقاله و ...)

١٠  

  

    ١٠  استفاده صحيح از تجهيزات  مهارت عملكردي

  ايمني
آموزش و رعايت اصول و 

  نكات ايمني مرتبط با موضوع
٨  

  

  صدا كيفيت
وضوح صدا يا موسيقي و 

  مفهوم بودن محتواي آزمايش
٨  

  

  كيفيت تصوير

استفاده از زاويه درست دوربين 

(مشخص بودن جزئيات ابزار 

ارائه آموزش يا آزمايش و 

  نحوه كار با مواد و وسايل)

٨  

  

٢  

اختصاصي 

داوري بخش 

  انيميشن

پردازي و ايده

  پردازيداستان

  توضيح موضوع
١٢  

  

و معتبر بودن  مستند

محتواهاي علمي به كار 

  گرفته شده

صحت اطاالعات ارائه شده در 

ارائه، ذكر منابع علمي مورد 

  استفاده (كتاب، مقاله و ...)

١٠  

  



 ) ٤٧صفحه ( 
 

موفقيت در انتقال پيام و 

  موضوع

  
١٠  

  

تناسب محتواي ساخته 

  شده با سن ارائه دهندگان

  
٨  

  

كيفيت تصاوير و متن و 

  مناسبپويانمايي 

  
١٠  

  

    ١٠  وضوح صدا يا موسيقي  صداگذاري و موسيقي

گرافيك و نورپردازي 

  مناسب

  
١٠  

  

  عمومي  ٣

مرتبط بودن محتوا با 

  موضوع

  
١٠  

  

    ١٠    خالقيت

گزارش از مراحل انجام 

  كار

اي دقيقه ١ارسال عكس يا فيلم 

  از مراحل و پشت صحنه كار
٥  

  

  تدوين 

صدا، تدوين مناسب تصوير، 

استفاده از زيرنويس، ثبت 

هاي لوگوي مسابقه و افكت

  الزم

٥  

  

  زمان    ٥

دقيقه و  ٥هاي بيشتر از به فيلم

ثانيه، امتياز منفي تعلق  ٣٠

  گيرد.مي

١٠-  

  

    ١٠٠    جمع امتياز    

  توضيحات داوران :
  نقاط قوت :

  نقاط ضعف :
  ............................  مدرك تحصيلي : ............................................  شماره تماس : ............................: ...................... نام و نام خانوادگي داور اول منطقه اي /استاني/ كشوري

  ك تحصيلي : .............................................  شماره تماس : ......................................................  مدر: ....................نام و نام خانوادگي داور دوم  منطقه اي/استاني/ كشوري 

  

  نام و نام خانوادگي

  كارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

  

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  فناورينانومديرپژوهش سراي قطب استاني 

                          

  تاريخ و امضا

  نام و نام خانوادگي

  مديرپژوهش سراي دانش آموزي مجري

   

  تاريخ و امضا

  

  

  


