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 ( 1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه :

د که نبه کسب مهارت هایی منجرمی گرد آموخته شده، یادگیری و افزایش میزان ماندگاری مفاهیمانجام فعالیت های آزمایشگاهی عالوه بر تثبیت 

مسابقات آزمایشگاهی  ،منظورهمین در زندگی روزمره مورد استفاده قرار گرفته و زمینه های نوآوری و خالقیت دانش آموزان را فراهم می سازد. به 

 .برنامه های آموزش و پرورش برگزار می شودبه عنوان یکی از فعالیت های کیفیت بخشی در 

 ب ـ اهداف :

 حرکتی  -توانمندی های علمی، تقویت مهارت های ذهنی و روانی یارتقا ،ایجاد زمینه رشد .1

 اشاعه فعالیت های آزمایشگاهی و دست ورزی های دانش آموزان .2

 توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در دانش آموزان ،کاربردیدانش علمی، مهارت های عملی ، تلفیق  .3

 : مسابقات معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگانـ پ 

به صورت  ،های ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونارعایت دستورالعمللزوم با توجه به استانی و کشوری منطقه ای، مرحله  سهین مسابقات در ا .1

پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای  –ن دوره جشنواره علمی دومیمطابق تقویم اجرایی مندرج در بخشنامه برگزاری ، غیرحضوری

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

با پژوهش سرای دانش آموزی  توسط بخشنامه، این 3تا  1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره  5مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش  .2

معاونت  نظارتتحت ، (و زمین شناسی ست شناسیزی ،فیزیک، شیمی گروه های آموزشی  )یاهمکاری گروه آموزشی درس آزمایشگاه علوم تجربی 

 می برگزارتعیین شده در جدول ذیل،  و سهمیههرگرایش  راهنمای 6بخش  داوری مندرج در و بر اساس نمون برگ های متوسطه منطقهآموزش 

 گردد.

 مرحله استانی مجری سرای پژوهش توسط بخشنامه، این 3تا  1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره  5مرحله استانی مسابقات وفق بخش  .3

 امور پیگیری و نظارت محترم کارشناس نظارت، تحت استانآزمایشگاه علوم تجربی درس سرگروه با همکاری  ،تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

تعیین شده در جدول ذیل،  گرایش و سهمیه هر راهنمای 6بخش  داوری مندرج در و بر اساس نمون برگ های استان آموزی دانش سراهای پژوهش

 .گردد می برگزار

با  ن،آزمایشگاه علوم تجربی استادرس سرگروه  تجربی و علوم مسابقات آزمایشگاه مرحله استانی مجری سرای مدیر پژوهشالزم است تذکر :  .4

هماهنگی کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان، نسبت به طراحی و برگزاری دوره و کارگاه آموزشی برای گرایش های این مسابقه، 

 اقدامات الزم را بعمل آورند.

درس دبیرخانه راهبری کشوری توسط  بخشنامه، این 3 تا 1 شماره های پیوست موضوع گرایش هر راهنمای 5 بخش وفق مسابقات کشوری مرحله  .5

 برگزار می گردد. و در صورت تامین اعتبارات الزم گرایش هر راهنمای 6 بخشمندرج در  داوری نمون برگ هایبا  مطابق ،آزمایشگاه علوم تجربی

 فردی /گروهی گرایش مسابقه ردیف
دوره اول 

 متوسطه   

 دوره دوم

 متوسطه نظری 

دوره دوم متوسطه فنی و  

 حرفه ای و کاردانش
راهنما         

 فیلم 1

 (1آزمایشگاه علوم تجربی )
 انفرادی

- 

4 

 1پیوست  -

 4 نفره 2تیم 

 ( 2آزمایشگاه علوم تجربی )
 4 انفرادی

 4 نفره 2تیم 

 - 4 نفره 2انفرادی یا تیم  علوم تجربی دوره اول متوسطه

 تولید انیمیشن 2
 3تا  2انفرادی یا تیم  

 نفره
 2پیوست  4 4

 کاربردی نرم افزارهای 3
 3تا  2انفرادی یا تیم  

 نفره
 3پیوست  4



 ( 2صفحه ) 

 : مسابقات استانیبرای شرکت در مرحله منطقه ای معرفی برگزیدگان  ـ ت

ذکر  آثارمستندات مورد نیاز به همراه تمامی  منطقه دانش آموزی یپژوهش سرا مدیرتوسط  و مطابق نمون برگ ذیل منطقه ایبرگزیدگان مرحله 

مرحله  مجری سرای پژوهشبه اداره آموزش و پرورش منطقه با نامه رسمی  ،برگ داوری برگزیدگان نمونراهنمای هر گرایش و  4شده در بخش 

کمیته "پژوهش سرای دانش آموزی منطقه پس از ورود با نقش  همچنین ضروری است مدیرمی گردند. معرفی ، تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه استانی

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

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانینمون برگ 

                                            گرایش:                         استان:                                     منطقه:                               نام پژوهش سرا:                               

 دگینام و  نام خانوا کد ملی کد اثر رشته تحصیلی/دوره تحصیلی 
پایه 

 تحصیلی
 تلفن تماس

امتیاز 

 منطقهدر
 عكس

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه منطقه 

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 یت آموزش و پرورش منطقهمدیر

 

 

 تاریخ و امضا

 

 



 ( 3صفحه ) 

 : معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله کشوری مسابقاتـ  ث

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

 کل اداره به رسمی هنام با ،برگزیدگان راهنمای هر گرایش و نمون برگ های داوری 4، ذکر شده در بخش مستندات مورد نیاز آثارتمامی 

همچنین ضروری است کارشناس  می گردند. معرفی( آزمایشگاه علوم تجربی درس راهبری کشوریدبیرخانه )استان مرکزی پرورش  و آموزش

در سامانه همگام، اقدامات الزم را جهت  "کمیته اجرایی استان "نظارت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان پس از ورود با نقش 

 ره، معمول نمایند.معرفی برگزیدگان به کمیته اجرایی مرحله کشوری جشنوا

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

و یا  نام کاربری  09188620408 و 086--33131046 -7های تلفن شماره با یا مراجعه src.medu.ir آموزی دانش سراهای پژوهش کشوری

@dabazkeshvarimarkazi  نمایید حاصل تماسو شاد در پیام رسان ایتا. 

درس آزمایشگاه علوم رسمی و کانال های  http://Azmayeshgah.gam2.medu.irتوانند با مراجعه به سایت آموزان میدانش :2تذکر 

 .سایت ارتقا بخشنداین توان علمی خود را با شرکت در کارگاه ها و مشورت با پشتیبانان علمی ، در شادتجربی  

 کشوریمعرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در مرحله نمون برگ 

                                                                :گرایش                                                                                        :     نام استان

رشته /دوره تحصیلی 

 تحصیلی
 کد ملی کد اثر

نام و  نام 

 خانوادگی

پایه 

 تحصیلی
 تلفن تماس

امتیاز 

 استاندر
 عكس

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی

آزمایشگاه درس سرگروه 

 علوم تجربی استان

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

مرحله  مجری سرای مدیرپژوهش

 تجربی علوم آزمایشگاهمسابقات  استانی

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای  کارشناس امورپژوهش

 دانش آموزی 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

  استانمعاون آموزش متوسطه 

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 استانیت آموزش و پرورش مدیر

 

 

 تاریخ و امضا



 ( 4صفحه ) 

 1   ویپست

 

  فیلم گرایش راهنمای

 آزمااگشیه علوم تجربی کشوری  مسابقات  نوزدهمین دوره

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 



 ( 5صفحه ) 

 : مقدمه .1

شرکت در مسابقات آزمایشگاه در مشتاق فعال و دانش آموزان  برایبه منظور ایجاد فرصت  ،دبیرخانه راهبری کشوری آزمایشگاه علوم تجربی

آزمایش های کم و  با توجه به اینکه این بخش را می توان با ابزار ساده .اقدام به برگزاری این بخش از مسابقات نموده است ،تمام مناطق کشور

 تمام افراد عالقمند وجود دارد.برای امکان شرکت  ،خطر انجام داد

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 مشخص بندی زمان طبق و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند می نظری متوسطه دوم و اول های دوره آموزان دانش تمام

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

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

 .باشند هم)در دوره دوم( تحصیلی  مختلفهای رشته  ازو  پایهدو  از توانند می و بوده و دوره جنسیت ، منطقهباید از یک  تیم اعضای:  1تذکر

 .باشد می ... و تیزهوشان ،غیردولتی ،دولتی مدارس تمام آموزان انشل دشام مسابقات این:  2تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 .شودانتخاب با آنها مباحث مرتبط و  1ذکر شده در جدول  1399-1400درسی سال تحصیلی کتب از هر دوره تحصیلی، آزمایش  .1

 .یکی از مفاهیم کتاب درسی را به شیوه نوین ارایه کند ،بلکه شده باشد بیاننباید عینا در کتاب درسی ، شدهآزمایش انتخاب  .2

 باشد.مراحل انجام آزمایش  در تمام می بایست نمایان گر فعالیت دانش آموزان فیلم .3

 تهیه گردد. mp4و با فرمت   zoomبدون لرزش )استفاده از پایه دوربین(، با لنز فیلم،  .4

 حائز اهمیت می باشد. کیفیت صدای فیلم )استفاده از میکروفون یقه ای یا هدست و ...( .5

فیلم نمایش  سرعت ید قبل از ارسال،می توان ،زمان انجام آزمایش بودنطوالنی در صورت )باشددقیقه  5و حداکثر  2حداقل  فیلم ارسالی،زمان  .6

 .(دایییا قسمت های غیر ضروری را حذف نمو را تند 

نام استان، منطقه،  (،افراد تیم) خودثانیه  60در مدتحداکثر  دانش آموز، آزمایش عنوان شود و در پایان ابتدای آزمایش، موضوعالزم است در  .7

 نمی شود. لحاظ فیلمزمان  ءجزثانیه  60را معرفی نماید. این  )افراد تیم( پایه و رشته تحصیلی خود، معلم راهنماواحد آموزشی، 

برداری و انجام آزمایش در مکان ایمن نظیر آزمایشگاه مدرسه و یا پژوهش سرای دانش آموزی باشد و در صورت انجام آزمایش محل فیلم  .8

 ( الزامی است..عینک ایمنی و..، نکات ایمنی )داشتن روپوش تمام رعایت ،در منزل

 صدای موجود در فیلم، صدای دانش آموزان در حال انجام آزمایش باشد. .9

 در فیلم حضور نداشته باشند. ،یا صوتی تصویریدبیران محترم راهنما به صورت  .10

 نباشد. ... و ،آزمایش ها شامل انفجارهای وسیع، کار با مواد سمی و خطرناک و آسیب رسان به محیط زیست و دانش آموزان .11

استفاده موثر از تکنولوژی آموزشی و انتخاب موضوعات ارزیابی آثار بر مبنای محورهای خالقیت و نوآوری، ایمنی و بهداشت محیطی و فردی،  .12

 متناسب با کتب درسی می باشد.

 در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره، آثار ارسالی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. تذکر:

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

 4mpدر فرمت  فیلم .1



 ( 6صفحه ) 

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

 )تصویر عکس پرسنلی)اسکن شده یا با کیفیت مطلوب .3

 از روند و مراحل فیلم برداری و پشت صحنه JPG عکس با فرمت  5تا  3 .4

 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار آزمایشگاه علوم تجربی دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  : . مرحله منطقه ای1ـ  5

با همکاری گروه آموزشی پژوهش سرای دانش آموزی، توسط آثار، در این مرحله نمایند. می خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال 

شده  داوری 3یا  2 نمون برگ اساس برو  (و زمین شناسی زیست شناسی ،های آموزشی فیزیک، شیمی طقه )یا گروهآزمایشگاه علوم تجربی من درس

و سرگروه های  منطقهپژوهش سرای دانش آموزی الزم است گردند.  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت ،منطقه با سهمیه مطابق و برگزیدگان

 این مستنداتانجام داده و سپس  هاآننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعرا  آثار برگزیدهمد آکار هدایتو  یند راهنماییآفر، آموزشی مذکور

 د.نارسال گرد آزمایشگاه علوم تجربی استانی دانش آموزی مجری سرای پژوهشبه  ،آثار

آزمایشگاه درس سرگروه با همکاری  تجربی و علوم مسابقات آزمایشگاه مرحله استانی مجری سرای پژوهش توسطمرحله استانی : . 5-2 

 داوری 3یا  2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت علوم تجربی استان

کشوری  دبیرخانه راهبریبرگزیده به گردند. مستندات آثار  می معرفی کشوری مرحله شرکت در جهت ،استان با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان

 می گردد. ارسالآزمایشگاه علوم تجربی 

 گیرد.و سایر مستندات به صورت غیر حضوری انجام می  ها استان از ارسالی فیلم هایدر این مرحله، بررسی و ارزیابی :  . مرحله کشوری5-3

 : ضمائم .6

 : کتب درسی مرجع آزمایشات 1جدول 

پایگاه کتاب های درسی وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد کتب درسی فوق را می توانید از  تذکر :

 دریافت نمایید. chap.sch.irآموزشی به آدرس 

 

 (706)کد کتاب : علوم تجربی پایه هفتم  .1

 (806علوم تجربی پایه هشتم )کد کتاب :  .2

 (906علوم تجربی پایه نهم )کد کتاب :  .3

 دوره اول متوسطه

 (110217)کد کتاب :  رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی دهمپایه  (1) علوم تجربیآزمایشگاه  .1

 (111217رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی )کد کتاب : یازدهم پایه ( 2) آزمایشگاه علوم تجربی .2

دوره دوم متوسطه 

 نظری



 ( 7صفحه ) 

  فیلم : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  )آزمایش( فیلمعنوان 

  نفره( 2)انفرادی/تیم  شرکت در گرایشنحوه 

   اندانش آموزدانش آموز/ خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   دوره تحصیلی

   تحصیلی رشته

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

 مختصری از آزمایش شرح

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 آموزشی سرگروه

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
 

 

 

 



 ( 8صفحه ) 

 )انفرادی( فیلمغیرحضوری داوری  :2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : موضوع آزمایش

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 رشته تحصیلی :

  : نام و نام خانوادگی دانش آموز

 شماره تماس : کد ملی :

 معیار ارزیابی ارزیابی موضوع
حداکثر 

  امتیاز
امتیاز 

 کسب شده

 خالقیت

 و نوآوری
  26 نوآوری )خلق روش جدید آزمایش( .1

ایمنی و بهداشت 

 فضا و فرد

  9 روش انجام آزمایش  .2

  7 یزیست محیط رعایت نکات ایمنی و .3

اعتبار علمی 

 آزمایش

  14 نتیجه گیری مطابق هدف(یند آزمایش)بیان هدف، انجام آزمایش، آسازماندهی فر .4

  13 صحت علمی نتیجه کار -صحت علمی روش کار .5

 تکنولوژی

  12 نور -تصویر -کیفیت صدا .6

وضوح ، فضای پشت صحنه، مناسب بودن فضای فیزیکی )چیدمان وسایل روی میز .7

 موارد موثر در نتیجه آزمایش(و جزئیات 
14  

  5 کامل تصویر کامل دانش آموز و معرفی .8 معرفی

  100 نهاییامتیاز 

 نظر کلی داوران:

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

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

 اس : ................... امضا : ..............نام و نام خانوادگی داور سوم منطقه ای/استانی/کشوری : ......................  مدرک تحصیلی : .....................  شماره تم

 نام و نام خانوادگی 

 سرگروه درس آزمایشگاه علوم تجربی

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

مرحله  مجری سرای مدیرپژوهش

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه استانی

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی 

کارشناس امور پژوهش سراهای دانش 

 آموزی

 

 تاریخ و امضا

 

 



 ( 9صفحه ) 

 نفره( 2)تیم  غیرحضوری فیلم: داوری 3رگ نمون ب

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : موضوع آزمایش

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 رشته تحصیلی :

  ان :خانوادگی دانش آموزنام و نام 

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ارزیابی موضوع
حداکثر 

  امتیاز
امتیاز 

 کسب شده

 خالقیت

 و نوآوری
  26 نوآوری )خلق روش جدید آزمایش( .1

ایمنی و بهداشت 

 فضا و فرد

  9 روش انجام آزمایش  .2

  7 یزیست محیط رعایت نکات ایمنی و .3

اعتبار علمی 

 آزمایش

  12 یند آزمایش)بیان هدف، انجام آزمایش، نتیجه گیری مطابق هدف(آسازماندهی فر .4

  12 صحت علمی نتیجه کار -صحت علمی روش کار .5

 تکنولوژی

  12 نور -تصویر -کیفیت صدا .6

وضوح ، فضای پشت صحنه، مناسب بودن فضای فیزیکی )چیدمان وسایل روی میز .7

 موارد موثر در نتیجه آزمایش(و جزئیات 
12  

 معرفی
  5 کامل و معرفی انتصویر کامل دانش آموز .8

  5 میزان مشارکت کار گروهی .9

  100 نهاییامتیاز 

 نظر کلی داوران:

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

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 سرگروه درس آزمایشگاه علوم تجربی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 پژوهش سرای مجریمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجری سرای مدیرپژوهش

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی 

کارشناس امور پژوهش سراهای 

 دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 



 ( 10صفحه ) 

 2   ستویپ

 

  انیمیشن گرایش راهنمای

 آزمااگشیه علوم تجربی کشوری  مسابقات  نوزدهمین دوره

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 



 ( 11صفحه ) 

 مقدمه : .1

استفاده از منابع قابل دسترس مثل اینترنت از اهداف استفاده از  و ایجاد روحیه مسئولیت پذیری ،آموزش مهارت های خاص به دانش آموزان

تر مواد تصویری شده نوع شناخته  ،افزایش میزان اثربخشی تدریس و بهبود یادگیری است. انیمیشن ،فناوری های نوین است و هدف نهایی

 ما را یاری می کند.در یادگیری  ،که در کسب نتایج بهتر استآموزشی 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

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

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

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

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم اعضای:  1تذکر

 .باشد می ... و تیزهوشان ،غیردولتی ،دولتی مدارس تمام آموزان انشل دشام مسابقات این:  2تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 باشد. 1ذکر شده در جدول  1399-1400کتب درسی سال تحصیلی یکی از مفاهیم  ،موضوع انیمیشن .1

 دقیقه باشد. 5دقیقه و حداکثر  1حداقل  ،مدت انیمیشن .2

 د.را داشته باش ها پخش در تمام دستگاه یتقابل ،انیمیشنفرمت  .3

 باشد. mb100انیمیشن حداکثر حجم  .4

 تناسب انتخاب رنگ و اندازه فونت ها رعایت شود. .5

 متناسب با موضوع باشد. ،انتخاب عناصر پس زمینه .6

 رعایت شود.تناسب و کیفیت اصوات و جلوه های صوتی  .7

 رعایت شئونات اسالمی در فیلم الزامی است. .8

 در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره، آثار ارسالی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. : تذکر

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

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

 اصل اثر .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

 .(.تدوین و .، مراحل فیلم برداری، فیلم نامه یا سناریوی پایه اثر، فیلم، عکس ( مستندات مراحل ساخت .3

 )تصویر عکس پرسنلی)اسکن شده یا با کیفیت مطلوب . .4

 

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار آزمایشگاه علوم تجربی دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

با همکاری گروه آموزشی طقه پژوهش سرای دانش آموزی من توسطخود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله 



 ( 12صفحه ) 

شده و  داوری 2 نمون برگ اساس برو  (و زمین شناسی زیست شناسی ،های آموزشی فیزیک، شیمی  بی منطقه )یا گروهآزمایشگاه علوم تجر درس

و سرگروه های  پژوهش سرای دانش آموزی منطقهالزم است گردند.  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق برگزیدگان

 این مستنداتانجام داده و سپس  هاآننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفر ،آموزشی مذکور

 د.نارسال گرداستانی آزمایشگاه علوم تجربی  دانش آموزی مجریسرای  پژوهشبه  ،آثار

آزمایشگاه درس سرگروه با همکاری  تجربی و علوم مسابقات آزمایشگاه مرحله استانی مجری سرای پژوهش توسطمرحله استانی : . 5-2 

شده و  داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت علوم تجربی استان

آزمایشگاه کشوری  دبیرخانه راهبریآثار برگزیده به گردند. مستندات  می معرفی کشوری مرحله شرکت در جهت ،استان با سهمیه مطابق برگزیدگان

  ارسال می گردد. علوم تجربی

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

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

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

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

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

 ضمائم : .6

 انیمیشن : شناسنامه 1نمون برگ  

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرعنوان 

    اندانش آموزدانش آموز/ خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    دوره و رشته تحصیلی

    پایه تحصیلی

    تلفن همراه

پیدایش ایده و جزییات اثر و نرم  شرح مختصر

 افزارهای استفاده شده

 

میزان درصد قطعه و آثار تصویری و یا صوتی 

گرفته به کارتولیدی به نسبت قطعه و بخش های 

شده از دیگر آثار)در صورت استفاده از برش های 

 (.نام اثر را بنویسید دیگر آثار،

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 آموزشی سرگروه

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا



 ( 13صفحه ) 

 انیمیشنغیرحضوری : داوری 2برگ  نمون

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : عنوان اثر

 تحصیلی : دوره منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 تحصیلی : پایه

 رشته تحصیلی :

 نام و نام خانوادگی دانش آموز/ دانش آموزان 

1) 2) 3) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ارزیابی موضوع
حداکثر 

  امتیاز
امتیاز 

 کسب شده

 مقدمه
تم و ایده   .1  7  
داستان  .2  7  

 خالقیت

شخصیت پردازی در داستان  .3  7  

. خالقیت و نوآوری 4  7  

طراحی کاراکتر  .5  7  

اصول تنظیم 

 محتوا

  9  کتب درسی مرجععات واهمیت و انتخاب موضوع و تناسب آن با موض .6

. پرداخت محتوا و انتقال پیام 7  9  

 تدوین

کیفیت تصاویر و انیمیت مناسب  .8  8  

طراحی بک گراند  .9  7  

نور پردازی مناسب  .10  8  

تدوین مناسب   .11  8  

صدا گذاری و موسیقی  .12  8  

پرداخت بازی ها و دکوپاژ  .13  8  

  100 نهاییامتیاز 

 نظر کلی داوران:

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

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 سرگروه درس آزمایشگاه علوم تجربی

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 پژوهش سرای مجریمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجری سرای مدیرپژوهش

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی 

کارشناس امور پژوهش سراهای 

 دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا



 ( 14صفحه ) 

  انیمیشن: داوری آنالین  3نمون برگ 

 

 : کتب درسی مرجع 1جدول 

کتب درسی فوق را می توانید از پایگاه کتاب های درسی وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد  تذکر :

 دریافت نمایید. chap.sch.irآموزشی به آدرس 

 

 توضیحات امتیاز کسب شده امتیاز حداکثر معیار داوری ردیف

   30 مصاحبه و نحوه ارائه اثر ۱

   40 یند تولید اثرآتسلط علمی به فر ۲

   30 توانایی در پاسخ به سواالت داوران ۳

   100 جمع امتیاز نهایی

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

 : ................... ره تماس : ..................... امضانام و نام خانوادگی داور دوم کشوری : .....................................  مدرک تحصیلی : ...............................  شما

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

 نام و نام خانوادگی

 آزمایشگاه علوم تجربیس در دبیر دبیرخانه راهبری کشوری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 (706علوم تجربی پایه هفتم )کد کتاب :  .4

 (806علوم تجربی پایه هشتم )کد کتاب :  .5

 (906علوم تجربی پایه نهم )کد کتاب :  .6

 متوسطهدوره اول 

 (110217)کد کتاب : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی دهمپایه  (1) علوم تجربیآزمایشگاه  .3

 (111217رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی )کد کتاب : یازدهم پایه ( 2) آزمایشگاه علوم تجربی .4

دوره دوم متوسطه 

 نظری



 ( 15صفحه ) 

 3   ویپست

 

 افزاراهی کارربدی رنم  گرایش راهنمای

 آزمااگشیه علوم تجربی کشوری  مسابقات  نوزدهمین دوره

تحصیلی
  1399-1400 رد سال 

 

 



 ( 16صفحه ) 

 مقدمه : .1

این ابزارها و به طوری که  است. یادگیری -در فرآیند یاددهی آنها تاثیر ویژه ،یکی از مهمترین دالیل لزوم توجه به فناوری های الکترونیکی

تفاوتهای فردی و توجه به ، ند و باعث تسهیل و کاهش زمان یادگیریه اشعاع قرار دادال شان پایه و اساس یادگیری را تحتکارایی شگفت انگیز

 توانایی جلب توجه فراگیرنده به موضوع تدریس می شود.

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

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

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

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

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندباید از یک  تیم اعضای:  1تذکر

 .باشد می ... و تیزهوشان ،غیردولتی ،دولتی مدارس تمام آموزان انشل دشام مسابقات این:  2تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 باشد.با آنها مباحث مرتبط و  1ذکر شده در جدول  1399-1400، از کتب درسی سال تحصیلی موضوع اثر انتخاب شده .1

 نرم افزار تولیدی باید اصیل و حاصل فعالیت خود فرد باشد. .2

 باشد. iosاندروید و  ،می تواند در ویندوز ،محیط اجرای نرم افزار .3

 متن با زبان خارجی باشد.و  صدامحیط نرم افزار کامال فارسی و بدون استفاده از  .4

 نصب برنامه های کمکی باشد. نیاز به بدون و قابل نصب در دستگاه های معمولی، تولیدی ینرم افزارها .5

 تولید مشابه داخلی نداشته باشد. ،نرم افزار .6

 بدون ویروس و ایمن باشد. ،فایل نرم افزار .7

 بدون نیاز به اینترنت باشد. ،دسترسی کاربر به کل محتوا .8

 داشته باشد. را قابلیت نصب سریع توسط کاربر .9

 داشته باشد. اسرعت باال در اجرای محتو .10

بوده و در صورت عدم تصویر خاصی در آثار ارسالی، رعایت فرهنگ و شئونات اسالمی ضروری ، در صورت استفاده از موسیقی، صدا، متن .11

 رعایت این امر، آثار ارسالی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.

 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

 اصل اثر .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

 مستندات مراحل ساخت .3

 )تصویر عکس پرسنلی)اسکن شده یا با کیفیت مطلوب . .4

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه همگام ثبت نام نموده اند، آثار آزمایشگاه علوم تجربی دانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

با همکاری گروه و طقه پژوهش سرای دانش آموزی منتوسط خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله 
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 داوری 2 نمون برگ اساس برو  (شناسیو زمین  زیست شناسی ،های آموزشی فیزیک، شیمی  آزمایشگاه علوم تجربی منطقه )یا گروه آموزشی درس

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

 مستنداتانجام داده و سپس  هاآننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفر، های آموزشی مذکور

 د.نارسال گرداستانی آزمایشگاه علوم تجربی  دانش آموزی مجریسرای  پژوهشبه  ،آثار این

آزمایشگاه درس سرگروه با همکاری  تجربی و علوم مسابقات آزمایشگاه مرحله استانی مجری سرای پژوهش توسطمرحله استانی : . 5-2 

شده و  داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت علوم تجربی استان

آزمایشگاه کشوری  آثار برگزیده به دبیرخانه راهبریگردند. مستندات  می معرفی کشوری مرحله شرکت در جهت ،استان با سهمیه مطابق برگزیدگان

  گردد.ارسال می  علوم تجربی

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

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

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(  اثردانش آموزانی که در تدوین 

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

 ضمائم : .6

  افزارهای کاربردی نرم : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  اثرعنوان 

    اندانش آموزدانش آموز/ خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی رشتهدوره و 

    پایه تحصیلی

    تلفن همراه

  پیدایش ایده و جزییات اثر  شرح مختصر

  توضیحات :

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 آموزشی سرگروه

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 افزارهای کاربردی نرمغیرحضوری : داوری 2برگ  نمون

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : عنوان اثر

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 رشته تحصیلی :

 نام و نام خانوادگی دانش آموز/ دانش آموزان 

1) 2) 3) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ارزیابی موضوع
حداکثر 

  امتیاز
امتیاز 

 کسب شده

 مشخصات کلی

 نرم افزارآموزشی

  1 پدیدآورندگان و عنوان محصول تولید شده /مشخصات پدیدآورنده

  2 مشخص بودن مخاطب و هدف از تولید

  2 های مختلف نرم افزار بخش داشتن راهنمای نصب و استفاده از

  1 نرم افزارهای مورد نیاز جهت اجرا مشخص نمودن سخت افزار و

اسب از مناستفاده 

 ،رنگ، گرافیک

  دا وص

 صفحه آرایی

  2 هنگ با موضوعاهم استفاده از گرافیک متناسب و

  2 های مختلف قسمت موسیقی مناسب و قابل کنترل در

  2 استفاده از اندازه، نوع و رنگ قلم به کار رفته در قسمت های مختلف

  2 نشانه ها و فضا جهت جابجاشدن بین صفحات، استفاده مناسب از نمادها

  2 مناسب و باکیفیتصداگذاری 

  2 چیدمان صحیح اجزا در صفحه توازن بین اجزا و صفحه آرایی و

  2 ثابت و متحرک  به کار رفته جهت ارائه محتوا کیفیت تصاویر

مشخصات فنی 

 نصب و

 اجرای نرم افزار

  2 عدم وابستگی به سیستم عامل خاص

  Autorun 3نصب یا اجرای نرم افزار به صورت خودکار 

  2 راه اندازی مجدد سیستم عدم نیاز به تغییر فایل سیستم ها و

  2 نرم افزارهای مورد نیاز به صورت خودکار نصب فونت ها و

  2 کاربری رابطه با کارکرد منطقی نرم افزار و نداشتن مشکل خاصی در

 سهولت کاربرد

  2 کاربرمراحل آموزش محتوا به نحومناسب برای  مشخص بودن توالی و

  2 رفته پیام های به کار کامل بودن دستورالعمل ها و روشن و

  2 توانایی، از نرم افزار  مخاطب با حداقل اطالعات واستفاده 

  2 هماهنگی با سایر نرم افزارها استفاده از کلیدهای عملیاتی و
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میزان  نوع و

به کاررفته  تعامل

 آموزش در

  6 آموزش دوسویه )تعاملی( در ارائه محتوااستفاده از شیوه های مناسب 

  4 استفاده از محیط های شبیه سازی شده جهت آموزش

  3 دریافت پاسخ به شیوه مناسب و ارائه راهنمایی های الزم استفاده از تمرین های هدفمند و

  2 تمایل در مخاطب  انگیزه وبا هدف ایجاد ارانه محتوا 

 آزمون

  2 داشتن بانک سوال

  2 نمایش سواالت به صورت تصادفی

  3 کشیدن و رهاکردن و...( ، کلیک کردنی، اتصال،ای تنوع در آزمون ها )چهارگزینه

  3 ارائه پاسخ نامه نمایش نتایج آزمون و ارزشیابی دقیق و

  2 نگهداری نتایج آزمون در بانک و امکان مقایسه آن

 محتوای آموزشی

  2 طریق نرم افزارهای آموزشی  شده برای آموزش ازمحتوای انتخاب تناسب 

  3 سازماندهی محتوا  دربه ارتباط عمودی و افقی مطالب توجه  میزان

  4 میزان توجه به اصل تاکید، توازن، سادگی، پیوستگی  مطالب در ارائه محتوا

  3 مطالب ارائه شده صحت علمی و دقت در

  3 مطالب ارائه شده محتوای آموزشی میزان پوشش 

  3 فاقد اشتباهات امالیی و دستوری وآیین نگارش  ،وشتارینرعایت قواعد 

  2 برتری خاصی بر روش های آموزش سنتی و  محتوا جذابیت و روش آموزشمیزان 

 موارد خاص

  3 نرم افزار در زمان آموزش  استفاده ازمیزان صرفه جویی 

  4 به آزمایشگاه یا کارگاه  مندنیاز محتوایارائه برای نرم افزار  شدهامکانات لحاظ 

  3 آموزشی پرهزینه ینرم افزار برای آزمایش هاشبیه سازی  امکانات

  4 .پرمخاطره از نرم افزار برای انجام آزمایش های خطرناک واستفاده 

  100 نهاییامتیاز 

 نظر کلی داوران:

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

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

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

 خانوادگی  نام و نام

سرگروه درس آزمایشگاه علوم 

 تجربی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای مجری

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجری سرای مدیرپژوهش

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی 

کارشناس امور پژوهش سراهای 

 دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا
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  افزارهای کاربردی نرم: داوری آنالین  3نمون برگ 

 

 : کتب درسی مرجع 1جدول 

کتب درسی فوق را می توانید از پایگاه کتاب های درسی وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد  تذکر :

 دریافت نمایید. chap.sch.irآموزشی به آدرس 

 توضیحات امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز معیار داوری ردیف

   30 مصاحبه و نحوه ارائه اثر ۱

   40 یند تولید اثرآتسلط علمی به فر ۲

   30 توانایی در پاسخ به سواالت داوران ۳

   100 جمع امتیاز نهایی

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 آزمایشگاه علوم تجربیدرس  دبیر دبیرخانه راهبری کشوری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 (706علوم تجربی پایه هفتم )کد کتاب :  .7

 (806علوم تجربی پایه هشتم )کد کتاب :  .8

 (906علوم تجربی پایه نهم )کد کتاب :  .9

 دوره اول متوسطه

 (110217)کد کتاب : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی دهمپایه  (1) علوم تجربیآزمایشگاه  .5

 (111217رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی )کد کتاب : یازدهم پایه ( 2) آزمایشگاه علوم تجربی .6

دوره دوم متوسطه 

 نظری


