


 

 ( 1صفحه ) 

 باسمه تعالی
 

 

 

 اننو فناوری  مسابقات کشوری   شیوه انهم 

 سرااهی دانش آموزی  ژپوهش 

 سال  
ت

حصیلی
 99-1398  

 

 

 

 

 

 



 

 ( 2صفحه ) 

 الف ـ مقدمه : 

دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولي و اتمي و استفاده از خواص آن سطوح نانوفناوری، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جديد با در 

خه های مي باشد. با دقت به تعريف نانوفناری مي توان دريافت که نانوفناوری يک رويکرد بین رشته ای است و مي تواند اکثر نیازهای جوامع در شا

یک و.... ( را پاسخ دهد. نانو فناوری در قرن بیست و يکم شاخه ای مختلف )پزشکي، داروسازی، کشاورزی، محیط زيست، هوافضا، الکترون

 استراتژيک از علوم مختلف خواهد بود و در تمامي زوايا و بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگي، اجتماعي، سیاسي و نظامي و.... نفوذ و زندگي

های گذشته جايگاه ويژه ای به لحاظ تحقیق و پژوهش در بین محققان انسان را بطور گسترده ای تحت الشعاع قرار خواهد داد. از اين رو در دهه 

سراهای دانش آموزی کشور در راستای ترويج علوم مذکور، اقدام به برگزاری جهان به خود اختصاص داده است. قطب کشوری نانوفناوری پژوهش

ش آموزان به فعالیت های پژوهشي در اين حوزه، دانش آموزان اولین دوره مسابقات کشوری نانو فناوری نموده است تا ضمن ترغیب و تشويق دان

 مند را نیز شناسايي و زمینه ارتباط موثر ايشان با فعاالن حوزه نانو فناوری و صنايع مرتبط را فراهم آورد.مستعد و عالقه

 ب ـ اهداف :
 اشاعه دانش بین رشته ای نانو فناوری متناسب با اهداف دوره های مختلف تحصیلي  .1

 کشف استعداد ها و هدايت دانش آموزان خالق و توانمند برای  نقش آفريني فعال در حوزه نانو فناوری  .2

 ايجاد زمینه جهت طراحي و انجام پروژه های تحقیقي در حوزه  نانو فناوری .3

 معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات: -پ
، مطابق تقويم اجرايي مندرج در بخشنامه برگزاری اولین حضوری و غیرحضوریبه صورت اين مسابقات در دو مرحله استاني و کشوری  .1

برگزار مي   5/5/98مورخ  76476/400پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی به شماره  –دوره جشنواره علمي 

 گردد.

 نظارت با و استاني های توسط قطب بخشنامه، اين 7تا  1ره راهنمای هر گرايش موضوع پیوست های شما 5مرحله استاني مسابقات وفق بخش  .2

 به توجه )با غیرحضوری یا حضوری به صورت استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور پیگیری و نظارت محترم کارشناس

تعیین شده در  سهمیهو  گرايش هر راهنمای 6بخش  مندرج در داوری و بر اساس نمون برگ هایاستانی(  منابعتامین  و صالحدید

 . گردد مي جدول ذيل، برگزار

به صورت حضوری و همین بخشنامه،  7تا  1راهنمای هر گرايش موضوع پیوست های شماره  5مرحله کشوری مسابقات وفق بخش   .3

 راهنمای هر گرايش، مي باشد. گرايش های غیر حضوری توسط قطب  6داوری مندرج در بخش  و بر اساس نمون برگ های غیرحضوری

 و با توجه به سهمیه به صورت حضوری  "کارسازه"و  "پژوهشي -علمي مقاله"کشوری نانو پژوهش سراهای دانش آموزی و گرايش های 

 دفتر آموزش متوسطه نظری و در صورت تامین اعتبارات الزم، برگزار مي گردد.مقرر شده توسط           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 3صفحه ) 

 فردی /گروهی گرایش مسابقه ردیف
 دوم دوره

 ابتدایی

 اول دوره

 متوسطه

 دوم دوره

نظری متوسطه  

متوسطه فنی  دوم دوره

 و حرفه ای و کاردانش
 راهنما

پژوهشي-مقاله علمي 1 نفره 3 تا 2 تیم یا انفرادی   1پيوست 3 3  

2 

خلق ایده  مقاله مروری و 

های نو با مروری بر یافته 

های پژوهشي پیشین 

 محققان

نفره 2 تیم یا انفرادی  2پيوست 1 1  

نفره 3 تا 2 تیم یا انفرادی كارسازه 3  3پيوست 2 2  

4 
گزارش نویسي و مستند 

 سازی)محرک رشد گیاه(

نفره 2 تیم یا انفرادی  4پيوست  2 2 

5 

گزارش نویسي و مستند 

سازی)پوشش های 

 ابگریز(

نفره 2 تیم یا انفرادی  5پيوست 2 2  

نانو مصور كتابچه 6 نفره 2 تیم یا انفرادی   6پيوست  2 2 

انیمیشن و فیلم 7 نفره 2 تیم یا انفرادی   7پيوست 2 2  

 

 ت - معرفی برگزیدگان استانی برای شرکت در  مرحله کشوری مسابقات
 

توسط کارشناس محترم نظارت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان به همراه  و برگزيدگان مرحله استاني مطابق نمون برگ ذيل        

راهنمای  4کارسازه مي بايست اصل اثر  برای مرحله دوم کشوری ارسال گردد(، ذکر شده در بخش  گرايش)در مستندات مورد نیاز آثارتمامي 

فناوری مستقر در نانوه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران )قطب کشوری هر گرايش و نمون برگ های داوری برگزيدگان؛ با نامه رسمي ب

تهران( معرفي مي گردند. همچنین ضروری است کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی ضمن  15پژوهش سرای دانش آموزی ابن سینا منطقه 

ن ايجاد شده است، نسبت به ثبت نام برگزيدگان استاني جهت شرکت در که از قبل در سامانه همگام برای ايشا  "کمیته اجرايي استان" ورود با نقش

 مرحله کشوری مسابقات، اقدامات الزم را معمول نمايند.

 پرتال به مي توانید آموزشي، محتواهای از استفاده و مسابقات اجرای روند در احتمالي تغییرات و اخبار آخرين از اطالع کسب جهت  :تذکر        

 فناوری نانو کشوری )در ساعات اداری( قطب 09375178075 تلفن شماره با يا مراجعه( src.medu.ir) آموزی دانش سراهای پژوهش کشوری

 .نمايید حاصل تماس
 

 

 

 

 

 



 

 ( 4صفحه ) 

 

 

 

 
 

 رایش:گ                         نام استان:                                                                                                

 عكس امتیاز در استان تلفن تماس نام و  نام خانوادگی کد ملی کد تیم دوره تحصیلی  ردیف

1 

       

    

    

2 

      

    

    

3 

      

    

    

1 

       

    

    

2 

      

    

    

3 

      

    

    

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه استان

 تاریخ وامضا

 

 نام و نام خانوادگی

 مدیر کل آموزش و پرورش استان

 تاریخ و امضا



 

 ( 5صفحه ) 

 1ویپست

 

 ژپوهشی-مقاهل علمی راهنمای 

 سرااهی دانش آموزی  فناوری ژپوهشاننومسابقات کشوری 

تحصیلی
  1398-99 سال 

 

 

 
 

 



 

 ( 6صفحه ) 

 مقدمه: .1

دارند نه تنها بصورت فردی يا اجتماعي بلکه بطور تخصصي و حرفه ايي ضروری و  و پژوهشي پرداختن به فعالیت هايي که ماهیت ترويجي

اجتناب ناپذير است و به منظور اين مهم در بسیاری از کشورها و سازمانها، بخش های ويژه ايي برای فعالیت های ترويجي جهت آموزش انسان 

فعالیت های ترويجي از سنین کودکي و نوجواني )و همه مقاطع  .و اين تبه عنوان يکي از اصلي ترين بخش های توسعه پايدار تعريف شده اس

و  قطب نیاز به ارتباط بین معلمین، دانش آموزان، دانشجويان  و تشکیل  قرار گرفته گیرد که برای دستیابي به آن مي تواند مورد توجهسني( 

ترويجي و علمي پژوهشي در حوزه نانوفناوری توسط قطب  –علمي  انجمن های علمي پژوهشسرا ها است در همین راستا  نخستین مسابقه بزرگ

اين رويکرد با هدف فعال سازی بخش پژوهش دانش آموزی پژوهش سرا کشوری نانوفناوری پژوهشسراهای دانش آموزی برگزار مي گردد.

 تعريف گرديده است.و تعامل اين دو بخش ها و انجمن های علمي مدارس 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 اجرايي تقويم در شده مشخص زمانبندی طبق و همگام درسامانه خود کاربری پنل طريق از توانند ميمتوسطه  ی دوره آموزان دانش تمام

 مورخ 400/  76476 شماره به آموزی دانش سراهای پژوهش دستاوردهای نمايشگاه پژوهشي و-علمي جشنواره دوره اولین برگزاری بخشنامه

 .نمايند نام ثبت نفره 3 تا 2 تیم انفرادی یا صورت به ، 98/  5/  5

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 صورت به و زير محور های از يکي در 1 شماره جدول مطابق پژوهشي علمي مقاله PDF  و word تهیه گردد.  

 شي دانش آموزان ارايه دهنده باشد.مقاالت پژوهشي حاصل کار پژوه 

  حائز رتبه نشده باشد.مقاله در هیچ جشنواره ی مطرح کشوری 

  نفره دارای  3حداکثر  2به منظور ترويج و تقويت روحیه کار تیمي پژوهش انجام شده ، اجرای پژوهش توسط گروه های حداقل

 باشد.امتیاز ويژه مي

  .هر دانش آموز تنها مجاز به ارسال يک مقاله پژوهشي است 

 قاله در پژوهش سرای دانش اموزی يا انجمن های علمي مدارس را بر اساس اولويت پذيرش با مقاله هايي است که شناسنامه گزارش م

 داشته باشد. 2نمون برگ 

  در صورتي که جهت پیشبرد فعالیت های مرتبط با مقاله از همکاری قطب های استاني و کشوری، نهادهای علمي مرتبط، دانشگاهها

 .مرکز و گواهي تائید آن نیز دريافت گردد و موسسات آموزشي و ... استفاده شده است، ضروری است که نام

 

 محورها

 (-تصفیه آب و محیط زيست -نانوکامپوزيت -نانوشیمي )تمامي محورهای نانوشیمي و شیمي سبز 

 )نانوپژشکي، نانودارورساني، مهندسي بافت و نانوزيست فناوری ) مشروط مرتبط بودن با فناوری نانو 

 انرژی های تجديد پذير 

   حوزه غذا ، دارو و کشاوزینانو فناوری 

 نانوالکترونیک 

 نانوپلیمر 

 



 

 ( 7صفحه ) 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 گردد: مي نانو ارسال فناوری استاني قطب به تیم کد( با نام  ZIPفشرده )  فايل يک در ذيل مستندات تمامي

   pdf و  word 2007فرمت دو در تدوين راهنمای  اساس بر پژوهشي مقاله .1

 تکمیل شده 1نمون برگ   .2

 تکمیل شده 2نمون برگ  .3

 شود. 2نمون برگ ضمیمه  گواهي تايیديه از مراکز علمي معتبر .4

 :(فرآیند داوری)مراحل اجرایی  .5

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت فناوری نانو استاني های قطب توسط :استانی مرحله . 5-1

 انجام گرفته و برگزيدگان  4برگ شده  و با توجه به صالحديد قطب استاني داوری حضوری طبق نمون  داوری 3 برگ نمون اساس بر استان آموزی

 کشوری اول مرحله حضور در جهت استان سهمیه مطابق و برگزيدگانگردند  مي معرفي کشوری اول مرحله حضور در جهت استان سهمیه مطابق با

 فناوری ارسال مي گردد. نانو به قطب کشوریبه همراه فرم های داوری استان گردند و مستندات آثار برگزيده  مي معرفي

به توسط داوران قطب کشوری پژوهشي و ساير مستندات  –در اين مرحله، بررسي و ارزيابي مقاالت علمي  مرحله اول کشوری: .5-2

به مرحله دوم کشوری   ،توجه به سهمیه مقرر شده توسط دفتر آموزش متوسطه نظری بابرگزيده صورت مي گیرد و آثار صورت غیر حضوری 

 راه مي يابند.

در جشنواره علمي پژوهشي پژوهش  ،)نهايي( 4برگ طبق نمون  طرح های برتر جهت داوری حضوریاز  دوم کشوری:مرحله .  5-3

 آورد.سرا های کشور)به صورت پوستر يا ارائه حضوری( دعوت به عمل مي 

 فرمت پوستر متعاقبا برای دانش آموزان راه یافته به مرحله نهایی کشوری ارسال میگردد.
 .گردند مي معرفي 5 برگ نمون طبق کشوری، دوم و اول مراحل امتیازهای مجموع از امتیاز باالترين کسب با منتخب آثار نهايت در

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 8صفحه ) 

 ضمائم: .6

 پژوهشی -معرفی مقاله علمی  :1نمون برگ 

 

 

 شناسنامه اثر                                

 استان 

 شهر 

 نام مدرسه / پژوهش سرای دانش آموزی 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 گرایش مسابقه 

 نام و نام خانوادگی طراح/ طراحان   

 کد ملی دانش آموز   

 رشته تحصیلیدوره تحصیلی /    

 تلفن تماس دانش آموز   

 چکیده مقاله 

 

  

 نوع آوری پژوهش صورت گرفته به طور مختصر شرح دهید

 

 

پژوهش صورت گرفته در چه مرحله ايي است )آزمايشگاهي، 

 نمونه اولیه، نیمه صنعتي، و صنعتي(

 

آيا پژوهش صورت گرفته قابلیت صنعتي شدن دارد در  صورت 

جواب با دلیل شرح دهید و بازار مورد استفاده از آن مثبت بودن 

 را بیان فرمايید.

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 تاریخ و امضاشماره تلفن، 

 



 

 ( 9صفحه ) 

بندی اجرایی مقاله پژوهشی : گزارش زمان 2نمون برگ   

.در صورتي که برای پیشبرد مقاله از همکاری قطب های استاني و کشور و ديگر نهاد های علمي استفاده کرديد جدول زير تکمیل گردد  

 مقاله اجرایی و طراحی های گام تبیین جدول

 رديف عنوان فعالیت شرح فعالیت  زمان اجرا نهاد همکار

     

     

     

     

     

     
 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

ن مرگز در بخش آالزم به ذکر است  در خصوص دانشگاهها و موسسات  و.... مورد استفاده، ضمن ذکر نام مرکز گواهی تایید  

 مستندات ضمیمه گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 10صفحه ) 

  پژوهشی -داوری غیر حضوری مقاالت علمی :3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : پژوهشی : –عنوان مقاله علمی 

 دوره تحصيلی : منطقه/ناحيه : شهر : استان :

 پایه تحصيلی :

 نام و نام خانوادگی طراحان اثر 

1) 2) 3) 

 

 کد ملی  کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 4 3 2 1 0 معيار ارزیابی موضوع ارزیابی

ب
ری

ض
 

ده
 ش

ب
س

ز ک
يا

مت
ا

از 
تي

 ام
ثر

داک
ح

 

 موضوع پژوهش

يا تعیین مسئله يابي 

 هدف

      تناسب موضوع با محتوای پژوهش، وضوح عنوان، جديد و نو بودن .1

2.5× 
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       کاربردی بودن  و قابلیت صنعتي شدن پژوهش .2

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

       ارائه داليل مناسب برای بیان مسئله و تناسب مقاله با نیازهای بومي .4

 ارزش علمي و فني

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

2× 
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       پژوهشي معتبر، متنوع و متعدد -استفاده از منابع علمي .6

انتخاب روش مناسب در جمع آوری اطالعات و بکار گیری آنالیز های  .7

 مرتبط با موضوع و تحلیل مناسب آن
      

       ساختار و ترتیب اصول مقاله نويسيرعايت  .8

 نتیجه گیری 

 و 

 ارائه پیشنهادات

      ارايه نتیجه منطقي و صحیح با توجه به يافته های پژوهش .9

2× 

 

16 

       ارايه ايده و پیشنهادات سازنده متناسب با يافته های حاصل از پژوهش .10

میزان مشارکت و فعالیت 

 پژوهش سرا در طرح
 12  ×3      و مستندات 2توجه به نمون برگ با  .11

 100  جمع نهایی امتياز

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 فناورینانو مدیر پژوهش سرای قطب استانی 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 

 



 

 ( 11صفحه ) 

 یداوری حضوری علمی پژوهش : 4نمون برگ 

 مي آيد امتیاز از مرحله غیر حضوری دريافت کرده اند برای دفاع حضوری و رقابت در مرحله نهايي دعوت  به عمل 80از دانش آموراني که  

   

 وهشی پژ: جدول امتیاز بندی نهایی داوری کشوری مقاالت علمی  5نمون برگ 

 ثبت کد طراحان نام مقاله نام

 مقاله

  هلمرح امتیاز شهر /استان

 حضوری غیر

 مرحله امتیاز

 حضوری

 نهایی امتیاز

       

 

 

 ....................شماره تماس....................مدرک تحصیلي ....................................نام و نام خانوادگي داور اول کشوری ...

 ...................شماره تماس.....................مدرک تحصیلي ...... ..............................نام  و نام خانوادگي داور دوم کشوری..

 

 

 

 

 

 

 امتیاز حداکثر شده کسب امتیاز ارزیابی معیار

 دوم داور اول داور

 10   دقیقه ايي( 7نحوه ارايه مقاله )قدرت بیان و پاورپوينت 

 20   تسلط علمي به موضوع پژوهش

 20   توانايي در پاسخ به سواالت داوران

 50   جمع نهايي 

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

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



 

 ( 12صفحه ) 

 )علمی پژوهشی( راهنمای تدوین مقاله کامل:  1جدول شماره 

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

 سانتیمتر باشد.1.5حاشیه های صفحه بايد از باال، پايین، چپ و راست صفحه  .1

 B Nazaninتک ستوني و با فونت ،  15/1، فاصله بین خطوط  Justifyراست چین شده و  متن اصلي مقاله فقط به زبان فارسي، .2

 تهیه شود. 12اندازة 

  14، اندازه B NazaninBOLDخط، فونت  2يا  1عنوان :  .3

 10، اندازه B NazaninBOLDعنوان و آدرس نويسندگان  واستاد راهنما: فونت  .4

 12، اندازه B Nazanin( : فونت خالصه ای از تمام آنچه که انجام شده و بدست آمده استچکیده مقاله ) .5

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

 12، اندازه B Nazaninمقدمه )نحوه شروع پروژه با تشريح نحوه دستیابي به ايده و انتخاب موضوع( : فونت  .7

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

 *12، اندازه B Nazaninنتايج حاصل از آزمايش ها و تحلیل مستندات : فونت  .9

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .10

 12، اندازه B Nazaninنتیجه گیری : فونت  .11

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

و 10، اندازه    Times New Romanو منابع انگلیسي را با فونت 11اندازه  ، B Nazaninابع و مراجع : منابع فارسي را با فونت من       

 مطابق با استاندارد های مراجع نويسي تايپ نمايید.

 شود() شرح جدول در باال و شرح شکل ونمودار در زير آن نوشته 9، اندازه B NazaninBOLDزير نويس : فونت  .13

    12، اندازه B Nazaninمتن شکل ها : فونت  .14

 12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .15

 نوشته شود 12، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوين اصلي با فونت  .16

      

 

 گرايش، اين در کننده شرکت افراد همه برای آن اصول رعايت و است شده تهیه مسابقه اين در استفاده منظور به راهنما اين:  تذکر

 ( میباشد src.medu.ir سايت در مشاهده جهت تر کامل راهنمای.)است الزامي

 

 

   

 

 



 

 ( 13صفحه ) 

 2ست ویپ

 یافته اهی ژپوهشی نیشیپ محققان   خلق ایده اهی نو با مروری رب مروری و مقاهل  راهنمای 

 سرااهی دانش آموزی  فناوری ژپوهشمسابقات کشوری اننو

تحصیلی
 1398-99 سال 

 

 

 

 



 

 ( 14صفحه ) 

 مقدمه: .1

 مطالعه از پس ها ايده ارائه آن اگر ولیکن است برخوردار بااليي اهمیت از دانشجويي و آموزی دانش های حوزه در خالقانه های ايده ارائه

 يک نگارش با ابتدا آموزان دانش است قرار مسابقه از محور اين در لذا بود خواهد تر ارزشمند نیز فني و علمي لحاظ به قطعاً گردد انجام مناسب

.اين رويکرد با هدف فعال سازی  نمايند ارائهرا  موضوع آنمناسب با  ايده سپس بپردازند نظر مورد موضوع مطالعه به مروری ترويجي علمي مقاله

تعريف پژوهش سرا ها و انجمن های علمي مدارس  توام با مطالعه در  خالقو ارائه ايده نو و تقويت قدرت تفکر دانش آموزی   بخش پژوهش

 گرديده است.

 شرایط شرکت کنندگان : .2

 تقويم در شده مشخص زمانبندی طبق و همگام درسامانه خود کاربری پنل طريق از توانند ميمتوسطه  ی دوره آموزان دانش تمام

 76476 شماره به آموزی دانش سراهای پژوهش دستاوردهای نمايشگاه پژوهشي و-علمي جشنواره دوره اولین برگزاری بخشنامه اجرايي

 .نمايند نام ثبت نفره 2 تیم انفرادی یا صورت به ، 98/  5/  5 مورخ 400 /

 شرایط اختصاصی اثر : .3

  صرفا گردآوری يافته های مقاالت خلق ايده های نو با مروری بر يافته های پژوهشي پیشین محققاندانش آموزان عزيز توجه داشته باشند )

در مورد موضوع خاص از مقاالت بین المللي معتبر مورد ارزيابي قرار مي گیرد آثاری که  ايده های نومنجر به چالش و ارائه  پژوهشگران

 گیرد.جنبه کلي دارد نظیر مفاهیم نانو ... مورد داوری قرار نمي

 2007در دو فرمت (2)جدولمقاله بر اساس راهنمای تدوينword   و pdf   1طبق جدولو ارائه ايده 
  شوند. 1جدولصرفا مقاالتي مورد نظر مي باشد که در بخش نتیجه گیری منجر به ايده مطابق با 

 مقاله ضروری است صفحه  10و حداکثر   8در اين بخش بررسي حداقل . 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 :گردد مي ارسالفناوری  نانو استاني قطب به( با نام کد تیم   ZIPتمامي مستندات ذيل در يک فايل فشرده ) 

 1جدولو ارائه ايده طبق   pdf و   2007wordدر دو فرمت (2)جدولمقاله بر اساس راهنمای تدوين .1

  1نمون برگ  .2

 :(فرآیند داوری)مراحل اجرایی .5

             سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت استاني نانوفناوری تحت های قطب توسط :استانی . مرحله5-1            

 مي معرفي کشوری اول مرحله حضور در جهت استان سهمیه مطابق با شده و برگزيدگان داوری 4و 3و  2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش

 گردند و آثار برگزيده به همراه مستندات ؛ به قطب کشوری نانو فناوری ارسال مي گردد.

و ساير مستندات صورت مي 2مرحله، بررسي و ارزيابي مقاالتترويجي و ايده مطايق نمون برگ در اين  :. مرحله اول کشوری5-2

 .امتیاز را کسب نمايند، به مرحله دوم کشوری راه مي يابند  80گیرد و آثاری که حداقل 

با صاحبان اثر مي باشد. الزم است تمام دانش آموزاني  3شامل مصاحبه آنالين داوران بر اساس نمون برگ  . مرحله دوم کشوری:5-3

پژوهشي نقش داشته و به صورت تیمي در اين گرايش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در دفاع حضوری  –که در تدوين مقاله علمي 

 شرکت نمايند. (آنالين)

 

 



 

 ( 15صفحه ) 

 ضمائم: .6

 بر یافته های پژوهشی پیشین محققانخلق ایده های نو با مروری ترویجی و مقاله معرفی   :1نمون برگ 

 

 

 شناسنامه اثر                               

 استان 

 شهر 

 نام مدرسه / پژوهش سرای دانش آموزی 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 گرايش مسابقه 

 نام و نام خانوادگي طراح/ طراحان   

 کد ملي دانش آموز   

 تحصیلي / رشته تحصیليدوره    

 تلفن تماس دانش آموز   

 چکیده مقاله 

 

ارايه ايده نو، خالقانه و قابل اجرا  با توجه به مطالعه ی انجام شده 

 که بتواند در رفع مشکالت و نیازهای بومي مثمر ثمر باشد:

 

شرح مختصر مزايای ايده در حل يک مشکل با استفاده از نانو 

 فناوری

 خانوادگینام و نام 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 

 



 

 ( 16صفحه ) 

با مروری بر یافته های پژوهشی پیشین محققانمقاله ترویجی و خلق ایده های نو  غیر حضوری  : داوری2نمون برگ   

 کد ثبت شده اثر در سامانه : پژوهشی : –عنوان مقاله علمی 

 دوره تحصيلی : منطقه/ناحيه : شهر : استان :

 پایه تحصيلی :

 نام و نام خانوادگی طراحان اثر 

1) 2) 3) 

 

 کد ملی  کد ملی : کد ملی :

 تماس : شماره شماره تماس : شماره تماس :

 4 3 2 1 0 معيار ارزیابی موضوع ارزیابی

ب
ری

ض
 

ده
 ش

ب
س

ز ک
يا

مت
ا

از 
تي

 ام
ثر

داک
ح

 

موضوع ومسئله یابی یا 

 تعيين هدف

      ، وضوح عنوان، جدید و نو بودنتناسب موضوع با محور ياد شده  .1

2× 
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       کاربردی بودن موضوع و مقاله  .2

       نتيجه (استخراج چکيده ) موضوع، هدف، روش و  .3

       تناسب مقاله با نیازهای بومي  ارائه دالیل مناسب برای بیان مسئله و .4

 ارزش علمی و فنی

      رعایت ساختار و ترتيب اصول مقاله نویسی .5

2× 

 

24 

استفاده از منابع علمي معتبر ، جديد بودن و مرتبط بودن با موضوع و ارجاع  .6

 علميصحیح  در متن  به منابع 
      

بحث و تحلیل های صحیح از مقاالت  و انتخاب شیوه صحیح جمع آوری مقاالت .7

 مورد بررسي
      

 نتيجه گيری 

 و 

 ارائه پيشنهادات

نتیجه منطقي و صحیح با توجه به يافته های حاصل از پژوهش محققان )مقاالت  .8

 مندرج در اثر(
     

3× 

 

       های حاصل از مرور مقاالتبررسي دقیق چالش های يافته  .9 36

ارايه ايده نو، خالقانه و قابل اجرا که بتواند در رفع مشکالت و نیازهای بومي مثمر  .10

 ثمر باشد
      

ميزان مشارکت و فعاليت 

 8  ×2      و مستندات 2با توجه به نمون برگ  .11 پژوهش سرا در طرح

 100  جمع نهایی امتياز

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانو فناوری

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 



 

 ( 17صفحه ) 

 مقاله ترویجی و خلق ایده های نو با مروری بر یافته های پژوهشی پیشین محققان (آنالینحضوری ) داوری : 3نمون برگ 

 

 

 محققانمقاله ترویجی و خلق ایده های نو با مروری بر یافته های پژوهشی پیشین : جدول امتیاز بندی نهایی داوری  4نمون برگ 

 ثبت کد طراحان نام مقاله نام

 مقاله

  هلمرح امتیاز شهر /استان

 غیر حضوری 

 مرحله امتیاز

 آنالین

 نهایی امتیاز

       

 

 

 

 : ............................................. شماره تماس.............................................   مدرک تحصيلی :...........................................  نام و نام خانوادگی داور اول کشوری : 

 : ............................................ شماره تماس..............................................   مدرک تحصيلی :...........................................   : نام و نام خانوادگی داور دوم کشوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز حداکثر شده کسب امتیاز ارزیابی معیار

 دوم داور اول داور

 10   مقالهنحوه ارايه 

 20   تسلط علمي به موضوع 

 20   توانايي در پاسخ به سواالت داوران

 50  جمع نهايي

 : ............................................. شماره تماس...............  .............................. مدرک تحصيلی :...............................................................  نام و نام خانوادگی داور اول کشوری : 

 .......................: ..................... شماره تماس.................  ............................. مدرک تحصيلی :...............................................................   نام و نام خانوادگی داور دوم کشوری :



 

 ( 18صفحه ) 

: تعاریف و شرایط ایده1جدول شماره  

ی اولین بار راهکاری بهتر و با ارزش تر را برای پاسخ به يک نیاز و يا نتیجه فکر فرد يا افراد است که جديد بوده و برا

حل چالش موجود در يک حرفه، فن، فناوری، صنعت، بیماری و...را ارائه مي دهد. ايده تفکری است که منجر به 

 تغییر کمي و کیفي محصوالت و خدمات مي شود. يک ايده پاسخگوی سواالت زير است:

مخاطب آن کیست؟ راهکار جديد ارائه شده چیست؟چالش پیش رو چیست؟   

 ایده

 (-تصفیه آب و محیط زيست -نانوکامپوزيت -نانوشیمي )تمامي محورهای نانوشیمي و شیمي سبز

 نانوپژشکي، نانودارورساني، مهندسي بافت و نانوزيست فناوری ) مشروط مرتبط بودن با فناوری نانو(

 انرژی های تجديد پذير

 حوزه غذا ، دارو و کشاوزینانو فناوری  

 نانوالکترونیک

 نانوپلیمر

 موضوع ایده

 
 
 

فناوری باشد. نانو موضوع ايده و روند اجرای آن مشخص و مرتبط با -1  

به بیان ساده و مختصر نوشته شده باشد و ماهیت ايده را مطرح کرده باشد. -2  

نمونه های موجود مزيتي بیشتر داشته باشد.بديع و نو باشد : برای اولین بار ارائه شده باشد يا با  -3  

قابل اثبات باشد : شواهد يا مثال هايي را دارا باشد که قابل پیاده سازی باشد. -4  

صرفه اقتصادی : از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد و يا مزيت های آن ارزش هزينه زياد را داشته باشد. -5  

 شرایط ایده

ن با نانو فناوری( طرح مساله و بیان مرتبط بود1  

( جست و جو های پیرامون مساله2  

( تشريح کامل ايده و مزيت های آن نسبت به روش قبلي3  

( بررسي امکان پذيری عملیاتي نمودن مساله4  

( توجیه اقتصادی ايده5  
 

بخش های ضروری 

 خلق ایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 19صفحه ) 

 (ترویجی-)علمی پژوهشی راهنمای تدوین مقاله کامل:  2جدول شماره 

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

 سانتیمتر باشد.1.5حاشیه های صفحه بايد از باال، پايین، چپ و راست صفحه  .17

 B Nazaninتک ستوني و با فونت ،  15/1، فاصله بین خطوط  Justifyراست چین شده و  متن اصلي مقاله فقط به زبان فارسي، .18

 تهیه شود. 12اندازة 

  14، اندازه B NazaninBOLDخط، فونت  2يا  1عنوان :  .19

 10، اندازه B NazaninBOLDعنوان و آدرس نويسندگان  واستاد راهنما: فونت  .20

 12، اندازه B Nazaninخالصه ای از تمام آنچه که انجام شده و بدست آمده است( : فونت چکیده مقاله ) .21

 12، اندازه B Nazaninکلمه، فونت  5کلمات کلیدی : حداکثر  .22

 12، اندازه B Nazaninمقدمه )نحوه شروع پروژه با تشريح نحوه دستیابي به ايده و انتخاب موضوع( : فونت  .23

 *12، اندازه B Nazaninگزارش مواد و روش ها )طراحي واجرای پروژه( : فونت  .24

 *12، اندازه B Nazaninتندات : فونت نتايج حاصل از آزمايش ها و تحلیل مس .25

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .26

 12، اندازه B Nazaninنتیجه گیری : فونت  .27

 12، اندازه B Nazanin پیشنهادات برای مطالعات آتي )آنچه درادامه، برای تکمیل پروژه مي توان انجام داد( : فونت  .28

 خلق ایده های نو با مروری بر یافته های پژوهشی   پیشین محققان ترویجی وایده برای مقاله ارایه          

اين بخش به ويژه برای مقاالت خلق ايده های نو با مروری بر يافته های پژوهشي پیشین محققان از امتیاز ويژه 

 برخوردار است

و 10، اندازه    Times New Romanا فونتو منابع انگلیسي را ب 11اندازه  ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسي را با فونت  .29

 مطابق با استاندارد های مراجع نويسي تايپ نمايید.

 ) شرح جدول در باال و شرح شکل ونمودار در زير آن نوشته شود(9، اندازه B NazaninBOLDزير نويس : فونت  .30

    12، اندازه B Nazaninمتن شکل ها : فونت  .31

 12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .32

 نوشته شود 12، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوين اصلي با فونت  .33

      

 

 الزامي گرايش، اين در کننده شرکت افراد همه برای آن اصول رعايت و است شده تهیه مسابقه اين در استفاده منظور به راهنما اين:  تذکر

  .است

 

 



 

 ( 20صفحه ) 

 3ویپست 

 

 کار سازه راهنمای 

 سرااهی دانش آموزی  ژپوهشفناوری مسابقات کشوری اننو

تحصیلی
  1398-99 سال 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ( 21صفحه ) 

 مقدمه:  .1

کارسازه موجب تفکر،تقويت ذهن خالق شده و به نگاه دانش آموز در حوزه پژوهش عمق مي بخشد و موجبات رشد و بالندگي فکر و ذهن 

به دنبال آن  دانش آموزان مستعد را شناسايي نموده و طرح های توانآورد و عالوه بر اين با اجرايي کردن اين بخش از مسابقه ميرا فراهم مي

 صنعتي فراهم آورد. -های پژوهشي و تجاریها را با بخشزمینه های ارتباط آن

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 تقويم در شده مشخص زمانبندی طبق و همگام درسامانه خود کاربری پنل طريق از توانند ميمتوسطه  ی دوره آموزان دانش تمام

 76476 شماره به آموزی دانش سراهای پژوهش دستاوردهای نمايشگاه پژوهشي و-علمي جشنواره دوره اولین برگزاری بخشنامه اجرايي

 .نمايند نام ثبت نفره 3 تا 2 تیم انفرادی یا صورت به ، 98/  5/  5 مورخ 400 /

 .دست سازه در هیچ جشنواره  مطرح حائز رتبه نشده باشد 

  تنها مجاز به ارسال يک اثر است.يا تیم  هر دانش آموز 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

  دستگاه کامالً به صورت دست سازه ساخته شده باشد )استفاده از دستگاه های صنعتي که به صورت آماده در بازار وجود دارد، ممنوع

 اند نیز استفاده نشود.است( و از محصوالتي که توسط ديگر پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته 

  قابلیت تجاری سازی و سرمايه گذاری را داشته باشد. وکارسازه  بايد در راستای فناوری نانو باشد 

 .دست سازه نمونه مشابه نداشته و در صورت داشتن نمونه داخلي برتری نمونه ساخته شده به طور کامل تبین شود 

  اولويت پذيرش با کارسازه هايي ست که شناسنامه گزارش کارسازه در پژوهش سرای دانش آموزی يا انجمن های علمي مدارس را بر

 داشته باشد. 1نمون برگ اساس 

 تند )عکس و فیلم( تهیه شده باشد.از تمامي مراحل ساخت و عملکرد دستگاه به صورت مس نکته:

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 :گردد مي فناوری ارسال نانو استاني قطب به( با نام کد تیم   ZIPتمامي مستندات ذيل در يک فايل فشرده ) 

) مستند سازی بايد از ابتدا تا انتهای ساخت دستگاه که نشانگر فعالیت  mp4ساخت دستگاه در فرمت  دقیقه ای از روند 5تا 3فیلم کوتاه  .1

 در برگیرد(. دانش آموز/ دانش آموزان مي باشد را

 ارسال شود( CD)در صورت عدم آپلود در سايت همگام ، فیلم  درقالب  .2

 تعدادی عکس برای گوياتر کردن روند تولید و کار دستگاه .1

 pdfصفحه ای از مراحل تولید دستگاه در فرمت  3مقاله  .3

 در صورت ثبت اختراع، کپي تايید آن ارسال گردد. .4

  1نمون برگ تکمیل شده شماره  .5

  2نمون برگ تکمیل شده شماره  .6

در صورتي که جهت پیشبرد ساخت دستگاه از همکاری قطب های استاني و کشوری، نهادهای علمي مرتبط، دانشگاهها و موسسات  .7

 آموزشي و ... استفاده شده است، ضروری است که نام مرکز و گواهي تائید آن نیز ارسال گردد.

 يد کیفیت الزم برای بازبیني و بررسي را داشته باشند.تصاوير و فیلم های ضبط شده با نکته :



 

 ( 22صفحه ) 

 :(فرآیند داوری)مراحل اجرایی .5

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت فناوری نانو استاني های قطب توسط :استانی . مرحله 5-1

و انجام گرفته   4نمون برگ و با توجه به صالحديد قطب استاني داوری حضوری طبق  شده  داوری 3 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

گردند و مستندات آثار برگزيده بدون دستگاه تولید شده؛ به  مي معرفي کشوری اول مرحله حضور در جهت استان سهمیه مطابق با برگزيدگان

 قطب کشوری نانو فناوری ارسال مي گردد.

با توجه به سهمیه مقرر شده توسط دفتر آموزش متوسطه  و  شده داوری 3 برگ نمون اساس بر در اين مرحله، :. مرحله اول کشوری5-2

 به مرحله دوم کشوری راه مي يابند. برترين آثار   ،نظری

، همراه اعضای تیم برگزار مي شود.   4نمون برگ طبق و  در بخش نمايشگاهي جشنوارهبا رقابت اين مرحله  :. مرحله دوم کشوری5-3

 يابند.مي با دستگاه تولید شده جهت داوری حضوری ، در نمايشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی حضور 

 ضمائم: .6

 کارسازهشناسنامه اثر  :1نمون برگ 

 

 

 شناسنامه اثر                                

 استان 

 شهر 

 نام مدرسه / پژوهش سرای دانش آموزی 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 گرایش مسابقه 

 نام و نام خانوادگی طراح/ طراحان   

 کد ملی دانش آموز   

 دوره تحصیلی / رشته تحصیلی   

 تلفن تماس دانش آموز   

 
عملکرد و شرح مختصری از اهمیت تولید دستگاه 

 نتايج بدست آمده

 
هدف،  نوآوری  چکیده و خالصه ايي از معرفي،

 .صورت گرفته به طور مختصر شرح دهید

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 



 

 ( 23صفحه ) 

: گزارش زمانبندی اجرایی کارسازه 2برگ  نمون  

 در صورتي که برای پیشبرد کارسازه از همکاری قطب های استاني و کشور و ديگر نهاد های علمي استفاده کرديد جدول زير تکمیل گردد

 جدول تبیین گام های طراحي و اجرايي مقاله

 رديف عنوان فعالیت شرح فعالیت  زمان اجرا نهاد همکار

     

     

     

     

     

     
 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

الزم به ذکر است  در خصوص دانشگاهها و موسسات  و.... مورد استفاده، ضمن ذکر نام مرکز گواهی تایید ان مرگز در بخش   

 .مستندات ضمیمه گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 24صفحه ) 

 کارسازه حضوری غیر داوری: 3 برگ نمون

 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 دوره تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی :

 خانوادگی طراح/ طراحان اثر :نام و نام 

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

3) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف
امتیاز کسب 

 شده

  10 خالقیت و نوآوری در تولید اثر 1

  10 تبیین و توضیح فرآيند طراحي و تولید 2

3 
لحاظ در دسترس بودن  اجزای دست سازه( و توجیه اقتصادی، کیفیت روش ساخت ) به 

 توانايي عملکرد مورد انتظار
10  

   5  قابلیت تعمیم و تجاری سازی و تولید محصول  4

  5 مطابقت کارکرد اثر با شناسه و طراحي خواسته شده 5

  5 مزيت دستگاه نسبت به ابزار و محصوالت مشابه 6

  5 استحکام و ظرافت اثر 7

  10  ارائه گواهي ثبت و آنالیز های مرتبط از مراجع ذی صالح 8

  5  قابلیت اجرا و تولید محصول در شرايط مختلف و محل های متنوع 9

  5 میزان  منطبق بودن بر نیاز های بومي    

  5 تناسب ابعاد و اندازه محصول با کارآيي اثر 10

  15 از نظر ساخت و تولیدنتیجه نهايي و میزان کارآيي دستگاه  11

  10 صفحه ای 3بررسي مستندات ثبت شده در مقاله   12

  100 جمع نهایی امتیاز

 ............................  مدرک تحصیلي : ....................................  شماره تماس : .نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : ....................

 ............................  مدرک تحصیلي : ....................................  شماره تماس : .نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : ....................

 ............................  مدرک تحصیلي : ....................................  شماره تماس : .نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : ....................

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانو فناوری

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا



 

 ( 25صفحه ) 

داوری حضوری کارسازه  :4نمون برگ   

  

 : امتیاز بندی نهایی داوری کشوری کارسازه 5نمون برگ 

ه  امتیاز مرحل استان/ شهر کد ثبت مقاله نام طراحان نام مقاله

 غیر حضوری

امتیاز مرحله 

 حضوری

 امتیاز نهايي

       

 

 : ............................................. شماره تماس.............................................   مدرک تحصيلی :.........................................  نام و نام خانوادگی داور اول کشوری : 

 : ............................................ شماره تماس..............................................   مدرک تحصيلی :........................................   نام و نام خانوادگی داور دوم کشوری :

 

 

 حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده معیار ارزيابي

 داور دوم داور اول

ون متو تسلط به معرفي کارسازه 

رايه علمي مرتبط با کارسازه ) با ا

 دقیقه( 7پاورپوينت 

  10 

توانايي در پاسخ به سواالت 

 داوران

  20 

دست سازه متناسب با تونايي اجرا 

 فرايند  و عملکرد مورد انتظار

  20 

 50  جمع نهایی
 : ............................................. شماره تماس............  ........................... مدرک تحصیلي :...............................................................  نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 ...........: ................................. شماره تماس....................................   مدرک تحصیلي :...............................................................   نام و نام خانوادگي داور دوم استاني/ کشوری :
 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانو فناوری

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا



 

 ( 26صفحه ) 

 4ویپست 

 

 )محرک رشد گیاه(گزارش نویسی  و مستندسازی  راهنمای 

 سرااهی دانش آموزی  فناوری ژپوهشمسابقات کشوری اننو

تحصیلی سال 
 99-1398 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 27صفحه ) 

 مقدمه: .1

ترين گام، آموزش و ترويج اين فناوری است. نتیجه هر پیشرفتي در عرصه علم، اشراف با توجه به رشد روز افزون علم نانو، امروزه اولین و مهم

ترين مسئله در انجام تحقیقات علمي بر پايه مشاهدات عیني بنا نهاده شده است، کامل به وقايع پیش آمده در پژوهش است و از آنجا که بنیادی 

 دو .يسي دانش آموزان در فرآيند پژوهش و تقويت مهارت کار گروهي استهدف از ايجاد اين چالش، مهارت مستند سازی و گزارش نو

 و گزارش تهیه به آزمايش يک طي در آموزان دانش که است شده گرفته نظر مد ابتدايي و متوسطه تحصیلي مقطع دو برای آزمايشي موضوع

 باشدمي مدنظر پژوهش سطح در فرآيند و پردازندمي مستندات

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 طبق و همگام درسامانه خود کاربری پنل طريق از توانند مي دوم ابتدایی و اول متوسطه  های دوره آموزان دانش تمام

 سراهای پژوهش دستاوردهای نمايشگاه پژوهشي و-علمي جشنواره دوره اولین برگزاری بخشنامه اجرايي تقويم در شده مشخص زمانبندی

 .نمايند نام ثبت نفره 2 تیم انفرادی یا صورت به ، 98/  5/  5 مورخ 400/  76476 شماره به آموزی دانش

 .تمام اعضای تیم مي بايست از يک دوره تحصیلي باشند : 1تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 نمايند، همچنین نوع نانو ماده انتخاب شده آموزان بايستي گیاه مورد نظر خود را با توجه به شرايط اقلیمي منطقه موردنظر خود انتخاب دانش

آموزان و استاد راهنما سراها به عهده دانشجهت محرک رشد آن گیاه و روش سنتز آن، با توجه به امکانات و تجهیزات مدارس و پژوهش

 .باشدمربوطه مي

  ارسال گردد. 1نمون برگارائه گزارشات صرفا با 

 باشد.، توجیه اقتصادی قوی وسازگاری با محیط زيست دارای امتیاز ويژه ميدر خصوص انتخاب نانو ماده در روش سنتز 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 :گردد مي فناوری ارسال نانو استاني قطب به( با نام کد تیم   ZIPتمامي مستندات ذيل در يک فايل فشرده ) 

) مستند سازی بايد از ابتدا تا انتهای آزمايش انجام  mp4در فرمت  از مجموع فعالیت های روزانه انجام شده دقیقه ايي 7کوتاه  فیلم  .1

 شده که نشانگر فعالیت دانش آموز/ دانش آموزان مي باشد را در برگیرد(.

)در صورت عدم آپلود در سايت همگام ، فیلم وعکس ها  درقالب   و.... JPGتعدادی عکس برای گوياتر کردن روند کار در فرمت  .2

CD )ارسال شود 

 1نمون برگ .3

. به دلیل اهمیت ارائه گزارشات و بارگذاری نمايند را پر کرده و در سامانه همگام( 1نمون برگ)بايستي فرم دانش آموزان نکته:  .4

 شود.انجام ميراساس گزارش نويسي دقیق مستندسازی، داوری صرفا ب

 :(فرآیند داوری)مراحل اجرایی .5

ن به يادگیری اصول گزارش نويسي و مستند سازی، اين محور تعريف گرديده است. لذا هر استان ابا توجه به نیاز مبرم دانش پژوهان نوجو

ب کشوری ارسال در دوره های مختلف برای قط برتر را طبق سهمیه هر استان نفرات داوری استاني مدارک و مستنداتموظف است پس از 

  نمايند. 

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت نانوفناوری تحتاستاني  های قطب توسط استانی: . مرحله5-1

گردند  مي معرفي کشوری اول مرحله حضور در جهت استان سهمیه مطابق با شده و برگزيدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

 مي گردد.؛ به قطب کشوری نانو فناوری ارسال به همراه مستنداتو آثار برگزيده 



 

 ( 28صفحه ) 

آثار برگزيده در اين مرحله، پس از داوری از بین برگزيدگان مرحله استاني نتايج نهايي اعالم خواهد شد. همچنین  :کشوری . مرحله5-2

 در نمايشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی، به نمايش گذاشته خواهند شد.

 

 ضمائم: .6

 : گزارش نویسی محرک رشد گیاه1نمون برگ 

 عنوان آزمايش :

 تاريخ انجام آزمايش:

 استاد راهنما مربوطه:

 نام و نام خانوادگي:                                 پايه:                                   رشته تحصیلي:

 شته تحصیلي: نام و نام خانوادگي:                                 پايه:                                   ر

 نام و نام خانوادگي:                                  پايه:                                  رشته تحصیلي:

 پست الکترونیکي:                  شهر/ استان:                                         نام مدرسه:                            نشاني مدرسه: 

 محرک رشد انتحابي:

 مواد و وسايل مورد نیاز تهیه  محرک رشد:

 

 روش تهیه محرک رشد:

 

 مرحله اول

 تاريخ ثبت:

 ثبت مشاهدات عیني:

 

 تصاوير تهیه شده از گیاه مورد نظر :

 

 تصویر( 2محل الصاق تصاویر)حداقل 

 گیاه مورد نظر بدون وارد کردن نانو ماده

 مرحله دوم

 تاريخ ثبت:

 مشاهدات عیني:ثبت 

 تصاوير تهیه شده از گیاه مورد نظر:



 

 ( 29صفحه ) 

 تصویر( 2محل الصاق تصاویر)حداقل 

 گیاه مورد نظر بعد از وارد کردن نانو ماده

 تاریخ گذاشتن گیاه در ماده مورد نظر:

 تاریخ تغییر کردن و رشد گیاه:

 

 مرحله سوم

 تاريخ ثبت:

 ثبت مشاهدات عیني:

 

 نظرتصاوير تهیه شده از گیاه مورد 

 

 تصویر( 2محل الصاق تصاویر )حداقل 

 تاریخ گذاشتن گیاه در ماده مورد نظر:

 تاریخ تغییر کردن و رشد گیاه:

 

 محرک رشد گیاه: داوری 2نمون برگ 

 توضیحات امتیاز مولفه

  20 کیفیت تصاوير

 خواص گیاه، بومي بودن 15 انتخاب مناسب نوع گیاه

 ارزان قیمت بودن و در دسترس بودن مواد اولیه 15 انتخاب مناسب نوع محرک رشد

 شرح دقیق تغییرات و تفسیر آن ها 20 نحوه گزارش نويسي

  10 هاتحلیل داده
 : ............................................. شماره تماس...........  .................................. مدرک تحصیلي :..................  ..................................نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 : ............................................. شماره تماس........  .......................................... مدرک تحصیلي :................  ....................................نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 : ............................................. شماره تماس.......................  .......................... مدرک تحصیلي :......................  .............................نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانو فناوری

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 

 



 

 ( 30صفحه ) 

 5ویپست 

 

)پوشش راهنمای   اهی آبگرزی(گزارش نویسی  و مستندسازی

 سرااهی دانش آموزی  فناوری ژپوهشمسابقات کشوری اننو

تحصیلی سال
 99-1398 

 
 

 

 

 

 



 

 ( 31صفحه ) 

 مقدمه: .1

ترين گام، آموزش و ترويج اين فناوری است. نتیجه هر پیشرفتي در عرصه علم، اشراف با توجه به رشد روز افزون علم نانو، امروزه اولین و مهم

ترين مسئله در انجام تحقیقات علمي بر پايه مشاهدات عیني بنا نهاده شده است، کامل به وقايع پیش آمده در پژوهش است و از آنجا که بنیادی 

 دو .يسي دانش آموزان در فرآيند پژوهش و تقويت مهارت کار گروهي استهدف از ايجاد اين چالش، مهارت مستند سازی و گزارش نو

 و گزارش تهیه به آزمايش يک طي در آموزان دانش که است شده گرفته نظر مد ابتدايي و متوسطه تحصیلي مقطع دو برای آزمايشي موضوع

 .باشدمي مدنظر پژوهش سطح در فرآيند و پردازندمي مستندات

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 تقويم در شده مشخص زمانبندی طبق و همگام درسامانه خود کاربری پنل طريق از توانند ميمتوسطه  ی دوره آموزان دانش تمام

/  76476 شماره به آموزی دانش سراهای پژوهش دستاوردهای نمايشگاه پژوهشي و-علمي جشنواره دوره اولین برگزاری بخشنامه اجرايي

 .نمايند نام ثبت نفره 2 تیم انفرادی یا صورت به ، 98/  5/  5 مورخ 400

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 سراهای منطقه مورد نظر سنتز کرده و نتايج و با توجه به امکانات و تجهیزات مدارس و پژوهش آموزان بايستي نانو پوشش آبگريز رادانش

 تکمیل نمايند. 1نمون برگ طبق گزارشات خود را 

  باشد.خصوص انتخاب نانو ماده در روش سنتز، توجیه اقتصادی قوی وسازگاری با محیط زيست دارای امتیاز ويژه ميدر 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 :گردد مي فناوری ارسال نانو استاني قطب به( با نام کد تیم   ZIPتمامي مستندات ذيل در يک فايل فشرده ) 

انش ارسال تصاوير تهیه شده در حین سنتز نانو ماده مورد نظر ) مستند سازی بايد از ابتدا تا انتهای آزمايش انجام شده که نشانگر فعالیت د .1

 ارسال شود( CDآموز/ دانش آموزان مي باشد را در برگیرد(. )در صورت عدم آپلود در سايت همگام ، عکس ها  درقالب 

 1نمون برگ  .2

 :(فرآیند داوری)یمراحل اجرای .5

  با توجه به نیاز مبرم دانش پژوهان نوجوان به يادگیری اصول گزارش نويسي و مستند سازی، اين محور تعريف گرديده است. لذا هر استان

موظف است پس از داوری استاني مدارک و مستندات نفرات برتر را طبق سهمیه هر استان در دوره های مختلف برای قطب کشوری ارسال 

  مايند. ن

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت استاني نانوفناوری تحت های قطب توسطاستانی:  . مرحله5-1

گردند  مي معرفي کشوری اول مرحله حضور در جهت استان سهمیه مطابق با شده و برگزيدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

 به همراه مستندات ؛ به قطب کشوری نانو فناوری ارسال مي گردد.و آثار برگزيده 

آثار برگزيده در اين مرحله، پس از داوری از بین برگزيدگان مرحله استاني نتايج نهايي اعالم خواهد شد. همچنین : . مرحله کشوری5-2        

 خواهند شد.در نمايشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی، به نمايش گذاشته 

 

 

 

 
 



 

 ( 32صفحه ) 

 ضمائم: .6

 های آب گریز: گزارش نویسی سنتز پوشش1نمون برگ

 

 

 عنوان آزمايش:

 تاريخ انجام آزمايش:

 نام استاد راهنما:

 نام و نام خانوادگي:                                  پايه:                                     رشته تحصیلي:

 

 پايه:                                      رشته تحصیلي:                           نام و نام خانوادگي:      

  

 نام و نام خانوادگي:                                پايه:                                       رشته تحصیلي:

 نشاني مدرسه:                                شهر/ استان :                                        نام مدرسه:

 

 پست الکترونیکي:

 

 نانو ماده انتخاب شده :

 

 مواد مورد نیاز:

 

 روش سنتز  :

 

 های بستر سنتز شده ) اهمیت و کاربردها(:ويژگي

 

 

 تصاوير تهیه شده در حین سنتز نانو ماده مورد نظر:

 تصوير همراه با فرم ارسال شود( 3)حداقل 

 تحلیل مشاهدات:

 



 

 ( 33صفحه ) 

 های آب گریزسنتز پوشش داوری: 2نمون برگ 

 توضیحات امتیاز مولفه

-انتخاب نوع نانو ساختار برای پوشش

 های آبگريز
 صرفه اقتصادی، بومي بودن 20

های مناسب برای انتخاب ماده اولیه

 سنتز
 انتخاب مواد اولیه در دسترس و ارزان قیمت 10

 سنتز سبز 15 روش سنتز

  20 هاتحلیل داده

  20 کیفیت تصوير

 شرح دقیق و مشاهده جزيیات 15 نحوه گزارش نويسي
 ............................................. : شماره تماس....................................   مدرک تحصیلي :...............................................................  نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 ..........: ................................... شماره تماس....................................   مدرک تحصیلي :...............................................................  نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 : ............................................. شماره تماس....................................   مدرک تحصیلي :...............................................................  نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 نام و نام خانوادگی 

 پژوهش سرای قطب استانی نانو فناوری مدیر

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 

 

 

 



 

 ( 34صفحه ) 

 6ویپست 

 

 کتابچه مصور اننو راهنمای 

 سرااهی دانش آموزی  فناوری ژپوهشمسابقات کشوری اننو

تحصیلی
  1398-99 سال 

 

 
 

 



 

 ( 35صفحه ) 

 مقدمه: .1

 با توجه به پیشرفت فناوری نانو و کارگیری آن در زندگي روزمره، به دلیل کاربرد گسترده آن و اهمیت آشنايي اين علم از سنین پايه، هدف

ری از اين مسابقه ايجاد انگیزه و يادگیری فناوری نانو در بین دانش آموزان ابتدايي و متوسطه اول مي باشد. از اين رو اولین مسابقات کشو

 نمايد:با اهداف زير برگزار مي "کتابچه مصور"نش آموزی در بخش دا

 نانو يهپا یمدانش آموزان با مفاه ييآشنا 

 ينانو در زندگ یبا کاربرد ها ييآشنا 

  مفاهیم یساز يردانش آموزان با تصويادگیری 

 تقويت مهارت داستان نويسي و به کارگیری ذهن خالق دانش آموزان 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 زمانبندی طبق و همگام درسامانه خود کاربری پنل طريق از توانند ميمتوسطه اول دوم ابتدایی و  های دوره آموزان دانش تمام

 دانش سراهای پژوهش دستاوردهای نمايشگاه پژوهشي و-علمي جشنواره دوره اولین برگزاری بخشنامه اجرايي تقويم در شده مشخص

 .نمايند نام ثبت نفره  2 تیم انفرادی یا صورت به ، 98/  5/  5 مورخ 400/  76476 شماره به آموزی

 .تمام اعضای تیم مي بايست از يک دوره تحصیلي باشند : 1تذکر 

 اثر:شرایط اختصاصی   .3
  5 آن در سايزصفحه باشد و صفحات  10صفحه و حداکثر  5کتابچه مصور شامل حداقلA  نصف (4A ).باشد 

  نانو و جلد پشت آن شامل صفحات داستان نويسي محسوب نمي شود.جلد روی کتابچه مصور 

 .تمامي صفحات شماره گذاری شود 

  .بر روی جلد کتابچه، تنها نام و نام خانوادگي دانش آموز، پايه و موضوع داستان مطرح گردد 

  انتخاب نمايند. 1 ارهجدول شمشرکت کنندگان بايستي داستان کوتاه خود را با توجه به يکي از مفاهیم مشخص شده در 

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

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

  نرم  بصورت کاردستي يا 1و برای دانش آموزان متوسطه برای دانش آموزان مقطع ابتدايي   به صورت کاردستيفقط اين کتابچه

ارسال کاردستي به  )ارسال شود. pdfافزار های تولید محتوا به صورت الکترونیکي آماده شود و به صورت يک فايل با فرمت 

 باشد.(پذير ميصورت اسکن شده امکان

 .اصل کتابچه تا پايان مرحله داوری کشوری حفظ شود 

 اشاره به مفاهیم اصلي نانو در متن 

 صحیح از مفاهیم نانو  تصوير سازی 

 زيبايي بصری اثر 

  خالقیت و ارائه نوآوری 

  اشاره به مفاهیم اختصاصي موضوع انتخابي 

  تصوير سازی صحیح از مفاهیم موضوع انتخابي  

 :مستندات مورد نیاز .4

 :گردد مي فناوری ارسال نانو استاني قطب به( با نام کد تیم   ZIPتمامي مستندات ذيل در يک فايل فشرده ) 

1. CD   در قالب  حاوی فايل اثرword   وPDF   

 1نمون برگ  .2

 شود.در يک پاکت به دبیرخانه استاني ارسال  اصل اثر کتابچه دستي جهت داوری و شرکت در نمايشگاه استاني .3



 

 ( 36صفحه ) 

 :(فرآیند داوری)مراحل اجرایی .5

 سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت استاني نانوفناوری تحت های قطب توسط :استانی . مرحله 5-1

 مي معرفي کشوری مرحله حضور در جهت استان سهمیه مطابق با شده و برگزيدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی دانش

 مي گردد. )پست(آثار برگزيده به همراه مستندات ؛ به قطب کشوری نانو فناوری ارسالاصل گردند و 

آثار در اين مرحله، پس از داوری از بین برگزيدگان مرحله استاني نتايج نهايي اعالم خواهد شد. همچنین  :کشوری. مرحله 5-2

 ، به نمايش گذاشته خواهند شد.اوردهای پژوهش سراهای دانش آموزیبرگزيده در نمايشگاه دست

 ضمائم: .6

 کتابچه مصور نویسی داستان مفاهیم: 1 جدول

 

 تحصیلی مقطع موضوع بخش

 نويسي داستان

 1 متوسطه ابتدايي، (نانو مقیاس بودن کوچک)  چیست؟ نانو

 1 متوسطه ابتدايي، دانشمندان توسط نانو کشف تاريخچه

 1 متوسطه ابتدايي، روزمره زندگي و اطراف محیط در نانو کاربرد

 حل نانو فناوری توسط و دارد وجود ما اطراف در که مشکالتي

 .کند حل را آن تواند مي نانو رسد مي نظر به يا است گرديده

 (گیرند نمي خود به بد بوی که نانويي هاب جوراب مثال) 

 1 متوسطه ابتدايي،

 1 متوسطه ابتدايي، کشاورزی در فناوری نانو

 1 متوسطه ابتدايي، صنعت در فناوری نانو

 1 متوسطه ابتدايي، فناوری نانو آينده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ( 37صفحه ) 

شناسه اثر کتابچه مصور: 1 برگ نمون  

 

 

 

 شناسنامه اثر                                

 استان 

 شهر 

 نام مدرسه / پژوهش سرای دانش آموزی 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 گرایش مسابقه 

 نام و نام خانوادگی طراح/ طراحان   

 کد ملی دانش آموز   

 رشته تحصیلیدوره تحصیلی /    

 تلفن تماس دانش آموز   

 اثر شرح مختصری از  

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 امضاشماره تلفن، تاریخ و 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 38صفحه ) 

نانو مصور کتابچه داوری: 2 برگ نمون  

امتیاز کسب  حداکثرامتیاز مولفه

 شده
 توضیحات

 امتیاز 2 عمومي صحیح مفهوم هر ازای به  10 متن در نانو اصلي مفاهیم به اشاره

 امتیاز 2 عمومي مفاهیم از صحیح تصوير هر ازای به  10 نانو اصلي مفاهیم از صحیح سازی تصوير

 مناسب طراحي و نوشتار نظم  20 اثر بصری زيبايي

 خالقانه طرح ارائه  25 نوآوری ارائه و خالقیت

 امتیاز 15 صحیح اختصاصي مفهوم هر ازای به  15 انتخابي موضوع اختصاصي مفاهیم به اشاره

 امتیاز 15 اختصاصي مفهوم تصوير هر ازای به  15 انتخابي موضوع مفاهیم از صحیح سازی تصوير

 باشد مي امتیاز شامل گروهي کار  5 نفره دو حداقل های گروه

   100 جمع امتیاز

 ...............: ..............شماره تماس  نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : ............................  مدرک تحصیلي : .................................... 

 .................: ............ ........................  مدرک تحصیلي : ...................................  شماره تماس....نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 .............................: .... .....  شماره تماس.............................. ............  مدرک تحصیلي :................نام و نام خانوادگي داور اول استاني/ کشوری : 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانو فناوری

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 39صفحه ) 

 

 7ویپست 

 

 فیلم و انیمیشن راهنمای 

 فناوری ژپوهشسرااهی دانش آموزی مسابقات کشوری اننو

تحصیلی
  1398-99 سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 40صفحه ) 

 مقدمه: .1

از آن جايي که فیلم و انیمیشن  باشد.نانو فناوری به عنوان يکي از علوم جديد و بسیار کاربردی امروزه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران مي

نانو فناوری از "ای با عنوان دقیقه 3اولین دوره مسابقات کشوری تهیه فیلم و انیمیشن ازتاثیرگذارترين ابزارهای انتقال مفاهیم و اطالعات مي باشند 

 مي گردد:را با اهداف زير برگزار  "آزمايشگاه تا صنعت

 آموزش، ترويج و بومي سازی نانو فناوری 

  ايجاد زمینه مشارکت فعال دانش آموزان کل کشور در تولید محتوای آموزشي و تعمیق يادگیری در دانش آموزان 

 های کارگروهي در بین دانش آموزانتقويت روحیه و مهارت 

   استفاده از هنر در آموزش و فرآيند يادگیری هرچه بهتر دانش آموزان 

 

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 مشخص زمانبندی طبق و همگام درسامانه خود کاربری پنل طريق از توانند مي متوسطه ی دوره آموزان دانش تمام

 پژوهش دستاوردهای نمايشگاه پژوهشي و-علمي جشنواره دوره اولین برگزاری بخشنامه اجرايي تقويم در شده

 .نمايند نام ثبت نفره 2 تیم انفرادی یا صورت به ،98 / 5/  5 مورخ 400/  76476 شماره به آموزی دانش سراهای

 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

  طراحي و  (فیلم برداری از تدريس خالقانه دانش آموز با توجه به موضوعات اختصاصيآموزش خالق )در دو بخش فیلم تهیه

آموزان  باشد. دانش مي 1جدول شماره  )فیلم برداری از آزمايشي که طراحي آن توسط دانش آموز صورت گرفته است( طبقآزمايش

 بايست طبق جدول موضوع مورد نظر خود را انتخاب نمايند.مي

  روی پايه دوربین و بدون بايستي های دانش آموزان و مراحل انجام آزمايش بوده و فیلم برداری گر تمامي فعالیتنمايان فیلم تهیه شده

 لرزش  باشد.

  فرمت فیلم ارسالي به صورتMP4 ت و فرمت انیمیشن ارسالي به صورVOP قابل پخش در DVD Player  در قالبDVD  تهیه

  گردد.

 باشد. 1موضوعات اختصاصي مطرح شده در جدول بايست مطابق با فیلم تهیه شده مي 

 باشد. در صورت پايین بودن کیفیت صدا و تصوير اثر غیر قابل قبول بوده و رد کیفیت صدای فیلم و انیمیشن بسیار حائز اهمیت مي

 ای يا هدست استفاده شود.(میکروفن يقهشود. )از مي

  ثانیه نیز قابل اغماض است.( 30باشد. )افزايش زمان فیلم تا دقیقه مي 3تا  1مدت زمان مجاز هر فیلم يا انیمیشن 

  و نمايش آن در ابتدای فیلم يا انیمیشن ضروری است. 2تکمیل فرم اطالعات در نمون برگ 

 پژوهشي و بیمارستاني( به صورت کامال عملي و با -زمايشگاهي )مدرسه، دانشگاه، مراکز آموزشيها الزاما در محیط آآموزش در فیلم

 .بايست انجام شودرعايت نکات ايمني مي

بايست نام مرکز آموزشي يا دانشگاه يا آزمايشگاه خصوصي در فیلم و فرم برداری آزمايشگاهي به جز مدرسه باشد، ميدر صورتي که مکان فیلم 

 سرا يا مرکز علمي همکار( آورده شود)در قسمت نام پژوهش مشخصات

 

 

 



 

 ( 41صفحه ) 

 مستندات مورد نیاز آثار: .4

 .گردد فناوری ارسال نانواستاني  قطب بهبا نام کد تیم  CDيا  DVD( در قالب   ZIPتمامي مستندات ذيل در يک فايل فشرده )                 

  ای( از پشت صحنه آزمايش انجام شده، ابزار و فعالیت تیم و موارد جالب که اعضای دقیقه 1ارسال چند تصوير يا يک مستند )حداکثر

 ها حضور داشته باشند.تیم در آن

 1موضوعات اختصاصي مطرح شده در جدول مطابق با  فیلم تهیه شده  

  جهت نمايش در ابتدای فیلم 2نمون برگ 

  1نمون برگ  

 :(فرآیند داوری)مراحل اجرایی .5

سراهای دانش های استاني نانو فناوری و با نظارت کارشناس امور پژوهشرحله استاني مسابقه توسط قطبم استانی : . مرحله 5-1

 با مطابق برگزيدگان (،3 نمون برگگردد. در اين مرحله پس از بررسي و ارزيابي آثار مطابق فرم داوری )آموزی استان برگزار مي

 نانو آثار برگزيده؛ به قطب کشوری DVDيا CD گردند و مي معرفي کشوری مرحله حضور در جهت استان سهمیه

 فناوری ارسال مي گردد.

در اين مرحله، پس از داوری از بین برگزيدگان مرحله استاني نتايج نهايي اعالم خواهد شد.  :. مرحله کشوری5-2

 .آموزی، به نمايش گذاشته خواهند شدآثار برگزيده در نمايشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش همچنین 

 ضمائم: .6

 موضوعات اختصاصی فیلم و انیمیشن: 1جدول 

 مقطع تحصیلی موضوع بخش

آموزش خالق 

)جديدترين 

 (دستاوردها

 کلیه مقاطع مفهوم نانو و اهمیت آن

 2و  1متوسطه  های تشخیصينانو فناوری در الکترونیک و حسگرها و کیت

 کلیه مقاطع زيست نانو فناوری در محیط

 2و  1متوسطه  های نونانو فناوری در انرژی

 2و  1متوسطه  های مکانیکي و ساختمانينانو فناوری در سازه

 2و  1متوسطه  نانو فناوری در پزشکي

 کلیه مقاطع  موضوع آزاد )تحلیل چگونگي به کارگیری نانو فناوری در علوم مختلف(

طراحي آزمايش با 

 هدف

 2و  1متوسطه  نمايش خواص مواد در حوزه فناوری نانو

 2و  1متوسطه  سراها در طراحي آزمايشهای نانو پژوهشبه کارگیری تجهیزات آزمايشگاه

 کلیه مقاطع های علم و فناوری و...(نانو فناوری در صنعت )بازديد از مراکز صنعتي، پارک

 2و  1متوسطه  )کار پژوهشي دانش آموز(فرآيند کار پژوهشي در عرصه نانو فناوری 

 
 

 



 

 ( 42صفحه ) 

 فیلم و انیمیشن: شناسه اثر 1گنمون بر

 

 : اطالعات )جهت نمایش در ابتدای فیلم یا انیمیشن(2نمون برگ 

 قطب کشوری نانو فناوری

   استانشهر و 

  موضوع

  نام و نام خانوادگي اعضای گروه

  دوره و رشته تحصیلي اعضای گروه

  نام و نوع مدرسه

  خانوادگي استاد راهنمانام و نام 

  سرای معین قطبنام پژوهش

  سرا يا مرکز علمي همکار نام پژوهش
 

 

 

 

 

 

 شناسنامه اثر                                

 استان 

 شهر 

 نام مدرسه / پژوهش سرای دانش آموزی 

 کد ثبت اثر در سامانه همگام 

 عنوان اثر 

 گرایش مسابقه 

 نام و نام خانوادگی طراح/ طراحان   

 کد ملی دانش آموز   

 دوره تحصیلی / رشته تحصیلی   

 تلفن تماس دانش آموز   

 اثر شرح مختصری از  

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 تلفن، تاریخ و امضاشماره 



 

 ( 43صفحه ) 

 فیلم و انیمیشن : نحوه امتیازدهی در فرم داوری3نمون برگ 

 حداکثر مولفه رديف

 امتیاز

امتیاز 

کسب 

 شده

 توضیحات

 علمي 1

  10 پردازیپردازی و داستانايده
آزمايش، شرح آزمايش، شرح مواد و توضیح موضوع و هدف 

 گیری از آزمايشتجهیزات، نتیجه

   15 خالقیت در ارائه

   15 انجام آزمايش

 مهارتي 2
 رسايي و شیوايي کالم و تسلط بر موضوع  15 مهارت کالمي

 استفاده صحیح از تجهیزات  15 مهارت عملکردی

 ايمني آموزش و رعايت اصول و نکات  8 ايمني ايمني 3

 فني 4

 وضوح صدا يا موسیقي و مفهوم بودن محتوای آزمايش  7 کیفیت صدا

 کیفیت تصوير )فیلم(

سازی، گرافیک، تحرک

 نورپردازی )انیمیشن(

8  
استفاده از زاويه درست دوربین )مشخص بودن جزئیات ابزار 

 ارائه آموزش يا آزمايش و نحوه کار با مواد و وسايل(

  7 تدوين
تدوين مناسب تصوير، صدا، استفاده از زيرنويس، ثبت لوگوی 

 های الزممسابقه و افکت

  -10 زمان
ثانیه، امتیاز منفي تعلق  30دقیقه و  3های بیشتر از به فیلم

 گیرد.مي

   100 جمع امتیاز  
 ...........................................  شماره تماس : ..............................  مدرک تحصیلی : ...................................نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوری : .....................

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانو فناوری

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ وامضا
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 اداره كل آموزش و پرورش استان ...

 پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش آموزي -موضوع: برگزاري اولين دوره جشنواره علمي
 

 با سالم و احترام

سند تحول بنیادین و  6-6 اهکاررو  6مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه راهبرد کالن  در اجرای

  8آموزان و معلمان برای حل مشکالت ملي و محلي )موضوع برنامه شماره پژوهشي دانش-های علميتقویت فعالیت

نیز به منظور توسعه و تنوع بخشي به جشنواره ها  ( و 27/1/98مورخ  9373زیرنظام راهبری و مدیریت به شماره بخشنامه 

از اقدام های ملي  4حرفه ای مندرج در بند  –دهای تخصصيو رقابت ها در زمینه ها و سطوح مختلف با مشارکت نها

شیوه نامه اولین دوره جشنواره ؛  به پیوست سند راهبردی کشور در امور نخبگان 1از راهبرد کالن  1راهبرد ملي 

  جهت اجرا، ابالغ مي گردد.پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش آموزي -علمي

 

 عليرضا كمرئي

 معاون آموزش متوسطه

 

 

 كميته بررسي

 بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري

 اعضاي شوراي معاونان جهت استحضار

 واحدهاي مجري:
روسای ابتدايی/مديركل/معاون آموزش متوسطه / معاون آموزش استان : 

 نش، فنی و حرفه ای و کاردادوره دوم متوسطه نظری ات دوره اول وادار

کارشناس  /اطالع رسانی/متوسطه، ابتدايی تكنولوژي و گروه هاي آموزشي/

 هااپژوهش سر

معاون آموزش  /مدير/ معاون آموزش متوسطه شهرستان،منطقه،ناحيه:

، فنی و حرفه ای و دوم متوسطه نظریاول و /كارشناس مسئول دوره  ابتدايی
ژوهش سرای دانش اطالع رسانی/پ// تکنولوژی و گروه هاي آموزشي کاردانش

 آموزی

 تمامی مدارس واحدهاي آموزشي:

 هماهنگ كننده در استان كميته مستندسازي

 8ص /2/16/98/420كد : 

 

 14ص/12/7/97/420كد: 
















