
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی هک آفریدند بسیاری  افتخارات نیز، دانش و علم اهیمحیط رد بسیجی فرهنگ از ربخوردار جواانن» ر آشتیانیشهیدکاظمی و ایهسته شهدا  «.هستند آانن جمله از رویان مؤسسه بنیانگذا

 «العالی مدظّله  »  رهبری  معظم مقام

ژپوهشی ژپوهش سرااهی دانش آموزی  -چهارمین  دوره جشنواره علمی  

پنجمین دوره م  
 کشیی ااز ساتیی  سلول اهی بنیادی و زپبقات سا

تحصیلی 
 1401-1402سال 



 

 ( 1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه :

ه کطی سال های اخیر رشد چشم گیری در دنیا یافته است و مطالعات آینده پژوهی نشان می دهد  بازساختیعلوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی 

ر باز این رو مسابقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی با تکیه جایگاه ویژه ای در طب پیدا خواهد کرد.  ،سال آینده این حیطه از دانش 20تا  10در 

 برگزار می گردد.سازی این دانش در جامعه برای ترویج و بومیکشور، ان استفاده از ظرفیت ممتاز دانش آموز

 ب ـ اهداف :

  دبیران و آموزان دانش بین در بازساختی پزشکی و بنیادی سلول های فناوری و علوم سازی بومی و ترویج آموزش، .1

 بازساختی پزشکی و بنیادی سلول های فناوری و علوم حوزه به مند عالقه آموزان دانش هدایت و شناسایی .2

 گروه در جمعی خرد به احترام و گروهی کار مهارت تقویت و کسب .3

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

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات : 

رایی مطابق تقویم اج، بر اساس شرایط و صالحدید استان حضوریغیربه صورت حضوری و  ؛استانی و منطقه ای مرحله دومسابقات در این  .1

مورخ  418/400به شماره  )طرح شهید کاظمی آشتیانی( شیوه نامه اجرایی برنامه ها و رویداد های کیفیت بخشی مدارس متوسطه 8مندرج در بند 

 یمبتن های گرایش باو پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی  –تحت عنوان چهارمین دوره جشنواره علمی  18/10/1401

 می گردد. برگزارآفرینی  کار مهارت و پژوهش، آموزش، ترویج، بر

اد  در شبکه ملی ش سراهای دانش آموزی از طریق کانال رسمی پژوهشمتعاقبا کنندگان این دوره از مسابقات،  شرکت نام ثبتو نحوه سایت  .2

https://shad.ir/pajouheshsara .اعالم می گردد 

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

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

 گردد. می برگزارجدول ذیل، 

 نظارت با و استانی های توسط قطب بخشنامه، این 5تا  1راهنمای هر گرایش موضوع پیوست های شماره  5مرحله استانی مسابقات وفق بخش  .4

 گرایش هر راهنمای 6بخش  مندرج در داوری برگ های و بر اساس نمون استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور پیگیری و نظارت کارشناس

 .گردد می تعیین شده در جدول ذیل، برگزار سهمیهو 

 فردی /گروهی گرایش مسابقه ردیف
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

دوره دوم متوسطه فنی 

 و حرفه ای و کاردانش
 راهنما

 1پیوست  6 6 نفره 3تا  2انفرادی یا تیم  تولید محتوا 1

 2پیوست  4  - نفره 3الزاما تیم  انجمن علمی پژوهشی 2

3 
 جام)مناظره علمی(

 سلول های بنیادی
 3پیوست  - *1 *1 - نفره 3الزاما تیم 

 4پیوست   2 - نفره 3تا  2انفرادی یا تیم  پژوهشی-مقاله علمی 4

 5پیوست  3 - نفره 3یا  2تیم  کارآفرینی دانش بنیان 5

 تیم قابل افزایش می باشد. 4* با توجه به تعداد مناطق استان تا 

 

 



 

 ( 2صفحه ) 

 :مسابقات شرایط عمومی ـ  ت

  تیم به شرط ارائه آثار متفاوت، مجاز به شرکت در بیش از یک گرایش از مسابقات می باشد. هر .1

ژوهشی پ –را تنها در یکی از مسابقات چهارمین دوره جشنواره علمی مشخص اثر یک کننده در مسابقات متعهد می شوند که اعضای تیم شرکت .2

جشنواره  پژوهشی و -علمیدر مسابقات جشنواره استانی یا کشوری که در سنوات قبل موفق به کسب رتبه  اثریشرکت دهند. همچنین از ارسال 

 د.مورد ارزیابی قرار نمی گیر استانیدر مرحله حذف شده و  اثر مربوطهخودداری شود. در صورت عدم رعایت،  ،شده اند نوجوان خوارزمی

 با عنایت به ماهیت ترویج کار گروهی در مسابقات، مقتضی است تمامی اعضای تیم در کل فرآیند مسابقه شرکت کرده و بر نحوه ی انجام کار و .3

 موجب کسر نمره برای تیم می شود.، تسلط کامل داشته باشند. لذا عدم رعایت این موضوع، همطالب علمی مربوطارائه 

از آنجا که اشاعه و بهبود فعالیت های آزمایشگاهی در واحدهای آموزشی و پژوهش سراهای دانش آموزی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات  .4

لباس دانش آموزان دختر و  پوشش ورعایت  ؛لذا .بوده و آثار گردآوری شده جهت استفاده دانش آموزان کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد

 ، ضروری می باشد.آئین نامه اجرایی مدارس و تبصره آن در 85ماده وفق پسر شرکت کننده در جشنواره 

آموزی  بخش دانش همکاری باو سراهای فعال استانها  پژوهش و قطب کشوری توسط گرایش، تفکیک به رایگان آموزشی های دوره ها و کارگاه .5

عضویت در پژوهش سرای محل تحصیل از دوره های توانند با آموزان میدانشلذا؛  .گردد می اعالم و برگزارستاد توسعه و ترویج سلول های بنیادی 

از آموزش های  ،رسان شادکانال اطالع رسانی قطب کشوری سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی در پیام  به مراجعهآموزشی بهره مند گردند یا با 

 .مربوطه استفاده نمایند

 پژوهش امور پیگیری و نظارت کارشناسبا هماهنگی بنیادی و پزشکی بازساختی  سلول هایقطب کشوری  ؛در داوری مرحله استانی مسابقات .6

 د.ها نظارت می نمایوند اجرای برخی از گرایش بر ر ذیلو مطابق با نمون برگ ، به عنوان ناظر استان آموزی دانش سراهای

 در مرحله استانیبر داوری  نظارتنمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 : زمان اجرای داوری : گرایش استان :

 10 8 6 4 2 موضوع ارزیابی
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 10  ×1      ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از حداکثر زمان دفاع .1

 30  ×3      نجام اثرراستی آزمایی روش ا .2
 30  ×3      طرح سواالت علمی و تخصصی مبتنی بر اثر ارائه شده  .3

 20  ×2      طرح نقدهای سازنده و بیطرفانه .4

 10  ×1      در زمان دفاعتعامل داوران و توجه به عدم مشارکت استاد راهنما  .5

 100  جمع امتیاز نهایی

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 قطب استانی سرای دانش آموزی مدیر پژوهش

 بنیادی و پزشکی بازساختی سلول های

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

سراهای دانش  کارشناس امور پژوهش

 آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 بخش ترویج و نیروی انسانیناظر 

 بنیادی سلول هایستاد 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 دبیر علمی قطب کشوری

بنیادی و پزشکی  سلول های

 بازساختی

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 3صفحه ) 

 و نشر آنهان از آثار شرکت کنندگامعاونت آموزش متوسطه برداری نسبت به هرگونه بهره موافقت و رضایت اعضای تیمشرکت در مسابقه به منزله  .7

 ، می باشد.گان آثاربا ذکر نام تولید کنند

 .در صفحه آپارات قابل دسترسی می باشد ،دبیران و اساتید راهنما ارتقای توانمندی های علمیمحتوای مناسب  .8

(، 1400/  05/  10 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 41 جلسه مدارس )مصوب اجرایی نامه آیین 104 ماده به استناد تبصره .9

 ارائه و پژوهشی - علمی جشنواره کشوری و استانی مرحله در آنان موثر حضور و آموزیدانش سراهایپژوهش در آموزاندانش فعالیت و عضویت

 باشد. داشته سهم دوم و اول هاینوبت مستمر ارزشیابی نمره تعیین در تواندمی مربوطه، معلم تایید با اثر

 .یرندگ می قرار تقدیر مورد ،اساس مصوبات دبیرخانه برنامه ریزی و اجرایی سازی جشنواره استان برو استان  سطح در مسابقات منتخبین .10

ت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان می توانند پس از پایان داوری استانی، تعدادی از رتاییدیه علمی، کارشناس نظاجهت دریافت  .11

 لول هایسبه قطب کشوری ، جهت ارزیابی آثاربه همراه مستندات کامل هر یک از  با نامه رسمیهر گرایش را  شایسته تقدیر علمیآثار منتخب 

دانش آموزی مالصدرا  پژوهش سرای کرج،  4استان البرز، آموزش و پرورش ناحیه مستقر در اداره کل آموزش و پرورش  بنیادی و پزشکی بازساختی

 صادر خواهد شد.ذیل  نمون برگطبق  علمیدیه تایی ،برای آثار مورد تأئید قطب کشوری. ارسال نمایند

 تاییدیه علمی نمون برگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 میرس کانال به است ضروری آموزشی، محتواهای از استفاده و مسابقات اجرای روند در احتمالی تغییرات و اخبار آخرین از اطالع کسب جهت .12

بنیادی و پزشکی  سلول هاییا کانال قطب کشوری  https://shad.ir/pajouheshsara سراهای دانش آموزی در شبکه ملی شاد  پژوهش

قطب کشوری  026 - 34550480و 34574040 های تلفن شمارهو یا با  مراجعه https://shad.ir/stemcells_srcدر شبکه ملی شاد  بازساختی

 کرج استان البرز تماس حاصل نمایید. 4سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی مستقر در پژوهش سرای دانش آموزی مالصدرا ناحیه 

 

  نام خدابه 

 سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیمسابقات اثر ارائه شده در تاییدیه علمی 

 پژوهشی -چهارمین دوره جشنواره علمی

 «آشتیانی شهید کاظمی طرح »  

 1401-1402سال تحصیلی 

 
 شماره :

 تاریخ :

 

   .............. ............................................................................................................................................................ با عنوان بدین وسیله گواهی می شود که اثر

... ................................................................................................................................ (ملی کد–نام خانوادگی توسط دانش آموز/دانش آموزان)نام و

ه چهارمین دور زساختیسلول های بنیادی و پزشکی بامسابقات ... ...................................................................................................در گرایش 

ارائه شده و پس از ارزیابی توسط قطب  1401-1402( سال تحصیلی طرح شهید کاظمی آشتیانیپژوهشی )-جشنواره علمی

  .استموفق به دریافت تاییدیه علمی گردیده  سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی،کشوری 

 

 

دبیر علمی قطب کشوری سلول های  

 بنیادی و پزشکی بازساختی

  پژوهش سراهای دانش آموزی

 دبیر ستاد توس ه و تروی 

 سلول های بنیادی

 رئیس قطب کشوری و پزشکی بازساختی

  پژوهش سراهای دانش آموزی 



 

 ( 4صفحه ) 

 : پژوهشی-جشنواره علمیدر وظایف و استانداردهای اخالقی داوری آثار ـ  ث

 استانی:های ه انخها و وظایف کلی دبیر مسئولیت 

 .انتخاب داوران بر اساس صالحیت های الزم داوری و صدور ابالغ ایشان .1

 .برگزاری جلسه توجیهی برای داوران .2

 درناطق ممدیران پژوهش سراهای و کارشناسان وفق شیوه نامه های اختصاصی مسابقات و رفع مغایرت با مشارکت  مناطقررسی انطباق آثار ب .3

 .موعد مقرر

 .و بی توجهی به تذکرات مربوطه جایگزین نمودن داور در صورت مشاهده مغایرت عملکرد ایشان با استانداردهای اخالقی الزم در داوری .4

 ایجاد مشکل پیش بینی نشده )بیماری و ...( برای داوران. جایگزین نمودن داور در صورت .5

اه با صورتجلسه همر دوره های مسابقات متبوع و اعالم نتایج به دفتر متوسطه نظری با نامه رسمی -بررسی و تایید گزارشات داوری تمامی گرایش .6

 هیئت داوران.

 وظایف و استانداردهای اخالقی که داوران ملزم به رعایت آنها هستند: 
 انتظارات در زمان داوری: 

 د.ناهداف، وظایف و ویژگیهای داوری آشنا باشبا  .1

 .بپردازند که در حیطه ی توانایی حرفه ای آنان می گنجد و همچنین قادر به انجام آنها در زمان معلوم هستندتنها به داوری آثاری  .2

 .را در هر یک از مراحل داوری فاش نکنندآثار به محرمانه بودن اطالعات داوری احترام گذاشته و هیچ یک از اطالعات  .3

یا هر شخص یا سازمان دیگری استفاده نکنند و همچنین از این اطالعات، برای آسیب زدن ز اطالعات به دست آورده هنگام داوری، به نفع خود ا .4

 .و یا بی اعتبار جلوه دادن دیگران استفاده ننمایند

 .اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسایلی چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسی، جنسیت و یا دیگر مسایل این چنینی قرار گیرد .5

 .طرف و سازنده باشند و از خشونت کالمی، اصطالحات زننده و توهین آمیز پرهیز کنند در نقدها بی .6

رهیز از داوری در آن گرایش پ استانینقشی داشته اند، با اعالم به دبیر قطب  ؛اگر به هر نحوی در روند پژوهش گرایشی که در آن داور هستند .7

 .کنند

 .از داوری در آن گرایش خودداری کنند استانیام دارند، با اعالم به دبیر قطب در دست انج ؛اگر پژوهشی شبیه به اثر ارائه شده .8

 .ز وارد نمودن اشخاص دیگر، از جمله دانشجویان و محققین تحت آموزش خود؛ در روند داوری خودداری کنندا .9

 .ه هر دلیلی از ارتباط )تلفنی، مجازی و ...( با دانش آموزان پرهیز نمایندب .10

ارتباط )تلفنی، مجازی و ...( با داوران سایر گرایش ها و مسابقات دیگر خودداری نمایند و توجه داشته باشند که مشخصات داوران به هر دلیلی از  .11

 .هر گرایش و مسابقه، محرمانه بماند

اکثر عه صدر اجازه استفاده از حدبا س باشند وایجاد آرامش در دانش آموزان منتخب  و اثرزمینه ساز دفاع مناسب از  ،استانیدر مرحله دفاع آنالین  .12

 .نیز صحبت ننماینددر مورد نتیجه  را داده وزمان دفاع 

 نحوه برخورد با کپی برداری علمی و ادبی یا آثار غیر دانش آموزی: 

 .در صورت امکان از طریق مصاحبه غیر حضوری، این موضوع را بررسی کنند .1

 .نماینداز صاحبان اثر مطالبه ؛ استانیبا وساطت دبیر قطب  را تاییدیه رسمی یکی از مراجع علمی منطقه ای ،در صورت امکان .2

 .مدارک و مستندات حاصل از بررسی دقیق آثار جهت اثبات ادعاهای مطرح شده را ثبت و به سرپرست تیم داوری تحویل نمایند .3
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، کپی برداری شده از طرح های موجود، اثر خارج از محدوده علمی گرایش موردنظر، در صورت تشخیص هر یک از موارد اثر فرا دانش آموزی .4

 .اثر صفر منظور گردد آنبا رای حداقل دو سوم تیم داوران، امتیاز 

 انتظارات هنگام آماده کردن گزارش داوری: 

 .ان داوری اثر انجام دهندبه طور جزئی و دقیق به داوری آثار بپردازند و بررسی و تحقیقات الزم و اساسی را در زم .1

را برگزار و به نقطه نظرات داوران دیگر توجه کنند تا با همفکری اعضای تیم داوری، درک بهتری ری گرایش مربوطه داوتیم جلسه تخصصی  .2

 .از اثر حاصل شده و دقت تصمیم گیری افزایش یابد

 .خگو باشند و اطالعات مورد نیاز را ارائه دهندبوده و بالفاصله پاس استانیدر تمام طول دوره داوری، در دسترس قطب  .3

 .تحویل نمایند استانیدر هر مرحله، فرم های داوری را برای هر اثر به طور جداگانه تکمیل نموده و به قطب  .4

 .( داشته باشندهماهنگی الزم را با روند اجرایی تیم داوری )نحوه و زمان ارسال نمرات، زمان ورود به سامانه جهت ثبت نمرات داوری و ... .5

 .می باشد ؛جدید مورد تایید یا داورانمجاز به بررسی مجدد اثر توسط داور  استانیقطب  ،داوران دریک اثرات زیاد نمر تفاوتدرصورت  .6

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانی مسابقات : ـ ج
ذکر  مستندات مورد نیاز آثارمنطقه به همراه تمامی  توسط مدیر پژوهش سرای دانش آموزی و برگزیدگان مرحله منطقه ای مطابق نمون برگ ذیل

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

حوه ارسال آثار در مرحله منطقه ای، بر عهده پژوهش سرای منطقه و ت یین نمعرفی می گردند.  بنیادی و پزشکی بازساختی سلول های

 می باشد.برنامه ریزی و اجرایی سازی استان در مرحله استانی، بر عهده دبیرخانه 

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانینمون برگ 

 :گرایش                                             :سراپژوهشنام                           منطقه:                                        استان:

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

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 آموزیسرای دانشمدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 امضاتاریخ و 

 نام و نام خانوادگی

 پرورش منطقه وآموزش تیریمد

 

 تاریخ و امضا
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 1   ویپست

 تولید محتوا راهنمای 

ج 
پن

 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ اهی بنیادی و زپکشیی اازساتیی سلولمین دوره مسابقات 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 
 

 



 

 ( 7صفحه ) 

 مقدمه : .1

ساس نیاز به همچنین اح ،فناوری سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی در میان دانش آموزان کشوربا توجه به اهمیت ترویج علوم نوینی چون علوم و 

به منظور کشف توانمندی ها و ایجاد مشارکت دانش آموزان برای تولید محتوای آموزشی در  و تولید محتوای آموزشی جذاب و خالقانه این گرایش

  طراحی گردید.این گرایش ای و ... شن، پوستر، بازی فکری، بازی رایانهیقالب کتابچه مصور، فیلم، انیم

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 ندیزمانب در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند میدوم متوسطه  های دوم ابتدایی، اول متوسطه ودوره آموزان دانش تمام

 نفره 3تا  2انفرادی یا تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  418/400به شماره شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی  اجرایی تقویم شده در مشخص

 نمایند. نام ثبت

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 به) تئاترعلمی ،(ای هرایان یا فیزیکی) بازی ،( آموزشی یا داستانی) انیمیشن و فیلم های قالب در تواندمی بازساختی پزشکی و بنیادی سلول محتوای .1

 .شود تولید 2 جدول موضوعات با و( آموزشی یا داستانی) کتاب ،(نمایشی و عروسکی کاغذی، تئاتر صورت

 فایل ای رایانه بازی برای ،pdf فایل کتاب برای مگابایت، 50 حداکثر حجمو  mp4 فرمت با تئاتر و انیمیشن و فیلم برای شده تولید محتوای فایل .2

 .گردد تهیه مربوطه تصاویر و بازی دستورالعمل شامل pdf فرمت با فایل فکری بازی برای و بازی اجرایی

 .است ضروری محتوا، تولید در استفاده مورد علمی منابع ذکر .3

 آماده وینتپ پاور قالب در محتوا، تولید در استفاده مورد ابزار تصاویر همراه به باشد داشته حضور هاآن در فرد که اثر تکمیل مراحل از تصاویری .4

 .شود

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به تذکر:

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

 اساس شرایط اختصاصی اثر  بر شده تولید محتوای فایل .2

 محتوا تولید در استفاده مورد ابزار و( دباش آموزاندانش حضور نمایانگر) اثر تکمیل مرحله به مرحله پاورپوینت فایل .3

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

ه اند، در سامانه ثبت نام نمود بنیادی و پزشکی بازساختی سلول هایدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

ی اآثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سر

 گردند. الزم می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ اساس دانش آموزی منطقه و بر

م داده آنها انجانقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفراست پژوهش سرای دانش آموزی منطقه، 

 ارسال گردند. بنیادی و پزشکی بازساختی سلول های، به پژوهش سرای قطب استانی و سپس مستندات این آثار

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

امتیاز میانگین نمرات درصد   70د. آثاری که حداقل می شون داوری 2 برگ نمون 6تا  1ردیف های  اساس استان، بر آموزی دانش سراهای پژوهش امور

 کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.داوری را 
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با صاحبان اثر می باشد. الزم است  2حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

اثر نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند. در نهایت  تولیده در دانش آموزانی ک

 ، معرفی می گردند.این مرحلهآثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از 

 بر عهده دبیرخانه برنامه ریزی و اجرایی سازی جشنواره و پژوهش سرای قطب استان می باشد. ،تعیین تعداد مراحل و نحوه دفاع دانش آموزان :تذکر

 ضمائم : .6

 موضوعات اختصاصی  برای تولید محتوا:  1جدول 

 عنوان آموزشی ردیف

 مفاهیم پایه در علوم و فناوری سلول های بنیادی 1

 بنیادیابزار و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه سلول های  2

 بررسی ره آورد های اقتصادی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 3

 کاربردهای علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 4

 تاریخچه علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی 5

 بنیادی و پزشکی بازساختی سلول هایمحتوای  تولید : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثر نام

  گرایش اثر

    دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

    تلفن همراه/ تلفن ثابت

  چکیده طرح

  شرح مختصر نوآوری اثر

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 تعهد نامه اثر

نبوده و حاصل فعالیت مبتنی بر تحقیق و پژوهش اعضای تیم می باشد و در صورت استفاده از محتواهای علمی یا دستاوردهای  کپی برداری شده از طرح های موجوداثر ارائه شده؛ 

 پژوهشی موجود، مطابق مقررات شیوه نامه در فهرست منابع و ماخذ ذکر شده است.

 نشده است. رتبه استانی یا کشوری کسب اثر ارائه شده؛ در مسابقات و جشنواره های برگزار شده در سنوات قبل، موفق به

 مسابقات و جشنواره های علمی آموزش و پرورش، در سال تحصیلی جاری شرکت داده نشده است. سایر ارائه شده؛ در اثر

 تولیدکنندگان، رضایت دارند. نام ذکر با برداری معاونت آموزش متوسطه از اثر و نشر آنهرگونه بهره به اعضای تیم؛ نسبت

 امضای آموز دانش امضای آموز نام و نام خانوادگی دانش 

 استاد راهنما

 خانوادگی و نام نام

 آموزشی واحد مدیر

 

 مهر – امضا

 نام و نام خانوادگی 

 تحصیل محل آموزی دانش پژوهش سرای مدیر

 

 مهر – امضا

1)  

2)  

3)  
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 بنیادی و پزشکی بازساختی های سلولمحتوای  تولید: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 تحصیلی : رشته منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی آموزاننام و نام خانوادگی دانش آموز/دانش

    

    

    

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز
امتیاز 

 کسب شده

  5 موضوع )چالشی، بدیع و فرآیندی بودن( انتخاب 1

  10 پیوستگی و نظم منطقی در انتقال مفاهیم با در نظر گرفتن اهداف آموزشی سادگی، 2

  15 صحت و ارزش علمی محتوای ارائه شده و استفاده از منابع معتبر  3

  15 خالقیت در طراحی اثر 4

  15 و انتقال صحیح پیام در قالب انتخاب شده استفاده از تکنیک های مناسب برای ارائه اثر 5

  20 جذابیت و تاثیر گذاری و قدرت نفوذ آن در مخاطب  6

  10 ارائه مناسب  *7

  10 پاسخگویی به سواالت داوران *8

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

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی مجریسرای دانشمدیر پژوهش

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

بنیادی و  سلول هایسرای قطب استانی مدیر پژوهش

  پزشکی بازساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیسراهای دانشکارشناس امور پژوهش

 

 

 تاریخ و امضا

  :فرم داوری مربوط به جلسه دفاع می باشد. 8و 7بند تذکر 
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 2   ویپست

نجمن  علمی ژپوهشیراهنمای 
 ا

پنجمین دوره مسابقات 
 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ بنیادی و زپکشیی اازساتیی سلول اهی

تحصیلی
  1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

گ فرهن سترشو گ پرورش خالقیت های فردی وگروهی دانش آموزان، فراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها ؛هامهم ترین رسالت پژوهش سرا

می باشد. انجمن های علمی؛ عالوه بر دادن هویت سالم و تأثیرگذار به نوجوانان، فرصت مناسبی برای شناسایی پژوهش در بین آنان  مطالعه، تحقیق و

ار مؤثر ساختی بسیدانش آموزان و توانمند سازی ایشان فراهم می نماید و در تسریع ترویج، آموزش و پژوهش حوزه سلول های بنیادی و پزشکی باز 

 .خواهد بود

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

های نامه وزارتی تشکیل انجمنپس از تشکیل انجمن سلول های بنیادی در مدارس)بر اساس شیوه متوسطه دوم و اول های دوره آموزان دانش تمام

هید شیوه نامه طرح ش اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می آموزی(،علمی پژوهشی دانش

 ثبت)دبیر انجمن به عنوان سرگروه و دو نفر از اعضای انجمن(  نفره 3تیم  الزاماصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400کاظمی آشتیانی به شماره 

 نمایند. نام

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

 اختصاصی اثر : شرایط .3
 :نماید اقدام ذیل هایقالب در علمی هایفعالیت انجام به نسبت تحصیلی سال طول در علمی انجمن رود می انتظار .1

 محتوا تولید و ترویجی های فعالیت 

 آموزشی های فعالیت 

 علمی رویدادهای برگزاری 

 خالقانه های فعالیت 

صفحه  داخلی یا یک رسان پیام در سامانه اطالع رسانی از قبیل کانال یک اندازی راه به نسبت مدرسه، مدیر هماهنگی با الزم است که انجمن علمی .2

اس )با توجه به این که داوری و بررسی فعالیت ها بر اسنماید  ارائه را هافعالیت مستندات گزارش و و اقدام، در روبیکا یا طراحی پایگاه اینترنتی

 ست تمامی فعالیت های انجمن اعم از جلسات، رویداد ها و ... در کانال منعکس گردد(.الزم ا ؛محتوای سامانه صورت می پذیرد

 توانند به صورت حضوری، مجازی و یا ترکیب حضوری و مجازی انجام گیرند.های فوق، بسته به شرایط میفعالیت :1تذکر

 توجه شود. 2به شرایط عمومی مسابقات در بند ت صفحه : 2تذکر

 نیاز اثر :مستندات مورد  .4

 گردد:  ارسال، ( با کد ملی دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات

 تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 (شود داده قرار داوری بند شماره نام به فولدر یک در بتد هر مستندات) فشرده صورت به 2 برگ نمون بندهای تمامی مستندات .2

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

 گردند.از فرآیند داوری حذف می ،هایی که مستندات الزم را ارسال ننمایند یا از پیام رسان های خارجی استفاده نمایندانجمن تذکر:

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

ه اند، در سامانه ثبت نام نمود بنیادی و پزشکی بازساختی سلول هایدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

ی اآثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سر

 گردند. الزم می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ اساس دانش آموزی منطقه و بر

م داده آنها انجانقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفراست پژوهش سرای دانش آموزی منطقه، 

 ارسال گردند. بازساختی بنیادی و پزشکی سلول هایو سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی 
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 و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت بنیادی و پزشکی بازساختی سلول های استانی های قطب توسط. مرحله اول استانی : 5-2

میانگین نمرات امتیاز  درصد 70می شوند. آثاری که حداقل  داوری 2 برگ نمون 6تا  1ردیف های  اساس استان، بر آموزی دانش سراهای پژوهش امور

 را کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.داوری 

الزم است با صاحبان اثر می باشد.  2حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

انجمن های منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای  ،. در نهایتتمام دانش آموزان عضو انجمن به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند

 مراحل اول و دوم استانی معرفی می گردند.

 تعیین تعداد مراحل و نحوه دفاع دانش آموزان بر عهده دبیرخانه برنامه ریزی و اجرایی سازی جشنواره و پژوهش سرای قطب استان می باشد. :تذکر

 ضمائم : .6

 انجمن علمی پژوهشی : شناسنامه 1برگ نمون 
  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  نام انجمن

  آدرس سامانه انجمن )لینک کانال، صفحه یا وبسایت(

  نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه

  انجمننام و نام خانوادگی معلم راهنمای 

    دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

    تلفن همراه/ تلفن ثابت

  شرح مختصر نوآوری ها

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما/تلفن همراه  

 تعهد نامه اثر

نبوده و حاصل فعالیت مبتنی بر تحقیق و پژوهش اعضای تیم می باشد و در صورت استفاده از محتواهای علمی یا دستاوردهای  کپی برداری شده از طرح های موجوداثر ارائه شده؛ 

 پژوهشی موجود، مطابق مقررات شیوه نامه در فهرست منابع و ماخذ ذکر شده است.

 نشده است. رتبه استانی یا کشوری کسب اثر ارائه شده؛ در مسابقات و جشنواره های برگزار شده در سنوات قبل، موفق به

 مسابقات و جشنواره های علمی آموزش و پرورش، در سال تحصیلی جاری شرکت داده نشده است. سایر ارائه شده؛ در اثر

 تولیدکنندگان، رضایت دارند. نام ذکر با برداری معاونت آموزش متوسطه از اثر و نشر آنهرگونه بهره به اعضای تیم؛ نسبت

 امضای آموز دانش امضای آموز نام و نام خانوادگی دانش 

 استاد راهنما

 خانوادگی و نام نام

 آموزشی واحد مدیر

 

 

 مهر – امضا

 نام و نام خانوادگی 

 تحصیل محل آموزی دانش پژوهش سرای مدیر

 

 

 مهر – امضا

1)  

2)  

3)  
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 پژوهشیانجمن علمی : داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 

 

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان انجمن :

 منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی اعضای انجمن علمی 
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    5 نظم و انسجام سامانه 

    5 های مناسبتی و انگیزشیطراحی مناسب سامانه و استفاده از پیام 2

    5 های مرتبط از سامانه های قطب کشوری در زمان مناسبانتقال مطالب و اطالعیه 3

    5 های انجمنساخت تیزر و پوستر تبلیغاتی برای معرفی برنامه 4

    5 برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی )حداقل بازه زمانی بهمن تا خرداد(تهیه  5

6 
برگزاری جلسات مستمر و منظم اعضا با یکدیگر ، مدیر مدرسه، مدیر پژوهش سرای 

 منطقه و ...
5 

  
 

7 
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    5 تهیه فیلم و انیمیشن  )ساخت یا دوبله(

    5 )دیواری، الکترونیکی و ...(تهیه نشریه  8

    5 تهیه جزوه و کتاب  9

    5 معرفی دانشمندان  و متخصصان ایرانی حوزه سلول های بنیادی   10

    5 تهیه بروشور و پوسترعلمی   11

    5 معرفی کتب، نشریات و مراکز علمی مرتبط   12

13 

ت 
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فع

ی 
ها

ی
زش

مو
آ

 

    5 برگزاری سمینار یا وبینار آموزشی در سطح مدرسه، منطقه 

    5 برگزاری کارگاه آموزشی در سطح مدرسه، منطقه  14

    5 برگزاری دوره آموزشی در سطح مدرسه، منطقه  15

16 

ی 
زار

رگ
ب

ی 
ها

داد
روی

ی
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ع
 

    5 برگزاری مسابقه، استارتاپ و چالش

    5 برگزاری نمایشگاه  17

    5 برگزاری اردو و بازدید علمی  18

    5 شرکت در برنامه های کانال قطب کشوری مانند تریبون، پویش تولید محتوا، خبرنگار افتخاری و ... 19

    5 های خالقانهسایر فعالیت 20

 100 جمع امتیاز
 

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

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی مجریسرای دانشمدیر پژوهش

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

سلول های بنیادی سرای قطب استانی مدیر پژوهش

  و پزشکی بازساختی

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیسراهای دانشکارشناس امور پژوهش

 

 

 تاریخ و امضا
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 3   ستویپ

 ) مناظره علمی ( بنیادی و زپکشیی اازساتییراهنمای جام سلول اهی 

پنجمین دوره 
 آموزی  دانش رااهیس  سلول اهی بنیادی و زپکشیی اازساتیی  ژپوهشمسابقات  

تحصیلی رد سال 
 1402-1401 
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 : مقدمه .1

 مهارت یک انعنو به انتقاد پذیری؛مسئله، پرسشگری و  مدیریت و حل راه یافتن و تربیت ذهن خالق، اندیشیدن مسائل، با مواجهه چگونگی آموزش

در این راستا، قطب کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی . باشد می آموزی دانش پژوهش سراهای اهداف مهمترین از و اجتماعی، یکی علمی

 .را به شرح ذیل طراحی نموده است با محوریت مناظره علمیگرایشی تحت عنوان جام ملی سلول های بنیادی 

 یط شرکت کنندگان : شرا .2

 قویمت شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می نظری متوسطه دوم و اول های دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 3الزاماً تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  اجرایی

 .و جنسیت باشند دورهیک منطقه، باید از  تیم اعضای: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 )مرحله منطقه ای : الف 

 خواهد تشرمن و رسانی کشوری اطالع قطب هماهنگی با و استانی های قطب متن یک مقاله علمی پژوهشی توسط ای، منطقه اجرای مرحله از قبل یک ماه

ود و به پژوهش سرای دانش آموزی منطقه خ با شرایط ذیل تهیه را متن آن نقد و بررسی مطالعه، باید نتایج مرحله منطقه ایکنندگان در  شد. شرکت

 .نمایند ارسال

 از بررسی متن منتشر شده، تهیه گردد. ارائه گزارش فیلم یک و گزارش نقد علمیاثر در قالب یک  .1

 صفحه تنظیم گردد. 5و حداکثر در  12، سایز  B Nazaninبا فونت PDF و   Wordگزارش نقد علمی به صورت فایل های .2

 مربوطه و به صورت نگارش پاسخ های تحلیلی به پرسش های زیر باشد:مقاله گزارش نقد علمی، شامل نقد و بررسی  .3

 نقاط قوت: نقاط قوت طرح و فرآیند پژوهشی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 ر این طرح و فرآیند اجرای آن می بینید؟انتقاد: چه کاستی ها و نواقصی را د 

 پیشنهاد: چه پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای ارتقای طرح و بهبود روند پژوهشی آن دارید؟ 

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

ناسب یه یک پژوهش مانند تکراری نبودن طرح، تعداد منقد و پیشنهادات مربوطه، باید با در نظر گرفتن چهارچوب مقاالت معتبر پژوهشی و اصول اول .4

قی و نمونه ها و جامعه آماری، تعداد دفعات تکرار آزمایش، انتخاب نمونه شاهد، تغییر شرایط آزمایش، دلیل انتخاب نمونه ها، رعایت اصول اخال

 ... باشد.

 ( هنگام نگارش نقد علمی رعایت گردد.(APAویسی نقد و پیشنهادات، براساس منابع علمی معتبر بوده و اصول ارجاع و منبع ن .5

 مگابایت تهیه شود. 20دقیقه و حجم  3و حداکثر زمان   mp4فیلم ارائه گزارش، با فرمت .6

 نقد علمی به صورت مشارکتی و توسط همه اعضا می باشد. فیلم ارائه گزارش، شامل معرفی حضوری اعضای تیم و ارائه شفاهی گزارش .7

لول س، باید عالوه بر داشتن اطالعات کافی در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیدانش آموزان شرکت کننده در گرایش جام ملی  :1تذکر

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

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر 

 :ب( مرحله استانی 

 می مابین تیم های برگزیده منطقه ای صورت علمی به صورت جام حذفی، با مباحث و مناظرات 2و  1اساس توضیحات مندرج در جداول  این مرحله بر

ته و با استناد به زوایای متفاوتی به یک موضوع علمی نگریس شرکت کنندگان، با پذیرفتن مسئولیت های مختلف )پرسشگر، پاسخگو و منتقد( ازپذیرد. 

ویی مستند پاسخگ مهارت پرسشگری، ،این مسیر بررسی جوانب مختلف موضوع می پردازند و در به بحث و ،ارچوب های مناظرههمنابع معتبر و رعایت چ

 .لمی را می آموزندو انتقاد پذیری ایشان تقویت شده و نحوه صحیح شرکت در مباحث و مناظره های ع
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 مستندات مورد نیاز اثر : .4
 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

 کننده شرکت هر از باال کیفیت با پرسنلی عکس قطعه یک .2

 دقیقه یک حداکثر  mp4 فرمت با تیم اعضای معرفی فیلم .3

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

ه اند، در سامانه ثبت نام نمود سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای  آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت

 می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 4و  3و  2 نمون برگ های اساس دانش آموزی منطقه و بر

وت نقاط ق و تقویتنقاط ضعف  رفعجهت آثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه، 

 ارسال گردند. سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیآنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی 

داری و رسمی، ادر صورت بروز مشکل موجه برای تیم معرفی شده؛ منطقه موظف است حدا کثر تا سه روز قبل از برگزاری مسابقه طی یک نامه  تذکر:

 به استان ارسال نماید. 1شناسنامه تیم جدید را مطابق با نمون برگ 

تیم دسته بندی شده و به صورت حضوری یا غیرحضوری  4یا  3تیم های برگزیده منطقه ای، به گروه های متشکل از :  . مرحله استانی5-2

ره علمی( شرکت نموده و به رقابت می پردازند. رقابت به صورت حذفی است و تیم )مناظ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی)آنالین( در چالش جام 

امتیاز بیشتری را کسب نمایند، به مرحله بعد راه می یابند. تعداد مراحل، بستگی به تعداد تیم شرکت کننده در  6و  5هایی که با توجه به نمون برگ های 

 چالش دارد و می تواند یک تا سه مرحله باشد.

امال کبه قید قرعه مشخص می شود و مراسم قرعه کشی  )مناظره علمی( سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیجام  دسته بندی و زمان چالش :1تذکر

 شود. می شفاف و در معرض دید )حضوری یا مجازی( شرکت کنندگان انجام 

 به صورت مجزا برگزار می شود.مناظره برای دوره های تحصیلی اول متوسطه و دوم متوسطه نظری،  :2تذکر

 ضمائم : .6

 گزارش نقد علمی جام سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی )مناظره علمی(راهنمای تدوین :  1جدول 
  مقاله مورد بررسی عنوان -الف

 باشد( 1که مانند نمون برگ  شود پیشنهاد می)مقاله مورد بررسی شناسنامه  -ب

 پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. می توان این بخش را به چند بخش فرعی طبقه بندینقاط قوت  ،در این بخش:  نقاط قوت -پ

 داوری کرد.  روند اجرای پژوهش، روش های بکار رفته در پژوهش، شیوه های تحلیلی و ... مانندنمود و نقاط قوت مقاله را از جنبه های مختلف 

می توان این بخش را به چند بخش فرعی طبقه بندی نمود و نقاط گردد. می بیان پژوهش ی احتمال التااشک ،در این بخش:  نقاط ضعف -ت

 داوری کرد.  ضعف آن را از جنبه های مختلف مثل روند اجرای پژوهش، روش های بکار رفته در پژوهش، شیوه های تحلیلی و ...

 .پیشنهادات خود را برای اصالح و رفع مشکالت بیان نمایید، اشکال استدر صورتیکه پژوهش مورد بررسی ناقص یا دارای :  هاشنهادیپ -ث

 ، پیشنهاد نمایید. پژوهش گردد ندیفرآ شرفتیباعث پ می تواند که ی خود راو قابل اجرا ینو، خالقانه، علممی توانید ایده های همچنین 

 ،یسیگزارش نو رعایت الگوی مقاله،ساختار  تیرعاگیرد. می گارش مقاله مورد بررسی قرار حوه نن ،در این بخش:  ینگارشرعایت اصول -ج

  داده شوند. از جمله مواردی هستند که می بایست در این بخش مورد بررسی قرارمطالب،  یو روان یوستگیپ و یقواعد نگارش تیرعا

استفاده از روش د. نمورد بررسی قرار داده می شو ،منابعی که برای نگارش پژوهش بکار گرفته شده است ،در این بخش:  یسینو منبع -چ

مورد استفاده از جمله مواردی است که در این بخش  یپژوهش یمنابع علم ، صحت و اعتباربه منابع( حی)ارجاع صح استاندارد یسیمنابع نو

  بررسی می گردد.

 



 

 ( 17صفحه ) 

 جام سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی )مناظره علمی(: مفاهیم  و اصطالحات  2جدول 

 

 

 

 

فرآیندی مشابه مناظره می باشد که شرکت کنندگان در آن، با پذیرفتن مسئولیت های  ،سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیچالش جام  .1

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

 وظایف هر یک از اعضای تیم به شرح ذیل است: .2

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

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

 ای ارائه به بدیلت نباید پرسشگر بحث .کند می تحلیل را ی تیم پاسخگو ارائه و حل راه ضعف و قوت نکات پرسشگر،. کند می اشاره باشد، است

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

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

ضوعات   .3 سواالت در مرحله  مناظرات مو ستانی و  ساختی     علوم و فناوری ، پیرامونا شکی باز شد  سلول های بنیادی و پز قطب  و از طرف می با

صتتفحه آپارات قطب کشتتوری( شتتده قطب کشتتوری)موجود در کانال و می تواند محتواهای تولید ستتواالت  استتتانی مطرح می گردد. منابع 

  باشد.

 .رددگ می انتخاب قرعه قید چالش، به زمان و بندی گروه. گیرند می قرار گروه یک در یا چهار تیم سه ، هرمناطق منتخب های میان تیم از .4

 .یابد می راه بعد مرحله به اند؛ کرده کسب را بیشتری امتیاز که مرحله، تیم هایی هر در و باشد می حذفی صورت به رقابت .5

 هر در کننده شرکت تیم لذا .نماید می شرکت سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی جام چالش 3 درمطابق جدول  گروه هر مرحله، هر در .6

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

 چالش هر در تیم هر نقش تیم 3گروه متشکل از 

 چالش سوم چالش دوم چالش اول تیم      چالش

 منتقد پاسخگو پرسشگر 1تیم 

 پاسخگو پرسشگر منتقد 2تیم 

 پرسشگر منتقد پاسخگو 3تیم 
 

 قید هب شده انتخاب سوال یک بار تواند می پاسخگو تیم گیرد. می قرار بحث مورد شده یاد مسئول 3 توسط و انتخاب قرعه قید به سوال یک چالش، هر در .7

 .گردد می 5نمون برگ  مطابق امتیاز کسر به منجر ،سوال رد ولی نماید رد را قرعه

 شدن آماده هب که هایی زمان در توانند می تیم اعضای دارد؛ عهده بر را منتقد یا پرسشگر پاسخگو، مسئولیت تیم هر از ضوع یک فقط چالش، یک حین .8

 .نمایند مشورت یکدیگر با شده، داده اختصاص

 .باشد می دقیقه 25 چالش هر زمان حداکثر مجموع ، در 2 شماره جدول طبق .9

 نمره عنوان به 6شده، مطابق با نمون برگ  برگزار چالش 3 هر نمره میانگین و گردد می ، تکمیلهمربوط مسئولیت به توجه داوری با فرم چالش، هر از پس .10

 .باشد می 1و 2 و 3 ترتیب به منتقد و پرسشگر پاسخگو، امتیاز که ضریب است ذکر به الزم. گردد می اعالم نهایی

 .است یکسان ،مراحل تمام  در امتیازدهی و برگزاری نحوه .11



 

 ( 18صفحه ) 

سلول های بنیادی و پزشکی جام  استانیچالش مرحله  ترتیب عملکرد در یک: راهنمای  3جدول 

 علمی( )مناظره بازساختی

 زمان)دقیقه( حداکثر چالش یک در عملکرد ترتیب ردیف

 1 سوال انتخاب برای کشی قرعه 1

 1 پاسخگو توسط سوال رد یا قبول 2

 4 پاسخ ارائه و پاسخگو شدن آماده 3

 2 سواالت طرح و پرسشگر شدن آماده 4

 4 پرسشگر سواالت به پاسخ ارائه و پاسخگو شدن آماده 5

 2 کند می بندی جمع را بحث ،پرسشگر 6

 1 پرسشگر و پاسخگو از منتقد سوال طرح و منتقد شدن آماده 7

 1 پاسخ ارائه و پاسخگو شدن آماده 8

 1 پاسخ ارائه و پرسشگر شدن آماده 9

 2 منتقد توسط نقد ارائه 10

 متغیر ها تیم پاسخگویی و داوران پرسش 11

 2 کند می بندی جمع را بحث کل پاسخگو 12

 

 )مناظره علمی(سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی جام  : شناسنامه 1نمون برگ 

  / شهرستان / منطقه یا ناحیه استان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه 

    دانش آموزان خانوادگی نام و نام

    پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی

    ملی کد

    / تلفن ثابتهمراهتلفن 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 



 

 ( 19صفحه ) 

 )مرحله منطقه ای(علمی نقد گزارشغیرحضوری : فرم داوری  2نمون برگ
 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان گزارش علمی:

 تحصیلی : رشته منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 تحصیلی پایه شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی دانش آموزان

    

    

    

 امتیازحداکثر  10 8 6 4 2 0 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی

 10       یند پژوهشی در متن آتحلیل و بررسی نقاط قوت فر نقاط قوت

 انتقاد 
الت احتمالی ااشک بحث و تحلیل های صحیح  علمی از، طرح انتقاد

 در روند پژوهش متن مورد بررسی
      10 

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

 می گردد. ییند پژوهشآفر پیشرفت
      10 

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

 امالیی و نکات اخالقی رعایت قواعد نگارشی، مطالب،
      10 

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

 به منابع( منابع نویسی استاندارد)ارجاع صحیح
      10 

 50  جمع امتیاز نهایی

 .............. امضا : ........................................  شماره تماس : ........................... مدرک تحصیلی : ..................منطقه ای: .................. اولنام و نام خانوادگی داور 

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری
 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 20صفحه ) 

 (منطقه ای همرحل)علمیفیلم ارائه گزارش نقد غیرحضوری : فرم داوری  3نمون برگ 

 (منطقه ای هگزارش علمی)مرحل نهایی امتیاز : فرم 4نمون برگ 

گزارش نقد علمی و  عنوان

 فیلم ارائه گزارش
 رشه/ استان راث ثبت کد و نام خانوادگی دانش آموزان نام

امتیاز گزارش 

 نقد علمی

م امتیاز فیل

 ارائه

 نهایی امتیاز

 100از 

       

 

 

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 کد ثبت شده اثر در سامانه : :فیلم ارائهعنوان 

 تحصیلی :پایه  منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 تحصیلیرشته  شماره تماس کد ملی دانش آموزاننام و نام خانوادگی 

    

    

    

 معیار داوری ردیف
محدوده 

 امتیاز دهی

امتیاز 

 عضو اول

 امتیاز 

 عضو دوم

 امتیاز

 عضو سوم

 میانگین 

 امتیاز اعضا
 توضیحات

      0-10 قدرت بیان 1

2 
تسلط علمی بر موضوع، استفاده از دالیل و 

 نظریات علمی و مستند 
20-0      

      0-10 رعایت ادب و اخالق و مدیریت زمان 3

      0-10 خالقیت در ارائه 4

5 
رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیری 

 لغات سره
10-0      

      50 جمع امتیاز نهایی
 : ................ ........  شماره تماس : ........................ امضا....................... مدرک تحصیلی : ......................: .........اول منطقه ای نام و نام خانوادگی داور 

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 21صفحه ) 

 )مرحله استانی( سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی: فرم داوری چالش های جام  5نمون برگ 

 کد ثبت تیم در سامانه : : شهر استان :

        دانش آموز پرسشگر:نام خانوادگی  نام و

 پاسخگو:           نام خانوادگی دانش آموز نام و

 منتقد: نام خانوادگی دانش آموز نام و

 معیار ارزیابی ارزیابی

از
متی

ف ا
سق

 

گو
سخ

پا
گر 

سش
پر

 

قد
منت

 

ش
 نق

سه
ک 

تر
مش

 

    10 حمایت و پشتیبانی اعضای گروه از یکدیگر، انسجام تیمی، هماهنگی، ریزیبرنامه

    10 رعایت اخالق مناظره علمی و احترام به آرا و نظرات مخالف و حفظ حرمت اشخاص

    10 جا و القای نظرات و عقایددوری از تعصب بی

ارگیری کپرهیز از به ان فارسی و به کار گیری لغات سره،دستور زب عایت، رکالم شیوایی و بیان فن

 اصطالحات غیرفنی، غیرتخصصی و عوامانه
10    

    10 سوال مورد موضوع به نسبت اشراف و احاطه مسئله، شناخت

    10 زمان مدیریت

    10 پاسخگویی صحیح به پرسش داوران

گو
سخ

پا
 

 - -  10 پسنداستفاده از دالیل و نظریات علمی و خودداری از بیان دالیل غیرعلمی و عامه

استفاده و بزرگ پرهیز از سوءبا استناد به منابع معتبر و  منتقد و پرسشگرصحت پاسخ ارائه شده به 

 نمایی منابع و مأخذ
15  - - 

    5 عدم رد سوال انتخابی

گر
سش

پر
 

 -  - 10 معتبر مدارک و اسناد به استناد با و شفافواضح،  صورت به مرتبط و صحیح پرسش طرح

 -  - 10 سوال طرح در نوآوری و خالقیت

پاسخگویی صحیح یا تکمیل پاسخ در صورت عدم پاسخگویی پاسخگو و همچنین توانایی 

 پاسخگویی صحیح به پرسش منتقد
10 -  - 

قد
منت

 
  - - 10 مدارک و اسناد استناد به پرسش طرح و علمی نظریات و دالیل از استفاده

  - - 10 چالش( در مبهم نکات شدن روشن برای پرسش سوال )طرح طرح در نوآوری و خالقیت

  - - 10 معتبر و مدارک اسناد به استناد با پرسشگر و پاسخگو گروه مناظره از گیری نتیجه و جمع بندی

    جمع امتیاز

 (1 ×منتقد )امتیاز + (2× پرسشگر )امتیاز+  (3× پاسخگو )امتیاز= امتیاز نهایی =     ...........................................................

 تماس: .............................. امضا: ................... شماره تحصیلی: ............................. : ............................................. مدرکاستانی داور خانوادگی نام و نام

 نام و نام خانوادگی 

 بنیادی و پزشکی بازساختیسلول های  استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 22صفحه ) 

 (استانی)مرحله بازساختیسلول های بنیادی و پزشکی جام  : امتیاز نهایی داوری 6نمون برگ 

 یازامت میانگین جمع امتیاز 3داور  2داور  1داور  شهر/ استان شرکت کنندگان کد تیم

        

 

 

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

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

 ....... امضا : ................وم استانی : .................................... مدرک تحصیلی : ...........................  شماره تماس : ....................خانوادگی داور سنام و نام 

 : .................................... امضا : ......................... شماره تماس................................   مدرک تحصیلی :....................................................   : استانینام و نام خانوادگی ناظر 

 نام و نام خانوادگی 

 ی بازساختیسلول های بنیادی و پزشک استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 تاریخ و امضا

 

 

 



 

 ( 23صفحه ) 

 4   ویپست

 ژپوهشی-مقاهل علمیراهنمای 

پنجمین دوره مسابقات سلول اهی بنیادی و زپکشیی اازساتیی ژپوهش سرااهی دان 
 ش آموزی 

تحصیلی
  1401-1402 رد سال 

 
 



 

 ( 24صفحه ) 

 مقدمه : .1

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

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

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

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 قویمت شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند می نظری متوسطه دوم و اول های دوره آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 3تا  2انفرادی یا تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  اجرایی

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 .باشد دهنده ارایه آموزان دانش پژوهشی کار حاصل مقاله، .1

 داوری وند،ش می ارسال پژوهشی مقاالت بخش در که بازساختی پزشکی و بنیادی های سلول موضوع با مرتبط غیر مقاالت یا و گردآوری مقاالت .2

 .شد خواهد منظور ایشان برای صفر نمره و شد نخواهند

 .باشد نشده رتبه حائز معتبر، مسابقات و هاجشنواره از یک هیچ در مقاله .3

 5 برگ نمون اساس بر را مدرسه علمی انجمن یا آموزی دانش سرای پژوهش در مقاله تکمیل مراحل گزارش که است ای مقاله با پذیرش اولویت .4

 .باشد داشته

 رمقاله هایی که در دوره های قبلی جشنواره شرکت کرده اند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و مقاله های حائر رتبه نیز د: 1تذکر

 .رکت نمایندشسلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی  دوره مسابقات مینپنجصورت ادامه طرح قبلی و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می توانند در 

از امکانات، تجهیزات و دستگاه های آنالیزی قطب های استانی وکشوری، نهادهای  مقاله در صورتی که جهت پیشبرد فعالیت های مرتبط با :2تذکر

ت فاعلمی مرتبط، دانشگاهها و موسسات آموزشی، مدارس، پژوهش سراها ... استفاده شده است، ضروری است که نام مرکز و گواهی تائید آن نیز دری

 گردد.

 توجه شود. 2به شرایط عمومی مسابقات در بند ت صفحه : 3تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد:  ارسال، ( با کد ملی دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات

 شیوه نامه مطابق فرمت پیوست PDF و  publisherبه صورت فایل های پژوهشی -علمی مقالهپوستر  .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

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

 تکمیل شده )در صورت استفاده از همکاری قطب های استانی، کشوری و یا سایر نهاد های علمی برای پیشبرد مقاله( 3نمون برگ  .4

 3برگ  نمون با مرتبط گواهی های شامل ضمیمه فایل .5

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

ه اند، در سامانه ثبت نام نمود سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

ی اآثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سر

 گردند. الزم می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ اساس انش آموزی منطقه و برد

م داده آنها انجانقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفراست پژوهش سرای دانش آموزی منطقه، 

 ارسال گردند. سلول های بنیادی و پزشکی بازساختیو سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی 
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 و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی استانی های قطب توسط. مرحله اول استانی : 5-2

را کسب میانگین نمرات داوری امتیاز درصد   70می شوند. آثاری که حداقل  داوری 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزی دانش سراهای پژوهش امور

 نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.

م است با صاحبان اثر می باشد. الز 2حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

رائه ادانش آموزانی که در تدوین مقاله نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت و فایل 

 ، معرفی می گردند.این مرحلهرا آماده نمایند. در نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از 

 نحوه دفاع دانش آموزان بر عهده دبیرخانه برنامه ریزی و اجرایی سازی جشنواره و پژوهش سرای قطب استان می باشد.تعیین تعداد مراحل و  تذکر:

 ضمائم : .6

 پژوهشی -مقاله علمی : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  مقالهعنوان 

    دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

    تلفن همراه/ تلفن ثابت

 چکیده مقاله
 

  نوآوری پژوهش صورت گرفته به طور مختصر 

پژوهش صورت گرفته در چه مرحله ای است )آزمایشگاهی، 

 نمونه اولیه، نیمه صنعتی، صنعتی(

 

 شدن پژوهش، شرح دلیل و بازار آن صنعتیدر صورت قابلیت 
 

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما/تلفن همراه  

 تعهد نامه اثر

نبوده و حاصل فعالیت مبتنی بر تحقیق و پژوهش اعضای تیم می باشد و در صورت استفاده از محتواهای علمی یا دستاوردهای  کپی برداری شده از طرح های موجوداثر ارائه شده؛ 

 پژوهشی موجود، مطابق مقررات شیوه نامه در فهرست منابع و ماخذ ذکر شده است.

 نشده است. رتبه استانی یا کشوری کسب اثر ارائه شده؛ در مسابقات و جشنواره های برگزار شده در سنوات قبل، موفق به

 مسابقات و جشنواره های علمی آموزش و پرورش، در سال تحصیلی جاری شرکت داده نشده است. سایر ارائه شده؛ در اثر

 تولیدکنندگان، رضایت دارند. نام ذکر با برداری معاونت آموزش متوسطه از اثر و نشر آنهرگونه بهره به اعضای تیم؛ نسبت

 امضای آموز دانش امضای آموز نام و نام خانوادگی دانش 

 استاد راهنما

 خانوادگی و نام نام

 آموزشی واحد مدیر

 

 

 مهر – امضا

 نام و نام خانوادگی 

 تحصیل محل آموزی دانش پژوهش سرای مدیر

 

 

 مهر – امضا

1)  

2)  

3)  
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  پژوهشی -: داوری غیر حضوری مقاله علمی 2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی دانش آموز/دانش آموزان

    

    

    

موضوع 

 ارزیابی
 معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز

 کسب شده

موضوع 

 پژوهش

 یابی)مسئله 

یا تعیین 

 هدف(

  6 تناسب موضوع با محتوای پژوهش، وضوح عنوان .1

  6 کاربردی بودن و قابلیت صنعتی شدن پژوهش، تناسب مقاله با نیازهای کشور در راستای اقتصاد مقاومتی .2

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

  6 انجام مطالعهارائه دالیل مناسب برای بیان مسئله، هدف و ضرورت  .4

آورانه و خالقانه در انجام پژوهش، استفاده از قابلیت های بومی  انتخاب موضوع نو، استفاده از روش کار نو .5

 منطقه
6  

ارزش 

علمی و 

 فنی

  8 تعیین جامعه و نمونه آماری متناسب با روش انجام کار .6

جاع )ار استفاده از روش منابع نویسی استانداردپژوهشی معتبر، متنوع و متعدد و  -استفاده از منابع علمی .7

 صحیح به منابع(
8  

  8 انتخاب روش مناسب در جمع آوری اطالعات، بکارگیری آنالیز های مرتبط با موضوع و تحلیل مناسب آن .8

رعایت ساختار و ترتیب پوستر مقاله، پیوستگی مطالب و مرتبط بودن واژگان کلیدی و رعایت قواعد  .9

 اخالقی امالیی ونگارشی و 
8  

نتیجه 

 گیری

  4 ارایه نتیجه منطقی و صحیح با توجه به یافته های پژوهش .10

  4 ارایه ایده و پیشنهادات سازنده متناسب با یافته های حاصل از پژوهش .11

 ارائه

  5 قدرت بیان .12

  12 تسلط علمی بر موضوع .13

  3 مدیریت زمان .14

  8 پاسخ  صحیح به پرسش ها )دفاع منطقی( .15

  2 ارائه در خالقیت .16

  100 جمع نهایی امتیاز

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 
 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

سلول های بنیادی  مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 و پزشکی بازساختی

 

 تاریخ و امضا

 نام خانوادگینام و 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی
 

 

 تاریخ و امضا
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 پژوهشی -: گزارش زمان بندی اجرایی مقاله علمی 3نمون برگ 

 عنوان مقاله :
 نام و نام خانوادگی دانش آموز/ دانش آموزان کد ملی شماره تماس

   

   

   

 ردیف 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

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

 در بخش مستندات ضمیمه گردد.
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 5ویپست  

 کارآفرینی دانش بنیان راهنمای

پنجم 
 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ بنیادی و زپکشیی اازساتیی سلول اهیین دوره مسابقات 

تحصیلی
 1401-1402  رد سال 
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  مقدمه : .1
 ،حوزهاین در  توسعه و پیشرفتبا توجه به وجود بازارهای بزرگ جهانی برای محصوالت دانش بنیان سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، بی شک 

 ؛قطب کشوری با طراحی این گرایش با ترویج فرهنگ کار آفرینی ،در همین راستا .خواهد بوداقتصاد دانش بنیان  های روشن در ای رو به افق دریچه

ر این دهای اساسی برای شکل دادن پایه های یک کسب و کار موفق بر اساس ایده های نوآورانه  مهارتتوانمند را با  و می کوشد دانش آموزان مستعد

 .برای کشور بگشاید رااز راه علوم نوین  تافرینی، اشتغال و صادرثروت آدریچه ای به سوی  ،در آینده ای نزدیکحوزه آشنا نماید تا بتواند 

 شرایط شرکت کنندگان :   .2

 جراییا تقویم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند میاول و دوم متوسطه دوره های  آموزان دانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 3یا  2تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  418/400به شماره شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی 

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
رتبط به مشرکت کنندگان در این گرایش می بایست پس از تشکیل گروه دانش بنیان، نسبت به تعریف و اجرای یک پروژه کارآفرینی با موضوع  .1

 آمده است. 1موضوعات پیشنهادی در جدول  .سلول های بنیادی  اقدام نمایند

ملزم است نمونه ای از محصول ساخته شده را   ،گروه پس از تولید یکی از محصوالت مطابق دستور العمل های علمی و دریافت تاییدیه های الزم .2

 .بر عهده قطب استان می باشد ،ژگی های محصولمرحله استانی ارسال نمایند. راستی آزمایی وی جهت داوری

 د.جهت فروش محصول را طراحی و اجرا نمای و نمادسازی)برندینگ( بازاریابی)مارکتینگ( باید اقدامات الزم جهت تبلیغات و ،روه دانش بنیانگ .3

به گزارش پیشرفت مرحله به  ،د تا فروش محصول(دقیقه ای مستند از مراحل اجرای پروژه )از تولی 15اعضای گروه باید با تهیه یک فیلم ویدئویی  .4

 .مرحله پروژه خود بپردازند

 توجه شود. 2به شرایط عمومی مسابقات در بند ت صفحه تذکر: 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسال، ( با کد ملی دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات

 PDF و  Wordفایل های به صورت تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 تصویر عکس پرسنلی)اسکن شده یا با کیفیت مطلوب( .2

 دقیقه ای از فرایند انجام پروژه کسب وکار 15فیلم ویدئویی  .3

 (ارسال گردد قطب استانی هب)نمونه محصول تولید شده برای مرحله استانی  .4

  اجرایی)فرآیند داوری( : مراحل .5

ه اند، در سامانه ثبت نام نمود بنیادی و پزشکی بازساختی سلول هایدانش آموزانی که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

در موعد مقرر به پژوهش سرای منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله صفحه تکمیل و  10حداکثر در  1طرح کارآفرینی را در قالب نمون برگ 

 با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2نمون برگ  اساس ش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و برتحت نظارت معاونت آموز

رگزیده آثار بمد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرگردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی منطقه،  می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه،

شکی بنیادی و پز سلول هایآنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سرای قطب استانی نقاط قوت  تقویتو نقاط ضعف  جهت رفعرا 

 ارسال گردند. بازساختی

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

را کسب میانگین نمرات داوری امتیاز درصد   70می شوند. آثاری که حداقل  داوری 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزی دانش سراهای پژوهش امور

 نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.
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ن اثر می باشد. الزم است با صاحبا 3حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

ی آثارمنتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازها ،عضو تیم کار آفرینی به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند. در نهایت دانش آموزان

 مراحل اول و دوم استانی معرفی می گردند.

 دبیرخانه برنامه ریزی و اجرایی سازی جشنواره و پژوهش سرای قطب استان می باشد.تعیین تعداد مراحل و نحوه دفاع دانش آموزان بر عهده  تذکر:

 ضمائم : .6

 دانش بنیانطرح کار آفرینی و : شناسنامه  1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

    آموز/دانش آموزاندانش  خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

    تلفن همراه/ تلفن ثابت

  سرا، دانشگاه، و ...( )پژوهش نام مرکز همکار

  نام محصول و خالصه دستور العمل تولید

   آنخالقیت ویژه در تولید محصول یا بررسی مزایای 

  های پیش رو و روش مواجهه با آنها چالش، بررسی ریسک

پیش بینی تاییدیه های مورد نیاز برای ارایه محصول به 

ت تس تصویر میکروسکوپی، مشتری)تست آلودگی،

 ...(یل و تست استر فلوسایتومتری، عکس باند الکتروفورز،

 

  براورد قیمت محصول و توجیه اقتصادی

تجهیزات و  فضا،برآورد هزینه ایجاد خط تولید و تامین 

 ماه و برآورد ارزش افزوده 6 نیروی انسانی و میزان تولید در

 

  ریابیابسته بندی مناسب و باز تبلیغات، 

نمادسازی)برندینگ(، خدمات پس از فروش و انعکاس  

 بازخورد مشتریان

 

  طراحی مسیر زمانبندی و نقشه راه کسب وکار

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما/تلفن همراه  

 تعهد نامه اثر

نبوده و حاصل فعالیت مبتنی بر تحقیق و پژوهش اعضای تیم می باشد و در صورت استفاده از محتواهای علمی یا دستاوردهای  کپی برداری شده از طرح های موجوداثر ارائه شده؛ 

 پژوهشی موجود، مطابق مقررات شیوه نامه در فهرست منابع و ماخذ ذکر شده است.

 نشده است. رتبه استانی یا کشوری کسب اثر ارائه شده؛ در مسابقات و جشنواره های برگزار شده در سنوات قبل، موفق به

 مسابقات و جشنواره های علمی آموزش و پرورش، در سال تحصیلی جاری شرکت داده نشده است. سایر ارائه شده؛ در اثر

 تولیدکنندگان، رضایت دارند. نام ذکر با برداری معاونت آموزش متوسطه از اثر و نشر آنهرگونه بهره به اعضای تیم؛ نسبت

 امضای آموز دانش امضای آموز نام و نام خانوادگی دانش 

 استاد راهنما

 خانوادگی و نام نام

 آموزشی واحد مدیر

 

 مهر – امضا

 نام و نام خانوادگی 

 تحصیل محل آموزی دانش پژوهش سرای مدیر

 

 مهر – امضا

1)  

2)  

3)  



 

 ( 31صفحه ) 

 منطقه ای( ه)مرحلدانش بنیان طرح کارآفرینی ی: داور 2 نمون برگ

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان گزارش علمی:

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی دانش آموزان

    

    

    

 امتیاز داور حداکثر امتیاز معیار ارزیابی موضوع ارزیابی

توجیه علمی محصول 

 خالقیت در تولید و

صحت فرایند طراحی مسیر تولید محصول، پیش بینی مراحل       .1

 پژوهشی -اجرا و استفاده از منابع علمی
10  

میزان خالقیت ونوآوری در تولید محصول یا فرایند       .2

 جایگزین
15  

پیش بینی روش های خالقانه حل چالش های مسیر تبدیل  .3

 کارایده به محصول و ایجاد کسب و 
10  

طرح پیشنهادهای خالقانه برای ارتقای محصول و توسعه  .4

 کسب و کار در آینده
10  

پیش بینی مزایای محصول در مقایسه نمونه های موجود و  .5

برتری کسب و کار نسبت به رقبا )ارزانتر، بهبود کیفیت، 

 انعطاف پذیری فرایند تولید و...(

15  

توجیه اقتصادی 

 کسب و کار

  10 برنامه ریزی برای تبلیغات، بسته بندی مناسب و بازاریابی  .6

برنامه ریزی برای برندینگ، خدمات پس از فروش، حفظ  .7

 مشتری و انعکاس بازخورد مشتریان 
10  

توجیه اقتصادی و ارزیابی ریسک و برآورد میزان تولید  .8

 محصول ساالنه
10  

اد انسانی برای ایجپیش بینی روش تامین منابع مالی و نیروی  .9

 خط تولید
10  

  100 جمع نهایی امتیاز

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

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری
 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

سلول های بنیادی  مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 بازساختیو پزشکی 
 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی
 

 تاریخ و امضا

 

 

 



 

 ( 32صفحه ) 

 ی(استانطرح کارآفرینی دانش بنیان)مرحله  یداور:  3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان گزارش علمی:

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی خانوادگی دانش آموزاننام و نام 

    

    

    

 امتیاز داور حداکثر امتیاز معیار ارزیابی موضوع ارزیابی

توجیه علمی محصول 

 و خالقیت در تولید

صحت فرایند طراحی مسیر تولید محصول، اجرا و استفاده از منابع  .1

 پژوهشی -علمی
5  

  10 در تولید محصول یا فرایند جایگزیننوآوری  میزان خالقیت و .2

روش های خالقانه حل چالش های مسیر تبدیل ایده به محصول و  .3

 ایجاد کسب و کار
10  

طرح پیشنهادهای خالقانه برای ارتقای محصول و توسعه کسب و  .4

 کار در آینده
5  

نمونه های موجود و برتری کسب  با مزایای محصول در مقایسه .5

 دانعطاف پذیری فراین بهبود کیفیت، )ارزانتر، وکار نسبت به رقبا

 ...( و تولید

5  

توجیه اقتصادی 

 کسب و کار

  10 ریابی ابسته بندی مناسب و باز تبلیغات، .6
حفظ مشتری و انعکاس بازخورد  برندینگ، خدمات پس از فروش، .7

 مشتریان 
10  

اقتصادی و ارزیابی ریسک و اعالم میزان تولید محصول توجیه  .8

 ساالنه
5  

  5 روش تامین منابع مالی و نیروی انسانی برای ایجاد خط تولید .9

 راستی آزمایی

  10 ه های مراکز معتبر علمییارایه تایید .10
مستندسازی مرحله به مرحله فرایند تبدیل ایده به محصول و  .11

 فروش
10  

در جلسه دفاع از کسب و کار، بازدید  طراحی و اجرافرایند ارائه .12

 ...  تست عملی آنالین و سر زده داوران،
10  

  5 ... ثبت طرح و ثبت اختراع، ثبت شرکت،.13 امتیاز ویژه داوران

  100 جمع نهایی امتیاز

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

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 

 تاریخ و امضا
 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 


