
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 «العالی مدظّله  »  رهبری  معظم مقام

ژپوهشی ژپوهش سرااهی دانش آموزی  -چهارمین  دوره جشنواره علمی  

 ه ع وم بیر یآزمااگشیبقات سادوره م بیست و یکمین  

بحصیلی 
 1401-1402سال 



 

 ( 1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه :
که در  دگردمی به کسب مهارت هایی منجر آموخته شده، ماندگاری مفاهیم آزمایشگاهی عالوه بر تثبیت یادگیری و افزایش میزانهای فعالیتانجام 

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

 شود.برگزار می برنامه های آموزش و پرورشهای کیفیت بخشی در از فعالیت

 ب ـ اهداف :
 آموزاندانشحرکتی  -توانمندی های علمی، تقویت مهارت های ذهنی و روانیی ارتقا ،ایجاد زمینه رشد .1

 های عملیآموزان جهت انجام آزمایشایجاد انگیزه در دانش و آموزانهای دانشهای آزمایشگاهی و دست ورزیفعالیت ترویج  .2

 آموزانهای عملی، کاربردی، توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در دانشمهارتتلفیق دانش علمی،  .3

 فعال سازی آزمایشگاه واحدهای آموزشی و پژوهشی .4

 های مثبت به علمتقویت حس احترام به علم و فرآیند علمی و ایجاد نگرشو  توجه به نقش و اهمیت علوم پایه در زندگی بشر .5

 آموزانبه عنوان بخش جدایی ناپذیر یادگیری دانشهای مدارس تثبیت جایگاه آزمایشگاه  .6

 هابرای تحمیل نظم بر داده آموزانکمک به دانش .7

 شود.هایی که منجر به شناخت نظم، تقارن، تنوع و مشترکات مشاهدات میسازی کسب مهارتبستر  .8

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات : 
ایی مطابق تقویم اجر، بر اساس شرایط و صالحدید استان حضوریغیربه صورت حضوری و  ؛استانی وای منطقه 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 

 مبتنی های گرایش باو ی آموزدانشسراهای پژوهشپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای  –تحت عنوان چهارمین دوره جشنواره علمی  18/10/1401

 .گرددمی برگزارآفرینی  کار مهارت و پژوهش، آموزش، ترویج، بر

د  در شبکه ملی شا یآموزدانشسراهای پژوهشاز طریق کانال رسمی متعاقبا کنندگان این دوره از مسابقات،  شرکت نام ثبتو نحوه سایت  .2

https://shad.ir/pajouheshsara  گرددمیاعالم. 

 طقهی منآموزسرای دانشپژوهشتوسط  ،بخشنامه این 6تا  1شماره های پیوستراهنمای هر گرایش موضوع  5مسابقات وفق بخش ای منطقهمرحله  .3

گروه آموزشی درس آزمایشگاه علوم تجربی منطقه )یا گروه های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین  در صورت لزوم با همکاری و

تعیین شده  سهمیهو  هرگرایش راهنمای 6بخش  مندرج در داوریهای برگو بر اساس نمون  منطقهمتوسطه آموزش معاونت  نظارتتحت شناسی(، 

 .گرددمی برگزاردر جدول ذیل، 

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشتوسط  بخشنامه، این 6تا  1شماره های پیوستراهنمای هر گرایش موضوع  5مرحله استانی مسابقات وفق بخش  .4

 نظارت محترم کارشناس ، تحت نظارتآزمایشگاه علوم تجربی استاندرس سرگروه  در صورت لزوم با همکاری تجربی و علوم مسابقات آزمایشگاه

تعیین شده  سهمیهو  گرایش هر راهنمای 6بخش  مندرج در داوریهای برگو بر اساس نمون  استان یآموزدانشسراهای پژوهش امور پیگیری و

 .گرددمی در جدول ذیل، برگزار

 فردی /گروهی گرایش مسابقه ردیف
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

دوره دوم متوسطه فنی 

 و کاردانش و حرفه ای
 راهنما

 1پیوست 4 - نفره 6تیم الزاما  پژوهشی آزمایشگاه –انجمن علمی  1

 2پیوست 6 6 4 نفره 2انفرادی یا تیم  ارائه محتوای آزمایشگاهی 2

3 
 دانشمندان کوچک

 )طراحی و اجرای آزمایش(
 3پیوست - 6 نفره 2انفرادی یا تیم 

4 
 مقاله علمی پژوهشی

 (علوم تجربیهای آزمایشبر اساس )
 4پیوست 4 - نفره 2انفرادی یا تیم 

 5پیوست - 8 - - نفره 2تیم الزاما  ی()حضور مسابقه علمی آزمایشگاهی 5

 6پیوست 6 - نفره 3ا ت 2انفرادی یا تیم  کارآفرینی دانش بنیان آزمایشگاهی 6



 

 ( 2صفحه ) 

 :مسابقات شرایط عمومی ـ  ت
  .باشدمیتیم به شرط ارائه آثار متفاوت، مجاز به شرکت در بیش از یک گرایش از مسابقات  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 

 .گیردنمیمورد ارزیابی قرار  استانیدر مرحله حذف شده و  اثر مربوطهخودداری شود. در صورت عدم رعایت،  ،شده اند نوجوان خوارزمی

ی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات بوده آموزدانشسراهای پژوهشآزمایشگاهی در واحدهای آموزشی و های فعالیتاز آنجا که اشاعه و بهبود  .3

ان دختر و پسر آموزدانشپوشش و لباس رعایت  ؛لذا .گیردمیان کشور مورد بهره برداری قرار آموزدانشو آثار گردآوری شده جهت استفاده 

 .باشدمی، ضروری آئین نامه اجرایی مدارس تبصره آن درو  85ماده وفق شرکت کننده در جشنواره 

 ربیآزمایشگاه علوم تج در حوزهفعال استانها سراهای پژوهش و قطب کشوری توسط گرایش، تفکیک به رایگان آموزشی هایو کارگاهها دوره .4

ه سایت با مراجعه بآموزشی قطب کشوری، های کارگاهعالوه بر شرکت در توانند آموزان میدانش .گرددمی برگزاربرای شرکت کنندگان اعالم و 

psi1.ir کانال ایتا  و https://eitaa.com/Az_oloumtajrobi_pazhohesh در شاد درس آزمایشگاه علوم رسمی و کانال های

pjilam97@  وpajouheshsara@  ها و مشورت با کارگاهمحتواهای علمی مرتبط را دریافت نموده و توان علمی خود را با شرکت در نیز

 ارتقا بخشند.ها و کانالپشتیبانان علمی این سایت 

آزمایشگاه درس  سرگروه در صورت لزوم با همکاریتجربی  علوم مسابقات آزمایشگاه مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر الزم است تذکر :  

ی استان، نسبت به طراحی و برگزاری دوره و کارگاه آموزشی برای آموزدانشسراهای پژوهشبا هماهنگی کارشناس امور  ؛علوم تجربی استان

 .های این مسابقه، اقدامات الزم را بعمل آورندگرایش

 یآموزدانشسراهای پژوهش امور پیگیری و نظارت کارشناسبا هماهنگی  آزمایشگاه علوم تجربیقطب کشوری  ؛در داوری مرحله استانی مسابقات .5

 د.ها نظارت می نمایوند اجرای برخی از گرایشبر ر ذیلو مطابق با نمون برگ ، به عنوان ناظر استان

 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

 دبیر علمی قطب کشوری

 آزمایشگاه علوم تجربی

 

  تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 یآموزسرای دانشپژوهشمدیر 

  آزمایشگاه علوم تجربیاستانی مجری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

ی اداره کل آموزدانشسراهای پژوهشکارشناس امور 

 آموزش و پرورش استان

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 3صفحه ) 

انجام کار و ارائه ی نحوهبا عنایت به ماهیت ترویج کار گروهی در مسابقات، مقتضی است تمامی اعضای تیم در کل فرآیند مسابقه شرکت کرده و بر  .6

 .شودمیمطالب علمی مربوطه، تسلط کامل داشته باشند. لذا عدم رعایت این موضوع، موجب کسر نمره برای تیم 

و نندگان از آثار شرکت کوزارت معاونت آموزش متوسطه برداری نسبت به هرگونه بهره موافقت و رضایت اعضای تیمشرکت در مسابقه به منزله  .7

 .باشدمی، گان آثاربا ذکر نام تولید کنند نشر آنها

ی هابا گرایش مرتبط علمی محتواهای همکاران و ارائه ویژه خدمت ضمن آموزش دوره ارائه قالب علمی، در هایارتقای توانمندی آموزشی هایدوره .8

 .رددگمی اجرا تحصیلی سال استانی در طی قطب های ی وآموزدانشسراهای پژوهش آزمایشگاه علوم تجربیقطب کشوری  مسابقات، توسط

(، 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

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

از  پس از پایان داوری استانی، تعدادیتوانند میی استان آموزدانشسراهای پژوهشت و پیگیری امور رجهت دریافت تاییدیه علمی، کارشناس نظا .11

زمایشگاه علوم آبه قطب کشوری به همراه مستندات کامل هر یک از آثار، جهت ارزیابی  با نامه رسمیهر گرایش را  شایسته تقدیر علمیآثار منتخب 

دیه تایی ،برای آثار مورد تأئید قطب کشوری. ارسال نمایندایالم فرهیختگان سرای پژوهش ایالممستقر در اداره کل آموزش و پرورش شهر  تجربی

 صادر خواهد شد.ذیل  نمون برگطبق علمی 

 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

 آزمایشگاه علوم تجربی وب سایت قطب کشورییا  https://shad.ir/pajouheshsara ی در شبکه ملی شاد آموزدانشسراهای پژوهش

psi1.ir فرهیختگان یآموزسرای دانشپژوهشمستقر در  قطب کشوری آزمایشگاه علوم تجربی 084 - 33360885 تلفن های شماره با یاو  مراجعه 

 نمایید. حاصل تماس ایالم

  نام خدابه 

 ژوهشی پ-چهارمین دوره جشنواره علمی آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات اثر ارائه شده در تاییدیه علمی 

 «آشتیانی شهید کاظمی طرح »  

 1401-1402سال تحصیلی 

 
 شماره :

 تاریخ :

 

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

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

-چهارمین دوره جشنواره علمی آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات ... ...................................................................................................در گرایش 

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

  .استموفق به دریافت تاییدیه علمی گردیده  آزمایشگاه علوم تجربی،

 

 

 
 دبیر علمی قطب کشوری آزمایشگاه علوم تجربی

 پژوهش سراهای دانش آموزی

 رئیس قطب کشوری آزمایشگاه علوم تجربی

 پژوهش سراهای دانش آموزی 



 

 ( 4صفحه ) 

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

  استانی:های قطبمسئولیت ها و وظایف کلی 

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

 .آزمایشگاه علوم تجربی استفاده از قطب کشوریبا  برگزاری جلسه توجیهی برای داوران .2

 درناطق مسراهای پژوهشمدیران و کارشناسان های اختصاصی مسابقات و رفع مغایرت با مشارکت وفق شیوه نامه مناطقررسی انطباق آثار ب .3

 .موعد مقرر

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

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

اه با صورتجلسه همر تر متوسطه نظری با نامه رسمیدوره های مسابقات متبوع و اعالم نتایج به دف -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

 .گنجد و همچنین قادر به انجام آنها در زمان معلوم هستندمیای آنان ی توانایی حرفهتنها به داوری آثاری بپردازند که در حیطه .2

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

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

 .اعتبار جلوه دادن دیگران استفاده ننمایندو یا بی

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

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

داوری در آن  از مجری مرحله استانی مسابقاتنقشی داشته اند، با اعالم به دبیر  ؛اگر به هر نحوی در روند پژوهش گرایشی که در آن داور هستند .7

 .گرایش پرهیز کنند

 .ننداز داوری در آن گرایش خودداری ک مجری مرحله استانی مسابقاتدر دست انجام دارند، با اعالم به دبیر  ؛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

 .؛ مگر در مواردی که در راهنمای گرایش مربوطه تصریح شده باشدیز نمایندان پرهآموزدانشه هر دلیلی از ارتباط )تلفنی، مجازی و ...( با ب .10

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

 .هر گرایش و مسابقه، محرمانه بماند

ثر با سعه صدر اجازه استفاده از حداک باشند وان منتخب آموزدانشایجاد آرامش در  و اثرزمینه ساز دفاع مناسب از  ،استانیدر مرحله دفاع آنالین  .12

 .نیز صحبت ننماینددر مورد نتیجه  را داده وزمان دفاع 

  یآموزدانشنحوه برخورد با کپی برداری علمی و ادبی یا آثار غیر: 

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

 .مایندناز صاحبان اثر مطالبه ؛ مجری مرحله استانی مسابقاتبا وساطت دبیر  راای منطقهتاییدیه رسمی یکی از مراجع علمی  ،در صورت امکان .2

 .ل نمایندتحوی حله استانی مسابقاتمجری مردبیر مدارک و مستندات حاصل از بررسی دقیق آثار جهت اثبات ادعاهای مطرح شده را ثبت و به  .3
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های موجود، اثر خارج از محدوده علمی گرایش موردنظر، ی، کپی برداری شده از طرحآموزدانشدر صورت تشخیص هر یک از موارد اثر فرا  .4

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

 انتظارات هنگام آماده کردن گزارش داوری: 

 .به طور جزئی و دقیق به داوری آثار بپردازند و بررسی و تحقیقات الزم و اساسی را در زمان داوری اثر انجام دهند .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

 .گیری افزایش یابداز اثر حاصل شده و دقت تصمیم 

 .بوده و بالفاصله پاسخگو باشند و اطالعات مورد نیاز را ارائه دهند مجری مرحله استانی مسابقاتدر تمام طول دوره داوری، در دسترس  .3

 .تحویل نمایند مجری مرحله استانی مسابقاتدر هر مرحله، فرم های داوری را برای هر اثر به طور جداگانه تکمیل نموده و به  .4

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

 .باشدمی ؛جدید یا داورانمجاز به بررسی مجدد اثر توسط داور  مجری مرحله استانی مسابقات ،داوران دریک اثرات زیاد نمر تفاوتدرصورت  .6

 برای شرکت در مرحله استانی مسابقات :ای منطقهمعرفی برگزیدگان  ـ ج

ذکر  مستندات مورد نیاز آثارمنطقه به همراه تمامی  یآموزدانشتوسط مدیر پژوهش سرای  و مطابق نمون برگ ذیلای منطقهبرگزیدگان مرحله 

 مجری مرحلهسرای پژوهشداوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی اداره آموزش و پرورش منطقه به های برگراهنمای هر گرایش و نمون  4شده در بخش 

منطقه و در سرای پژوهشای، بر عهده حوه ارسال آثار در مرحله منطقهتعیین ن. گردندمیمعرفی  آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات استانی 

 .باشدمیبرنامه ریزی و اجرایی سازی استان مرحله استانی، بر عهده دبیرخانه 

 برای شرکت در مرحله استانیای منطقهمعرفی برگزیدگان نمون برگ 

 :گرایش                                             :سراپژوهشنام                           منطقه:                                        استان:

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

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 پرورش منطقه وآموزش تیریمد

 

 تاریخ و امضا
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 1   ویپست

نجمن علمی ژپوهشیراهنمای 
 هآزمااگشی ا

 ه ع وم بیر یآزمااگشی مسابقات  مین دورهبیست و یک 

بحصیلی
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

آموزان وگسترش فرهنگ های فردی وگروهی دانشپرورش خالقیت ها وفراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها، سرامهم ترین رسالت پژوهش

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

  .نماید و در تسریع ترویج، آموزش و پژوهش حوزه آزمایشگاه علوم تجربی بسیار مؤثر خواهد بودسازی ایشان فراهم میآموزان و توانمنددانش

 رکت کنندگان : شرایط ش .2

ل نامه وزارتی تشکیپس از تشکیل انجمن آزمایشگاه علوم تجربی در مدارس)بر اساس شیوه متوسطه دوم و اول های دوره انآموزدانش تمام

نامه طرح  شیوه اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی که متعاقبا اعالم می شود، طبقای سامانهدر توانند می آموزی(،های علمی پژوهشی دانشانجمن

نفر از اعضای انجمن(   5)دبیر انجمن به عنوان سرگروه و  نفره 6الزاما تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  418/400به شماره شهید کاظمی آشتیانی 

 نمایند. نام ثبت

 .باشند متفاوتاز پایه و رشته تحصیلی توانند میجنسیت و مدرسه بوده و  دوره، منطقه، یک از باید تیم اعضای: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 )مثالً انجمن آزمایشگاه علوم تجربی مدرسه توحید( .نام کانال انجمن در شاد بایستی نام مدرسه باشد .1

 :نماید اقدام ذیل هایقالب در علمی هایفعالیت انجام به نسبت تحصیلی سال طول در علمی انجمن رود می انتظار .2

 ساماندهی آزمایشگاه مدرسه 

 محتوا تولید و ترویجی هایفعالیت 

 های جذاب در مدرسهآموزشی و اجرای آزمایش هایفعالیت 

 علمی رویدادهای برگزاری 

 ترویج و تبلیغ مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی 

 خالقانههای فعالیت 

 و قداما داخلی )ترجیحا پیام رسان شاد یا ایتا( رسان پیام در کانال یک اندازی راه به نسبت مدرسه، مدیر هماهنگی با الزم است که انجمن علمی .3

 ؛پذیردیها بر اساس محتوای کانال صورت م)با توجه به این که داوری و بررسی فعالیتنماید ارائه کانال این در را فوق مستندات و هافعالیت گزارش

 د(.نرویداد ها و ... در کانال منعکس گردهای انجمن اعم از جلسات، الزم است تمامی فعالیت

 اید.و منحصراً با نام مدرسه شرکت نمای منطقهتواند در مرحله از هر مدرسه، فقط یک انجمن آزمایشگاه علوم تجربی می .4

 .به صورت حضوری، مجازی و یا ترکیب حضوری و مجازی انجام گیرند توانندمیهای فوق، بسته به شرایط فعالیت :1تذکر

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

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

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

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

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

 (.نام و نام خانوادگی فرد باشد ،نامگذاری فایل عکسو  تصویر عکس پرسنلی اعضای گروه)اسکن شده با کیفیت مطلوب .3

 گردند.هایی که مستندات الزم را ارسال ننمایند، از فرآیند داوری حذف میانجمن :1تذکر

سرای منطقه؛ آیدی در شاد ایجاد شود تا ها، توصیه می شود که توسط پژوهشدریافت آثار انجمن جهت تسریع در :2تذکر

 .های احتمالی نیز اقدام نمایندهای الزم و رفع نقصعالوه بر دریافت آثار، نسبت به راهنمایی
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 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد  آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات ای منطقهکه در مرحله هایی انجمن :ای منطقه. مرحله 1ـ  5

در و  طقهی منآموزسرای دانشپژوهشتوسط . آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ نمایندمیمنطقه ارسال سرای پژوهشمقرر به 

 برو  (های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی ایشگاه علوم تجربی منطقه )یا گروهآزم گروه آموزشی درس صورت لزوم با همکاری

سرای پژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2 نمون برگ اساس

آنها ت نقاط قو و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفر، و سرگروه های آموزشی مذکور ی منطقهآموزدانش

 ارسال گردند. آزمایشگاه علوم تجربی مجری مرحله استانی مسابقاتسرای پژوهشانجام داده و سپس مستندات این آثار، به 

درس سرگروه  در صورت لزوم با همکاری تجربی و علوم آزمایشگاهمسابقات  مرحله استانی مجریسرای پژوهش توسط. مرحله استانی : 5-2

 داوری 2 گبر نمون اساس استان، بر یآموزدانشسراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت آزمایشگاه علوم تجربی استان

 .گردندمی، معرفی این مرحلهمنتخب با کسب باالترین امتیاز از های شده و انجمن

 ضمائم : .6

 آزمایشگاه انجمن علمی پژوهشی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  یآموزسرای دانشپژوهشنام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  نام انجمن

  آدرس وب سایت

  آیدی کانال اطالع رسانی در شاد

       انآموزدانش خانوادگی نام و نام

       ملی کد

       پایه تحصیلی

       تحصیلی رشته

       تلفن همراه/ تلفن ثابت

       تلفن همراه والدین

 نوآوری هاشرح مختصر 

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 مسئول کمیته داوران

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 آزمایشگاه انجمن علمی پژوهشی: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : نام انجمن :

 منطقه/ناحیه : شهر : استان :
نام و نام خانوادگی اعضای انجمن 

 آزمایشگاه علوم تجربی
 رشته تحصیلی پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی

     

     

     

     

     

     

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز
امتیاز 

 شدهکسب 

1 

ی 
ها

ص 
اخ

ش

ال
کان

ه 
ط ب

بو
مر

 

  5 نظم و انسجام کانال، هشتک گذاری، فرمت مناسب و استفاده از استیکر مناسب

  5 های مناسبتی و انگیزشیاستفاده مناسب از پیام 2

  5 سرا در زمان مناسبهای مرتبط از کانال پژوهشانتقال مطالب و اطالعیه 3

  5 های انجمنتبلیغاتی برای معرفی برنامهساخت تیزر و پوستر  4

5 

ت
الی

فع
ی 

ها
د 

ولی
و ت

ی 
یج

رو
ت

وا
حت

م
 

  5 تهیه فیلم و انیمیشن 

  5 تهیه بازی )فیزیکی و رایانه ای( 6

  5 دوبله و ترجمه فیلم و انیمیشن  7

  5 کتاب و نشریه  8

  5 بروشور و پوسترعلمی  9

  5 مصاحبه با بزرگان  10

  5 معرفی کتب، سایت، نشریات، فیلم، مراکز علمی و ...  11

12 
ت

الی
فع

ها

ی 

ی
زش

مو
آ

 

  5 برگزاری وبینار آموزشی در سطح مدرسه، منطقه یا استان 

  5 برگزاری کارگاه آموزشی در سطح مدرسه، منطقه یا استان 13

  5 برگزاری دوره آموزشی در سطح مدرسه، منطقه یا استان 14

15 

ی
زار

رگ
ب

ی 
ها

اد
ید

رو
 

ی
لم

ع
 

  5 مسابقه، استارتاپ و چالش

  5 برگزاری نمایشگاه  16

  5 اردو و بازدید علمی  17

  5 استانیاطالع رسانی مسابقات آزمایشگاهی  18

  5 شرکت در پویش تولید محتوای قطب کشوری 19

  5 های خالقانهسایر فعالیت 20

  100 جمع امتیاز
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 نام و نام خانوادگی 

 مسئول کمیته داوران

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی 

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا
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 2   ویپست

 یآزمااگشیه اراهئ محتوای راهنمای 

 ه ع وم بیر یآزمااگشی مسابقات  مین دورهبیست و یک 

بحصیلی
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

ت در مسابقات شرکطالب آموزان فعال و دانش برای های فردیو بروز خالقیت به منظور ایجاد فرصت ؛دبیرخانه راهبری کشوری آزمایشگاه علوم تجربی

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

آموزان در درک موضوعات هدف از این گرایش مسابقه، سنجش توانایی دانش دارد.تمام افراد عالقمند وجود برای امکان شرکت  ،کم خطر انجام داد

مان . آثار فاخر و برگزیده جهت استفاده در محتوای کتب درسی به سازباشدمیها در قالب فیلم، پوستر و انیمیشن و فرآیندهای آزمایشگاهی و بیان آن

ا حفظ ی بآموزدانشسراهای محصوالت مورد استفاده توسط کلیه مدارس کشور و پژوهش شوند و به عنوانپژوهش و برنامه ریزی درسی معرفی می

 شوند.مالکیت معنوی معرفی می

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 شخصم زمانبندی که متعاقبا اعالم می شود، طبقای سامانهدر توانند میمتوسطه  دوم و اول های دورهدوره دوم ابتدایی و  انآموزدانش تمام

 نمایند. نام ثبتنفره  2 تیم یا انفرادیصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  اجرایی تقویم شده در

 باشند. متفاوتاز پایه و رشته تحصیلی توانند میجنسیت و مدرسه بوده و  دوره، منطقه، یک از باید تیم اعضای: تذکر 

 اثر :شرایط اختصاصی  .3
 (ام دوره هاتم، پوستر و انیمیشن )برای (متوسطهدوره های اول و دوم برای )فیلم  های قالبیکی از در تواند میآزمایشگاهی ی امحتو

 باید دارای شرایط ذیل باشند. ،آثار در هر قالب. شودیه و ارائه ته

 (.گیردمیسهمیه، تعلق  2سهمیه و به دوره دوم متوسطه 2به دوره اول متوسطه ) . فیلم :1 - 3
 شود. با آنها انتخابمباحث مرتبط و  1ذکر شده در جدول  1401-1402تحصیلی، از کتب درسی سال تحصیلی آزمایش انتخابی از هر پایه  (1

ش موازی یا آزمای از مفاهیم کتاب درسی را به شیوه نوین ارایه کندیکی کتاب درسی باشد و یا های آزمایشاز تواند می، آزمایش انتخاب شده (2

 و مکمل کتاب درسی باشد.

 باشد.مراحل انجام آزمایش  در تمام آموزانبایست نمایان گر فعالیت دانشمی فیلم، (3

 تهیه گردد.مگابایت  100و با حداکثر حجم  mp4با فرمت   و افقی، zoomبدون لرزش )استفاده از پایه دوربین(، با لنز فیلم،  (4

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

م را فیلنمایش  ید قبل از ارسال، سرعتتوانمی ؛زمان انجام آزمایش بودندر صورت طوالنی )دقیقه باشد 5و حداکثر  2حداقل  فیلم ارسالی،زمان  (6

 .(داییرا حذف نم های غیر ضرورییا قسمتو تند 

 نام استان، منطقه، ان،آموزدانش/آموزدانشمعرفی و  بیان شده موضوع آزمایشمنشاء پیدایش ایده و  ثانیه 60در مدتابتدا، حداکثر الزم است در  (7

 شود.نمی لحاظ فیلمزمان  جزوثانیه  60شود. این انجام پایه و رشته تحصیلی ، واحد آموزشی، معلم راهنما

آموزی باشد و در صورت انجام آزمایش در سرای دانشبرداری و انجام آزمایش در مکان ایمن نظیر آزمایشگاه مدرسه و یا پژوهشمحل فیلم  (8

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

 باشد. آموزان در حال انجام آزمایشدانشو تصویر  موجود در فیلم، صدا و تصویر صدا (9

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

 نباشد. و ... آموزانها شامل انفجارهای وسیع، کار با مواد سمی و خطرناک و آسیب رسان به محیط زیست و دانشآزمایش (11

 ثر از تکنولوژی آموزشی و انتخاب موضوعاتؤفردی، استفاده مارزیابی آثار بر مبنای محورهای خالقیت و نوآوری، ایمنی و بهداشت محیطی و  (12

 .باشدمیمتناسب با کتب درسی 

 حاوی اطالعات زیر، طراحی شود: pdf به صورت فایلو  80*60با ابعاد یک پوستر اختصاصی  (13

 الف( منشاء پیدایش اولیه ایده و شرح کلی ایده 

 وسایل و تجهیزات استفاده شده ب( 

 شرح مختصری از آزمایش و نتیجه آن ( پ



 

 ( 13صفحه ) 

 پیرامون آزمایشگاه   شعار یک مراحل انجام آزماش و از تصویر چند (ت

 ( نام اعضای گروه، نام تیم، مدرسه، منطقه، شهر، پژوهش سرا و استانث

 (.گیردمیسهمیه، تعلق  2سهمیه و دوره دوم متوسطه 2سهمیه، دوره اول متوسطه  2به دوره دوم ابتدایی ) . پوستر:2 - 3
 . باشد یمدر قالب آموزش یک مفهوم، قوانین، معرفی ابزارهای آزمایشگاهی، ایمنی در آزمایشگاه یا گزارش یک فعالیت یا پژوهش عل بایدپوستر  (1

 حدودیتی وجود ندارد.در تکنیک و ابزار مورد استفاده، م (2

 ارسال شود. pixel/inch 300و با کیفیت  50*70در قطع  pdfاثر به صورت فایل دیجیتال با فرمت  (3

 مگابایت باشد. 20حجم فایل، حداکثر  (4

 (.گیردمیسهمیه، تعلق  2سهمیه و دوره دوم متوسطه 2سهمیه، دوره اول متوسطه  2به دوره دوم ابتدایی ) انیمیشن: . 3 – 3
 هایو روش بوک فلیپ سل انیمیشن، موشن، استاپ گرافی،موشن قالب انیمیشن در یک ساخت به اقدام باید ،بخش این در شرکت کنندگان (1

 نمایند. دیگر

 باشد. 1ذکر شده در جدول  هایو مکمل موضوعات کتاب های موازی های درسی یا آزمایشهای کتابآزمایش ،موضوع انیمیشن (2

 .گردد ارائه بعدی سه یا بعدی دو تواندانیمیشن می (3

 انیمیشن نمایش داده شود. در ابتدای  ،ی اثر در صورت داشتنصنام و لوگوی اختصا (4

 انیمیشن نمایش داده شود.ابتدای  در «بیست و یکمین دوره مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی» عنوان (5

  آزمایشگاه علوم تجربی درمدت زمان انیمیشن وجود داشته باشد.  لوگوی قطب کشوری (6

 باشد. AVI-VOP-MP4 فرمت با اثر خروجی (7

 شود. نامگذاری انگلیسی زبان به باید اثر فایل (8

 باشد. MB 100حداکثر حجم انیمیشن و دقیقه  5دقیقه و حداکثر  1حداقل  ،انیمیشن زمان مدت (9

 رعایت شود.ها تناسب انتخاب رنگ و اندازه فونت (10

 متناسب با موضوع باشد. ،انتخاب عناصر پس زمینه (11

 های صوتی رعایت شود.تناسب و کیفیت اصوات و جلوه (12

 حاوی اطالعات زیر، طراحی شود: pdfو فرمت  80*60با ابعاد یک پوستر اختصاصی  (13

 الف( منشاء پیدایش و شرح کلی ایده 

 ب(  شرح مراحل تولید انیمیشن  همراه با توضیحات کامل 

 نرم افزار های بهره گرفته شده در انیمیشن  (پ

 پیرامون آزمایشگاه   شعار یک و از انیمیشن تصویر چند (ت

 سرا و استان( نام اعضای گروه، نام تیم، مدرسه، منطقه، شهر ، پژوهشث
 

 .گیرندمیآثار ارسالی مورد ارزیابی قرار ن، فوقدر صورت عدم رعایت شرایط  :1تذکر

 شد. خواهد رد و بوده قبول قابل غیر اثر کیفیت، بودن پایین صورت در :2کرتذ

رت ادامه حائز  رتبه نیز در صو آثاراند، به شرط رفع اشکاالت و تکمیل آن با عنوان جدید و های قبلی جشنواره شرکت کردهکه در دوره آثاری :3تذکر

 .شرکت نمایند آزمایشگاه علوم تجربی مسابقات  دوره بیست و یکمینتوانند در طرح قبلی و به شرط ذکر در شناسنامه اثر، می

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :4تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموزدانش ملی کد با( ZIP) فشرده فایل یک در ذیل مستندات
 تکمیل شده  1نمون برگ  (1

 )مربوط به هر قالب محتوای آزمایشگاهی(تکمیل شده  2نمون برگ  (2



 

 ( 14صفحه ) 

 (صویر عکس پرسنلی)اسکن شده یا با کیفیت مطلوبت (3

 :در قالب فیلم آزمایشگاهیمحتوای برای 

 mp4فیلم در فرمت  (1

 (https://psi1.ir) شده در سایت قطب کشوری پوستر تهیه شده طبق فرمت اعالم (2

 از روند اجرایی آزمایش و مراحل فیلم برداری و پشت صحنهJPG پنج قطعه عکس با فرمت  (3

 پوستر:در قالب  آزمایشگاهیمحتوای برای 

 مگابایت 20با حجم حداکثر  pdfاصل اثر پوستر با فرمت  (1

 از روند تهیه پوسترJPG پنج قطعه عکس با فرمت  (2

 انیمیشن:در قالب  آزمایشگاهیمحتوای برای 

 اصل اثر (1

 (https://psi1.ir) تهیه شده طبق فرمت اعالم شده در سایت قطب کشوری پوستر (2

 مگابایت 50حداکثر حجم با ایدقیقه 2 فیلم صورت ه... ب  و تدوین مراحل اثر، پایه سناریوی یا نامه فیلم املش ساخت مراحل مستندات (3

 )فرآیند داوری( :مراحل اجرایی  .5

ا در آثار خود ردر سامانه ثبت نام نموده اند،  آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات ای منطقهکه در مرحله  انیآموزدانش :ای منطقه. مرحله 1ـ  5

طقه ی منآموزسرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط نمایندمیمنطقه ارسال سرای پژوهشموعد مقرر به 

های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی( و گروه آموزشی درس آزمایشگاه علوم تجربی منطقه )یا گروه در صورت لزوم با همکاریو 

است  . الزمگردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 5یا  4یا  3های برگنمون  یکی از اساس بر

 ویتو تقنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرهای آموزشی مذکور، ی منطقه و سرگروهآموزسرای دانشپژوهش

 ارسال گردند. آزمایشگاه علوم تجربیمجری مرحله استانی مسابقات سرای پژوهشآنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به نقاط قوت 

درس سرگروه  در صورت لزوم با همکاری تجربی و علوم مسابقات آزمایشگاه مرحله استانی مجریسرای پژوهش توسط. مرحله استانی : 5-2

های برگمون ن یکی از اساس براستان،  یآموزدانشسراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت آزمایشگاه علوم تجربی استان

 .گردندمی، معرفی این مرحلهمنتخب با کسب باالترین امتیاز از آثار شده و  داوری 5یا  4یا  3

 ضمائم : .6

 : کتب درسی مرجع 1جدول 

 پایه هفتم (706علوم تجربی هفتم ) کد کتاب: 

 دوره اول

 متوسطه
 پایه هشتم (806علوم تجربی هشتم ) کد کتاب: 

 پایه نهم (906تجربی نهم ) کد کتاب: علوم 

فیزیک دهم، (، 110217( پایه دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی)کد کتاب : 1آزمایشگاه علوم تجربی )

 شیمی دهم، زیست شناسی دهم )تجربی و ریاضی(
 پایه دهم

 دوره دوم

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

 یازدهم، شیمی یازدهم، زیست شناسی یازدهم، زمین شناسی یازدهم )تجربی و ریاضی(
 پایه یازدهم

 دوازدهمپایه  فیزیک دوازدهم، شیمی دوازدهم، زیست شناسی دوازدهم )تجربی و ریاضی(

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

chap.sch.ir .دریافت نمایید 



 

 ( 15صفحه ) 

 یآزمایشگاهارائه محتوای  : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  یآموزدانشسرای پژوهشنام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی(اثر موضوع 

 عنوان اثر
 

   انآموزدانش/آموزدانش خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   پایه تحصیلی

   تحصیلی رشته

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

   تلفن همراه والدین

  تلفن همراه   / راهنمانام و نام خانوادگی استاد 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 مسئول کمیته داوران

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزدانشسرای پژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 16صفحه ) 

 یآزمایشگاهارائه محتوای اطالعات :  2نمون برگ 

 فیلم

  هدف آزمایش

  مواد و وسایل مورد استفاده

 ها، مشاهدات و اندازه گیریشرح مختصری از آزمایش

 

 نتیجه گیری
 

  خطاهای احتمالی آزمایش

  ، وابسته و کنترل شده(متغیرهای آزمایش ) مستقل 

 خالقیت شما در انجام این آزمایش چه بوده است؟ 

 )خالقیت در تکنیک، خالقیت در روش انجام(
 

 پوستر

  پیدایش ایده و جزییات اثر  شرح مختصر

و  قطعه به میزان درصد قطعه و آثار تصویری نسبت

بخش های به کارگرفته شده از دیگر آثار)در صورت 

ذکر  (.نام اثر را بنویسید استفاده از برش های دیگر آثار،

 منابع استفاده شده الزامی است

 

 انیمیشن

پیدایش ایده و جزییات اثر و نرم افزارهای  شرح مختصر

 استفاده شده

 

یدی تولمیزان درصد قطعه و آثار تصویری و یا صوتی 

به نسبت قطعه و بخش های به کارگرفته شده از دیگر 

ثر نام ا آثار)در صورت استفاده از برش های دیگر آثار،

 ذکر منابع استفاده شده الزامی است (.را بنویسید

 

 



 

 ( 17صفحه ) 

 فیلم ارائه محتوای آزمایشگاهی: داوری غیرحضوری  3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : آزمایش : عنوان

 : )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی( اثرموضوع 

 مدرسه: منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 رشته تحصیلی پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی انآموزدانش/آموزدانشنام و نام خانوادگی 

     

     

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز )تیمی( حداکثر امتیاز )انفرادی( معیار ارزیابی موضوع ارزیابی

 خالقیت

 و نوآوری
  35 35 نوآوری )خلق روش جدید آزمایش( .1

ایمنی و بهداشت فضا 

 و فرد

  8 8 روش انجام آزمایش .2

  7 7 یزیست محیط رعایت نکات ایمنی و .3

اعتبار علمی 

 آزمایش

یند آزمایش)بیان هدف، انجام آزمایش، آسازماندهی فر .4

 نتیجه گیری مطابق هدف(
15 14  

  12 15 صحت علمی نتیجه کار -علمی روش کارصحت  .5

 تکنولوژی

  3 3 کیفیت صدا .6

  3 3 رتصوی کیفیت .7

پشت  فضای، )چیدمان وسایل روی میزمناسب بودن فضای فیزیکی  .8

 وضوح جزئیات موارد موثر در نتیجه آزمایش(، صحنه
5 5  

 معرفی

  2 2 کامل و معرفی آموزدانشتصویر کامل  .9

  5 - گروهی میزان مشارکت کار .10

  2 2 اثر و اطالعات تکمیل فرم شناسنامه .11

  2 2 عکس پشت صحنه و عکس پرسنلی .12

  2 3 طراحی پوستر .13

  100 100 امتیاز نهایی

 نظر کلی داوران ) نقاط قوت و ضعف(:

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 کمیته داورانمسئول 

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا

 



 

 ( 18صفحه ) 

 ارائه محتوای آزمایشگاهی پوستر: داوری غیرحضوری  4نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : :عنوان اثر 

 : )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی( اثرموضوع 

 مدرسه: منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 رشته تحصیلی پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی انآموزدانش/آموزدانشنام و نام خانوادگی 

     

     

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز  معیار ارزیابی ردیف

  10 انتخاب موضوع مناسب ) چالشی، بدیع و فرآیندی بودن( 1

  5 تناسب موضوع با محتوا و قالب اثر 2

  10 سادگی و پیوستگی در انتقال مفاهیم با در نظر گرفتن اهداف آموزشی 3

  10 صحت و ارزش علمی محتوای ارائه شده  4

  5 اندازه و نوع قلم ها 5

  5 رنگ بندی 6

7 
استفاده از عناصر بصری ) نمودار، جدول، تصویر( مناسب که به انتقال 

 صحیح پیام کمک کند
10  

  15 نظم منطقی در ارائه مطالب ) چیدمان عناصر در پوستر( 8

  15 خالقیت در طراحی اثر 9

  10 استفاده از تکنیک های مناسب برای ارائه اثر در قالب انتخاب شده 10

  5 معرفی منابع معتبر استفاده شده 11

  100 امتیاز نهایی

 نظر کلی داوران ) نقاط قوت و ضعف(:

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 داوران مسئول کمیته

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا

 

 



 

 ( 19صفحه ) 

 انیمیشن ارائه محتوای آزمایشگاهی: داوری غیرحضوری  5نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : :عنوان اثر 

 : )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی( اثرموضوع 

 مدرسه: منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 تحصیلیرشته  پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی انآموزدانش/آموزدانشنام و نام خانوادگی 

     

     

 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی
حداکثر 

 امتیاز 

امتیاز کسب 

 شده

شاخص 

 های علمی

امتیاز( 26)  

های روش

 علمی

  7  کتب درسی مرجععات واهمیت و انتخاب موضوع و تناسب آن با موض. 1

  4 . روش انجام آزمایش2

  8 دف(گیری مطابق هآزمایش، نتیجه. سازماندهی فرایند آزمایش)بیان هدف، انجام 3

  4 صحت علمی نتیجه کار –. صحت علمی روش کار 4

  3 در ارایه مطالب علمیخالقیت و نوآوری . 5 خالقیت

شاخص 

 های فنی

امتیاز( 74)  

 مقدمه
  6 و ایده   . مضمون ) تم ( 6

  6 داستان . 7

خالقیت 

 فنی

  6 )نوآوری(شخصیت پردازی در داستان . 8

  6 (character). طراحی خالقانه شخصیت 9

اصول تنظیم 

  8 . پرداخت محتوا و انتقال پیام 10 محتوا

 تدوین

  4 مناسب پویانماییکیفیت تصاویر و . 11

  6  (backgroundپس زمینه ) طراحی .12

  8 نور پردازی مناسب  .13

  8 تدوین مناسب   .14

  8 صدا گذاری و موسیقی  .15

  8 (دکوپاژ ) پرداخت بازی ها و تقسیم فیلم نامه بر اساس فصل ها و نماها .16

  100 امتیاز نهایی

 نظر کلی داوران ) نقاط قوت و ضعف(:

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 داورانمسئول کمیته 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 20صفحه ) 

 3   ویپست

 ( شطراحی و اجرای آزمای دانشمندان کوچک) راهنمای 

 ه ع وم بیر یآزمااگشی مسابقات  مین دورهبیست و یک 

بحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 
 



 

 ( 21صفحه ) 

 مقدمه : .1

 یادیبنم وعل یاوم پایه کند. علها و رویکردهای جدیدی استفاده کرده و میبشر همواره در حال کاوش محیط اطراف خود بوده و در این مسیر از روش

 توان بهد. از بارزترین این علوم مینپردازو روابط حاکم بین آنها می قوانین ،ماهیت ها یا بررسیبررسی بنیادین پدیده علومی هستند که به مجموعه

های متفاوت در زمینه در واقع تحقیقات امروز و پیشرفت فناوری .شاره نمودو ... ا شناسیزمین ،شناسیزبان ،شناسیزیست ،شیمی ،فیزیک ،ریاضیات

 یشورهاو توسعه کشور است. ک یعلم یاساس ارتقا ه،یعلوم پا شرفتیگیرد و پعلمی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی در سایه علوم پایه صورت می

 شرفتیبدون پ یعلم یبه توسعه و تعال یابیدست دانندیچرا که م دهندیانجام م هیدر حوزه علوم پا یو چه معنو یرا چه به لحاظ مال یادیز نهیهز شرفتهیپ

یادگیری  و باعث تثبیت و افزایش میزان باشدمیهای آزمایشگاهی یکی از ارکان آموزش علم از طرفی انجام فعالیت .ستین ریامکانپذ نیادیعلوم بن

ای آموزان بردانشوه بر تشویق الع مسابقه علمیاین شود. آموزان میرشد دانش، مهارت و نگرش علمی دانش مفاهیم آموخته شده و در نهایت موجب

 .کندنیز فراهم می آموزان را فضای رقابتی سالم در بین دانشهای عملی، انجام فعالیت

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

ه نامه طرح شیو اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی که متعاقبا اعالم می شود، طبقای سامانهدر توانند میدوره دوم ابتدایی  انآموزدانش تمام

 نمایند. نام ثبتنفره  2 تیم یا انفرادیصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 اثر :شرایط اختصاصی  .3
برای آن را ی از موضوعات مفاهیم کتاب درسی علوم تجربی را به دلخواه، انتخاب و یک آزمایش یک عنوان آموزش آموزانآموز/دانشدانش .1

 .نمایندمی ، اجرا و فیلمبرداریطراحی

زندگی روزمره در لحاظ نمودن بیان هدف آزمایش، شیوه انجام آزمایش و نتایج به دست آمده از آزمایش و کاربردهای آن  ؛در طراحی آزمایش .2

 الزامی است.

 باشد و فیلم برداری بایستی روی پایه دوربین و بدون لرزش و افقی انجام شود. آموزانآموز/دانشهای دانشگر تمامی فعالیتفیلم تهیه شده، نمایان .3

  تهیه گردد. مگابایت  50حجم حداکثر و   MP4فیلم ارسالی با فرمت  .4

 ای یا هدست استفاده شود.(باشد. )از میکروفن یقهکیفیت تصویر و صدای فیلم بسیار حائز اهمیت می .5

 ثانیه نیز قابل اغماض است.( 30باشد. )افزایش زمان فیلم تا دقیقه می 7تا  3مدت زمان مجاز هر فیلم بین  .6

 و نمایش آن در ابتدای فیلم ضروری است. 2نمون برگ ل فرم اطالعات تکمی .7

 انجام آزمایش الزامی است. رعایت نکات ایمنی حین .8

یلم و نمون ایشگاه خصوصی در فبایست نام مرکز آموزشی یا دانشگاه یا آزمبرداری آزمایشگاهی به جز مدرسه باشد، میدر صورتی که مکان فیلم .9

 سرا یا مرکز علمی همکار( آورده شود.پژوهش)در قسمت نام  2برگ 

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

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

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

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

 آزمایش اجرایفیلم  .2

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

  مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

ا در آثار خود راند، در سامانه ثبت نام نموده آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات ای منطقهکه در مرحله  انیآموزدانش :ای منطقه. مرحله 1ـ  5

طقه ی منآموزسرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط نمایندمیمنطقه ارسال سرای پژوهشموعد مقرر به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 

 ( 22صفحه ) 

گروه آموزشی درس آزمایشگاه علوم تجربی منطقه )یا گروه های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی(  در صورت لزوم با همکاریو 

رای سپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه بقمطا شده و برگزیدگان داوری 3 نمون برگ اساس و بر

آنها  نقاط قوت و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرهای آموزشی مذکور، ی منطقه و سرگروهآموزدانش

 ارسال گردند. آزمایشگاه علوم تجربیمجری مرحله استانی مسابقات سرای پژوهشانجام داده و سپس مستندات این آثار، به 

درس سرگروه  در صورت لزوم با همکاری تجربی و علوم مسابقات آزمایشگاه مرحله استانی مجریسرای پژوهش توسط. مرحله استانی : 5-2

 داوری 3 نمون برگ اساس استان، بر یآموزدانشسراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت آزمایشگاه علوم تجربی استان

 .گردندمی، معرفی این مرحلهمنتخب با کسب باالترین امتیاز از شده و آثار 

 ضمائم : .6

 دانشمندان کوچک) طراحی و اجرای آزمایش ( : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  یآموزسرای دانشپژوهشنام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی(اثر موضوع 

 عنوان آزمایش
 

   انآموزدانش/آموزدانش خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

   تلفن همراه والدین

 بیان هدف آزمایش 
 

 انجام آزمایششیوه 
 

 نتایج به دست آمده از آزمایش
 

 کاربردهای آزمایش در زندگی روزمره
 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 مسئول کمیته داوران

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 



 

 ( 23صفحه ) 

 ) طراحی و اجرای آزمایش (: اطالعات ابتدای فیلم آزمایش دانشمندان کوچک2نمون برگ 

  شهر و استان 

  موضوع آزمایش 

   نام و نام خانوادگی اعضای گروه

  نام و نوع مدرسه

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما

  منطقهسرای نام پژوهش

  سرا یا مرکز علمی همکار نام پژوهش

  ذکر منابع مورد استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 24صفحه ) 

 دانشمندان کوچک) طراحی و اجرای آزمایش (: داوری غیرحضوری  3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : :عنوان اثر 

 : )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی( اثرموضوع 

 مدرسه: منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 رشته تحصیلی پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی انآموزدانش/آموزدانشنام و نام خانوادگی 

     

     

 توضیحات شاخص
حداکثر 

 امتیاز 

امتیاز کسب 

 شده

ی
لم

 ع

  10 توضیح موضوع و هدف آزمایش آزمایش توضیح

  10 صحت اطالعات ارائه شده در آزمایش، ذکر منابع علمی مورد استفاده )کتاب، مقاله و ...( اعتبار محتوا

  10  انجام درست آزمایش

گیری نتیجه   10 گیری درست از آزمایشنتیجه 

هاکاربرد   10 زندگی روزمره و اهمیت آن اشاره به کاربردهای موضوع در 

  5 رعایت نکات ایمنی

خالقیت و نوآوری در 

 انجام آزمایش
  15 خالقیت در تکنیک، روش و ابزار

ی
رت

ها
 م

  5 موفقیت در انتقال پیام و موضوع

بیان صریح و قوی 

 موضوع
  10 رسایی و شیوایی کالم و تسلط بر موضوع

ی
 فن

 کیفیت تصویربرداری
تصویربرداری افقی، بدون لغزش، صدای مناسب و ...، استفاده از زاویه درست دوربین 

 )مشخص بودن جزئیات ابزار ارائه آموزش یا آزمایش و نحوه کار با مواد و وسایل(
5  

  5 تدوین مناسب ) شروع و پایان مناسب، روایی مناسب و ...( تدوین

  5 از این محدوده نمره منفی دارد( دقیقه )خارج 5تا  2زمان فیلم بین  زمان

  100 امتیاز نهایی

 نظر کلی داوران ) نقاط قوت و ضعف(:

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 و امضاتاریخ 

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا
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 4   ویپست

(ع وم بیر یاهی شآزمای رب اساس ) مقاهل علمی ژپوهشیراهنمای   

 ه ع وم بیر یآزمااگشی مسابقات  دورهمین بیست و یک 

بحصیلی
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

های سراهای کشور با مراکز علمی و دانشگاهی و وجود آزمایشگاهآموزان به آزمایشگاه علوم تجربی و همچنین تعامل پژوهشبا توجه به عالقه دانش

وجود های مآموزان فراهم شده است. از این رو، این گرایش به منظور شناسایی پتانسیلدانش تعدادی ازآموزی، امکان پژوهش در این حوزه برای دانش

  .گرددها و همچنین مشارکت پژوهشگران نوجوان در این زمینه تخصصی برگزار میدر استان

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 راییاج تقویم شده در مشخص زمانبندی متعاقبا اعالم می شود، طبقکه ای سامانهدر توانند میمتوسطه  دوم و اول های دوره انآموزدانش تمام

 نمایند. نام ثبتنفره  2 تیم یا انفرادیصورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 شرایط اختصاصی اثر :  .3
 می بایست در یکی از رشته های فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی ارائه شود. مقاله .1

 . تهیه گردد 1 جدول با مطابق پژوهشی -علمی مقاله .2

 . باشد دهنده ارایه آموزاندانش پژوهشی کار حاصل مقاله، .3

 مگابایت تهیه شود. 30حداکثر و حجم دقیقه  5حداکثر با مدت زمان  mp4فیلم ارائه شفاهی مقاله در فرمت  .4

 6 برگ نمون اساس بر را مدرسه علمی انجمن یا آموزیدانش سرایپژوهش در مقاله تکمیل مراحل گزارش که است ایمقاله با پذیرش اولویت .5

 .باشد داشته

 نخواهند وریدا آزمایشگاه علوم تجربی، موضوع با مرتبط غیر مقاالت یا و شوندمی ارسال پژوهشی مقاالت بخش در که ترویجی -علمی مقاالت :1تذکر

 .شد خواهد منظور ایشان برای صفر نمره و شد

دهای علمی های استانی وکشوری، نهااز امکانات، تجهیزات و دستگاه های آنالیزی قطب مقاله های مرتبط باجهت پیشبرد فعالیت که صورتیدر  :2تذکر

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

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

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

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

  PDF و  Wordبه صورت فایل های پژوهشی -علمی مقاله .1

 تکمیل شده 1نمون برگ  .2

   Wordبه صورت فایل تکمیل شده 2نمون برگ  .3

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

 مگابایت( 30حداکثر حجم  -دقیقه  5حداکثر ) mp4فیلم ارائه شفاهی مقاله در فرمت  .5

 تکمیل شده )در صورت استفاده از همکاری قطب های استانی، کشوری و یا سایر نهاد های علمی برای پیشبرد مقاله( 6نمون برگ  .6

 6برگ  نمون با مرتبط گواهی های شامل ضمیمه فایل .7

  مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

ا در آثار خود ردر سامانه ثبت نام نموده اند،  علوم تجربیآزمایشگاه مسابقات ای منطقهکه در مرحله  انیآموزدانش :ای منطقه. مرحله 1ـ  5

طقه ی منآموزسرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط نمایندمیمنطقه ارسال سرای پژوهشموعد مقرر به 

گروه آموزشی درس آزمایشگاه علوم تجربی منطقه )یا گروه های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی(  در صورت لزوم با همکاریو 

رای سپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 3 نمون برگ اساس و بر
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آنها ت نقاط قو و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرآموزشی مذکور،  ی منطقه و سرگروه هایآموزدانش

 ارسال گردند. آزمایشگاه علوم تجربیمجری مرحله استانی مسابقات سرای پژوهشانجام داده و سپس مستندات این آثار، به 

سرگروه  در صورت لزوم با همکاری و آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات  مرحله استانی مجریسرای پژوهش توسط. مرحله اول استانی : 5-2

 3 برگ ننمو اساس استان، بر یآموزدانشسراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت آزمایشگاه علوم تجربی استاندرس 

 را کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.میانگین نمرات داوری امتیاز   70شوند. آثاری که حداقل می داوری

. الزم است باشدمیبا صاحبان اثر  4حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

یش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت و فایل ارائه انی که در تدوین مقاله نقش داشته و به صورت تیمی در این گراآموزدانش

معرفی  5مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم استانی، طبق نمون برگ در نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از آماده نمایند.  2مطابق با جدول را 

 .گردندمی

 ضمائم : .6

 علوم تجربی(های آزمایش)بر اساس پژوهشی -علمیراهنمای تدوین مقاله :   1جدول 

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

 سانتیمتر باشد.5/1حاشیه های صفحه باید از باال، پایین، چپ و راست صفحه  .1
 B Nazaninتک ستونی و با فونت ،  15/1، فاصله بین خطوط  Justifyراست چین شده و  متن اصلی مقاله فقط به زبان فارسی، .2

 تهیه شود. 12اندازة 

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

  14، اندازه B Nazanin BOLDخط، فونت  2یا  1عنوان :  .4

 10، اندازه B Nazanin BOLDعنوان و آدرس نویسندگان و استاد راهنما : فونت  .5

 12، اندازه B Nazaninچکیده مقاله )خالصه ای از تمام آنچه که انجام شده و بدست آمده است( : فونت  .6

 12، اندازه B Nazaninکلمه، فونت  5کلمات کلیدی : حداکثر  .7
 12، اندازه B Nazaninدستیابی به ایده و انتخاب موضوع( : فونت مقدمه )نحوه شروع پروژه با تشریح نحوه  .8

 12، اندازه B Nazaninگزارش مواد و روش ها )طراحی واجرای پروژه( : فونت  .9
 12، اندازه B Nazaninنتایج حاصل از آزمایش ها و تحلیل مستندات : فونت  .10

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .11

 12، اندازه B Nazaninنتیجه گیری : فونت  .12

 12، اندازه B Nazanin پیشنهادات برای مطالعات آتی )آنچه درادامه، برای تکمیل پروژه می توان انجام داد( : فونت  .13

و 10، اندازه    Times New Romanو منابع انگلیسی را با فونت 11اندازه  ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسی را با فونت  .14
 های مراجع نویسی تایپ نمایید.مطابق با استاندارد 

 9، اندازه B NazaninBOLDزیر نویس : فونت  .15
 )شرح شکل و نمودار در زیر آن نوشته شود(   12، اندازه B Nazaninمتن شکل ها : فونت  .16

 )شرح جدول در باالی آن نوشته شود(12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .17

 نوشته شود 12اندازه ، B NazaninBOLDهمه عناوین اصلی با فونت  .18

 رایش،گ این در کننده شرکت افراد همه برای آن اصول رعایت و است شده تهیه مسابقه این در استفاده منظور به راهنما این : تذکر
 (باشدمی قطب کشوری سایت در مشاهده جهت تر کامل راهنمای.)است الزامی
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 علوم تجربی(های آزمایشپژوهشی)بر اساس  -علمیمقاله  : راهنمای تهیه فایل ارائه 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 دقیقه است. 10حداکثر زمان ارائه مقاله  .1

 ید. گردد، استفاده نمائبه منظور حفظ انسجام برای تهیه اسالیدهای ارائه آنالین، حتما از قالب و طرحی که از طرف قطب کشوری اعالم می .2

با توجه به زمان در نظر گرفته شده جهت ارائه مقاله، الزم است که تعداد اسالید وجود ندارد. لیکن  ارائه آنالینمحدودیتی در تعداد اسالیدهای  .3

 اسالید( 25تا  15) .دقیقه( تنظیم گردد10ها براساس حداکثر زمان )

 ت.به سواالت الزامی اسفقط یک نفر از نویسندگان مقاله مجاز به ارائه مقاله می باشند. اما حضور همزمان اعضای تیم، برای پاسخگویی  .4

اقل ید و حدارائه آنالین مقاالت لزوماً طبق برنامه زمانبندی که اعالم خواهد شد، انجام می پذیرد. لذا از زمان ارائه مقاله خود اطالع حاصل نمائ .5

ه مرحله به همراه لیست راه یافتگان ب دقیقه قبل از زمان تعیین شده، در سامانه حضور یابید. جزئیات ورود به سامانه، مانند لینک و نحوه ورود 5

 دوم و ... از طریق کانال و پایگاه قطب کشوری اعالم خواهند شد.

مراه هقبل از زمان ارائه، امکانات الزم مانند نصب نرم افزار، تنظیم صدای میکروفون و بلندگو و ... فراهم گردند. برای ارائه از گوشی تلفن  .6

 می باشند. آموزدانشه و قطب استانی مربوطه موظف به فراهم کردن امکانات برای ارائه سرای منطقاستفاده نشود. پژوهش

فایل ارائه آنالین بایستی در زمان تعیین شده به قطب کشوری ارسال گردد و کوتاهی در این مورد، موجب کسر امتیاز و ابطال فرصت ارائه  .7

 خواهد شد. 

 .، خودداری شودگردندمیوقت  از به کاربردن افکت های زیاد که باعث اتالف .8

 .شکل ها و جدول ها جهت تفسیر نتایج و مباحث استفاده گرددبا ذکرعناوین، از مناسب است که به جای استفاده از متن زیاد،  .9

حلیل و تپژوهشی)شامل عنوان، چکیده، مقدمه، بررسی مواد و روش ها، یافته های حاصل از آزمایش ها، بحث  -رعایت ساختار یک مقاله علمی .10

 .گیری و منابع( ضروری استمستندات، نتیجه

 .رعایت نکات نگارشی مانند نقطه، کاما، اعشار فارسی )/(، اعشار انگلیسی ).(، درصد فارسی )%(، و درصد انگلیسی )%( ضروری است .11

برای متن مقاله و متن درون جداول استفاده نمائید و در  28اندازه    BNazaninبرای عناوین و از قلم 36اندازه    BTitrدر بخش فارسی از قلم .12

 .استفاده نمائید 24با اندازه   Times New Roman بخش انگلیسی از قلم

 .خط باشد 8بوده و حداکثر خطوط در یک اسالید  25/1فاصله خطوط  .13

 واحد 3تا  2ترسیم کنید، به خاطر داشته باشید که ضخامت خطوط  Power Point در صورتیکه الزم بود تصاویری را با ابزارهای نرم افزار .14

(Point)  باشد. 28تا  26بوده و اندازه متن آن 

باشد. در صورت امکان  5استفاده ننمایید. حداکثر ستون های یک جدول می بایست  26برای متن درون جداول، ترجیحا از فونتهای کوچکتر از  .15

 .فاده کنید، آنها قدرت انتقال بیشتری نسبت به جدول دارندها بجای جداول است Histogram از

 بپردازید.فارسی   APAدر اسالید آخر، به ذکر منابع با رعایت  .16
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 علوم تجربی(های آزمایشپژوهشی)بر اساس  -علمیمقاله  : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  یآموزدانشسرای پژوهشنام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  ، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی(موضوع اثر ) فیزیک
  عنوان مقاله

   انآموزدانش/آموزدانش خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی رشته

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

   تلفن همراه والدین

  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  

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 مسئول کمیته داوران

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 علوم تجربی(های آزمایشپژوهشی)بر اساس  -علمیمقاله  : فرم خالصه اثر 2نمون برگ 

 محور : 

 گرایش :

 نام و نام خانوادگی صاحب یا صاحبان اثر :

 پایه و رشته تحصیلی :

 استان /منطقه :

 همکار :سرای پژوهش

 : آموزشگاه محل تحصیل

(B Nazanin   12خالصه مقاله : )فونت 
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 علوم تجربی(های آزمایشپژوهشی)بر اساس  -علمیمقاله : داوری غیر حضوری  3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی انآموزدانش/آموزدانشنام و نام خانوادگی 

    

    

 ارزیابیمعیار  موضوع ارزیابی
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز

 کسب شده

 موضوع پژوهش

)مسئله یابی یا تعیین 

 هدف(

  6 تناسب موضوع با محتوای پژوهش، وضوح عنوان .1

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

 اقتصاد مقاومتی
6  

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

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

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

 قابلیت های بومی منطقه
6  

 ارزش علمی و فنی

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

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

 استاندارد)ارجاع صحیح به منابع(
8  

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

 تحلیل مناسب آن
8  

پیوستگی مطالب و مرتبط بودن واژگان رعایت ساختار و ترتیب اصول مقاله نویسی،  .9

 کلیدی و رعایت قواعد نگارشی و امالیی واخالقی
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

  70 جمع نهایی امتیاز

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا
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 علوم تجربی(های آزمایشپژوهشی)بر اساس  -علمیمقاله آنالین  حضوری یا: داوری  4نمون برگ 

 علوم تجربی(های آزمایشپژوهشی)بر اساس  -علمیمقاله : امتیاز نهایی داوری  5نمون برگ 

 پژوهشی -مقاله علمی نام
و نام خانوادگی  نام

 انآموزدانشآموز/دانش

 ثبت کد

 اثر
 شهر/ استان

امتیاز مرحله 

 غیرحضوری

امتیاز مرحله 

 حضوری
 ینهای امتیاز

       

 

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

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

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

 نام خانوادگی نام و

 آزمایشگاه علوم تجربی مجری مرحله استانی مسابقاتسرای پژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 یآموزدانشسراهای پژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا

 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی آموزانآموز/ دانشدانش خانوادگی نام و نام

    

    

 امتیاز کسب شده محدوده امتیاز معیار داوری ردیف

  5 قدرت بیان ۱

  8 تسلط علمی بر موضوع ۲

  3 مدیریت زمان ۳

۴ 
... در فایل  و تصویر نمودار، استفاده از جدول، وارائه های علمی رعایت فرمت استاندارد 

 ارائه
6  

  6 پاسخ  صحیح به پرسش ها )دفاع منطقی( 5

  2 ارائه در خالقیت 6

  30 جمع امتیاز نهایی

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 آزمایشگاه علوم تجربی مجری مرحله استانی مسابقاتسرای پژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 یآموزدانشسراهای پژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا
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 علوم تجربی(های آزمایشپژوهشی)بر اساس  -علمیمقاله : گزارش زمان بندی اجرایی  6نمون برگ 

 مقاله :عنوان 
 انآموزدانش/ آموزدانشنام و نام خانوادگی 

2) 1) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف عنوان فعالیت شرح فعالیت  زمان اجرا نهاد همکار
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزدانشسرای پژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

  خانوادگی نام و نام

 مسئول کمیته داوران

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 تاریخ و امضا

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

 در بخش مستندات ضمیمه گردد.
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 5   ویپست

(ضوری ح )   علمی آزمااگشیهی همسابق راهنمای   

 ه ع وم بیر یآزمااگشی مسابقات  مین دورهبیست و یک 

بحصیلی
 1401-1402 رد سال 
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 : مقدمه .1

ق شرکت در مسابقات آزمایشگاه در تمام مناطمند به عالقهآموزان فعال و دانش برایبه منظور ایجاد فرصت  ؛کشوری آزمایشگاه علوم تجربی قطب

  .نموده است  شناسی(شناسی و زمین)در چهار رشته فیزیک، شیمی، زیست اقدام به برگزاری این بخش از مسابقات ،کشور

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

شیوه  یاجرای تقویم شده در مشخص زمانبندی که متعاقبا اعالم می شود، طبقای سامانهدر توانند می نظری متوسطه ومد دوره انآموزدانش تمام

 نمایند. نام ثبت نفره 2الزاما تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

 باشند. و پایه مدرسه منطقه، یک از باید تیم اعضای: 1تذکر

از را  یمتاز پایه دهم و یک  را تیمیک  ،شناسیشناسی و زمیندر هر یک از رشته های فیزیک، شیمی، زیستهر مدرسه، منطقه و استان باید  :2تذکر

 د.نپایه یازدهم معرفی نمای

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 شود. برگزار میدهم و یازدهم  های ان پایهآموزدانشبرای ، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسیهای رشتهدر  آزمایشگاهی علمی مسابقه .1

 گردد.اجرا میمطابق با توضیحات ذیل  حضوریطی دو مرحله  ،در هر سطح آزمایشگاهی علمی مسابقه .2

 امتیاز  20 این مرحله – گرددمیطراحی  به صورت تستی و تشریحی 1منابع معرفی شده در جدول  از سواالت این آزمونآزمون کتبی: الف( 

 دارد.

 دارد. امتیاز  80 این مرحله – 1انجام آزمایشات به صورت حضوری از منابع معرفی شده در جدول  فعالیت عملی:ب( 

 باشد.ه میات دو مرحلشامل مجموع نمر ،هر تیم د. امتیازنشوعملی به صورت تیمی برگزار می فعالیتآزمون کتبی و  ،و استانیای منطقهدر سطوح  .3

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

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

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

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

 (.نام و نام خانوادگی فرد باشد ،نامگذاری فایل عکسو  گروه)اسکن شده یا با کیفیت مطلوبتصویر عکس پرسنلی اعضای  .2

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

این ات مسابقدر سامانه ثبت نام نموده اند، در  آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات ای منطقهانی که در مرحله آموزدانش :ای منطقه. مرحله 1ـ  5

گروه آموزشی درس آزمایشگاه  در صورت لزوم با همکاریی منطقه و آموزسرای دانشپژوهشتحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط که مرحله 

 داوری 2 اساس نمون برگ برشود شرکت نموده و برگزار میعلوم تجربی منطقه )یا گروه های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی( 

روه های ی منطقه و سرگآموزسرای دانشپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان

ین آنها انجام داده و سپس مستندات انقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعبرگزیده را  هایتیممد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرآموزشی مذکور، 

 ارسال گردند. آزمایشگاه علوم تجربیمجری مرحله استانی مسابقات سرای پژوهش ، بهتیم ها

اون و نظارت بر حسن انجام آن توسط معای منطقهاتخاذ تدابیر مناسب جهت شرکت حداقل یک تیم از کلیه واحدهای آموزشی تابعه در مرحله  تذکر:

 محترم آموزش متوسطه شهرستان/منطقه/ناحیه مورد انتظار است.
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درس سرگروه  در صورت لزوم با همکاری تجربی و علوم مسابقات آزمایشگاه مرحله استانی مجریسرای پژوهش توسط . مرحله استانی :5-2

نمون برگ  اساس بربرگزار و استان،  یآموزدانشسراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت آزمایشگاه علوم تجربی استان

 ..گردندمیشده و آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از این مرحله، معرفی  داوری 2

 ضمائم : .6

 آزمایشگاهی علمی منابع مسابقه:  1جدول 

 منابع آزمون پایه رشته
 سرفصل

 استانی منطقه ای

 فیزیک
 * * 1و آزمایشگاه علوم تجربی  1فیزیک  دهم

 * * 2و1 و آزمایشگاه علوم تجربی 2و  1فیزیک  یازدهم

 شیمی
 * * 1و آزمایشگاه علوم تجربی  1شیمی  دهم

 * * 2و 1و آزمایشگاه علوم تجربی  2و1شیمی  یازدهم

 شناسیزیست
 * * 1و آزمایشگاه علوم تجربی  1شناسی زیست دهم

 * * 2و1و آزمایشگاه علوم تجربی  2و1شناسی زیست یازدهم

 شناسیزمین
 * * 1آزمایشگاه علوم تجربی  دهم

 * * 2و 1زمین شناسی و آزمایشگاه علوم تجربی  یازدهم
 در هر مرحله مشخص می شود. مسابقاتبندی  های درسی و زمانهای کتاب*  بر اساس سرفصل

 مسابقه علمی آزمایشگاهی)حضوری( : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  یآموزدانشسرای پژوهشنام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی( مسابقهزمینه 

   انآموزدانش خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   پایه تحصیلی

   تحصیلی رشته

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

   تلفن همراه والدین

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 مسئول کمیته داوران

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 تلفن، تاریخ و امضاشماره 
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 مسابقه علمی آزمایشگاهی )حضوری(: داوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : موضوع آزمایش :

 : موضوع آزمایش )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی(

 مدرسه: منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 رشته تحصیلی پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی انآموزدانشنام و نام خانوادگی 

     

     

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز )تیمی( معیار ارزیابی موضوع ارزیابی

انجام عملی 

 آزمایش

  5 شناخت کامل مواد و ابزار .1
  2 استفاده صحیح از ابزار آزمایشگاهی .2

شناخت کامل از روش های آزمایشگاهی و به کارگیری  .3

 مربوطهصحیح آنها در آزمایش 
5  

  15 انجام صحیح آزمایش و رعایت ترتیب مراحل آن .4

  15 به کارگیری خالقیت در روش و تکنیک اجرای آزمایش .5

 پرسش ها

  3 1شماره  .6

  3 2شماره  .7

  3 3شماره  .8

  3 4شماره  .9

 همکاری گروهی

  2 همفکری و همیاری گروه  .10

  2 حسن اخالق و رفتار  .11

  5 میزکار مرتب کردن نهایی وسایل و .12

  5 رعایت نکات ایمنی  .13

  2 مدیریت زمان .14

  10 ارائه گزارش آزمایش .15 ارائه گزارش

  20 نمره آزمون .16 آزمون

  100 جمع امتیازات

 نظر کلی داوران ) نقاط قوت و ضعف(:

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

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

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

 مسئول کمیته داوران

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 و امضاتاریخ 
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 6   ویپست

 هیکارآفرینی دانش بنیان آزمااگشیراهنمای 

 ه ع وم بیر یآزمااگشی مسابقات  مین دورهبیست و یک 

بحصیلی
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

قالب  مسابقات در از گرایش این علمی علوم تجربی، موضوعات با آنها آشنایی همچنین و آموزاندانش خالقیت شکوفایی برای بستری ایجاد منظور به

 گذار تاثیر بعدی، ابزاری سه هایماکت .گرددمی برگزارکره زمین و ...  های بدن،علوم پایه مانند اندام به مربوط هاییمدل ماکت و موالژ و ساخت

 راستای همچنین در. باشندمی نو هایایده و اندیشه برای بیان مبتکرانه راهکارهای کشف و هانظریه آزمون ها،ایده خلق بررسی، و پژوهش امر در

 تجهیزات آزمایشگاهی، دست بکارگیری هایحوزه در هاآن ملموس و ارزنده تجارب و آموزاندانش عملی هایمهارت و کارگاهی هایآموزش

به  مهمترین دالیل لزوم توجهیکی از از طرفی باشند. می تئوری هایایده و مطالب عمیق یادگیری و شده کسب هایمهارت تثبیت موجب هاساخته

ایه و اساس یادگیری پ ،به طوری که این ابزارها و کارایی شگفت انگیزشان است یادگیری -در فرآیند یاددهی آنها تاثیر ویژه ،فناوری های الکترونیکی

 جلب توجه فراگیرنده به موضوع تدریس توجه به تفاوتهای فردی و توانایی، ند و باعث تسهیل و کاهش زمان یادگیریاهشعاع قرار دادال را تحت

 د.نشومی

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 راییاج تقویم شده در مشخص زمانبندی که متعاقبا اعالم می شود، طبقای سامانهدر توانند میمتوسطه  دوم و اول های دوره انآموزدانش تمام

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

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 .دارای شرایط ذیل باشند بایدساخت ماکت، نرم افزار آزمایشگاهی و ابزار آزمایشگاهی سه قالب  کارآفرینی دانش بنیان آزمایشگاهی در

 : . ساخت ماکت 1 – 3

  کند. متر تجاوزسانتی 40و  60،  80ترتیب از  به نباید ،)ماکت( ارتفاع مدل و عرض و طول .1

 .باشند ... و گچ، پارچه، چوب، فوم مقوا، انواع کاغذ، انواع از توانندمی ماکت، ساخت برای مناسب وسایل و ابزارها .2

 باشد. داشته وجود جزئیات بیان با همراه نوآوری و خالقیت شده، ساخته ماکت در .3

 ( و یا ترکیبی از علوم تجربی باشد.فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی و یا شیمیهای علوم پایه )تواند در هر کدام از حوزهماکت می .4

 در انتخاب موضوع و حوزه کارکرد، هیچ محدودیتی وجود ندارد. .5

 باشد. داشته را داوری جهت ارسال قابلیت و بسته بندی، استحکام نظر از باید داوران، ماکت هیئت درخواست اساس بر مرحله هر در .6

 است. کننده ارسال منطقه با الزم، هایمراقبت و ارسال هزینه .7

 .گرفت خواهد تعلق امتیاز کمتر هزینه با شده اثرتولید به اثر، چند امتیازات برابری صورت در .8

 الزم است.انتخاب نام و لوگوی اختصاصی برای اثر  .9

 حاوی اطالعات زیر، طراحی شود: pdf به صورت فایلو  80*60ابعاد  بایک پوستر اختصاصی  .10

 الف( منشاء پیدایش اولیه ایده / شرح کلی ایده 

 ب( شرح مراحل ساخت دستگاه همراه با توضیحات کامل 

 مشخصات فنی آن ها ) حتماً شماره اجزا در کنار ماکت ذکر شود(مشخصات تجهیزات استفاده شده و  (پ

 (یدرصد پیشرفت فیزیک 100و  80و 60و  30و  20و  10( تعدادی عکس از مراحل تهیه تدریجی ماکت )پس از ت

 ( نام اعضای گروه، نام تیم، مدرسه، منطقه، شهر ، پژوهش سرا و استانث

 یشگاه و یک شعار پیرامون آزما اثردرج نام  (ج

 : .  نرم افزار آزمایشگاهی2 – 3
 باشد. 1و ذکر شده در جدول  1401-1402کتب درسی سال تحصیلی کی از مفاهیم های کتاب درسی یا ی، آزمایشوضوع اثر انتخاب شدهم .1

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

 باشد. iosاندروید و  در ویندوز،تواند می ،محیط اجرای نرم افزار .3
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 متن با زبان خارجی باشد.و  محیط نرم افزار کامال فارسی و بدون استفاده از صدا .4

)در صورت نیاز به برنامه جانبی در زمان  اجرا، برنامه همراه اثر .اشدو اجرا نیاز به سخت افزار سطح باال نداشته بنصب ، جهت نرم افزار تولیدی .5

 (.ارسال شود

 تولید مشابه داخلی نداشته باشد. ،نرم افزار .6

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

 (.راهنمای نصب داشته باشد )در  صورت نیاز، داشته باشد. را قابلیت نصب سریع توسط کاربر .8

 .داشته باشد اسرعت باال در اجرای محتو .9

 نرم افزار حاوی نام تهیه کننده / تهیه کنندگان اثر باشد. .10

 روری است. در اثر ض "بیست و یکمین دوره مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی "قطب کشوری آزمایشگاه علوم تجربی و عنوان  درج لوگوی .11

 حاوی اطالعات زیر، طراحی شود: pdf به صورت فایلو  80*60ابعاد  یک پوستر اختصاصی با .12

 الف( شرح کلی اثر و منشاء پیدایش

 ضیحات کامل ب( شرح مراحل تولید نرم افزار با تو

 های به کار گرفته شده در تولید اثر نام و مشخصات نرم افزارها و اپلیکیشن (پ

 سرای مجری طرح( نام اعضای گروه، نام تیم، مدرسه، منطقه، شهر و پژوهشت

 پیرامون آزمایشگاه  نام اثر و یک شعار درج( ث

ارسالی، رعایت فرهنگ و شئونات اسالمی ضروری بوده و در صورت عدم تصویر خاصی در آثار ، از موسیقی، صدا، متن استفادهدر صورت  .13

 .گیرندمیرعایت این امر، آثار ارسالی مورد ارزیابی قرار ن

 : .  ابزار آزمایشگاهی )دست سازه(3 – 3
 در هر کدام از حوزه های علوم پایه و یا ترکیبی از علوم تجربی باشد.تواند میدست سازه  .1

 . باشد داشته را داوری جهت ارسال قابلیت ( ،40*60*80اندازه ) و استحکام نظر از باید سازه داوران، هیئت درخواست اساس بر مرحله هر در .2

 در انتخاب موضوع و حوزه کارکرد، هیچ محدودیتی وجود ندارد. .3

 .است بالمانع الکترونیک بردهای و قطعات از استفاده .4

 .است کننده ارسال منطقه با الزم، هایمراقبت و ارسال هزینه .5

 .گرفت خواهد تعلق امتیاز کمتر هزینه با شده اثرتولید به اثر، چند امتیازات برابری صورت در .6

 دست سازه حاوی نام تهیه کننده / تهیه کنندگان اثر باشد . .7

 حاوی اطالعات زیر، طراحی شود:یک پوستر اختصاصی  .8

 الف( شرح کلی ایده، کاربرد و نحوی عملکرد دستگاه 

 ب( توضیحات فنی دست سازه مانند میزان )وات( انرژی تولیدی و یا مصرفی ، ابعاد، وزن و ... 

 هامشخصات فنی آنمشخصات تجهیزات استفاده شده و ( شرح مراحل ساخت دستگاه همراه با توضیحات کامل و پ

 ( توضیحات عملکرد سیستم ت

 ازه( عکس دست سازه از مراحل پیشرفت فیزیکی و خود دست سث

 . سرا و استان( نام طراح /طراحان ، نام تیم، مدرسه، منطقه، شهر ، پژوهشج

 درج نام اثر و یک شعار پیرامون آزمایشگاه  (چ
 

 اثر اصل روی بر "بیست و یکیمن دوره مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی" عنوان و آزمایشگاه علوم تجربی  قطب کشوری لوگوی از استفاده :1رتذک

 .است الزامی

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومی شرایط به :2تذکر
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 مستندات مورد نیاز اثر : .4

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

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

 ir /?page_id=1https://psi. 8318  آزمایشگاه علوم تجربی در سایت قطب کشوری موجودپوستر تهیه شده طبق فرمت  .2

 در ساخت ماکت :

 مگابایت باشد.  50دقیقه و با حجم  5در مورد معرفی نام ماکت، اجزا، کاربرد و نحوه ساخت که حداکثر  آموزدانشاز توضیح فیلمی  .3

 هشت قطعه عکس از مراحل تهیه تدریجی ساخت ماکت مطابق زیر: .4

 یدرصد پیشرفت فیزیک 10الف( پس از 

 درصد پیشرفت فیزیکی 30ب( پس از 

 درصد پیشرفت فیزیکی 50پ( پس از 

 درصد پیشرفت فیزیکی 80ت( پس از 

 قطعه عکس از جهات مختلف 4ث( پس از تکمیل 

 7طبق نمون برگ  فرم هزینه ماکت .5

 :  نرم افزار آزمایشگاهی  در
 اصل اثر ) نرم افزار تولید شده ( .3

 مگابایت باشد.( 50دقیقه و با حجم 2آموز و نحوه تولید نرم افزار که حداکثرتوضیح دانشمستندات مراحل ساخت اثر )فیلمی از  .4

 سه تصویر با کیفیت از مراحل تولید اثر و پشت صحنه. .5

 )تصویر عکس پرسنلی)اسکن شده یا با کیفیت مطلوب .6

 :  ابزار آزمایشگاهی )دست سازه( در

 50دقیقه و با حجم حداکثر  5در مورد منشاء پیدایش ایده، مراحل ساخت  و نحوه عملکرد دست سازه که حداکثر  آموزدانشفیلمی از توضیح  .3

 مگابایت باشد.

 تعدادی عکس از دست سازه که بایستی واضح و در چند جهت مختلف باشند. .4

 7فرم هزینه دست سازه طبق نمون برگ  .5

 .گردندمی حذف داوری فرآیند از گردند، ارسال الزم مستندات بدون که آثاری تذکر:

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

ا در آثار خود ردر سامانه ثبت نام نموده اند،  آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات ای منطقهکه در مرحله  انیآموزدانش :ای منطقه. مرحله 1ـ  5

طقه ی منآموزسرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط نمایندمیمنطقه ارسال سرای پژوهشموعد مقرر به 

گروه آموزشی درس آزمایشگاه علوم تجربی منطقه )یا گروه های آموزشی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی(  در صورت لزوم با همکاریو 

زم . الگردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان یداور 4یا  3 یا 2های برگنمون یکی از  اساس و بر

 ونقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرهای آموزشی مذکور، ی منطقه و سرگروهآموزسرای دانشپژوهشاست 

 گردند. ارسال آزمایشگاه علوم تجربیمجری مرحله استانی مسابقات سرای پژوهشآنها انجام داده و سپس مستندات این آثار، به نقاط قوت  تقویت

سرگروه  در صورت لزوم با همکاری و آزمایشگاه علوم تجربیمسابقات  مرحله استانی مجریسرای پژوهش توسط. مرحله اول استانی : 5-2

نمون ی از یک اساس استان، بر یآموزدانشسراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت تجربی استانآزمایشگاه علوم درس 

 را کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.میانگین نمرات داوری امتیاز   70می شوند. آثاری که حداقل  داوری 4یا  3یا  2های برگ
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. الزم است باشدمیبا صاحبان اثر  5حضوری یا غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

ند. در نهایت ماینانی که در تولید اثر نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت آموزدانش

 .گردندمیمعرفی  6آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم استانی، طبق نمون برگ 

 ضمائم : .6

 : کتب درسی مرجع 1جدول 

 پایه هفتم (706علوم تجربی هفتم ) کد کتاب: 

 دوره اول

 متوسطه
 پایه هشتم (806علوم تجربی هشتم ) کد کتاب: 

 پایه نهم (906علوم تجربی نهم ) کد کتاب: 

فیزیک دهم، (، 110217( پایه دهم رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی)کد کتاب : 1آزمایشگاه علوم تجربی )

 شیمی دهم، زیست شناسی دهم )تجربی و ریاضی(
 پایه دهم

 دوره دوم

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

 یازدهم، شیمی یازدهم، زیست شناسی یازدهم، زمین شناسی یازدهم )تجربی و ریاضی(
 پایه یازدهم

 دوازدهمپایه  فیزیک دوازدهم، شیمی دوازدهم، زیست شناسی دوازدهم )تجربی و ریاضی(

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

 دریافت نمایید. chap.sch.irآدرس 
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 اهیکارآفرینی دانش بنیان آزمایشگ : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  یآموزسرای دانشپژوهشنام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  )فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی(موضوع اثر

   انآموزدانش خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   پایه تحصیلی

   تحصیلی رشته

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

   تلفن همراه والدین

   

  تلفن همراه   / استاد راهنمانام و نام خانوادگی 

 ساخت ماکت

  ماکت یاجزا

  ساخت ماکت هنحو

 نرم افزار آزمایشگاهی

  پیدایش ایده و جزییات اثر شرح مختصر

هایی را توضیحات ) قابلیت های نرم افزار، چه حوزه

 دهد، برای چه رده سنی مناسب است و ...(پوشش می

 

 ابزار آزمایشگاهی )دست سازه(
  همیت مسئله و دلیل ساختشرح مختصر طرح، ا

  مشخصات فنی آن وشرح مراحل ساخت دستگاه 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

 مسئول کمیته داوران

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 ی مجری آموزسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 ساخت ماکت: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 موضوع اثر: منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 رشته تحصیلی پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی انآموزدانش/آموزدانشنام و نام خانوادگی 

     

     

     

موضوع 

 ارزیابی
 معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 داور دوم داور اول

خالقیت و 

 نوآوری

   10 ایده نو 

   10 آفرینش اثر تازه )مشابه نداشته باشد(

   5 قدرت انتقال مفاهیم 

   10 خالقیت و نوآوری در اجرا

ارزش علمی، 

 فنی و تخصصی

   10 هماهنگی اجزا و ساماندهی قالب اثر 

   10 دقت، ظرافت، زیبایی و جلوه های دیداری اثر 

   5 کارکرد اثر مطابق با اهداف محصول 

کاربرد و حل 

 مسئله

   10 انتقال مفاهیم فرهنگی و بومی در راستای کتب درسی

   2 گستره تاثیرگذاری اثر بر افراد جامعه 

مستند سازی 

 علمی

   10 رسا بودن اثر و عدم ابهام 

   10 استفاده از مواد و وسایل ساده و سهل الوصول 

   5 مرتبط بودن با موضوعات علوم تجربی 

   1 شناسنامه اثر

   2 پوستر

   +4 هشت قطعه عکس از مراحل پیشرفت فیزیکی اثر

   100 جمع نهایی امتیاز

 توضیحات داوران ) نقاط قوت و ضعف(:

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

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

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

 مسئول کمیته داوران

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا

 



 

 ( 45صفحه ) 

 آزمایشگاهی افزار نرم: داوری غیرحضوری  3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 رشته تحصیلی/پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی انآموزدانش/آموزدانشنام و نام خانوادگی 

    

    

    

 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی
حداکثر 

  امتیاز
امتیاز 

 کسب شده

 مشخصات کلی

 نرم افزارآموزشی

  1 پدیدآورندگان و عنوان محصول تولید شده/ مشخصات پدیدآورنده

  2 مخاطب و هدف از تولیدمشخص بودن 

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

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

 اسب ازمناستفاده 

 ،رنگ، گرافیک

  دا وص

 صفحه آرایی

  2 هنگ با موضوعاهم استفاده از گرافیک متناسب و

  2 های مختلف قسمت قابل کنترل درموسیقی مناسب و 

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

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

  2 صداگذاری مناسب و باکیفیت

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

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

مشخصات فنی 

 نصب و

 اجرای نرم افزار

  2 عدم وابستگی به سیستم عامل خاص

  Autorun 3نصب یا اجرای نرم افزار به صورت خودکار 

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

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

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

 سهولت کاربرد

  2 مراحل آموزش محتوا به نحومناسب برای کاربر مشخص بودن توالی و

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

  2 توانایی، از نرم افزار  مخاطب با حداقل اطالعات واستفاده 

  2 هماهنگی با سایر نرم افزارها استفاده از کلیدهای عملیاتی و

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



 

 ( 46صفحه ) 

میزان  نوع و

ه به کاررفت تعامل

 آموزش در

  4 جهت آموزشاستفاده از محیط های شبیه سازی شده 

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

  2 تمایل در مخاطب انگیزه و با هدف ایجادارانه محتوا 

 آزمون

  2 داشتن بانک سوال

  2 نمایش سواالت به صورت تصادفی

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

  3 ارائه پاسخ نامه نمایش نتایج آزمون و ارزشیابی دقیق و

  2 نگهداری نتایج آزمون در بانک و امکان مقایسه آن

 محتوای آموزشی

  2 طریق نرم افزارهای آموزشی  محتوای انتخاب شده برای آموزش ازتناسب 

  3 سازماندهی محتوا  عمودی و افقی مطالب دربه ارتباط توجه  میزان

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

  3 مطالب ارائه شده صحت علمی و دقت در

  3 میزان پوشش مطالب ارائه شده محتوای آموزشی 

  3 فاقد اشتباهات امالیی ، دستوری وآیین نگارش ،وشتاریرعایت قواعد ن

  2 روش های آموزش سنتی  هبنسبت برتری خاص و  جذابیت و روش آموزش محتوامیزان 

 موارد خاص

  3 نرم افزار در زمان آموزش  میزان صرفه جویی استفاده از

  4 به آزمایشگاه یا کارگاه  مندنیاز ارائه محتوایبرای نرم افزار  امکانات لحاظ شده

  3 آموزشی پرهزینههای آزمایششبیه سازی نرم افزار برای  امکانات

  4 پرمخاطره خطرناک وهای آزمایشاستفاده از نرم افزار برای انجام 

  100 امتیاز نهایی

 نظر کلی داوران:

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگینام و نام 

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مسابقات مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا

 



 

 ( 47صفحه ) 

 آزمایشگاهی )دست سازه( ابزار: داوری غیرحضوری  4نمون برگ 

 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 رشته تحصیلی :

 

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه :

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر کد ملی شماره تماس پایه تحصیلی

    

    

    

 ردیف مالک ارزیابی حداکثر امتیاز  امتیاز کسب شده

 1 نوآوری اثر ایده و خالقیت و 35 

 2 کارکرد اثر مطابق با توضیحات و اهداف محصول 10 

 3 استفاده از مواد ساده و سهل الوصول و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی 10 

 4 بهره گیری از تحقیقات مرتبط با موضوع 15 

 5 مزیت نسبی دست سازه و مطابقت با شرایط استانداد زیست محیطی  10 

 10 
ظرافت اثر، زیبایی و جلوه های دیداری اثر، تناسب ابعاد و اندازه استحکام و 

 محصول با کارایی اثر
6 

 7 قابلیت تجاری سازی و جنبه توجیه اقتصادی طرح و درآمد زایی 10 

 جمع امتیاز 100 

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

  تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 

  تاریخ و امضا
 

 

 

 

 



 

 ( 48صفحه ) 

 کارآفرینی دانش بنیان آزمایشگاهی /آنالین: داوری حضوری 5نمون برگ 

 توضیحات امتیاز کسب شده امتیاز حداکثر معیار داوری ردیف

1 
)ایده پیدایش/ هدف ساخت / مصاحبه و نحوه ارائه اثر

 تکنیک ساخت(
30  

 

   40 یند تولید اثراتسلط علمی به فر 2

   30 سواالت داورانتوانایی در پاسخ به  3

   100 جمع امتیاز نهایی

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 

  تاریخ و امضا
 

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

  تاریخ و امضا

 

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

  تاریخ و امضا

 کارآفرینی دانش بنیان آزمایشگاهی: امتیاز نهایی داوری  6نمون برگ 

 انآموزدانش/آموزدانش نام اثرعنوان 
 ثبت کد

 اثر
 شهر/ استان

امتیاز مرحله 

 غیرحضوری

امتیاز مرحله 

 آنالین

 امتیاز

 نهایی

       

 

 

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

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 

  تاریخ و امضا
 

 نام و نام خانوادگی

 مجریسرای پژوهشمدیر 

 

 

  تاریخ و امضا

 

 خانوادگی نام و نام

 مرحله استانی مجریسرای پژوهشمدیر

 تجربی علوم مسابقات آزمایشگاه

 

 امضا و تاریخ

 نام و نام خانوادگی

سراهای پژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

  تاریخ و امضا

 

 



 

 ( 49صفحه ) 

 کارآفرینی دانش بنیان آزمایشگاهیثبت میزان هزینه های انجام شده :  7نمون برگ 

 : اثرعنوان 

 انآموزدانش/ آموزدانشنام و نام خانوادگی  کد ملی شماره تماس پایه تحصیلی
    

    

    

 ردیف عنوان و وسایل به کار رفته  راسمیزان هزینه انجام شده توسط پژوهش  میزان هزینه انجام شده توسط قطب استانی*

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 نام و نام خانوادگی

 مجریی آموزسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 مسئول کمیته داوران

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

  خانوادگی نام و نام

  واحد آموزشی مجری مدیر

 

 امضا و تاریخ تلفن، شماره

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 شود.توسط تیم ارزیابی قطب مجری استانی آزمایشگاه علوم تجربی تایید می* این بخش در مراحل استانی ، 

 


