
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

تحصیلی 
 1401-1402سال 

  مل و نقل پیشرفتهح فناوری اهی حوزه فضایی،بقات سادوره م  هشتمین 



 

 ( 1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه :

« بر» بار و کلمه  33را به معنی دریا « بحر» به تناسب دقیق دریا و خشکی کره زمین اشاره نموده است. قرآن کلمه  ،خداوند متعال به زیبایی در قرآن کریم

 با یک تناسب ساده به عدد قابل تأملی که سازمان فضایی ناسا در این .به کار برده است« یبسا » بار و یک بار هم خشکی را با کلمه  12به معنی خشکی را 

با توجه به نقش دریا در زندگی بشر و  درصد آن را خشکی تشکیل می دهد. 29درصد کره زمین را آب و  71می توان رسید. حدود  ،نمودهزمینه ثبت 

نیروي  نه ساز تامینمی تواند زمی همچنین شناخت بهتر و توجه بیشتر به این نعمت الهی، برنامه ریزي و آشنا ساختن دانش آموزان با دریا ،صنایع مرتبط با آن

 انسانی کارآمد براي آینده این صنعت مهم باشد.

 ب ـ اهداف :

 کشور در آن اهمیت و حمل و نقل پیشرفته فضایی، حوزه هاي فناوري با ها خانواده و آموزان دانش آشنایی براي برابر فرصت ایجاد .1

 اییفض فناوریهاي و هوافضا دریا، حوزه با مرتبط تحصیلی هاي رشته سمت به مندي عالقه ایجاد و مستعد آموزان دانش تحصیلی هدایت .2

 کارآفرینی سمت به ها آن هدایت و آموزان دانش خالقانه هاي ایده از حمایت .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات : 

رایی مطابق تقویم اج، استانبر اساس شرایط و صالحدید  به صورت حضوری و غیرحضوریاستانی؛  و منطقه اي مرحله دومسابقات در این  .1

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

 یمبتن هاي گرایش باو پژوهشی و نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش آموزي  –تحت عنوان چهارمین دوره جشنواره علمی  18/10/1401

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

کنندگان این دوره از مسابقات، متعاقبا از طریق کانال رسمی پژوهش سراهاي دانش آموزي در شبکه ملی شاد   شرکت نام سایت و نحوه ثبت .2

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

توسط پژوهش سراي دانش آموزي  ،بخشنامه این 6تا  1شماره راهنماي هر گرایش موضوع پیوست هاي  5مرحله منطقه اي مسابقات وفق بخش  .3

تعیین شده در  سهمیهو  هرگرایش راهنماي 6بخش  مندرج در داوري و بر اساس نمون برگ هاي منطقهمعاونت آموزش متوسطه  نظارت با و طقهمن

 گردد. می برگزارجدول ذیل، 

 نظارت با و استانی هاي توسط قطب بخشنامه، این 6تا  1راهنماي هر گرایش موضوع پیوست هاي شماره  5مرحله استانی مسابقات وفق بخش  .4

 گرایش هر راهنماي 6بخش  مندرج در داوري و بر اساس نمون برگ هاي استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري 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

1 
ارائه محتوا )عکس،کتابچه مصور، 

 (فیلم و طراحی پوستر
 1پیوست 4 4 نفره 2انفرادي یا تیم 

 2پیوست 3 3 - نفره  2یا تیم  انفرادي ساخت ماکت 2

3 
ساخت و پرتاپ سازه 

 هوافضایی)گالیدر(
 3پیوست - 3 - نفره 2انفرادي یا تیم 

 4پیوست 3  - نفره 2یا تیم انفرادي  کسب و کارایده  4

 5پیوست 3 - نفره 2یا تیم انفرادي  طرح پژوهشی دریایی 5

6 
 دریاییساخت شناور 

 )اطفای حریق(
 6پیوست 3 - نفره 2انفرادي یا تیم 



 

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

جشنواره  پژوهشی و -در مسابقات جشنواره علمیاستانی یا کشوري شرکت دهند. همچنین از ارسال اثري که در سنوات قبل موفق به کسب رتبه 

 خوارزمی شده اند، خودداري شود. در صورت عدم رعایت، اثر مربوطه حذف شده و در مرحله استانی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.نوجوان 

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

 مربوطه، تسلط کامل داشته باشند. لذا عدم رعایت این موضوع، موجب کسر نمره براي تیم می شود. ارائه مطالب علمی

از آنجا که اشاعه و بهبود فعالیت هاي آزمایشگاهی در واحدهاي آموزشی و پژوهش سراهاي دانش آموزي از اهداف مهم برگزاري این مسابقات  .4

آموزان کشور مورد بهره برداري قرار می گیرد. لذا؛ رعایت پوشش و لباس دانش آموزان دختر و بوده و آثار گردآوري شده جهت استفاده دانش 

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

ت فناوري پارک زیس همکاري فعال استانها و با قطب کشوري و پژوهش سراهاي توسط گرایش، تفکیک به رایگان آموزشی هاي دوره ها و کارگاه .5

 .گردد می اعالم و برگزار خلیج فارس

 امور پیگیري و نظارت با هماهنگی کارشناس فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهدر داوري مرحله استانی مسابقات؛ قطب کشوري  .6

 نمون برگ ذیل بر روند اجراي برخی از گرایش ها نظارت می نماید.استان، به عنوان ناظر و مطابق با  آموزي دانش سراهاي پژوهش

 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      جهت استفاده از حداکثر زمان دفاعایجاد شرایط مناسب  .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 نقدهاي سازنده و بیطرفانه .4

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

مدیر پژوهش سرای دانش آموزی قطب استانی 

 فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی 

  اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 ناظر بخش ترویج و نیروی انسانی

 پارک زیست فناوری خلیج فارس

 

 تاریخ و امضا

 

 

 نام و نام خانوادگی

 دبیر علمی قطب کشوری فناوری های

 حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 3صفحه ) 

و نندگان از آثار شرکت ک وزارت معاونت آموزش متوسطهبرداري نسبت به هرگونه بهره موافقت و رضایت اعضاي تیمشرکت در مسابقه به منزله  .7

 ، می باشد.گان آثاربا ذکر نام تولید کنند نشر آنها

(، 1400/  05/  10 کمیسیون معین شوراي عالی آموزش و پرورش تاریخ 41 جلسه مدارس )مصوب اجرایی نامه آیین 104 ماده به استناد تبصره .8

 ارائه و پژوهشی - علمی جشنواره کشوري و استانی مرحله در آنان موثر حضور و آموزيدانش سراهايپژوهش در آموزاندانش فعالیت و عضویت

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

 .یرندگ می قرار تقدیر مورد ،اساس مصوبات دبیرخانه برنامه ریزي و اجرایی سازي جشنواره استان برو استان  سطح در مسابقات منتخبین .9

ت و پیگیري امور پژوهش سراهاي دانش آموزي استان می توانند پس از پایان داوري استانی، تعدادي از رجهت دریافت تاییدیه علمی، کارشناس نظا .10

ي هاي به قطب کشوري فناوربه همراه مستندات کامل هر یک از آثار، جهت ارزیابی  با نامه رسمیهر گرایش را  شایسته تقدیر علمیآثار منتخب 

استان هرمزگان، مدیریت آموزش و پرورش منطقه شهاب، پژوهش سراي ر اداره کل آموزش و پرورش مستقر د حمل و نقل پیشرفته حوزه فضایی،

 . براي آثار مورد تأئید قطب کشوري، تاییدیه علمی طبق نمون برگ ذیل صادر خواهد شد.ارسال نماینددانش آموزي خوارزمی 

 نمون برگ تاییدیه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ی کانال رسم به است ضروري آموزشی، محتواهاي از استفاده و مسابقات اجراي روند در احتمالی تغییرات و اخبار آخرین از اطالع کسب جهت .11

یا کانال قطب کشوري فناوري هاي حوزه فضایی، حمل  https://shad.ir/pajouheshsaraپژوهش سراهاي دانش آموزي در شبکه ملی شاد  

 نمایید. مراجعه https://shad.ir/havafazadarya_srcو نقل پیشرفته در شبکه ملی شاد 

  نام خدابه 

 فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهمسابقات 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

 رمینچهافناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته مسابقات ... ...................................................................................................در گرایش 

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

  .ستاموفق به دریافت تاییدیه علمی گردیده  فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهقطب کشوری 

 

 

 
 فناوری های حوزه فضایی،دبیر علمی قطب کشوری 

 فته پژوهش سراهای دانش آموزینقل پیشر حمل و

رئیس پار  زیست فناری 

 خلی  فار 

 فناوری های حوزه فضایی،رئیس قطب کشوری 

 فته پژوهش سراهای دانش آموزی نقل پیشر حمل و



 

 ( 4صفحه ) 

 پژوهشی :-در جشنواره علمیوظایف و استانداردهای اخالقی داوری آثار ث ـ 

  استانی:های قطب مسئولیت ها و وظایف کلی 

 .انتخاب داوران بر اساس صالحیت هاي الزم داوري و صدور ابالغ ایشان .1

 .فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهاستفاده از قطب کشوري با  برگزاري جلسه توجیهی براي داوران .2

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

 .موعد مقرر

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

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

اه با صورتجلسه همر دوره هاي مسابقات متبوع و اعالم نتایج به دفتر متوسطه نظري با نامه رسمی -بررسی و تایید گزارشات داوري تمامی گرایش .6

 داوران.هیئت 

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

 د.ناهداف، وظایف و ویژگیهاي داوري آشنا باشبا  .1

 .هستندتنها به داوري آثاري بپردازند که در حیطه ي توانایی حرفه اي آنان می گنجد و همچنین قادر به انجام آنها در زمان معلوم  .2

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

 ز اطالعات به دست آورده هنگام داوري، به نفع خود یا هر شخص یا سازمان دیگري استفاده نکنند و همچنین از این اطالعات، براي آسیب زدنا .4

 .جلوه دادن دیگران استفاده ننمایندو یا بی اعتبار 

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

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

رهیز از داوري در آن گرایش پ استانینقشی داشته اند، با اعالم به دبیر قطب  ؛ر روند پژوهش گرایشی که در آن داور هستنداگر به هر نحوي د .7

 .کنند

 .از داوري در آن گرایش خودداري کنند استانیدر دست انجام دارند، با اعالم به دبیر قطب  ؛اگر پژوهشی شبیه به اثر ارائه شده .8

 .یگر، از جمله دانشجویان و محققین تحت آموزش خود؛ در روند داوري خودداري کنندز وارد نمودن اشخاص دا .9

 ؛ مگر در مواردي که در راهنماي گرایش مربوطه تصریح شده باشد. ه هر دلیلی از ارتباط )تلفنی، مجازي و ...( با دانش آموزان پرهیز نمایندب .10

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

 .هر گرایش و مسابقه، محرمانه بماند

ثر با سعه صدر اجازه استفاده از حداک 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 حضوري، این موضوع را بررسی کنند .1

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

 .تحویل نمایند قطب استانی به دبیرمدارک و مستندات حاصل از بررسی دقیق آثار جهت اثبات ادعاهاي مطرح شده را ثبت و  .3



 

 ( 5صفحه ) 

در صورت تشخیص هر یک از موارد اثر فرا دانش آموزي، کپی برداري شده از طرح هاي موجود، اثر خارج از محدوده علمی گرایش موردنظر،  .4

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

 انتظارات هنگام آماده کردن گزارش داوری: 

 .پردازند و بررسی و تحقیقات الزم و اساسی را در زمان داوري اثر انجام دهندبه طور جزئی و دقیق به داوري آثار ب .1

را برگزار و به نقطه نظرات داوران دیگر توجه کنند تا با همفکري اعضاي تیم داوري، درک بهتري ري گرایش مربوطه داوتیم جلسه تخصصی  .2

 .از اثر حاصل شده و دقت تصمیم گیري افزایش یابد

 .بوده و بالفاصله پاسخگو باشند و اطالعات مورد نیاز را ارائه دهند استانیداوري، در دسترس قطب  در تمام طول دوره .3

 .تحویل نمایند استانیدر هر مرحله، فرم هاي داوري را براي هر اثر به طور جداگانه تکمیل نموده و به قطب  .4

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

 .می باشد جدید یا داورانمجاز به بررسی مجدد اثر توسط داور  استانیقطب  ،یک اثر داوران درات 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 سراي دانش آموزي و مرحله منطقه اي مطابق نمون برگ ذیلبرگزیدگان 

راهنماي هر گرایش و نمون برگ هاي داوري برگزیدگان؛ با نامه رسمی اداره آموزش و پرورش منطقه به پژوهش سراي قطب استانی  4شده در بخش 

حوه ارسال آثار در مرحله منطقه ای، بر عهده پژوهش سرای تعیین نمعرفی می گردند.  حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهفناوري هاي 

 می باشد.برنامه ریزی و اجرایی سازی استان منطقه و 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

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 منطقهپرورش  وآموزش تیریمد

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 6صفحه ) 

 1   ویپست

 (و انیمیشن، طراحی پوستر عکس،کتابچه مصور،فیلماراهئ محتوا)راهنمای 

 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ  فناوری اهی حوزه فضایی،حمل و نقل پیشرفتههشتمین دوره مسابقات 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 
 

 

 



 

 ( 7صفحه ) 

 مقدمه : .1

نقش استراتژیک کشورمان ایران در این زمینه ها و ...، از جمله گردشگري،  و توریسم زیست، صنعتمحیطحمل و نقل هوایی و دریایی، مشاغل، 

، سنجش توانایی دانش آموزان در درک موضوعات و است. هدف از این گرایش حمل و نقل پیشرفته فناوري هاي حوزه فضایی،موضوعات مرتبط با 

  م، انیمیشن و پوستر می باشد.ارائه آنها در قالب کتابچه مصور، عکس، فیل

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 شخصم زمانبندي در سامانه اي که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند میدوم ابتدایی و دوره های اول و دوم متوسطه  دوره آموزان دانش تمام

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

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 باشد و در هر قالب، از شرایط خاص ذیل پیروي نماید:  مرتبط با حوزه هوافضا یا دریاموضوع اثر ارائه محتوا 

 به صورت انفرادی( -دوره دوم ابتدایی  آموزان )برای دانش الف ( عکس
 .نماید ارسال  dpi 300 دقت و JPGفرمت  و مختلف زاویه دو سوژه را با یک از عکس قطعه  2 حداکثر تواند می کننده شرکت هر .1

 (باشد. می کننده شرکت آزمایی راستی جهت سلفی، عکس.)شود تهیه نظر مورد سوژه با آموز دانش از سلفی عکس یک .2

 .نگردد انجام...(  و فتوشاپ) افزار نرم توسط ها، عکس بر روي ویرایش .3

 (نفره 2تیم  یا به صورت انفرادی -دوره دوم ابتدایی  آموزان )برای دانشکتابچه مصور ب ( 
 باشند. A5صفحه باشد و صفحات آن در سایز   14و حداکثر  6تابچه مصور شامل حداقل ک .1

 شامل صفحات نمی شوند.جلد روي کتابچه و جلد پشت آن،  .2

 تمامی صفحات شماره گذاري شوند. .3

 نوشته شود.آن آموزان، پایه تحصیلی و موضوع  بر روي جلد کتابچه، نام و نام خانوادگی دانش آموز/ دانش .4

 آورده شود.( خط 2حداقل متن کوتاه )ترجیحا در هر صفحه، نقاشی همراه با  .5

 .استفاده نمایندآبرنگ، مداد رنگی و ... می توانند از  اشینقدانش آموزان با توجه به عالقه خود، براي  .6

 اثر، به صورت دست نویس باشد. .7

 اصل کتابچه تا پایان مرحله داوري کشوري حفظ شود. .8

 به صورت انفرادی( -دوره های اول و دوم متوسطه  آموزان )برای دانشطراحی پوستر پ ( 

 تهیه شود. A3اثر در سایز  .1

 به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزارهاي مختلف باشد.طراحی پوستر می تواند  .2

 (نفره 2تیم  یا به صورت انفرادی -دوره های اول و دوم متوسطه  آموزان )برای دانشفیلم و انیمیشن ت ( 
 استفاده از ایده و خالقیت در تهیه اثر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. .1

 اهاي مناسب، موسیقی، نورپردازي، کیفیت صدا و تدوین به خوبی رعایت گردد.طراحی صحنه، غناي علمی و استفاده از نم .2

 تهیه شود. MB100و با حجم حداکثر  MP4فیلم با فرمت  .3

 باشد. به صورت افقیاگر فیلم برداري با گوشی همراه انجام می شود؛  .4

 دقیقه باشد. 7الی  3مدت زمان فیلم کوتاه ارسالی، بین  .5

 فیلم برداري توسط خود دانش آموز انجام شده باشد.  .6

 هیچ محدودیتی ندارد. استفاده از نرم افزارهاي تولید محتواي تصویري صرفا به منظور تدوین فیلم، .7



 

 ( 8صفحه ) 

 ارائه. مایندن ارائه مسابقات دوره این در موضوع، همان با را اندشده رتبه حائز جشنواره قبلی هايدوره در که آثاري توانندنمی کنندگان شرکت :1تذکر

 .است مانع بال اثر جدید عنوان با و شناسنامه در ذکر شرط به قبلی، طرح تکمیل و اشکاالت رفع صورت در رتبه، حائز آثار

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

 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

 عکس پرسنلی )اسکن شده با کیفیت مطلوب( .2

 به صورت انفرادی( -دوره دوم ابتدایی  آموزان )برای دانش الف ( عکس

 مختلف زاویه قطعه عکس از سوژه با دو  2 .3

 عکس سلفی دانش آموز با سوژه مورد نظر .4

 اصل فایل اثر ارسال گردد. استانیبراي مرحله  .5

 (نفره 2تیم  یا به صورت انفرادی -دوره دوم ابتدایی  آموزان )برای دانشکتابچه مصور ب ( 
 ارسال شود. )ارسال به صورت اسکن شده امکان پذیر می باشد.(  PDFکتابچه مصور به صورت فایل  .3

  اصل اثر .4

 ه باشد. )شامل عکس ، فیلم و ...(مستندات مراحل تهیه اثر که فرد در آن حضور داشت .5

 به صورت انفرادی( -دوره های اول و دوم متوسطه  آموزان )برای دانشطراحی پوستر پ ( 

 ارسال شود. )ارسال به صورت اسکن شده، امکان پذیر می باشد.(  JPGپوستر به صورت فایل با فرمت  .3

 اصل اثر .4

 باشد. )شامل عکس ، فیلم و ...(مستندات مراحل تهیه اثر که فرد در آن حضور داشته  .5

 (نفره 2تیم  یا به صورت انفرادی -دوره های اول و دوم متوسطه  آموزان )برای دانش انیمیشنفیلم و ت ( 
   فیلم برداري عکس  با کیفیت از پشت صحنه 3حداقل  .3

 سناریوي فیلم مستند   .4

 Mb  100حجم حداکثر و  MP4 فرمت در اثر فایل .5

 )فرآیند داوری( :مراحل اجرایی  .5

نام  در سامانه ثبت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهدانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

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

ند. گرد می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس سراي دانش آموزي منطقه و بر

ها انجام آننقاط قوت  تقویتو نقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرالزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهداده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 

و  نظارت ممحتر کارشناس نظارت تحت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته استانی هاي قطب توسط. مرحله اول استانی : 5-2

درصد امتیاز میانگین نمرات داوري را   70د. آثاري که حداقل می شون داوري 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزي دانش سراهاي پژوهش امور يپیگیر

 کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.

حضوري یا غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  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 آثار منتخب با کسب تهیه

 ، معرفی می گردند.استانی دوم و اول مراحل امتیازهاي مجموعباالترین امتیاز از 



 

 ( 9صفحه ) 

 دانش راهايس پژوهش امور و پیگیري نظارت محترم کارشناس نظارت تحت استانی قطب عهده بر آموزان دانش دفاع نحوه و مراحل تعداد تعیین تذکر:

 .باشد استان می آموزي

 ضمائم : .6

 پوستر( انیمیشن،عکاسی، فیلم و  )کتابچه مصور، ارائه محتوا : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

 اثرعنوان 
 

   دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 دالیل انتخابچکیده اي در مورد اثر و 

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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

 

 

 

 

 



 

 ( 10صفحه ) 

 )کتابچه مصور، عکاسی، فیلم و انیمیشن، پوستر(ارائه محتوا : داوری غیرحضوری  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

    

    

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 داور دوم داور اول
   10 (چالشی، بدیع و فرآیندي بودن)انتخاب موضوع مناسب  1

   15 تناسب موضوع با محتوا و قالب اثر  2

   10 مفاهیم ، روان بودن اثر و انتقال هدفمندسادگی  3

4 
به  مناسب کهو ...(  تصویر، صدا، نمودار، جدول)استفاده از عناصر سمعی و بصري

 .صحیح پیام کمک کندانتقال 
15   

5 
تدوین مناسب در فیلم، چیدمان عناصر در پوستر، نظم )نظم منطقی در ارائه مطالب 

 و ...(داستانی در کتابچه مصور 
10   

   10 قیت در طراحی اثرالخ 6

   10 استفاده از تکنیک هاي مناسب براي ارائه اثر در قالب انتخاب شده 7

   10  درک اثر بر افرادگستره تاثیر گذاري و  8

   10  کامل بودن مستندات 9

   100 جمع نهایی امتیاز

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت :                                                                              

 نقاط ضعف :

 ............. امضا : ....................................  شماره تماس : ..........................  مدرک تحصیلی : ................: ........نوادگی داور اول منطقه ای/استانینام و نام خا

 ........ امضا : ..............................................  شماره تماس : .................. مدرک تحصیلی : ..................: ..........نوادگی داور دوم منطقه ای/استانینام و نام خا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

  فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 پژوهش سراهای دانش آموزیکارشناس امور 

 

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 11صفحه ) 

 2   ویپست

 ساخت  ماکتراهنمای 
 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ  فناوری اهی حوزه فضایی،حمل و نقل پیشرفتههشتمین دوره مسابقات 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 
 

 

 



 

 ( 12صفحه ) 

 مقدمه : .1

نیاز به پرورش نیروهاي متخصص در این زمینه وجود دارد. یکی از راه جهت آشنایی جامعه؛ خصوصا نسل نوجوان و جوان با اهمیت دریا و هوافضا، 

هاي بروز خالقیت دانش آموزان ساخت ماکت است که زمینه هدایت استعداد آنها را در این حوزه فراهم می آورد تا به سمت رشته هاي تحصیلی 

  .مرتبط جذب شوند

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 جراییا تقویم شده در مشخص زمانبندي در سامانه اي که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند میو دوم متوسطه  دوره های اول آموزان دانش تمام

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

 .جنسیت باشندمنطقه، دوره و باید از یک  تیم اعضاي: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 .مرتبط باشدیا هوافضا موضوعات حوزه دریا با ساخته شود و دانش آموز  توسط ،ماکت .1

 جهت ساخت ماکت استفاده نشود.  ،از نمونه پکیج هاي آماده .2

 و ...  مواد بازیافتی، مواد ترکیبیپالستیک،  چوب، فلز،، مواد اولیه در طراحی و ساخت ماکت هاي دست ساز عبارتند از : فوم .3

 این بخش از مسابقه شرکت نماید. تنها با ارسال یک اثر می تواند در ،دانش آموز هر .4

 همراه با خالقیت و نوآوري باشد.یستی با ظرافت و ترکیب بندي صحیح، با اثر .5

 تجاوز نکند. 40* 60* 80ابعاد ماکت از  .6

)مستند سازي باید از ابتدا تا انتهاي تهیه شود mp4ر فرمت د mb 20 با حداکثر حجمدقیقه اي از روند ساخت ماکت دست ساز  3فیلم کوتاه  .7

 که نشانگر فعالیت دانش آموز می باشد را در برگیرد(. ماکت، ساخت

 ارائه. مایندن ارائه مسابقات دوره این در موضوع، همان با را اندشده رتبه حائز جشنواره قبلی هايدوره در که آثاري توانندنمی کنندگان شرکت :1تذکر

 .است مانع بال اثر جدید عنوان با و شناسنامه در ذکر شرط به قبلی، طرح تکمیل و اشکاالت رفع صورت در رتبه، حائز آثار

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

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

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

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

  mp4 فرمت در ساخت مراحل از  اي دقیقه 3 کوتاه فیلم .2

 (مطلوب کیفیت با شده اسکن) پرسنلی عکس .3

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نام  در سامانه ثبت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهدانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

وهش سط پژنموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ تو

ند. گرد می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس و بر سراي دانش آموزي منطقه

ها انجام آننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرالزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهاین آثار، به پژوهش سراي قطب استانی داده و سپس مستندات 

 و پیگیري ارتنظ محترم کارشناس نظارت تحت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته استانی هاي قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

حضوري یا غیرحضوري )آنالین( داوران  شامل مصاحبه د. این مرحلهمی شون داوري 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزي دانش سراهاي پژوهش امور



 

 ( 13صفحه ) 

اثر نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان  تهیهمی باشد. الزم است دانش آموزانی که در نیز با صاحبان اثر 

 باشند. داشته را کمیته داوران هاي پرسش به پاسخگویی توانمندي و در جلسه دفاع شرکت نمایند

 ضمائم : .6

 ساخت ماکت : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

 موضوع

 

   دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 14صفحه ) 

 ساخت ماکت: داوری غیرحضوری  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

    

    

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 داور دوم داور اول
   10 ایده نو و آفرینش اثر تازه  1

   5 قدرت انتقال مفاهیم  2

   10 خالقیت و نوآوري در اجرا 3

   10 هماهنگی اجزا و تناسب اثر  4

   10 دقت، ظرافت، زیبایی و جلوه هاي دیداري اثر  5

   10 انتقال مفاهیم فرهنگی و بومی  6

   10 گستره تاثیرگذاري اثر بر افراد جامعه  7

   10 رسا بودن اثر و عدم ابهام  8

   10 استفاده از مواد و وسایل ساده و سهل الوصول  9

   5 مرتبط بودن با موضوعات حوزه دریا و هوافضا 10

   10 مستندات مراحل ساخت 11

   100 جمع نهایی امتیاز

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت :                                                                              

 نقاط ضعف :

 ............. امضا : ....................................  شماره تماس : ..........................  مدرک تحصیلی : ................: ........نوادگی داور اول منطقه ای/استانینام و نام خا

 ........ امضا : ...................................  شماره تماس : ............................. مدرک تحصیلی : ..................: ..........نوادگی داور دوم منطقه ای/استانینام و نام خا

 نام و نام خانوادگی

 ی دانش آموزی مجری مدیر پژوهش سرا

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

  فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 15صفحه ) 

 3   ستویپ

 ( الیدرگ  ساخت و رپاتب سازه هوافضایی )راهنمای 

 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ  فناوری اهی حوزه فضایی،حمل و نقل پیشرفتههشتمین دوره مسابقات 

تحصیلی رد سال
 1402-1401 

 
 
 



 

 ( 16صفحه ) 

 مقدمه : .1

نقل  مل وح فناوري هاي حوزه فضایی،با توجه به گسترش کاربرد علوم هوافضا در زندگی روزمره و عالقه دانش آموزان به علوم پرواز، قطب کشوري 

سابقه می م با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با علم هوافضا، کاربردي سازي این علم در کشور و آشنایی با ایده یابی، اقدام به برگزاري این پیشرفته

ابقات  نیز شرکت مس هاي آنالین نماید. براي ارزیابی آموزشی و یادگیري مفاهیم و نیز بکارگیري اصول پرواز، شرکت کنندگان می توانند در کارگاه

  .نمایند

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

وه نامه طرح شی اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندي در سامانه اي که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند میدوره اول متوسطه  آموزان دانش تمام

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

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 باشد. 1بر اساس استانداردهاي جدول  ؛گالیدر فومی غیر سازه اي نمونه روش ساخت .1

 باشد. 2مطابق با جدول  ،گالیدر فومی غیر سازه اياستانداردهاي ساخت و آماده سازي  .2

 تعدادي عکس گرفته شود. ،و نحوه تنظیم کردن)تریم( گالیدر مراحل ساختاز  .3

 اي همراه با توضیحات تهیه شود. دقیقه 10حداکثر یدر، فیلم و نحوه تنظیم کردن)تریم( گال مراحل ساختاز  .4

 نوشته شود. pdf، به صورت فایل مقاله فنی از نحوه ساخت و تنظیم)تریم( گالیدر به همراه پیشنهادات براي بهبود عملکرد .5

 تهیه شود. نحوه پرتاب و انتخاب زاویه حمله در موردهمراه با توضیحات  گالیدر دقیقه اي از پرتاب 2فیلم حداکثر  .6

 ارائه. مایندن ارائه مسابقات دوره این در موضوع، همان با را اندشده رتبه حائز جشنواره قبلی هايدوره در که آثاري توانندنمی کنندگان شرکت :1تذکر

 .است مانع بال اثر جدید عنوان با و شناسنامه در ذکر شرط به قبلی، طرح تکمیل و اشکاالت رفع صورت در رتبه، حائز آثار

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

 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

 عکس و فیلم از مراحل ساخت و نحوه تنظیم کردن)تریم( گالیدر .2

 pdfمقاله فنی به صورت فایل  .3

 فیلم پرتاب گالیدر .4

 (مطلوب کیفیت با شده اسکن) پرسنلی عکس .5

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نام  در سامانه ثبت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهدانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

وهش سط پژنموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ تو

ند. گرد می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس و بر سراي دانش آموزي منطقه

ها انجام آننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرالزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه، 

 ارسال گردند. فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهاین آثار، به پژوهش سراي قطب استانی داده و سپس مستندات 



 

 ( 17صفحه ) 

و  نظارت ممحتر کارشناس نظارت تحت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته استانی هاي قطب توسطاستانی : اول . مرحله 5-2

درصد امتیاز میانگین نمرات داوري را   70د. آثاري که حداقل می شون داوري 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.

حضوري یا غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

 عدم حضور موجب حذف)اثر نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند ساخت

، توانمندي الزم جهت  پاسخگویی به سواالت داوران را در مورد گالیدر ساخته شده و انتظار می رود که راه یافتگان به این مرحله. (تیم خواهد شد

اساس صالح دید کمیته داوري؛ چالشی براي تغییر یا تنظیم گالیدر عنوان شود، باید قادر به ایجاد اگر در این مرحله بر و ت ارسالی، داشته  باشندمستندا

 معرفی استانی دوم و اول مراحل امتیازهاي مجموع از امتیاز باالترین کسب با منتخب آثار نهایت کمیته داوري باشند. درمدت زمان اعالم شده این تغییر در 

 .گردند می

 دانش راهايس پژوهش امور و پیگیري نظارت محترم کارشناس نظارت تحت استانی قطب عهده بر آموزان دانش دفاع نحوه و مراحل تعداد تعیین تذکر:

 .باشد استان می آموزي

 ضمائم : .6

 : نمونه روش ساخت سازه هوافضایی)گالیدر( 1جدول 
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 و آماده سازی سازه هوافضایی)گالیدر( : استانداردهای ساخت 2جدول 

 متر باشد. سانتی 80سانتیمتر و حداکثر  40طول بال، حداقل  .1

 سانتی متر باشد. 40طول بدنه حداکثر  .2

 است.گالیدر باید غیر سازه اي باشد؛ بنابراین استفاده از ریب و اسپار در بال، ممنوع  .3

 

 ساخت و پرتاب سازه هوافضایی)گالیدر( : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

 نام اثر
 

   دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   پایه تحصیلی

   ثابتتلفن همراه/ تلفن 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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

 

 

 

 

 



 

 ( 20صفحه ) 

 سازه هوافضایی)گالیدر(ساخت و پرتاب : داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 منطقه/ناحیه : شهر : استان :

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

    

    

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 داور دوم داور اول
   30 مستندات کامل)فیلم، عکس، مقاله، برگه راهنما و ...(   1

   6 به کار بردن متریال جذاب و خالقانه 2

   12 در مسافت و مسیر مناسب توانایی پرواز پرنده 3

   10 نحوه پرتاب گالیدر 4

   6 استفاده درست از چسب و تمیزي در کار  5

   7 انجام مناسب برش هاي فوم 6

   9 سمباده کاري مناسب 7

   5 جا زدن درست بال و بالچه 8

   5 انتخاب بال و بالچه متناسب 9

   10 تنظیم صحیح مرکز ثقل گالیدر 10

   100 جمع نهایی امتیاز

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت :                                                                              

 نقاط ضعف :

 ............. امضا : ....................................  شماره تماس : ..........................  مدرک تحصیلی : ................: ........نوادگی داور اول منطقه ای/استانینام و نام خا

 ........ امضا : ...................................  شماره تماس : ............................. مدرک تحصیلی : ..................: ..........نوادگی داور دوم منطقه ای/استانینام و نام خا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

  حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهفناوری های 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 

 



 

 ( 21صفحه ) 

 4   ویپست

 ایده کسب وکارراهنمای 
 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ  فناوری اهی حوزه فضایی،حمل و نقل پیشرفتههشتمین دوره مسابقات 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 
 

 

 



 

 ( 22صفحه ) 

 مقدمه : .1

لمی با معرفی ضرورت هاي ع و ابداعات دانش آموزان مورد توجه قرار گیردو  اجراي این گرایش بستري را فراهم می کند تا اندیشه هاي نو، افکار تازه

شف کاز طرف دیگر، آموزش و پرورش خالقیت و قوه تخیل،  .دانش آموزان پژوهشگر در این حوزه گردد برايروز کشور، زمینه ساز ترویج علم 

  حمایت از ایده هاي نو و کاربردي نیز محقق گردند.  ،آنها تیو هدا يدانش آموز ياستعدادها

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 جراییا تقویم شده در مشخص زمانبندي در سامانه اي که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند میدوره های اول و دوم متوسطه  آموزان دانش تمام

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

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
ا توجه به جدول ب دریا یا هوافضا مانند تولید یا فرآوري محصوالت دریایی، تفریحات دریایی یا هوایی و ... مرتبط بامی تواند در مورد موضوعات  ایده .1

 باشد. 1

 لمراح اصلی، هدف مسئله، بیان شرح طرح، سازي مدل تصویر شامل مستنداتبا  همراه ایده کامل شرحاز  صفحه یک حداقلبا را  2نمون برگ  .2

  .شود تکمیل pdf به صورت فایل ذهن در ایده این گیري شکل چگونگی و سیر خط، (مدت کوتاه اهداف) مطلوب نتایج ،(راه نقشه) ایده اجراي

  .گردد بیان آن بردروکا ایده این خلق چگونگی ایده، چکیده، 1نمون برگ  در .3

 از دنمی توان ،ارائه برايتهیه شود.  Mb 30 از کمتر حجم با mp4 با حضور دانش آموز/دانش آموزان در فرمت ایده ارائه از اي دقیقه سه فیلم .4

 .نمایند استفاده پاورپوینت مانند ارائه هاي برنامه یا نمونه تولیدي

 ارائه. مایندن ارائه مسابقات دوره این در موضوع، همان با را اندشده رتبه حائز جشنواره قبلی هايدوره در که آثاري توانندنمی کنندگان شرکت :1تذکر

 .است مانع بال اثر جدید عنوان با و شناسنامه در ذکر شرط به قبلی، طرح تکمیل و اشکاالت رفع صورت در رتبه، حائز آثار

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

 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

  pdf به صورت فایل شده تکمیل 2 برگ نمون .2

 mp4 فرمت در ایده ارائه اي دقیقه سه فیلم .3

 (مطلوب کیفیت با شده اسکن) پرسنلی عکس .4

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نام  در سامانه ثبت هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته فناوريدانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

وهش سط پژنموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ تو

ند. گرد می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه قمطاب شده و برگزیدگان داوري 3 نمون برگ اساس سراي دانش آموزي منطقه و بر

ها انجام آننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرالزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه، 

  ارسال گردند. حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهفناوري هاي داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 
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و  نظارت ممحتر کارشناس نظارت تحت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته استانی هاي قطب توسطاستانی : اول . مرحله 5-2

درصد امتیاز میانگین نمرات داوري را   70د. آثاري که حداقل می شون داوري 3 برگ نمون اساس استان، بر آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.

حضوري یا غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

اه یافتگان انتظار می رود که رمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند. اثر نقش داشته و به صورت تی تولید

 منتخب ثارآ نهایت و مستندات ارسالی، داشته  باشند. درایده کسب وکار ، توانمندي الزم جهت  پاسخگویی به سواالت داوران را در مورد به این مرحله

 .گردند می معرفی استانی دوم و اول مراحل امتیازهاي مجموع از امتیاز باالترین کسب با

 دانش راهايس پژوهش امور و پیگیري نظارت محترم کارشناس نظارت تحت استانی قطب عهده بر آموزان دانش دفاع نحوه و مراحل تعداد تعیین تذکر:

 .باشد استان می آموزي

 ضمائم : .6

 دهیا طیو شرا فیتعار:  1جدول 

نتیجه فکر فرد یا افراد است که جدید بوده و براي اولین بار راهکاري بهتر و با ارزش تر را براي پاسخ به یک 

نیاز و یا حل چالش موجود در یک حرفه، فن و فناوري را ارائه می دهد. ایده تفکري است که منجر به تغییر 

 زیر است: کمی و کیفی محصوالت و خدمات می شود. یک ایده پاسخگوي سواالت

 چالش پیش رو چیست؟ مخاطب آن کیست؟ راهکار جدید ارائه شده، چیست؟

 ایده

 .داراي طراحی مفهومی یا مستند سازي علمی باشد -1

 به بیان ساده و مختصر نوشته شده باشد. -2

 .هوشمندانه و در راستاي توسعه و رونق باشد -3

 انطباق با نیازهاي بومی و محلی داشته باشد. -4

 ارائه شده باشد یا نسبت به نمونه هاي موجود، مزیتی بیشتر داشته باشد. براي اولین بار -5

 .مبتنی برحل یک مسئله یا رفع یک نیاز باشد -6

 داراي خالقیت و نوآوري باشد. -7

 شرایط ایده

 ( طرح مساله 1

 ( جست و جوهاي پیرامون مسئله2

 ( تشریح کامل ایده و مزیت هاي آن نسبت به روش هاي قبلی3

 امکان پذیري عملیاتی نمودن ایده( بررسی 4

 ( توجیه اقتصادي ایده5

بخش های ضروری 

 خلق ایده
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 ایده کسب وکار : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

 ایدهعنوان 
 

   آموز/دانش آموزاندانش  خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 چکیده ي ایده 

 

 است؟ دهیبه ذهن شما رس لیه دلچبه  دهیا نیا

 

  ایدهکاربرد 

 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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
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 کسب وکار : شرح  ایده 2 نمون برگ

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان ایده :

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

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

    

    

 شرح کاملی از ایده همراه با مستندات شامل تصویر ،نمونه و ... طرح:

 بیان مسئله:

 هدف اصلی:

 مراحل اجراي ایده)نقشه راه(:

 نتایج مطلوب )اهداف کوتاه مدت(:

 این ایده چه دلیلی به ذهن شما رسیده است ؟ در چند خط منشاء ایجاد ایده در ذهن خود را بنویسید.

 

  به صورت فایل :pdf  .)ارسال گردد )عکس نباشد 
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 ایده کسب وکار: داوری غیرحضوری  3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : : گزارش علمیعنوان 

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

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

    

    

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 داور دوم داور اول
   5 .شفاف وگویا باشد ،طرح ایده 1

   10 .خالقیت و نوآوري داشته باشد 2

   10 .قابل اجرا باشد )براي اجرا با موانع جدي روبرو نباشد( 3

   10 .مبتنی برحل یک مسئله یا رفع یک نیاز باشد 4

5 
ت .)ارزانتر، کیفیباشد در مقایسه با رقبا و نمونه هاي موجود داراي مزیت و برتري

 انعطاف پذیري و ...(بهتر، 
10   

   10 روش تأمین منابع مالی و نیروي انسانی مشخص باشد. 6

   10 توجیه اقتصادي داشته باشد. 7

   5 قابلیت ارتقا و توسعه ایده در آینده داشته باشد. 8

   10 .باشد از نظر علمی و منطقی قابلیت اجرا داشته 9

   10 .قابل استفاده و اجرا باشد ،درشرایط مختلف یا درمحل زندگی 10

   10 .رونق تولید بوده یا همراه با اشتغال زایی باشد مبتنی بر 11

      20دفاع و پاسخگویی به سواالت داوران 12

   100 جمع نهایی امتیاز

 ............. امضا : ....................................  شماره تماس : ..........: ........ ................  مدرک تحصیلی........: ........نوادگی داور اول منطقه ای/استانینام و نام خا

 ا : ......................... امض..................  شماره تماس : ............................. مدرک تحصیلی : ..................: ..........نوادگی داور دوم منطقه ای/استانینام و نام خا

 ........ امضا : ...................................  شماره تماس : ............................. مدرک تحصیلی : .................: ..........نوادگی داور سوم منطقه ای/استانینام و نام خا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

  فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

  :مرحله دوم داوري استانی می باشد.نمره این بخش مربوط به تذکر 
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 5   ویپست

 طرح  ژپوهشی ردیاییراهنمای 
 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ  فناوری اهی حوزه فضایی،حمل و نقل پیشرفتههشتمین دوره مسابقات 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

 ،"دریا"این راستا، برگزاري مسابقات براي بررسی چالشهایی با موضوع توسعه علمی کشور در گرو توسعه فرهنگ پژوهشی دانش آموزان است و در 

  از اهمیت ویژه اي برخوردار است و فرصت مناسبی را براي بروز خالقیت و نوآوري دانش آموزان فراهم خواهد نمود.

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 جراییا تقویم شده در مشخص زمانبندي که متعاقبا اعالم می شود، طبقدر سامانه اي  توانند میدوره های اول و دوم متوسطه  آموزان دانش تمام

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

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 .تهیه گردد   pdfدر یکی از موضوعات زیر و به صورت 1 جدول پژوهشی مطابقطرح  .1

 دریا و حفاظت محیط زیست 

 دریا، شیالت و تامین امنیت غذایی کشور 

 نقش دریا در تامین انرژي 

 زیست فناوري دریا 

 دریا و گردشگري 

 دریا و امنیت کشور 

 دریا و ثروت آفرینی 

 دریا و اقتصاد کشور 

 انشد/آموز دانش پژوهشی کار حاصل طرح، و کنند انتخاب خود پیرامون به نسبت واقعی دید و نیاز برحسب را پژوهش موضوع آموزان دانش .2

 . باشد دهنده ارایه آموزان

 .شد نخواهد داوري پژوهشی، طرح موضوعات با مرتبط غیر اثر .3

 .گردد می اثر حذف به منجر شده، چاپ معتبر مطالب از اقتباس. گردد رعایت اجرایی روند در پژوهشی صداقت است الزم .4

 .نباشد دارند، دانشگاهی هاي آموزش به نیاز که تخصصی ابزار با پژوهشی طرح انجام روش .5

 .بود خواهند داوري در باالتري اولویت داراي سازه، دست و یشگاهیآزما آثار .6

. مایندن ارائه مسابقات دوره این در موضوع، همان با را اندشده رتبه حائز جشنواره قبلی هايدوره در که آثاري توانندنمی کنندگان شرکت :1تذکر

 .است مانع بال اثر جدید عنوان با و شناسنامه در ذکر شرط به قبلی، طرح تکمیل و اشکاالت رفع صورت در رتبه، حائز آثار ارائه

 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

 pdf و  wordبه صورت فایل هاي  ارائه طرح پژوهشی .2

 طرح پژوهشی در قالب پاورپوینت .3

 عکس پرسنلی )اسکن شده با کیفیت مطلوب( .4

  )فرآیند داوری( :اجراییمراحل  .5

نام  در سامانه ثبت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهدانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

وهش سط پژنموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ تو



 

 ( 29صفحه ) 

ند. گرد می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس سراي دانش آموزي منطقه و بر

ها انجام آننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرالزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه، 

  ردند.ارسال گ فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهداده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 

و  نظارت ممحتر کارشناس نظارت تحت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته استانی هاي قطب توسطاستانی : اول . مرحله 5-2

درصد امتیاز میانگین نمرات داوري را   70د. آثاري که حداقل می شون داوري 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.

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

ایل ارائه را و فدانش آموزانی که در تدوین اثر نقش داشته و به صورت تیمی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت 

شی طرح  پژوهداوران را در مورد ، توانمندي الزم جهت  پاسخگویی به سواالت انتظار می رود که راه یافتگان به این مرحلهنمایند. آماده  2طبق جدول 

 گردند. می رفیمع استانی دوم و اول مراحل امتیازهاي مجموع از امتیاز باالترین کسب با منتخب آثار نهایت و مستندات ارسالی، داشته  باشند. در دریایی

 دانش راهايس پژوهش امور و پیگیري نظارت محترم کارشناس نظارت تحت استانی قطب عهده بر آموزان دانش دفاع نحوه و مراحل تعداد تعیین تذکر:

 .باشد استان می آموزي

 ضمائم : .6

 دریایی طرح پژوهشیراهنمای تدوین :   1جدول 
 و با رعایت موارد ذیل، ارائه گردد : A4صفحه  12و حداکثر در  5حداقل در  طرح پژوهشی

 سانتیمتر باشد.5/1حاشیه هاي صفحه باید از باال، پایین، چپ و راست صفحه  .1

 تهیه شود. 12اندازة  B Nazaninتک ستونی و با فونت ، 15/1، فاصله بین خطوط  Justifyراست چین شده و  متن اصلی فقط به زبان فارسی، .2

 .ترعایت نکات نگارشی مانند نقطه، کاما، اعشار فارسی )/(، اعشار انگلیسی ).(، درصد فارسی )%(، و درصد انگلیسی )%( ضروري اس .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 )خالصه اي از تمام آنچه که قرار است انجام شود( : فونت  .6

 12 ، اندازهB Nazaninکلمه، فونت  5کلمات کلیدي : حداکثر  .7

 12، اندازه B Nazaninمقدمه )نحوه شروع پروژه با تشریح نحوه دستیابی به ایده و انتخاب موضوع( : فونت  .8

 12، اندازه B Nazaninاجراي پروژه( : فونت  گزارش مواد و روش ها )طراحی و .9

 12، اندازه B Nazaninنتایج حاصل از آزمایش ها و تحلیل مستندات : فونت  .10

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت  .11

 12، اندازه B Nazaninنتیجه گیري : فونت  .12

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

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

 استاندارد هاي مراجع نویسی تایپ نمایید.

 9، اندازه B NazaninBOLDزیر نویس : فونت  .15

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

 د()شرح جدول در باالي آن نوشته شو12، اندازه B Nazaninجداول : فونت  .17

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

 .است لزامیا گرایش، این در کننده شرکت افراد همه براي آن اصول رعایت و است شده تهیه مسابقه این در استفاده منظور به راهنما این : تذکر

             



 

 ( 30صفحه ) 

 دریایی : راهنمای تهیه فایل ارائه طرح پژوهشی 2جدول 

 .است دقیقه 15 طرح پژوهشی ارائه زمان حداکثر .1

 ها سالیدا تعداد است که الزم اثر، ارائه جهت شده گرفته نظر در زمان به توجه با لیکن. ندارد وجود ارائه اسالیدهاي تعداد در محدودیتی .2

 )اسالید 25 تا 15 ).گردد تنظیم دقیقه( 10 ) زمان حداکثر براساس

 .است الزامی سواالت به ارائه طرح و پاسخگویی براي تیم تمام اعضاي حضور  .3

 و حاصل نمائید اطالع خود اثر ارائه زمان از لذا. پذیرد می انجام شد، خواهد اعالم که زمانبندي برنامه طبق لزوماً آنالین طرح ها ارائه .4

 یافتگان اهر ورود به همراه لیست نحوه و لینک مانند سامانه به ورود جزئیات. یابید حضور سامانه در شده، تعیین زمان از قبل دقیقه 5 حداقل

 .شد خواهند اعالم استانی قطب پایگاه و کانال طریق از...  و دوم مرحله به

 همراه ی تلفنگوش از ارائه براي. گردند فراهم...  و بلندگو و میکروفون صداي تنظیم افزار، نرم نصب مانند الزم امکانات ارائه، زمان از قبل .5

 .باشند می آموز دانش ارائه براي امکانات کردن فراهم به موظف استان قطب و منطقه سراي پژوهش. نشود استفاده

 خواهد ارائه رصتابطال ف و امتیاز کسر موجب مورد این در کوتاهی و گردد ارسال استانی قطب به شده تعیین زمان در اثر بایستی ارائه فایل .6

 .شد

 شود. خودداري گردند، می وقت اتالف باعث که زیاد هاي افکت کاربردن به از .7

 .ددگر استفاده مباحث و نتایج تفسیر جهت ها جدول و ها شکل از ذکرعناوین، با زیاد، متن از استفاده جاي به که است مناسب .8

 نتیجه و بحث روش کار، لوازم و وسایل، کلیدواژه، مقدمه )تحقیقات پیشین(، چکیده، عنوان، طرح پژوهشی )شامل یک ساختار . رعایت9

 .است منابع معتبر( ضروري و گیري

 .است يضرور (%) انگلیسی درصد و (%) فارسی درصد (،.) انگلیسی اعشار (،/) فارسی اعشار کاما، نقطه، مانند نگارشی نکات . رعایت10

براي متن طرح پژوهشی و متن درون جداول استفاده  28اندازه  B Nazaninبراي عناوین و از قلم  36اندازه   B Titr. در بخش فارسی از قلم11

 استفاده نمائید. 24با اندازه  Times New Romanنمائید و در بخش انگلیسی از قلم 

 خط باشد. 8بوده و حداکثر خطوط در یک اسالید   25/1. فاصله خطوط 12

 3تا  2ترسیم کنید، به خاطر داشته باشید که ضخامت خطوط   Power Point. در صورتی که الزم بود تصاویري را با ابزارهاي نرم افزار 13

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

عدد باشد و در صورت امکان  5استفاده ننمائید. حداکثر ستون هاي یک جدول  26. براي متن درون جدول ترجیحا از فونتهاي کوچکتر از 14

 اي جداول استفاده کنید زیرا آنها قدرت انتقال بیشتري نسبت به جدول دارند.ها بج  Histrogramاز 

 فارسی )مرجع نویسی( بپردازید.  APA. در اسالید آخر به ذکر منابع با رعایت 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 31صفحه ) 

 دریایی طرح پژوهشی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه یا ناحیه

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

 طرح پژوهشی دریاییعنوان 
 

   دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 طرح پژوهشی دریاییچکیده ي 

 

نوآوري پژوهش صورت گرفته را بطور مختصر شرح 

 دهید.

 

صورت گرفته در چه مرحله اي است؟ )فقط در پژوهش 

حد ایده، آزمایشگاهی، نمونه اولیه، نمونه صنعتی، 

 صنعتی(

 

آیا پژوهش صورت گرفته قابلیت صنعتی شدن را 

دارد؟در صورت مثبت بودن پاسخ، با دلیل شرح دهید و 

 بازار مورد استفاده از آن را بیان فرمایید.

 

  تلفن همراه   / راهنمانام و نام خانوادگی استاد 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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

 

 



 

 ( 32صفحه ) 

 طرح پژوهشی دریاییغیرحضوری  ی: داور 2 نمون 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

    

    

 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 داور دوم داور اول

 پژوهشموضوع 

ن )مسئله یابی یا تعیی

 هدف(

   10  و کشف اطالعات جدید تناسب موضوع با محتواي پژوهش، ارائه ایده نو

   10 استخراج چکیده )موضوع، هدف، روش و نتیجه( 

   10 کاربردي بودن و قابلیت صنعتی شدن پژوهش

   10  یبومی و محلارائه دالیل مناسب براي انجام پژوهش، تناسب مقاله با نیازهاي 

 ارزش علمی و فنی

رعایت ساختار و ترتیب  اصول طرح پژوهشی مطابق فرمت مسابقه، پیوستگی 

 مطالب و مرتبط بودن واژگان کلیدي و رعایت قواعد نگارشی، امالیی
10   

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

 استاندارد )ارجاع صحیح به منابع( 
10   

   10 تعیین جامعه و نمونه آماري متناسب با روش انجام کار 
انتخاب روش مناسب در جمع آوري اطالعات، به کارگیري آنالیزهاي مرتبط 

 ها با موضوع و تحلیل مناسب آن
10   

 نتیجه گیری و

 ارائه پیشنهادات

   10 نتیجه گیري منطقی و صحیح با توجه به یافته هاي حاصل از پژوهش 

   10 ارائه پیشنهادات سازنده متناسب با یافته هاي حاصل از پژوهش 

   100 جمع نهایی امتیاز

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت :                                                                              

 نقاط ضعف :

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

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

 نام و نام خانوادگی

 ش سرای دانش آموزی مجری مدیر پژوه

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی

  نقل پیشرفته فناوری های حوزه فضایی،حمل و

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 

 



 

 ( 33صفحه ) 

  پژوهشی: داوری مرحله دوم ارائه طرح  3نمون 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

    

    

 معیار ارزیابی
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 داور دوم داور اول

   10 کشف اطالعات جدیدارائه ایده نو و 

   10 قدرت و دقت در تحلیل داده ها

   5 ارائه اثر با پاورپوینت 

   10 معتبر علمی هاي نظریه و مبانی از استفاده

   10 رسا بودن اثر و عدم ابهام

   10 قدرت بیان 

   10 تسلط علمی بر موضوع

   6 مدیریت زمان

   5 رائها فایل در...  و تصویر نمودار، از جدول، استفاده و علمی هاي ارائه استاندارد فرمت رعایت
   20 )منطقی ها )دفاع پرسش به صحیح پاسخ

   4 ارائه در خالقیت

   100 جمع نهایی امتیاز

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت :                                                                              

 نقاط ضعف :

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

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

 نام و نام خانوادگی 

نقل  حمل و فناوری های حوزه فضایی،مدیر پژوهش سرای قطب استانی 

  پیشرفته

 

 

 امضا تاریخ و

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 

 تاریخ و امضا

 

 

 



 

 ( 34صفحه ) 

 6   ویپست

 (ساخت شناور ردیایی)اطفای حریقراهنمای 
 وهش سرااهی دانش آموزی ژپ  فناوری اهی حوزه فضایی،حمل و نقل پیشرفتههشتمین دوره مسابقات 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 
 

 

 



 

 ( 35صفحه ) 

 مقدمه : .1

. در این مسابقه جذاب، دقت دقیقه مهار کند 3که بتواند یک آتش را در زمان حداکثر  این گرایش، طراحی یک شناور با ابعاد مشخص است هدف از

   .عمل، کنترل ، مهندسی و طراحی مناسب و خالقیت شرکت کنندگان محک زده خواهد شد

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 جراییا تقویم شده در مشخص زمانبندي در سامانه اي که متعاقبا اعالم می شود، طبق توانند میدوره های اول و دوم متوسطه  آموزان دانش تمام

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

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

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 الزامی است. 1رعایت قوانین مندرج در جدول در تولید اثر،  .1

 تهیه گردد.  pdfبه صورت فایل  اجزاي مکانیکی به کار گرفته شده،شرح مختصر  و به کار رفته در طراحی سیستم اطفاي حریق توضیح گزارش .2

 ارائه. مایندن ارائه مسابقات دوره این در موضوع، همان با را اندشده رتبه حائز جشنواره قبلی هايدوره در که آثاري توانندنمی کنندگان شرکت :1تذکر

 .است مانع بال اثر جدید عنوان با و شناسنامه در ذکر شرط به قبلی، طرح تکمیل و اشکاالت رفع صورت در رتبه، حائز آثار

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

 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

 pdf به صورت فایلگزارش  .2

 مراحل ساخت از ابتدا تا انتها )شامل عکس، فیلم و جدول تست( مستندات .3

 (مطلوب کیفیت با شده اسکن) پرسنلی عکس .4

 .تیم هاي راه یافته به  مرحله دوم استانی می بایست در روز مسابقه، اصل اثر)مدل ساخته شده( و طراحی را همراه خود داشته باشند تذکر:

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

نام  در سامانه ثبت حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفتهفناوري هاي دانش آموزانی که در مرحله منطقه اي مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

وهش سط پژنموده اند، آثار خود را در موعد مقرر به پژوهش سراي منطقه ارسال می نمایند. آثار، در این مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ تو

ند. گرد می معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، سهمیهبا  مطابق شده و برگزیدگان داوري 2 نمون برگ اساس سراي دانش آموزي منطقه و بر

ها انجام آننقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  یند راهنماییآفرالزم است پژوهش سراي دانش آموزي منطقه، 

  ارسال گردند. فضایی، حمل و نقل پیشرفتهفناوري هاي حوزه داده و سپس مستندات این آثار، به پژوهش سراي قطب استانی 

و  نظارت ممحتر کارشناس نظارت تحت فناوري هاي حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته استانی هاي قطب توسطاستانی : اول . مرحله 5-2

درصد امتیاز میانگین نمرات داوري را   70د. آثاري که حداقل می شون داوري 2 برگ نمون اساس استان، بر آموزي دانش سراهاي پژوهش امور پیگیري

 کسب نمایند، به مرحله دوم استانی راه می یابند.

حضوري یا غیرحضوري )آنالین( داوران با صاحبان اثر می باشد. الزم است دانش آموزانی که در  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

یافتگان  انتظار می رود که راهی در این گرایش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمایند. اثر نقش داشته و به صورت تیم ساخت

 امتیازهاي موعمج از امتیاز باالترین کسب با منتخب آثار نهایت ، توانمندي الزم جهت  پاسخگویی به سواالت داوران را داشته  باشند. دربه این مرحله

 .گردند می معرفی استانی دوم و اول مراحل



 

 ( 36صفحه ) 

 راهايس پژوهش امور و پیگیري نظارت محترم کارشناس نظارت تحت استانی قطب عهده بر آموزان دانش دفاع نحوه و مراحل تعداد تعیین :1تذکر

 .باشد استان می آموزي دانش

 .و یا ترکیبی از همه موارد باشد پاسخ و پرسش صورت چالش اجراي عملی، رکوردگیري مجدد با نظارت داوران،مصاحبه، ممکن است به :2تذکر

 ضمائم : .6

 حریق یقوانین اختصاصی شناور اطفا:  1جدول 

 

 

 

سانتی متر را طی کرده و پس  150دقیقه، مسافت  3باید در زمان  کهدر این گرایش شناورهایی با نیروي محرکه ي دلخواه، شرکت می کنند 

 حریق است. ياز انجام این مسابقه، سرعت ، دقت و توانایی کنترل یک شناور اطفاد. هدف ناز خاموش کردن آتش به اسکله برگرد

  قوانین مسابقه :   
 شناور باید توسط دانش آموز ساخته شود و استفاده از پکیج آماده ممنوع می باشد. -1

 استفاده از چوب، فلز، فایبرگالس و ... در ساخت شناور مجاز است. -2

 سانتی متر مکعب باشد. 50*40*30کثر به ابعاد اجزاي شناور ساخته شده، حدا  -3

 مجاز است. ،کنترل از طریق سیم یا از راه دور -4

 اشد.مجاز نمی ب ،استفاده از مکانیزم هایی مثل هل دادن یا کوک کردن، استفاده از تکیه گاه و وارد کردن ضربه براي شروع حرکت -5

 استفاده از پیش ران آماده )پکیج آماده( ممنوع می باشد. -6

 استفاده از هرگونه سنسور الکتریکی اعم از نوري، صوتی و ... مجاز است. -7

 طراحی و کنترل شناور برعهده خود دانش آموزان خواهد بود. -8

 هر گونه عدم تطابق با قوانین، طبق نظر داوران موجب حذف تیم خواهد شد. -9

 سانتی متر است. 20ارتفاع حریق از سطح آب  تذکر:

 نحوه برگزاری مسابقه : 

هر تیم می بایست یک شناور استاندارد با نرم افزارهاي طراحی  به صورت دو بعدي و یا سه بعدي طراحی کرده )در صورت عدم  ،در این مسابقه

تسلط می توانند بر روي کاغذ، طراحی را صورت دهند( و پس از آن، پاسخ گوي تیم داوري مبنی بر نحوه حرکت، نحوه توقف، چگونگی 

 حریق باشد.  يو چگونگی اطفا بررسی مرکز ثقل

نکته حائز اهمیت در این مسابقه، طراحی شناوري است که بتواند مسافت مستقیم را بدون برخورد با موانع طی کرده ودر کمترین زمان آتش 

هاي مالیم را در نظر مورد نظر را خاموش کند. در طراحی، دانش آموزان می بایست جنبه هاي جانبی حرکت شناور نظیر باد هاي مالیم و موج 

 بگیرند تا بتوانند پاسخگوي سواالت داوران باشند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر در این حوزه، آموزش هاي آنالین )برخط( در نظر گرفته شده است که در اختیار عالقمندان قرار خواهد  :1تذکر 

 رائه و دفاع باشد.گرفت. تمامی مستندات طراحی می بایست همراه تیم، در روز مسابقه قابل ا

در حوزه طراحی، دانش آموزان می بایست سواالتی نظیر علت انتخاب جنس بدنه، علت جاگیري قسمت هاي مختلف کشتی، نحوه  : 2تذکر 

 بررسی مرکز ثقل و نحوه سیستم کنترل حرکت کشتی را پاسخگو باشند. 



 

 ( 37صفحه ) 

 شناور دریایی : شناسنامه 1نمون برگ 

  منطقه یا ناحیهاستان/ شهرستان / 

  دانش آموزي پژوهش سراينام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

 اثرعنوان 
 

    دانش آموز/دانش آموزان خانوادگی نام و نام

    ملی کد

    تحصیلی/ پایه تحصیلی رشته

    تلفن همراه/ تلفن ثابت

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 38صفحه ) 

 شناور دریایی: داوری غیرحضوری  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 رشته تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

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

    

    

 امتیاز کسب شده امتیازحداکثر  معیار ارزیابی ردیف

  10 حریق یخالقیت در ساخت سازه و سیستم اطفا 1

  10 استفاده مناسب از مواد سازه در ساخت سازه 2

  10 نیروی محرکه مناسب 3

  10 مرکز ثقل 4

  15 گردش( کنترل شناور )حرکت جلو و 5

  10 خاموش کردن آتش 6

  10 ارائه نقشه ساخت 7

  10 ارائه مستندات مراحل ساخت  8

  15 دقیقه 3انجام عملیات در زمان  9

  -1 ثانیه زمان اضافه 5به ازای هر  10

  -2 هر برخورد به سکوها 11

  100 جمع نهایی امتیاز

  .برنده خواهد بود ،شناوری که در زمان کمتری عملیات را انجام دهد ؛*** در صورت برابر بودن امتیاز

 توضیحات داوران :

 نقاط قوت :

 نقاط ضعف :

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی مجریسرای دانشمدیر پژوهش

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 قطب استانیسرای مدیر پژوهش

  نقل پیشرفته حمل و فناوری های حوزه فضایی،

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیسراهای دانشکارشناس امور پژوهش

 

 

 تاریخ و امضا

 


