
 

 

 چهارمین دوره جشنواره علمی ژپوهشی ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

 

 چهارمین دوره مسابقات نجوم

تحصیلی
 1401-1402      سال 

 



 ( 1صفحه ) 

یتعال باسمه  

 

 دوره چهارمین انهموهی ش 

 ی آموزدانش سرااهیژپوهش نجوم مسابقات 

تحصیلی 
  1401-1402 رد سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2صفحه ) 

 :مقدمه - الف

 درنظرگرفتن. با کندیمرا فراهم  یاوشگرکتشاف و کو حس ا لیتخار، کابتو قوه کرده ار کآشهان را یک یساساً علم نجوم رمز و رازهاا

مسابقات  والی ذیل یکی ازسال متچهارمین نجوم برای زمینه پژوهشی این شاخه علمی، مسابقات  بهباتوجهو همچنین  یسواد نجوم یاستانداردها

 گزار خواهد شد.آموزی کشور بردانش سراهایپژوهشپژوهشی  -جشنواره علمی  چهارمین

 

 :اهداف - ب
 در زمینه نجوم  آموزاندانشتوسعه آگاهی عمومی  .1

 پیشرفته مرتبط با نجوم یهایفناورجدید نجومی و  یهاافتهیبا  آموزاندانش آشنایی .2

 در زمینه نجوم آموزاندانش یهاتیخالقشناسایی استعدادها و  .3

 

 :مسابقات کنندگانشرکتمعرفی مسابقات و شرایط  - پ 
ان مطابق تقویم اجرایی صالحدید است بر اساس شرایط و یرحضوریغحضوری یا  صورتبهستانی و ا یامنطقهمرحله  دواین مسابقات در  .1

ابالغ شده طی  اظمی آشتیانی(مدارس متوسطه )طرح شهید ک یبخشتیفیک یدادهایروو  هابرنامهاجرایی  نامهوهیش  8مندرج در بند 

ه دستاوردهای پژوهشی و نمایشگا - چهارمین دوره جشنواره علمی تحت عنوان  18/10/1401مورخ  418/400شماره بخشنامه 

 .گرددیمبرگزار  یآموزدانش یسراهاپژوهش

در شبکه ملی  یآموزدانش یسراهاپژوهشاز طریق کانال رسمی  متعاقباًاین دوره از مسابقات،  کنندگانشرکت نامثبتسایت و نحوه  .2

 .گرددیماعالم  https://shad.ir/pajouheshsaraشاد 

سرای پژوهشط توس بخشنامه، این 7تا  1شماره  یهاوستیپراهنمای هر گرایش موضوع  5مسابقات وفق بخش ای منطقهمرحله  .3

و  شیهر گرا راهنمای 6خش ب مندرج در داوری یهابرگنمونو بر اساس  معاونت متوسطه منطقه نظارت با و منطقهآموزی دانش

 .گرددمی برگزارتعیین شده در جدول ذیل،  سهمیه

 با و استانیهای بقطتوسط  بخشنامه، این 7تا  1شماره  یهاوستیپراهنمای هر گرایش موضوع  5مرحله استانی مسابقات وفق بخش   .4

و بر  استانآموزی دانش سراهایپژوهش امور پیگیری و نظارت محترم و کارشناساستان  یسازییاجراو  یزیربرنامهنظارت دبیرخانه 

 .دگردمی ارتعیین شده در جدول ذیل، برگز سهمیهو  گرایش هر راهنمای 6بخش  مندرج در داوری یهابرگنموناساس 

با هماهنگی کارشناس نظارت و پیگیری امور  نجومدر داوری مرحله استانی مسابقات؛ قطب کشوری  .5

 .دینمایمنظارت داوری  ندیفرااجرای  بر روندناظر  عنوانبهاستان،  یآموزدانش یسراهاپژوهش

افه و امکانات استان خود یک گرایش به مسابقات اض هاتیمحدود بهباتوجه تواندیم هراستاننجوم  یهاقطب .6

ی پیشنهاد میشود برا تشویق نماید. آثارو تحویل بومی را برای شرکت در این گرایش  آموزاندانشکرده و 

 .مراجعه شود سایر مسابقاتآشنایی با گرایشهای بیشتر مانند مناظره علمی و ... به شیوه نامه های 

 

 . نمایند گزاربر آموزاندانش منتخب آثارنمایشگاهی از  ستیبایماستانی  یهاقطب :1تذکر 

 مرحله استانی() های استانیقطب /( ایمرحله منطقه) سراهای مناطقپژوهشتوسط  ،هاگرایشبرای تمامی آزمون علمی مجازی  :2تذکر 

در  nojum_src@ کانال قطب کشوری نجوم در شبکه شاد و ایتا به آدرساز طریق محتوای علمی و آموزشی مربوطه، . گرددبرگزار می

آموزان برای سه دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحی آزمون متناسب با پایه تحصیلی دانش سؤاالت. استان آموزدانشدسترس 

 همرحلاوری در د امتیاز کل نمره از 10 عنوانبهنمره این آزمون  و شودمی اعالم متعاقباًمحل و زمان آزمون، . گرددمی

 لحاظ خواهد شد. ای/استانیمنطقه
 

 



 ( 3صفحه ) 

 

 

 

 :مسابقات استانیشرکت در مرحله  یبراای منطقهمعرفی برگزیدگان  - ت
 آثار ازیموردنمستندات منطقه به همراه تمامی  یآموزدانش یسراپژوهش توسط مدیر و ذیل برگنمونمطابق ای منطقهبرگزیدگان مرحله 

اثر باید  یک نمونهت داوران، ئصورت لزوم و با نظر هیدر  ؛نجومی انیبندانشکارآفرینی  شیدر گرا) راهنمای هر گرایش 4ذکر شده در بخش 

به منطقه  وپرورشآموزشاداره داوری برگزیدگان؛ با نامه رسمی  یهابرگنمونو  (ارسال گردد استانیاثر به قطب  انتوسط صاحب

و در مرحله استانی  منطقه یسراپژوهشبر عهده  یامنطقهحوه ارسال آثار در مرحله تعیین ن. گردندمیمعرفی  نجومقطب استانی سرای پژوهش

 .استبر عهده دبیرخانه استانی 

 

 توجهقابلموارد مهم و  -ث
 باید از یک منطقه، دوره و جنسیت باشند. تیم اعضای 

  تنها در  تواندیممرحله استانی هر فرد در  یندارد؛ ولوجود  یامنطقهمحدودیت تعداد محور و گرایش برای یک فرد در مرحله

 شرکت نماید.  هاشیگرایکی از 

 پژوهشی و جشنواره  - یکه در سنوات قبل موفق به کسب رتبه استانی یا کشوری در مسابقات جشنواره علم از ارسال آثاری

، خودداری شود. در صورت عدم رعایت، اثر مربوطه حذف شده و در مرحله استانی مورد ارزیابی قرار اندشدهنوجوان خوارزمی 

 .ردیگینم

 دهندیمجشنواره اجازه انتشار خالصه آثار را  برگزارکنندگانبا شرکت در جشنواره به  کنندگانشرکت. 

  گرددیمدر مسابقات از طرف قطب کشوری لوح تقدیر صادر  سراهاپژوهشبرای مدیران و دبیران برتر . 

  به فعالیت در  تواندیممنطقه(  یسراپژوهشمدیر  دییتأ)با  ...، فیزیک، کار و فناوری و یتجربعلومبخشی از نمره مستمر دروس

 این مسابقات اختصاص داده شود.

 است ضروری آموزشی، محتواهای از استفاده و مسابقات اجرای روند در احتمالی تغییرات و اخبار آخرین از اطالع کسب جهت 

قطب کشوری نجوم در شبکه  و کانالکانال قطب استانی نجوم در شبکه شاد و ایتا  ،آموزیدانش سراهایپژوهش پرتال استانی به

 .نمایید حاصل نجوم تماس استانی قطبتلفن شماره با و مراجعه nojum_src@شاد و ایتا به آدرس 

 این  .گرددیم برگزار کشوری قطب توسط کنندگانشرکت برای گرایش، تفکیک به رایگان آموزشی یهاکارگاهو  هادوره

 .است یریگیپقابل nojum_src @شاد به آدرس  رسانامیپقطب کشوری نجوم در  یرساناطالعاز طریق کانال  هاآموزش

 فردی /گروهی مسابقهگرایش  ردیف
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

دوره دوم متوسطه فنی 

 و کاردانش یاحرفهو 
 راهنما

 1 وستیپ 5 - نفره 3تیم  نجوم یپژوهشیعلمانجمن  1

 2 وستیپ 5 5 نفره  3 ای 2تیم  انفرادی یا ارائه محتوای نجومی 2

 3 وستیپ 4 - نفره 3یا  2تیم  انفرادی یا پژوهش نجومی )مقاله( 3

 4 وستیپ 3 - - نفره 3یا  2تیم  انفرادی یا نجوم رصدی 4

 5 وستیپ - 4 نفره 3یا  2تیم  انفرادی یا نجومی مدل سازی 5

 6 وستیپ 3 - نفره  3تیم  کاوش فضایی 6

 7پیوست  4  نفره 3تیم  نجومی انیبندانشکارآفرینی  7



 ( 4صفحه ) 

  داوری کنار گذاشته خواهد شد. ندیفرای آن به طور کامل تکمیل و ارسال نشده باشند، اثر از هابرگنمونچنانچه مستندات اثر و 

  از پایان داوری  ، کارشناس نظارت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان می توانند پسقطب کشوری جهت دریافت تاییدیه

 ز آثار، جهت ارزیابی بهاستانی، تعدادی از آثار منتخب شایسته تقدیر علمی هر گرایش را با نامه رسمی به همراه مستندات کامل هر یک ا

ورد برای آثار م ارسال نمایند. مشهد 7رازی ناحیه پژوهش سرای  خراسان رضویآموزش و پرورش  کل مستقر در اداره نجومقطب کشوری 

 تأئید قطب کشوری، تاییدیه طبق نمون برگ ذیل صادر خواهد شد

 

 

 ه نام خداب

 پژوهشی-چهارمین دوره جشنواره علمی نجومتاییدیه اثر ارائه شده در مسابقات 

 » طرح شهید کاظمی آشتیانی «

 1401-1402تحصیلی  سال
 شماره:                                                                               

 :تاریخ                                                                              

 

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

 ........................................................................................................................لیمکد–نام و نام خانوادگی توسط دانش آموز/دانش آموزان(

 (طرح شهید کاظمی آشتیانی(پژوهشی -چهارمین دوره جشنواره علمی نجوم. مسابقات ..........در گرایش .......................................................... 

 گردیده است یه، موفق به دریافت تاییدنجومارائه شده و پس از ارزیابی توسط قطب کشوری  1401-1402سال تحصیلی 

 
 

 نجومقطب کشوری  اجراییدبیر  قطب کشوری نجوم  رییس                                        نجومدبیر علمی قطب کشوری  

                پژوهش سراهای دانش آموزی                 پژوهش سراهای دانش آموزی                پژوهش سراهای دانش آموزی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 5صفحه ) 

 

 

 برای شرکت در مرحله استانیای منطقهمعرفی برگزیدگان  برگنمون

 :رایشگ                                             :           سراپژوهشاستان:                                     منطقه:                               نام 

 تلفن تماس پایه تحصیلی نام خانوادگی نام و کد ملی کد اثر رشته تحصیلی/دوره تحصیلی 
در امتیاز 

 منطقه
 سکع

        

     

     

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 نام و نام خانوادگی

 مسئول کمیته داوران

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 یآموزسرای دانشپژوهشمدیر 

 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه منطقه 

 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 منطقه وپرورشآموزشیت مدیر

 

 

 تاریخ و امضا

 

 



 ( 6صفحه ) 

 

 1   ویپست

نجمنراهنمای 
 نجوم یژپوهش یعلم  ا

 ی آموزدانش سرااهیوهشژپ نجومدوره مسابقات مین چهار

تحصیلی
  1401-1402  رد سال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 7صفحه ) 

 :مقدمه .1

 ؛ لذاعلمی ضروری است یهاگروهتشکیل گردد، علمی می یهاشرفتیپها و هایی که منجر به پاسخپرسش بسطگسترش علم و  جهت کمک به

 یاعضا بلکه شود؛می آموزاندانش در بینهای نجومی فعالیتترویج موجب  تنهانه ،یپژوهشیعلم در قالب انجمن آموزیدانشهای تشکیل گروه

 .نمایدمی، آماده شوندیمبرتر  یپژوهشیعلم هایانجمنشناسایی و معرفی که منجر به ها جشنوارهو  مسابقات ت درکشر یبرارا انجمن 

  کنندگان:شرکتشرایط  .2

 یپژوهشیعلمهای نامه وزارتی تشکیل انجمنبر اساس شیوه)ی اول و دوم متوسطه هادورهدر مدارس  نجومپس از تشکیل انجمن 

م می شود، طبق زمانبندی مشخص القبا اعمی توانند در سامانه ای که متعاسرگروه و دو نفر از اعضای انجمن  عنوانبهدبیر انجمن  (،آموزیدانش

 نمایند. نامثبت نفره 3 میالزامات صورتبه ،18/10/1401مورخ  418/400شده در تقویم اجرایی شیوه نامه طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 :شرایط اختصاصی اثر .3
 رسانامیپی یک گروه یا کانال در اندازراه، نسبت به یکی از دبیران متخصص مدرسه نظرتحتمدیر مدرسه و  با هماهنگیباید هر انجمن  .1

ها را در این های ذیل یا گزارش آنتی، اقدام و فعالیسینووبالگهای داخلی داخلی ایتا یا شاد و یا ایجاد یک وبالگ در یکی از سرویس

 کانال ارائه نماید.

 های ذیل اقدام نماید:در قالب یجیترویعلمهای در طول سال تحصیلی نسبت به انجام فعالیت بایستیعلمی،  انجمن هر .2

  نجومی یهامناسبتاعالم اخبار و 

 مندانعالقه انتشار ماهانه نقشه آسمان شب برای، تهیه و انتشار تراکت و پوستر با موضوع نجوم 

  نجومی  یهاو کارگاه هاشیهمابرگزاری 

  برگزاری مسابقات و نمایشگاه نجومی 

 بودن(  ریپذامکانهای رصد آسمان شب )در صورت برگزاری برنامه 

 ،فیلم، مراکز علمی و ... نشریات، معرفی کتب نجومی، سایت 

 مند به نجومان و دبیران عالقهمصاحبه با کارشناسان و متخصص 

  نجوم و ... قطب کشوری هابرنامه یرساناطالعترویج و 

 یپژوهشیعلمهای انجمن نامهوهیشکه در چهارچوب مقررات  و...( طراحی و تجهیز اتاق نجوم در مدرسه)های نجومی سایر فعالیت 

 باشد. اجراقابلآموزی دانش

علمی  یهاانجمنیا رصدخانه باشد.  نماآسمانتواند یک کالس آموزشی نجوم، سرا یا کانون میپژوهش اتاق نجوم در :1تبصره 

 .شوندیماز امتیاز ویژه این بخش برخوردار اتاق نجوم  تجهیزبا طراحی و 

 5حداکثر دئویی یک فایل ویو  فایل پاورپوینت یکقالب در باید  طراحی و تجهیز اتاق نجوم() نجومیگزارش پروژه :2تبصره         

  هیه شود.آن بپردازند، ت که اعضای انجمن در محل پروژه به توضیحنجومی پروژه  مرحلهبهمرحلهی مربوط به پیشرفت اقهیدق

       

به آموزی دانش سراهایپژوهشپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای  - مین دوره جشنواره علمیچهار برگزاری بخشنامه به شرایط عمومی :1تذکر 

 شود. توجه 18/10/1401مورخ  418/400شماره 

 

 

 

 



 ( 8صفحه ) 

 :اثر ازیموردنمستندات  .4

 .(استمنطقه  یسراپژوهشگردد: )تعیین نحوه ارسال بر عهده  ارسالآموز دانش( با نام ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات

 در فضای مجازی  یا گروه آدرس کانال .1

 تکمیل شده 1 برگنمون .2

 .جداگانه ارسال گردد(ای پوشهدر  ،داوری برگنمونبند  )مستندات مربوط به هر 2 برگنمونمستندات تمامی بندهای  .3

 

 .گردندداوری حذف می ندیفراآثاری که بدون مستندات الزم ارسال گردند، از : 1تذکر 

مکان و زمان  و...( باید عنوان برنامه، هاکارگاهرصدی، برگزاری نمایشگاه، وبینار،  یهابرنامه) هادر مستندات ارسالی مربوط به فعالیت: 2تذکر 

 در یک پالکارد در تصاویر مشخص باشد.  برگزاری فعالیت

 :(یداور ندیفرا) ییمراحل اجرا .5

اند، بایستی آثار خود را در موعد مقرر به نموده نامثبتای مسابقات نجوم آموزانی که در مرحله منطقهدانش :ایمنطقه. مرحله 1ـ  5

 اساس آموزی منطقه و برسرای دانشتوسط پژوهشتحت نظارت معاون آموزش متوسطه نمایند. آثار، در این مرحله  سرای منطقه ارسالپژوهش

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

فایل آنها انجام داده و سپس قوت  نقاط و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار هدایتو  راهنمایی ندیفراآموزی منطقه، دانش

 سرای قطب استانی نجوم ارسال گردند.مستندات این آثار، به پژوهش

غیرحضوری  صورتبه جومنقطب استانی  ی درامنطقهمرحله مستندات آثار برگزیده در این مرحله، بررسی و ارزیابی  :. مرحله استانی5-2

 و آموزی استاندانش سراهایپژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت نجوم تحت استانی قطب این مستندات توسط. گیردانجام می

  گردند.می معرفی ،منطقه با سهمیه مطابق برگزیدگان شده و داوری 2برگ نمون اساس بر

( ایمرحله منطقه) سرای منطقهوسط پژوهشعلمی مجازی نجوم که ت آزمون بایست دردر این گرایش می کنندهشرکتآموزان تمامی دانش تذکر:

م داوری مسابقه را به خود اختصاص از امتیاز فر نمره 10، نمایند. امتیاز آزمون علمی مجازی ، شرکتگرددمی برگزار( مرحله استانی) قطب استانی /

گردد(. محتوای الزم برای شرکت در آزمون، در میمیانگین نمرات اعضای تیم محاسبه  صورتبه کنندهشرکتهای برای تیمنمره آزمون ) دهدمی

در سه دسته متناسب  تسؤاال .است دسترسقابل nojum_src@قطب کشوری نجوم در شبکه شاد و ایتا به آدرس  و کانالنجوم  استانیسایت قطب 

  .متوسطه طراحی گردیده استوم آموزان دوره دوم ابتدایی، اول متوسطه و دبا پایه تحصیلی برای دانش

 

 

 

 

 

 



 ( 9صفحه ) 

 

 

  :ضمائم .6

 نجوم یپژوهشیعلمانجمن  شناسنامه :1 برگنمون

  استان/ شهرستان

  آموزیدانش سراینام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر 

  )نام مدرسه( نام انجمن

    انآموزدانشنام و نام خانوادگی 

    کد ملی

    پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی

    تلفن همراه/تلفن ثابت

 هاینوآورشرح مختصر 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 خانوادگی نام و نام

 آموزشی  واحد ریمد

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

  منطقهآموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 10صفحه ) 

 نجوم یپژوهشیعلم: داوری غیرحضوری انجمن 2 برگنمون

 :کد ثبت شده اثر در سامانه :عنوان انجمن

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه :شهر :استان

نام و نام خانوادگی اعضای انجمن 

 نجوم یپژوهشیعلم
 شماره تماس کد ملی

پایه 

 تحصیلی

    

    

    

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز

 کسب شده
 توضیحات

   10 در فضای مجازی یرسانالعاطکانال روزرسانی اندازی و بهراه 1

   10 نقشه آسمان شب انتشاری، نجوم یهامناسبتمنظم اخبار و اعالم  2

   10 پوستر یا تیزر نجومی نشریه، تهیه تراکت، 3

   10 سطح مدرسه در نجوم برگزار شده و وبینارهای هاکارگاه 4

   10 برگزاری مسابقات استارتاپ و چالش نجومی 5

   15 رصدی یهابرنامهبرگزاری  6

   5 ... فیلم، مراکز علمی و شریات،ن معرفی کتب، سایت، 7

   5 مصاحبه با کارشناسان نجوم 8

   5 نجوم استانیترویج و تبلیغ مسابقات  9

   10 نجومی، ...( یهاپروژهانجام ) خالقانه یهاتیفعال 11

   10 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 12

  100 امتیاز نهایی جمع

 ............ :................... امضا :سشماره تما ................... :مدرک تحصیلی ............................. ای/استانی:منطقهاول نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :ا........ امض........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهدوم نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :....... امضا........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهسوم نام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر 

  منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 نجومقطب استانی سرای پژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 سراهایپژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا

 

 



 ( 11صفحه ) 

 

 

 

2   ویپست  

 نجومی یمحتوا اراهئ راهنمای 

 ی آموزدانش سرااهیوهشژپ دوره مسابقات نجوم چهارمین

تحصیلی 
 1401-1402رد سال 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 12صفحه ) 

 :مقدمه .1

 گیری،شکل ندیفرانجومی و  موضوعات از هاییهنمونعالم و ...  اسیمقبزرگ ساختار ابَرنواخترها، سفید، هایکوتوله ها،کهکشان ،هاچالهاهیس

 ییهاندیاز فرا هایینمونه. .. و زایی کهکشان ندیفرا ای،سیاره هایمنظومه دیگر و شمسی منظومه یریگشکل ندیفرا ستارگان، مرگ و تحول

در قالب کتابچه  آنهاائه ار و نجومی یندهایفرا و موضوعات درک در آموزاندانش توانایی سنجش مسابقه، گرایش این از نجومی هستند. هدف

 .استای و ... ، پوستر، بازی فکری، بازی رایانهشنیمیان، مصور، فیلم

  کنندگان:شرکتشرایط  .2

 یبندزمان، طبق شودیمم العا متعاقباًکه  یاسامانهدر  توانندیمدوم متوسطه  و متوسطه اول دوم ابتدایی، یهادوره انآموزدانش تمام

یا  2یا تیم  انفرادی صورتبه، 18/10/1401مورخ  418/400طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  نامهوهیشمشخص شده در تقویم اجرایی 

 نمایند. نامثبت نفره 3

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

ان آموزدانشی مشارکت و شناسایی استعدادها منظوربهاستانی های قطبمناطق و  سراهایپژوهششایسته است  :2تذکر 

تصاص اخ استثنایی آموزاندانشدوره تحصیلی در گرایش فوق را به  هر اختصاصی سهمیه از سهمیه با نیازهای ویژه، یک

 (.گیردکنندگان مورد سنجش قرار میآموزان با سایر شرکت، آثار این دانشاستانیالزم به ذکر است در مرحله ) دهند.

 

 :شرایط اختصاصی اثر .3
 .شود، تولید 1جدول  یهانمونهمانند  مختلف یهاقالبد در توانمیمحتوای نجومی  .1

 .شودمیاز امتیاز ویژه داوری برخوردار  ،دباشبودن(  یندیفراکه شامل موضوعات مناسب )چالشی، بدیع و  اثری .2

 ضروری است. ،در تولید محتوا مورداستفادهذکر منابع علمی  .3

 

به آموزی دانش سراهایپژوهشپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای  - دوره جشنواره علمی چهارمینبرگزاری  به شرایط عمومی بخشنامه :1تذکر 

 .شود توجه 18/10/1401مورخ  418/400شماره 

 ثر:ا ازیموردنمستندات  .4

 .(استمنطقه  یسراپژوهشگردد: )تعیین نحوه ارسال بر عهده  ارسالآموز دانش( با نام ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات

 شده تکمیل 1 برگنمون .1

 .فیزیکی مانند پوستر یا بازی فکری، تصاویر محتوا ارسال گردد( یهاقالبفایل محتوای تولید شده )برای  .2

 در تولید محتوا مورداستفاده زارو اب باشند( آموزاننمایانگر حضور دانش) اثر تکمیل مرحلهبهمرحلهپاورپوینت  فایل ارسال .3

  از چگونگی انجام بازی توسط فرد یا گروه الزامی است   یاقهیدق 3ارسال فیلم  یاانهیرافکری و  یهایدرباز .4

 

 :(یداور ندیفرا) ییمراحل اجرا .5

آثار خود را در موعد مقرر به بایستی ، اندنموده نامثبت نجوممسابقات ای منطقهانی که در مرحله آموزدانش :ایمنطقه. مرحله 1ـ  5

 شده و برگزیدگان داوری 2 برگنمون اساس منطقه و برآموزی سرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله توسط نمایند منطقه ارسالسرای پژوهش

 هدایتو  راهنمایی ندیفرامنطقه، آموزی سرای دانشپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق



 ( 13صفحه ) 

قطب استانی سرای پژوهشمستندات این آثار، به فایل آنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار

 ارسال گردند. نجوم

غیرحضوری  صورتبه جومقطب استانی ن در یامنطقهمرحله مستندات آثار برگزیده در این مرحله، بررسی و ارزیابی  :مرحله استانی. 5-2 

 و آموزی استاندانش سراهایپژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت نجوم تحت استانی قطب مستندات توسطاین . گیردانجام می

  گردند.می معرفی ،منطقه با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2برگ نمون اساس بر

( ایمرحله منطقه) سرای منطقهوسط پژوهشمجازی نجوم که تعلمی  آزمون بایست دردر این گرایش می کنندهشرکتآموزان تمامی دانش تذکر:

از فرم داوری مسابقه را به خود اختصاص از امتی نمره 10مایند. امتیاز آزمون علمی مجازی، ن گردد، شرکتبرگزار می( مرحله استانی) قطب استانی /

گردد(. محتوای الزم برای شرکت در آزمون، در میی تیم محاسبه میانگین نمرات اعضا صورتبه کنندهشرکتهای نمره آزمون برای تیم) دهدمی

ه دسته در س سؤاالت .است دسترسدر  nojum_src@کانال قطب کشوری نجوم در شبکه شاد و ایتا به آدرس و سایت قطب استانی نجوم 

 . احی گردیده استمتوسطه طرسطه و دوم آموزان دوره دوم ابتدایی، اول متومتناسب با پایه تحصیلی برای دانش

 :ضمائم .6

 پیشنهادی برای ارائه محتوای نجومی یهاقالبنمونه  :1جدول 

 :نجومی  ندیفرایک موضوع یا  به توضیحبا استفاده از تصاویر یا نقاشی  ،ند در قالب یک کتابچهتوانمی انآموزدانش کتابچه مصور

 هم استفاده کرد.  یسینوداستاناز  نتوامی ،ندیفرابپردازند. در توضیح این موضوع یا 

 :نجومی  ندیفراتوضیح موضوع یا  د با حضور در جلوی دوربین و ضبط ویدئو به ارائه مطلب ونتوانمیان آموزدانش ،در این قالب فیلم

 د.نبپرداز

  :ن یا تیزر، به ارائه محتوای نجومی بپردازند.توانند با تهیه یک انیمیشآموزان میدانشانیمیشن 

 :جومی بپردازند.ن، به ارائه محتوای متریسانت 70در  50ند در قالب یک پوستر با ابعاد توانمیان آموزدانش پوستر 

 :کارت و مهره(، مخاطب را  یهایباز مثالًتوانند با طراحی و ساخت یک بازی فکری با محتوای نجومی )آموزان میدانش بازی فکری

 د که در جریان انجام این بازی با مفاهیم نجومی آشنا شود.درگیر مباحث نجومی کنن یاگونهبه

  توان به ارائه محتوا پرداخت.یا موبایل )ویندوز یا اندروید(، می یاانهیراهمانند بازی فکری اما در قالب بازی : یاانهیرابازی 

 .و.. 

آدرس به در شبکه شاد و ایتا  کشوری قطب و کانال یاستاندر سایت قطب  ،هاقالبدر هر یک از این  ارائهقابلاز آثار  یانمونه تذکر:

@nojum_src  گیرد.میقرار 
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 ارائه محتوای نجومی شناسنامه :1 برگنمون

  استان/ شهرستان

  آموزیدانش سراینام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه

  نام اثر

  گرایش اثر

   انآموزدانشنام و نام خانوادگی 

   کد ملی

   پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی

   تلفن همراه/تلفن ثابت

 چکیده طرح

 

 شرح مختصر نوآوری اثر

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

 آموزشی  واحد ریمد

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

  منطقه

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 15صفحه ) 

 ارائه محتوای نجومی: داوری غیرحضوری 2 برگنمون

 :کد ثبت شده اثر در سامانه :اثرعنوان 

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه :شهر :استان

 شماره تماس کد ملی انآموزدانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی 
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف
 امتیاز

 کسب شده

  10 بودن( یندیفراانتخاب موضوع مناسب )چالشی، بدیع و  1

  5 و قالب اثر بامحتواتناسب موضوع  2
 

  10 اهداف آموزشی درنظرگرفتنسادگی و پیوستگی در انتقال مفاهیم با  3
 

 10 صحت و ارزش علمی محتوای ارائه شده و استفاده از منابع معتبر  4
 
 

5 
ناسب که متصویر، صدا، نمودار، جدول و ...( ) از عناصر سمعی و بصریاستفاده 

 به انتقال صحیح پیام کمک کند
15 

 
 

6 
ر پوستر، نظم منطقی در ارائه مطالب )تدوین مناسب در فیلم، چیدمان عناصر د 

 نظم داستانی در کتابچه مصور و ...(
15 

 
 

 10 خالقیت در طراحی اثر 7
 
 

 10 تخاب شدهمناسب برای ارائه اثر در قالب ان یهاکیتکنابزار و استفاده از  8
 
 

  5 ارائه شده مستنداتکیفیت  9

  10 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 10

  100 امتیاز نهایی جمع

 ............ :ا........ امض........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی .............................:ای/استانیمنطقهاول نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :...... امضا............. :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................:ای/استانیمنطقهدوم نام و نام خانوادگی داور 

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

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر 

  منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 قطب استانی نجومسرای پژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 سراهایپژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 امضا تاریخ و

 



 ( 16صفحه ) 

 

 

 3   ستویپ

 ژپوهش نجومی راهنمای 

 ی آموزدانش سرااهیوهشژپ دوره مسابقات نجوم چهارمین

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 

 

 

 

 



 ( 17صفحه ) 

 :مقدمه .1

 - یلممقاله عگردد. می آموزان برگزارها و مطالعات دانشنتایج پژوهش ارائةایجاد بستری مناسب برای  منظوربهاین گرایش از مسابقات نجوم، 

ه ئاراخاص را های افتهی ،آنها به کمک وها دارد دادهو تفسیر  تحلیلآوری و نیاز به جمع مؤلفکه در کنار آن، اصلی  یپژوهشی بر اساس پژوهش

  .گیردمی، شکل دهدمی

   کنندگان:شرکتشرایط  .2

مشخص شده در تقویم  یبندزمان، طبق شودیمم الاع متعاقباًکه  یاسامانهدر  توانندیم دوم متوسطه ی اول وهادوره انآموزدانش تمام

  نمایند. نامبتث نفره 3یا  2یا تیم  انفرادی، 18/10/1401مورخ  418/400طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  نامهوهیشاجرایی 

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

 .تهیه و تنظیم گردد 1مطابق جدول زیر آثار ارائه شده باید در یکی از سه قالب

 :مقاله پژوهشی 3-1

 .شوند ارائه word و pdf فرمت آثار در دو یپژوهشیعلم مقاله قالب در .1

 یهاطهیحاست و یا یکی از  دسترسقابلنجوم  استانیپژوهشی که در سایت قطب  ، در یکی از موضوعات1مطابق با جدول  ارسالی مقاله .2

 گردد:  ارسال و ذیل، تهیه

 یشناسهانیک 

  اخترفیزیک 

 نجوم رصدی 

 تاریخ علم نجوم 

 نجوم رادیویی  

 زیست اخترشناسی  

 ای تهیه شود.دقیقه 3الزم است که از مراحل عملی انجام پژوهش، عکس و فیلم  .3

 .به پیوست ارسال گردد سازمان مربوطه هیدییتأباید  اجرائی جهت دریافت اطالعات، یهاارگاندر صورت مراجعه به مراکز علمی یا  .4

 

بایست در حیطه دانشی آنان باشد. بدیهی است آثاری که در قالب مقاله علمی، می کنندگانشرکتآثار پژوهشی  :1تذکر 

  گردد.داوری حذف می ندیفراآموزی باشد از به لحاظ علمی، فرا دانش
آموزی به سراهای دانشپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش - جشنواره علمی برگزاری سومین دوره به شرایط عمومی بخشنامه :2تذکر 

 شود. توجه 18/10/1401مورخ  418/400شماره 

 :آزمایش نجومی 3-2

 عنوان  باید گ گزارش کند. در سربردهد و از آن گزارش کار تهیه میآزمایش علمی مرتبط با نجوم انجام می آموزدر این قالب دانش

ضا گروه  آموزدانشنام و نام خانوادگی ، تاریخ انجام آزمایش، آزمایش ستاد راهنما ، و اع صیلی کالس، مقطع ت ،نام ا شته  و ح شته   ر نو

 شود.

  و مراجع باشد. یریگجهینت ،اولیه، محاسبات یهادادهشامل چکیده، مقدمه، تعیین هدف، روش انجام آزمایش، باید گزارش 

  د.انجام گزارش عکس تهیه شود و در نوشتن گزارش از تصاویر گرفته شده استفاده شواز مراحل باید در متن گزارش 

 

 
 



 ( 18صفحه ) 

  :نقد علمی 3 -3

نقدهای علمی خود را بر  ه ونمود انتخاب راقطب کشوری نجوم  یفیتألنجومی  باز کت یا عناوینی هافصل آموزاندانشدر این گرایش 

 . پردازندیمبه شکل گزارش یا مقاله ارائه داده و با یکدیگر به رقابت  منتخب موضوعات

  :مباحث عمده در نقد کتاب

  میزان وصول به اهداف تعیین شده 

  با یارتباط یاند؛ ولآمدهکتاب وجود ندارند و یا در کتاب در  یشوند؛ ولبررسی جامعیت و مانعیت )مباحثی که بایستی مطرح 

 ( ندارد موضوع

 مبالغه و همراه با ارائه راهکار( دوراز)به نقاط قوت و ضعف اثر بررسی 

  (با ذکر مصادیق)بیان مشکالت محتوایی، نگارشی، ساختاری، استنادی و... کتاب 

 مقایسه کتاب با سایر منابع مشابه 

 :اثر ازیموردنمستندات  .1

ZIفشرده  لیفا کیدر  لیمستندات ذ P)  ) (استمنطقه  یسراپژوهش نحوه ارسال بر عهده نییارسال گردد: )تعآموز دانشبا نام. 

 pdf و word فرمت دو در نمونه اثر .1

 شده تکمیل 1 برگنمون .2

 شده تکمیل 2 برگنمون .3

 ایدقیقه 3عکس و فیلم  .4

  مراکز علمی )در صورت دریافت همکاری( هیدییتأ .5

 

  :(یداور ندی)فرا ییمراحل اجرا  .2

آثار خود را در موعد مقرر به بایستی ، اندنموده نامثبت نجوممسابقات ای منطقهانی که در مرحله آموزدانش :ایمنطقه. مرحله 1ـ  5

 شده و برگزیدگان داوری 2 برگنمون اساس منطقه و برآموزی سرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله توسط نمایند منطقه ارسالسرای پژوهش

 هدایتو  راهنمایی ندیفرامنطقه، آموزی سرای دانشپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق

قطب استانی سرای وهشپژمستندات این آثار، به فایل آنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار

 ارسال گردند. نجوم

غیرحضوری  صورتبه قطب استانی نجوم در یامنطقهمرحله ر برگزیده مستندات آثادر این مرحله، بررسی و ارزیابی  :. مرحله استانی5-2 

 و آموزی استاندانش سراهایپژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت نجوم تحت استانی قطب این مستندات توسط. گیردانجام می

  گردند.می معرفی ،منطقه با سهمیه مطابق برگزیدگان شده و داوری 2برگ نمون اساس بر

 محترم کارشناس جشنواره و یسازییاجراو  یزیربرنامهبیرخانه د نظارت تحت نجوم های استانیقطب توسط :استانی. مرحله اول 5-3

سایر مستندات  ومناطق  از ارسالییابی آثار در این مرحله، بررسی و ارز. گرددیماجرا  آموزی استاندانش سراهایپژوهش امور و پیگیری نظارت

 یابند.راه می استانیبه مرحله دوم  منتخبآثاری . گیردانجام می حضوریغیر صورتبه

 تمام است . الزماستبا صاحبان اثر  4 برگنمونشامل مصاحبه غیرحضوری )آنالین( داوران بر اساس  :استانی. مرحله دوم 5-4

 سؤاالت به و نموده شرکت آنالین مصاحبه در اند،نموده شرکت گرایش این در تیمی صورتبهدر تدوین مقاله نقش داشته و  که آموزانیدانش



 ( 19صفحه ) 

 برگنمونی، طبق استاندر نهایت آثار منتخب با کسب باالترین امتیاز از مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم  .دهند پاسخ داوران توسط شده مطرح

 گردند.معرفی می 5

مرحله ) سرای منطقهوسط پژوهشتعلمی مجازی نجوم که  آزمون بایست دردر این گرایش می کنندهشرکتآموزان تمامی دانش تذکر:

بقه را به ز امتیاز فرم داوری مساا نمره 10نمایند. امتیاز آزمون علمی مجازی،  ، شرکتگرددمی برگزار( مرحله استانی) قطب استانی /( ایمنطقه

گردد(. محتوای الزم برای میسبه میانگین نمرات اعضای تیم محا صورتبه کنندهشرکتهای برای تیمنمره آزمون ) دهدخود اختصاص می

 .است دسترسقابل nojum_src@آدرس نجوم در شبکه شاد و ایتا به  کشوریو کانال قطب سایت قطب استانی نجوم شرکت در آزمون، در 

 متوسطه طراحی گردیده است.وم ابتدایی، اول متوسطه و دوم آموزان دوره ددر سه دسته متناسب با پایه تحصیلی برای دانش سؤاالت

 :ضمائم .6

  (، نقدشآزمای، مقالهپژوهش نجومی )ن یتدو یراهنما: 1جدول 
 :صفحه و با رعایت موارد ذیل، ارائه گردد 20مقاله حداکثر در 

 باشد. متریسانت 5/1ن، چپ و راست صفحه ییصفحه باید از باال، پا یهاهیحاش .1

 12اندازة  B Nazaninو با فونت  یستونتک ،15/1، فاصله بین خطوط  Justifyشده و  نیچراست مقاله فقط به زبان فارسی، یمتن اصل .2

 ه شود.یته

  14، اندازه B Nazanin BOLDخط، فونت  2یا  1 :عنوان .3

 10، اندازه B Nazanin BOLDفونت  :نویسندگان و استاد راهنماعنوان و آدرس  .4

 12ندازه ا، B Nazaninفونت  :است( آمدهدستبهاز تمام آنچه که انجام شده و  یاخالصهچکیده مقاله ) .5

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

 12، اندازه B Nazaninفونت  :ایده و انتخاب موضوع(مقدمه )نحوه شروع پروژه با تشریح نحوه دستیابی به  .7

 12، اندازه B Nazaninفونت  :پروژه( یاجرا)طراحی  هاروشگزارش مواد و  .8

 12، اندازه B Nazaninفونت  :و تحلیل مستندات هاشیآزمانتایج حاصل از  .9

 12، اندازه B Nazaninفونت  :بحث .10

 12، اندازه B Nazaninفونت  :یریگجهینت .11

 12، اندازه B Nazanin ونت ف :توان انجام داد(، برای تکمیل پروژه میدر ادامهبرای مطالعات آتی )آنچه  ادهاشنهیپ .12

و 10، اندازه    Times New Roman فونترا با  یسیو منابع انگل 11اندازه  ، B Nazanin را با فونت یمنابع فارس :منابع و مراجع .13

 د.ییپ نمایمراجع نویسی تا یاستانداردهامطابق با 

 9، اندازه B NazaninBOLDفونت  :سیرنویز .14

 )شرح شکل و نمودار در زیر آن نوشته شود(   12، اندازه B Nazaninفونت  ها:شکلمتن  .15

 )شرح جدول در باالی آن نوشته شود(12، اندازه B Nazaninفونت  :جداول .16

 نوشته شود 12، اندازه B NazaninBOLDهمه عناوین اصلی با فونت  .17

 گرایش، این در کنندهرکتش افراد همه برای آن اصول رعایت و است شده تهیه مسابقه این در استفاده منظوربه راهنما این :تذکر

  .الزامی است

 



 ( 20صفحه ) 

 پژوهش نجومی  شناسنامه :1 برگنمون
  استان/ شهرستان

  آموزیدانش سراینام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه 

  نام اثر

  اثرگرایش 

آموز/ نام و نام خانوادگی دانش

آموزاندانش  

  

   کد ملی

   پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی

   تلفن همراه/تلفن ثابت

 چکیده پژوهش

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

 آموزشی  واحد ریمد

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام خانوادگینام و 

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

  منطقه

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 21صفحه ) 

 پژوهش نجومی فرم اطالعات پیشنهاده )پروپوزال( :2برگ نمون

 :کد ثبت شده اثر در سامانه :عنوان اثر

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه :شهر :استان

 آموز/نام و نام خانوادگی دانش

 آموزاندانش
 شماره تماس کد ملی

پایه 

 تحصیلی

    

    

  عنوان پژوهش

 چکیده

 

  هادواژهیکل

 تشریح) تحقیق اساسی مسئله بیان

 (آن معرفی و مسئله

 

 تحقیق پیشینه
 

 تحقیق انجام ضرورت و اهمیت
 

 تحقیق سؤاالت
 

 تحقیق روش کامل شرح

 

 هاداده لیوتحلهیتجز ابزار، و هاروش
 

 انتظار مورد دستاوردهای و نتایج
 

 منابع
 

 نام و نام خانوادگی

  منطقه آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 انیسرای قطب استمدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

سراهای کارشناس امور پژوهش

 آموزیدانش

 

 تاریخ و امضا



 ( 22صفحه ) 

 پژوهش نجومی داوری غیرحضوری  :3 برگنمون

 :کد ثبت شده اثر در سامانه :اثرعنوان 

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه :شهر :استان

 شماره تماس کد ملی آموزانآموز/ دانشنام و نام خانوادگی دانش
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف
 امتیاز

 کسب شده

  5 پژوهش یمحتواتناسب موضوع با  1

  10 یریگجهینتو  هاروشقدرت استدالل علمی نویسنده/ نویسندگان در  2
 

  5 خالقیت و نوآوری در روش تحقیق  3
 

4 
چکیده، مقدمه، بیان ) پژوهش علمیرعایت ساختار و ترتیب اصول 

 (یریگجهینت، هاروشمسئله، مواد و 
15  

 

  13 در نگارش  یروان بودن متن و انسجام کل زانیم 5
 

  5 هایمنحن و تصاویر، اشکال کیفیت 6
 

7 
روش و  پژوهشی معتبر، متنوع و متعدد - یستفاده از منابع علما

 اطالعات  یآورجمعمناسب در 
12  

 

  15 کیفیت پیشنهاده )پروپوزال( 8
 

  5 (استشامل امتیاز  یکارگروه) بودن تیم دونفره 9

  15 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 10

  100 امتیاز نهایی جمع

 ............ :ا........ امض........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی .............................:ای/استانیمنطقهاول نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :ا........ امض........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهدوم نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :...... امضا............ :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهسوم نام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشمدیر پژوهش

  منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 سرای قطب استانی نجوممدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

سراهای کارشناس امور پژوهش

 آموزیدانش

 

 تاریخ و امضا

 



 ( 23صفحه ) 

 پژوهش نجومی داوری آنالین  :4 برگنمون

 

 پژوهش نجومی  استانیامتیاز نهایی داوری  :5 برگنمون

 - یمقاله علم نام

 پژوهشی

 نام

 انآموزدانش/آموزدانش
 اثر ثبت کد

 /استان

 شهر

امتیاز 

مرحله 

 غیرحضوری

امتیاز 

مرحله 

 آنالین

 امتیاز

 نهایی

       

 

 ......................... :.................... امضا................ :ه تماسشمار ................................. :مدرک و رشته تحصیلی ..................................... :استانی نام و نام خانوادگی داور اول

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

 ......................... :.................. امضا................. :ره تماسشما .................................. :تحصیلی و رشته مدرک........ ............................. استانی:وم سنام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

 نجوماستانی سرای قطب مدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 آموزیسراهای دانشکارشناس امور پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز

 کسب شده
 توضیحات

   10 موضوع بر علمی تسلط 1

   20  داوران سؤاالتتوانایی پاسخگویی به  2

   30 جمع نهایی امتیاز

 ................. :..................... امضا :اس... شماره تم................... :تحصیلیرک .................................. مد :استانینام و نام خانوادگی داور اول 

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

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

 دگی نام و نام خانوا

 نجوم استانیسرای قطب مدیر پژوهش

 

 

 و امضاتاریخ 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیسراهای دانشکارشناس امور پژوهش

 

 

 و امضاتاریخ 



 ( 24صفحه ) 

 
 

 

 4  ویپست

 نجوم رصدیراهنمای 

 ی آموزدانش سرااهیوهشژپ دوره مسابقات نجوم چهارمین

تحصیلیرد 
  1402-1401  سال 

 

 

 

 

 



 ( 25صفحه ) 

  :مقدمه .1

ها، آشنایی رصدگاه یابی، مکاندار نجومیرصدهای هدف بامهارتآموزان سنجش میزان آشنایی دانشآموزش و  باهدفگرایش نجوم رصدی 

. در شودمیاجرا  نویسیگزارشنایی و توا سرعت عمل، ...( تلسکوپ و، نقشه) ابزار رصدی ، تسلط بهها در آسمانبا اجرام سماوی و موقعیت آن

طور صحیح و  های نجومی(، بهو دوربین پتلسکوو در حد ضرورت( با ابزارهای رصدی )انواع ) آموزان ضمن آشنایی نسبیاین گرایش، دانش

 .افزار موقعیت اجرام سماوی را یافته و ضمن رهگیری این اجرام، گزارش رصدی خود را تنظیم کنندبا استفاده از نقشه و نرم

  کنندگان:شرکتشرایط   .2

 نامهوهیشمشخص شده در تقویم اجرایی  یبندزمان، طبق شودیمم الاع متعاقباًکه  یاسامانهدر  توانندیمدوره دوم متوسطه  انآموزدانش تمام

 نمایند. نامثبت نفره 3 ای 2انفرادی یا تیم  صورتبه ، 18/10/1401مورخ  418/400طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره 

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

 :شرایط اختصاصی اثر .3

 در را آن و یافته آسمان در را جرم قشه،ن روی از و نمایند انتخاب دلخواهبه را آسمانی جرم یکفقط ان آموزدانش /آموزدانش که است الزم .1

 .کنند پیدا تلسکوپ

تکمیل  1دنظر را در جدول رصد مورو گزارش واره رصدی خود، طرح برنامةپیش از آغاز  انآموزدانش /آموزدانشضرورت دارد که  .2

 .داشته باشدواژه  300تا  100تواند بین واره مینمایند. این طرح

 از آسمان یاستاره ریغ اجرام یافتن و فلکی هایصورت که در آن باید موقعیت یاقهیدق 5الی  3 فیلم قالب دررا  رصد مراحل از ایگزیده .3

)فرد یا  مورداستفاده ابزار صد همراه بار محل آموزان درفعالیت دانش نحوة دهندهنشانو  شود گزارش آموزاندانش توسط تلسکوپ درون

 .نمایند تهیهباشند( باشد،  داشته حضور تصاویر در افراد،

 دوربین تلسکوپ، روی بر( موبایل و دیجیتال دوربین آشکارساز، مانند) مختلف ابزارهای نصب با توانندمی، در صورت تمایل آموزاندانش .4

 . نمایند پیوست رصد گزارش به را هاعکس و کنند عکاسی انتخابی جرم از، دوچشمی دوربین یا چشمیتک

 و مکان شده، ستفادها ابزارهای مشخصات آنها، فعالیت نحوة و گروه اعضای معرفی شامل رصدی کامل گزارش رصدی، وارةطرح بر عالوه .5

 تهیه شود. word و pdf دو قالب  در انتخابی اجرام سماوی مختصات اثر و ثبت دقیق زمان

 و رصد محل دید، میدان قطر ،یینمابزرگ میزان کانونی، فاصلة دهانه، قطر شامل ابزار دقیق مشخصات ابتدا است الزم نیز یسینودر گزارش .6

 .شوند ثبت مهم اطالعات دیگر

به آموزی دانش سراهایپژوهشپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای  - دوره جشنواره علمی چهارمینبرگزاری  به شرایط عمومی بخشنامه :1تذکر 

  شود. توجه 18/10/1401مورخ  418/400شماره 

 :اثر ازیموردنمستندات  .4

ZIفشرده  لیفا کیدر  لیمستندات ذ .1 P)  ) (استمنطقه  یسراژوهشپنحوه ارسال بر عهده  نییارسال گردد: )تعآموز دانشبا نام. 

 تکمیل شده  1 برگنمون .2

 تکمیل شده 1جدول  .3

  word و pdf قالب  در رصدی کامل گزارش .4

  مراحل رصد دةیگز فیلم .5

 



 ( 26صفحه ) 

  :(یداور ندی)فرا ییمراحل اجرا .5

آثار خود را در موعد مقرر به بایستی ، اندنموده نامثبت نجوممسابقات ای منطقهانی که در مرحله آموزدانش :ایمنطقه. مرحله 1ـ  5

 شده و برگزیدگان داوری 2 برگنمون اساس منطقه و برآموزی سرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله توسط نمایند منطقه ارسالسرای پژوهش

 هدایتو  راهنمایی ندیفرامنطقه، آموزی سرای دانشپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق

قطب استانی سرای وهشپژمستندات این آثار، به فایل آنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار

 ارسال گردند. نجوم

 

غیرحضوری  صورتبه جومنقطب استانی  در یامنطقهمرحله مستندات آثار برگزیده در این مرحله، بررسی و ارزیابی  :مرحله استانی. 5-2 

 و آموزی استاندانش سراهایپژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت نجوم تحت استانی قطب این مستندات توسط. گیردانجام می

  گردند.می معرفی ،منطقه با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2برگ نمون اساس بر

 محترم کارشناس جشنواره و یسازییاجراو  یزیربرنامهدبیرخانه  نظارت تحت نجوم های استانیقطب توسط :استانیاول . مرحله 5-3

سایر مستندات  و مناطق از ارسالیابی آثار در این مرحله، بررسی و ارزی. گرددیماجرا  آموزی استاندانش سراهایپژوهش امور و پیگیری نظارت

  .یابندمی راه استانی دوم مرحله به ،برگزیدههای تیم. گیردمیانجام  حضوریغیر صورتبه

را بر اساس  ازیامت نیکه باالتر ییهامیت انیاز م دگانی. برگزاست یمسابقه رصد کیمرحله شامل  نیا :استانی. مرحله دوم 5-4

 . گردندیم یمعرف ند،یکسب نما 4و  3 یهابرگنمون

مرحله ) سرای منطقهوسط پژوهشتعلمی مجازی نجوم که  آزمون بایست دردر این گرایش می کنندهشرکتآموزان تمامی دانش تذکر:

ز امتیاز فرم داوری مسابقه را به ا نمره 10نمایند. امتیاز آزمون علمی مجازی،  ، شرکتگرددمی برگزار( مرحله استانی) قطب استانی /( ایمنطقه

گردد(. محتوای الزم برای میسبه میانگین نمرات اعضای تیم محا صورتبه کنندهشرکتهای برای تیمنمره آزمون ) دهدخود اختصاص می

 .است دسترسقابل nojum_src@ به آدرس نجوم در شبکه شاد و ایتا کشوریو کانال قطب سایت قطب استانی نجوم شرکت در آزمون، در 

 متوسطه طراحی گردیده است. وم ابتدایی، اول متوسطه و دوم آموزان دوره ددر سه دسته متناسب با پایه تحصیلی برای دانش سؤاالت

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 27صفحه ) 

 :ضمائم .6

 واره و گزارش رصدطرح :1 جدول

 :شده اثر در سامانهکد ثبت :عنوان اثر

 :تحصیلی رشته :منطقه/ناحیه :شهر :استان

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

    

    

 رصدی وارهطرح

)عنوان رصد، هدف از انتخاب 

و  ازیموردن، ابزار جرم موردنظر

علت انتخاب زمان و مکان برای 

 (موردنظررصد جرم 

 

 

 مختصات جغرافیایی محل رصد:  های رصد:تاریخ/تاریخ

 :انتخابی مجر سماوی مختصات وضعیت شرایط جوی زمان رصد:

 :دصر انیپاساعت  ساعت آغاز رصد:

 رصدی: در برنامه مورداستفادهزار رصدی مشخصات اب

 

 :مورداستفادهسایر ابزار 

 گزارش رصد

مراحل اجرای شرح مختصر )

 و گروه اعضای رصد، معرفی

 ..(. آنها فعالیت نحوة

 

 

 

 



 ( 28صفحه ) 

 نجوم رصدی شناسنامه :1 برگنمون

  شهرستاناستان/ 

  آموزیدانش سراینام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه 

  نام اثر

  گرایش اثر

 /آموزدانشنام و نام خانوادگی 

 انآموزدانش

  

   کد ملی

   پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی

   تلفن همراه/تلفن ثابت

 شرح مختصر جرم رصد شده

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

 آموزشی واحد ریمد

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

  منطقهآموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 

 

 

 

 

 

 



 ( 29صفحه ) 

 نجوم رصدیداوری غیرحضوری  :2 برگنمون

 :کد ثبت شده اثر در سامانه :عنوان اثر

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه :شهر :استان

 شماره تماس کد ملی انآموزدانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی 
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف
 امتیاز

 کسب شده

  10 رصدی وارةطرحتکمیل صحیح  1

  5 (روستایی یا شهر حومه، شهری) ی رصدمکان مناسب براانتخاب  2
 

  10  رصد محلتوجه با  مناسبجرم انتخاب  3
 

  20 (ارسالی فیلم امل درکارائه توضیح سازی ابزار رصدی )تنظیم و آماده 4
 

5 
 فیلم بهباتوجهخوانی درست و شناخت آسمان )نقشه ،سنجیزاویه ،یابیجهت

 رصد( انجام از ارسالی
20 

 
 

 20 شده، ...( استفاده ابزارهای )زمان، مکان، مشخصات رصد گزارش ثبت 6
 
 

  5 (استشامل امتیاز  یکارگروه) بودن تیم دونفره 7

  10 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 8

  100 امتیاز نهایی جمع

 ............ :................... امضا :شماره تماس ................... :تحصیلیمدرک  ............................. :ای/استانیمنطقهاول نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :ا........ امض........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ای/استانی:منطقهدوم نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :....... امضا........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهسوم نام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر 

  منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 قطب استانی نجومسرای پژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 سراهایپژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا

 

 

 



 ( 30صفحه ) 

 داوری آنالین نجوم رصدی :3 برگنمون

حداکثر  معیار ارزیابی ردیف

 امتیاز

امتیاز کسب 

 شده

 توضیحات

   5 ابزار رصدی یسازآمادهو  شناخت 1

   10 اطالعات عمومی نجوم  2

   5 هماهنگی افراد تیم  3

   10 داوران سؤاالتتوانایی پاسخگویی به  4

   30 جمع امتیاز

 ............ :............ امضا........... :ماره تماسش ......................... :مدرک تحصیلی .......................................... :اولنام و نام خانوادگی داور 

 ............ :.............. امضا........ :ماره تماسش .......................... :مدرک تحصیلی ......................................... :دومنام و نام خانوادگی داور 

 ............ :......... امضا............. :اره تماسشم .......................... :مدرک تحصیلی ........................................ :سومنام و نام خانوادگی داور 

 خانوادگی نام و نام

 نجوم استانی قطب سرایپژوهش مدیر

 

 امضا و تاریخ

 خانوادگی نام و نام

 آموزیسراهای دانشپژوهش امور کارشناس

 

 امضا و تاریخ

 نجوم رصدی امتیاز نهایی :4 برگنمون

 کد ثبت اثر استان آموزاندانش /آموزدانشنام 
 امتیاز مرحله

 یرحضوریغ

امتیاز مرحله 

 حضوری
 امتیاز نهایی

       

  

 ............ :............ امضا........... :ره تماسشما ......................... :مدرک تحصیلی .......................................... :اولنام و نام خانوادگی داور 

 ............ :.............. امضا........ :ره تماسشما .......................... :مدرک تحصیلی ......................................... :دومنام و نام خانوادگی داور 

 ............ :......... امضا............. :ه تماسشمار .......................... :مدرک تحصیلی ........................................ :سومنام و نام خانوادگی داور 

 خانوادگی نام و نام

 نجوم استانی قطب سرایپژوهش مدیر

 

 امضا و تاریخ

 خانوادگی نام و نام

 آموزیدانش سراهایپژوهش امور کارشناس

 

 امضا و تاریخ

 

 



 ( 31صفحه ) 

 

 5   ویپست

 نجومی مدل سازی راهنمای 

 ی آموزدانش سرااهیوهشژپ دوره مسابقات نجوم چهارمین

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 
 

 

 

 

 
 



 ( 32صفحه ) 

 مقدمه: .1

 ایجاد بستری برای شکوفایی خالقیت ، همچنینید نجومیابزارهای قدیمی و جد، آسمانی یهادهیپدآموزان با موضوعات و آشنایی دانش منظوربه

هایی مربوط به موضوعات مرتبط با مدلو این گرایش از مسابقات در دو قالب ساخت ابزارهای نجوم و ساخت ماکت از ابزارهای نجوم  ،هاآن

 ارهایکراه شفک و هانظریه مون، آزهادهیا ، خلقپژوهش امر در رگذاریتأث تیغابه ابزاری ،یبعدسه یهاماکتگردد. نجوم و فضا برگزار می

 .استنو  هایایده و اندیشه بیان برای رانهکمبت

  کنندگان:شرکتشرایط  .2

مشخص شده در تقویم اجرایی  یبندزمان، طبق شودیمم الاع متعاقباًکه  یاسامانهدر  توانندیم دوم ابتدایی یهادوره انآموزدانش تمام

 نمایند. نامثبتفره( ن 3یا  2) یتیمو  انفرادی صورتبه ،18/10/1401مورخ  418/400طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  نامهوهیش

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

 :شرایط اختصاصی اثر .3

 ماکت( نجومی) مدل سازی

 ها،سفینه، هارصدخانهتواند ماکت ابزارهای نجومی مانند اسطرالب، ساعت آفتابی، تلسکوپ و ... و یا مدل مربوط به ماکت نجومی می .1

ات مرتبط با نجوم و فضا باشند )تهیه و سایر موضوع ها، منظومه شمسی، خورشید، زمین، سیارات و اقمار آنهاکهکشان ها،موشک ها،ماهواره

 تاوردهای فضایی و نجومی کشور عزیزمان ایران، از اولویت برخوردار است(.های مربوط به دسماکت

 .بیشتر نباشد متریسانت 40و  60 ،80 از به ترتیبماکت(، ) مدلطول و عرض و ارتفاع  .2

 نخ،انواع  ،پنبهچوب طلق، پلکسی، ،افیدام بالسا، چوب مقوا، انواع کاغذ، د از انواعتوانمی (ماکت) مدل سازی برای مناسب وسایل و ابزار .3

 د.باش ...و  ومهرهچیپ ،یکاغذدستمال لوله پالستیکی، یمانند بطر ؛یافتیباز مواد مفتول، سیمانواع 

 باشد. با بیان جزئیات وجود داشتهساخته شده، خالقیت و نوآوری همراه  (ماکت) مدلدر  .4

به آموزی دانش سراهایپژوهشپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای  - دوره جشنواره علمی چهارمینبرگزاری  به شرایط عمومی بخشنامه :1تذکر 

 شود. توجه 18/10/1401مورخ  418/400شماره 

 :اثر ازیموردنمستندات  .4

ZIفشرده  لیفا کیدر  لیمستندات ذ P)  ) (استمنطقه  یسراشپژوهنحوه ارسال بر عهده  نیی)تع ارسال گردد:آموز دانشبا نام. 

 شده تکمیل 1 برگنمون .1

 ه معلمان(ننه والدین و ) انآموزدانش/آموزدانشای از شرح ماکت توسط دقیقه 3 فیلم .2

 در قالب پاورپوینت استفادهمورد ابزار به همراه تصاویرباشند(  انآموزدانشنمایانگر حضور ) تصاویری از مراحل تکمیل اثر ارسال .3

  :(یداور ندی)فرا ییمراحل اجرا .5

آثار خود را در موعد مقرر به بایستی ، اندنموده نامثبت نجوممسابقات ای منطقهانی که در مرحله آموزدانش :ایمنطقه. مرحله 1ـ  5

 شده و برگزیدگان داوری 2 برگنمون اساس و برمنطقه آموزی سرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله توسط نمایند منطقه ارسالسرای پژوهش

 هدایتو  راهنمایی ندیفرامنطقه، آموزی سرای دانشپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق

قطب استانی سرای پژوهشمستندات این آثار، به فایل آنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار

 ارسال گردند. نجوم



 ( 33صفحه ) 

غیرحضوری  صورتبه نجوم قطب استانی در یامنطقهمرحله مستندات آثار برگزیده در این مرحله، بررسی و ارزیابی  :مرحله استانی. 5-2 

 و آموزی استاندانش سراهایپژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت نجوم تحت استانی قطب این مستندات توسط. گیردانجام می

در صورت صالحدید  آموزاننشداالزم به ذکر است  گردند.می معرفی ،منطقه با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2برگ نمون اساس بر

 ی قطب استانی داشته باشند.سراپژوهشآمادگی الزم را جهت ارسال اثر به  بایستی داوران

( ایمرحله منطقه) سرای منطقهوسط پژوهشعلمی مجازی نجوم که ت آزمون بایست دردر این گرایش می کنندهشرکتآموزان تمامی دانش تذکر:

اختصاص از فرم داوری مسابقه را به خود از امتی نمره 10مایند. امتیاز آزمون علمی مجازی، ن گردد، شرکتبرگزار می( مرحله استانی) قطب استانی /

گردد(. محتوای الزم برای شرکت در آزمون، در میمیانگین نمرات اعضای تیم محاسبه  صورتبه کنندهشرکتهای نمره آزمون برای تیم) دهدمی

در سه دسته  تسؤاال .است دسترسقابل nojum_src@قطب کشوری نجوم در شبکه شاد و ایتا به آدرس  و کانالسایت قطب استانی نجوم 

 متوسطه طراحی گردیده است. سطه و دوم آموزان دوره دوم ابتدایی، اول متوبا پایه تحصیلی برای دانش متناسب

 :ضمائم .6

  نجومی مدل سازی شناسنامه :1 برگنمون

  استان/ شهرستان

  آموزیدانش سراینام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه 

  نام اثر

  گرایش اثر

 /آموزدانشنام و نام خانوادگی 

 انآموزدانش

  

   کد ملی

   پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی

   تلفن همراه/تلفن ثابت

 نوآوری مدل تولید شدهشرح مختصر 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

 آموزشی  واحد ریمد

 

 امضا، تاریخ و تلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

  منطقهآموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره
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 نجومی مدل سازی غیرحضوریداوری  :2 برگنمون

 :کد ثبت شده اثر در سامانه :عنوان اثر

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه :شهر :استان

 شماره تماس کد ملی انآموزدانش /آموزدانشنام و نام خانوادگی 
پایه 

 تحصیلی

    

    

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ردیف
 امتیاز

 کسب شده

  10 (بیننده به نجومی مفهوم چند یا یک رساندن)تناسب اثر با موضوع  1

 15 اثر( یدیدار یهاجلوه و یزیبای ظرافت، دقت،) زیبایی بصری  2
 
 

 10 رعایت نسبت و تناسبات موضوع  طراحی مناسب، 3
 
 

 10  یسازدل م و مبانی رعایت اصول 4
 
 

 15  فیلم ارسالی( بهباتوجهماکت ) اثر دربارهتوضیحات صاحب/ صاحبان  5
 
 

 5 خالقیت و نوآوری  6
 
 

  5 ساخت مراحل مستنداتکیفیت  7

            15 میزان شباهت اثر با نمونه واقعی() علمی مبانی رعایت 8
 
 

  5 (استشامل امتیاز  یکارگروه) بودن تیم دونفره 9

  10 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 10

  100 امتیاز نهایی جمع

 ............ :................... امضا :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................. :ای/استانیمنطقهاول نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :ا........ امض........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهدوم نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :....... امضا........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهسوم نام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

آموزی سرای دانشپژوهشمدیر 

 منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 قطب استانی نجومسرای پژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 خانوادگینام و نام 

 سراهایپژوهشکارشناس امور 

 یآموزدانش

 

 تاریخ و امضا
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 6   ویپست

 کاوش فضاییراهنمای 

 ی آموزدانش سرااهیوهشژپ دوره مسابقات نجوم چهارمین

تحصیلی 
  1401-1402 رد سال 
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 :مقدمه .1

کاوش فضا شود. گرچه ه میز جو زمین پرداختفضای بیرون افضایی به جستجو در های فناوریهای فضایی با استفاده از دانش نجوم و در کاوش

و بدون سرنشین  دارنیسرنشفضاپیماهای  لهیوسبهشود، اما کاوش فیزیکی فضا ها انجام میان و از طریق انواع مختلف تلسکوپمنجم لهیوسبهبیشتر 

درک اجزای مختلف در  آموزاندانش توانایی سنجش گرایش، این از مهم کسب اطالعات از فضای بیرون از زمین است. هدف یهاراههم از 

 است. و مدیریت یک پروژه علمی یزیربرنامهفضایی و  تیمأموریک 

  کنندگان:شرکتشرایط  .2

مشخص شده در تقویم  یبندزمان، طبق شودیمم الاع متعاقباًکه  یاسامانهدر  توانندیمدوم متوسطه و  اول یهادوره انآموزدانش تمام

 نمایند. نامثبت نفره 3یا  2یا تیم  انفرادی صورتبه ،18/10/1401مورخ  418/400طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  نامهوهیشاجرایی 

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

 :شرایط اختصاصی اثر .3

فرضی  تیمأموراحی یک های فضایی، به طرآموزان با استفاده از اطالعات نجومی خود و کسب اطالع از فناوریدر این گرایش، دانش .1

شتاری و نو یک فایلقالب در  کاوش فضایی، تیمأمور این گزارش .پردازندیمواقعی درون منظومه شمسی فضایی به سمت یک جرم 

 .گردد ارسالتنظیم و ( نتی)پاورپو تصویری

و  هاارکیس ،هاآنقمار ااجرام درون منظومه شمسی )خورشید، سیارات یا  از یکی انیاز م را خود موردنظرجرم  یستیباآموزان دانش .2

 درج گردد. ، در گزارشتیمأمورمختصات دقیق و مسیر حرکت جرم در زمان اجرای  .ندینما انتخاب (دارهادنباله

تحصیلی  هیو پا آموزاندانش یخانوادگ نام و نام نام گروه پژوهشی، ،موردنظرفضایی، نام جرم نجومی  تیمأموردر صفحه اول گزارش نام  .3

 .نوشته شود آنها

بررسی شده و نتایج ، موردنظرجرم  یسوبه احتمالی یهاتیمأمورمشابه تعیین گردد. سابقه  یهاتیمأموراهداف  بهباتوجه تیمأموراهداف  .4

 در گزارش قید گردد.  هاآنحاصل از 

آن مورد بررسی قرار گرفته  ازیموردن یهاتیقابلاجزا و  ومفهومی طراحی شود  صورتبه ،فضایی تیمأموربرای انجام این  ازیموردنکاوشگر   .5

 ارائه شود. ،و پیشنهادهای الزم برای ساخت آن

 معمول یهاموشک میان از تیمأمورمتناسب با ابعاد، وزن و مسیر  ،موردنظربرای فرستادن کاوشگر به سمت جرم  ازیموردنپرتابگر یا موشک  .6

میزان توجه  بهاتوجهب ،موردنظرانتخاب شود. اعضای گروه در صورت پیشنهاد ساخت موشک  ،فضایی یهاتیمأموردر سطح دنیا برای انجام 

 د شد. ناز امتیاز این بند برخوردار خواه ،ازیموردنبه جزئیات و اجزای 

برای  ازیموردنر متخصص در طراحی ایستگاه کنترل زمینی به نحوه ارتباط با کاوشگر، نحوه کنترل آن، نحوه دریافت اطالعات و همچنین کاد .7

 . توجه شوددریافت و تحلیل اطالعات و صدور دستورات الزم 

)فرود یا گردش  تیرمأمو، موقعیت زمین و همچنین هدف تیمأموردر زمان اجرای  موردنظرمحل قرارگرفتن جرم  بهباتوجه تیمأمورمسیر  .8

 مداری( تعیین گردیده و در گزارش نوشته شود. 

مسیر تعیین شده برای  بههباتوج( موردنظر)شامل زمان پرتاب کاوشگر، خروج از مدار زمین و ورود به مدار جرم  تیمأمورانجام  یبندزمان .9

 ی محاسبه و در گزارش درج گردد.بر حسب تاریخ شمسی و میالد تیمأمورانجام 

 هاشیآزمایا انجام  یبردارنمونه ،یربرداریتصود توانمیکه  تیمأمورهدف  بهباتوجه ،موردنظرجرم  کاوشگر در مدار قرارگرفتننحوه فرود یا  .10

 بررسی و تعیین شود.، باشدمربوطه بر روی جرم 

 در گزارش نوشته شود. شدهیزیربرنامههای و تصویربرداری هایبردارنمونه، هاشیآزماشرح  .11
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 مجزا پرداخته شود: صفحاتبه هر یک از موارد ذیل در  ،کاوش فضایی تیمأمور در گزارش .12

  موردنظرجرم نجومی 

  و سابقه انجام آن تیمأمورهدف 

  کاوشگر 

 پرتابگر 

 ایستگاه کنترل زمینی 

 تیمأموراجرای  یبندزمان 

  جرم موردنظر دوربهفرود یا گردش 

 هایبردارعکسو  یبردارنمونه، هاشیآزما 

  تیمأمورمسیر 

به آموزی دانش سراهایشپژوهپژوهشی و نمایشگاه دستاوردهای  - دوره جشنواره علمی چهارمینبرگزاری  بخشنامه به شرایط عمومی :1تذکر 

 شود. توجه 18/10/1401مورخ  418/400شماره 

 :اثر ازیموردنمستندات  .4

 .(استمنطقه  یسراپژوهشنحوه ارسال بر عهده  نییارسال گردد: )تعآموز دانشبا نام ( ZIP( فشرده  لیفا کیدر  لیمستندات ذ

  افیدیپفضایی در قالب یک فایل  تیمأمورگزارش  .1

 تیمأمورگزارش  یاقهیدق 5ویدئوی فایل  .2

 تکمیل شده 1 برگنمون .3

 .گردندداوری حذف می ندیفراآثاری که بدون مستندات الزم ارسال گردند، از تذکر: 

 :(یداور ندیفرا) ییمراحل اجرا .5

آثار خود را در موعد مقرر به بایستی ، اندنموده نامثبت نجوممسابقات ای منطقهانی که در مرحله آموزدانش :ایمنطقه. مرحله 1ـ  5

 شده و برگزیدگان داوری 2 برگنمون اساس و بر منطقهآموزی سرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله توسط نمایند منطقه ارسالسرای پژوهش

 هدایتو  راهنمایی ندیفرامنطقه، آموزی سرای دانشپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق

قطب استانی سرای وهشپژندات این آثار، به مستفایل آنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار

 ارسال گردند. نجوم

غیرحضوری  صورتبه نجوم قطب استانی در یامنطقهمرحله مستندات آثار برگزیده در این مرحله، بررسی و ارزیابی  :مرحله استانی. 5-2 

 و آموزی استاندانش سراهایپژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت نجوم تحت استانی قطب این مستندات توسط. گیردانجام می

  گردند.می معرفی ،منطقه با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2برگ نمون اساس بر

( ایمرحله منطقه) سرای منطقهعلمی مجازی نجوم که توسط پژوهش آزمون بایست دردر این گرایش می کنندهشرکتآموزان تمامی دانش تذکر:

از امتیاز فرم داوری مسابقه را به خود اختصاص  نمره 10نمایند. امتیاز آزمون علمی مجازی،  گردد، شرکتبرگزار می( مرحله استانی) قطب استانی /

، در گردد(. محتوای الزم برای شرکت در آزمونمیمیانگین نمرات اعضای تیم محاسبه  صورتبه کنندهشرکتهای نمره آزمون برای تیم) دهدمی

در سه دسته  سؤاالت .است دسترسقابل nojum_src@کانال قطب کشوری نجوم در شبکه شاد و ایتا به آدرس و سایت قطب استانی نجوم 

 متوسطه طراحی گردیده است. آموزان دوره دوم ابتدایی، اول متوسطه و دوم متناسب با پایه تحصیلی برای دانش
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  :ضمائم .6

 فضاییکاوش  شناسنامه :1 برگنمون

  استان/ شهرستان

  آموزیدانش سراینام مدرسه / پژوهش

  کد ثبت اثر در سامانه

  نام اثر

  گرایش اثر

    انآموزدانشنام و نام خانوادگی 

    کد ملی

    پایه تحصیلی/ رشته تحصیلی

    تلفن همراه/تلفن ثابت

 چکیده طرح

 

 شرح مختصر نوآوری اثر

 

 خانوادگینام و نام 

 استاد راهنما

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

 آموزشی  واحد ریمد

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

  منطقهآموزی سرای دانشمدیر پژوهش

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره
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 کاوش فضاییداوری غیرحضوری : 2 برگنمون

 :ثبت شده اثر در سامانهکد  :عنوان انجمن

 :رشته تحصیلی :منطقه/ناحیه :شهر :استان

 شماره تماس کد ملی انآموزدانشنام و نام خانوادگی 
پایه 

 تحصیلی

    

    

    

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 امتیاز

کسب 

 شده

 توضیحات

   10 فضایی جرم و مختصاتانتخاب جرمی نجومی مناسب و ثبت مشخصات  1

   12 انجام شده یهاکاوشو سابقه  تیمأمورشرح اهداف  2

   10 تیمأمورطراحی مفهومی کاوشگر متناسب با اهداف  3

   10 انتخاب پرتابگر مناسب یا طراحی آن / طراحی ایستگاه کنترل زمینی 4

   10 موردنظرشرح مسیر پرتاب و مسافرت کاوشگر از زمین تا جرم  5

   10 متناسب با مختصات واقعی جرم تیمأموردقیق اجرای  یبندزمان 6

   5 موردنظرجرم  دوربهگردش مداری کاوشگر  شرح نحوه فرود یا 7

   10 موردنظر یهایبردارنمونهو  هایربرداریتصو، هاشیآزماشرح  8

   13 تیمأمورشرح  یاقهیدق 5فیلم   9

   10 .)گرددمی محاسبه تیم اعضای نمرات میانگین (مجازی آزمون نمره 11

  100 امتیاز نهایی جمع

 ............ :................... امضا :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................. :ای/استانیمنطقهاول نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :ا........ امض........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهدوم نام و نام خانوادگی داور 

 ............ :....... امضا........... :شماره تماس ................... :مدرک تحصیلی ............................ :ای/استانیمنطقهسوم نام و نام خانوادگی داور 

 نام و نام خانوادگی

  منطقهآموزی سرای دانشپژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 نجومقطب استانی سرای پژوهشمدیر 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 یآموزدانش سراهایپژوهشکارشناس امور 

 

 تاریخ و امضا
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    7   ویپست
 نجومی انیبن دانشکارآفرینی  گرایش راهنمای   

 آموزی دانش سرااهیژپوهش دوره مسابقات نجوم چهارمین

تحصیلی
    1401 -1402 رد سال 
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 :مقدمه .1

 یهایگذاراستیسی و پژوهشی در اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده است و بسیاری از مراکز علم یهاسال، در انیبندانش یوکارهاکسبتوسعه 

اقتصادی  یهاتیفعالای برای رقابت بین نیاز به وجود عرصه رونیازادانش و تبدیل علم به ثروت دارند.  یسازیتجاربه  یاژهیوخود نگاه 

در عرصه  آموزاندانش یهاتیفعالبه  دادنجهت منظوربهعلمی در سطوح مختلف محسوس است. در همین راستا و  یهاگروهتوسط  انیبندانش

گرایش این است  نیاز ا. هدف گرددیمدانش اجرا  یسازیتجارنجومی با رویکرد  انیبندانشگرایش کارآفرینی  ،ینیآفرارزشبه سمت نجوم 

 یسازهیشبا تشکیل یک گروه و و ب کار گرفتهخود را در زمینه نجوم و مسائل مرتبط به آن برای خلق ثروت به  یهاآموختهآموزان بتوانند  تادانش

 مشارکت در توسعه اقتصادی کشور را تمرین کنند.  ،انیبندانش یهاشرکتکار 
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مشخص شده در تقویم اجرایی  یبندزمان، طبق شودیمم الاع متعاقباًکه  یاسامانهدر  توانندیمدوره اول و دوم متوسطه  آموزاندانش تمام

در این گرایش  نفره 3حداکثر  انیبندانشگروه در قالب یک  ،18/10/4011مورخ  418/400طرح شهید کاظمی آشتیانی به شماره  نامهوهیش

 .نمایند ناممسابقات نجوم ثبت
 باشند. جنسیت و دوره منطقه، یک از باید گروه اعضای :تذکر

 

 :شرایط اختصاصی اثر .3
 در  حاًیترجوژه کارآفرینی ، نسبت به تعریف و اجرای یک پرانیبندانشپس از تشکیل گروه  ستیبایمدر این گرایش  کنندگانشرکت

 .اقدام نمایند با موضوع مرتبط به نجوم یکی از سه قالب ذیل

 علمی معتبر دریافت نمایند. را از مراکز ازیموردنی هاهیدییتأی علمی بایستی هادستورالعملمطابق  گروه پس از تولید یکی از محصوالت 

ی قطب استانی داشته سراپژوهشدر صورت صالحدید داوران بایستی آمادگی الزم را جهت ارسال اثر به  آموزاندانشالزم به ذکر است 

 باشند.

  در قالب بازارچه حصول مجهت فروش ( برندینگ) و نمادسازی( مارکتینگ) یابیو بازارباید اقدامات الزم جهت تبلیغات  انیبندانشگروه

 طراحی و اجرا نماید. های کسب و کار در مدارس یا ...

  صول( به گزارش پیشرفت مستند از مراحل اجرای پروژه )از تولید تا فروش مح یاقهیدق 15اعضای گروه باید با تهیه یک فیلم ویدئویی

 پروژه خود بپردازند.مرحله بهمرحله

 

 نجومی شهری (الماننماد)طراحی و ساخت   3-1
م قدیم و جدید از قبیل شهری با موضوع نجوم )مدل سیارات، ابزارهای نجو (الماننماد)نسبت به طراحی یک  تواندیم انیبندانشگروه 

اقدام نماید. زرگ ( در ابعاد ب... ایرانی مثل امید، زهره یهاماهوارهمدل ی ایرانی، هاموشکمدل اسطرالب یا ساعت آفتابی،  ،الحلق ذات

ا درون یمحیط شهر  در فرهنگی و ... یمراکز آموزششهری باید با هماهنگی نهادهای مربوط از قبیل شهرداری، مدارس،  (الماننماد) این

 یهاتیفعالجهت  یساخت، اعتبار یهانهیهزعالوه بر  نیمابیفدر قرارداد  دیباسایر نهادها نصب شود. نهاد مربوطه  فضای مدارس یا

 .شود مهیو مستندات پرداخت ضم ردیدر نظر بگ انیبندانشگروه  یاعضا

 

 آثار نجومی طراحی و تولید   3-2
 ، مجسمه، نقاشی، سفال و...(تابلوفرش، بازی نجومی، یآموزشکمکابزار، وسایل )نسبت به طراحی و تولید  تواندیم انیبندانشگروه 

اقدام به ساخت  تواندیم انیبندانشقرار گیرد. گروه  موردتوجهقدام نماید. در طراحی و تولید آثار باید انتقال و یادگیری مفاهیم نجومی ا



 ( 42صفحه ) 

 ستیبایماعضای گروه و  باید دارای ارزش تجاری باشد یک اثر نجومی در دو قالب نجوم قدیم و نجوم جدید نماید. آثار تولید شده

 از اثر تولید شده اقدام نموده و مستندات پرداخت ضمیمه گردد "ساخت و فروش حداقل پنج نمونه "نسبت به

 ای برخوردار است. دقیق از اهمیت ویژه یریگاندازهابزار ساخته شده و امکان  بودنیکاربردتبصره: در بخش ابزار نجومی 

 

 طراحی و ساخت اتاق نجوم 3-3
راکز آموزشی اقدام نماید. این م، کانون یا سایر سراپژوهشنسبت به طراحی و تجهیز یک اتاق نجوم در مدرسه،  تواندیم انیبندانشگروه 

 نیمابیفاید در قرارداد بیا رصدخانه باشد. محل میزبان ساخت این فضا  نماآسمانیک کالس آموزشی نجوم،  صرفاً تواندیماتاق نجوم 

 رداخت ضمیمه شوددر نظر بگیرد و مستندات پ انیبندانشاعضای گروه  یهاتیفعالجهت ساخت، اعتباری  یهانهیهزعالوه بر 

یقه به گزارش پیشرفت دق 15اعضای گروه باید با حضور در جلوی دوربین در قالب یک فایل ویدئویی در مدت  ،در پایان اجرای پروژه    

 پروژه خود بپردازند. مرحله بهمرحله

 

 آثار: ازیموردنمستندات  .4

 .(استمنطقه  یسراپژوهشنحوه ارسال بر عهده  نییارسال گردد: )تعآموز دانشبا نام ( ZIP( فشرده  لیفا کیدر  لیمستندات ذ

 فایل پاورپوینت  گزارش پروژه در قالب یک. 1

 گزارش جزئیات پیشرفت پروژه  یاقهیدق 15فایل ویدئویی .2

 ی(مدیر مدرسه در مرحله منطقه ای، تاییدیه پژوهش سرای منطقه در مرحله استان)تاییدیه پروژه  یسازیتجارمستندات .3

 ر در صورت درخواست قطب استانی نمونه فیزیکی اث ارائه .4

 تکمیل شده 1 برگنمون .5

 .گردندداوری حذف می ندیفراآثاری که بدون مستندات الزم ارسال گردند، از تذکر: 

 :(یداور ندیفرا) ییمراحل اجرا .5

آثار خود را در موعد مقرر به بایستی ، اندنموده نامثبت نجوممسابقات ای منطقهانی که در مرحله آموزدانش :ایمنطقه مرحله. 1ـ  5

 شده و برگزیدگان داوری 2 برگنمون اساس منطقه و برآموزی سرای دانشپژوهش. آثار، در این مرحله توسط نمایند منطقه ارسالسرای پژوهش

 هدایتو  راهنمایی ندیفرامنطقه، آموزی سرای دانشپژوهش. الزم است گردندمی معرفی استانی مرحله شرکت در جهت منطقه، سهمیهبا  مطابق

قطب استانی سرای وهشپژمستندات این آثار، به فایل آنها انجام داده و سپس نقاط قوت  و تقویتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزیده را مد آکار

 گردند.ارسال  نجوم

 صورتبه قطب استانی نجوم در یامنطقهمرحله رگزیده بمستندات آثار در این مرحله، بررسی و ارزیابی : . مرحله استانی5-2

 سراهایژوهشپ امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت نجوم تحت استانی قطب این مستندات توسط. گیردغیرحضوری انجام می

  گردند.می معرفی ،منطقه با سهمیه مطابق شده و برگزیدگان داوری 2برگ نمون اساس بر و آموزی استاندانش

مرحله ) سرای منطقهعلمی مجازی نجوم که توسط پژوهش آزمون بایست دردر این گرایش می کنندهشرکتآموزان تمامی دانش تذکر:

از امتیاز فرم داوری مسابقه را به  مرهن  10نمایند. امتیاز آزمون علمی مجازی، گردد، شرکتبرگزار می( مرحله استانی) قطب استانی /( ایمنطقه

گردد(. محتوای الزم برای میمیانگین نمرات اعضای تیم محاسبه  صورتبه کنندهشرکتهای نمره آزمون برای تیم) دهدخود اختصاص می

 دسترسقابلبه آدرس  nojum_src@در شبکه شاد و ایتا به آدرس کانال قطب کشوری نجوم و سایت قطب استانی نجوم شرکت در آزمون، در 

 . متوسطه طراحی گردیده استآموزان دوره دوم ابتدایی، اول متوسطه و دوم در سه دسته متناسب با پایه تحصیلی برای دانش سؤاالت .است
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 :ضمائم .6

 

 نجومی انیبندانشطرح کارآفرینی شناسنامه  :1 برگنمون

  استان

  شهرستان

  آموزیدانش سرایپژوهشنام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه 

  اثرنام 

  گرایش اثر

   آموزدانش خانوادگی نام و نام

   ملی کد

   رشته تحصیلی /تحصیلی دوره

   پایه تحصیلی

   تلفن همراه

 طرح چکیده

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی  مدیر

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره

 نام و نام خانوادگی

  منطقه آموزیدانش سرایپژوهشمدیر 

 

 ، تاریخ و امضاتلفنشماره
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 نجومی  انیبندانش: فرم داوری گرایش کارآفرینی 2برگ نمون

 (اتاق نجوم،ساخت  نجومی تولید آثار، المان شهری نجومی، ساخت )

 

 :کد ثبت گروه در سامانه :انیبندانشنام گروه 

 :دوره تحصیلی :منطقه/ناحیه :شهر :استان

 نام و نام خانوادگی اعضای گروه:                                                          

1  2 3 

 کد ملی: کد ملی: کد ملی:

 شماره تماس: شماره تماس: شماره تماس:

رد

 یف
 معیار ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز کسب 

 شده
 توضیحات

1 
بودن با  ریپذرقابت، طرح یا فرهنگی ی، اجتماعی، اقتصادیه صنعتیتوج

 جامعه یازهایتناسب با نی و و کارآمد ییکارا و ی مشابههانمونه
10   

2 
خالقیت در  کیفیت اجرای طرح )نوع سازه، کیفیت چاپ و ساخت و...( و

 طراحی و اجرا
10   

3 
ی، مهندسی معکوس، مطالعه )الگوبردار فرایند دستیابی به فناوری ساخت

 ( ، و ...منابع، ابداع و اختراع
10   

4 
بودن طرح و تناسب طرح با مخاطب  انیبندانشی پروژه و در اجرادقت علمی 

 علمی و آموزشی و ارزش
10   

5 

ی در قسمتی از طرح و پژوهشیعلمدرج نام و لوگوی چهارمین جشنواره 

 ها،تیسا ،هاروزنامهی جمعی، هارسانهی اجرای طرح در رساناطالع

 هایخبرگزار

10   

   20 گذارهیسرمای، بازاریابی و ارزیابی مشتری یا سازیتجارتولید انبوه،  6

7 
متخصص،  ی و جلب مشارکت دبیرانپژوهشیعلمهمکاری با مراجع 

 اساتید دانشگاهکارشناسان فنی و 
10   

   10 دانشگاهی، ثبت بازی( هیدییتأاز مراجع معتبر )ثبت اختراع،  هیدییتأگواهی  8

   10 (گرددیمحاسبه م میت ینمرات اعضا نیانگیم) ینمره آزمون مجاز 9

   100 یداور ازیامتجمع 

 نام و نام خانوادگی 

ی آموزدانشی سراپژوهشمدیر 

 منطقه

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

ی قطب آموزدانشی سراپژوهشمدیر 

 استانی نجوم

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

ی سراهاپژوهشکارشناس امور 

 ی آموزدانش

 تاریخ و امضا


