


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 اننو فناوری  چهارمین  دوره مسابقات 

تحصیلی 
 1401-1402سال 



 

 ( 1صفحه ) 

 الف ـ مقدمه :

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

دام به آموزی کشور، اقسراهای دانشای استراتژيک از علوم مختلف خواهد بود. قطب کشوری نانوفناوری پژوهشباشد و در قرن بیست و يکم، شاخه

ش های پژوهشي در اين حوزه، داننانوفناوری نموده است تا ضمن ترغیب و تشويق دانش آموزان به فعالیتبرگزاری چهارمین دوره مسابقات کشوری 

 را شناسايي و زمینه ارتباط موثر ايشان با فعاالن حوزه نانوفناوری و صنايع مرتبط را فراهم آورد.مند آموزان مستعد و عالق

 ب ـ اهداف :

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

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

 نانوفناوری حوزه در تحقیقي های پروژه انجام و طراحي جهت مناسب زمینه ايجاد .3

 پ ـ معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان مسابقات : 

رايي مطابق تقويم اج، بر اساس شرايط و صالحديد استان حضوریغیربه صورت حضوری و  ؛استاني و منطقه ای مرحله دومسابقات در اين  .1

مورخ  418/400به شماره  )طرح شهید کاظمي آشتیاني( شیوه نامه اجرايي برنامه ها و رويداد های کیفیت بخشي مدارس متوسطه 8مندرج در بند 

 يمبتن های گرايش باو پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهای پژوهش سراهای دانش آموزی  –تحت عنوان چهارمین دوره جشنواره علمي  18/10/1401

 مي گردد. برگزارآفريني  کار مهارت و پژوهش، آموزش، ترويج، بر

اد  در شبکه ملي ش سراهای دانش آموزی پژوهشاز طريق کانال رسمي متعاقبا کنندگان اين دوره از مسابقات،  شرکت نام ثبتو نحوه سايت  .2

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

توسط پژوهش سرای دانش آموزی  ،بخشنامه اين 7تا  1شماره راهنمای هر گرايش موضوع پیوست های  5مرحله منطقه ای مسابقات وفق بخش  .3

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

 گردد. مي برگزارجدول ذيل، 

 نظارت با و استاني های توسط قطب بخشنامه، اين 7تا  1راهنمای هر گرايش موضوع پیوست های شماره  5مرحله استاني مسابقات وفق بخش  .4

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

 .گردد مي تعیین شده در جدول ذيل، برگزار سهمیهو 

 فردی /گروهی گرایش مسابقه ردیف
دوره دوم 

 ابتدایی

دوره اول 

 متوسطه

دوره دوم 

 متوسطه نظری

دوره دوم متوسطه فنی 

 و حرفه ای و کاردانش
 راهنما

 1پیوست  3 - - نفره 3 تا 2 تیم يا انفرادی پژوهشي   -علمي مقاله 1

 2پیوست  - 3 - نفره 2 يا تیم انفرادی پیشنهاد پژوهش نوآورانه 2

طراحي محصول با محوریت  3

 کارآفریني
 3پیوست  3 3 - نفره 3 تا 2 تیم يا انفرادی

 4پیوست  - - 3 نفره 2 تیم يا انفرادی مدرس کوچک 4

 5پیوست  2 - - نفره 3الزاما تیم  جام )مناظره علمي( نانو فناوری 5

 6پیوست  - 3 - نفره 4الزاما تیم  انجمن علمي پژوهشي نانو 6

 7پیوست  - - 3 نفره 2 تیم يا انفرادی گزارش نویسي و مستند سازی 7

ن ادر صورت نیاز به راستي آزمايي در داوری برخي از گرايش ها، داوران مختارند بنا به صالحديد دبیرخانه پژوهش سرای منطقه، با دانش آموز تذکر:

 به صورت حضوری يا آنالين مصاحبه داشته باشند.

 



 

 ( 2صفحه ) 

 :مسابقات شرایط عمومی ـ  ت

  يک گرايش از مسابقات مي باشد.تیم به شرط ارائه آثار متفاوت، مجاز به شرکت در بیش از  هر .1

ژوهشي پ –را تنها در يکي از مسابقات چهارمین دوره جشنواره علمي مشخص اثر يک کننده در مسابقات متعهد مي شوند که اعضای تیم شرکت .2

جشنواره  پژوهشي و -علميدر مسابقات جشنواره استاني يا کشوری که در سنوات قبل موفق به کسب رتبه  اثریشرکت دهند. همچنین از ارسال 

 د.مورد ارزيابي قرار نمي گیر استانيدر مرحله حذف شده و  اثر مربوطهخودداری شود. در صورت عدم رعايت،  ،شده اند نوجوان خوارزمي

 با عنايت به ماهیت ترويج کار گروهي در مسابقات، مقتضي است تمامي اعضای تیم در کل فرآيند مسابقه شرکت کرده و بر نحوه ی انجام کار و .3

 ، تسلط کامل داشته باشند. لذا عدم رعايت اين موضوع، موجب کسر نمره برای تیم مي شود.همطالب علمي مربوطارائه 

عالیت های آزمايشگاهي در واحدهای آموزشي و پژوهش سراهای دانش آموزی از اهداف مهم برگزاری اين مسابقات از آنجا که اشاعه و بهبود ف .4

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

 ، ضروری مي باشد.آئین نامه اجرايي مدارس و تبصره آن در 85ده ماوفق پسر شرکت کننده در جشنواره 

هش سراهای و پژو نانو توسعه فناوری ويژه ستاد همکاری با نانو قطب کشوری توسط گرايش، تفکیک به رايگان آموزشي های دوره ها و کارگاه .5

عضويت در پژوهش سرای محل تحصیل از دوره های آموزشي بهره مند گردند توانند با آموزان ميدانشلذا؛  .گردد مي عالم و برگزارفعال استانها ا

فناوری محتواهای علمي مرتبط با  nano_src@ (https://shad.ir/nano_src ) کانال قطب کشوری نانو در پیام رسان شاد مراجعه به يا با 

را دريافت نموده و عالوه بر شرکت در کارگاه های آموزشي قطب کشوری، توان علمي خود را با شرکت در کارگاه ها و مشورت با پشتیبانان  نانو

 ارتقا بخشند. کانالعلمي اين 

، به استان آموزی دانش سراهای پژوهش امور پیگیری و نظارت کارشناسفناوری با هماهنگي نانوقطب کشوری  ؛در داوری مرحله استاني مسابقات .6

 د.وند اجرای برخي از گرايش ها نظارت مي نمايبر ر ذيلو مطابق با نمون برگ عنوان ناظر 

 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      ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده از حداکثر زمان دفاع .1

 30  ×3      نجام اثرراستي آزمايي روش ا .2
 30  ×3      طرح سواالت علمي و تخصصي مبتني بر اثر ارائه شده  .3

 20  ×2      طرح نقدهای سازنده و بیطرفانه .4

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

 100  جمع امتیاز نهایی

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 سرای دانش آموزی پژوهشمدیر 

 فناوری نانوقطب استانی 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

سراهای دانش آموزی  کارشناس امور پژوهش

 اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 نماینده گروه ترویج و فرهنگ سازی

 توسعه فناوری نانو ستاد ویژه

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 دبیر علمی قطب کشوری

 فناورینانو

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 3صفحه ) 

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

 ، مي باشد.گان آثاربا ذکر نام تولید کنند

با گرايش  مرتبط علمي محتواهای همکاران و ارائه ويژه خدمت ضمن آموزش دوره ارائه قالب علمي، در های توانمندیارتقای  آموزشي های دوره .8

 در طي ياستان قطب های و توسعه فناوری نانو ستاد ويژهفناوری پژوهش سراهای دانش آموزی با همکاری نانوقطب کشوری  های مسابقات، توسط

 گردد. مي اجرا تحصیلي سال

(، 1400/  05/  10 کمیسیون معین شورای عالي آموزش و پرورش تاريخ 41 جلسه مدارس )مصوب اجرايي نامه آيین 104 ماده استناد تبصرهبه  .9

 ارائه و پژوهشي - علمي جشنواره کشوری و استاني مرحله در آنان موثر حضور و آموزیدانش سراهایپژوهش در آموزاندانش فعالیت و عضويت

 باشد. داشته سهم دوم و اول هاینوبت مستمر ارزشیابي نمره تعیین در تواندمي مربوطه، معلم تايید با اثر

 .یرندگ مي قرار تقدير مورد ،اساس مصوبات دبیرخانه برنامه ريزی و اجرايي سازی جشنواره استان برو استان  سطح در مسابقات منتخبین .10

ت و پیگیری امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان مي توانند پس از پايان داوری استاني، تعدادی از رتايیديه علمي، کارشناس نظاجهت دريافت  .11

فناوری انونبه قطب کشوری ، جهت ارزيابي آثاربه همراه مستندات کامل هر يک از  با نامه رسميهر گرايش را  شايسته تقدير علميآثار منتخب 

برای آثار مورد تأئید قطب . ارسال نمايند تهران 15آموزی ابن سینا منطقه  دانشهران پژوهش سرای مستقر در اداره کل آموزش و پرورش شهر ت

 صادر خواهد شد.ذيل  نمون برگطبق  علميديه تايی ،کشوری

 تاییدیه علمی نمون برگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ميرس کانال به است ضروری آموزشي، محتواهای از استفاده و مسابقات اجرای روند در احتمالي تغییرات و اخبار آخرين از اطالع کسب جهت .12

فناوری در شبکه ملي شاد نانويا کانال قطب کشوری  https://shad.ir/pajouheshsara سراهای دانش آموزی در شبکه ملي شاد  پژوهش

https://shad.ir/nano_src نمايید. مراجعه 

  نام خدابه 

 ی پژوهش-فناوری چهارمین دوره جشنواره علمینانومسابقات اثر ارائه شده در تاییدیه علمی 

 «آشتیانی شهید کاظمی طرح »  

 1401-1402سال تحصیلی 

 شماره : 

 تاریخ :

 

   .............. ............................................................................................................................................................ با عنوان بدین وسیله گواهي مي شود که اثر

... ................................................................................................................................ (ملي کد–نام خانوادگي توسط دانش آموز/دانش آموزان)نام و

 پژوهشي-مسابقات فناوری نانو چهارمین دوره جشنواره علمي... ...........................................................................................................در گرایش 

 ارائه شده و پس از ارزیابي توسط قطب کشوری فناوری نانو، 1401-1402سال تحصیلي )طرح شهید کاظمي آشتیاني( 

  .استموفق به دریافت تاییدیه علمي گردیده 

اوری فننانودبیر علمي قطب کشوری 

 پژوهش سراهای دانش آموزی

 

فناوری  نانورئیس قطب کشوری 

 پژوهش سراهای دانش آموزی  
 انوفناوری ن توسعه ستاد ویژهدبیر 



 

 ( 4صفحه ) 

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

 استاني:های ه انخمسئولیت ها و وظایف کلي دبیر 

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

 .فناورینانو استفاده از قطب کشوریبا  توجیهي برای داورانبرگزاری جلسه  .2

 درناطق ممديران پژوهش سراهای و کارشناسان وفق شیوه نامه های اختصاصي مسابقات و رفع مغايرت با مشارکت  مناطقررسي انطباق آثار ب .3

 .موعد مقرر

 .و بي توجهي به تذکرات مربوطه استانداردهای اخالقي الزم در داوریجايگزين نمودن داور در صورت مشاهده مغايرت عملکرد ايشان با  .4

 ايجاد مشکل پیش بیني نشده )بیماری و ...( برای داوران. جايگزين نمودن داور در صورت .5

اه با صورتجلسه همر دوره های مسابقات متبوع و اعالم نتايج به دفتر متوسطه نظری با نامه رسمي -بررسي و تايید گزارشات داوری تمامي گرايش .6

 هیئت داوران.

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

 د.ناهداف، وظايف و ويژگیهای داوری آشنا باشبا  .1

 .م آنها در زمان معلوم هستندتنها به داوری آثاری بپردازند که در حیطه ی توانايي حرفه ای آنان مي گنجد و همچنین قادر به انجا .2

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

ب زدن آسیز اطالعات به دست آورده هنگام داوری، به نفع خود يا هر شخص يا سازمان ديگری استفاده نکنند و همچنین از اين اطالعات، برای ا .4

 .و يا بي اعتبار جلوه دادن ديگران استفاده ننمايند

 .اجازه ندهند که داوری آنها تحت تاثیر مسايلي چون ملیت، مذهب، باورهای سیاسي، جنسیت و يا ديگر مسايل اين چنیني قرار گیرد .5

 .ز کننددر نقدها بي طرف و سازنده باشند و از خشونت کالمي، اصطالحات زننده و توهین آمیز پرهی .6

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

 .کنند

 .داز داوری در آن گرايش خودداری کنن استانيدر دست انجام دارند، با اعالم به دبیر قطب  ؛اگر پژوهشي شبیه به اثر ارائه شده .8

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

 .ه هر دلیلي از ارتباط )تلفني، مجازی و ...( با دانش آموزان پرهیز نمايندب .10

 خودداری نمايند و توجه داشته باشند که مشخصات داورانبه هر دلیلي از ارتباط )تلفني، مجازی و ...( با داوران ساير گرايش ها و مسابقات ديگر  .11

 .هر گرايش و مسابقه، محرمانه بماند

ثر با سعه صدر اجازه استفاده از حداک باشند وايجاد آرامش در دانش آموزان منتخب  و اثرزمینه ساز دفاع مناسب از  ،استانيدر مرحله دفاع آنالين  .12

 .ز صحبت ننمايندنیدر مورد نتیجه  را داده وزمان دفاع 

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

 .در صورت امکان از طريق مصاحبه غیر حضوری، اين موضوع را بررسي کنند .1

 .نماينداز صاحبان اثر مطالبه ؛ استانيبا وساطت دبیر قطب  را تايیديه رسمي يکي از مراجع علمي منطقه ای ،در صورت امکان .2

 .مدارک و مستندات حاصل از بررسي دقیق آثار جهت اثبات ادعاهای مطرح شده را ثبت و به سرپرست تیم داوری تحويل نمايند .3



 

 ( 5صفحه ) 

در صورت تشخیص هر يک از موارد اثر فرا دانش آموزی، کپي برداری شده از طرح های موجود، اثر خارج از محدوده علمي گرايش موردنظر،  .4

 .اثر صفر منظور گردد آناوران، امتیاز با رای حداقل دو سوم تیم د

 انتظارات هنگام آماده کردن گزارش داوری: 

 .به طور جزئي و دقیق به داوری آثار بپردازند و بررسي و تحقیقات الزم و اساسي را در زمان داوری اثر انجام دهند .1

ی جه کنند تا با همفکری اعضای تیم داوری، درک بهتررا برگزار و به نقطه نظرات داوران ديگر توری گرايش مربوطه داوتیم جلسه تخصصي  .2

 .از اثر حاصل شده و دقت تصمیم گیری افزايش يابد

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

 .تحويل نمايند استانينه تکمیل نموده و به قطب در هر مرحله، فرم های داوری را برای هر اثر به طور جداگا .4

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

 .مي باشد ؛جديد مورد تايید يا داورانمجاز به بررسي مجدد اثر توسط داور  استانيقطب  ،داوران دريک اثرات زياد نمر تفاوتدرصورت  .6

 معرفی برگزیدگان منطقه ای برای شرکت در مرحله استانی مسابقات : ـ ج

ذکر  مستندات مورد نیاز آثارمنطقه به همراه تمامي  توسط مدير پژوهش سرای دانش آموزی و برگزيدگان مرحله منطقه ای مطابق نمون برگ ذيل

راهنمای هر گرايش و نمون برگ های داوری برگزيدگان؛ با نامه رسمي اداره آموزش و پرورش منطقه به پژوهش سرای قطب استاني  4شده در بخش 

حوه ارسال آثار در مرحله منطقه ای، بر عهده پژوهش سرای منطقه و در مرحله استاني، بر عهده تعیین نمعرفي مي گردند.  فناورینانو

 مي باشد.برنامه ریزی و اجرایي سازی استان انه دبیرخ

 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 خانوادگینام و 

 آموزیسرای دانشمدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 معاون آموزش متوسطه منطقه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 پرورش منطقه وآموزش تیریمد

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 6صفحه ) 

 1   ویپست

 ژپوهشی-علمی راهنمای مقاهل

 نش آموزی دا چهارمین دوره مسابقات اننوفناوری ژپوهش سرااهی 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 

 



 

 ( 7صفحه ) 

 مقدمه : .1

وانند مورد مي تهمه مقاطع سني  در فعالیت ها . اين نوعضروری و اجتناب ناپذير است ،دارند و پژوهشي پرداختن به فعالیت هايي که ماهیت ترويجي

نانوفناوری برگزار مي گردد. اين رويکرد با هدف فعال سازی بخش پژوهشي در حوزه  -قرار گیرند. در همین راستا، مسابقه بزرگ مقاله علمي توجه

 پژوهش دانش آموزی پژوهش سرا ها و انجمن های علمي مدارس و تعامل اين دو بخش تعريف گرديده است.

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

وه نامه طرح شی اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم مي شود، طبق توانند مي متوسطه دوم دوره آموزان دانش تمام

 نمايند. نام ثبت نفره 3تا  2انفرادی یا تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  418/400به شماره شهید کاظمي آشتیاني 

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندبايد از يک  تیم اعضای: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

، موضوعات چهارمین دوره جشنواره خواهد بود. ترجیحا 1401 عنوان چالش به آب، محیط زيست، مواد غذايي و کشاورزی محورهای .1

ای آن را اجرا و گزارش کار علمي خود را به صورت آموزان بر اساس عالقه خود يکي از موارد ذکر شده را انتخاب کرده و به روش خالقانهدانش

 مقاالت، حاصل کار پژوهشي دانش آموزان ارائه دهنده باشد.ارائه نمايند و پژوهشي  -يک مقاله علمي

 مقاالتي که از سومین دوره مسابقه کشوری نانوفناوری مجاز به شرکت هستند، بايستي يکي از دو شرط زير را دارا باشند : .2

 .باشند کرده تکمیل را طرح و کرده برطرف را اشکاالت که صورتي در اند، نشده رتبه حائز مختلف مراحل در که مقاالتي( الف

 .باشند داده ادامه را آن يا و تکمیل را طرح که صورتي در اند، شده رتبه حائز مختلف مراحل در که مقاالتي( ب

 .پژوهشي است -هر دانش آموز تنها مجاز به ارسال يک مقاله علمي .3

سازگاری نانومواد مورد استفاده و همچنین استفاده از اساتید راهنما به ايمني و زيستآموزان و شايسته است در فرآيند اجرای پژوهش، دانش: 1تذکر

 ای داشته باشند.های سبز در سنتز نانومواد توجه ويژهروش

هادهای ندر صورتي که جهت پیشبرد فعالیت های مرتبط با مقاله از امکانات، تجهیزات و دستگاه های آنالیزی قطب های استاني وکشوری، : 2تذکر

 دد.رعلمي مرتبط، دانشگاهها و موسسات آموزشي، مدارس، پژوهش سراها و ... استفاده شده است، ضروری است نام مرکز و گواهي تائید آن دريافت گ

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومي شرايط به :3تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملي کد با( ZIP) فشرده فايل يک در ذيل مستندات

 1با جدول  منطبق pdfو   wordبه صورت فايل های  پژوهشي -علمي مقاله .1

 تکمیل شده  1نمون برگ  .2

 تکمیل شده  2نمون برگ  .3

 تصوير عکس پرسنلي)اسکن شده يا با کیفیت مطلوب( .4

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر  فناورینانودانش آموزاني که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 ساسا به پژوهش سرای منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  مي معرفي استاني مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزيدگان داوری 3 نمون برگ

آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آکار هدايتو  يند راهنماييآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. فناورینانواستاني پژوهش سرای قطب 



 

 ( 8صفحه ) 

 دانش هایسرا پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت فناورینانو استاني های قطب توسط. مرحله اول استانی : 5-2

نمايند، به مرحله دوم استاني کسب را  امتیاز میانگین نمرات داوری درصد 50. آثاری که حداقل دمي شون داوری 3 برگ نمون اساس استان، بر آموزی

 راه مي يابند.

با صاحبان اثر مي باشد. الزم است  4حضوری يا غیرحضوری )آنالين( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

همزمان در جلسه دفاع شرکت نمايند. در نقش داشته و به صورت تیمي در اين گرايش شرکت نموده اند، به صورت  مقالهدانش آموزاني که در تدوين 

 معرفي مي گردند. 5مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم استاني، طبق نمون برگ نهايت آثار منتخب با کسب باالترين امتیاز از 

 ضمائم : .6

 پژوهشی –مقاله علمی  راهنمای تدوین :  1جدول 

 گردد:صفحه و با رعایت موارد ذیل، ارائه  15مقاله حداکثر در 

 سانتیمتر باشد.5/1حاشیه های صفحه بايد از باال، پايین، چپ و راست صفحه  .1

 تهیه شود. 12اندازة  B Nazaninتک ستوني و با فونت ،  15/1، فاصله بین خطوط  Justifyراست چین شده و  متن اصلي مقاله فقط به زبان فارسي، .2

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

 10، اندازه B Nazanin BOLDعنوان و آدرس نويسندگان و استاد راهنما : فونت  .4

 12، اندازه B Nazaninخالصه ای از تمام آنچه که انجام شده و بدست آمده است( : فونت چکیده مقاله ) .5

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

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

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

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

 12، اندازه B Nazaninبحث : فونت 

 12، اندازه B Nazaninنتیجه گیری : فونت 

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

 و مطابق با استاندارد 10، اندازه    Times New Romanو منابع انگلیسي را با فونت 11اندازه  ، B Nazaninمنابع و مراجع : منابع فارسي را با فونت 

 تايپ نمايید. مرجع نويسيهای 

 9، اندازه B NazaninBOLDزير نويس : فونت 

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 ( 9صفحه ) 

 پژوهشی -مقاله علمی : شناسنامه 1نمون برگ 

  استان/ شهرستان / منطقه يا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  مقالهعنوان 

    دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

    ملي کد

    تحصیلي/ پايه تحصیلي رشته

    تلفن همراه/ تلفن ثابت

کار آزمايشگاهي  مراحلعکس از  3 + چکیده مقاله

 دانش آموزان پژوهش

 

طور مختصر شرح نوآوری پژوهش صورت گرفته را به 

 دهید

 

پژوهش صورت گرفته در چه مرحله ای است 

 )آزمايشگاهي، نمونه اولیه، نیمه صنعتي، صنعتي(

 

آيا پژوهش صورت گرفته قابلیت صنعتي شدن را دارد؟ 

در صورت مثبت بودن پاسخ، با دلیل شرح دهید و بازار 

 بیان کنید.مورد استفاده از آن را 

 

  سرا، دانشگاه و ...()پژوهشنام مرکز همکار 

  تلفن همراه   / نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 تعهد نامه اثر

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

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

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

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

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

 امضای آموز دانش امضای آموز نام و نام خانوادگی دانش 

 استاد راهنما

 خانوادگی و نام نام

 آموزشی واحد مدیر

 

 

 مهر – امضا

 نام و نام خانوادگی 

 تحصیل محل آموزی دانش پژوهش سرای مدیر

 

 

 مهر – امضا

1)  

2)  

3)  

 

 



 

 ( 10صفحه ) 

 پژوهشی -علمی گزارش زمان بندی اجرایی مقاله:  2نمون برگ 

 عنوان مقاله :
 نام و نام خانوادگی دانش آموز/ دانش آموزان

3) 2) 1) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 ردیف عنوان فعالیت شرح فعالیت  زمان اجرا نهاد همکار
     

     

     

     

     

     

     

     

 نام خانوادگینام و 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 
 

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

 در بخش مستندات ضمیمه گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 11صفحه ) 

 پژوهشی -داوری غیر حضوری مقاله علمی:  3نمون برگ 
 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 پایه تحصیلي : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 نام و نام خانوادگي طراح/طراحان اثر 

1) 2) 3) 

 کد ملي :  کد ملي : کد ملي :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 میانگین 2داور 1داور سقف امتیاز معیار ارزیابي موضوع ارزیابي

 موضوع پژوهش

 مسئله يابي يا تعیین هدف

    5 محتوای پژوهشجديد و خالقانه بودن عنوان، تناسب موضوع با  .1

    5 استخراج چکیده ) موضوع، هدف، روش و نتیجه ( .2

    5 ارائه داليل مناسب برای بیان مسئله و تناسب مقاله با نیازهای بومي .3

    5 های پیشینبیان مسئله به شکل مستند و اشاره به پژوهش .4

    +5 1401ارايه طرح در حوزه چالش های  .5

 ارزش علمي و فني

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

انتخاب روش مناسب با موضوع پژوهش )روش خالقانه حل مسئله مورد  .7

 تاکید است( و به کار گیری آنالیز های مرتبط 
۷    

    ۷ استفاده از جداول و نمودارهای گويا و روشن .8

های آنالیزهای ارائه شده يا توضیح روشتحلیل يا استنباط مناسب از جداول و  .9

 تحلیل
۷    

    ۷ پژوهشي معتبر، متنوع و متعدد و به روز بودن منابع -استفاده از منابع علمي .10

 نتیجه گیری 

 و  ارائه پیشنهادات

    5 ارايه نتیجه منطقي و صحیح با توجه به تحلیل يافته های پژوهش .11

    5 متناسب با يافته های حاصل از پژوهشارايه ايده و پیشنهادات سازنده  .12

 تدوين گزارش

رعايت ساختار مقاله شامل: ارجاعات درون متني و پاياني، توجه به نکات ادبي  .13

راهنمای تدوين 1ويرايشي، تعداد صفحات مقاله و ... )طبق جدول شماره 

 پژوهشي ( -مقاالت علمي
5    

    ۷0 جمع نهایي امتیاز

 توضیحات داوران

 نقاط قوت :

 نقاط ضعف :

 ........... امضا : ..................................  مدرک تحصیلي : ......................  شماره تماس : ..................: .............. نام و نام خانوادگي داور اول منطقه ای/استاني

 ......... امضا : ......................................  شماره تماس : ................. مدرک تحصیلي : ...................................: .. نام و نام خانوادگي داور دوم منطقه ای/استاني

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 نانوفناوریمدیر پژوهش سرای قطب استانی 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 



 

 ( 12صفحه ) 

 پژوهشی -مقاله علمی: داوری حضوری/آنالین  4نمون برگ 

 پژوهشی -مقاله علمی: امتیاز نهایی داوری  5نمون برگ 

 نهایي امتیاز امتیاز مرحله آنالین امتیاز مرحله غیرحضوری شهر/ استان راث ثبت کد دانش آموز/دانش آموزان نام پژوهشي -مقاله علمي نام

       

 

 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 نانوفناوری استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 سقف امتیاز معیار داوری ردیف
امتیاز کسب 

 شده
 توضیحات

   5 قدرت بیان 1

   8 تسلط علمي بر موضوع 2

   3 مديريت زمان 3

4 
استفاده  رعايت فرمت استاندارد ارائه های علمي و

 ... در فايل ارائه و تصوير نمودار، از جدول،
6  

 

   6 پاسخ  صحیح به پرسش ها )دفاع منطقي( 5

   2 ارائه در خالقیت 6

   30 جمع امتیاز نهایي

 توضیحات داوران

 نقاط قوت :

 نقاط ضعف :

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانوفناوری

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا
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 2   ویپست

 نوآوراهن ژپوهش پیشنهادراهنمای 

 چهارمین دوره مسابقات اننوفناوری ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1401-1402 رد سال 

 
 



 

 ( 14صفحه ) 

 مقدمه : .1

 ،باشد مناسب مطالعه محصول يک هاايده ارائه است و اگر برخوردار بااليي اهمیت از دانشجويي و آموزی دانش های حوزه در خالقانه های ايده ارائه

اين  در .ارددقصد انجام آن را  محققژوهشي است که ، پیش نويس پمحورپیشنهادی پژوهشطرح  بود. خواهد ارزشمندتر نیز فني و علمي لحاظ به قطعاً

، تههايي که در گذشته در اين باره صورت گرفژوهشاهمیت موضوع، پپردازند. سپس مي موضوع انتخابي خود به معرفي آموزان بايد محور، ابتدا دانش

 .توضیح مي دهندد گرفت را نروش يا روش هايي که در پژوهش از آن ها بهره خواهو تحقیق  احتمالي نتايج

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

وه نامه طرح شی اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم مي شود، طبق توانند مي متوسطه اول دوره آموزان دانش تمام

 نمايند. نام ثبت نفره 2انفرادی یا تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شهید کاظمي آشتیاني به شماره 

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندبايد از يک  تیم اعضای: کر تذ

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 تهیه شود. pdf و  word به دو صورت، 1و بر اساس جدول  2نمون برگ  فايل پیشنهاد پژوهش، مطابق  .1

 قابل اجرا و مبتني بر مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر علمي داخلي و خارجي باشد. .2

 گیرد.که تنها به تعريف و بررسي يک مفهوم علمي پرداخته و يا تکرار يک پژوهش باشد، مورد داوری قرار نمي ثار فاقد ايده نوآ .3

درصد منابع،  70مقاله معتبر، ضروری است )مشخصات کامل مقاالت مورد استفاده، در منابع مقاله ذکر شوند(. الزم است که  10بررسي حداقل  .4

 شمسي )مقاالت داخلي( به بعد  باشند. 97میالدی )مقاالت بین المللي( و يا  2018 مربوط به مقاالت علمي پژوهشي سال

 باشد.صفحه  15تا  5تعداد صفحات اثر، بین  .5

 توجه شود. 2به شرايط عمومي مسابقات در بند ت صفحه تذکر: 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد:  ارسال، تیم( ( با کد ملي دانش آموز)سرگروهZIPفشرده ) فايل يک در ذيل مستندات

 تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 تکمیل گردد.( 12اندازه  B Nazanin)با قلم   pdfو   wordبه صورت فايل های 2نمون برگ  .2

 تصوير عکس پرسنلي)اسکن شده يا با کیفیت مطلوب( .3

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر  فناورینانودانش آموزاني که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 ساسا به پژوهش سرای منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

 گردند. الزم است پژوهش سرای دانش مي معرفي استاني مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزيدگان داوری 3و  2 های نمون برگ

ر، آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثانقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آکار هدايتو  يند راهنماييآفرآموزی منطقه، 

 ارسال گردند. فناورینانوی قطب استاني به پژوهش سرا

 دانش هایسرا پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت فناورینانو استاني های قطب توسط. مرحله اول استانی : 5-2

را کسب نمايند، به مرحله دوم میانگین نمرات داوری امتیاز  درصد  50مي شوند. آثاری که حداقل  داوری 3و  2 های برگ نمون اساس استان، بر آموزی

 استاني راه مي يابند.

با صاحبان اثر مي باشد. الزم است  4حضوری يا غیرحضوری )آنالين( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

نقش داشته و به صورت تیمي در اين گرايش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمايند. در  اثردانش آموزاني که در تدوين 

 معرفي مي گردند. 5مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم استاني، طبق نمون برگ نهايت آثار منتخب با کسب باالترين امتیاز از 



 

 ( 15صفحه ) 

 ضمائم : .6

 پژوهش نوآورانهپیشنهاد  : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه يا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان 

   دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

   ملي کد

   تحصیلي/ پايه تحصیلي رشته

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 نام مرکز همکار

 دانشگاه، مراکز پژوهشي و ....(سرا، )پژوهش

 

  نام و نام خانوادگي استاد راهنما/تلفن همراه  

 تعهد نامه اثر

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

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

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

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

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

 امضای آموز دانش امضای آموز نام و نام خانوادگی دانش 

 استاد راهنما

 خانوادگی و نام نام

 آموزشی واحد مدیر

 

 مهر – امضا

 نام و نام خانوادگی 

 تحصیل محل آموزی دانش پژوهش سرای مدیر

 

 مهر – امضا

1)  

2)  
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 نوآورانهپیشنهاد پژوهش اطالعات  فرم:  2نمون برگ 

اصلي  و همترينم پیشنهاد پژوهش، نگارش. مي شود داده ارائه آن، انجام از قبل محقق توسط که است پژوهشي نويس پیش ،(پروپوزال)پژوهش نوآورانه  پیشنهاد طرح

به  چنانچه د ومي باش آن اجرای و کردن عملي برای محقق راهنمای و آن انجام نقشه بلکه نیست، تحقیق اصل پروپوزال. است پژوهشي و تحقیقاتي کار بخش ترين

 .شد خواهد انجام شده تعیین زمان بندی طبق پژوهش بعدی مراحل شود، طراحي دقت

   اطالعات مربوط به طرح پژوهشی:
شريح بر اساس مطالعات عنوان شده، به تشود. الزم است که طراح/طراحان اثر ای از مطالعات مربوط به پیشنهاد طرح پرداخته ميدر اين بخش به معرفي طرح و مقدمه

 اهداف طرح پیشنهادی و دستاوردهای مورد انتظار بپردازد.

 عنوان: -الف
...................................................................................................................................................................................................................................................... 

 چکیده: -ب

........................................................................................................................................................................................ ..............................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 کلمات کلیدی: -پ

..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 امل:مقدمه ش-ت

 معرفي طرح: -1-ت

 مطالعات و تحقیقات و کارهايي که تا کنون در زمینه ی طرح شما انجام شده است: -2-ت

 اهداف طرح پژوهشي شما: -3-ت

 نوآوری و ابتکار در طرح شما: -4-ت

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 روش تحقیق:-ث

 شود. در اين بخش به روش های پیشنهادی اجرای طرح مورد نظر پرداخته مي

 (یق)مراحل اجرايي تحقیق به صورت کامل و دق شرح کامل روش تحقیق:  -1-ث

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 استفاده از امکانات و خدمات آزمایشگاهی، مواد مصرفی : -2-ث
 ، مواد و ... الزم است نوع آزمايشگاه، تجهیزات، مواد و وسايل مورد نیاز مشخص گردد.در صورت نیاز به امکانات و خدمات آزمايشگاهي

 در نظر گرفته شدهتجهیزات خدمات پژوهشي  -الف

 برآورد هزینه مورد نیازو  ژوهشيپ خدمات ردیف

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 مواد مصرفي -ب

 هزینه مقدار فرمول شیمیایي نام ماده مورد نیاز ردیف
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  گیری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه-2-ث
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات اجرای طرح: -ج
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 منابع: -چ
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 
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 داوری غیرحضوری پیشنهاد پژوهش نوآورانه : 3نمون برگ 
 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان اثر :

 پایه تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 نام و نام خانوادگی طراح/طراحان اثر 

1) 2) 

 کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی
سقف 

 امتیاز

امتیاز 

 اولداور 

 امتیاز

 دوم داور
 

 میانگین

 موضوع پژوهش

 مسئله یابي یا تعیین

 هدف

خالق و نوآورانه موضوع با محتوای پژوهش، گويايي،  تناسب .1

 موضوع بودن
6    

    8 استخراج چکیده ) موضوع، هدف، روش و نتیجه ( .2

    8 ارائه داليل مناسب برای بیان مسئله .3

    5 محتوای پژوهشي با نیازهای بوميتناسب  .4

 ارزش علمي و فني

و فرمت نگارشي  2رعايت ساختار پیشنهاده طبق نمون برگ  .5

 1مسابقه در جدول 
5    

به تعداد ) حداقل   پژوهشي معتبر و متنوع -استفاده از منابع علمي  .6

 ( و ارتباط متناسب میان استفاده از منابع در متن مقاله10
6    

 گیری نتیجه

    3 بیان روش های جمع آوری اطالعات .7

ارائه جدول مواد و تجهیزات و تشريح لزوم استفاده از هريک از  .8

 تجهیزات  و مواد
6    

    5 مورد نظر نتايجو تحلیل  پیش بیني روش های مناسب برای تست .9

ارائه ایده و 

 پیشنهادات

ل از يافته های حاصارائه ايده و پیشنهاده نو قابل اجرا متناسب با  .10

 پژوهش
۹    

    ۹ بیان دستاورهای مورد انتظار  .11

    70 جمع نهایی امتیاز

 توضیحات داوران 

 نقاط قوت :

 نقاط ضعف :

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانوفناوری

 

 تاریخ و امضا

 

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا
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 پیشنهاد پژوهش نوآورانه حضوری/آنالینداوری  : 4نمون برگ 

 : امتیاز نهایی داوری پیشنهاد پژوهش نوآورانه 5نمون برگ 

 نهایي امتیاز امتیاز مرحله آنالین امتیاز مرحله غیرحضوری شهر/ استان اثر ثبت کد دانش آموز/دانش آموزان نام پژوهشي -مقاله علمي نام

       

 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 نانوفناوریمدیر پژوهش سرای قطب کشوری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 

 

 محدوده امتیاز دهی معیار داوری ردیف
 کسب شدهامتیاز 

 نیانگیم داور دوم داور اول

    5 نحوه ارائه و مديريت زمان  ۱

    13 تسلط علمي به موضوع پژوهش ۲

    12 توانايي در پاسخ به سواالت داوران ۳

    30 جمع امتیاز نهایي

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

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

 نام و نام خانوادگی

 نانوفناوری استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا
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 3   ویپست

 ارآفرینیک محوریتطراحی محصول با راهنمای 

 چهارمین دوره مسابقات اننوفناوری ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

برای انجام تحقیقات کاربردی و ايجاد  آموزاندانشمندی از ظرفیتهای علمي و بهرهو دستاوردهای حاصل از پژوهش رزش نهادن به محصوالتا

د ثروت از دستاوردهای یهمچنین تجاری سازی و تولسزايي دارد. نقش بهجامعه  پاسخگويي به نیازهای واقعي ، درنوآوری در زمینه محصوالت تاثیرگذار

 تصادی ودانش فني باشد.استقالل اقبه سمت  کشورشای حرکت گتواند تسهیلگر تحقق اقتصاد دانش بنیان و راهمي ،پژوهشي

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 جراييا تقويم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم مي شود، طبق توانند مي متوسطهدوم و  اول های دوره آموزان دانش تمام

 نمايند. نام ثبت نفره 3تا  2انفرادی یا تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شیوه نامه طرح شهید کاظمي آشتیاني به شماره 

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندبايد از يک  تیم اعضای: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 در حوزه علوم و فناوری نانو باشد.  به همراه ساخت نمونه اولیه )آزمايشگاهي(ارسالي بايد طرح محصول کاربردی  اثر .1

 تهیه شود. pdfو  word به صورت فايل های 2نمون برگ و  1جدول بر اساس ساخت نمونه اولیه با محوريت کارآفريني، طراحي محصول  .2

 داخلي و خارجي علمي و معتبرو يا ثبت اختراعات  نشرياتايده طرح محصول مي تواند بر اساس نیازسنجي های بومي يا برگرفته از مقاالت چاپ شده  .3

کیفي  یبه ايده خالقانه در زمینه رفع مشکالت تولید يا ارتقامي توان ، 1با تکنیک های ايده پردازی مانند تکنیک اسکمپرباشد.)راهنمايي: مثال 

 محصوالت تولیدی صنايع مختلف با جايگزيني افزودني های نانو دست يافت.(

 هر دانش آموز يا تیم، تنها مجاز به ارسال يک اثر است. .4

باشد. در صورت استفاده از محصوالت تهیه شده توسط آماده در بازار از نمونه محصول ها و يا دستگاه های صنعتي نبايد کپي  محصول طراحي شده .5

. )راهنمايي: افشانه های بايد دارای جنبه های نوآورانه کامال مشخص در بخش طراحي، ساخت يا کاربرد باشدديگر پژوهشگران، طرح محصول 

گريز بر روی سطوح مختلف تهیه و تولید شده اند، اولین نمونه شن های جادويي آبگريز توسط اين افشانه ها آبگريز به منظور ساخت يک پوشش آب

 تولید شدند اما محصولي کامال متفاوت و با قابلیت ثبت و ارائه دوباره به بازار بودند.(

مشخصات کامل مقاالت مورد )تبر ضروری است مقاله مع  8نگارش گزارش علمي، بررسي حداقل  وامکان سنجي محصول ، جهت بررسي علمي .6

میالدی)مقاالت بین  2018درصد منابع، مربوط به مقاالت علمي پژوهشي سال  70الزم است که  (ذکر شوند 2نمون برگ  منابع تحقیقدر استفاده، 

 شمسي) مقاالت داخلي( به بعد باشند. 97المللي( و يا 

بررسي مباني و اصول علمي تولید و کاربرد ستقل با عناوين توجیه فني محصول)و دارای دو بخش م باشد.صفحه  15تا  5تعداد صفحات اثر، بین  .7

 نو توجیه بازار محصول )بررسي نیاز جامعه به محصول، تحقیقات بازار، بررسي مشتريا 2محصول و مراحل طراحي و ساخت آن( مطابق با نمون برگ 

 باشد. 3ون برگ مطابق با نم و طراحي و توجیه بوم کسب و کار(

 داشته باشد. بدون افکت() مگابايت 50حداکثر حجم دقیقه و  5تا  3، زمان MP4فیلم محصول اولیه طراحي شده، فرمت  .8

فیلم محصول اولیه طراحي شده بايد شامل معرفي همه ی اعضای گروه و ارائه ی شفاهي طرح به صورت مشارکتي توسط همه اعضای گروه همراه با  .9

 آن باشد.ن محصول طراحي شده و شرح عملکرد گذاشتبه نمايش 

 هبرگزيدگان هر مرحله جهت ورود به مرحله بعد و در صورت نیاز برای رفع نقايص و اصالح طرح خود مي توانند به پژوهش سرا يا مراکز مجهز ب .10

 آزمايشگاه نانو مراجعه نمايند.

 توجه شود. 2به شرايط عمومي مسابقات در بند ت صفحه تذکر: 

 

                                                           
 شماربه تیخالق یهاکیتکن از يکي کیتکن نيا درواقع. شوديم محسوب بهبود و مسئله حل خالق، تفکر به يابيدست یبرا یکاربرد کیتکن کي( SCAMPER) اسکمپر کیتکن1 

 .ديآيم
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 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد:  ارسال، ( با کد ملي دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فايل يک در ذيل مستندات

 تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 تکمیل گردد.( 12اندازه  B Nazanin)با قلم   pdfو   wordبه صورت فايل های 2نمون برگ  .2

 3 نمون برگ .3

 کیفیت مطلوب(تصوير عکس پرسنلي)اسکن شده يا با  .4

 فیلم معرفي محصول طراحي شده .5

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر  فناورینانودانش آموزاني که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 ساسا تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر به پژوهش سرای منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله

گردند. الزم است پژوهش سرای  مي معرفي استاني مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزيدگان داوری 4و  3و  2 های نمون برگ

ين آنها انجام داده و سپس مستندات انقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آکار هدايتو  يند راهنماييآفردانش آموزی منطقه، 

 ارسال گردند. فناورینانوآثار، به پژوهش سرای قطب استاني 

 دانش هایسرا پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت فناورینانو استاني های قطب توسط. مرحله اول استانی : 5-2

امتیاز میانگین نمرات داوری را کسب نمايند، به مرحله  درصد 50آثاری که حداقل مي شوند.  داوری 4و  3و  2 های نمون برگ اساس استان، بر آموزی

 دوم استاني راه مي يابند.

. الزم است با صاحبان اثر مي باشد 5حضوری يا غیرحضوری )آنالين( داوران بر اساس نمون برگ  شامل مصاحبه. مرحله دوم استانی : 5-3

نقش داشته و به صورت تیمي در اين گرايش شرکت نموده اند، به صورت همزمان در جلسه دفاع شرکت نمايند. در  اثردانش آموزاني که در تدوين 

 معرفي مي گردند. 6مجموع امتیازهای مراحل اول و دوم استاني، طبق نمون برگ نهايت آثار منتخب با کسب باالترين امتیاز از 

 ضمائم : .6

 با محوریت کارآفرینی  طراحی محصول: تعریف و مشخصات  1جدول 
منجر  ،گفته مي شود که با استفاده از دانش و مهارت سازمان يافته نوعي از طراحيبه  یساز یتجار و ينيکارآفر تيمحور با محصول يطراح

، ارائه انواع ...(و ، بازینانوو تجهیزات، سامانه مرتبط با حوزه  ، دستگاهسنتزراهنمای )به ايجاد قابلیت برای ساخت و توسعه يک محصول

 باشد: به منظور رفع يک نیاز و دارای حداقل يکي از ويژگي های زيريي ابداع روش ها، خدمت موثر

 منجر به کسب و يا توسعه دانش فني در داخل کشور شود. .1

 کند، قلمرو بهره مندی از نتايج آن در مقیاس ملي و فرا ملي باشد.ماهیت علمي داشته، از فناوری های متوسط و پیشرفته استفاده  .2

 منجر به تولید محصول قابل استفاده شود. .3

 قابلیت اخذ استانداردهای الزم ملي و بین المللي، برای تجاری سازی يا به کارگیری محصول را دارا باشد. .4

 بازار داخل کشور باشد. دارای فناوری و يا نوآوری جديد در مقايسه با محصوالت موجود در .5

 پاسخگوی نیازهای فناورانه رشد و توسعه کشور باشد. .6

 حتي االمکان قابلیت ثبت اختراع و يا پتنت را داشته باشد. .7

 را داشته باشد. در داخل و خارج از کشور ،قابلیت فروش دانش فني و يا محصول .8

ری های بر دانش فني و کاربردی و فناو با تکیهداشته، بلکه صرفا ماهیت مطالعاتي و پژوهشي و تولید دانش محض نطراحي محصول  .9

 .گردد نانودر حوزه  آموزشي فني یاارائه خدمت موثر ، تولید محصولنوين بايستي منجر به 
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ترکیب و به کارگیری محصوالت نانو در کاربردهای جديد، مي تواند به عنوان طرح های محصول محور و نوآورانه مطرح  :1راهنمایي

. البته بايد به اين نکته توجه داشت که ايده به دست آمده، حاصل فکر و تالش دانش آموزان باشد و نمونه آن در منابع ثبت اختراع و يا باشد

 بازار ملي و فراملي برای فروش وجود نداشته باشد.

هدف از شرکت دانش آموزان در اين بخش، تلفیق علوم مختلف برای رسیدن به يک محصول هرچند ساده اما کاربردی است.  :2راهنمایي

به عنوان مثال دانش آموز مي تواند با ترکیب نانوذرات مشخص، يک کوزه متخلخل نانومتری با کمترين میزان انتقال حرارت و با هدف خنک 

 مايد و يا با استفاده از نانوذرات جاذب و تمیز کننده، خمیردنداني مبتني بر اين فناوری تولید نمايد.يا گرم نگه داشتن مواد تهیه ن

به دانش آموزان پیشنهاد مي شود که با مطالعه کاربردهای فناوری نانو، شناخت انواع نانومواد و ترکیب آن با زندگي روزمره و  :3راهنمایي 

 پردازی مانند تکنیک اسکمپر، به ايده ای خالقانه در اين زمینه دست يابند.نیز بهره گیری از تکینک های ايده 

شود قبل از ارائه ايده خود، ثبت اختراعات ملي و فراملي را به منظور دستیابي به دو هدف؛ تکمیل به دانش آموزان پیشنهاد مي  :4راهنمایي 

فناوری نانو به عنوان يک روش ايده پردازی در زمینه محصوالت و نیز اختراعات ثبت شده در جهان بر اساس ايده های کاربردی خود در 

  ئه شده توسط گروه مطالعه نمايند.اطمینان از نوآوری محصول ارا

 

 طراحی محصول با محوریت کارآفرینی : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه يا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   اثر در سامانه کد ثبت

  اثرعنوان 

    دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

    ملي کد

    تحصیلي/ پايه تحصیلي رشته

    تلفن همراه/ تلفن ثابت

 نام مرکز همکار

 سرا، دانشگاه، مراکز پژوهشي و ....()پژوهش

 

  نام و نام خانوادگي استاد راهنما/تلفن همراه  

 اثر تعهد نامه

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

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

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

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

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

 امضای آموز دانش امضای آموز نام و نام خانوادگی دانش 

 استاد راهنما

 خانوادگی و نام نام

 آموزشی واحد مدیر

 

 

 مهر – امضا

 نام و نام خانوادگی 

 تحصیل محل آموزی دانش پژوهش سرای مدیر

 

 

 مهر – امضا

1)  

2)  
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 طراحی محصول با رویکرد کارآفرینیاطالعات فرم :  2نمون برگ 

 مشخصات موضوعی طرح (1

 :طرح عنوان -الف

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 محل اجرای پروژه: -ب

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 چکیده: -پ

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................. ............ 

 کلمات کلیدی: -ت

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 مقدمه شامل:  -ث

ستند          صورت م شده و نتایج آن به  شنهادی انجام  صول پی معرفي طرح و مقدمه ای از مطالعات، تحقیقات و کارهایي که تاکنون در زمینه مح

 منتشر شده است.

 ضرورت اجرای طرح) توجیه علمي، اقتصادی و فني( -

 شود:پرداخته ميموارد زير در اين بخش به  تذکر:

 اشاره به جنبه های نوآورانه و فوايد ناشي از ساخت محصول ) به طوری که ضرورت و اهمیت آن آشکار شود(  .1

 بررسي معضالت کنوني با اشاره به راه حل های قبلي و راه حل های موجود .2

 زتشريح و توصیف مساله، مشتريان محصول، خدمات نهايي و بازار هدف همراه با میزان نیا .3

 در صورتي که تولید نمونه اين محصول يا خدمت، کپي يک نمونه خارجي است با ذکر مرجع حتما بیان شود.) بومي کردن محصول خارجي( .4

 مزايای رقابتي محصول در ارتباط نوآوری، کیفیت، قیمت، مشخصات فني و... .5

 دستاورد های اجرای طرح .6
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 بخش تجربي شامل: -ج

 کلیه مواد و وسايل و تجهیزات الزامي است.(مواد، وسايل و تجهیزات مورد استفاده )بیان مشخصات دقیق از جمله ذکر نام کارخانه سازنده و ساير ويژگي های  -

 روش ساخت و روش شناسايي نانومواد )در صورت استفاده از نانومواد( -

 روش ساخت و بررسي عملکرد محصول -
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 بحث و نتیجه گیری شامل: -چ

 نتايج شناسايي نانومواد ساخته شده  -

 تحلیل ويژگي ها به همراه بیان دلیل انتخاب کلیه مواد بکار رفته در ساخت محصول -

 تحلیل طرح محصول -

 تحلیل عملکرد محصول -
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اولیهعکس واضح از نمونه  3-خ  

 

 

 

 
 

 فهرست منابع:-د

..................................................................................................................................................................................................................................... ................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. ......... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

 فرم خام نمونه بوم کسب و کار : 3نمون برگ 

 وکاربوم مدل کسب 

 ای کلیدیشرک

  

 های مشتریبخش  ارتباط با مشتری ارزش پیشنهادی های کلیدیفعالیت

   

 منابع کلیدی

 
 
 

 های توزیعکانال

 
 
 

 های درآمدیجریان ساختار هزینه
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 کارآفرینی محوریتطراحی محصول با داوری غیر حضوری  : 4نمون برگ 
 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه : پایه تحصیلی :

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر

3) 

 کد ملی :

  شماره تماس :

2) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

1) 

  کد ملی :

 شماره تماس :

 داور اول داور دوم میانگین
حداکثر 

 امتیاز
 ردیف مالک ارزیابی

ول
ص

مح
ش 

زار
گ

 

 1 ، منطبق بودن بر نیازهای بوميايجاد و تولید محصولبرای  سنجي اولیهامکان  ۷   

   13 
ها، ابزار و خالقیت و نوآوری در طراحي و ساخت محصول و مزيت طرح نسبت به طرح

 محصوالت مشابه
2 

 3 تبیین و توضیح فرآيند طراحي و تولید 10   

   10 
کیفیت روش ساخت به لحاظ در دسترس بودن اجزا و توجیه اقتصادی، توانايي عملکرد مورد 

 انتظار
4 

 5 قابلیت تعمیم و تجاری سازی و تولید محصول 10   

 6 يند های معمولآفرهبود در رفع نیازهای موجود و بارائه شده  طرحاثر بخشي  میزان عیینت 12   

 7 ارائه و توضیح آزمايش های مورد نیاز جهت تايید طرح 4   

 8 1و بر اساس جدول  2رعايت ساختار ارائه محصول، طبق نمون برگ  4   

 ۹ معرفي محصول 5   

ول
ص

مح
م 

یل
ف

 

 10 نحوه ارائه ۷   

 11 نمايش کارکرد محصول 10   

 12 کیفیت فیلم 5   

 13 رعايت زمانبندی فیلم 3   

 جمع امتیاز 100   

 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

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانوفناوری

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا
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 محصول با محوریت کارآفرینی طراحی حضوری/آنالینداوری :  5نمون برگ 

ول
ص

مح
ی 

وم
عم

د 
کر

مل
ع

 

 معیار داوری ردیف
محدوده 

 امتیاز

 امتیاز کسب شده

 میانگین داور دوم داور اول

۱ 
ساخت محصول بر اساس يک نقشه تسلط به معرفي محصول و متون علمي مرتبط با آن/ 

 علمي
10    

    10 توانايي در پاسخ به سواالت داوران ۲

    8 توانايي تبیین قابلیت اجرای محصول و توجیه برای اهمیت سرمايه گذاری ۳

    10 نو آوری در طراحي و ساخت محصول 4

    ۷ ساخت محصول با هدف مشخص)مثال: تصفیه پساب خانگي/ کشاورزی/ صنعتي( 5

    5 )سبز بودن روش( ستيز طیبا محمحصول طراحي شده  یسازگار 6

   
ی

ص
ص

تخ
د 

کر
مل

ع
 

    20 عملکرد خروجي مناسب محصول طراحي شده 7

    20 سهولت استفاده و کارايي مناسب محصول 8

    10 طراحي ظاهری و زيبايي محصول 9

    100 جمع امتیاز نهایي

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

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

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای قطب استانی نانوفناوری

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 کارآفرینیطراحی محصول با محوریت : امتیاز نهایی داوری  6نمون برگ 

 نهایي امتیاز امتیاز مرحله آنالین امتیاز مرحله غیرحضوری شهر/ استان اثر ثبت کد دانش آموز/دانش آموزان نام اثر نام

       

 

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

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

 نام و نام خانوادگی

 نانوفناوریمدیر پژوهش سرای قطب کشوری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا
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 4   ویپست

 مدرس کوچکراهنمای 

 چهارمین دوره مسابقات اننوفناوری ژپوهش سرااهی دانش آموزی 

تحصیلی
  1401-1402 رد سال 
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 مقدمه : .1

های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. طبق آخرين آمارهای مطرح شده در سطح جهاني، ايران نانو فناوری به عنوان علمي جديد و کاربردی در سال

 جايگاه ما در اين عرصه را به همراه یکشور برتر حوزه نانو فناوری بوده است. اين آمار، مسئولیت سنگین حفظ و ارتقا 10های گذشته جزو سالطي 

 نشود. ايهای مهم مراکز علمي آموزشي محسوب ميو برنامههای ترويجي جهت آشنايي افراد با اين تکنولوژی جديد جزدارد. بدين منظور برنامه

به همین جهت در مسابقات نانوفناوری . ها صورت گیردبايست متناسب با سن دانش آموزان و با استفاده از ابزارهای مورد عالقه آنها ميآموزش

 شود.آموزی مقاطع ابتدايي، بحث مدرس نانو معرفي ميدانش

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

یوه نامه طرح ش اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندی سامانه ای که متعاقبا اعالم مي شود، طبقدر  توانند مي ابتدایيدوم  دوره آموزان دانش تمام

 نمايند. نام ثبت نفره 2انفرادی یا تیم صورت  ، به18/10/1401مورخ  418/400شهید کاظمي آشتیاني به شماره 

 .منطقه، دوره و جنسیت باشندبايد از يک  تیم اعضای: تذکر 

 اثر :شرایط اختصاصی  .3

 .1 جدول آموزشي موضوعات اساس بر و آموزدانش موضوع توسط يک تدريس فیلم تهیه .1

 آموزشي، هایبسته مانند آموزشي کمک ابزارهای ساير از استفاده»  يا «آموزشي بازی يک طراحي» کمک با تواندمي شده انتخاب موضوع تدريس .2

 .گیرد صورت« ... و الکترونیکي محتوای تولید

 و ازیب روند پیچیدگي مقدار بازی، طراحي در. باشد بازی صفحه يا کارتي های بازی قالب در بايد ها بازی آموزشي، بازی طراحي صورت در .3

 (.است ويژه امتیاز دارای گروهي هایبازی) گیرد قرار توجه مورد مهارت، سهم بودن بیشتر و شانس میزان بودن کمتر

 .باشد آموزان دانش هایفعالیت تمامي گرنمايان شده، تهیه فیلم و شود انجام لرزش بدون و دوربین پايه روی بايستي برداری فیلم .4

 . گردد تهیه مگابايت 50 حجم حداکثر و DVD قالب در ،DVD Player در پخش قابل MP4 ارسالي فیلم فرمت .5

 (.شود استفاده ستهد يا ایيقه میکروفن از) شودنمي داوری اثر کیفیت، بودن پايین صورت در و باشدمي اهمیت حائز فیلم تصوير و صدا کیفیت .6

 (.است اغماض قابل نیز ثانیه 30 تا فیلم زمان افزايش)باشدمي دقیقه 8 تا 5  فیلم، هر مجاز زمان مدت .7

 .است ضروری فیلم، ابتدای در آن نمايش و 1-2 برگ نمون در اطالعات فرم تکمیل .8

 .بود خواهد داوران توجه مورد و است الزامي ايمني نکات رعايت شود، انجام آزمايشگاهي محیط در تدريس که صورتي در .9

 فرم و فیلم در خصوصي آزمايشگاه يا دانشگاه يا آموزشي مرکز نام بايستمي باشد؛ مدرسه جز به آزمايشگاهي برداری،فیلم مکان که صورتي در .10

 .شود آورده( همکار علمي مرکز يا سراپژوهش نام قسمت در) مشخصات

 توجه شود. 2به شرايط عمومي مسابقات در بند ت صفحه تذکر: 

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد:  ارسال، ( با کد ملي دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فايل يک در ذيل مستندات

 تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 فیلم ابتدای در نمايش جهت 2-1 برگ نمون .2

 شده تکمیل 2-2 برگ نمون .3

 تدريس فیلم .4

 تصوير عکس پرسنلي)اسکن شده يا با کیفیت مطلوب( .5

آموز استفاده شده است، فیلم و عکس از اجزا، روش بازی و قوانین حاکم در صورتي که در فیلم تدريس از بازی طراحي شده توسط دانش تذکر:

 بر بازی طراحي شده ارسال گردد.
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 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر  فناورینانودانش آموزاني که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 ساسا منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بربه پژوهش سرای 

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  مي معرفي استاني مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق و برگزيدگان شده داوری 3نمون برگ 

آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آکار هدايتو  يند راهنماييآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. فناورینانواستاني پژوهش سرای قطب 

 آموزی انشد سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت فناورینانو استاني های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

 در نهايت آثار منتخب با کسب باالترين امتیاز، معرفي مي گردند.مي شوند.  داوری 3 برگ نمون اساس استان، بر

 

 ضمائم : .6

 مدرس کوچک : شناسنامه 1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه يا ناحیه

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  اثرعنوان موضوع اثر / 

   دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

   ملي کد

   پايه تحصیلي

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

 مختصری از اثر شرح

 

  نام پژوهش سرا يا مرکز علمي همکار

  نام و نام خانوادگي استاد راهنما/تلفن همراه  

 تعهد نامه اثر

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

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

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

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

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

 امضای آموز دانش امضای آموز نام و نام خانوادگی دانش 

 استاد راهنما

 خانوادگی و نام نام

 آموزشی واحد مدیر

 

 مهر – امضا

 نام و نام خانوادگی 

 تحصیل محل آموزی دانش پژوهش سرای مدیر

 

 مهر – امضا

1)  

2)  
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 : موضوعات آموزشی مدرس کوچک 1جدول 

 

 

 
 

 (جهت نمایش در ابتدای فیلم آموزشی: فرم اطالعات )1-2نمون برگ 

 قطب کشوری نانو فناوری

  شهر و استان 

  موضوع تدريس 

  نام و نام خانوادگي اعضای گروه

  پايه تحصیلي اعضای گروه

  نام مدرسه

  نام و نام خانوادگي استاد راهنما

  سرا يا مرکز علمي همکار نام پژوهش

  منابع مورد استفاده

 :  فرم خالصه اثر مدرس کوچک2-2نمون برگ  

 و نام خانوادگی صاحب یا صاحبان اثر :نام 

 پایه تحصیلی :

 استان /شهر/منطقه :

 پژوهش سرای همکار :

 : آموزشگاه محل تحصیل

 : خالصه اثر 

 

 

 

 

  فیلم سه تصویر مناسب و با کیفیت از 

 

 تحصیليمقطع  موضوع عنوان

مدرس 

 کوچک نانو

 دوره دوم ابتدايي سراها در طراحي آزمايشهای نانو پژوهشبه کارگیری تجهیزات آزمايشگاه

 دوره دوم ابتدايي موضوع آزاد )تحلیل چگونگي به کارگیری نانو فناوری در علوم مختلف(

 دوره دوم ابتدايي نانو فناوری در محیط زيست

 دوره دوم ابتدايي و کشاورزی نقش نانو فناوری در غذا
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 مدرس کوچک حضوری/آنالینداوری :  3نمون برگ 
 عنوان اثر :  کد ثبت شده اثر در سامانه :

 استان : شهر:  منطقه/ناحیه : پایه تحصیلی :

 نام ونام خانوادگی طراح/طراحان اثر :

2) 

 کد ملی : 

 شماره تماس :

1) 

 کد ملی :

 شماره تماس :

 معیار داوری رديف
حداکثر 

 امتیاز
 امتیاز

 کسب شده

مي 1
عل

 

  10 پردازی )توضیح موضوع و هدف محتوای ارائه شده در تدريس، داستان پردازی متفاوت(و داستان ايده
اعتبار محتواهای علمي به کار گرفته در تدريس )صحت اطالعات ارائه شده، ذکر منابع علمي مورد استفاده مانند 

 کتاب، مقاله و ...(
5  

  5 محتوا با موضوع مرتبط بودن

2 

توا
مح

ئه 
ارا

وه 
نح

 

 

ی
باز

ي 
اح

طر
 

 

  10 موثر بودن بازی طراحي شده در افزايش کیفیت تدريس
  10 قابل فهم بودن و درست بودن قوانین بازی

  5 کیفیت ظاهری صفحه بازی

  5 تناسب بازی با سن ارائه دهندگان
  7 وجود خالقیت در قوانین و ساختار بازی

شي
وز

آم
ک 

کم
ار 

ابز
ير 

سا
 

  10 موثر بودن ابزار انتخاب شده در افزايش کیفیت تدريس
  10 کیفیت محتوای ابزار انتخاب شده

  5 به روز بودن ابزار مورد استفاده
  5 تناسب ابزار انتخاب شده با سن ارائه دهندگان

  7 ارائه خالقانه

3 
تي

هار
م

 
  10 پیام و موضوع )تسلط بر موضوع در تدريس(موفقیت در انتقال 

  5 بیان صريح و قوی موضوع )رسايي و شیوايي کالم(
مهارت عملکردی در تدريس )استفاده صحیح از تجهیزات در تدريس )در صورت طراحي بازی: امکان برگزاری 

 بازی طراحي شده، فاکتورهای برانگیزاننده در ايجاد هیجان در بازی(
10  

ني 4
ف

 

  5 کیفیت صدا وضوح صدا و موسیقي )در صورت استفاده(
کیفیت تصوير استفاده از زاويه درست دوربین )مشخص بودن جزئیات ابزار ارائه آموزش يا آزمايش و نحوه کار با 

 مواد و وسايل يا بازی(
5  

  3 های الزمتدوين تدوين مناسب تصوير، صدا، استفاده از زيرنويس، افکت

  5 گیرد.مگابايت، امتیاز منفي تعلق مي 50ثانیه و بیشتر از  30دقیقه و  8های بیشتر از به فیلم

  100 امتیاز نهایي

 انتخاب مي شود. ابزار کمک آموزشييا تدريس با ساير  طراحي بازیيکي از موارد برای داوری   ،با توجه به رويکرد تدريس  2در رديف  نکته:

 نقاط ضعف از دید داوری :                                                                                   داوری :نقاط قوت از دید 

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

 ....  شماره تماس : .................................................................. مدرک تحصیلي : .................نام و نام خانوادگي داور دوم منطقه ای/ استاني: ............................................

 خانوادگی نام و نام

 مجری آموزی دانش سرای پژوهش مدیر

 

 امضا و تاریخ

 خانوادگی نام و نام

 نانوفناوری استانی قطب سرای پژوهش مدیر

 

 امضا و تاریخ

 خانوادگی نام و نام

 آموزی دانش سراهای پژوهش امور کارشناس

 

 امضا و تاریخ



 

 ( 34صفحه ) 

 5   ستویپ

 ی () مناظره علم  اننوفناوری جام راهنمای 

 آموزی  شدان  سرااهی اننوفناوری  ژپوهشمسابقات  دوره چهارمین 

تحصیلی رد سال 
 1402-1401 

 
 



 

 ( 35صفحه ) 

 : مقدمه .1

دگي، زن های مهارت مهمترين از و يکي علمي مهارت يک عنوان به مسئله، مديريت و حل راه يافتن و انديشیدن مسائل، با مواجهه چگونگي آموزش

 هتوجی را پژوهش حوزه به آموزان دانش ورود ضرورت تنهايي به هدف، اين به دستیابي چند هر. باشد مي آموزی دانش پژوهش های يکي از اهداف

  .يافت دست ...و  ثروت تولید علمي، رشد افزايش کشور، پژوهشگران سن کاهش چون ديگری ارزشمند اهداف به توان مي آن کنار در ولي کند مي

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

 نبندیزما در سامانه ای که متعاقبا اعالم مي شود، طبق توانند مي نظری متوسطه دوره دومتجربي و ریاضي  پایه دهم آموزان دانش تمام

 نام ثبت نفره 3الزاماً تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  418/400به شماره  شیوه نامه طرح شهید کاظمي آشتیاني اجرايي تقويم شده در مشخص

 نمايند.

 .و جنسیت باشند دورهيک منطقه، بايد از  تیم اعضای: تذکر 

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 )منطقه ای همرحل الف : 

ماهنگي ) قطب استاني مي تواند با ه.مي گردد منتشر و رساني اطالعبه قطب های استاني   کشوری قطب متن يک فرآيند پژوهشي دانش آموزی توسط

و  ا شرايط ذيل تهیهب را متن آن نقد و بررسي مطالعه، بايد نتايج کنندگان ، شرکته منطقه ایدر مرحل قطب کشوری متن فرآيند پژوهشي را تغییر دهد.( 

 .نمايند ارسال

 از بررسي متن منتشر شده، تهیه گردد. ارائه گزارش فیلم يک و گزارش نقد علمياثر در قالب يک  .1

 صفحه تنظیم گردد. 5و حداکثر در  12، سايز  B Nazaninبا فونت PDF و   Wordبه صورت فايل هایگزارش نقد علمي  .2

 اشد:بشامل نقد و بررسي فرآيند پژوهشي مربوطه و به صورت نگارش پاسخ های تحلیلي به پرسش های زير  1مطابق جدول گزارش نقد علمي،  .3

 نقاط قوت: نقاط قوت طرح و فرآيند پژوهشي را چگونه ارزيابي مي کنید؟ 

 انتقاد: چه کاستي ها و نواقصي را در اين طرح و فرآيند اجرای آن مي بینید؟ 

 پیشنهاد: چه پیشنهاد يا پیشنهاداتي برای ارتقای طرح و بهبود روند پژوهشي آن داريد؟ 

 نابعي استفاده کرديد؟برای پاسخ به پرسش های فوق، از چه م 

ناسب منقد و پیشنهادات مربوطه، بايد با در نظر گرفتن چهارچوب مقاالت معتبر پژوهشي و اصول اولیه يک پژوهش مانند تکراری نبودن طرح، تعداد  .4

 نه ها، رعايت اصول اخالقي ونمونه ها و جامعه آماری، تعداد دفعات تکرار آزمايش، انتخاب نمونه شاهد، تغییر شرايط آزمايش، دلیل انتخاب نمو

 ... باشد.

 ( هنگام نگارش نقد علمي رعايت گردد.(APAنقد و پیشنهادات، براساس منابع علمي معتبر بوده و اصول ارجاع و منبع نويسي  .5

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

 نقد علمي به صورت مشارکتي و توسط همه اعضا مي باشد. حضوری اعضای تیم و ارائه شفاهي گزارشفیلم ارائه گزارش، شامل معرفي  .7

ر فناوری، توانمندی الزم جهت حضونانوفناوری، بايد عالوه بر داشتن اطالعات کافي در حوزه نانودانش آموزان شرکت کننده در گرايش جام  :1تذکر

 قدرت بیان و استدالل را  نیز دارا باشند.در يک مناظره علمي مانند پرسش و پاسخ، 

 .شود توجه 2 صفحه ت بند در مسابقات عمومي شرايط به :2تذکر 

  استانيب( مرحله: 

 پذيرد.  مي صورت منطقه ایمابین تیم های برگزيده  علمي ، با مباحث و مناظراتاين مرحله .1

 فناوری معرفي مي شوند.نانومحتواهای علمي جهت آموزش و ايجاد آمادگي دانش آموزان شرکت کننده در اين گرايش، توسط قطب کشوری  .2

 طراحي مي گردند. سواالت، از سطوح مختلف حیطه های شناختي .3

 گیرد.  مي به صورت حذفي، انجام 3و  2اين مرحله بر اساس توضیحات مندرج در جداول  .4



 

 ( 36صفحه ) 

 : اثرمورد نیاز مستندات  .4
 : گردد ارسال ،(تیم سرگروه)آموز دانش ملي کد با( ZIP) فشرده فايل يک در ذيل مستندات

 تکمیل شده  1نمون برگ  .1

  PDF و  Wordبه صورت فايل های)باتوجه به توضیحات شرايط اختصاصي اثر(  گزارش نقد علمي .2

  mp4در فرمت)باتوجه به توضیحات شرايط اختصاصي اثر( فیلم ارائه گزارش  .3

 تیم اعضای تمام از باال کیفیت با پرسنلي عکس قطعه يک .4

 دقیقه يک حداکثر  mp4 فرمت با کنندگان شرکت معرفي فیلم .5

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( :  .5

آثار خود را در موعد مقرر در سامانه ثبت نام نموده اند،  فناورینانودانش آموزاني که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 ساسا به پژوهش سرای منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر

گردند. الزم است پژوهش سرای  مي معرفي استاني مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزيدگان داوری 4و  3و  2 نمون برگ های

ين آنها انجام داده و سپس مستندات انقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آکار هدايتو  يند راهنماييآفردانش آموزی منطقه، 

 ارسال گردند. فناورینانوآثار، به پژوهش سرای قطب استاني 

معرفي شده؛ منطقه موظف است حدا کثر تا سه روز قبل از برگزاری مسابقه طي يک نامه اداری و رسمي، در صورت بروز مشکل موجه برای تیم  تذکر:

 به استان ارسال نمايد. 1شناسنامه تیم جديد را مطابق با نمون برگ 

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

فناوری )مناظره علمي( شرکت نموده و به رقابت مي پردازند. رقابت به صورت حذفي است و تیم هايي که با توجه به نمون نانو)آنالين( در چالش جام 

مي تواند يک تا  نده در چالش دارد وامتیاز بیشتری را کسب نمايند، به مرحله بعد راه مي يابند. تعداد مراحل، بستگي به تعداد تیم شرکت کن 5برگ های 

 سه مرحله باشد.

وری کامال شفاف و در معرض ديد )حضبه قید قرعه مشخص مي شود و مراسم قرعه کشي  )مناظره علمي(فناوری نانوجام  دسته بندی و زمان چالش تذکر:

 شود. مي يا مجازی( شرکت کنندگان انجام 

 ضمائم : .6

 (مرحله منطقه ای) فناورینانوگزارش نقد علمی جام راهنمای تدوین :  1جدول 
  مقاله مورد بررسی عنوان -الف

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

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

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

اط و نق می توان این بخش را به چند بخش فرعی طبقه بندی نمودگردد. می بیان پژوهش ی الت احتمالااشک ،در این بخش : نقاط ضعف -ت

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

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

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

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

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

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

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

  بررسی می گردد.



 

 ( 37صفحه ) 

 (مرحله استانیفناوری )نانوجام : مفاهیم  و اصطالحات  2جدول 

 

 

 

ر، پاسخگو و های مختلف )پرسشگ فرآيندی مشابه مناظره مي باشد که شرکت کنندگان در آن، با پذيرفتن مسئولیت ،فناورینانوچالش جام  .1

  منتقد( در خصوص يک موضوع و سوال مشخص، به بحث مي پردازند.

 وظايف هر يک از اعضای تیم به شرح ذيل است: .2

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

 ممکن نآ حل راه سوال و درک در که خطاهايي و ها دقتي بي به درحالیکه کند، مي نقد را ارائه و طرح پاسخگو برای هايي سوال : ب( پرسشگر

 ای ارائه به بديلت نبايد پرسشگر بحث .کند مي تحلیل را ی تیم پاسخگو ارائه و حل راه ضعف و قوت نکات پرسشگر،. کند مي اشاره باشد، است

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

 .کند مي عرضه را تیم پاسخگو و تیم پرسشگر ی ارائه از کوتاهي ضمن طرح سوال از هر دو تیم ديگر، برآورد : منتقدپ( 

ر د کشوووریبرای هر مرحله، از طرف قطب  مربوطهمي باشوود. منابع فناوری نانو و سووواالت در مرحله اسووتاني، پیرامون مناظرات موضوووعات  .3

 . مي شودمنتشر   nano_src@کانال شاد قطب کشوری نانو فناوری به آدرس

 .گردد مي انتخاب قرعه قید چالش، به زمان و بندی گروه. گیرند مي قرار گروه يک در تیم 4يا  3 ، هرمناطق منتخب های میان تیم از .4

 .يابد مي راه بعد مرحله به اند؛ کرده کسب را بیشتری امتیاز که مرحله، تیم هايي هر در و باشد مي حذفي صورت به رقابت .5

 مسئولیت سه هربايد  چالش، هر در کننده شرکت تیم لذا .نمايد مي شرکت فناورینانو جام چالش 3 درمطابق جدول  گروه هر مرحله، هر در .6

 .گردد مي تعیین قرعه قید به مسئولیت پذيرش ترتیب رقابت از مرحله هر در و پذيردب را

 

 چالش هر در تیم هر نقش 

 چالش سوم چالش دوم چالش اول تیم      چالش

 منتقد پاسخگو پرسشگر 1تیم 

 پاسخگو پرسشگر منتقد 2تیم 

 پرسشگر منتقد پاسخگو 3تیم 
 

انتخاب خواهد شد. سپس تیم پرسشگر در زمان  قرعه قید بهقطب کشوری توسط داوران  از محتواهای منتشر شده  يک موضوع چالش هر در .7

مصوب، سخنراني علمي کوتاهي در مورد موضوع انتخابي ارائه خواهد کرد و سپس سوالي را در موضوع مطرح خواهد کرد که بايد مورد 

 سوال رد ولي نمايد رد را شده مطرح سوال مرتبه سه تا تواند مي سخگوپا تیم تايید هیات داوران قرار گیرد. پس از تايید سوال توسط داوران،

 .گردد مي 2نمون برگ  مطابق امتیاز کسر به منجر

 به که هايي انزم در توانند مي تیم اعضای دارد؛ عهده بر را منتقد يا پرسشگر پاسخگو، مسئولیت تیم هر از عضو يک فقط چالش، يک حین .8

 .نمايند مشورت يکديگر با شده، داده اختصاص شدن آماده

 .باشد مي دقیقه 30 چالش هر زمان حداکثر مجموع ، در2 شماره جدول طبق .9

 نهايي نمره عنوان به 5شده، مطابق با نمون برگ  برگزار چالش 3 هر نمره میانگین و گردد مي ها تکمیل مسئولیت به توجه داوری با فرم چالش، هر از پس .10

 .باشد مي 1و 2 و 3 ترتیب به منتقد و پرسشگر پاسخگو، امتیاز که ضريب است ذکر به الزم. گردد مي اعالم

 .باشد مي  يکسان تمام مراحل، در امتیازدهي و برگزاری نحوه .11



 

 ( 38صفحه ) 

 (استانیمرحله )فناوری نانوجام  استانیچالش مرحله  ترتیب عملکرد در یک: راهنمای  2جدول 

 زمان)دقیقه( حداکثر چالش یک در عملکرد ترتیب ردیف

 1 کشي قرعه با پاسخگو نقش به مربوط سوال موضوع تعیین 1

 5 سوال طرح و پرسشگر توسط انتخابي موضوع در علمي سخنراني ارائه 2

 پاسخگو توسط سوال رد یا قبول 3

8 
 پاسخگو شدن آماده 4

 پاسخگو ی ارائه 5

 پاسخگو های جواب و پاسخگو از پرسشگر بعدی های سوال 6

 3  بحث از پرسشگر بندی جمع و تحلیل ۷

 سواالت به جواب و پرسشگر و پاسخگو از منتقد های سوال  8
6 

 بحث از منتقد بندی جمع و تحلیل 9

 3  کند مي بندی جمع را بحث کل پاسخگو 10

 5 داوران هیئت سواالت 11

 فناورینانوجام  : شناسنامه 1نمون برگ 

  / منطقه يا ناحیه / شهرستان استان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه 

    دانش آموزان خانوادگي نام و نام

    رشته تحصیلي پايه تحصیلي/

    ملي کد

    تلفن ثابت /تلفن همراه

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 

 



 

 ( 39صفحه ) 

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

 تحصیلی :پایه  منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 تحصیلیرشته  شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی دانش آموزان

    

    

    

 حداکثر امتیاز 10 8 6 4 2 0 معیار ارزیابی موضوع ارزیابی

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

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

 در روند پژوهش متن مورد بررسی
      10 

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

 می گردد. ییند پژوهشآپیشرفت فر
      10 

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

 امالیی و نکات اخالقی رعایت قواعد نگارشی، مطالب،
      10 

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

 منابع نویسی استاندارد)ارجاع صحیح به منابع(
      10 

 50  نهایی جمع امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری
 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 فناورینانو مدیر پژوهش سرای قطب استانی
 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی
 

 تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 40صفحه ) 

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

 (منطقه ای هگزارش علمی)مرحل نهایی امتیاز : فرم 4نمون برگ 
 کد ثبت شده اثر در سامانه : نام اثر :

 پایه تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 نام و نام خانوادگی افراد گروه

1) 2) 3) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

3و  2نتیجه فرم های   حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده 

 داوری گزارش نقد علمي

 

50 

فیلم ارائه گزارش نقد علمي داوری    50 

 100  جمع نهایی امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 فناوریمدیر پژوهش سرای قطب استانی نانو 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان فیلم ارائه:

 پایه تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 خانوادگی اعضای گروهنام و نام 

1) 2) 3) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 معیار داوری ردیف
 محدوده 

 امتیاز دهی

 امتیاز 

 عضو اول

 امتیاز 

 عضو دوم

 امتیاز

 عضو سوم

 میانگین 

 امتیاز اعضا

     0-10 قدرت بیان 1

     0-20 تسلط علمي بر موضوع، استفاده از دالیل و نظریات علمي و مستند  2

     0-10 رعایت ادب و اخالق و مدیریت زمان 3

     0-10 خالقیت در ارائه 4

     50 جمع امتیاز نهایي

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

  نانو فناوریمدیر پژوهش سرای قطب استانی 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 سراهای دانش آموزیکارشناس امور پژوهش 

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 41صفحه ) 

 (استانیفناوری )مرحله نانو: فرم داوری چالش های جام  5نمون برگ 

 کد ثبت تیم در سامانه : : شهر استان :

        نام خانوادگي دانش آموز پرسشگر: نام و

 پاسخگو:           نام خانوادگي دانش آموز نام و

 منتقد: نام خانوادگي دانش آموز نام و

 معیار ارزیابی ارزیابی

از
متی

ف ا
سق

 

گو
سخ

پا
گر 

سش
پر

 

قد
منت

 

ش
 نق

سه
ک 

تر
مش

 

    10 حمايت و پشتیباني اعضای گروه از يکديگر، انسجام تیمي، هماهنگي، ريزیبرنامه

    10 رعايت اخالق مناظره علمي و احترام به آرا و نظرات مخالف و حفظ حرمت اشخاص

    10 القای نظرات و عقايد جا ودوری از تعصب بي

    10 کالم شیوايي و بیان فن

 عبارات و اصطالحات از استفاده و سوال مورد موضوع به نسبت اشراف و احاطه مسئله، شناخت

  مناسب 
20    

    10 زمان مديريت

    10 پاسخگويي صحیح به پرسش داوران

گو
سخ

پا
 

 - -  15 پسندخودداری از بیان داليل غیرعلمي و عامهاستفاده از داليل و نظريات علمي و 

 - -  15 استفاده و بزرگ نمايي منابع و مأخذپرهیز از سوء

 - -  -15 (-5 بار سوم،  –5بار دوم ،  –5)بار اول رد سوال انتخابي

گر
سش

پر
 

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

 -  - 10 سوال طرح در نوآوری و خالقیت

 -  - 10 عدم توانايي پاسخگويي گروه مقابل به پرسش های صحیح مطرح شده حین چالش توسط پرسشگر

قد
منت

 

  - - 10 مدارک و اسناد استناد به پرسش طرح و علمي نظريات و داليل از استفاده

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

و  اسناد به استناد آوری وجمع با پرسشگر و پاسخگو گروه مناظره از گیری نتیجه و جمع بندی

 معتبر مدارک
10 - -  

     جمع امتیاز

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

 تماس: .............................. امضا: ................... شماره تحصیلي: ............................. : ............................................. مدرکاستاني داور خانوادگي نام و نام

 : ...................امضا: .............................. تماس شماره: ............................. تحصیلي مدرک: ............................................. استاني داور خانوادگي نام و نام

 نام و نام خانوادگی 

 فناورینانو استانیمدیر پژوهش سرای قطب 

 

 تاریخ و امضا

 

 خانوادگینام و نام 

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا



 

 ( 42صفحه ) 

 6ویپست  

نجمن علمی ژپوهشی اننو راهنمای
 ا

 فناوری ژپوهش سرااهی دانش آموزی اننو دوره مسابقات چهارمین 

تحصیلی
 1401-1402  رد سال 

 
 



 

 ( 43صفحه ) 

  مقدمه :  .1
 سرا شناسايي و فراهم آوردن زمینه رشد و هدايت استعدادها ومهم ترين رسالت پژوهش، اسناد باالدستي مانند اساسنامه پژوهش سرای دانش آموزیدر 

ه انجمن های علمي عالو .است پژوهش در بین آنان ذکر شده گسترش فرهنگ مطالعه، تحقیق و گروهي دانش آموزان و های فردی و خالقیت پرورش

 بر دادن هويت سالم و تأثیرگذار به نوجوانان، فرصت مناسبي برای شناسايي دانش آموزان و توانمند سازی ايشان فراهم مي نمايد.

 شرایط شرکت کنندگان :   .2

روه و عنوان سرگآموزی(، دبیر انجمن به های علمي پژوهشي دانشنامه وزارتي تشکیل انجمن)بر اساس شیوهدوره اول متوسطه  آموزان دانش تمام

اظمي شیوه نامه طرح شهید ک اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندی در سامانه ای که متعاقبا اعالم مي شود، طبق توانند مي سه  نفر از اعضای انجمن

 نمايند. نام ثبت نفره 4تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  418/400به شماره آشتیاني 

 .باشند جنسیت و دوره منطقه، يک از بايد تیم اعضای : تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3
 های ذيل اقدام نمايد:های علمي در قالبمي رود انجمن علمي در طول سال تحصیلي نسبت به انجام فعالیتانتظار 

  فعالیت های ترویجي 

  یينانو يعلم یمحتواها ساخت و هیته -1

 دادن آن در کانال و نمايش در مدرسه يا کالس با ارائه مستندات تصويری(تهیه دوبله و ترجمه ی فیلم و انیمیشن نانويي)قرار  -

 ماهانه، بروشور و پوستر علمي در مدرسه و توزيع الکترونیکي و فیزيکي آن بین دانش آموزان با ارائه مستندات )به صورت عکس( تهیه نشريه -

 دعوت از متخصصین نانو جهت سخنراني در مدرسه برای ساير دانش آموزان  -

 برای اطالع رساني نانو يآموزش یمحتواها از استفاده -2

معرفي کتب)شامل خالصه، نام نويسنده، سال انتشار(، نشريات)موضوع نشريه،زمینه فعالیت علمي(، مراکز علمي)نام مرکز،خدمات برجسته و  -

 پوستر، تساخ قالب درفعالیت های مرکز(، کسب و کارهای مربوط به نانو، بررسي و اطالع رساني پیشرفت های نانو در کشور  خالصه ای از اهم

 )قرار دادن آن در کانال و نمايش در مدرسه يا کالس با ارائه مستندات تصويری( ... و ، روزنامه ديوارینفئوگرافياتیزر، 

 فعالیت های آموزشي 

  مدرسه سطح در منطقه یسراپژوهش یهمکار با يآموزش جلسه اي ناریوب یبرگزار -

  مدرسه سطح در منطقه یسراپژوهش یهمکار با يآموزش کارگاه یبرگزار -

 برگزاری رویداد های علمي 

 )امتیاز کامل در صورت برگزيده شدن در سطوح استاني و کشوری( نانو مسابقات مختلف یمحورها در مدرسه از کنندگان شرکت تعداد -

 حضوری در مدرسه جهت بازديد ساير دانش آموزان شگاهينما یبرگزار -

  يعلم ديبازد و اردو -

 در زمینه علوم وفناوری نانو به صورت حضوری در مدرسه  فعالیت های خالقانه 

بله یا  ،پیام رسان شاددر  کانال، نسبت به راه اندازی يک (مدرسه و یک دبیر راهنمانظارت مدیر )هر انجمن با هماهنگي مدير مدرسه -

ها و مستندات  فوق را در اين کانال ارائه نمايد.)مديريت مدرسه و دبیر راهنما نسبت به صحت مطالب علمي و انتشار اقدام و گزارش فعالیت  ایتا

 مطالب در کانال، مسئولیت دارند(

 تهران( 12نام مدرسه باشد)مثال: انجمن نانو دبیرستان رسالت منطقه  نام کانال بايد -

 .)ترجیح داوری بر فعالیت های حضوری است.(دنمجازی انجام گیر -د به صورت حضورینتوانهای فوق با توجه به شرايط، ميفعالیت :1تذکر

 هدف اصلي از ايجاد کانال، برای ارائه مستندات فعالیت های انجمن برای بررسي داوران است. :2تذکر

 توجه شود. 2مسابقات در بند ت صفحه به شرايط عمومي : 3تذکر

 



 

 ( 44صفحه ) 

 : اثرمستندات مورد نیاز  .4

 گردد: ارسال، با کد ملي دانش آموز)سرگروه تیم(( ZIPفشرده ) فايل يک در ذيل مستندات

 شود.()بديهي است آثار بدون شناسنامه در مسابقه شرکت داده نمي تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 که است توجه قابل. است شده بارگذاری pdf فايل قالب در( 2 برگ نمون ساختار مانند) انجمن کانال در که 3 برگ نمون بندهای تمامي مستندات .2

 .کرد خواهند ارزيابي انجمن کانال از شده بارگذاری زماني پروسه به توجه با را مستندات و ها فعالیت داوران،

 نانوفناوری مهارتي آموزشي های دوره در شرکت گواهي .3

 .گردندمي حذف داوری فرآيند از ننمايند، بارگذاری کانال در را الزم مستندات که هاييانجمن :تذکر

 مراحل اجرایی )فرآیند داوری( : .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر  فناورینانودانش آموزاني که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 ساسا توسط پژوهش سرای دانش آموزی منطقه و بر ؛آموزش متوسطه تتحت نظارت معاونبه پژوهش سرای منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله 

گردند. الزم است پژوهش سرای دانش آموزی  مي معرفي استاني مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزيدگان داوری 3 نمون برگ

آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثار، به نقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آکار هدايتو  يند راهنماييآفرمنطقه، 

 ارسال گردند. فناورینانواستاني پژوهش سرای قطب 

 آموزی انشد سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت فناورینانو استاني های قطب توسطمرحله استانی : . 5-2

به صورت غیر حضوری و با توجه به مستندات بارگذاری  ،ها استان از بررسي و ارزيابي مستندات ارساليشوند. مي  داوری 3 برگ نمون اساس بر، استان

 رد.یمي گ صورتگزارش ارسالي pdf شده کانال انجمن و فايل 

  ضمائم : .6

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

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  آموزان مدرسهتعداد دانش

   کد ثبت اثر در سامانه

  نام انجمن

  نام پیام رسان انتخابي

آدرس کانال و شماره همراه )جهت عضو 

 کردن داور در کانال(

 

     آموزان عضو انجمننام و نام خانوادگي دانش

     کد ملي

     پايه تحصیلي

     تلفن همراه

     تلفن ثابت

  شرح مختصر نوآوری ها

 خانوادگی نام و نام

 استاد راهنما
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر واحد آموزشی مجری
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 آموزی مجری سرای  دانشمدیر پژوهش
 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 (قالب گزارش محتوا در کانالنمونه : تدوین گزارش مصور انجمن علمی پژوهشی نانو ) 2نمون برگ 
 

 

 

 

 

 

 

o شرایط اختصاصي اثر( : 3نام فعالیت با توجه به موارد بند( 

 

o :اطالعات و توضیح راجع به فعالیت 

 

 

 

 

 

o :تاریخ انجام فعالیت 

 

o :مکان 

 

o : منابع مورد استفاده 

 

 

 

o # نانو(_فناوری_و_علوم #مثال: )هشتگ( نام فعالیت )برای 

 

 )در صورت فیلم بودن محتوا، گزارش آن در کانال جهت مالحظه داوران درج گردد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر صحنه ای از فیلم یا تصویر فعالیت انجام شده  
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 : داوری غیرحضوری انجمن علمی پژوهشی نانو 3نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : عنوان انجمن :

 پایه تحصیلی : منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 نام و نام خانوادگی اعضای انجمن 

1) 2) 3) 4) 

 کد ملی : کد ملی : کد ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس : شماره تماس :

 معیار ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز کسب 

 شده

شاخص های مربوط   1

 به مستندات کانال

  4 مناسب و استفاده از استیکر مناسبنظم و انسجام کانال، هشتک گذاری فرمت 

  ۱0 ( ۲فایل های گزارش مصور هر فعالیت )مطابق نمون برگ  2

3  

فعالیت های 

 ترویجی 

تهیه و ساخت محتواهای علمی نانویی در قالب تهیه دوبله و ترجمه فیلم و 

 امتیاز با توجه به کیفیت کار( 5انیمیشن، تهیه نشریه ماهانه و ...) هر مورد 
۲0  

4  
استفاده از محتواهای آموزشی نانو )کتاب، نشریات، و...( در قالب ساخت پوستر، 

 امتیاز با توجه به کیفیت کار( 5تیزر، اینفئوگراف و ... ) هر مورد 
۱0  

  8 امتیاز( 4دعوت از متخصصین نانو جهت ارائه در مدرسه )هر مورد   5

فعالیت های   6

 آموزشی

سرای منطقه در سطح مدرسه برگزاری وبینار یا جلسه آموزشی با همکاری پژوهش

 امتیاز(  4)هر وبینار 
8  

  6 سرای منطقه در سطح مدرسهبرگزاری کارگاه آموزشی با همکاری پژوهش  ۷

8  
برگزاری رویدادهای 

 علمی

 برگزاری مسابقه، استارتاپ و چالش با مشارکت دانش آموزان مدرسه

 امتیاز( 4 )هر مورد
8  

  6 برگزاری نمایشگاه   9

  6 اردو و بازدید علمی   10

  4 سرای منطقه، قطب استانی و کشوریهای مرتبط از کانال پژوهشانتقال به موقع مطالب و اطالعیه  11

  10 های خالقانهسایر فعالیت  12

  100 جمع امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی 

 آموزی مجریسرای دانشمدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا
 

 نام و نام خانوادگی 

 نانوفناوریسرای قطب استانی مدیر پژوهش

 

 تاریخ و امضا
 

 نام و نام خانوادگی 

 آموزیدانشسراهای کارشناس امور پژوهش

 

 تاریخ و امضا
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 7   ویپست

 گزارش نویسی و مستند سازی راهنمای 

 وزی فناوری ژپوهش سرااهی دانش آم اننو دوره مسابقات چهارمین 

تحصیلی
 1401-1402 رد سال 
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 : مقدمه .1

 کامل شرافعلم، ا عرصه در پیشرفتي هر نتیجه. است فناوری اين ترويج و آموزش گام، مهمترين و اولین امروزه نانو، علم روز افزون رشد به توجه با

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

 طعمق برای آزمايشي موضوع دو. گروهي است کار مهارت و پژوهش فرآيند در آموزان دانش نويسي گزارش و مستندسازی مهارت تقويت چالش،

  .باشد مي رپژوهش، مدنظ سطح در فرآيند و پردازند مي مستندات و تهیه گزارش به آزمايش، يک طي در آموزان دانش که گرفته شده در نظر ابتدايي

 شرایط شرکت کنندگان :  .2

یوه نامه ش اجرايي تقويم شده در مشخص زمانبندی متعاقبا اعالم مي شود، طبقدر سامانه ای که  توانند ميابتدایي دوم دوره  آموزان دانش تمام

 نمايند. نام ثبت نفره 2انفرادی یا تیم صورت  به ،18/10/1401مورخ  418/400به شماره طرح شهید کاظمي آشتیاني 

 .باشند جنسیت و دوره منطقه، يک از بايد تیم اعضای : تذکر

 شرایط اختصاصی اثر : .3

 يا 3-3 يا 2-3 يا 1-3 های برگ نمون) شده ارائه دستورالعمل 4 از يکي توانند مي نمايند، مي شرکت مسابقه در که آموزاني دانش/ آموزدانش .1

 .گردد ارسال 3 های برگ نمون از يکي مشابه صرفا مستندات، و گزارش ارائه. دهند قرار استفاده مورد را( 3-4

 و تهیه رپوست قالب در آزمايش نتیجه همچنین. شود برداری فیلم توضیحات، شرح با آن مراحل از و انجام آزمايشگاه در بايد نظر مورد آزمايش .2

 .نمايد ارائه را خود پیشنهاد خالقانه، ايده قسمت در آموز دانش و گردد ارائه

 کشوری قطب ادش کانال در نانوفناوری مسابقات دوره چهارمین نامه شیوه انتشار از پس محور، اين با مرتبط تکمیلي اطالعات و پوستر ارائه فرمت .3

 . شد خواهد ارسال @nano_src آدرس به فناوری نانو

 .شود نجاما لرزش بدون و دوربین پايه روی بايستي برداری فیلم و باشد آموزان دانش/آموزدانش هایفعالیت تمامي گرنمايان شده، تهیه فیلم .4

 . گردد تهیه مگابايت 50 حجم حداکثر با و DVD Player در پخش قابل  DVD قالب در ،MP4 فرمت در آزمايش انجام فیلم .5

 میکروفن از. )شوديم رد و بوده قبول قابل غیر اثر تصوير، و صدا کیفیت بودن پايین صورت در. باشدمي اهمیت حائز بسیار فیلم صدای کیفیت .6

 .(شود استفاده هدست يا ایيقه

 .(است اغماض قابل نیز ثانیه 30 تا فیلم زمان افزايش. )باشدمي دقیقه 5 حداکثر فیلم، هر مجاز زمان مدت .7

 .بود خواهد داوران توجه مورد و است الزامي آزمايشگاهي، محیط در ايمني نکات رعايت .8

 .است ضروری فیلم، ابتدای در آن نمايش و 1-2 برگ نمون تکمیل .9

 .شود آورده 1-2 برگ نمون و فیلم در مربوطه علمي مرکز نام بايستمي نباشد؛ مدرسه آزمايشگاه برداری،فیلم مکان که صورتي در .10

 توجه شود. 2به شرايط عمومي مسابقات در بند ت صفحه  :تذکر

 مستندات مورد نیاز اثر : .4

 گردد: ارسال، ( با کد ملي دانش آموز)سرگروه تیم(ZIPفشرده ) فايل يک در ذيل مستندات

  تکمیل شده 1نمون برگ  .1

 شده تکمیل 2-2  برگ نمون .2

 4-3 ، 3-3 ، 2-3 ، 1-3 های برگ نمون از يکي تکمیل .3

 آزمايش انجام فیلم  .4

 اثر اختصاصي شرايط طبق ppt فرمت با پوستر .5

  jpeg , jpg , gifعکس از تمامي مراحل کار در يکي از فرمت های  5حداقل (مطلوب کیفیت با يا شده اسکن)پرسنلي عکس تصوير .6
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  اجرایی)فرآیند داوری( :مراحل  .5

در سامانه ثبت نام نموده اند، آثار خود را در موعد مقرر  فناورینانودانش آموزاني که در مرحله منطقه ای مسابقات  . مرحله منطقه ای :1ـ  5

 ساسا ی دانش آموزی منطقه و بربه پژوهش سرای منطقه ارسال مي نمايند. آثار، در اين مرحله تحت نظارت معاونت آموزش متوسطه؛ توسط پژوهش سرا

 گردند. الزم است پژوهش سرای دانش مي معرفي استاني مرحله شرکت در جهت منطقه، با سهمیه مطابق شده و برگزيدگان داوری 4و  3های  نمون برگ

ر، آنها انجام داده و سپس مستندات اين آثانقاط قوت  و تقويتنقاط ضعف  جهت رفعآثار برگزيده را مد آکار هدايتو  يند راهنماييآفرآموزی منطقه، 

 ارسال گردند. فناورینانوبه پژوهش سرای قطب استاني 

 آموزی انشد سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت فناورینانو استاني های قطب توسط. مرحله استانی : 5-2

به صورت غیر حضوری و با توجه به مستندات  ها، استان از بررسي و ارزيابي مستندات ارسالي شوند.مي  داوری 4و  3نمون برگ های  اساس استان، بر

 گزارش ارسالي صورت مي گیرد.pdf بارگذاری شده کانال انجمن و فايل 

 ضمائم : .6

 گزارش نویسی و مستندسازی: شناسنامه  1نمون برگ 
  استان/ شهرستان / منطقه يا ناحیه

  دانش آموزی سرایپژوهش نام مدرسه / 

   کد ثبت اثر در سامانه

  عنوان اثر

   دانش آموز/دانش آموزان خانوادگي نام و نام

   ملي کد

   پايه تحصیلي

   تلفن همراه/ تلفن ثابت

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

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجری مدیر

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری

 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا
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 : اطالعات ابتدای فیلم گزارش نویسی و مستندسازی 1-2نمون برگ 

 

 

  شهر و استان 

  موضوع تدريس 

   خانوادگي اعضای گروهنام و نام 

   پايه تحصیلي اعضای گروه

  نام مدرسه

  نام و نام خانوادگي استاد راهنما

  سرا يا مرکز علمي همکار نام پژوهش

 گزارش نویسی و مستندسازی: فرم خالصه اثر  2-2نمون برگ

 نام و نام خانوادگی صاحب یا صاحبان اثر:

 پایه تحصیلی :

 استان /منطقه :

 سرای همکار: پژوهش

 آموزشگاه محل تحصیل :

(BNazanin11): خالصه ایده همراه با ذکر مزایا و کاربردها 

 عکس واضح از مراحل انجام آزمایش نیز الزم است 3ارسال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ( 51صفحه ) 

 : محور گزارش نویسی و مستند سازی 1-3 برگ نمون

 اندازه و خواص :آزمايش عنوان

 منتقل مي کنند؟کدام مواد حرارت را بهتر 

 :آزمايش انجام تاريخ

 :راهنما استاد نام

                              :پايه                                                                                           :خانوادگي نام و نام

                              :پايه                                                                                           :خانوادگي نام و نام

                        :مدرسه نام                                                                 : استان /شهر

              :مدرسه  نشاني 

 :الکترونیکي  پست

 : مراحل انجام آزمايش

  آماده نمائید. پالستیکي، فلزی و ... های چوبي، جنس از ظرف چند يک اندازه را با استفاده از قالب های يخ تهیه و يخ تکه مرحله اول : چند

 دهید. سنگي و ...( قرار -پالستیکي -فلزی فويل های -فلزی -)چوبي ظرف از جنس های مختلف روی يخ را های قالب مرحله دوم :

 يخ زودتر آب مي شود، رديف کنید. کنید مي فکر که ترتیبي به را موارد: بیني(  مرحله سوم)پیش

 يخ برای هر ظرف را با کرونومتر ثبت کنید.  شدن آب مرحله چهارم : زمان

 مرحله پنجم : نتايج حاصل از آزمايش را ثبت کنید. 

 مشاهدات: 

 

 

 

 :مشاهدات تحلیل

 

 

 

 

 سواالت آزمايش:

 هستند، علت را بیان کنید. موقع لمس کردن سردتر آن ها از هستند. برخي اتاق در آنها همه که زماني حتي .دهند مي انتقال را گرما معمولي خانگي وسايل -1

 

 

 
جلوگیری  برای باشد، اشتهد بیشتری کارايي دستگاه اينکه برای شوند.گرم شدن محیط مي  تاپ باعت لپ يا کامپیوتر مثال. شوند مي گرم سريع الکترونیکي وسايل -2

 را ويژگي اين رافننانوساختار گ. باشند حرارتي رسانای اَبَر که کنیم استفاده سطوحي از بايد ما از آسیب دستگاه در اثر افزايش حرارت و انتقال بهتر آن به محیط،

 گرافن چیست؟ .دارد

 

 

 

 بعاد به چند دسته تقسیم مي شوند؟نانوساختارها از نظر ا -3

 

 

 

 گرافن در کدام دسته قرار مي گیرد؟ -4

5-  
 



 

 ( 52صفحه ) 

 :آن کاربردهای صنعتي و ويژگي های نانوساختار، اهمیت

 ويژگي های منحصر به فرد گرافن را بیان کنید. کدام ويژگي در اين آزمايش استفاده مي شود؟ -

 

 

 

 

 اين آزمايش بتوان از آن استفاده کرد؟آيا نانوساختار ديگری را مي شناسید که برای هدف  -

 

 

 ايران تولید کننده کدام يک از اين نانوساختارها است؟ -

-  
 

 :انجام آزمايش  حین در شده تهیه تصاوير

 )شود ارسال فرم با همراه تصوير 3 حداقل(

 

 

 

 

 

 نکات ايمني : 

 ايده خالقانه مرتبط با موضوع آزمايش :

 نانوساختار مرتبط با موضوع آزمايش يا خواص نانويي آن ها داريد؟ شرح دهید. چه ايده جديدی برای استفاده از -

 آيا تاريخجه ای برای ايده شما وجود دارد؟ شرح دهید.  -

 ايده شما چه مشکلي را حل مي کند؟ -

 فرضیه شما چیست؟ -

 چه روشي پیشنهاد مي کنید که ايده شما آزمايش و بررسي شود؟ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع مورد استفاده:
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 : محور گزارش نویسی و مستند سازی 2-3 برگ نمون

 :آزمايش عنوان

 اساس کار نانوسکوپ های الکتروني روبشي 

 :آزمايش انجام تاريخ

  :راهنما  استاد نام

                              :پايه                                                                                               :خانوادگي نام و نام

                              :پايه                                                                                               :خانوادگي نام و نام

                         :مدرسه نام                                                          : استان /شهر

              :مدرسه  نشاني

 :الکترونیکي  پست

 

 : مراحل انجام آزمايش

شکي )غیرقابل م کیسه پالستیکي داخل مختلف های پازل بازی، حروف و يا اسباب پالستیکي، حیوانات پالستیکي، های توپ مانند درشت و ريز مرحله اول : وسايل

 ريخته شوند. ديد(

  با استفاده از دستکش مخصوص فر، بدون ديدن اشیا آنها را لمس کرده و آن ها را تشخیص دهید. مرحله دوم :

 ه شود.دستکش را بیرون آورده و با لمس کردن اشیا تشخیص داد مرحله سوم :

 مرحله چهارم : نتايج ثبت شود.

 مشاهدات: 

  

 

 

 :مشاهدات تحلیل

 

 

 سواالت آزمايش:

 چیست؟( NanoScope) نانوسکوپ -6

 

 

 را بیان کنید. روبشي کاوشگر های نانوسکوپ کار اساس -7

 

 

 

 

 اين نانوسکوپ ها چگونه کار مي کنند؟ -8

 

 

 :آن کاربردهای صنعتي و ويژگي های دستگاه، اهمیت

 روند؟مي کار به مواردی چه نانوسکوپ های کاوشگر روبشي، در -

 

 

 

 

 



 

 ( 54صفحه ) 

 آيا نانوسکوپ های ديگری را مي شناسید؟ -

-  

 ايران تولید کننده کدام يک از اين نانوسکوپ ها است؟ -

 

 :انجام آزمايش  حین در شده تهیه تصاوير

 )شود ارسال فرم با همراه تصوير 3 حداقل(

 

 

 

 

 نکات ايمني : 

 

 

 خالقانه مرتبط با موضوع آزمايش :ايده 

 داريد؟ شرح دهید.چه ايده ای جديدی برای استفاده از نانوسکوپ  -

 

 

 آيا تاريخچه ای برای ايده شما وجود دارد؟ شرح دهید.  -

 

 

 

 
 ايده شما چه مشکلي را حل مي کند؟ -

 

 
 

 فرضیه شما چیست؟ -

 

 

 
 شود؟چه روشي پیشنهاد مي کنید که ايده شما آزمايش و بررسي  -

 

 

 

 

 

 منابع مورد استفاده:

 

 

 

 

 



 

 ( 55صفحه ) 

 : محور گزارش نویسی و مستند سازی 3-3 برگ نمون

 دهیم؟ تشخیص هستند کوچک خیلي ديدن برای که را چیزهايي توانیم مي چگونه :آزمايش عنوان

 مولکول هايي که برای ديدن خیلي کوچک هستند ولي با بوئیدن حس مي شوند.

 :آزمايش انجام تاريخ

 :راهنما استاد نام

                              :پايه                                                                                                           :خانوادگي نام و نام

                             :پايه                                                                                                           :خانوادگي نام و نام

                        :مدرسه نام                                                                   : استان /شهر

            :مدرسه  نشاني

 :الکترونیکي  پست

 : مراحل انجام آزمايش

 با رنگ های مختلف آماده کنید. بادکنک مرحله اول : تعدادی

 تهیه کنید. را مي کنند ايجاد مختلفي که رايحه های گیاهي چند نوع عصاره مرحله دوم :

های با رنگ  بادکنک از عصاره وعن هر برای و بريزد عصاره ده قطره از يک بادکنک هر بدون اينکه شما ببینید از يک نفر بخواهید با قطره چکان داخل مرحله سوم :

 بسته و آن ها را تکان دهد. محکم و کرده باد را ها بادکنک. کند استفاده متفاوت

 است؟ شده پنهان بادکنک هر در عطر کدام که بفهمید توانید مي آيا کنید. بو را ها بادکنک! کنید بررسي را ها مرحله چهارم : بادکنک

 و ريخته مه به را بادکنک عطرهای و هارنگ ترتیب توانیدمي همچنین. بنويسید است شده پنهان آن درون که را ای رايحه هر کنار در بادکنک هر پنجم: رنگ مرحله

 !طراحي کنید بازی يک

 مشاهدات : 

  .بنويسید راست سمت در را ها رايحه نام و کنید رنگ را های شکل زير بادکنک

 
 :مشاهدات تحلیل

 

 

 

 سواالت آزمايش:

 چرا بو استنشاق مي شود؟ -1

 کنند؟  رو شناسايي اين بوها چگونه بیني های سلول -2



 

 ( 56صفحه ) 

 خیص دهند.عمل مي کند، تش بیني که با روشي را هوا در موجود شیمیايي مواد از کمي بسیار مقادير توانند مي که هستند نانو ابعاد در حسگرهايي ايجاد حال در محققان -3

 کنید.در اين مورد تحقیق 

 

 

 :آن کاربردهای صنعتي و ويژگي های نانوساختار، اهمیت

 نانو کپسول چیست؟ -

 

 های عطر و ادکلن شوند؟جايگزين شیشه دننامي تو موادآيا نانو -

 

 چگونه عمل مي کنند؟ نوک مدادهای معطر -

 

 ش چه اطالعاتي داريد؟فناوری نانو و لباس هايي با بوی خودر زمینه  -

 

 کدام يک از اين نانوساختارها است؟ايران تولید کننده  -

 

 :انجام آزمايش حین در شده تهیه تصاوير

 )شود ارسال فرم با همراه تصوير 3 حداقل(

 

 

 

 نکات ايمني:

 

 

 ايده خالقانه مرتبط با موضوع آزمايش:

 نانوساختار مرتبط با موضوع آزمايش يا خواص نانويي آن ها داريد؟ شرح دهید. چه ايده جديدی برای استفاده از -

 

 آيا تاريخچه ای برای ايده شما وجود دارد؟ شرح دهید. -

 

 ايده شما چه مشکلي را حل مي کند؟ -

 

 فرضیه شما چیست؟ -

 

 چه روشي پیشنهاد مي کنید که ايده شما آزمايش و بررسي شود؟ -

 

 
 

 منابع مورد استفاده:

 

 

 

 

 



 

 ( 57صفحه ) 

 : محور گزارش نویسی و مستند سازی 4-3 برگ نمون

 نامرئي آفتاب کرم ضد -نانو مواد در زندگي  :آزمايش عنوان

 :آزمايش انجام تاريخ

 :راهنما استاد نام

                              :پايه                                                                                                 :خانوادگي نام و نام

                              :پايه                                                                                                 :خانوادگي نام و نام

                        :مدرسه نام                                                                                    : استان /شهر

              :مدرسه  نشاني 

 :الکترونیکي  پست

 : مراحل انجام آزمايش

رم را حاوی اکسید روی نانو )اين ک آفتاب اکسايد(، کرم ضد اکسید روی)زينک سوختگي سیاه، گوش پاک کن، کرم رنگي ذکاغ -مرحله اول : آماده سازی مواد

 مي توانید از داروخانه ها تهیه نمايید. حتما توجه نمايید که مواد تشکیل دهنده کرم، حاوی اکسید روی نانو باشد.(

 .بمالید سیاه را کاغذ سوختگي اکسید روی مقدار کمي از پمادکنید و  استفاده گوش پاک کن يک دوم : از مرحله

 کرم از کنید عيس کنید و آن را روی کاغذ سیاه بمالید. با گوش پاک کن ديگری مقدار کمي از کرم ضد آفتاب حاوی اکسید روی نانو استفاده مرحله سوم : اکنون

 است؟ پماد از تر راحت ضد آفتاب مالیدن آيا. کنید استفاده پماد اندازه به آفتاب ضد

 

 مرحله چهارم: مرحله دوم و سوم را روی پوست خود اعمال کنید و نتايج را يادداشت کنید.

 .نزنید خود پوست به را محصوالت اين داريد، آلرژی يا حساسیت ها ضدآفتاب يا پمادها ها، لوسیون به اگر: ايمني

 

 

 مشاهدات: 

  

 

 

 :مشاهدات تحلیل

 

 

 

 

 سواالت آزمايش:

 روی شفاف است؟ اکسید چرا ضد آفتاب حاوی نانو ذرات -1

 

 

 يک اليه سفید ايجاد مي کند؟ در پماد روی چرا اکسید -2

 

 

 

 :آنکاربردهای صنعتي و ويژگي های نانوساختار، اهمیت

نمونه هايي از  ند،هست نانو ذرات حاوی نیز زيبايي و بهداشتي محصوالت از ديگر بسیاری. هستند نانو فناوری هاینمونه ترينرايج از يکي حاوی نانوذرات آفتاب ضد -

 .آن ها را نام ببريد

 

 



 

 ( 58صفحه ) 

 است؟ نانوذرات حاوی محصول متوجه شد توان مي بیان نشده باشد، آيا  دهنده تشکیل مواد اندازه محصوالت برچسب اگر در -

 

 

 

 ايران تولید کننده کدام يک از اين محصوالت است؟ -

 

 

 :انجام آزمايش حین در شده تهیه تصاوير

 )شود ارسال فرم با همراه تصوير 3 حداقل(

 

 

 

 نکات ايمني:

 

 

 ايده خالقانه در زمینه کارايي نانوساختار يا خواص نانويي مرتبط با موضوع آزمايش:

 نانوساختار مرتبط با موضوع آزمايش يا خواص نانويي آن ها داريد؟ شرح دهید. چه ايده جديدی برای استفاده از -

 

 

 
 آيا تاريخجه ای برای ايده شما وجود دارد؟ شرح دهید.  -

 

 

 
 ايده شما چه مشکلي را حل مي کند؟ -

 

 

 
 فرضیه شما چیست؟ -

 

 

 
 چه روشي پیشنهاد مي کنید که ايده شما آزمايش و بررسي شود؟ -

 

 

 

 منابع مورد استفاده:

 

 

 

 

 

 



 

 ( 59صفحه ) 

 گزارش نویسی و مستندسازی : داوری غیر حضوری  4نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه : اثر :عنوان 

 مقطع تحصیلي : دوره دوم ابتدایي منطقه/ناحیه : شهر : استان :

 پایه تحصیلی شماره تماس کد ملی نام و نام خانوادگی دانش آموز/دانش آموزان
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    3 ایمني در هنگام انجام آزمایشرعایت اصول  .1

    3 نحوه استفاده از ابزار و وسایل آزمایشگاهي  .2

    ۷ رعایت جزییات دستورالعمل انجام آزمایش .3
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    ۷ بیان نتایج گویا و روشن از انجام آزمایش .4

    10 های آزمایشارائه نتیجه منطقي و صحیح با توجه به یافته .5

    15  "ایده خالقانه»ها در بخش خالقیت در ارائه پیشنهادات و چالش .6

    5 پژوهشي معتبر، متنوع و به روز بودن منابع -استفاده از منابع علمي .۷
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    5 استخراج چکیده .8

    ۷ (3رعایت ابعاد و فرمت پوستر )طبق توضیحات درج شده در بند .9

    5 های مختلف گزارش رعایت اصول نگارشي و نحوه چیدمان بخش .10

    10 خالقیت در طراحي پوستر و ارائه محتوا )جذابیت بصری( .11

    5 کیفیت تصاویراستفاده شده مربوط به فعالیت آزمایشگاهي  .12
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    -3 (یرد.گامتیاز منفي تعلق ميثانیه،  30دقیقه و  5های بیشتر از به فیلمزمان بندی فیلم) .13

    5 کیفیت و وضوح صدا  .14

کیفیت تصویر)مشخص بودن جزئیات ابزار انجام آزمایش و نحوه کار با مواد و  .15

 آموزان پژوهشگر(آموز/ دانشچهره دانش
5    

    5 زم(های ال)تدوین مناسب تصویر، صدا، استفاده از زیرنویس، و افکت تدوین .16

انجام آزمایش در پژوهش سراها و استفاده از وسایل و تجهیزات موجود در آن ها  .1۷

 در طراحي آزمایش
3    

    100 جمع نهایي امتیاز
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 مدیر پژوهش سرای دانش آموزی مجری 

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی 

 نانوفناوری مدیر پژوهش سرای قطب استانی

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 کارشناس امور پژوهش سراهای دانش آموزی

 

 تاریخ و امضا

 


