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 طرحنامه اجرایی شیوه
 

  ران نوآوری پیش فراگیر کارسوق ملی

 یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی

 

 

 

 های درخشانسازمان ملی پرورش استعداد

 آموزی کانون پتنت ایرانبخش دانش

 کرمان استاناداره کل آموزش و پرورش 

 

 

 

 

ن کرمانفرزانگا استعدادهای درخشان دوره اول دبیرستان دبیرخانه:
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 مقدمه -1

خلق و توسعه ابداعات فناورانه و آثار  تیو قابل یمنوط به توانمند ،یجوامع و رفاه عموم شرفتیامروز پ یایدر دن

 یفکر تیبا مالک یمیارتباط مستقبوده و  نیازمند پژوهش از طریق منابع و مراجع دقیق و معتبراست که  یفرهنگ

و  یدر نوآور دیجد یها یگذار هیو سرما ها دهیحفاظت از ا یبرا یبه عنوان ساز و کار یفکر تیمالک .دارد

 بیترت نیکشور دارد. بد ندهیآ یو رشد اقتصاد یفناور ی، رشد دستاوردهاشرفتیدر پ یریچشمگ ریتاث ت،یخالق

 تیفیک شیو افزا دیجد عیصنا یریگ شغل، شکل جادیا ،یموجب رشد اقتصاد ،یفکر تیاز مالک تیارتقا و حما

 تواند یم ینوآور و تیتوسعه و پرورش خالقی از طریق آموز در دوره دانشپژوهش  گرید یسو از. گردد یم یزندگ

 . باشد ندهیآگاهانه در آ یفرهنگ ساز نهیزم

ترین منابع پژوهشی  عنوان یکی از معتبرترین و کامل  و استفاده از آن به اختراعاتمراجعه به اسناد با این وجود 

درصد منابع اطالعاتی  08بر اساس مطالعات صورت گرفته بیش از  است. زمینههای موجود در این یکی از خالء

ترین یکی از مهم آموزان به استفاده از اطالعات پتنتاست و هدایت دانش یابیدست قابلها در متون پتنت

 یآشناساز رو نیازاهای پژوهشی جهت ارتقای کیفی پژوهش خواهد بود.  راهکارهای موجود در فعالیت

ی، منابع معتبر و خلق ثروت از اختراع و نوآور ینیآفر گفتمان ارزشی، فکر یها ییدارا میآموزان با مفاه دانش

 ییباال تیاز اهمشده و  های پژوهشیکیفی فعالیتموجب رشد ها  پژوهشی و نحوه استخراج اطالعات از آن

 برخوردار است.

 یها به سمت انجام پروژهآموزان  دانش تیهدابا هدف  ،"آموزی کانون پتنت ایرانبخش دانش"راستا  نیهم در

در موضوعات  "ران نوآوری پیش" هایدوره یاقدام به برگزار ملیهای  چالش در جهت حل یمسئله محور و کاربرد

 .نموده است های فضاییو فناوری و مهندسی انرژی فناوری نانو فناوری، زیست

 اهداف -2

  آفرینی از اختراع و نوآوری در نسل نو ارزشترویج گفتمان خلق ثروت و 

 در فعالیت مسئله محورسازی رویکرد کاربردی و  نهادینه آموزان های پژوهشی و نوآورانه دانش 

 با مراحل انجام یک پژوهش علمیآموزان  دانش سازیآشنا 

 و مزایای آن پژوهشی-ترین منابع علمیعنوان یکی از مهم  آموزان با اسناد پتنت به دانش سازیآشنا 

 جستجوی اینترنتی در منابع معتبر علمیآموزان با نحوه  دانش سازیآشنا 
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 جامعه هدف -3

به حوزه پژوهش که متقاضی شرکت مند عالقهدوم متوسطه اول و آموزان منتخب دوره  دانش این برنامه ویژه

 است. شده یطراح آموزی هستند دانشهاب در جشنواره

 برنامهشرح   -4

راننوآوریپیشهایدوره

و  هاا  یبا نوآور شوند، دانش آموزان ضمن آشنایی که به صورت مجازی برگزار می یا جلسه 5های  در این دوره

 اختاراع  ،های فضایی و مهندسی انرژیی  فناوری، فناوری زیستنانو فناوری، ی ها حوزهدر یکی از اختراعات 

 ینا یآفر ارزشو به این ترتیب فرآیناد   کنند می  یساز هیشبحوزه را  همان منقضی شده یها پتنتمربوط به یکی از 

 یهاا  فارم  لیا دوره  با تکم طولدر همچنین . رندیگ یفرام پروژه محورگرا و  از اختراع را با رویکرد یادگیری سازنده

 شوند. و موارد مورد تمرکز در فرآیند ثبت اختراع آشنا میثبت اختراع  ، به صورت ساده با نحوه شده یطراح

 ای در نظر  گونه آموزان به با توجه به برگزاری کالس در فضای مجازی، تمامی تجهیزات موردنیاز دانش

 .پذیر باشد ضای خارج از مدرسه امکانراحتی قابل تهیه بوده و اجرای آن در ف  شده است تا به گرفته

 است. شده یطراح مورد تمژکزبینی و در چهار حوزه  پیش ایدقیقه 08جلسه  5ها در قالب  این دوره 

 شده یطژاحآموزان دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه به شکل زیژ ها در دو رده سنی دانشاین دوره

 است:

هرای  مهندسری انرژیی حروزه سرازه     ساز هیشبو  یفناور ستیز، فناوریهای نانو دوره اول متوسطه: دوره

 هیدرولیک

 دوره فناوری فضاییدوره دوم متوسطه 

 د داشت.نام در هژ دوره را خواهنآموزان با توجه به عالقه خود امکان ثبتدانش

 ارکان -5

کمیتهراهبری  5-1-

 یپرژور  اسرتعدادها   یسازمان ملر  معاون استعدادیابی و توانمند سازی فژاگیژمتشکل از  تهیکم نیا

و  آموزی کانون پتنرت ایرژان  مدیژ بخش دانشرئیس اداره استعدادهای درخشان استان کژمان، ، درخشان

 بود.کژمان خواهد  استعدادهای درخشان فژزانگان دوره اول ناحیه دومدیژ دبیژستان 

 اجژایی  دبیژخانه .1

 ،کژمران   درخشران اسرتان   یاداره اسرتعدادها  سیرئر  متشرکل از  ران نوآوری پیشطژح دبیژخانه اجژایی 
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استعدادهای درخشران فژزانگران دوره اول   دبیژستان مدیژو  آموزی کانون پتنت ایژانبخش دانشنماینده 

 .خواهد بود ناحیه دو کژمان

 وظایف 

 ها به استان شیوه نامه اجژاییابالغ  .1

 آموزاننام دانشتثب یبژا یرسان اطالع .2

 های اجژایینظارت بژ فعالیت .3

 بژنامه و ارسال به مدارسو کلیپ معژفی تهیه و طژاحی پوستژ  .4

ی تهیره و در  کلیپ و...( کره توسرک کمیتره راهبرژ     بارگذاری محتواهای آموزشی ) متون، جزوه، .5

 است. قژارگژفتهاختیار 

 های دوره در سایت به صورت مستمژاطالع رسانی زمان کالس .6

 معاونت توانمند سازی و استعدادیابی فژاگیژهت ارائه به اجژایی و نظارتی ج یها گزار تهیه  .7

 رسان شاد یا بلهتشکیل کانال کارسوق توسک دبیژخانه در پیام .8

پشتیبان -6

این دبیژخانه در نظژ دارد بژای پیگیژی مستقیم و رفع سواالت احتمالی یک فژد پشتیبان معژفی کند. 

 .الزم صورت پذیژد یها یژیگیپتا در صورت نیاز با ارتباط مستقیم در اسژع وقت 

 43432722534شماره تماس: 

 45144344533-45135354574شماره همژاه: 

فرآینداجرا -7

خود  نام ثبت 34/14/1441بایست حداکثژ تا تاریخ مند به شژکت در بژنامه میآموزان عالقهدانش -1

بررره نشرررانی  نرررام ثبرررتهرررای نرررامبژده از طژیررر  سرررامانه را جهرررت شرررژکت در بژنامررره

http://int.sampad.gov.ir .نهایی کنند 

ها در آموزان مشخصات خود از جمله پایه تحصیلی )که جهت حضور آننام دانشدر هنگام ثبت -2

 کند.های مدنظژ خود را انتخاب میخود است( را وارد کژده و دوره و یا دوره رده همکالس 

هرا بره   و تمرامی کرالس   آموز در هژ کالس اسرت  دانش 15ها  دورهآموزان در این دانشظژفیت  -3

http://int.sampad.gov.ir/
http://int.sampad.gov.ir/
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 گژدد.صورت آنالین بژگزار می

هرا   شرژکت دوره  هرزار تومران( برژای    هفتادو  تومان )صد 174444آموز  هژ دانش نام ثبتهزینه  -4

 است.

 شررررماره شرررربا یررررا برررره   4154154886442برررره حسرررراب   نررررام ثبررررتهزینرررره  -5

IR674174444444154154886442  و  دبیژستان فژزانگان دوره اول ناحیه دو کژمان واریرز بنام

 شود.بارگذاری  نام ثبترسید پژداخت در سامانه 

هرا  در دوره سره لج 3ل  قدر حردا ت شرژک  ت.سه مژبوطه اسلحضور در ج هبه منزل فلیارائه تک -6

 ت.اس یضژور یانیپا هنامیواهگ صدور یبژا

آمروزان،   مندی هژچه بیشتژ دانرش فضای مجازی و جهت بهژهها در بستژ  به دلیل بژگزاری دوره -7

 زمران  مردت گذاری صدا و تصرویژ خرود را در    الزم است تا تمامی افژاد حاضژ امکان به اشتژاک

 بژگزاری مجازی داشته باشند.

 هاارزشیابیپایاندوره -8

و همچنین در پایران دوره   مدرس دورهها بژای آموزان در طول بژگزاری دوره با ارسال فعالیتدانش 

سازی شده شژح اختژاع نویسی که در مدت بژگرزاری دوره در اختیارشران قرژار    های شبیهبژرسی فژمبا 

 .، مورد ارزیابی قژار خواهند گژفتگیژدمی

هامزایاومشوق -9

-بخرش دانرش  ه شرژکت در دوره از  ، گواهینامدر آزمونها، در صورت موفقیت  در دوره کنندگان شژکت

 دریافت خواهند کژد. موزی کانون پتنتآ
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آموزشیهایموضوعاتدورهعناوین -01

 

 بژنامه ردیف
پایه 

 تحصیلی
 موضوع شماره جلسه عنوان دوره

1 
 های دوره

 ران نوآوری پیش 

دوره اول 

 متوسطه

 جلسه اول ینانو فناور

 مالکیت مفاهیم با آشنایی

و معژفی چالش  فکژی

 دوره

مهندسی انژیی 

های حوزه سازه

 هیدرولیک

 جلسه دوم

طوفان فکژی جهت 

حل مسئله و نحوه 

 حل راهانتخاب بهتژین 

 و طژاحی اولیه آن

 یفناور ستیز
 جلسه سوم

رفع نواقص طژح و 

 معژفی اختژاع

 جلسه چهارم

ساخت نمونه اولیه 

های معژفی فژمطژح و 

دوره دوم  اختژاع ساز هیشب

 متوسطه
 فناوری فضایی

 جلسه پنجم
های تکمیل فژم

 اختژاع ساز هیشب
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هاجدولزمانیاجرایبرنامه  14-1-

آموزان امکران  اعالمی است که به فژاخور تعداد دانش یها بژنامهجدول زیژ نمونه اجژایی از کل ** 

 وجود دارد. هاو افزایش تعداد کالس افزایش ظژفیت

 زمان کالس تاریخ شژوع بژنامه ردیف

1 

  ران نوآوری پیش

  انژییمهندسی 

 های هیدرولیکه سازهحوز

 بهمن ماه 2
 ها  شنبهیکهژ هفته 

 17:34ی ال 16ساعت 

 ها  شنبهدوهژ هفته  بهمن ماه 3 نانو فناوری ران نوآوری پیش 2
 17:34الی  16ساعت 

3 
  ران نوآوری پیش

 فناوری زیست
  ها شنبه یکهژ هفته  ماهبهمن  2 

 17:34الی  16ساعت 

4 
  ران نوآوری پیش

 های فضاییفناوری
  ها شنبه یک هژ هفته  ماهبهمن  2 

 15:15الی  17:45ساعت 
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 خواهد بود: اجژا قابلها به شکل زیژ در صورت افزایش دانش آموزان جدول کالس

 
  15:15الی  17:45ساعت   17:34الی  16ساعت  تاریخ شژوع روز کالس

 ماهبهمن  2 ها شنبه یک

اولگروهفناوریزیستراننوآوریپیش

اولانرژیحوزههیدرولیکگروهراننوآوریپیش

نانوگروهاولراننوآوریپیش

دومگروهفناوریزیستراننوآوریپیش

فضاییگروهاولفناوریراننوآوریپیش

دومانرژیحوزههیدرولیکگروهراننوآوریپیش

 بهمن ماه 3 هادوشنبه
راننوآورینانوگروهدومپیش

سومگروهفناوریزیستراننوآوریپیش

گروهسومراننوآوریانرژیحوزههیدرولیکپیش

راننوآورینانوگروهسومپیش

گروهچهارمفناوریزیستراننوآوریپیش

 بهمن ماه 4 ها شنبه سه
چهارمنانوگروهراننوآوریپیش

فناوریگروهپنجمزیستراننوآوریپیش

راننوآوریانرژیحوزههیدرولیکگروهچهارمپیش

فناوریگروهششمزیستراننوآوریپیش

فضاییگروهدومفناورینوآوریرانپیش

 بهمن ماه 5 هاچهارشنبه
پنجمنانوگروهراننوآوریپیش

راننوآوریانرژیحوزههیدرولیکگروهپنجمپیش

ششمنانوگروهراننوآوریپیش

راننوآوریانرژیحوزههیدرولیکگروهششمپیش

 بهمن ماه 6 شنبه پنج
هیدرولیکگروههفتمراننوآوریانرژیحوزهپیش

فناوریگروههفتمزیستراننوآوریپیش

فناوریگروههشتمزیستراننوآوریپیش

فضاییگروهسومفناوریراننوآوریپیش


