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 سخن آغازین  

 »حرضت عَل )ع(«   « اوَضُع الِعمل ماَوقََف عَََل الِلسان وَارفََعه ما َظهََر ِِف اجلَواِرحِ والاراکن »    

 آ ید. مک ارزش ترین عمل آ ن است که بر رس زابن ابشد و والاترینش آ ن چه به معل در  
 

  كه در دوره اول متوسطه است  آموزاندانش یو مهارت  یپژوهش -یعلم دادیرو نیبزرگتر نوجوان خوارزمی جشنواره

ی، اسالمو معارف  قرآن  »محور    13  در  «ساحتی  تمامو یادگیری و تربیت   تیترب  هایحوزه  ،»اهداف برنامه درسی ملیراستاي  

-كسب و كار دانش هايبازارچه، سازهدست ) ی، كاروفناوريبدنتیو ترب سالمت، هنر و فرهنگ، ادبیات فارسی و زبانپژوهش، 

،  ي آزمایشگاهی(هافعالیت)  ، ریاضیات، علوم تجربی)مناظره علمی(  نویسی(، علوم انسانی و مطالعات اجتماعیبرنامه  و  يآموز

دوره    1آموزاندانش  تمامویژه    ،«و توسعه فردي(  یمهارت  هاي)بازي  هاي زندگی و بنیان خانواده هاي خارجی، آداب و مهارتزبان

به صورت    )در برخی از محورها(  و كشوري  و استانی  اي/ شهرستانیناحیه  /اياي، منطقهمرحله مدرسه  چهار  در  متوسطه  اول

هدایت   گري وتسهیل  اي و در كالس درس است كه بادر مرحله مدرسه  ،بیشترین تمركز جشنواره  شود.برگزار میحضوري  

ارزشیابی از نمرات    بخشی  محور، ارزشیابی عملکردی، اختصاص  پروژه  »ساماندهی تکالیف  معلمان )آموزش دیده( از طریق 

براساس عالقه   ،« هر محور در مدرسهه تفکیک  ب  یپژوهش  -یعلم  یهاانجمن   لیتشک  کننده وشرکت  ان  آموزدانشمستمر به  

آغاز و ، فعالیت خود را  به تفکیک هر محور   (زیر نظر دبیر تخصصی )دبیر مسئول  ، شود. هر انجمنانجام می  آموزاندانش  و توان

توسط    آثار  یابیارزها و  هاي مرتبط با محور موردنظر، تکمیل و ارتقاي پروژه آموزي، یادگیري مهارتي دانشهاتیمتشکیل  با  

 مرحله  بهو    ابخانتتر هستند؛  كه داراي آثار با كیفیتت  هاتیمه/ نمایندگان  ندی نما  اي و با نظارت مدیر مدرسه،داور مرحله مدرسه 

ها و محصوالتشان ارتقاي ایده  هاي خود ویل بیشتر پروژهآموزان ضمن تکماي نیز دانششود. در مرحله منطقهیممعرفی    ايمنطقه

از ظرفیت پژوهش هاي مدیریت پروژه، در مرحله سراي منطقه محل تحصیل و انجام كار گروهی و توسعه مهارتو استفاده 

د به مرحله استانی  براي ورو  ، منطقه  اي، برگزیدگان مرحلهر مرحله منطقهاي شركت نموده و پس از ارزیابی آثار توسط ناظمنطقه

  و  آموزانی كه داراي اثر متفاوت بودهدانشسپس ه اثر می پردازند. ئ، به اراخود اشتراک گذاشتن دانش و تجربه پس از و معرفی

شوند و  بنیانی شبکه یادگیري میهاي دانشهاي نرم را دارند؛ عضو هستهباالترین كیفیت پروژه و بیشترین توانمندي در مهارت

هاي مختلف  بخشی، مدیریت پروژه و مهارتهاي پیشرفته كیفیت گران شبکه یادگیري در برنامههمراهی ناظران كشوري و تسهیلبا  

 ند.كنمیمرتبط با عالیق خود شركت    ،كسب و كار

 دفتر آموزش دوره اول متوسطه 

  

 
غیردولتی/    / روزي آموزان استثنایی مشغول به تحصیل در مدارس عادي(/ استثنایی/ هیأت امنایی/ شاهد/ شبانه تلفیقی )دانش  هاي عادي/ . تمامی دانش آموزان گروه 1

 از كشور   بین الملل داخل و خارج   مدارس   استعدادهاي درخشان/ 
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 مقدمه  

آموزان، نیازمند توجه به ابعاد مختلف برنامه درسی و اجراي جانبه دانشمین كیفیت یادگیري و ایجاد زمینه تربیت همهأت

اجراي   است.  آن  پژوهشیهافعالیتمطلوب  علمی،  هدفمن  ي  مهارتی  دانشو  توسط  محور  پروژه  و  مهمد  از  یکی  ترین  آموزان 

 ؛شودد و باعث میآیشمار میهاي اجراي صحیح برنامه درسی ملی در مدرسه، به عنوان كانون اصلی تعلیم و تربیت به  جلوه

دانش استعدادهاي  بروز  و  برنامهضمن شناسایی  زمینه  نیاز جامعه،  و  براساس عالیق خودشان  و هدف آموزان  گذاري  ریزي 

  آنان فراهم شود.   ي فرديهاتوانمنديها، از طریق درک و اصالح مداوم فرآیند یادگیري متناسب با  تحصیلی و شغلی مناسب آن

هاي مهم زیرنظام راهبري و مدیریت تربیتی سند تحول بنیادین، به عنوان یکی از برنامه  « نوجوان خوارزمی  »جشنوارهدر این راستا  

در راستاي  راهبردي مؤثر    آموزان و معلمان دوره اول متوسطه«های علمی و پژوهشی دانش»تقویت فعالیتتحت عنوان  

ها و فضاهاي آموزشی موجود درمدارس،  گیري از حداكثر ظرفیتبهرهیادگیري و    -تکمیل فرآیند یاددهی  اهداف برنامه درسی ملی،

... است  بنیان ودانشهاي هاي علم و فناوري، شركتآموزي، مراكز نوآوري، پارکهاي كسب و كاردانشسراها، بازارچهپژوهش

استعداد   آموزان، فرآیند شناختگویی به نیازهاي دانشضمن پاسخ  یتی«های تربهای متنوع یادگیری و فرصت»موقعیتكه با ایجاد  

 .سازدفراهم می  را  هاآن  یابی در، زمینه هدایت تحصیلی مناسب و  هویتهاتوانمنديتوسعه    و

 قانونی  مستندات  

هاي متقی و  پرورش انسانتربیت و توانمندسازي سرمایه انسانی با تأكید بر  :  8راهبرد كالن؛  نقشه جامع علمی كشور .1

 هاي اسالمی و نیازهاي جامعهكارآفرین و خودباور و خالق، نوآور و توانا در تولید علم و فناوري متناسب با ارزش

 : سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .2

 آموزانگویی به نیازهاي دانشهاي تربیتی در مراكز آموزشی و تربیتی براي پاسخ: ایجاد تنوع درفرصت16-1راهکار -

بند  برنامه درسی ملی - فعالیت13-2-1؛  برنامه:  اقتضائات  با  متناسب  و مدرسه  از كالس    هاي درسی حوزه  هاي خارج 

 یادگیري 

 به همراه تبصره(  104و    102،  101،  89، 75)مواد    10/05/1400مورخ    41آیین نامه اجرایی مدارس: مصوب جلسه   .3

 هاه ادارات كل آموزش و پرورش استانآموزش و پرورش ب  وزارت  ابالغیهاي  برنامه .4

یادگیري  -بخشی و بهبود فرآیندهاي یاددهیكیفیت  رویدادهايها و  برنامه:18/10/1401مورخ    418/400بخشنامه شماره   .5

 مدارس متوسطه )طرح شهید كاظمی آشتیانی( 
 

 اهداف  

 :هدف کلی

 و شغلی  هدایت تحصیلی، شناسایی استعدادها و  یابیهویتدر  آموزان  كمک به دانش -

 : اهداف جزئی

 )تحلیل داده و هوش مصنوعی(   هاي نوین با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوريكیفیت بخشی به فرآیند یاددهیـ  یادگیري   -

 لی برنامه درسی ماهداف    براساسموقعیت محور    و  تنوع بخشی به محیط هاي یادگیري -

 هاي تربیت و یادگیريدر تمام حوزه  انآموزدانشهاي  استعدادها و خالقیتآفرینی براي رشد و شکوفایی  فرصت -

 آنو حل خالقانه    مسائلبا رویکرد شناسایی    آموزانهاي علمی، مهارتی و پژوهشی دانشتقویت فعالیت -

 ( فریلنسري ) آزادكاري  و    كسب و كار  ،هاي زندگیآموزان در حوزه مهارتدانش  توسعه توانمندي -

 هاي زندگین دانش و ارتباط دادن آن با نیازهاي جامعه و موقعیتكاربردي كرد -

 المللیو بین  ملی هاي  ان براي ورود به میدان رقابتآموزدانشه ویژه به دستاوردهاي علمی و عملی  توج -
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 اصول حاکم  

یکدیگر و ایجاد شبکه یادگیري، با آموزان با  در برگزاري تمام مراحل جشنواره، اهتمام بر رقابت سالم و تعامل سازنده دانش

 عنایت به اصول زیر مورد تأكید است: 

 ي مدرسه محور  -

 ي هامطلوب برنامه  يو اجرا  سازيغنی  تربیتی،  -آموزشی  فرایندهاي  كیفیت  ارتقاي  منظور  به  جشنواره  ايمرحله مدرسه   تمركز بر

  هاآن  فردي   هايتفاوت   به  توجه  با  آموزاندانش  تمام  منديو بهره  یدرس

 ي محور  پژوهش -

  پیرامون   هاي پدیده  با  مواجهه  و  ها فعالیت  انجام   مسیر  در  كننده شركت  آموزانتأمل« تمام دانش  و  تدبر  گري،»روحیه پرسش   تقویت

 هايو حل مسائل و آسیب  شناسایی  منظور  به   آموزشی  و  علمی  منابع   از  گیريبهره  و   اطالعاتی  هاي پایگاه  و  فناوري  از  استفاده   با

 خانه، كتاب  سراها،پژوهش)  غیررسمی  و  رسمی   امکانات  و  هاهوشمندانه با استفاده از فرصت   صورت   به   خود  جامعه  و  مدرسه

 ...(    و  خانواده

   يریپذمشاركت -

آموزان دانش  یپژوهش  -علمی  هاي  انجمن  دبیران،  شوراي)  مدرسه  شوراهاي  معلمان،  آموزان،دانش  مندزمینه مشاركت نظام  ایجاد

...(، خانواده   خود   براي   همساالن  و...(    و  رشد   مراكز  بنیان،دانش  هايشركت)  ايمنطقه  و  محلی   مردمی،   دولتی،  نهادهاي   ها، و 

  جشنواره  هايفعالیت  انجام  در  دیگران  و  خود  ارزشی  هايو بهبود قضاوت   ایستگیش  ارتقاي  و  پژوهش  كارآمدي،

 ي محور  موقعیت -

  و   ظرفیت  كارگاه،  و  آزمایشگاه  درس،  كالس  و  مدرسه  محیط  طریق   از  آموزاندانش  یادگیري  موقعیت  به  بخشیو تنوع   سازيغنی

 تهیه  پروژه،  انجام   مانند   گوناگون  آموزشی  هايتکالیف و فعالیت  هارای  و  خانواده   پرشمار،  هايرسانه  و  مجازي  هايمحیط   قابلیت

 یادگیري    -اددهیی  فرایند  كیفیت  ارتقاي  زمینه...  و  گزارش

 ریفاتع  

 رابط استثنایی  /ناظر تخصصی/ دبیر راهنما / داور -

متناسب با ابالغ صادره از سوي )استان، منطقه یا مدرسه(   كهفعال و تخصصی دبیرستان است   عالقمند دبیر یا یکی از همکاران

فرآیند علمیوظیفه   بر  / راهبري و راهنمایی دانش  -»هماهنگی و نظارت علمی  انجمن علمی پژوهشی اجرایی  آموزان/ مسئول 

 محور مورد نظر را بر عهده دارد.مدرسه /داوري مسابقات«  

 . در سطح استان و كشور در نظر گرفته شود   ییرورش استثناداور از حوزه آموزش و پ  کی  است  الزم    :نکته

 يفناور   یعلم  دادیرو -

برنامه به منظورشده  ریزيموقعیتی  مهارت  و هدفمند  بیشتر،  اطالعات  اشتراك »کسب  به  تجارب، همافزایی،  افزایی و گذاری 

 خالق و نوآور است.   آموزاننیاز دانشنظران هر محور، متناسب با  توسط متخصصان و صاحب  سازی علمی«شبکه

 ي دادنگاریرو -

ی علمی پژوهشی  هافعالیت فرآیندهای مدیریت پروژه و  » شامل  ،فعالیت یا پروژه علمیطراحی و تدوین نقشه راه، براي انجام  

انگیزه، جمع آوري اطالعات علمی و  انتخاب  در خصوص    «انآموزدانش  ت   پردازش منطقی موضوع،  تولید راهاطالعات  حل و  ا 

 ه به جشنواره و ثبت تمامی فرآیندهاي موردنظر است. محصول قابل ارائ
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 نکات مهم اجرایی  

 :محورهاي جشنوارهبرگزاري  فرآیند تخصصی   .1

است. مقتضی  نامه  این شیوه  یندهاي تخصصی طراحی شده درفرآ،  هاي جشنوارهمحور  تماممالک عمل نحوه برگزاري   -

مکاتبه و اخذ تأییدیه از دبیرخانه علمی  هماهنگی،  فرآیند تخصصی محورهاي جشنواره از طریق  است؛ هرگونه تغییر در  

 شود.تر آموزش دوره اول متوسطه انجام  مستقر در دف

 :هاي ارتباطیو كانال  نامفرایند ثبت .2

توسط    )شاد(،آموزي  شبکه آموزش دانش  /آموزي )سیدا(یکپارچه دانشسامانه  از طریق   جشنوارهرسانی  و اطالعنام  ثبت -

 : خواهد بودبه آدرس زیر  آموز و همزمان با »بارگذاري اثر«  دانش
- https://my.medu.ir/ 
- https://shad.ir/nojavan_kharazmi 

 شود. آموزان مدارس استثنایی، توسط مدیر مدرسه انجام مینام دانشثبت -

( شركت نماید اما در 1محور جشنواره )مطابق جدول شماره    ینتواند؛ در چندمی  «ايمرحله مدرسه»آموز در  هر دانش -

 شود.  به عنوان نماینده مدرسه معرفی می  ،معرفی به مراحل بعد، صرفاً در یکی از محورهاي جشنواره

به جز محوري كه در    ؛یافته به مرحله كشوري سال قبل، امکان شركت در تمام محورها وجود داردآموزان راهبراي دانش -

 . اندشده  «برگزیده و انتخابدر آن »سال گذشته  كشوري  مرحله  

 استقرار دبیرخانه اجرایی:  .3

 . استقرار دارد  «اداره كل آموزش و پرورش استان گیالن»   دربه مدت سه سال  دبیرخانه اجرایی نهمین دوره جشنواره   -

مرحله كشوري«،  ي علمی فناوري  برگزاري رویدادهاو    هادبیرخانه اجرایی استانو نظارت بر عملکرد  هماهنگی  »مسئولیت  

 است. زیر نظر دفتر آموزش دوره اول متوسطه  دبیرخانه اجرایی گیالن،  برعهده  

است؛ هر استان از ابتداي سال تحصیلی، نسبت به معرفی »ناظر تخصصی« در هر یک از محورهاي جشنواره    ضروري -

  ه منظورمدارس تابعه و یک نفر »رابط هماهنگی« بهاي تخصصی آن محور در مناطق و  فعالیت به منظور هدایت و راهبري  

 هاي علمی و اجرایی« اقدام نماید.با »دبیرخانه  موقعبه  و  ارتباط مطلوب  در برقراري  تسهیل  

 آموزان:  نحوه مشاركت )انفرادي یا گروهی( دانش .4

 باشند. آموزي در تمامی مراحل جشنواره الزاماً باید از یک مدرسه  هاي دانشاعضاي گروه -

ادبیات فارسی و تربیت بدنی: »انفرادي« با دو سهمیه )یک نفر پسر و یک نفر  و  آموزان در محورهاي زبان  شركت دانش -

  آموزي، ریاضی و برنامه نویسی به صورت: »انفرادي/ گروهی ، بازارچه كسب وكار دانشسازهدختر(، در محورهاي دست

»انفرادي« و در    نفره(« و زیرمحور عکاسی روایی5تا3اي نمایشی »گروهی ) ور هنرهوهنر: زیرمحنفره(«، محور فرهنگ2)

آموزان در سایر محورها به صورت »گروهی  است. فعالیت دانش نفره« 3»گروه هاي مهارتی و توسعه فردي بازي  محور

 نفره(«  است.  2)

هاي برگزیده، جوایز  اعضاي گروه  سازي كارگروهی و تقویت رویکرد یادگیري مشاركتی« به هر یک ازبه منظور»فرهنگ -

 به صورت كامل تعلق خواهد گرفت.

 آموزان برگزیده: بندي مدارس در معرفی دانشسهمیه .5

سهمیه«، به تفکیک مدارس دولتی )عادي، مناطق محروم    3اي« در هر محور»آموزان منتخب »مرحله منطقهبراي معرفی دانش -

تعدادهاي درخشان، غیردولتی، شاهد و هیأت امنایی( و مدارس استثنایی روزي، نمونه دولتی(، مدارس خاص )اسو شبانه

 یابد. اختصاص می

 »توازن جنسیت« بین مدارس دخترانه و پسرانه رعایت شود. االمکان  حتیآموزان منتخب، در معرفی دانش -

اول متوسطه مشغول به تحصیل  آموزان دوره  اي/ دانشحرفهدوره اول متوسطه پیش ، شامل  آموزان مدارس استثنایی دانش -

توانند؛ می  (1)  جدول شماره  مطابق   به تحصیل در مدارس عادي )پذیرا(  آموزان تلفیقی مشغولدر مدارس استثنایی/ دانش

 در محورهاي مربوط شركت نمایند.

 شود.اي اجرا نمیآموزان مدارس استثنایی، مرحله منطقهبراي دانش -

https://my.medu.ir/
https://shad.ir/nojavan_kharazmi
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 ان:آموزدانش  و معرفی  انتخاب  فرآیند .6

 هاي داوري، مستندات اثر، اجرا و دفاعیه« است.آموزان در هر مرحله براساس »فرمانتخاب دانش -

( و سهمیه نوع  3اند؛ براساس ظرفیت تعریف شده در هر محور )بندآموزانی كه موفق به كسب باالترین امتیاز شدهدانش -

 یابند.( به مرحله بعد راه می5مدارس در )بند

 جشنواره:به فرآیندهاي  بخشی  كیفیت .7

»رویداد  در قالب  اي و استانی  اي، منطقهحل مدرسهامسابقات مرفرآیندهاي جشنواره،  اثربخشی    بخشی وبه منظور كیفیت -

   .شودبرگزار می  علمی فناوري«

بري و نظارت راهبا  ها  توسط دبیرخانه اجرایی استان   ،در »مرحله استانی«»رویداد علمی فناوري«  ي  برگزاربرنامه ریزي و   -

به  دقیق و مستمر »ستاد، دبیرخانه علمی و دبیرخانه اجرایی«   و معرفی منتخبان جهت دریافت جوایز مرحله كشوري 

 دبیرخانه اجرایی  

 شود. مرحله كشوري، متعاقبا اعالم میمحورهاي انتخابی  جزئیات برگزاري رویداد علمی فناوري  :  نکته -

موظف است؛ با هماهنگی آموزش متوسطه منطقه/ ناحیه/ شهرستان، پس از دریافت بخشنامه و طرح    آموزشیواحد    مدیر -

یادگیري« از طریق   -بخشی به فرآیند یاددهیریزي »كیفیتموضوع در »شوراي مدرسه و شوراي دبیران« نسبت به برنامه

اقدام    ه پوستر، محتواي آموزشی و ...(اطبان )تهیرسانی و تبیین و توجیه مخبینی شده در جشنواره، اطالعهاي پیشفعالیت

 نماید.

بینی  توجیهی و آموزشی پیش  -پشتیبانی و تمهید مقدمات حضور مؤثر و مشاركت تمامی دبیران در وبینارهاي تبیینی -

 شده

-اه گلاي« و پرهیز از نگآموزان در »مرحله مدرسهایجاد موقعیت آموزشی و فرصت عادالنه براي مشاركت تمام دانش -

 از طریق:آموزان  دانشاي به واسطه انتخاب، تمركز و تخصیص امکانات به درصد معدودي از  انهخ

 ارائه »تکالیف پروژه محور« متناسب با فعالیت هاي عملیاتی به تفکیک محورهاي جشنواره   -

 هاي تعریف شده در هر محور »ارزشیابی عملکردي« متناسب با فعالیت  -

 - هاي یاددهیبراي فعالیت منظم و اثربخش در فعالیت  1(نوبت اول و دومنمره ارزشیابی مستمر)اختصاص بخشی از    -

محور، مرتبط با محورهاي جشنواره و  مسأله هاي خالقانه وپژوهشی مدرسه، انجام پروژه -علمیهاي انجمن   یادگیري 

 بیران مدرسه( دستاوردهاي قابل ارائه در این راستا )مصوب شوراي د

»انجمن - دانشتشکیل  پژوهشی  علمی  دبیران هاي  راهبري  و  جشنواره  محورهاي  تمام  تفکیک  به  مدرسه  در  آموزي« 

وظائف و اختیارات شوراي مدرسه، مصوب    7بند    -ربط، زیر نظر مدیر مدرسه )آیین نامه اجرایی مدارستخصصی ذي

 (10/05/1400  -چهل و یکمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش

 هاي برتر دانش آموزان:هدایت و حمایت از ایدهها، امتیازات،  مشوق .8

 متناسب با مراحل جشنوارهبه تفکیک و    (هر محوردر  )گواهی تأیید آثار برگزیده  تقدیرنامه و  صدور   -

ها و دورهندن  اآموزانی كه عالوه بر گذربراي دانشهاي زندگی« )هاي آموزش »مهارتصدور گواهی شركت در دوره -

 .(آموزي حل كرده باشندپژوهشی، یک مسأله واقعی زندگی را در قالب پروژه دانش  -هاي علمیشركت فعاالنه در انجمن

جشنواره به ویژه  حل  امردر تمام  آموزان فعال و داراي ایده برتر  برگزاري آیین سپاس و مراسم تقدیر از تمام دانش   -

  2یی مدارس نامه اجراآیین   مطابقاي  مرحله مدرسه 

 
آموزي و حضور موثر آنان در مرحله استانی و كشوري  سراهاي دانش آموزان در پژوهش آیین نامه اجرایی مدارس: عضویت و فعالیت دانش   104. تبصره ماده   1

 تواند در تعیین نمره ارزشیابی مستمرِ نوبت هاي اول و دوم سهم داشته باشد. مربوطه، می پژوهشی و ارائه اثر با تایید معلم    - جشنواره علمی 

 : جو حاكم بر مدرسه باید حامی ایجاد احساس موفقیت درونی و دریافت تایید محیطی براي تمامی دانش آموزان، باشد. 1- 75. ماده   2

آموزان به قیمت  : از دامن زدن به جو رقابتی در مدرسه، برجسته و متمایز كردن تعدادي از دانش آموزان، ایجاد احساس موفقیت براي گروهی از دانش 2- 75ماده      

 ایجاد شکست در گروه دیگر )جز در مسابقات ورزشی( به ویژه در دوره ابتدایی باید اجتناب شود. 
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مؤسسات   از طریق  و باالتر«  90»کسب امتیاز  اي  یافته به مرحله منطقههاي برتر و آثار راههدایت و حمایت از ایده -

آموزش و پرورش و بخش غیردولتی یا سایر دستگاه ها با رعایت مقررات    مورد تاییدآموزشی، پرورشی و ورزشی  

 حورهاي: در م1مربوط، مطابق آیین نامه اجرایی مدارس

هاي مهارتی هاي آزمایشگاهی، بازينویسی، ریاضی، فعالیتآموزي، برنامهدانشهاي كسب و كار  »دست سازه، بازارچه  -

هاي مورد تأیید معاونت علمی و هاي خالق و شركتهاي علم و فناوري، مراكز رشد، خانهو توسعه فردي« توسط پارک 

 آموزي  سراهاي دانشپژوهش فناوري ریاست جمهوري با همکاري  

قرآن و معارف اسالمی، زبان و ادبیات فارسی، پژوهش، مناظره مطالعات علوم اجتماعی، سالمت و تربیت بدنی، فرهنگ  »  -

 پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري   -توسط مؤسسات علمی  «هاي خارجیو هنر و زبان

 به منتخبان مرحله استانی   جوایز نقدي مرحله كشوري  اهداي -

 بنیانی هاي دانشمعرفی به هستهمنتخبان مرحله استانی و   هدایت و حمایت از ایده ها و آثار -

 :دبیران  و امتیازات  هامشوق .9

داراي نقش فعال سراهاي دانش آموزي، معلمان  براي مدیر مدرسه/ پژوهش  استفاده از امتیاز عضویت در این طرح ملی، -

آموزان و دبیران، رابط مدرسه،  )معلم راهنما، تسهیلگر، ناظرفنی، داور، مدرس كارگاه علمی پژوهشی و مهارتی براي دانش

ها( و سایر نیروهاي اجرایی فعال برابر با ابالغ صادره از سرامسئول/ راهبر انجمن علمی پژوهشی و همکاري با پژوهش

 ن و منطقهربط در استاسوي مراجع ذي

توجیهی    –هاي آموزش ضمن خدمت، براي شركت در وبینارهاي آموزشی  اعطاي گواهی حضور و تخصیص ساعت دوره   -

راهنما،  معلمان  ناظران،  توسط   ... و  نظارت  داوري،  نحوه  برگزاري مسابقات،  هماهنگی،  فرآیندهاي جشنواره، جلسات 

 اندركاران  داوران، رابطان و سایر دست

    از ارزشیابی ساالنه كاركنان به میزان همکاري آنان در اجراي جشنوارهاختصاص امتی -

اندركاران مؤثر در افزایش میزان مشاركت دانش آموزان و كیفیت اهتمام تمامی عوامل و دست  صدور تقدیرنامه به پاس  -

 هابخشی به فرآیند مسابقات، هدایت و راهبري آن

روزي و عادي دولتی برخوردار  دست اندركاران مدارس مناطق محروم، شبانهعوامل و    اهتمام   صدور تقدیرنامه به پاس  -

 آموزان راه یافته به مراحل باالتردانشاز باالترین میزان  

 

 

 

 

 

 

 

 
یابی به سطوح مورد انتظار مدرسه، تایید و تشویق شوند. به گونه اي كه  كردن جو مقایسه و رقابت، باید دانش آموزان براساس میزان دست   : به جاي حاكم 3- 75ماده  

 امکان تشویق تمام دانش آموزان یک كالس یا مدرسه وجود داشته است. 

   ( 14و   11بندهاي  )   - بخش اجرا و پشتیبانی   - وظایف مدیریتی   - الف   - وظایف و اختیارات   - 10ماده    - راهبري و مدیریت   - فصل دوم .    1
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یادگیري،    11  هاي   ( در تمام حوزه 1) آموزان مطابق جدول شماره  دانش انجام گانه تربیت و  به  یا گروهی  انفرادي  به صورت 

 پردازند.هاي علمی، پژوهشی و مهارتی میفعالیت

 محورهای جشنواره نوجوان خوارزمی    -1جدول شماره

ف
دی

ر
 

 هایحوزه

 تربیت و یادگیری 
 گروهی/ انفرادی  پایه محور

 دوره تحصیلی 

مربوط به مدارس 

 آ.پ استثنایی کشور

1 
معارف  حکمت و

 و قرآن وعربی  اسالمی
 اول متوسطه  نفره(   2گروهی )  هفتم، هشتم، نهم  قرآن و معارف اسالمی 

 اول متوسطه  نفره(   2گروهی )  هفتم، هشتم، نهم  پژوهش ----  2

 هفتم، هشتم، نهم  زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی 3
 انفرادي 

 )یک پسر، یک دختر( 

 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

 فرهنگ و هنر 4

 هنرهای نمایشی

 هفتم، هشتم، نهم 

 گروهی 

 نفر(   5تا    2) 

 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

 انفرادي  عکاسی روایی
 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

 هفتم، هشتم، نهم  بدنی سالمت و تربیت  سالمت و تربیت بدنی  5
 انفرادي 

 )یک پسر، یک دختر( 

 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

6 

 کار و فناوری 

  دست سازه

 هفتم، هشتم، نهم 

 انفرادي   - گروهی 
 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

7 
 هایبازارچه

 آموزی وکار دانشکسب
 انفرادي   - گروهی 

 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

 اول متوسطه  انفرادي   - گروهی  نویسی برنامه 8

9 
 علوم انسانی و 

 مطالعات اجتماعی 
 اول متوسطه  نفره( 2گروهی )  هفتم، هشتم، نهم  مطالعات اجتماعی مناظره 

 اول متوسطه  انفرادي   - گروهی  هفتم، هشتم، نهم  ریاضی  ریاضیات  10

 نفره( 2گروهی )  نهم  آزمایشگاهیهایفعالیت علوم تجربی 11
 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

 نفره( 2گروهی )  نهم  زبان انگلیسی خارجی های زبان 12
 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

13 

 آداب و 

های زندگی و  مهارت

 بنیان خانواده 

 های مهارتی و بازی

 توسعه فردی 
 (نفر   3تا    2گروهی ) هفتم، هشتم، نهم 

 اول متوسطه/ 

 ايمتوسطه پیش حرفه

 محورهای جشنواره 
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 داوری آثار  

هاي پیوست(، برگ هر محور )مطابق نمون ویژگی هاي تخصصی  مالک هاي داوري جشنواره نوجوان خوارزمی متناسب با  

 گیرد.هرساله متناسب با اقتضائات علمی و تجربی، مورد بازبینی و بهبود قرار   ممکن است؛   ها مالک   این   شود. طراحی و تدوین می 

آموزان« نقاط ضعف و  هاي داوري به تفکیک هر محور، در بخش »بازخورد و ثبت عملکرد دانشضروري است؛ مطابق فرم -
 كنندگان به طور دقیق ثبت شود.قوت شركت 

 اي/ شهرستانی و استانی توسط كارشناسی دوره اول متوسطه/ اداره اي/ ناحیهاعضاي گروه داوران در مراحل منطقه -
و در تعامل با رؤساي ادارات تکنولوژي و گروه هاي آموزشی دوره متوسطه  و اداره استثنایی  اول متوسطه    آموزش دوره

 عیین خواهد شد.صالح تهاي آموزشی یا سایر افراد ذي از میان اعضاي گروه  با نظارت معاونت آموزش متوسطه ترجیحاً

اند؛ آثار ها را به عهده داشتهان خود كه هدایت و راهبري آنآموزدانشه اثر توسط  در زمان ارائضروري است؛ داوران   -
 ها را مورد داوري و قضاوت قرار نداده و از محیط برگزاري مسابقات خارج شوند. آن

مجاز به معرفی یک گروه/ یک نفر در هر محور است و به  آموزان راه یافته به مرحله كشوري، هر استان  در معرفی دانش -
 هیچ عنوان سهمیه اضافه به استان داده نخواهد شد. 

آموز موفق به كسب نمره یکسان شده باشند؛ ضروري است با بررسی مجدد، دانشاز  دو نفر    یا  در صورتی كه دو گروه -
 جهت افزایش سهمیه خودداري شود. ستاد    اگروه/ یک نفر، به مرحله بعد معرفی و از مکاتبه ب  یک

گویی و اقناع افکار عمومی، اشاعه و سازي عملکرد داوران، پاسخرعایت عدالت تربیتی، شفاف»است به منظور    شایسته -
، ضمن ثبت و فیلم برداري از فرآیند داوري، در هر مرحله جشنواره،  «آموزان همتاالگوسازي آثار برتر و یادگیري دانش

 منتشر و در معرض عموم قرارداده شود. از طریق وب سایت/ شبکه شاد و ...  (  90اثر برتر )امتیاز باالتر از    10مستندات  

کی جشنواره( باید بدون  نیدر پایان داوري هر محور، امتیاز ثبت شده توسط داوران )قبل از ثبت نهایی در سامانه الکترو -
 خوردگی تحویل ناظر مربوطه شود. خدشه و خط 

ه كه عدم اصالت و انتساب اثر اي از جشنوارشوند. بدیهی است در هر مرحلهشناخته می  ان اثرگان اثر، صاحبارسال كنند -
 ته خواهد شد.مشخص شود از ادامه رقابت حذف و تمامی امتیازات متعلقه، ملغی و پس گرف  ،دهندگان هارائبه  

 آموزانفرایند درخواست بررسی مجدد آثار دانش -
اي و استانی و اعالم رسمی نتایج به منتخبان محورهاي  اي، منطقه اتمام فرایند داوري مسابقات در مراحل مدرسه  پس از -

مجدد آثار    ررسیب  نتایج؛ درخواست  اعالم   به  نسبت  آموزي كههاي دانشآموزان یا گروهجشنواره نوجوان خوارزمی، دانش
اقدام   هاي پیوستبرگربط برابر نموننسبت به ارسال درخواست خود به مراجع ذي  ؛روز فرصت دارند  5را دارند؛ حداكثر  

 نمایند. 
نتایج آن  ، ارزیابی مجددضمن ها با تشکیل گروه داوران، درخواست دقیق بررسی از  مسئوالن مربوطه در هر مرحله، پس -

 . دنماین آموزان اعالمرا حداكثر تا یک هفته كاري پس از درخواست كتبی، به مدارس/ دانش
 :بررسی مجدد آثار تجدیدنظر واعضای گروه 

 رابط استثنایی   و  دبیر راهنما)رابط جشنواره(،    مدیر مدرسه، مسئول پیگیري جشنواره  ای:مرحله مدرسه -

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان رابط استثنایی  و  سرگروه آموزشی    مدرسه،  رابط  ،متوسطه  كارشناس دوره اول  ای:مرحله منطقه -

ربط و سرگروه آموزشی مربوطه و داور  : رئیس اداره آموزش متوسطه استان، ناظر استانی محور ذيمرحله استانی -

 استثنایی 

 : توجه  

هاي  آموزشی قابل پیگیري است. به درخواستطریق مدرسه محل تحصیل و یا منطقه    درخواست بررسی مجدد آثار، فقط از -
 شود. ها ترتیب اثر داده نمیآموزان، مربیان و یا اولیاي آنغیراداري و شفاهی دانش

 براي اطمینان از صحت و اعتبار نتایج در هر مرحله یک نفر داور جدید نیز به تیم داوري اضافه شود. -

 ؛شوده میبه مخاطبان ارائ  استانی   و   اي/ شهرستانی اي/ ناحیه اي، منطقه ه مدرس هاي اجرایی مرحله  از سوي دبیرخانهپاسخی كه   -
 هاي داوري( باشد. برگه شده در نمونئآموزان )اراباید مستدل، دقیق و منطبق با بخش بازخورد و ثبت عملکرد دانش

داوري، مستندات اثر، فیلم، ضروري است تا پایان مرحله كشوري تمام مستندات فرآیند ارزیابی و داوري مسابقات فرم   -
آوري و سپس  جلسات ناظران حاضر در فرآیند برگزاري مسابقات و ...( زیرنظر ناظران تخصصی جشنواره جمعصورت 

 به صورت الکترونیکی بایگانی شود.  

ان( فقط كنندگ شركت   ه نتایج به بندي و ارائ هاي داوري محورهاي جشنواره )قبل و بعد از جمع برگ تمام اسناد و نمون  -
 هاي مزبور خارج نشوند. در محل داوري )مدرسه، منطقه/ ناحیه/ شهرستان و استان( بایگانی و از مکان 
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 به نام خدا

  پرورش ناحیه/ منطقه/ شهرستان ... / اداره کل آموزش و پرورش استان ...مدیریت محترم آموزش و 
 

 ؛باسالم و احترام
...................  .......................... دبیرستان ................................ ...............2.........  ................. .....................1زان   آموآموز/ دانشدانش  وسیله بدین 

........................ دبیرستان   ..................................................................... شهرستان  منطقه/  داوري  ناحیه/  نتایج  به  نسبت   ..........................

  مجدد اثر/ فعالیت خود  بررسیدرخواست  ............................................................  جشنواره نوجوان خوارزمی در محور .................................

 اقدام الزم را معمول نمایند. ،نامهدستور فرمایید؛ مطابق ساز و كار مندرج در شیوه ،است خواهشمنددارند.   را

 

 رئیس اداره آموزش و پرورش ....   /مدیر دبیرستان ........ نام و نام خانوادگی                     
                 ء وامضامهر                 

 

 ه نام خداب
 .............................................................. مدیر محترم دبیرستان 

 ؛باسالم و احترام

دانش دانشاینجانب  .................................................  1آموزان   آموز/  مسابقات  .  2.  داوري  نتایج  به  نسبت   .............................................

  ............................................................................................. در محور  نوجوان خوارزمی  فعالیت  جشنواره  اثر/  بررسی مجدد  درخواست 

 خود را داریم. 

 اقدام الزم را معمول فرمایید. دستوذ فرمایید؛ ؛ خواهشمنداست

 
 آموزان آموز/ دانشدانشنام و نام خانوادگی 

1.   .......................................................... 

2.  ............................................................. 

 ء امضا

 

 سال تحصیلی ......... جشنواره نوجوان خوارزمیدر  آموزانبررسی مجدد آثار دانشبرگ درخواست نمون

 (مرحله مدرسه ای)

 

 سال تحصیلی ......... جشنواره نوجوان خوارزمیدر  آموزانبررسی مجدد آثار دانشبرگ درخواست نمون

 ای و استانی()مراحل منطقه
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 ارکان و شرح وظایف  

 ستاد    -الف 

 : دبیرخانه علمی -1 -الف

ریزي، هدایت و نظارت بر اجراي مطلوب جشنواره  این دبیرخانه، زیر نظر كمیته تخصصی آموزشی و پرورشی، به منظور برنامه

اي، استانی و كشوري« در دفتر آموزش دوره اول متوسطه با شرح وظایف زیر  اي، منطقهنوجوان خوارزمی در مراحل »مدرسه

 شود: تشکیل می

 زنگري فرآیندهاي اجرایی و داوري محورهاي جشنوارها تدوین، طراحی، اصالح و با -

 لزوم(ل)عندا  ها ابالغ شیوه نامه به دبیرخانه اجرایی و ادارات كل آموزش و پرورش استان -

 انتخاب دبیرخانه اجرایی براساس شاخص هاي مصوب در دبیرخانه علمی -

 ها توجیهی، ویژه عوامل اجرایی استان  -برگزاري جلسات تبیینی -

 تواي تخصصی ویژه مخاطبان جشنواره تولید مح -

 توجیهی عوامل برگزاركننده، ناظران تخصصی، رابطان و دبیران   -پیش بینی دوره هاي آموزشی -

 براي اجراي جشنواره در مراحل استانی و كشوري الزم  ات  اعتباربینی  پیش -

 ها و مدارسشهرستانها، مناطق/ نواحی/  نظارت بر عملکرد دبیرخانه اجرایی جشنواره، استان -

 فناوري در برگزاري مرحله كشوري   -ریزي، مدیریت و نظارت بر فرآیند رویداد علمیبرنامه -

ها و خدمات حمایتی در راستاي ریزي، هماهنگی، هدایت و راهبري هسته كشوري شبکه یادگیري و ارائه آموزش برنامه -

 توانمندسازي همه جانبه برگزیدگان مرحله كشوري  

 : بیرخانه اجرایید  -2-الف

 : شودهاي كشور مستقر می در یکی از استان  زیردبیرخانه اجرایی جشنواره نیز متناسب با شرح وظایف  

 برنامه ریزي براي كیفیت بخشی به فرایندهاي اجرایی با هماهنگی دبیرخانه علمی جشنواره -

 ها موقع به ادارات كل آموزش و پرورش استان  رسانی فرایندهاي اجرایی بهتبلیغات واطالع -

ها رسانی به آنپیگیري تعیین ناظران استانی عالقمند و متخصص، صدور ابالغ،  شفاف سازي فرآیند همکاري آنان، اطالع -

 و نظارت بر عملکرد ایشان 

اي اهداف جشنواره نوجوان  ها و كیفیت عملکرد آنها در راستپژوهشی در سطح استان   -هاي علمینظارت بر تشکیل انجمن -

 خوارزمی 

 اندركارانتقدیر از برگزیدگان و تمامی دست  كشوري جشنواره/  و برگزاري مرحله  همکاري در تمهید مقدمات -
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ها« به صورت سه ماهه و ارائه به  بندي، بررسی و تحلیل »گزارش روند اجراي جشنواره در استاندریافت، جمع -

 دبیرخانه علمی موقع به  

پژوهشی مرحله استانی در سراسر كشور و دریافت لیست نمایندگان هر استان در -برگزاري رویداد علمی  نظارت بر -

 محورهاي جشنواره 

له  أله، مسأآموزان با فرآیند »شناخت مسجهت آشنایی دانش   فناوري  -برگزاري مرحله كشوري به صورت رویداد علمی -

 له«أیابی و حل مس

ص فرآیند برگزاري مرحله كشوري در همه محورها و اعالم نتیجه تحلیل شده آن به در خصو ان آموز دانش نظرسنجی از   -

 دبیرخانه علمی

 هاي علمی برتر برگزیدگان و ارسال آن به دبیرخانه علمی جشنواره، به تفکیک محور مستندسازي و ثبت سوابق پروژه  -

 در رویدادهاي نوآوري    آموزان عضو هسته كشوري شبکه یادگیريدانش  حضورپژوهشی از    -حمایت علمی -

كرد هزینه  نحوهفرآیند اجرا و    از  كاملی   گزارش  ،هرسال  شهریورماهپایان    جشنواره«  اجرایی  دبیرخانه»  ؛است  ضروري -

  مستقر  خوارزمی  نوجوان  جشنواره  علمی   دبیرخانه  به  الزم  مستندات  و  مدارک  همراه  به،  مرحله  این   به  تخصیصی  اعتبار

 .نماید  هئارا  متوسطه  اول  دوره  آموزش  دفتر  در

 استان اداره کل آموزش و پرورش    -ب 

اداره كل آموزش و پرورش  معاونت برنامه  1399/ 01/ 20مورخ    710/ 4براساس نامه شماره   ریزي و توسعه منابع، 

  وظائفشرح    برابر با موظف است با مسئولیت معاون آموزش متوسطه، كمیته تخصصی آموزشی و پرورشی را  استان  

 :تشکیل دهد زیر  

 : تا زمان برگزاری مرحله استانی شروع سال تحصیلی از  -1-ب

 هاابالغ شیوه نامه جشنواره به مناطق/ نواحی/ شهرستان -

 ارسال به مناطق و    مقتضیاز طریق  آموزان  دانش  نامفراخوان ثبتسازي و اعالم  اطالع رسانی، تبلیغات، فرهنگ -

رؤسا، مدیران، معاونان آموزش متوسطه،  مخاطبان جشنواره )هاي آموزش ضمن خدمت  دورهتمهید مقدمات برگزاري   -

 و ...(   دبیران دوره اول متوسطه  ، ها، ناظران، داورانشهرستان  نواحی/  كارشناس مسئوالن و كارشناسان آموزش مناطق/

پژوهشی و فعالیت مستمر آنها منطبق بر دستورالعمل، به تفکیک محورهاي    -علمیهاي  پیگیري و نظارت بر تشکیل انجمن -

 ها به شبکه یادگیري اي تا مرحله استانی و متصل شدن این انجمنجشنواره نوجوان خوارزمی، از مرحله مدرسه 

 مرحله استانی   فناوريرویداد علمی  ریزي جهت برگزاري  برنامه -

اي، ارائه بازخورد به آنان و فراهم كردن زمینه ارتقاي آثار از طریق حمایت علمی و دریافت آثار برگزیدگان مرحله منطقه -

 عملی
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تخصصی - ناظران  فعالیت  زمینه  كردن  فراهم  و  ابالغ  تفکیک صدور  به  استانی  مرحله  تسهیلگران  و  داوران   ،  

 محورهاي جشنواره  

پژوهشی همه محورهاي جشنواره  -هاي علمیمناسب براي تقدیر از همکاران فعال در زمینه انجمن  هاين مشوقدرنظر گرفت -

 در مناطق استان 

سراها، به تفکیک محورهاي جشنواره نوجوان استان در پژوهش  پژوهشی  -هاي علمیپیگیري و نظارت بر تشکیل انجمن -

 خوارزمی  

طالب آموزشی معرفی تخصصی و دقیق محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی و  ها، بروشورها، پوسترها و متهیه كلیپ -

سایت  سایت اداره كل آموزش و پرورش استان، وبها در وبنامه، انتشار آنشیوه  اهاي مرتبط با آن، منطبق ب انجمن

 اطقها و من هاي مجازي مرتبط و ارسال آن به كلیه شهرستانهاي علمی جشنواره، رسانهاستانی انجمن

هاي  براي معرفی شبکه كشوري یادگیري و برنامه  غیرحضوريهاي حضوري و  و كارگاهضمن خدمت    يهادوره   يبرگزار -

 پژوهشی مرتبط   -هاي علمیآن، محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی و انجمن 

كلیه دبیران با رشته  هاي زندگی مرتبط با آن براي  برگزاري وبینارهاي آموزش و بررسی تخصصی هر محور و مهارت  -

پژوهشی آن محور و با   - تدریس مرتبط با آن محور، توسط ناظر استانی و مدرسان و تسهیلگران عضو انجمن علمی

 ه هاي آموزشی استان همکاري و حمایت گرو 

- هاي علمیتشکیل گروه مجازي منطقه توسط ناظر تخصصی استانی هر محور با عضویت دبیران مرتبط عضو انجمن -

ارسال دستورالعمل  تمامی محور مربوطه در  ژوهشپ و  استان  برنامهمناطق  انجام  و  ها،  به سواالت  پاسخگویی  ریزي، 

آموزي و نظارت بر كلیه فرآیند اجرایی فعالیت مدارس در محور مربوطه و تکمیل فرم  هاي دانشگردآوري اطالعات پروژه

 نه محور موردنظر پژوهشی مناطق در زمی  -هاي علمیانجمن  ارزشیابی فعالیت

آموزي و عملکرد اساتید هاي دانشحفظ ارتباط مستمر با ناظر كشوري محور مربوطه، نظارت بر حسن اجراي پروژه  -

 راهنما و داوران و تسهیلگران مرحله استانی توسط ناظر استانی 

 : در زمان برگزاری مرحله استانی -2-ب

اي در محور موردنظر، تعیین داوران آموزان برگزیده مرحله منطقهآوري اطالعات و مستندات كامل آثار كلیه دانشجمع -

 آموزان هاي دانشمرحله استانی و نظارت بر عملکرد آنان در بررسی غیرحضوري آثار و پروژه 

ارائه شده در به صورت رویداد علمی فناوري، مشابه الگوي    جشنواره   ریزي و برگزاري مرحله استانیزمانبندي، برنامه -

ان از گروه همساالن، ایجاد زمینه تفکر علمی آموزدانشكشوري و رعایت اصول زیر: ایجاد فرصت براي یادگیري  مرحله  

آموزان با روش صحیح نقد علمی و  مهارتی، افزایش خالقیت و نوآوري، آشنایی دانش  -له، هم افزایی علمیأو حل مس
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ها در قالب محصوالت و  بی و علمی و اجراي آنهاي هنري، اداستدالل منطقی، فراهم كردن زمینه ارائه طرح

 خدمات قابل ارائه به بازار 

هاي مدون، در ان شركت كننده در مرحله استانی جشنواره، از طریق فرم آموزدانشهاي  و ضعف  هاتوانمنديبازخورد   -

 ي مدیریت پروژه هاتوانمنديهاي زندگی و  حوزه مهارت 

همت - ارزیابی  و  از خودارزیابی  علمیاستفاده  رویداد  در  دانش  -ا  انتقادي  تفکر  توسعه  براي  انعکاس فناوري  و  آموزان 

 آموزانها به خود دانشبازخورد این ارزیابی 

آثار   - از  نمایشگاه  گواهی  انآموزدانشبرپایی  ارائه  و  كلیه دستو صدور  براي  مناسب  دانشانامه  و  آموزان ندركاران 

 كننده شركت 

 استان در هر محور  منتخب  آموزان  كمک به رفع اشکال و ارتقاي كیفیت آثار و مهارت افزایی دانش -

آموزي و دستاوردها در قالب كلیپ، كتابچه الکترونیکی و فایل  تهیه گزارش مدون برگزاري مرحله استانی شامل آثار دانش -

pdf  اجرایی  در هر محور براي ارائه به ناظرین كشوري محورها و دبیرخانه 

 آموزان توسط داوران و ارائه بازخورد به دانش  شبکه شاد /سیدا  سامانهثبت نمرات آثار در   -

كنندگان، نتایج ارزیابی در *ضروري است، به منظور پایش و نظارت بر فرآیند داوري و جلوگیري از تضییع حق شركت  -

 ثبت شود.شاد  شبکه    /سامانه سیدا

اجرایی جشنواره به همراه مشخصات  نامه به دبیرخانهآموزي در هر محور بر اساس شیوهدانشهاي برتر  معرفی پروژه  -

 هاي علمی و اجرایی جشنواره مستندات مورد نیاز به دبیرخانهتمام  آموزان صاحب اثر و  دانش

 ها اندركاران مناطق/ نواحی/ شهرستانتقدیر از برگزیدگان و تمامی دست -

هاي دانش بنیانی شبکه یادگیري )منتخبان مرحله  آموزان برگزیده استان در هستهت دانشپیگیري و نظارت بر عضوی -

حمایت از ادامه برنامه   اي و آزمایشگاه نوآوريهاي آموزشی متنوع، توانمندسازي حرفه كشوري( و استفاده از برنامه

 سال تحصیلی آینده  در  هاي شبکه كشوري یادگیريآموزان استان در قالب برنامهتوانمندسازي دانش

   منطقه/ ناحیه/ شهرستان  -ج 

را با دعوت از مدیران و    کارگروه توسعه مدیریت  ؛ شهرستان موظف استناحیه/   / منطقه اداره كل آموزش و پرورش  

تشکیل و نسبت به برگزاري جلسات آن هر دو ماه یکبار    ،برابر با شرح وظایف زیرو  كارشناسان مرتبط با موضوع  

 اقدام نماید. 

 : ایپیش از برگزاری مرحله منطقه -1-ج

 اندركاران منطقه و ابالغ آن به مدارستبیین دستورالعمل براي عوامل و دست -

 رسانی، آموزش و توجیه دبیران و مدیران مدارس اطالع -
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 آموزان، اطالع رسانی، تبلیغ و تشویق به مشاركت حداكثري آناننام دانشاعالم فراخوان ثبت -

 ايجشنواره در مرحله منطقه   آثارپژوهشی و    -هاي علمیاي براي هر محور، جهت ساماندهی انجمنتعیین ناظر منطقه -

رشناس  اي محور مربوطه با همکاري كاپژوهشی منطقه توسط ناظر منطقه -هاي علمیهاي مربوط به انجمنتشکیل گروه -

 سامانه سیدا/ شبکه شاد مسئول متوسطه اول منطقه در فضاي  

 اي و پیگیري فرآیند آن مدرسه  درمرحله  جشنواره  نظارت برحسن اجراي -

ي نرم هاتوانمنديهاي زندگی و توسعه ها، اردوها و بازدیدهاي جذاب در زمینه تقویت مهارت ها، همایشبرگزاري كارگاه -

 ايصورت منطقه به  یا آموزان، دبیران و اولدانش

هاي بخشی مدیریت پروژه در راستاي كیفیتغیرحضوري )برخط(  تخصصی حضوري و    -هاي علمیبرگزاري نشست  -

هاي آموزان عضو انجمندانش  ، نایابی، نیازسنجی و طراحی و تولید، براي مخاطبله أآموزي با هدف مسخالقانه دانش

 القمند سرا، دبیران و اولیاي عپژوهشی پژوهش  -علمی

پژوهشی منطقه به تفکیک محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی، شامل   - علمیهاي  پیگیري و نظارت بر تشکیل انجمن -

ها توسط كارشناس متوسطه  اي، رابطان تخصصی و داوران كل مناطق/ نواحی/ شهرستانهاي منتخب مرحله مدرسهگروه 

 اياول و ناظران منطقه

ایدهآموزدانشراهنمایی   - نوآورانه،ان صاحب  انجام پروژه  هاي  از  فناورانه  آموزي در هاي دانشحمایت علمی، عملی و 

 راستاي محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی 

 ايآموزان جهت شركت در مرحله منطقهسازي دانشاي و آمادهجمع آوري و بررسی آثار منتخب مرحله مدرسه  -

  سامانه سیدا/ شبکه شاداي در  آموزان منتخب مرحله مدرسه م دانشپیگیري و نظارت بر ثبت نا -

آموزش و پرورش  اداره    ؛وجود نداشته باشد   سامانه سیدا/ شبکه شادآموزان به  چنانچه در مناطقی امکان دسترسی دانش -

 د.مزبور اقدام نمای   شبکهسامانه/  آموزان داوطلب در  نام دانشربط ملزم است؛ نسبت به ثبتقه ذيمنط

اي هر محور با عضویت دبیران مرتبط عضو  توسط ناظر تخصصی منطقه  ايمنطقهبراي مرحله  تشکیل گروه مجازي   -

ریزي، پاسخگویی  ها، انجام برنامهمدارس منطقه و ارسال دستورالعمل  تمام پژوهشی محور مربوطه در    -هاي علمیانجمن

نظارت بر كلیه فرآیند اجرایی فعالیت مدارس در محور مربوطه  آموزي و  هاي دانشاالت و گردآوري اطالعات پروژه ؤبه س

 پژوهشی مدارس در زمینه محور موردنظر   -هاي علمیانجمن  و تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت 

آموزي و عملکرد اساتید راهنما هاي دانشحفظ ارتباط مستمر با ناظر استانی محور مربوطه، نظارت بر حسن اجراي پروژه -

 اي توسط ناظر منطقهسهیلگران مرحله منطقه و داوران و ت

با شیوهبرنامه - تفکیک محورهاي جشنواره و متناسب  به  آثار  نامه، در مرحله  ریزي جهت برگزاري مسابقات و داوري 

منطقه/ ناحیه/ شهرستان در سه گام: بخش ارزیابی غیرحضوري )براي كل آثار دریافتی از مدارس، به صورت بررسی  
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هاي ارسالی، تکمیل فرم داوري و ارائه بازخورد اولیه به مدارس(، بخش ارزیابی حضوري )براي  مستندات و فیلم

فناوري و تقدیر    -در گام اول( و بخش رویداد علمی  باالتر از میانگین كل،  حائز نمره مساوي وي  هاتیمارائه آثار توسط  

 اياي و مدرسهاندركاران مرحله منطقه از برگزیدگان هر محور و دست

 : ایحین برگزاری مرحله منطقه -2-ج

 اي هر محور تعیین داوران مرحله منطقه/ ناحیه/ شهرستان با هماهنگی ناظر منطقه  -

ارایه بازخورد    هاي ارسالی از مدارس،داوري غیرحضوري كلیه مستندات و فیلم  اي،دگان مرحله مدرسهدریافت آثار برگزی -

پژوهشی مرحله    -از طریق انجمن علمی  آموزان عالقمند،همه دانش  به آنان و فراهم كردن زمینه رفع اشکال و ارتقاي پروژه

 ايمنطقه

رسانی اي و اطالعبراي شركت در بخش دوم ارزیابی مرحله منطقهنگین میاباالتر از مساوي و ي حائز نمره هاتیممعرفی  -

آنان  به درخواست    به  توجه  با  زیراستاناكثریت  )این شرط  داراي  مانند شاخهها، خصوصا در محورهاي  متعدد  هاي 

 شده است.(اضافه  و ...  ریاضی  ،نویسیبرنامه

و  بخش برگزاري     - حضوري  ارزیابی  فناوري،  هاي  علمی  یادگیري  با  رویداد  براي  فرصت  ایجاد  زیر:  اصول  رعایت 

مهارتی، افزایش خالقیت و نوآوري،    -ان از گروه همساالن، ایجاد زمینه تفکر علمی و حل مسئله، هم افزایی علمیآموزدانش

هاي هنري، ادبی و علمی م كردن زمینه ارائه طرحآموزان با روش صحیح نقد علمی و استدالل منطقی، فراهآشنایی دانش

 ها در قالب محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازارو اجراي آن

علمی - رویداد  در  همتا  ارزیابی  و  از خودارزیابی  دانش  -استفاده  انتقادي  تفکر  توسعه  براي  انعکاس فناوري  و  آموزان 

 آموزانها به خود دانشبازخورد این ارزیابی 

هاي مدون، در اي جشنواره، از طریق فرم ان شركت كننده در مرحله منطقه آموزدانشهاي  و ضعف  هاتوانمنديد  بازخور -

 ي مدیریت پروژه هاتوانمنديهاي زندگی و  حوزه مهارت 

هاي آموزشی مرتبط با جشنواره كننده در دورهآموزان شركتنامه مربوطه به همکاران و دانشصدور و ارائه گواهی -

 خوارزمی نوجوان  

 آموزان نماینده منطقه كمک به رفع اشکال و ارتقاي كیفیت آثار و مهارت افزایی دانش -

 : ایپس از تعیین برگزیدگان مرحله منطقه  -3-ج

 آموزانبه دانشآثار    داوري نهایی ازو ارائه بازخورد    شبکه شاد  /ثبت نمرات در سامانه سیدا -

آموزان نامه هر محور، به همراه مشخصات دانشبا توجه به شیوه  مرحله استانی، معرفی آثار برگزیده در هر محور به   -

 صاحب اثر و مستندات مورد نیاز 

 آموزانهاي دانشعملی از آثار و پروژه  -برپایی نمایشگاه دستاوردهاي علمی -
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شهرستان و ارسال به منطقه/ ناحیه/  سطح دركنندگان  آمار شركت جشنواره واجراي  فرآیندارسال گزارش از  -

 استان 

ان و انعکاس كلیه اخبار و آموزدانشاز اجرا، ارایه و آثار    كتابچه الکترونیکی و فیلممانند   محتواهاي جذاب و خالقانهتهیه   -

 فضاي مجازيهاي مربوطه در  رسانیاطالع

دید دبیران ، به صالحاياي و منطقهسهمدر  احلمردر  هاي باكیفیت  ها و داراي پروژهان فعال در انجمنآموزدانشتقدیر از   -

 راهنما و ناظران محورها

مهارت  رائها - مدیر  گواهی  امضاي  با  زندگی  دانشمنطقه  هاي  برنامهبه  در  فعال  مدیریت  آموزان  و  فردي  توسعه  هاي 

 ي گروهیهافعالیتله محور و توانمند در  أهاي مسپروژه 

پژوهشی هر   -هاي علمیفعال در انجمنآموزان و دانش از همکارانبراي قدردانی  هاي مناسبمشوقاي عطو ا پیش بینی -

 سراي منطقهمحور در مدارس و پژوهش

 : پژوهشی  -علمیكننده در انجمن هاي  آموزان شركتها و امتیازات دانشمشوق •

- دهیي یادهافعالیتدر  براي فعالیت منظم و اثربخش    1  ارزشیابی مستمرِ نوبت اول و دوم  اختصاص بخشی از نمره  -

له محور مرتبط با محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی و  ه، انجام پروژه هاي خالقانه و مسأهاي مدرسي انجمنگیرادی

 دستاوردهاي قابل ارائه در این راستا )مصوب شوراي دبیران مدرسه( 

به دانشارائه گواهی مهارت - انجمندورهآموزانی كه عالوه بر گذارندن  هاي زندگی   - هاي علمیها و شركت فعاالنه در 

 آموزي حل كرده باشد.له واقعی زندگی را در قالب پروژه دانشأپژوهشی، یک مس

، رویدادهاي  هاي نوآوريآزمایشگاهآموزي )هوش مصنوعی و ...(،  هاي مهارتآموزان در دورهحضور دانشصدور مجوز   -

 ریاست جمهوري  ، فناوري و اقتصاد دانش بنیان لمیمعاونت عهاي مورد تأیید  آفرینی شركتارزش

هاي علم و فناوري  آموزي مرتبط با محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی به پارکمعرفی محصوالت دانش بنیان دانش -

 آموزي منطقه سراي دانش، با كمک و راهنمایی پژوهشسازيجهت حمایت و تجاري

 و ارائه گواهی به آنان   2نامه اجرایی مدارس اي بر اساس آیینآموزان برگزیده مرحله مدرسه تقدیر از دانش -

 :پژوهشی  - علمیها و امتیازات دبیران همکار در انجمن هاي  مشوق •

 
آموزي و حضور موثر آنان در مرحله استانی و كشوري  سراهاي دانش آموزان در پژوهش آیین نامه اجرایی مدارس: عضویت و فعالیت دانش   104. تبصره ماده   1

 در تعیین نمره ارزشیابی مستمرِ نوبت هاي اول و دوم سهم داشته باشد.  تواند  پژوهشی و ارائه اثر با تایید معلم مربوطه، می   - جشنواره علمی 

 : جو حاكم بر مدرسه باید حامی ایجاد احساس موفقیت درونی و دریافت تایید محیطی براي تمامی دانش آموزان، باشد. 1- 75. ماده   2

آموزان به قیمت  : از دامن زدن به جو رقابتی در مدرسه، برجسته و متمایز كردن تعدادي از دانش آموزان، ایجاد احساس موفقیت براي گروهی از دانش 2- 75ماده      

 ایجاد شکست در گروه دیگر )جز در مسابقات ورزشی( به ویژه در دوره ابتدایی باید اجتناب شود. 

یابی به سطوح مورد انتظار مدرسه، تایید و تشویق شوند. به گونه اي كه  كردن جو مقایسه و رقابت، باید دانش آموزان براساس میزان دست   : به جاي حاكم 3- 75ماده  

 امکان تشویق تمام دانش آموزان یک كالس یا مدرسه وجود داشته است. 
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پژوهشی منطقه،   - هاي علمین و اعضاي انجمناي محورها، مسئواله ناظران منطقهصدور ابالغ همکاري براي كلی -

 اياي و منطقهنیروهاي اجرایی فعال در كیفیت بخشی مراحل مدرسهداوران، تسهیلگران، مدیران و  

اندركاران داراي ابالغ همکاري با و تمامی دست  آموزيي دانشهاسراران پژوهش ا، همکارائه گواهی و تقدیر از دبیران -

 پژوهشی  -هاي علمیانجمن

  1هاي آموزشی توجیهی جشنواره و صدور گواهی پایان دورهبرگزاري دوره  -

 ساالنه   ي در ارزشیابیآموزدانشهاي  امتیاز فعالیت در جشنواره  لحاظ نمودن -

پژوهشی و مهارتی توسط دبیر مربوطه براي سایر دبیران    -ارائه گواهی تدریس كارگاه در صورت برگزاري كارگاه علمی -

 ان عضو انجمن مربوطهآموزدانشو  

 آموزیی دانش سراپژوهش  -د 

پژوهشی در    -علمیهماهنگی و پیگیري تشکیل انجمن هاي  براي  ؛  2موظف است   منطقه آموزي  دانش ي  سرا مدیر پژوهش 

ي زیر را با هماهنگی ناظران استانی و  ها فعالیت ،  آموزيهاي دانشبخشی به پروژه ها و كیفیت ، نظارت بر كار آنمدارس

 به صورت مداوم در طول سال تحصیلی به انجام برساند:   3اي هر محور و مدیران مدارس منطقه، منطقه 

 منطقه، مبتنی بر محورهاي جشنواره  مدارسكلیه  پژوهشی در   -علمیهاي  پیگیري تشکیل انجمن -

  سراي منطقه با عضویتپژوهشی متناسب با محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی در پژوهش  -هاي علمیتشکیل انجمن -

 هاي مدارس كل رابطان انجمن  واي هر محور  ناظران منطقه

دانشبرنامه - فعال  حضور  براي  انجمنریزي  عضو  برنامه   -علمیهاي  آموزان  در  پژوهشی  پژوهشی  و  آموزشی        هاي 

 سرا، متناسب با محورهاي جشنوارهپژوهش

 ان خوارزمی برقراري ارتباط اثربخش با مدارس و همکاري در برگزاري رویدادهاي مرحله منطقه اي جشنواره نوجو -

هاي علم و فناوري، مراكز رشد، علمی، تحقیقاتی  پژوهشی به پارک  -هاي علمیآموزان عضو انجمنهدایت و راهبري دانش -

 و ...    4و دانشگاهی 

 عملکرد انجمن هاي علمی پژوهشی مدارسبر  مستمر  نظارت و ارزیابی   -

 مدرسه   -ه 

 
 آیین نامه اجرایی مدارس   143. ماده   1

 شسراهاي دانش آموزي اساسنامه پژوه   12و    11،  9. ماده   2

مدرسه باید زمینه حضور فعال معلمان و دانش آموزان را در پژوهش سراها، همایش ها، جشنواره ها، نشست هاي علمی و   - آیین نامه اجرایی مدارس  104. ماده   3

 امه هاي مدرسه استفاده كند.  هنري و نمایشگاه هاي مرتبط فراهم آورد و از یافته هاي پژوهشی آن ها براي كیفیت بخشی به برن   - فرهنگی 

بخشی به محیط یادگیري و تقویت روحیه پژوهشی )فردي و گروهی( دانش آموزان، باید  سازي و تنوع همه عوامل مدرسه، به ویژه معلمان براي غنی   - آیین نامه اجرایی مدارس   101. ماده   4

هاي علمی آموزشی، اردوگاه ها، كانون هاي فرهنگی تربیتی،  سراها، انجمن ها و منابع آموزشی، پژوهش اطالعاتی، كتاب هاي  هاي نوین، پایگاه زمینه استفاده از روش هاي علمی، فناوري 

 كتابخانه هاي عمومی، دانشگاه ها، مراكز علمی، پارک هاي علم و فناوري و ارتباط با پژوهشگران و ... را فراهم آورند. 
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با    و داده    تشکیل پژوهشی را به تفکیک محورهاي جشنواره    -علمیهاي  موظف است؛ انجمنمدیر واحد آموزشی  

 : نماید برگزار  به صورت حضوري/ مجازي )برخط(  جلسات هر انجمن را    بار هر ماه یک   زیر، ي  دعوت از اعضا 

هاي مهارتی و تربیتی  گران برنامهحامیان و تسهیلن آموزشی، فناوري، پرورشی و مشاور دبیرستان به عنوان  معاونا -

 پژوهشی  -هاي علمیانجمن

 دبیران عالقمند و توانمند با رشته تدریس مرتبط با موضوع انجمن به عنوان مسئول و رابط محور ذي ربط   -

 كننده در محورهاي مختلف جشنواره  آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم شركتتمامی دانش -

 ي دانش آموزان نمایندگان اولیا -

 : هاو مسئولیت وظایف    - 1  - ه  

معلمان و   ي،آموزدانشي  هارابط بین گروهاز بین همکاران عالقمند به عنوان    هاي مدرسهنماینده انجمنیک نفر  انتخاب   -

 ( بخشی به عملکردهاها و كیفیت ریزي و هماهنگی بیشتر بین گروهمنظور هدایت، برنامه  بهسراها )پژوهش

 شنواره نوجوان خوارزمی محورهاي جبا توجه به    هر رشته درسی و  نمعلماتوسط  مدرسه    پژوهشی  -علمی  انجمنتشکیل   -

پژوهشی موردنظر    -آموزان در انتخاب محور فعالیت و انجمن علمی مشاور و دبیران دبیرستان به دانشحمایت و پشتیبانی   -

 خود بر اساس عالیق آنان 

  اساس محور، بر  آموزيپژوهشی دانش  - هاي علمیانجمنهر یک از  هاي مربوط به  گروهها و  كانالروز رسانی  و بهتشکیل   -

 )شاد(/ سامانه سیدا   آموزانشبکه آموزش دانش  در

ي نو و ابتکاري در چارچوب  هافعالیتها و ترغیب آنان به  وظایف گروه  وجیهی جهت تشریحت  -تبیینی  اتجلس  برگزاري -

آموزان در  نشهاي قابل اجرا توسط داو تعیین پروژهها  آوري ایدهمنظور جمع  بهي  آموزدانشي  هاانجمن با اعضاي گروه

 راستاي محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی 

هاي تربیتی و  ، توحه به آن به عنوان زیربناي برنامه، معرفی آن در جلسات شوراي دبیرانهاي زندگیمهارتآشنایی با   -

ب آموزشی  انتشار مطالصبحگاه، وبینارها،    ها از طریق برنامهریزي هفتگی براي تقویت آنبرنامهآموزشی دبیرستان و  

اي مراسم و رویدادهاي درون مدرسهبرگزاري    ،نصب بروشور و پوستر در فضاي مدرسهدر فضاهاي مجازي دبیرستان،  

 با همکاري كلیه دبیران، مشاورین، معاونین و نظارت مدیر دبیرستان

هاي پژوهشی، قالب پروژه، فعالیتي در  آموزدانشروزانه  طراحی و ساماندهی تکالیف  ي خالقانه،  هافعالیتتوجه ویژه به   -

شده از سطح كمی و كیفی آثار  امکانات در دسترس و انتظارات بیانفعالیت هاي عملی آزمایشگاهی و كارگاهی، متناسب با  

 در محورهاي جشنواره 

ند مان   ،یقیشوتهاي  بینی سازوكارپیشاختصاص نمره و    علمی پژوهشی، آموزان عضو انجمن  دانشهاي  طرححمایت از   -

 هاو استمرار در رفع اشکال و ارتقاي آن  هاپروژه براي به نتیجه رساندن   لوح تقدیر
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، با امکان فروش  ايآموزان شركت كننده مرحله مدرسهآموزي از آثار دانشهاي دانشبازارچه  تشکیلري در  راهب -

 آموزي محصوالت دانش

متناسب با محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی و    مهارتی   -هاي علمیریزي براي بازدیدها و گردشیشنهاد و برنامهپ -

 آموزانهاي زندگی دانشپژوهشی مدرسه با توجه ویژه به تقویت مهارت  - هاي علمیفعالیت انجمن

اي و بدون فشار به  به صورت دورهو دستاوردهاي هر انجمن در كانال مدرسه    هافعالیتو انتشار گزارش    سازيآماده -

 متعارف  از حد  خارجموزان براي مستندسازي  آهمکاران و دانش

هاي و ارسال گزارش نهایی عملکرد انجمنالکترونیکی توسط اعضاي هر انجمن    تهیه و تنظیم فصلنامه، گاهنامه و نشریه -

 مدرسه توسط مدیر دبیرستان براي كارشناسی متوسطه اول منطقه

 ها با همراهی و تسهیلگري دبیران عالقمندپروژه براي ساماندهی    يآموزدانشتخصصی    -برگزاري نشست هاي علمی -

 ارائه شده در مرحله كشوري و رعایت اصول زیر: فعال سازي رویداد علمی فناوري در مدرسه، مشابه الگوي   -

مهارتی،   -و حل مسئله، هم افزایی علمی  یتفکر علم  نهیزم  جادیان از گروه همساالن، اآموزدانشایجاد فرصت براي یادگیري   -

ارائه   نهیفراهم كردن زم  ،منطقی  استدالل  و  علمی   نقد  صحیح  روش  با  آموزانافزایش خالقیت و نوآوري، آشنایی دانش

 قالب محصوالت و خدمات قابل ارائه به بازار  رها دآن  يو اجرا  یو علم  ی ادب  ،يهنر  يهاطرح 

مرتبط با هر محور توسط  افزاري  نرم  هاي متناسب با دروس مختلف و تشکیل بانکسازهمحتواها و دست  و گردآوري  تهیه -

 پژوهشی هر محور   -هاي علمیاعضاي انجمن

 : ان خوارزمی در مدرسهپژوهشی مرتبط با جشنواره نوجو -علمیچگونگی تخصیص زمان فعالیت انجمن   -2-ه

 -علمیهاي  براي فعالیت هر یک از انجمن  1درنظرگرفتن بخشی از ساعت اختصاص داده شده به برنامه ویژه مدرسه )بوم(  -

 پژوهشی مدرسه با محوریت جشنواره نوجوان خوارزمی 

ان در راستاي آموزدانشسازي و آموزش  هاي فوق برنامه به فرهنگاختصاص بخشی از زمان مراسم صبحگاه و زمان -

و  پژوهشی  -هاي علمیانجمن تکالیف  انجام  از زمان  اختصاص بخشی  به  هافعالیت،  ارزشیابی همه دروس  و  ي عملی 

 ها اي با محوریت این انجمنات و رویدادهاي درون مدرسه ها، مسابقو تعریف برنامه جشن  ي خالقانه مرتبط به ا هافعالیت

ي خالقانه مرتبط با محورهاي جشنواره نوجوان  هافعالیتهاي هفتگی هر درس به  اختصاص بخشی از تکالیف و پروژه  -

 خوارزمی 

 :مدرسهپژوهشی  -علمیکننده در انجمن های  آموزان شرکتها و امتیازات دانش تعیین مشوق  -3-ه

 
 ( 1400/ 08/ 12مورخ    140/ 382)بخشنامه  شیوه نامه برنامه ویژه مدرسه    - 4. بند   1
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  - ي یادگیري هافعالیتبراي فعالیت منظم و اثربخش در    1سهم نمره ارزشیابی مستمرِ نوبت اول و دوم تعیین   -

هاي مدرسه، انجام پروژه هاي خالقانه و مسئله محور مرتبط با محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی و  یاددهی انجمن

 )مصوب شوراي دبیران مدرسه( دستاوردهاي قابل ارائه در این راستا  

ها و شركت فعاالنه در  آموزانی كه عالوه بر گذارندن دوره به دانش  )به تفکیک مهارت(  هاي زندگیرائه گواهی مهارتا -

، توسط مدیریت  دنآموزي حل كرده باشله واقعی زندگی را در قالب پروژه دانشأپژوهشی، یک مس  - هاي علمیانجمن

 دبیرستان

معاونت   بنیان مورد تأییدهاي دانشتوسط شركتها  حمایت از آن  و  یصدور مجوز شركت در دوره هاي آموزش مهارت -

 سراي منطقه ، توسط پژوهش ریاست جمهوري   و فناوري  علمی

، توسط مدیریت  و ارائه گواهی به آنان  2نامه اجرایی مدارساي براساس آیینآموزان برگزیده مرحله مدرسه تقدیر از دانش -

 دبیرستان

هاي علم و فناوري  آموزي مرتبط با محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی به پارکمعرفی محصوالت دانش بنیان دانش -

 سراي منطقه ، توسط پژوهشسازيحمایت و تجاري به منظور  

 :مدرسهپژوهشی   -علمیها و امتیازات دبیران همکار در انجمن های تعیین مشوق -4-ه

 اندركاران داراي ابالغ همکاري با انجمن ران و تمامی دستارائه گواهی و تقدیر از دبی -

   3برگزاري دوره هاي آموزشی توجیهی جشنواره و صدور گواهی پایان دوره -

 ساالنه  ي در ارزشیابیآموزدانشهاي  جشنوارههاي مرتبط با  اختصاص امتیاز فعالیت -

پژوهشی و مهارتی توسط دبیر مربوطه براي سایر دبیران    -ارائه گواهی تدریس كارگاه در صورت برگزاري كارگاه علمی -

 ان عضو انجمن مربوطهآموزدانشو  

 
آموزي و حضور موثر آنان در مرحله استانی و كشوري  سراهاي دانش آموزان در پژوهش آیین نامه اجرایی مدارس: عضویت و فعالیت دانش   104. تبصره ماده   1

   ارزشیابی مستمرِ نوبت هاي اول و دوم سهم داشته باشد. تواند در تعیین نمره  پژوهشی و ارائه اثر با تایید معلم مربوطه، می   - جشنواره علمی 

 : جو حاكم بر مدرسه باید حامی ایجاد احساس موفقیت درونی و دریافت تایید محیطی براي تمامی دانش آموزان، باشد. 1- 75. ماده   2
آموزان به قیمت ایجاد شکست در گروه  آموزان، ایجاد احساس موفقیت براي گروهی از دانش : از دامن زدن به جو رقابتی در مدرسه، برجسته و متمایز كردن تعدادي از دانش  2- 75ماده       

 دیگر )جز در مسابقات ورزشی( به ویژه در دوره ابتدایی باید اجتناب شود. 

انتظار مدرسه، تایید و تشویق شوند. به گونه اي كه امکان تشویق تمام  یابی به سطوح مورد : به جاي حاكم كردن جو مقایسه و رقابت، باید دانش آموزان براساس میزان دست 3- 75ماده 

 دانش آموزان یک كالس یا مدرسه وجود داشته است. 

 آیین نامه اجرایی مدارس   143ماده  .   3
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 آموزان در انجمن های علمی پژوهشیمصادیق فعالیت دانش 

 دهد: نشان می   جشنواره نوجوان خوارزمی پژوهشی به تفکیک محورهاي    - هاي انجمن علمی مصادیقی از فعالیت   2جدول شماره  

 
ب و توسعه شایستگی هاي مرتبط با پژوهش  مدرسه باید زمینه ها و امکانات الزم را براي بروز ابتکارات فردي و گروهی، كس   - آیین نامه اجرایی مدارس   102. ماده   1

آموزشی الزم را    و تقویت نقش پژوهشی مدرسه در فرآیند تعلیم و تربیت، براي معلمان و دانش آموزان فراهم آورده و در قالب پودمان هاي آموزشی، دوره هاي 

 طراحی و اجرا نماید.  

 ( كتاب كاروفناوري پایه هفتم  9خت؛ مندرج در صفحه ) روش كاربرد مراحل طراحی و سا   – .  پودمان نوآوري و فناوري   2

 اي، پایه دوازدهم ) توسعه كار و كسب الکترونیکی(؛ كتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه، فنی حرفه   2.  پودمان   3

 179اندازي بازارچه در كتاب كاروفناوري پایه هفتم صفحه  .  متناسب با فرآیند مندرج در : نکات راه   4

 تخصصی جشنواره   محورهایبه تفکیک پژوهشی  -انجمن های علمی دانش آموزان در مصادیق نحوه فعالیت -2جدول شماره 

 ها فعالیت  محور

 پژوهش

  1هاي آموزش مهارت هاي پژوهشی برگزاري دوره -
كنجکاوي، تفحص، بررسی و تحرک  ،  كردن و چگونه فکركردنهاي جست و جوگرانه، تمرین چگونه نگاهفعالیت    فرصت براي ایجاد   -

 آموزان و تفکر و تحقیق در كالس درس و مدرسه در دانش 
 هستیم؟   چه نیازمند به دانستن    بدانیم؟   چه چیز   دوست داریم راجع به آموزان:  دانش ل از  ؤا دو س طرح    با له یا مشکل  أ مس افتن  ی  -

هاي هاي مدرسه با حضور مدیر، معاونین و دبیران انجمنبرنامهبخشی به  هاي پژوهشی كیفیتسازي یافتهتشکیل كارگروه پیاده  -
 علمی 

   سازهدست

 ي و نوآور تیخالق ،یابی دهیا يهاو روش ندیآموزش فرا -

 گریها و اختراعات د جشنواره گریبرتر د يهادهیا ایگذشته  يها   آثار سال یگروه لیو تحل یبررس -

 هاآموزش مهارت شركت در جشنواره  -

 دهیا یو نقشه كش  یطراحآموزش  -

 دفتر كارنما  لی آموزش تکم -

 دست سازه ها يباب داور در يهمفکر -

 دهیا خچهیتار يجوو   آموزش مهارت جست -

 ( نینو يهاي و فناور ینیكار، كارآفر طیالزامات مح ،دیتول تیریمدي، ا)اخالق حرفهی فنریغ ي هایستگیآموزش شا -

 ي ساز يآموزش تجار -

 ي معنو  تیآموزش مالک -

 های بازارچه
 کسب و کار 

 آموزی دانش

پردازي، طراحی ایده، نحوه ارائه ایده هاي خالقیت در ایدهگیري مناسب از تکنیکی، بهرهابی  دهیا  ي: هاو روش  هاندآیآموزش فر -
 نهایی طرح تولیدي/ خدماتی و تبدیل ایده به محصول/ ارائه خدمت خالق 

  2و ساخت پروژهی  گانه طراح  9 مراحل آموزش  -

انتقادي، فنون مذاكره و فن بیان، توانایی هاي نرم: كارگروهی، مسئولیتآموزش مهارت - پذیري، مدیریت زمان، تفکرخالقانه و 
 اي، ،مهارت تصمیم گیري و ... دلی و ارتباط موثر، اخالق حرفهمسئله، انعطاف پذیري، نگرش مثبت، همحل

 وكار آموزش طراحی بوم مدل كسب   -

پلتفرمی دانشآموزش و راهنمای - با  پلتفرمآموزان در زمینه آشنایی  یا  هاي فروش دیجیتال داخلی میزبان  هاي موجود داخلی 
 هاي پرداخت الکترونیکو آشنایی با انواع درگاه 3وكاركسب

دانش - فناوريآموزش  با  زمینه آشنایی  در  )نورپردازآموزان  ردیابی چشم  نوروماركتینگ  تجارت بصري مانند:  نوین  ي، هاي 
 بندي، تهیه لوگو، انتخاب نام تجاري) برندینگ( و ...(  هندسه بسته

 ( ن ی نو   يها يفناور   كاربرد  و   ین ی كارآفر نوآوري و  كار،    ط یالزامات مح   ، د ی تول   ت ی ر ی مد ي،  ا )اخالق حرفه ی  فن ر ی غ   يها یستگ ی آموزش شا  -

هاي صنعتی، كارگاه  هاي علم و فناوري، شهرکآموزشی از واحدهاي صنعتی فناوري و خدماتی پارک  –برگزاري اردوهاي علمی  -
 هاي تولید و فروش هاي تولیدي و ... جهت آشنایی با فناوري

آموزان  دعوت از متخصصین پارک علم و فناوري یا افراد مجرب در بخش صنایع، جهت انتقال تجربه و آشناسازي بهتر دانش -
 رقباي احتمالی محصول تولیدي/ خدمت ارائه شده در بازار هدف نسبت به

بندي مناسب  سازي محصول/خدمت، انتخاب نوع و ارائه بستهآموزان با اهمیت انتخاب برند تجاريآموزش و آشناسازي دانش -
و خالقانه متناسب با گروه هاي مختلف مخاطبین هدف، آشنایی با مسائل حقوقی و حفظ محرمانگی داده  بارعایت قوانین مربوط  

 به مالکیت معنوي  

 آموزان  افزایی در دانشكمک به ارتقاي كیفیت آثار و مهارت -

بازارچه كسب  - )از طریق سامانبرپایی  به صورت حضوري/ مجازي  كار( ه وكار  داخلی میزبان كسب و  الکترونیکی  در   4هاي 
 و استان  مدرسه، منطقهمرحله  

 آموزي وكار دانشهاي كسبها مطابق با چهارچوب ارائه شده در محور بازارچهمستندسازي فعالیت فرآیندآموزش  -
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 برنامه 
 نویسی 

هاي عملی  با انجام مثال  افزاردر حوزه صنعت نرم  يو نوآور  یابی  دهیانیازسنجی بازار،    ي هاو روش  ندیفرا  و تمرین  یادگیري -
 مرتبط با دروس مختلف

و بازخود نکات مثبت و منفی آنها به    افزارصنعت نرمهاي موفق در  سایتافزارها و وبنرم،  هابازي  یگروه  لیو تحل  یبررس -
 هاي جایگزین براي حل نقاط ضعفو دادن ایده سایر اعضاي انجمن 

هاي تحت  ، پیدا كردن نسخههاي موردپسند بازاردر تولید پروژه  هانویسی و كاربرد آنهاي مختلف برنامهشنایی با پلت فرمآ -
 هاي مناسب و كار با آنها به شیوه آزمون و خطا و با استفاده از راهنماهاي آنالین  IDEوب آنها و 

دار مرتبط با زندگی روزمره با  و حل مسائل مهیج و خنده  وریتمیکله به روش الگ أنویسی و حل مسالگوریتم  یادگیري و تمرین -
 استفاده از تفکر الگوریتمیک

، سرچ سناریوهاي موجود و بحث و نقد گروهی  ايي رایانههابازيسازي و سناریونویسی براي ساخت بازي یادگیري و تمرین -
 ها در مورد آن

و تالش براي بررسی دقیق چند سند توسعه بازي دانلود شده از اینترنت  ( GDDتدوین سند تخصصی بازي ) یادگیري و تمرین  -
 ها و الگو گرفتن از آن

تمرین - و  بازي  یادگیري  خصوصا  افزار،  نرم  تولید  براي  گرافیکی  محیططراحی  خطاي  و  آزمون  جستجوي  ،  مختلف،  هاي 
 تجربه ها  خودآموزهاي آنالین و یادگیري با كمک سایر اعضاي انجمن و به اشتراک گذاري

هاي مختلف و سعی در تشخیص مزایا و معایب هر یک به كمک منابع  و جستجوي مدلمعماري نرم افزار    یادگیري و تمرین -
  آنالین موجود و انتخاب معماري مناسب براي پروژه

از منابع رایگان آنالین    ، با استفادهافزارنویسی به زبان موردعالقه و استفاده از محیطهاي توسعه نرمبرنامه  یادگیري و تمرین -
 و راهنمایی سایر اعضاي انجمن 

، نقاط قوت و ضعف و  هاي چابک، سکرام، ناب و تفکر طراحیو متدولوژيافزاري  هاي نرممهندسی پروژه  یادگیري و تمرین -
 ها با تیم تشکیل شده در انجمن و هدف پروژه تناسب آن

و    (نینو  يها  يو فناور  ینیكار، كارآفر  طیالزامات مح  ،دیتول  تیریدي، ماحرفه)اخالق    یفنریغ  يهایستگیشا  یادگیري و تمرین -
 به اشتراک گذاري تجربیات و دانش خود در این زمینه 

زبان وادبیات 
 فارسی

 

جامعه،    ریحواس پنج گانه، در فهم تصاو  ي ریكارگبه  ی چگونگ  دن،یدکیچگونه ن  ، یمشاهدة تامل  ،یآموزش  يهادوره  برگزاري -
 ی اجتماع نییارتباط و آ نییآموزش آ يو دفاع موفق در راستا  هئارا کی ی نافذ و چگونگ رگذار،یثأخوانش ت

 مرتبط ي به نهادها یسندگیو نو یندگیصاحبان استعداد در هنر گو  یمعرف -

 ریو خوانش داستان كوتاه با توجه به تصو نشیآفر ،یسیرنوی و دفاع از تصو هئخوانش، اراتمرین  -

 ران یفراگ ياستعدادهاییبه منظور جانما ییهاآموزان )طرح فرصتدانش یحالوت و التذاذ ادب ينمودن آثار، در راستا يارسانه -
  ي ها  نشیدر قالب و ظرف آفر  ی مل يها و استعدادهاتیظرف ییها، رونمااستان   يو هنر  یادب  ي هاها و حوزهگاهیو اثرشان در جا

 اتیادب ه ساح سندگانیشناسان سازمان آموزش و پرورش، بزرگان و نو اتینگاه ادب  هب یو فرهنگ یادب

ها در  شركت كنندگان استان یتمام ریموجود در نهاد و ضم یادب -یدار شدن روح فرهنگشهیجهت ر «یجشنواره ادب ياندازراه -
 مراحل ی بودن در تمام يهازهیدن انگحضور و ماندگار ش ینیریش يراستا

 تعداد شركت كنندگان در استان ها(، فصلنامه  راژیكتابچه به ت تال،یجیدر قالب )د آموزاندانشثار آ چاپ -

 آثار داریكوچک جهت د  سندگانیدر سطح مدرسه، منطقه، استان و دعوت از عالقه مندان و نو شگاهینما ییبرپا -

 در مراحل متفاوت(  انآموزدانش ي هاو دفاع هئخوانش، اراه )لوح فشرد لمیكتاب ف یهته -

 فرهنگ و هنر 

 انجمن علمی هنر مدرسه  ئولوهنر در جشنواره توسط مسبرگزاري جلسه توجیهی در رابطه با معرفی محورهاي فرهنگ    -

 مند در زمینه نمایش و عکاسی روایی آموزان عالقهشناسایی دانش  -

 هاي مرتبط با جشنواره آموزان در جلسات كالس فرهنگ وهنر با رویکرد ارائه فعالیتآموزش دانش -

گروهبرنامه  - تمرین  براي  مناسب  مکان  و  زمان  از  استفاده  جهت  كانونریزي  امکانات  یا  و  مدرسه  در  نمایشی  و  هاي  ها 
 سراهاهشپژو

 آموزان تشکیل جلسه جهت تبیین مسائل محیط زیستی براي دانش  -

 انجمن  ئول آموزان با نظارت مسبکارگیري اولیا توانمند جهت آموزش و هدایت دانش  -

ی  هافعالیت
 آزمایشگاهی 

 یو مل  ي ا منطقه  ی پژوهش   - ی علم   ي انجمن ها  نی شبکه ب  جاد ی در مدرسه و ا   ی علوم تجرب   یپژوهش   -ی علم انجمن    لی تشک  -

  و )اسکرچی  سیكد نو  يبا نرم افزارها  یآموزش  يمحتوا  دتولی  در  انآموزدانش  تیو خالق  ياز توانمند  يرگی  و بهره  ییشناسا -
 (تونیپا

 به صورت گروهی   ورزي و دست  يمواز  هاي شیانجام آزما -

انجام  تعیی  استنباط،  فرضیه،  بینی،  پیش  مشاهده،)  تجربی  علوم  یادگیري  فرایندي  هاي  مهارت  آموزش - ن متغییرها، طراحی و 
 آزمایش، رسم نمودار و نتیجه گیري و كاربرد آزمایش ها در زندگی و صنعت( 

 با كاربست مهارت هاي فرایندي یادگیري علوم تجربی  ش یو انجام آزما یطراح -

 برگزاري نمایشگاه آثار و تولیدات دانش آموزي مرتبط با علوم تجربی -



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  25

 هاي علمی پژوهشی با رویکرد كاوشگري، پروژه محور و مسأله محوركارگاهبرگزاري  -

 برگزاري اردوهاي علمی پژوهشی در راستاي تعمیق یادگیري مهارت محور -

 زبان خارجی 

 

 خواندن داستان و شعر كوتاه  -

 خواندن داستان و خالصه گویی آن  -

 انآموزدانشخواندن بخشی از یک داستان و واگذاري تکمیل خالقانه ادامه داستان به  -

هاي ملی و مذهبی قید هم چنین شخصیت  ،فرهنگی و ملی  - تهیه محتواي سمعی و بصري در خصوص مناسبت هاي اجتماعی -
 شده در كتاب هاي درسی زبان انگلیسی

 وهاي آموزشی و تحلیل محتوا تماشاي ویدئ -

 مرتبط با موضوعات كتب درسی درراستاي آموزش سناریونویسی   ،هاي جدید و خالقانهبازخوانی و بازنویسی مکالمه -

 هاي علمی با محوریت موضوعات اشاره شده در كتب درسیتهیه و آماده سازي گاهنامه  -

 هاي تاثیرگذاراشاره شده در كتب درسی زبان انگلیسی نامه خوانی شخصیتزندگی -

 اضی یر

 : نظیرهاي ریاضی و تحت موضوعاتی تهیه فصلنامه ریاضی با محوریت كالس -

 خوانند؟ آموزان موفق چگونه ریاضی میدانش •

 خاطرات كالس ریاضی ما  •

 محتواي درسی •

 افزارهاي ریاضی معرفی نرم •

 نمایشگاه  و برپایی تولیدات دانش آموزي  كارگاه هاي آموزشی ساخت برگزاري  -

 و ...  هاي نو ایده طراحی جلسات برگزاري -

 ها دار و تالش در جهت رفع مشکالت آنآموزان مشکلكمک به دانش -

 مناظره علمی
 هاي منطقی اندیشی در گروه و انتخاب گزارهله )موضوع مورد مناظره(، تحقیق و پژوهش توسط اعضاي گروه، همأطرح مس  -

 هاي مناظره توسط هر تیمها، مستندات و استداللطراحی اینفوگراف مربوط به گزاره  -

 آموزيهاي دانشبرگزاري مناظره و نقد علمی توسط همه گروه  -

محور  
  یهابازی
و   یمهارت

 ی توسعه فرد

به   یزندگ يهااز مهارت کیمفهوم هر  كارگیريبه یو تعامل یمهارت يها يبازي گروهی مهیج براي یادگیري و هافعالیتاجراي  -
 همه دروس در كالس درس رانیدب توسط  مرتبط یعمل  ي هاو پروژه  ف ی مثال، ارائه تکال  قیاز طر یو عمل قیطور عم

  ،یهمدل  ،یخودآگاهاي با محوریت توسعه  ها و مسابقات مهیج درون مدرسه، جشنسامانه سیدا/ شبکه شادبرگزاري اردوهاي   -
با مشاركت    تفکر نقادانه، تفکر خالقانه  ،يریگمیله، تصمأحل مس  جان،یه  تیریارتباط مؤثر، مقابله با استرس، مد  ،يفردنیروابط ب

 همه دبیران و اولیاي عالقمند 

سازي آن و به اشتراک گذاشتن نتایج با سایر و ابزارهاي بازي، انواع ژانر اتاق فرار و نحوه پیاده  هابازيپژوهش در مورد انواع   -
 اعضاي انجمن 

 آموزان انجمن براي گرفتن بازخوردها و معماهاي خالقانه و ارائه آن به همه دانشها، المانوارتالش براي ساخت بازي -

ي عملی، جستجوي سناریوهاي موجود و بحث و نقد گروهی در مورد هابازيسناریونویسی براي ساخت    پژوهش در زمینه -
 ها آن

( و تالش براي بررسی دقیق چند سند توسعه بازي دانلود شده از اینترنت GDDتدوین سند تخصصی بازي ) یادگیري و تمرین  -
 ها و الگو گرفتن از آن

، جستجوي خودآموزهاي آنالین و یادگیري  هابازياي گرافیکی  ه افزارهاي طراحی گرافیکی براي تولید الماننرم  یادگیري و تمرین -
 با كمک سایر اعضاي انجمن و به اشتراک گذاري تجربه ها

  نه یزم  نیدر ا  یتعامل  يهابازيشده از    يسازادهیپ  يهامثال  یو بررس  ی زندگ  يهامهارت  نهیدر زم  قیمطالعه و تحق  ،يپردازده یا -
 ها د و بررسی آنو ارائه تجربیات خود در انجمن و نق 

و ثبت    يباز  انیمعماها و داستان هر بخش از جر  دیتول   يخالقانه برا  ي هاده یا  داكردنیپ  يبرا  ي جلسات طوفان فکر  يبرگزار -
با هماهنگها در همه كالسآن با موضوع درس و  انجمن علم  یها، متناسب  توسعه فرديهابازي  یمسئوالن  )با    ي مهارتی و 

 شش كاله تفکر و ...(  ،ی، تفکر طراحTRIZ تریز له خالقانه مانندأحل مس ی مختلف علم  يهااستفاده از روش

هاي زندگی در زندگی روزمره، یادداشت گیري میزان استفاده صحیح از هر یک از مهارتپایش مداوم رفتار خود، براي اندازه -
 موخته شده  برداري و ارائه گزارش هفتگی به سایر اعضاي انجمن در زمینه نکات جدید آ

هاي درست و ارائه كارت تشویق هفتگی به  نهی به رفتارها و انتخابهاي زندگی، ارجتشویق تجربیات جدید در زمینه مهارت -
 هاي زندگی كل اعضاي انجمن آموزان موفق در زمینه كمک به توسعه مهارتدانش
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 محورهای جشنواره   مرتبط بای آموز دانشانفرادی(  وهی/محور )گرتکالیف پروژه  یق پیشنهادیمصاد 
 

 پروژه محور  )گروهی/ انفرادی(ی آموز دانشمصادیق پیشنهادی تکالیف  -3جدول شماره   محور 

   هاي بازارچه

كسب و كار  

 آموزيدانش

 محل زندگی زیست بوم شناسایی نیاز مشتریان در  -

 نیاز شناسایی شده مورد  درطراحی ایده  -

 1و ساخت پروژه  یگانه طراح  9اساس مراحل  بری خدمات  /يدیطرح تول  اولیهارائه نمونه  -

 ایده كسب و كاري  وكارطراحی بوم مدل كسب  -

 هاي نوین تجارت بصري  شیوه تحقیق در مورد -

 (2وكار هاي الکترونیکی میزبان كسب حضوري یا سامانه )محصول/ ارائه خدمت  بررسی نحوه فروش  -
 خدمت در غرفه اختصاصی بازارچه كسب وكار فروش محصول/ ارائه  -

 امعه هدف فروش محصول/ ارائه خدمت شناسایی صاحبان مشاغل، سازمان ها یا شركت هاي ج -

 طبقه بندي مشتریان و ارائه راه حل هاي خالقانه جهت فروش محصول/ ارائه خدمت به هر طبقه خاص از مشتریان  -

 ي كسب و كار دانش آموزي متناسب با چهارچوب پیشنهادي  مستندسازي فرآیندهاي اجرایی محور بازارچه ها -

 كلیپ تبلیغاتی جهت معرفی محصول/ خدمت ارائه شده تهیه   -

 تکامل محصول/ خدمت در آینده  نحوه ارتقا و  بررسی و مطالعه   -

  ه  سازدست

 فناوري هفتم براي پایه هاي هفتم، هشتم و نهم روش هاي خالقانه پودمان اول كتاب كار و    نوشتن چندایده خالقانه با استفاده از  -

 پایه هفتم خالقانه با دست آزاد یک ایده كشیدن نقشه -

 پایه هفتم و هشتم  خالقانه با ابزار اندازه گیري كشیدن یک ایده -

 خالقانه با رایانه پایه نهم  كشیدن یک ایده -

 هاي كتاب هاي هفتم، هشتم و نهم ارتقاي پروژهاي عملی پودمان -

 تهیه كلیب آموزشی و تبلیغی براي گسترش جشنواره نوجوان خوارزمی پایه هشتم و نهم  -

 پژوهش

 :انجام كار تحقیقی جهت -

و منظور از انجام پژوهش)اینکه به دنبال یافتن چه چیزي است؟ و    ، تعیین هدفپیرامونمورد عالقه محیط  مسائل    شناسایی -

دست آوردن اطالعات، تعیین روش  ، طرح سؤال/ فرضیه، تهیه منابع مطالعاتی و چگونگی بهمنظور نهایی از انجام آن چیست؟(

ضعف و قوت پژوهش و  دقیق پاسخ به پرسش، نقد و ارزشیابی منطقی كار با توجه به روش انتخابی جهت آشکار شدن نقاط  

 و ...  گیري )دسته بندي و تفسیر اطالعات(، ارائه گزارشتالش جهت رفع آن، بررسی و نتیجه 

 ریاضی 

اندازه گیري ها/   - از مکانیزم هاي مهارتی در  بهره گیري  اندازه گیري،  )ابزار هاي  ابزار كاربردي ریاضی  فیلم  واقعیت  تولید 

 واقعیت افزوده  /مجازي

 یک رویداد علمی ریاضیگري از روایت -

 مصاحبه با صاحبان مشاغل مرتبط با ریاضی و ...  -

 هاي آموزش ریاضی در سطح پایه و مقطع  تحقیق در تهیه لیستی از اپلیکیشن -

 هاي مبتنی بر ریاضی  وگو ریاضی با سؤاالت و پاسخ گفت هاي كوتاه تهیه فیلم -

 زان ایرانی و خارجی با توضیحات الزم و نوع كاربرد آنآموتهیه فیلم و عکس از ابزارهاي ساخته شده توسط دانش -

 تهیه بانک لغات مفاهیم ریاضی در مقطع متوسطه یک  -

 دانان در ایرانتحقیق و پژوهش علمی در تاریخ ریاضی و ریاضی -

 زبان و

 ادبیات فارسی 

 :رینظ ییهاخشباساس رمزینه )كیوآركد( و اهداف دروس در  تصویرخوانی بر -

  ریاز تصو یادب ی عنوان نشیگز -

 از تصویر شیهاي خوو شرح دیده بیان -

 ی مشاهده تامل نیر با یکدیگر، جهت تمریگون تصاوگونه اتییو سنجش جز رییات تصاوئزج توصیف  -

گانه  حواس پنج  يریكارگبا به  ینیع  ریبه برونه و درونه تصاو  قیو پرداختن دق  يداریردیاجزا و عناصر دیداري و غ  نوشتن -

 اتیئو ...( در بخش جز ییمایشَم ،ي)شنبدار

 
 ( كتاب كاروفناوري پایه هفتم  9روش كاربرد مراحل طراحی و ساخت؛ مندرج در صفحه )   – . پودمان نوآوري و فناوري   1

 179. متناسب با فرآیند نکات راه اندازي بازارچه مندرج در كتاب كاروفناوري پایه هفتم صفحه   2
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 تصاویر ذهنی و توصیف جزییات آن  ایجاد -

 ( یو ذهن ینی)ع ریدرک اهداف تصاو -

 :هیهر سه پا  یدرس يبا توجه به اهداف كتاب ها یسیرنویتصو -

 .ندیآبه درک می  شیخو نشیكه از آفر ییا ییمعنا  يهاها و خوشه امیپرورش موضوعی از پ - -

كوتاه بر اساس    یآوردن داستان   دیپد  ای( در بخش نگارش  یانیو پا  یانیم  ن،یآغاز  ي )با بخش ها  يساختار  ییانشا  نشیآفر  - -

 انآموزدانش يو عالقه مند اریبر اساس اخت ریمفاهبم و اهداف تصو

 رگذار یرسا و تاث وا،ی ش یانیب و ... با یرازبانیپ  يهاتیظرف، از لحن مناسب كالم يریبا بهره گ افتهینشیاثر آفر خوانش -

 يباالتر؛ در راستا ياان در مرحلهآموزدانشجهت قراردادن  ش یداستان( خو ای يساختار  ي )انشا نش یآفر متن و دفاع از ةئارا -

 ی فارس  اتیو ادب  ينوشتار  يها مهارت  يبراساس اهداف كتاب ها  يپرورش اعتماد به نفس و نمود خودباور  ان،یفنِ ب  تیتقو

 سخن گفتن و ...(   پرورش ،يبارش فکر ،ي)بخش گفت و گو، بازپرور

 فرهنگ و هنر 

 آموزي براي ارائه ایده در حوزه نمایش تشکیل گروه دانش -

 تشکیل گروه نمایش و دور هم خوانی متن  -

 آموزانجرا شده متناسب با مقطع سنی دانشهاي اه و تحلیل نمونه نمایشارائ -

 هایی براي اجراي دكور در نمایش  طرحارائه پیش -

 ارائه فهرستی از مسائل محیط زیستی مرتبط با محل زندگی )موضوع عکاسی روایی(  -

 بررسی و تحلیل نمونه كارهاي عکاسی روایی -

 خارجی  زبان

به   حاتیتوض انی آن با ب یخیتار ي و بناها ی فرهنگ و آداب شهرمحل زندگ ،یدنید ي از مکان ها ي و بصر  یسمع  پیساخت كل -

   یسیزبان انگل

 رشته نیمرتبط با ا  یشغل ندهیوآ یسیدر خصوص رشته زبان انگل ی سیو مترجمان زبان انگل دیمصاحبه با معلمان، اسات -

 و ...صحبت در خصوص آنها   ریو مشاه یمذهب ،یخیتار ،یع یعکس از آثار طب هیته -

 ی سیزبان انگل یدرس ياشاره شده در كتاب ها  یو مذهب ی مناسبات مل  تیبا محور يو بصر ی سمع  يمصاحبه ها  هیته -

های  فعالیت

 آزمایشگاهی 

 هاي علمی پژوهشی در كالس درستشکیل گروه -

 ارائه تکالیف مهارت محور   -

 آزمایش هاي موازي و دست ورزي به صورت انفرادي و گروهی تولید محتواي آموزشی، انجام   -

 تهیه محتواي آموزشی بر اساس سر فصل هاي كتاب درسی با نرم افزارهاي كدنویسی مثل اسکرچ و پایتون   -

 هاي كتاب درسی  هاي آموزشی به صورت الکترونیکی و واقعی براساس سرفصلتولید بازي -

 صورت گروهی برگزاري سنجش عملکردي پروژه محور به   -

ها در هاي مباحث كتاب درسی در زندگی روزمره و پژوهش در چگونگی مواجهه با این چالشپیدا كردن چالش -

 خدمت زندگی

 برگزاري مناظره هاي علمی  -

هاي علوم تجربی از مباحث تخصصی یا تلفیقی با سایر دروس به منظور عینیت بخشی به مفاهیم سازهتولید دست -

 ردهاي آن در زندگیعلوم تجربی و كارب

 برنامه نویسی

 هاي موردنیاز آنمطالعه كسب و كارهاي آینده و مهارت ارائه تکلیف در خصوص  -

هاي  ي جدي و نحوه استفاده از آنها براي ارزیابی و توانمندسازي افراد در زمینه مهارتهابازيرائه تکلیف در زمینه شناخت ا -

 زندگی

 مهارتهاي مرتبط با دروس مختلفهاي مختلف  ي آموزشی موجود در وب براي سرفصلهابازيیافتن نمونه نرم افزارها و   -

وار و پژوهش در  هاي خودشناسی بازيتست  ارائه تکالیف عملی در خصوص شناخت خود و استعدادهاي فردي، یافتن نمونه -

 ها سازي آنزمینه نحوه پیاده

هاي  مهارتآشنایی با مشاغل، شناخت استعدادها و عالیق فردي، استان و سناریوي بازي كاربردي براي ارائه تکلیف ساخت د -

 و انتخاب رشته و شغل  مختلف زندگی

 ارائه تکلیف طراحی و ویرایش تصاویر گرافیکی خالقانه متناسب با محتواي دروس مختلف -

 روش رویارویی با زندگی روزمره و حل مسائل آن بیان روش حل مسائل مختلف با زبان الگوریتمی و خواستن این  -

 له محور با تاكید بر حل آنها به صورت الگوریتمیک أارائه تکالیف مس -
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اهداف آموزشی و  آموزان در راستاي  افزارهاي جدید توسط دانشنرمها و  ، وب سایتهابازيدر نظر گرفتن نمره براي خلق   -

 پرورشی كلیه دروس 

  مناظره علمی

 مطالعات اجتماعی 
 برداري از آثار طبیعی، تاریخی، مذهبی، مشاهیر و ... از نزدیکترین منطقه به محل سکونت عکس -

تحلیل عکس از نظر جغرافیایی )موقعیت، نوع آب و هوا، زیست بوم و ...(، اجتماعی و فرهنگی )آداب و رسوم و سنن و خرده   -

 خی رخ داده در بستر این زیست بوم(  فرهنگ هاي محلی بومی( و تاریخی )اتفاقات تاری

و   یمهارت  یهابازی

 ی توسعه فرد

آن و ارائه    جهی(، مطالعه نتيشده توسط ناظر كشور  یسامانه معرف  قیو سنجش استعدادها )از طر  یخودشناس  يهاانجام تست -

 یزندگ يتوسعه بهتر مهارتها يبرا یآگاه  نیدر مورد خود و نحوه استفاده از ا شتریب یكسب آگاه ری بازخورد تاث

هاي مناسب براي هر فرد، متناسب با شناخت هر فرد از خود و شناخت سایر اعضا از سازي و نگارش نقشتشکیل تیم بازي -

 شود.او كه به صورت مکتوب بررسی می

سازي آن و به اشتراک گذاشتن نتایج با  انواع ژانر اتاق فرار و نحوه پیاده  و ابزارهاي بازي،  ها بازيپژوهش در مورد انواع   -

 سایر اعضاي انجمن 

 ها و معماهاي خالقانه و ارائه آن در كالس همه دروس، براي گرفتن بازخوردها، المانوارتالش براي ساخت بازي -

 ها در كالس درسآنسازي در اینترنت و بحث و نقد جستجوي سناریوهاي مختلف بازي -

( براي انواع اتاق فرار، و تالش براي بررسی دقیق چند سند توسعه بازي دانلود  GDDپژوهش در مورد سند تخصصی بازي ) -

 هاشده از اینترنت و الگو گرفتن از آن

 آموزانافزارهاي طراحی گرافیکی و آموزش آن به سایر دانشیادگیري نرم -

هاي زندگی و ارائه تجربیات خود در انجمن و نقد و  در زمینه مهارت  یتعامل  يهابازيشده از    يسازادهیپ  يهامثال  یبررس -

 ها بررسی آن

 برگزاري جلسات طوفان فکري و نگارش نتیجه آن و بحث و بررسی نتایج آن  -

در زندگی روزمره، یادداشت   هاي زندگیگیري میزان استفاده صحیح از هر یک از مهارتپایش مداوم رفتار خود، براي اندازه  -

 برداري و ارائه گزارش هفتگی به سایر اعضاي انجمن در زمینه نکات جدید آموخته شده  

   تکمیل دفتر كارنما به طور هفتگی براي پروژه بازي -

 

  راهنمای خالصه مدیریت پروژه برای محورهای پروژه محور •

  ؛ رسدكامل شود. زمانی كه پروژه به پایان میمشخصی    زمان مدت  دارد و باید در    مشخصیهدف  است كه    هافعالیتاز    ايمجموعه  ،پروژه

    .استمحصول یا خدمت خاصی شکل گرفته
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 منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز 

متناسب   »اعتبارات کیفیت بخشی معاونت آموزش متوسطه«از محل   این فعالیتمرحله استانی و كشوري  به    اعتبارات مربوط

با تخصیص اعتبار دریافتی از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور و پس از تامین نقدینگی توسط اداره كل خزانه وزارت امور 

ها  ساله در تخصیص اعتبار این فعالیت به ادارات كل آموزش و پرورش استان  3اقتصادي و دارایی و براساس میانگین عملکرد  

  شود.ابالغ اعتبار می

 خواهد بود.   «سازمان آموزش و پرورش استنثایی»عهده    رمربوط به حضور دانش آموزان استثنایی/ تلفیقی ب  اراتاعتب -

مطابق   ، ي جشنوارههافعالیت  ت بخشیكیفیصحیح و  ها در اجراي  براساس عملکرد استان  ،بدیهی است؛ میزان اعتبار تخصیصی -

 نامه مزبور است.  شیوه

اي جشنواره  بخشی مرحله مدرسهمی توان از محل »كمک هاي مردمی« نسبت به كیفیت،  1اجرایی مدارسبراساس آیین نامه   -

 اقدام نمود:

 شاخص هاي پایش و ارزشیابی 

انجام اي  منطقه  و  استانیستادي،  در سه سطح  ها  از فعالیتنظارت و ارزیابی  كنترل و بهبود فرآیندهاي جشنواره،  به منظور  

براساس بازدیدهاي حضوري و دریافت مستندات مطابق جدول زمانبندي و   «منطقه و مدرسه  ،استان»شود. اجراي طرح در  می

طرح در استان ها ارزیابی به عمل می آید. رعایت زمان بندي  از چگونگی و كیفیت اجراي  ، (6اجرایی )مندرج در جدول  اقدام هاي  

 .ر و مورد تأكید استو هدف گذاري دستورالعمل در ارزیابی، مؤث

دبیرخانه  ناظران كشوري »  ،«  كمیته تخصصی آموزشی و پرورشی »  ستاد درنظارت و ارزیابی توسط نمایندگان    :سطح یک  -

 مستقر در یکی از استان هاي كشور    « كشوري دبیرخانه    ناظران »«،  علمی 

و ارائه   «دبیرخانه اجرایی»و  «    كمیته تخصصی آموزشی و پرورشی »  در   استان نظارت و ارزیابی توسط نمایندگان    :سطح دو -

 (هر سه ماه یک بار)  ستاد  بهنامه  شیوهگزارش عملکرد از اجراي  

عملکرد از  گزارش  ارائه    ومنطقه/ ناحیه/ شهرستان    كارگروه توسعه مدیریت« »نظارت وارزیابی توسط نمایندگان    :سطح سه -

  (هر سه ماه یک باركمیته استان )به    نامهشیوهاجراي  

  

 
 1400/ 05/ 10آموزش و پرورش مورخ  ( جلسه كمیسیون معین شوراي عالی  41. مصوب چهل و یکمین )   1

 2بند   - بخش اجرا و پشتیبانی -وظایف مدیریتی -الف -وظایف و اختیارات  -10ماده   -راهبري و مدیریت -فصل دوم -

 130ماده  -امور مالی - فصل ششم  -
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 در جشنواره نوجوان خوارزمی ای )استثنایی(برگ نظارت بر عملکرد مدارس دوره اول متوسطه/ پیش حرفهنمون 

 برگ نظارت بر عملکرد مدارس نمون -5جدول شماره  

 شواهد  شاخص  محور 
 ضعیف  متوسط خوب خوب  خیلی عالی
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 نامه جشنواره از منطقه  دریافت بخشنامه و اصالحیه شیوه
      مشاهده بخشنامه   )به صورت فیزیکی یا از طریق مراجعه به سایت منطقه( 

)منطقه توجیهی  جلسات  در  مدرسه  نماینده  یا  مدیر  اي/  شركت 
 استانی(

 نامه  دعوت
 اي/ استانی( )منطقه

     

 مشاهده   رسانی و طرح موضوع در شوراي دبیراناطالع
 صورت جلسه 

     

آموزان و اولیاء آنان در خصوص  تبلیغات، معرفی و توجیه دانش
 جشنواره و اهداف آن )درج اخبار جشنواره در تارنماي مدرسه( 

مصاحبه با  
 آموزان دانش

     

اجراي   در  فعال جهت مشاركت  دبیران  به  شناسایی  جشنواره  
 گر عنوان رابط، راهنما و تسهیل

      مشاهده ابالغ 

نخبه  از  )پرهیز  رویکردهاي جشنواره  و  اهداف  و  تبیین  پروري 
 اي( آموزش گلخانه

مصاحبه با  
آموزان و  دانش

 دبیران
     

دانش حداكثري  مشاركت  و  جلب  فعال  حضور  براي  آموزان 
 فعالیت هاي پروژه محور محورها و انجام متوازن در كلیه 

مصاحبه با  
آموزان.  دانش

نمایشگاه آثار.  
پوستر و نصب  
تراكت در تابلو 
 اعالنات مدرسه 

     

تشکیل  برنامه جهت  دانشبازارچهریزي  و  هاي  آموزي 
 هاي محلی و ... رسانی از طرق مختلف مانند رسانهاطالع

مصاحبه با  
 آموزان دانش

     

هاي علمی  ها، انجمنسراها، كتابخانهظرفیت پژوهشگیري از  بهره 
 و ... 

مشاهده اسناد.  
مصاحبه با  

 آموزان دانش
     

نمونبرنامه آثار مطابق  داوري  براي  ارزیابی و  برگریزي  هاي 
 بندي جشنواره زمان

ابالغ داوري. 
هاي  مشاهده برگ
 ارزیابی  

     

را
اج

ند 
رای

ف
 

كننده به  آموزان شركتآثار دانشثبت الکترونیکی مشخصات و  
برگ( و الصاق شناسنامه براي هر  تفکیک محورها )مطابق نمون

 اثر 
      مشاهده مستندات

هاي مردمی، نهادهاي دولتی و ... براي برگزاري جذب مشاركت
      مشاهده مستندات ها بازارچه 

 آموزان اعم از  ایجاد شرایط ترغیبی و تشویقی براي دانش
 برگزاري مراسم تقدیر، اهداء جویز و ...

      مشاهده مستندات

و   تولیدات  فروش  و  ارائه  در  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  رعایت 
 محصوالت 

مشاهده مستندات  
 تشکیل بازارچه

     

توجه به صنایع بومی و    پرهیز از عرضه محصوالت خارجی و 
 محلی منطقه 

مشاهده مستندات/  
 مکاتبات 

     

و    دعوت از مسئولین منطقه/ اولیاء و ... جهت بازدید از بازارچه
 آموزان نمایشگاه آثار دانش

مشاهده مستندات/  
 مکاتبات 

     

و  مسابقات  برگزاري  فرآیند  مستندات  از  اطالعاتی  بانک  ایجاد 
...( به  بازارچهتشکیل   ها )اعم از صورتجلسات، عکس و فیلم و 

 صورت الکترونیکی یا فیزیکی

مشاهده مستندات/  
      مکاتبات 

بازارچه تشکیل  و  اجراي جشنواره  در  نوآوري  و  هاي  خالقیت 
 درس كار و فناوري )نسبت به سال قبل(

      ارائه مستندات

و  
ی 

ور
وآ

ن
ت 

قی
خال

 

 



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  31

 نمایه فرایند اجرا 

 

 

 

 

 نمایه فرآیند اجرای جشنواره نوجوان خوارزمی

ها توسط دبیرخانه كشوريها در اجراي جشنواره و ارائه بازخورد به آنارزیابی عملکرد استان
پایان شهریور ماه

برگزاري رویداد علمی فناوري كشوري براي برخی از محورها
نیمه اول شهریور ماه

شوريساله استان و رویدادهاي علمی فناوري جشنواره به دبیرخانه كارسال فایل الکترونیکی گزارش تحلیلی جامع و كامل از عملکرد یک
مرداد ماه15تا 

آموزان برگزیده مرحله استانیبرگزاري و ارسال فیلم مراسم تجلیل از دانش
مرداد ماه15تا 

(بنیانیهاي دانشورود به هسته)هاي مالی و معنوي معرفی برگزیدگان مرحله استانی به همراه فایل آثار به دبیرخانه كشوري و دریافت حمایت
هفته سوم تیر ماه

پایان برگزاري مسابقات و رویداد علمی فناوري مرحله استانی و ارائه بازخورد به صاحبان اثر
هفته دوم تیرماه

و عوامل اجرا( اياي و منطقهمدرسه)آموزان برگزیده مراحل برگزاري مراسم تجلیل از دانش
تا پایان اردیبهشت ماه

شوريبنیان توسط دبیرخانه كهاي دانشسراها و شركتبه پژوهش( به همراه فایل آثار و مستندات)ايآموزان برتر مرحله منطقهدانشمعرفی 
هفته چهارم اردیبهشت ماه

(منضم به مستندات اثر)به دبیرخانه كشوري ( نامهمطابق شیوه)اي آموزان برتر مرحله منطقهدانشمعرفی 
هفته سوم اردیبهشت ماه

اي به دبیرخانه اجرایی استان و ارائه بازخورد به صاحبان اثرمعرفی برگزیدگان مرحله منطقه
هفته سوم اردیبهشت ماه

اي برگزاري مسابقات و رویداد علمی فناوري مرحله منطقه
هفته دوم اردیبهشت ماه

اي به منطقه و ارائه بازخورد به صاحبان اثرمعرفی برگزیدگان مرحله مدرسه
هفته چهارم فروردین ماه

اي پایان برگزاري مسابقات و رویداد علمی فناوري مرحله مدرسه
هفته سوم فروردین ماه

شبکه شاد/ آموزان در سامانه سیداپایان ثبت نام و بارگذاري اثر توسط دانش
اسفند ماه20

و ارائه گزارش به دبیرخانه كشوري...(آموزان و كارشناسان، مدیران، دبیران، دانش)توجیهی مخاطبان جشنواره -هاي آموزشیبرگزاري دوره
پس از دریافت شیوه نامه تا پایان خرداد ماه

جشنواره نوجوان خوارزمی به استان، منطقه و مدرسهنامهشیوهارسال بخشنامه و 
پس از دریافت شیوه نامه
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و تدبر، تأمل و  »قرآن کریم«  عبارات ساده و پركاربرد آیات درک معناي»آموزان در زمینه  این محور به دنبال توانمندسازي دانش

دهی زندگی  سامان براياز خود  بروز رفتار مبتنی بر حکمت و معرفتبصیرت در سه حوزه اعتقادات، اخالق و احکام به منظور 

فردي و اجتماعی بر محور بندگی ذات احدیت و براساس تفکر، مطالعه و پژوهش در ارتباط با طبیعت، مشاهده گیاهان و مطالعه 

عزیز بتوانند؛ ضمن شناخت دین به عنوان راهنماي عمل و برنامه آموزان  دانشبه طوري كه    زنده است.محل زندگی موجودات  

  زندگی خود، در مسیر شناخت فکورانه، ایمان آگاهانه و عمل ارادي قرار گرفته، با تقویت »پرورش تفکر، تعقل وحکمت«، سؤاالت و 

آموزان  در این محور آثار دانش.  ندنمای   زمینه تعالی خود را فراهم  داده،قرار  كاو    و  را مورد كندخود    اعتقادي، فقهی و حکمیمسائل  

تولید و پس از   هاي زیر نفره، مطابق گام   2و استانی( به صورت گروه    اي/ شهرستانی ناحیه  /اي اي، منطقه در تمام مراحل )مدرسه 

 شود.ارسال می  ، اثر برگزیده به همراه »مستندات مربوط« به مرحله بعد»غیرحضوری«داوري

 مرحله مدرسه ای و منطقه ای/ ناحیه ای/ شهرستانی  

مطالعه و تحقیق نموده تا به مفهوم عمیق آن »آیه اعالم شده از سوی دبیرخانه علمی«،  آموزان درباره  اي دانشدر مرحله مدرسه 

در زندگی فردي و اجتماعی خود كشف و بر اساس را    دست یابند. پس از فهم معناي آیه، باید تالش كنند؛ مصادیق مرتبط با این آیه

هاي مربوط به این آیه، داللت هاي عملیاتی و كاربردي آن را استخراج و نتیجه كار آن ضمن پرداختن به تشریح و تبیین موقعیت

طی گام «  یرحضوریغ»به صورت  آموزان  دانشاي به عنوان خروجی نهایی ارائه دهند. آثار  رسانه  -خود را در قالب یک اثر هنري

 شود:اجرا میزیر هاي  

 سوره مبارکه مائده ، 8مطالعه و تحقیق درخصوص آیه گام اول: 

 مطالعه، تحقیق و فهم معناي آیه  -

 در زندگی فردي و اجتماعی خود    كشف مصادیق مرتبط با آیه -

 تشریح و تبیین موقعیت هاي مربوط به آیه   -

 كاربردي آیه استخراج داللت هاي عملیاتی و   -

 ساخت و ارائه اثر  دوم: گام

 رسانه اي   -ساخت اثر هنري -

 ارایه اثر در قالب »اینفوگرافی«، »پادكست«، »عکس«، »داستان كوتاه« و »فیلم كوتاه« -

 داوری غیرحضوری  گام سوم:

 داوري آثار به صورت غیرحضوري  -

 اعالم اثر برتر به مراحل بعدي به همراه مستندات  -

 

 
 

 

 

 

 

 

 ای: آیه منتخب مراحل مدرسه ای و منطقه

حمیِبسِم هللِا  محِن الرَّ  الرَّ

نَآ ُن قَْوٍم عَََلٰ  » َُُّكْ ش َ ِ ُشهََداَء اِبلِْقْسطِ َوََل ََيْرَِمن اِمنَي َلِِلَّ یَن آ َمنُوا كُونُوا قَوَّ ِ َا اَّلَّ آََلَّ تَْعِدلُوا اعِْدلُوا ُهَو ََي آَُّيه

َ َخِبرٌي ِبَما تَْعَملُ  آَقَْرُب لِلتَّقَْوٰى  نَّ اَلِلَّ
ِ
َ ا َّقُوا اَلِلَّ  « 8آیه  /» سوره مبارکه مائده .«ونَ َوات

اي اهل ایمان! همواره ]در همه امور[ قیام كننده براي خدا و گواهان به عدل و داد باشید و نباید دشمنی با 

شما را بر آن دارد كه عدالت نورزید؛ عدالت كنید كه آن به پرهیزكاري نزدیک تر است و از خدا  ،گروهی

 .دهید آگاه استپروا كنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام می
 

 محور قرآن  و  معارف اسالیم -1
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 استانی حله  مر  

گیري مواجه  در این مرحله چندین موقعیت كه ناظر به زندگی فردي و اجتماعی یک نوجوان امروزي است و او را با چالش تصمیم

هاي مختلف آموز نوجوان ضمن یافتن پاسخ هاي عقالنی براي زندگی خود، با بررسی و تحلیل گزینهدانشكند مطرح می شود.  می

 رسد.  به تصمیم نهایی می

 حل موقعیت چالشی  :  گام اول -

 انتخاب یک موقعیت چالشی  -

 بررسی، مطالعه و تحلیل چالش انتخابی -

   حل و پاسخ عقالنی »مبتنی بر معارف قرآنی«یافتن مناسب ترین و بهترین راه  -

 ساخت و ارائه اثر   :گام دوم -

 ه اثر در قالب »پادكست« رائا -

 داوري غیرحضوري   :گام سوم -

 داوري آثار به صورت غیرحضوري  -

 م اثر برتر به مرحله كشوري به همراه مستندات اعال -

 : توجه 

دانش .1 هدایت  و  راهنمایی  ضمن  جشنواره،  مراحل  تمام  در  راهنما«  »دبیران  است؛  مطالعاتی ضروري  منابع  آموزان، 

 پیشنهادي )روش استفاده از قرآن و معارف، روش جست وجو در قرآن و ...( در اختیار آنان قرار دهند.

 هاي برگزیده قرآن كریم است.دستیابی به پاسخو  مسائل مربوط به هر موقعیت  چالش و    براي حلمنبع اصلی   .2

 دقیقه( است  10جمعاً )این محور    ساخت اثر درزمان   .3

 ه نمایند. یآموزان اراداوران پس از پایان هر گام، بازخورد علمی الزم را به دانش  ؛ضروري است .4
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز  100                 ارزیابی غیرحضوری از طریق بررسی مستندات                                   

ف 
دی

ر
 

 متیازا توضیح معیار  معیار 
 امتیاز

 مکتسبه 

ذکردقیق دالیل  

 کسر امتیاز 

 فهم معنای صحیح آیه 1

بادانش بعد    هیآ  حیصح  يمعنا  دیآموز  گام  در  بتواند  تا  باشد  متوجه شده  را 
را در زندگ  يها  تیموقع آن  با  ا   ییشناسا  یمرتبط  م  نیكند.  را  از    توانیامر 

 دریافت. انتخاب شده  قیمصاد  نیو همچن ییداخل اثر نها يمحتوا
10   

2 
برقراری ارتباط مناسب  

میان مفهوم آیه و مصادیق 
 زندگی واقعی

آموز معناي دقیق آیه را فهمید باید بتواند مصادیق متناسب با  دانشبعد از اینکه 
 آن را در زندگی فردي و اجتماعی خود كشف كند. 

15   

استنباط صحیح داللت   3
 عملیاتی و کاربردی آیه 

آموز باید بتواند  عالوه بر كشف مصادیق و موقعیت هاي مرتبط با آیه، دانش
موقعیت چه تکلیفی وجود دارد و چه عملی را  نشان دهد كه طبق این آیه، در آن 

 باید انجام داد. 
15   

محتوای مناسب، غنی و   4
 منسجم

اندیشهدانش و توضیح  بیان  باید در  از محتواي آموز  نهایی،  اثر  هاي خود در 
 مناسب و متقن استفاده نماید و مطالبش از انسجام كافی برخوردار باشد. 

15   

 محتوا تناسب قالب و   5
دانش مدنظر  محتواي  و  شده  انتخاب  مصادیق  به  به  بسته  ارائه  جهت  آموز 

مخاطب، باید قالب بهتر انتخاب شود. هر چه تناسب میان قالب و محتوا بیشتر  
 یابد. شود، اثرگذاري اثر هنري افزایش می

10   

رعایت نکات حداقلی فنی  6
 درباره هر قالب 

اي نیست و فهم  مرحله تولید یک اثر هنري حرفهبا توجه به اینکه هدف اصلی این  
هاي فنی و هنري آثار  معنا و قدرت كاربست آیه اولویت دارد، كافی است مولفه

نهایی به صورت كلی ارزیابی شود و سطح انتظار در حد رعایت نکات حداقلی 
 باشد. 

10   

 خالقیت و نوآوری 7
محتوا، انتخاب مصادیق زندگی  تواند در انتخاب و بیان  خالقیت و نوآوري می 

واقعی، چینش مطالب و سیر آنها، انتخاب قالب، طراحی فنی و هنري و ... محقق  
 شود. 

10   

   100 جمع امتیاز  

 

 : ........................ پاداشناسه گروه در  ................................ تلفن: .......................  -2.  ........................................... تلفن: ..........................  - 1ان:  آموزدانشکدملی  

 پسرانه   دخترانه      خاص   عادی  نوع مدرسه:                   نام مدرسه:

 تحصیلی: رشته                 نام دبیر راهنما:                   تلفن مدرسه:

 استــــــان: 

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:

 پایه تحصیلی: ساعت:              تاریخ داوری:

 

 100جمع کل امتیاز از  : ............................................ به عدد ............................................................  به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:

1 . 

2 . 

3 . 

 .................................................. دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:

 .........................................................  )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 آموزان( دانش)بازخورد و ثبت عملکرد  

 

ارزیابی غیرحضوری محور قرآن و معارف  -1-1برگ شماره نمون
 اسالمی
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پاسخ به سؤاالت فردي و اجتماعی براي  آموزان در زمینه »طراحی و انجام یک پروژه پژوهشی«،  این محور به دنبال توانمندسازي دانش 

براي  الزم  شایستگی  كسب  منظور  به  پژوهشی  و  علمی  روش  منطقی  توالی  و  فرایند  از  استفاده  با  خود  اطراف  مسائل  حل  و 

كسب و    دادهكاو قرار    و   مسائل علمی را مورد كند  شان،خودبتوانند  آموزان  دانشبه طوري كه    ی است.خودارزیابی و خودشکوفای

 .ندنمایتجربه  

سنی   هاي پژوهشی متناسب با دورهآموزي در جشنواره نوجوان خوارزمی، كسب مهارتهاي دانشهدف اصلی از انجام پژوهش

نویسی، شناسایی روش و ابزار  آوری اطالعات، هدفیابی، مشاهده کردن، جمعلهأ»مساول متوسطه نظیر:    آموزان دورهدانش

، ساخت ابزار مصاحبه، تجزیه و تحلیل، تدوین گزارش، توانایی ارائه نتایج و ارائه  آوری اطالعات، بهره گیری از منابعدر جمع

اي و میدانی، ضروري است در انجام یک طرح  هاي كتابخانهاست. در این راستا ضمن توجه به انجام پژوهش  پیشنهاد پژوهشی«

 آموز نقش اصلی را داشته باشد. پژوهشی، دانش

هاي  و استانی( به صورت گروهی، مطابق گام   اي/ شهرستانیناحیه  / اي اي، منطقه تمام مراحل )مدرسه   در آموزان  آثار پژوهشی دانش

 شود:تولید و پس از ارزیابی، اثر برگزیده به همراه »مستندات مربوطه« به مرحله بعد ارسال می  زیر 

 ای/ شهرستانی و استانی ای/ ناحیه مراحل مدرسه ای، منطقه  

 پژوهش به صورت كمی، كیفی یا تركیبیانجام    گام اول: -

 ارزیابی غیرحضوري )از طریق بررسی مستندات پژوهش(  گام دوم: -

 ارزیابی حضوري )از طریق ارائه شفاهی ودفاع از پژوهش(  گام سوم: -

 : توجه 

 آموزان را راهنمایی و هدایت نمایند.ضروري است »دبیران راهنما« در تمام مراحل جشنواره، دانش .1

 دقیقه( است.  20صاصی ارزیابی حضوري این محور جمعاً )كل زمان اخت .2

هاي پیشین جشنواره موفق به كسب مقام در مراحل  آموزي كه در دورههاي دانشآموزان و گروه آثار و تولیدات دانش  نکته: -

اثر تولیدي    اند، در صورتی مجاز به شركت مجدد در این دوره از جشنواره هستند كهاي و استانی( شدهاي، منطقهمدرسه 

 داده باشند.   «محتوا، كاركرد و فعالیت»  درصد تغییر در  50خود را به روزآوري نموده و یا حداقل  

 

 شهپژو  محور -2
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز  70                 بررسی مستنداتارزیابی غیرحضوری از طریق                                 

 امتیاز  ضریب  زیرمعیار  معیار ردیف 
 مکتسبه 

 ذکردقیق 
 دالیل کسر امتیاز  

 موضوع  1
 

   1 روشن و قابل فهم بودن
   1 نو بودن جدید و 

   2 بودن مفید و كاربردي

 چکیده 2
   1 در بر گیرنده چارچوب طرح 

   1 گویا و قابل فهم بودن

   2 كلیات الزم براي ورود به پژوهشاشاره به  مقدمه  3

 له أبیان مس 4

   2 داشتن چارچوب نظري 
   2 بیان مسئله به شکل مستند 

   2 اشاره به شرایط خاص مسئله
   2 برجسته نمودن متغیرهاي اصلی

   2 هاي پیشین اشاره به پژوهش

 اهداف پژوهش 5
   3 پژوهش  و موضوع لهئمرتبط با مس

   3 جامع بودن و تحت پوشش قراردادن تمام موضوع

 /االتؤس 6
 پژوهش های فرضیه

   2 پژوهش  اهدافمرتبط با 
   2 آزمون پذیر بودن/ امکان وارسی كردن

   2 ها و چارچوب نظري تناسب با دیدگاه 

 روش پژوهش  7

   4 تعیین و تشریح روش مناسب با موضوع پژوهش
   3 گیري مناسب جامعه آماري و نمونهمعرفی دقیق 

 2 هاي آماري مناسب استفاده از ابزار یا آزمون
  

 1 اشاره به اعتبار و روایی ابزار یا پژوهش 

 تجزیه و تحلیل  8
 ها داده

   4 استفاده از جداول و نمودارهاي گویا و روشن 
   4 هاي تحلیلتوضیح روشتحلیل یا استنباط مناسب از جداول ارائه شده یا  

   4 ها گویی به همه سواالت/ فرضیهپاسخ

 گیری نتیجه 9

 2 هاي پژوهشی مبتنی بودن بر تحلیل داده
 1 هاي پژوهش با توجه به چارچوب نظريتحلیل یافته  

 1 هاي قبلی و دالیل احتمالی آنها با نتایج پژوهشاشاره به تشابه یا تفاوت یافته
 2 گویی به سؤاالت پاسخ ها و یا موفقیت در رد یا اثبات فرضیه

  
 2 پژوهش يهالیتحل از برخاسته و ، بدیععملی بینانه،واقع پیشنهادهاي

   1 هاها و مدیریت درست آنبیان منطقی محدودیت 
   2 رعایت ساختار تحقیق 

 تدوین گزارش  10

   2 پایانی رعایت ارجاعات درون متنی و 
   2 ها و ارجاع به منابعقولداري در نقلامانت

   2 روز بودن منابع به
   1 رعایت نکات ادبی و ویرایشی 

 70جمع امتیاز از  امتیاز به عدد: به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:
1 . 
2 . 
3 . 

 ............................................................................. فنی دبیرخانه )منطقه/ استان/ کشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر امضا:

 ............................................................................. نام و نام خانوادگی ناظر فنی ستاد )منطقه/ استان/ کشور( : 

 ........................ شناسه گروه: ................................ تلفن: .......................   - 2  ........................................... تلفن: ...........................   - 1ان:  آموزدانشکدملی  

 پسرانه   دخترانه      خاص   عادی  نوع مدرسه:                   نام مدرسه:

 رشته تحصیلی:                نام دبیر راهنما:                   تلفن مدرسه:

 استــــــان: 

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:

 تحصیلی:پایه   ساعت:              تاریخ داوری:

 موضوع پژوهش:

 ارزیابی غیرحضوری محور پژوهش -1 -2برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز  30               ارزیابی حضوری )ارائه شفاهی ودفاع از پژوهش(                                   

 امتیاز زیرمعیار  معیار  ردیف
 امتیاز

 مکتسبه 
 توضیحات 

 )ذکر دقیق دالیل کسر امتیاز( 

 کیفیت ارائه 1

   4 ارائه مسلط و منسجم مطالب 

   2 اندیشیتعامل و هم

   2 تعامل و تقسیم کار در ارائه

   2 فن بیان

   4 رعایت اخالق پژوهشی

   2 دقیقه 10تا    7ارائه  مدیریت مدت زمان 

2 

 پاسخگویی 

 سؤال  5به  

مراحل و فرآیند ) از  

 انجام پژوهش(

   3 هدف از انجام پژوهش 

   3 آوری اطالعاتهای جمعدالیل توجیهی شیوه

   3 تجزیه و تحلیل اطالعات 

   2 امکانات و منابع مورد استفاده

   3 تبیین کاربرد نتایج پژوهش 

   30جمع امتیاز از  

 

 

آموز انجام نشده است؛ باید از گردونه  پژوهش توسط دانش  ؛آموز انجام شود. در هر مرحله، مشخص شودپژوهش توسط خود دانش  ؛ فرآیندضروری است  *

  رقابت خارج شود.

 

 ................................. شناسه گروه: ........................................................................................... موضوع پژوهش: 

 دقیقه   20زمان ارائه:                            تاریخ و ساعت ارائه:

 100جمع کل امتیاز از  : ............................................ به عدد ............................................................  به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:
1 . 
2 . 
3 . 

 .................................................. دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا: 

 .........................................................   ستاد )منطقه/ استان/ كشور( : نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 ان( آموزدانش)بازخورد و ثبت عملکرد  

 

 ارزیابی حضوری محور پژوهش -2-2برگ شماره نمون
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  فعالیت ،  هاي زیرمراحل اجراي جشنواره، مطابق گامدر تمامی    ارسی« نگارش و فبا تمركز بر درس »  انآموزدانش  ،در این محور

 .شودبه مراحل پسین، معرفی و ارسال می  »مستندات مرتبط«  »ارزیابی حضوري« اسامی برگزیدگان به همراه  و پس از  خواهند نمود

 مراحل اجرا:  

 مدرسه ای، منطقه ای/ناحیه ای/ شهرستانی و استانی  مراحل  

 خوانی یا حکایت  تصویرخوانی. 1گام 

  انشا   برگة  در  «یرخوانی تصو»  بخش  در  را  یا حکایت«  ریتصو  امیپ  و  اتئیجز  عنوان،»  دیبا  آموزان  دانش  گام،  نیا  در -

 .سندیبنو

مند به»تصویرخوانی«، عالقه  آموزاندانشناظران به انتخاب خویش، تصویري مفهومی یا حکایتی از گلستان را برگزیده،   -

خوانی »عنوانی« براي حکایت حکایت  هآفرینند، مشتاقان عرص« میو پیام  یات ئعنوان، جزبراي تصویر طراحی شده »

پردازند و در پایان با نگاشتن حکایت« میه س فضا و صحنكنند.  سپس به توصیف »جزئیات ذهنی بر اساگزینش می

 رسانند.  حکایت خوانی را به فرجام می  ه»پیام حکایت«، مرحل

 (ی یا حکایت نویسیسینوریتصو ) انشا یا داستان کوتاه نگارش  .2گام 

 ، یی متنمعنا  يهاخوشه  نیچنهم  ،تیحکا  یا  ریتصو  ي هاام یپ  از  مناسب  یموضوع  نشیگز  با  آموزاندانش  گام  نیا  در -

 .پردازندیم  جه«ینت  و  تنه  مقدمه،»  بخش  سه  در...  و  یعاطف  ،یفیتوص  ،ي انتقاد  ، یلیتحل  ییانشا  نگارش  به

در   ت،یحکایا    ریتصو  اهداف  و  میمفاه  از  موضوع  نشیگز  از  پس  عالقه،  اساس  بر  ؛توانندیم  بخش  ن یا  در  آموزاندانش -

 . سندیبنو  كوتاه  داستان  کتمامی مراحل جشنواره، ی

 ه توانند، بهاي حکایت میپردازي(: شركت كنندگان با گزینش موضوعی مرتبط از پیام)حکایت  در بخش گلستان نگاري -

 ها در قالب یک انشا یا داستان كوتاه و... بپردازند.  و گسترش آن  تیحکا  چند ای  دو  قیتلف  ای  تیحکا  ینیبازآفر

 و دفاع  هئارا ،خوانش. 3 گام

...انشاي ساختاري، داستان كوتاه، حکایت  آموزان،در این گام دانش -  گیري از لحن مناسب كالم، را با بهره  نگاري و 

 .  خوانندثیرگذار میأبا بیانی شیوا، رسا و ت  هاي پیرازبانی و...ظرفیت

شود و اضافه كردن این بخش به جهت قراردادن  اجرا می«  ستانی»اه  مرحل  فقط درو دفاع«    ه ئارا»  شایان یاد است؛ بخش  *

نفس، تبدیل دریافت به بیان نافذ و نمود خودباوري بر اساس اي باالتر؛ تقویت فنِ بیان، پرورش اعتماد به آموزان در مرحلهدانش

وگو، بازپروري، بارش فکري، پرورش سخن گفتن و ...( تعبیه  ي و ادبیات فارسی )بخش گفتهاي نوشتارهاي مهارتاهداف كتاب

  شده است.

 داوری حضوری .  4گام  

(  1-3)  شماره  برگ  نمون  براساساي  اي و منطقهمدرسه  در مرحله  متن«  خوانش  و  نگارش  ،یرخوانی تصوفرآیند داوري » -

(،  2-3« براساس نمون برگ )( پردازي با فضاي طنزپردازي )نقیضهخوانی( و گلستانو »گلستان خوانی )حکایت  (3-3) و

    .شودیم  دهیسنج(  4-3)استانی  بر اساس نمون برگ    در مرحله  دفاع  و  ارائه( و  3-3)

تصویرنویسی«  و    خوانی( هر بخش، مربوط به داوري »تصویر1)  ه، سنجه هاي شمار(«1-3)نگارش »  يداور  برگ  نموندر   -

 ( هر بخش، مربوط به داوري »داستان كوتاه نویسی« است.  2هاي شماره )است و سنجه

  در   (3-3)  برگنمون  یخوان  گلستان   ي برا  است،  یسینو  گلستان  و  يپرداز  گلستان  يداور  خاص  (2-3)  يداور    برگنمون -

  ي ، در مرحله گلستان  ر یتفس  و  دفاع  ه،ئارا  ،یخوان  گلستان  يداور   جهت  و  شد  خواهد  استفاده  يامنطقه  و  يامدرسه  همرحل

 .شود  استفاده(  4-3برگ )نمون  از استانی

 ادبيات فارس   زابن و محور -  3
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»بازآفرینی حکایت و افزودن یا   ه نند به یکی از دو شیوتواپردازي میو گلستان  خوانیدانش آموزان در بخش گلستان -

 پردازش عناصر داستان در آن« هم چنین »تلفیق دو یا چند حکایت و آفرینش داستان كوتاه« هنرآفرینی نمایند. 

ي  پردازهینقضقلم    ، حکایت نگاري در مرحلة استانی، به  است  یاستان  محترم  ناظر  عهده  بر  دفاع«   و  ارائه  خوانش،»  جهت  زمان،  نییتع

ی، آفرینش و ایجاد این نوع متون آفرینش خواهد یافت تا دانش آموزان در این نیبازآفری حکایات،  سینو  رهینظبا فضاي طنز و  

  اوج و شکوفایی هنري برسانند.  همرحله، حکایات گلستان را با نگارش و پردازش خویش، به نقط

)تصویرخوانی،    ه متن و دفاع از اثر خویشئاراعالوه بر خوانشِ »یک بند كلیدي« از تنه، به  طبق زمان تعیین شده،  حلة استانی،  در مر

 پردازند. تصویرنویسی، داستان كوتاه یا حکایت نگاري( می

 : توجه 

 است.  به صورت انفرادي  ،  آموزان در این محور شركت دانش .  1

 خواهد بود.   پسر(  دختر و یک  دو نفر )یکبعد،    هیابی به مرحلبراي راههر منطقه و استان    هسهمی -

 شوند. می   جنس خود سنجیدههاي همبا گروه  ،پسران و دختران هرگروه -

 شود. زمان الزم براي تمرین داده می   از شروع گام خوانش، ، پیش  آموزان به دانش   . 2

،  دقیقه خوانش   20  دقیقه نگارش، 150)   . است ( دقیقه  170)   حدود   ، در مجموع حضوري این محور   ارزیابی آفرینش و  زمان اختصاصی    كل   . 3

 ( ارائه و دفاع 

دقیقه    15شود؛ در مرحلة استانی  تعیین زمان، براي آمادگی در بخش»خوانش، ارائه و دفاع«  تقریبی است. پیشنهاد می -

شود. تقسیم زمان جهت خوانش، ارائه و آموز لحاظ دانشدقیقه نیز جهت ارائه و دفاع، براي  5جهت آمادگی و خوانش،  

 دید ناظر گرامی مرحله استانی است.چنین تعیین تعداد بندهاي خوانشِ تنه، به صالحدفاع هم

تصویرخوانی    شود و نیازي به خوانشِ خوانده می   نگاري(، ساختاري، داستان كوتاه، حکایت انشاي  )   در گام خوانش، فقط بخش نگارش   . 4

 نیست.   ( نوان، جزییات و پیام تصویر ع ) 

 ضروري است به همراه معرفی اسامی برگزیدگان به مراحل بعد، اصل اثر نوشتاري و لوح فشرده خوانش نیز ارسال شود.   . 5  

 اي تغییري ننموده است. منطقه   - اي (« در بخش مدرسه 3- 3برگ داوري بخش »خوانش ) . نمون 6

 ( در بخش استانی تغییر ننموده است. 4- 3تفسیر و دفاع ) . نمون برگ خوانش، ارایه،  7

برگ داوري  اي تصویرخوانی، تصویرنویسی و داستان كوتاه نویسی، تحت عنوان نمون اي و منطقه آثار فراگیران در مراحل  مدرسه   

 ري »نگارش« هاي داو ( سنجیده خواهد شد و در مرحله استانی تحت فرم 3- 3( و نمون برگ »خوانش«، ) 1- 3»نگارش«، ) 

 ( سنجیده خواهد شد.  4- 3برگ داوري »خوانش، ارائه و دفاع«، ) ( و نمون 1-3)   

 ي گلستان پردازي و گلستان نگاري است. ه داورمربوط ب  2-3نمون برگ داوري  .  8

فاقد جزئیات تصویر، چونان تصویرخوانی است اما عنوان، بیان عناصر و جزئیات ذهنی فضاي حکایت در بخش   ی خوان گلستان .  9

 .است  و بخش نگارش به قوت خود باقی   تیحکا  امیپجزئیات،  

 :استمطابق مراحل زیر    گرامی  ناظران  هاي از كتاب گلستان برعهدویژه  ا بابها و یگزینش حکایت.  10

  .موزان مطالعه كنندآشود تا دانشپیش از برگزاري جشنواره در هر مرحله دو باب از گلستان معرفی می  دست كم یک ماه،  -

و سه حکایت را براي تلفیق،   شده، یک حکایت را براي بازآفرینیاز میان حکایات معرفی  ي،امنطقه و يامدرسه ه مرحلاجراي  در -

 .داده شود  آموزان قرارو در اختیار دانش  گزیدهتفسیر و آفرینش داستان كوتاه بر

ا اقدام به تشود    ادهد  آموزان قراراز میان حکایات معرفی شده، یک حکایت در اختیار دانشی نیز  استان  لهمرح  ياجرا  ندرو  در - 

    نمایند.  «نویسینظیره»و    «پردازیضه ینق»



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  40

 

 به نام خدا
 جشنواره نوجوان خوارزمی  

 امتیاز  70               )تمام مراحل(گام اول و دوم: تصویرخوانی، تصویرنویسی و نگارش: انشای ساختاری، داستان کوتاه در            
 

 معیار 

ف
دی

ر
 

 زیرمعیار 

ب 
ری

ض
 

 توضیحات  5 4 3 2 1

ی
وان

رخ
وی

ص
ت

 

   1 جذاب، كوتاه، مرتبط، نگاه نو و متفاوت، ادبی انتخاب عنوان برای تصویر: 1
  

 
 

2 

گانه، تخیل و پنج   از حواس رنگ، خطوط، عناصر، استفاده    توجه به جزئیات تصویر:
خوانی و كشف ارتباط عناصر تصویر با یکدیگر از برونه و درونه تصویر، درون 

خواندن برون  چشمی،  خواندن  تصویر،  فضاسازي  در  موفقیت  تصویر،  خوانی 
 تجسمی، اندیشه خوانی و ...

1   

    

3 
پیام تصویر، درک مناسب و كشف یک یا   درست از عناصر و پیکره تصویر:درك  

 چند برداشت عمیق و گسترده از تصویر، چگونگی تحلیل اهداف تصویر
1   

  
 

 

   1 عنوان، جزئیات و پیام تصویر وری درتصویرخوانی:آخالقیت و نو 4
  

 
 

ش 
ار

نگ
 

 5 موضوع 
   - گویا، رسا، مرتبط با تصویر و مسایل فرهنگی   : انتخاب موضوع مناسب از تصویر:5-1

 اجتماعی و زندگی روزانه 
 داستان ي تصویر و تم  ها   آزموه   به   توجه با  :  داستان   موضوع:  گزینش نام یا  1- 5

1   

 

  

 

 6 مقدمه 
 دادن نمایی كلی ازمحتوا و فضاي نوشتهشروع، نشان جذابیت   : خوش آغازی:6-1
 يمعما   کی  با ، آغاز داستان  را ی گ   ي اتکانه ایجاد    :داستان  متفاوت   شروع  و  آغاز   : 1- 6

 معرفی یکی از شخصیت هاي داستان و ...، با خواننده   ة القع .انندة ز ی برانگ ،  كوچک 
1   

    

 تنه

7 

مربوط به بخش مقدمه،   : بیان مناسب اندیشه و برداشت نویسنده از موضوع:7-1
 هاي موضوع هر بند آغازي و جمله خوش
داشتن دالیل معقول در تغییر رفتار و  ثبات شخصیت، : شخصیت پردازی:  2- 7

، پذیرفتنی بودن ها تیشخص انتخاب در ي ریپذ انعطاف خلقیات شخصیت،
 )تركیبی از فردیت و اجتماع(  شخصیت، خوبِ مطلق یا بدِ مطلق نبودن شخصیت

1   

  

 

 

8 

وتوضیح، توصیف، تفسیر،    شرح  : پشتیبانی از طرز نگرش خود در بخش بدنه:8-1
هاي استدالل و اثبات براي جمالت تکمیلی و تقویت كننده هر بند با استفاده از شیوه 

جانشین فعال  مقایسه،  همچون  خالق  تفکر  و  ذهن  دیدن، سازي  دگرگونه  سازي، 
 اسکمپر، تبدیل تصویر به تفسیر بدون توجه به جزییات تصویر و ...

انعطاف    سیر روایی داستان،   ، صحنه   و   مکان   زمان،   گانه   سه   وحدت :  ی فضاساز :  1- 8
 پذیري در زمان، دیدگاه جامع االطراف و متفاوت نویسنده  

1   

    

9 

رعایت ساختار نوشته نظیر: مقدمه،   : انسجام متن و رعایت نظم ذهنی نوشته:9-1
ع، تأثیرگذاري واحد بر  فکر و موضو   وحدتارتباط منطقی بین بندها، داشتن تنه و... ،  

 درونیات تصویر ذهن مخاطب، پیوستگی در ارائه 
  گفت  ، داستان  حوادث   ی منطق  ب ی ترت   و  نظم  چارچوب،  ساختار،   : رنگ پی   ا ی   طرح   عمق :  1- 9
 نویسی ی و مقاله تکلف   - ي شعار بودن نثر داستان، پرهیز از    ساده   و   روان ،  د ی د   ه ی زاو و،  گ و 

2   

  

 

 

10 

هاي زیبا و خوش گیري از زبان ادبی و عاطفی، تركیب بهره :  : خالقیت و نوآوری10-1
نگاه متفاوت به موضوع، نگاه تازه در پرداخت  ساخت، داشتن رنگ و بوي ادبی، داشتن  

 ائه مطالب و پردازش موضوع،  میزان نوآوري و ابتکار در ار 
  پوشش )  داستان  (، لحناوج داستان  تعلیق،  ، افکنیو گرهكشمکش  )  حوادث:  10-1

  مفهوم  بودن  دارا،  (تیشخص  ای  شخص   یاجتماع  و یروان  طیمح و وضع  یخارج
 يتکرار   كلمات  كاربرد   از   ز ی پره  داستان، يظاهر سطح  مفهوم يورا یجنب

1   

    

و    صحیح واژگان، دستور زباننگارشی، امالي  هاي  نشانه  رعایت:  نویسی درست 11
 نویسیهاي هر بند و پیراستهخوش، رعایت فرورفتگیخط 

1   
 

  
 

   1 ارتباط متن و داستان با موضوع برگرفته از  مفاهیم تصویر 12
    

 نتیجه
 )برآیند( 

13 
 فرود مناسب، جمع بندي تأثیرگذار و تفکربرانگیز  فرجامی:: خوش13-1
 ي داستان بند انیپا: پرداخت و 13-1

1   
    

        70جمع امتیاز از 

 

 دقیقه  150زمان:                                                                                             : ............................سامانه سیدا/ شبکه شادشناسه در 

 موضوع انتخابی از تصویر:   ..................................................... 

 100از جمع کل امتیاز  به عدد: به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:

 .................................................. دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :   نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا: 
 ......................................................... ستاد )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 ان( آموزدانش)بازخورد و ثبت عملکرد  

 

 محور زبان و ادبیات فارسیارزیابی تصویرخوانی و نگارش  -1-3برگ شماره نمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  41

 
 

 به نام خدا

 نوجوان خوارزمی   هجشنوار
 امتیاز  70     ()تمامی مراحلدر گلستان نویسی گام اول و دوم: گزینش حکایتی از گلستان، گلستان پردازی و                           

 

 معیار 

ف
دی

ر
 

 زیرمعیار 

ب
ری

ض
 

 توضیحات  5 4 3 2 1

ی
وان

 خ
ت

کای
ح

 

   1 جذاب، كوتاه، مرتبط با موضوع باب، نگاه نو و متفاوت، ادبی  انتخاب عنوان برای حکایت: 1
  

 
 

2 

گانه، در درک صحنه، پنج   از حواس رنگ، خطوط، عناصر، استفاده    توجه ذهنی به جزییات فضای حکایت:
خوانی حکایت، موفقیت تخیل و كشف ارتباط عناصر حکایت با یکدیگر از مفاهیم حکایت، درون خوانی و برون 

و   اندیشه خوانی   عناصر   چون   و   چند   ن ییتب   ...در فضاسازي حکایت، خواندن چشمی، خواندن تجسمی، 
 ناظر  جانب   از  شده هی ارا  تی حکا  در...(  و   دی د  هی زاو   كشمکش،  وگو، گفت   مکان،   زمان،  ت، یشخص )  داستان 

1   

    

3 
پیام حکایت، درک مناسب و كشف یک یا چند برداشت  درك درست از عناصر و پیکره داستانی حکایت:

 چگونگی تحلیل اهداف حکایت،  عمیق و گسترده از حکایت 
1   

  
 

 

   1 در درک واقعیات حکایت در زندگی: عنوان، جزییات مفهومی و پیام حکایت خالقیت و نوآوری   4
  

 
 

ش 
ار

نگ
 

 5 موضوع 
اجتماعی و زندگی روزانه از باب     - گویا، رسا، مرتبط با حکایت و مسایل فرهنگی   انتخاب موضوع مناسب از حکایت:  

   1 گزیینش یافته 

 

  

 

 6 مقدمه 
 دادن نمایی كلی ازمحتوا و فضاي حکایت با توجه به ذوق انتخاب حکایت شروع، نشان جذابیت   خوش آغازی: 

برگرفته از سبک شخصی خویش،   -2شروعی برگرفته از سبک سعدي    - 1حکایت:    متفاوت  شروع  و   آغاز  
، با معرفی یکی از شخصیت خواننده   ة القانندة عزی برانگ شگردي خاص،    با ، آغاز حکایت  را یگ   ي ا تکانه با ایجاد  

 هاي حکایت و ...

1   

    

 تنه

7 

 و برداشت نویسنده از موضوع حکایتبیان مناسب اندیشه  
و خلقیات شخصیت، ثبات شخصیت،    شخصیت پردازی: تغییر رفتار    انعطاف   داشتن دالیل معقول در 

مطلق نبودن شخصیت)تركیبی  ، پذیرفتنی بودن شخصیت، خوبِ مطلق یا بدِ  ها  ت یشخص  انتخاب   ي در ریپذ
 از فردیت و اجتماع( 

1   

  

 

 

8 

 ره ی نظ   در  تی حکا  اصل  نظرداشتن   در  نگاشتن،  بایزپشتیبانی از طرز نگرش و سبک خود در بخش بدنه:  
 نپوشاند،  را  دیگرى  یک هیچ   كه   نظم   و  نثر   مناسبات  رعایت ، نقیضه پردازي،  نگاشتن   يسعد   چونان ي،  پرداز 

 كلمات  آهنگ   رعایت ،  نظم   شی سرا   ییتوانا  صورت   در 
-توصیف، تفسیر، استدالل و اثبات براي جمالت تکمیلی و تقویت كننده هر بند با استفاده از شیوه   وتوضیح حکایت:   شرح 

 سازي، دگرگونه دیدن سازي ذهن و تفکر خالق همچون مقایسه، جانشین هاي فعال 
انعطاف پذیري در زمان، دیدگاه جامع    سیر روایی حکایت،   (، صحنه   و   مکان   زمان،   گانه   سه   وحدت ي ) ساز   فضا 

 االطراف و متفاوت نویسنده  

1   

    

9 

  ی سبک  يها گیژیو یدربردارندگ با کیكالس متن نمودن زنده انسجام متن و رعایت نظم ذهنی نوشته:
در پدید    ایجاز  و  اختصار  رعایتی،  شخص  سبک   بر  ه یتک  با  بانهی اد  ينثر  آوردن  دیپد،  گلستان  یارشگن  و

  از  استفاده ، ذهن از دور  و سخت  تركیبات  ترک  و بالغت  و فصاحت حیث  از  الفاظ  رعایت آوردن حکایت، 
در صورت سرایش شعر مرتبط    مناسب  فیرد  و  هیقاف  آوردنیی،  سرا  ضهینق  نظیره پردازي و  در  سجع

 ی منطق   ب ی ترت   و   نظم   چارچوب،   ساختار، :  رنگ حکایت پی   ا ی   طرح   عمق   با حکایت،
ع،  فکر و موضو   وحدت مقدمه، تنه و... ، ارتباط منطقی بین بندها، داشتن  رعایت ساختار تفسیر حکایت نظیر: 

 مفاهیم حکایت درونیات و  تأثیرگذاري واحد بر ذهن مخاطب، پیوستگی در ارائه 

2   

  

 

 

10 

هاي زیبا و خوش ساخت، داشتن رنگ و بوي گیري از زبان ادبی و عاطفی، تركیب )بهره  :خالقیت و نوآوری
طنزپردازانه در نقیضه  نگاه متفاوت به  حکایت در صورت نظیره پردازي و و نگاه ژرف و  ادبی و كالسیک، داشتن  

 واژگان   نگرفتن   كار   به،  نویسی، نگاه تازه در پرداخت و پردازش موضوع،  میزان نوآوري و ابتکار درارایه حکایت( 
 ضرورى  م یمفاه  ي برتر ،  واژگان  تنوع  و  تناسب  و  ترتیب ی،  كنون   عصر   در   درباب  و   كاربه   واژگان   افتنی   نایاب،

 غیرضروري  بر 
  دارا حکایت،  (  ت ی شخص   ا ی   شخص   ی اجتماع   و   ی روان   ط ی مح   و   وضع   ی خارج   پوشش )   لحن حکایت(،    اوج   تعلیق، ) حوادث 

 ی تکرار   کلمات   کاربرد   از   ز ی پره   ، حکایت   ی ظاهر   سطح   مفهوم   ی ورا   ی جنب   مفهوم   بودن 

1   

    

خوش، رعایت و خط    صحیح واژگان، دستور زباننگارشی، امالي  هاي  نشانه   )رعایت:  نویسی درست 11
 نویسی( هاي هر بند و پیراستهفرورفتگی

1   
 

  
 

حکایت 12 مفاهیم  از   برگرفته  موضوع  با  حکایت  و  متن    / اتیحکا  قیتلف  /ینیبازآفر  ارتباط :  ارتباط 
   1 .گلستان تی حکا با ی سینورهینظ /يپردازهینقض

    

 نتیجه
 )برآیند( 

13 
 فرود مناسب، جمع بندي تأثیرگذار و تفکربرانگیز   فرجامی:: خوش13-1
 ي حکایت بند انیپا: پرداخت و  13-1

1   
    

        70جمع امتیاز از 

 ان( آموز دانش)بازخورد و ثبت عملکرد 

 

 

 دقیقه  150زمان:                                                                                              : ............................ سامانه سیدا/ شبکه شاد شناسه در 

 موضوع انتخابی از مفاهیم حکایت:   ............................................................ 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا: 

 .................................................. دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا: 
 ......................................................... ستاد )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی

پردازی گلستان نویسی محور زبان و ادبیات پارسی ارزیابی گلستان  -2-3برگ شماره نمون
 فارسی



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  42

 

 

 خدابه نام          

 جشنواره نوجوان خوارزمی       
 ای(                  ای و منطقه)مراحل مدرسه گام سوم: خوانش     

 امتیاز  30                  خوانش انشای ساختاری، داستان کوتاه، اصل حکایت و خوانش تفسیر حکایت                               

 : ................................. سیدا/ شبکه شادسامانه  شناسه در   استــــــان: 

 آموز: نام و نام خانوادگی دانش  تاریخ و ساعت ارزیابی:

 .......................................................................................................... موضوع انتخابی ازتصویر و  حکایت:   دقیقه 20زمان اجرا:

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 توضیحات  6 5 4 3 2 1 معیار 

1 
صداي بلند و رسا، قدرت بیان، خوانش روان، تلفظ درست واژگان، 

 گویایی، شیوایی

     
  

2 
 لحن مناسب كالم، رعایت آهنگ  

 )فراز و فرودهاي آوایی و رعایت مکث و درنگ( 

     
  

3 
 هاي پیرازبانی بهره گیري از زبان غیركالمی و ظرفیت

 )زبان بدن، حاالت چهره و ...( 

     
  

4 
چهره ارتباط  برقراري  اجرا،  در  گرمی،  بهتسلط  مخاطبان،  با  چهره 

 جذابیت و نشاط الزم در صدا

     
  

5 
مهارت  و  اخالقی  مناسب، موسیقی  رعایت اصول  پوشش  رفتاري،  هاي 

 زمینة خوانش، هماهنگی موسیقی با لحن كالم و متن پس 

     
  

        30جمع امتیاز از 

 100جمع کل امتیاز  از  به عدد: به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا: 
1. 
2. 
3. 

 .................................................. دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  خانوادگی ناظر فنینام و نام   امضا:
 .........................................................  )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 آموز()بازخورد و ثبت عملکرد دانش

 

 ارزیابی خوانش متن محور زبان و ادبیات فارسی-3-3برگ شماره نمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  43

 
 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 
 خوانش )مرحله استانی(          گام سوم: 

 امتياز  30                  ، تفسیر و دفاعدی از انشا، داستان وحکایت، ارائهخوانش بندی کلی                       
 : ................................. سامانه سیدا/ شبکه شادشناسه در   استــــــان: 

 آموز: نام و نام خانوادگی دانش  تاریخ وساعت: 

 موضوع انتخابی از تصویر: دقیقه 20زمان اجرا:

 
 100جمع کل امتیاز از  : ............................................ به عدد ..................................................... به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا: 
1 . 
2. 
3. 

 .................................................. دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
 .........................................................  )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 

ف
دی

ر
 

 توضیحات  3 2 1 معیار 

1 
  مطالب   روشن  انیبصداي بلند و رسا، خوانش روان، تلفظ درست واژگان، گویایی و شیوایی،    :انیبقدرت

 وادب  احترام حفظ با
    

2 
تغییر لحن و تن صدا، رعایت آهنگ )دارا بودن فراز و فرودهاي آوایی و رعایت مکث    لحن مناسب کالم:

 هاي حکایت و داستان شخصیتوگوي و درنگ(، تغییر لحن، آهنگ و تن صدا بر اساس گفت
    

     دارا بودن زبان بدن، حاالت چهره و ...   های پیرازبانی:بهره گیری از زبان غیرکالمی و ظرفیت  3

4 

ها و پرداختن  ، بیان كلیدواژهبرمحتوا  اشراف   موضوع،  انیب  كوتاه،ی  معرف):  تسلط بر محتوای قابل ارائه

-بهها و عدم  حاشیه  ازي  دورشده،    هئارا  مطالب  بودنبه مفاهیم اصلی متن، انشا و حکایت، واضح  

 ( نوس أنام واژگان  يریكارگ

    

5 

ایشان،    با  بحث رفتاري فروتنانه در مقابل داوران و پرهیز از    های رفتاری:رعایت اصول اخالقی و مهارت

خویش، نداشتن موضع تدافعی در هنگام  جویی مرتبط با محتواي ارائه در زمان بیان و تحکیم دالیل  حسن

 العاده فوق   دانش ة  نگران یا ب ي  ها رفتار   از ي  دور دفاع،  

    

6 

 چهره   ارتباطي  رقرارب  و مشاركت الزم با مخاطبان،  ارتباط  شایسته و متفاوت:  آمادگی کامل در اجرا و ارائه

ی  قیموس  مناسب،  پوشش،   صدا  در  الزم  نشاط  و  تیجذاب  ،یگرم  شنوندگان،  به   نگاه  مخاطبان،  با  چهره  به

 متن  و  كالم   لحن بای قیموسی  هماهنگ ،و ارائه خوانشه نیزمپس

    

7 
انتهایی به زبان خویش، استفاده از    ی در ارائه:تیروا  کردیرو بیان و ارائة متن از نقطة آغازین تا نکتة 

 یش خو جانب از پاسخ  و  چالشل و ایجاد اؤس  طرح، هئارا در نظمجمالت و عبارات خود، 
    

8 
، خوانش بیتی مرتبط در آغاز، نوآورانهی  شروعاي،  هاي تکراري و كلیشهنبود ارائه  خالقیت در ارائه:

 با هماهنگی مسئوالن اجرا و ...  هئارا با مرتبطي ریتصاو پخش
    

9 
گیري از سخنان داوران جهت بهبود ارائه، پاسخ به سؤاالت  وحده نبودن، بهرهمتکلم    درگیر نمودن داوران: 

 پراكنی نمودن با مخاطبانداوران، داده
    

10 
گزاري از افراد تنظیم زمان ارائه در وقت تعیین شده، سپاس   قدردانی از داوران:مدیریت زمان، سپاس و  

 هاي زبان و ادبیات فارسی و ناظران محورقلم استان، سرگروه ادیب و صاحب
    

     30جمع امتیاز از 

 آموز()بازخورد و ثبت عملکرد دانش

 

ارزیابی خوانش متن، ارائه و دفاع محور زبان و ادبیات  -4-3برگ شمارهنمون
 فارسی
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درک ایده هاي هنري، فرآیندها و مهارت هاي هنري، ابراز هنري و میراث فرهنگی، سواد فرهنگی و میان فرهنگی براي درک  هدف اصلی این محور،    

نظري )درک اثر بر پایه    )تولید اثر بر پایه الفبا و قواعد تركیب( و   ارتباط فرهنگ ها، اقوام و ملیت ها در سطح ملی و جهانی در دو عرصه عملی 

زیرمحور هنرهاي نمایشی    2داراي  این محور  زیباشناسی، تاریخ فرهنگ و هنر، تجزیه و تحلیل و نقد آثار فرهنگی و هنري( در قالب خلق اثر است.  

به صورت    « ی ش ی نما   ی هنرها » آموزان، »آثار هنري« خود را با راهنمایی دبیر تخصصی هنر، در قالب  و عکاسی روایی است. در این محور دانش 

 پردازد. به ایفاي نقش می (  انفرادی )   به صورت   « عکاسی روایی » در    و (  نفر   5تا    2بین  گروهی ) 
 اي()نمایش صحنه زیرمحور هنرهای نمایشی(  1

آموزان،  اعتماد به نفس در دانش هدف هنرهاي نمایشی»ایجاد و تقویت روحیة كار گروهی، خالقیت و نوآوري در بیان مفاهیم الهی و انسانی، ایجاد  

وگوي نمایشی، تقویت دیدگاه انتقادي و طرح  زیباشناسانه، استفادة عملی از روش حل مسئله از طریق گفت   تقویت تحلیل و كیفیت بخشیدن به درک 

  اي دربرگیرنده یک هنر چندرسانه ان  اي به عنو نمایش صحنه   ها« است. مسائل روز و بیان مطالبات در چارچوب هنري و ایجاد مفاهمه بین نسل 

لباس، نور، عکاسی،  طراحی  طراحی صحنه،  : بازیگر، مانند  ی های بخش بروز خالقانه در   و امکان   هاي درس فرهنگ و هنر است بسیاري از سرفصل 

زیر ارزیابی و اثر برگزیده به    هاي آموزان مطابق گام ر تمام مراحل اجراي جشنواره، آثار دانش د سازد و  فراهم می و ...  حی پوستر(  ا گرافیک )طر 

 شود: همراه »شناسنامه اثر« از فرآیند طراحی و تولید، به مرحله بعد ارسال می 

 ای/ شهرستانی و استانی ای/ ناحیه ای، منطقه مراحل مدرسه  

 طراحی و خلق اثر هنری:  1  گام

 انتخاب متن و دورِ همخوانی  -

 و كارگردان  انتخاب بازیگران -

هاي صوتی و موسیقی، عکاس، هنري و اجرایی مانند طراح صحنه، طراح نور، طراح لباس، طراح پوستر، طراح افکتانتخاب عوامل  -

 دستیار كارگردان و... 

 (به صورت دفتر کارنما، عکس یا فیلم) و ارائه مستندات تهیه مستندات از فرایند تولید اثر:  2گام 

تواند )به عنوان نمونه: طراح دكور میاورپوینت و ساخت ویدئوهاي كوتاه  س، پ مستندسازي مراحل تمرین و انجام كار به وسیلة عک -

 (  .از مراحل ساخت دكور پاورپوینت تهیه كند

 از طریق پاورپوینت و ...   ة مستندات توسط كارگردانارائ -

 داوری اثر:  3گام 

 ارسال می شود.   بعد اثر منتخب به مرحله  یک  فیلم    ( ی واستان   اي ، منطقه اي مدرسه )   مرحله   از هر 

انتخاب و به مرحله كشوري  برگزیده    برتر به عنوان اثر   اثر   6بازبینی و از بین آن ها  ،  دریافتی از استان ها   آثار تمام    ، كشوري   مرحله براي ورود به  

 شوند. معرفی می 

 : توجه 

 .  استدقیقه    30تا   12مدت زمان اجراي نمایش بین  .1

 .است  نفر  5تعداد عوامل كار نمایشی حداكثر  .2

هاي نمایشی متناسب با مقطع آموزان در كار هنرهاي نمایشی با آن دست به گریبانند دستیابی به متنیکی از مشکالتی كه دانش .3

هاي نمایشی استان و شهرستان هاي عمومی، انجمنانند از كتابخانهتومی  ، نامهآموزان براي انتخاب نمایش هاست. دانشسنی آن

هاي فرهنگی و پرورشی كودک و نوجوان و نیز آثار چاپ شده در معاونت پرورشی وزارت آموزش و  محل زندگی خود، كانون

 پرورش بهره بگیرند. 

 آموزان متوسطه اول باشد.  انتخاب متن نمایشنامه با رویکرد تربیتی و متناسب با گروه سنی دانش .4

 ارائه شود.ثبت و  تحت عنوان گزارش تصویري    ،گزارش بصورت عکاسی از روند تمرین .5

ي طراحی دكور، لباس، هاي مختلف مورد تأكید است. )از اجراستفاده از مواد و مصالح دمِ دست و ارزان قیمت براي طراحی بخشا .6

 نور، گریم و ... كه مستلزم صرف هزینه است به طور جد اجتناب شود.( 

   هرنفرهنگ  و   محور -4
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 
 امتياز  100                 هنرهای نمایشیزیرمحور:                                

 ................................. شناسه گروه: استــــــان: 

 آموز: نام و نام خانوادگی دانش  تاریخ وساعت: 

 موضوع انتخابی از تصویر: ...  زمان اجرا:

 

 100جمع کل امتیاز از  : ............................................ به عدد ...........................................  به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا: 

1 . 

2. 

3. 

 .................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:

 ...........................................  )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 
 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 امتیاز معیار 
امتیاز  
 مکتسبه 

 توضیحات 

   10 آموزش   انتخاب متن متناسب با ردة سنی و در راستاي اهداف پرورشی و  1

   30     بدن (    – بازیگري ) بیان   2

   15       كارگردانی و هدایت عوامل  3

   10        طراحی صحنه  4

   10      خالقیت در اجراي نمایش  5

   5      طراحی لباس  6

   5    اي صوتی و ساخت یا انتخاب موسیقی ه طراحی و انتخاب افکت  7

   5      طراحی پوستر  8

   5  گریم  9

   5      سی مراحل مختلف تمرین و اجرا عکا  10

   100 جمع امتیاز 

 آموز()بازخورد و ثبت عملکرد دانش

 

 ارزیابی زیر محور هنرهای نمایشی -1-4برگ شمارهنمون
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 ایشناسنامه اثر محور نمایش صحنه -2-4برگنمون

 شناسامه اثر:
 

 ...................................................................................     عنوان نمایش:

   
 آموزان بازیگر با معرفی نقش:نام و نام خانوادگی دانش

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

 نام و نام خانوادگی كارگردان:

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

 نام و نام خانوادگی طراح صحنه:

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

 نام و نام خانوادگی طراح پوستر:

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

 عادي ...................................  نام مدرسه: ................................... :منطقه/ ناحیه/ شهرستان............................  استان:

: .......................... نام دبیر راهنما پایه تحصیلی: .................................................... تلفن مدرسه:  پسرانه دخترانه خاص
 .......................... رشته دبیر راهنما:

 

 توضیحات:
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 زیرمحور عکاسی روایی(  2

ایجاد زمینه برای بروز تفکر خالق، تقویت قدرت مشاهده    » به منظور   گري دارد و عکاسی روایی )داستانی(  نوعی از عکاسی است كه جنبه روایت 

و بیان مسأله، توجه ویژه به بیان هنری مدرن و هنر مفهومی توسط عکاسی،  ایجاد موقعیت مناسب جهت یادگیری هنر عکاسی،  استفاده از  

،  ارائه راهکارهای خالق جهت رفع مشکل  عنوان زبانی برای بیان مسائل محیط زیستی، ایجاد حساسیت و توجه به محیط زیست ه  هنر ب این  

آموزان مطابق  در تمام مراحل اجراي جشنواره، آثار دانش شود.  در قالب داستان یا سناریو، به صورت مجموعه عکس ارائه می به زبان هنر«  

 شود: ارسال می   هاي زیر ارزیابی و اثر برگزیده به همراه »شناسنامه اثر« از فرآیند طراحی و تولید، به مرحله بعد گام 

 ای/ شهرستانی و استانی ای/ ناحیه ای، منطقه مراحل مدرسه  

 مشاهده پیرامون  و بیان مسأله   :1گام 

 موضوع انتخاب   -

 نویسی )استیتمنت( نامهعکس  :2گام 

 براي موضوع مورد نظر   )استیتمنت(  نامهعکسنوشتن   -

  عکاسی در چند قاب  :3گام 

 عکس   12تا    4عکاسی بین   -

 ارائه اثر   :4گام 

   (jpg)ها در یک صفحه با فرمت فایل  ارائه چیدمان عکس -

 داوري اثر  :5گام 

 شود. منتخب به مرحله بعد ارسال می   یک اثر اي واستانی  اي، منطقه مدرسه   از هر مرحله 

برتر به عنوان اثر برگزیده انتخاب و به مرحله كشوري    اثر    6تمام آثار دریافتی از استان ها، بازبینی و از بین آن ها    کشوری،   براي ورود به مرحله 

 شوند. معرفی می 

 : توجه 

 به مبانی عکاسی و رعایت موضوعاتی چون »كادربندي، تركیب بندي، نور، بافت، رنگ و زاویه دید« توجه شود.  .1

 عنوان بخشی از موضوع عکس خودداري شود. ه  چیدمان عناصر مصنوعی و اشیاء( و ارائه نقاشی باز ارائه موضوعات چیدمانی ) .2

 ارائه شود.   PDFیا   Word( به صورت یک فایل متنی در یک صفحه با فرمت  نامهعکسگام اول و دوم ) بیان مسأله و نوشتن   .3

 هاي دو الی شش ستونه باشد.ردیف ها از چپ به راست و از باال به پایین بصورت  ترتیب چیدمان عکس .4

 ( ارائه شود.Folderصورت جداگانه نیز در قالب یک پوشه )ه  ب  ،هاي گرفته شدههاي عکساصل فایل .5

 ها، درج عناوین تبلیغاتی و تاریخ  بر روي تصویر اثر خودداري شود. گذاري عکساز شماره .6

 )بدون فلش( باشد  بدون نورپردازي مستقیم  ،عکاسی از موضوعات .7

 استفاده از دوربین گوشی تلفن همراه بال مانع است. .8

 . درصورت نداشتن اصالت، اثر از داوري حذف خواهد شد.استاستفاده و كپی از آثار اینترنتی ممنوع   .9

 : عکاسی  موضوع -

دچار آن شده است امروزه    هایی كه جامعه بشري در این زمینه هاي بشري و بحران با توجه به اهمیت محیط زیست بعنوان میراث ماندگار بین نسل 

نقش  » توجه به آموزش و فرهنگ سازي جهت برون رفت از این مسائل بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور موضوع مورد نظر این زیرمحور  

 ) هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان و جانوران و ...( انتخاب شده است.   « انسان در حفظ محیط زیست 
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی                                                                           
 امتياز  100                                                   عکاسی روایی :زیرمحور                                                   

 ................................. شناسه گروه: استــــــان: 

 آموز: نام و نام خانوادگی دانش  تاریخ وساعت: 

 : ضوع انتخابی برای عکاسی مو

 

 100جمع کل امتیاز از  ............................................ : به عدد ...........................................  به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا: 
1 . 
2. 
3. 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی
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 امتیاز معیار 
امتیاز  
 مکتسبه 

 توضیحات 

   20 عناصر مناسب انتخاب موضوع، سوژه و   1

   20 رعایت مبانی عکاسی) تركیب بندي، نور، بافت، رنگ، زاویه دید، كنتراست(  2

   10 بیان واضح، صریح و ساده مفاهیم  3

   10 ها مفید و مختصر بودن تعداد عکس  4

   10 ها از نظر مفهومی ها و رعایت توالی عکس چیدمان مناسب عکس  5

   10 بصري بین تصاویر برقراري ارتباط   6

   10 )استیتمنت(  نامهعکس ارائه بیان مسأله و   7

   10 ها كیفیت مناسب عکس  8

   100 جمع امتیاز 

 آموز()بازخورد و ثبت عملکرد دانش

 

 

 

 

ارزیابی زیر محور  -3-4شمارهبرگ نمون
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 :عکاسی روایی شناسامه اثر
 

 ...................................................................................     موضوع اثر:

   

 آموز:نام و نام خانوادگی دانش

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

... 

 خاص عادي ...................................  نام مدرسه: ................................... :منطقه/ ناحیه/ شهرستان............................  استان:

 رشته دبیر راهنما:: .......................... نام دبیر راهنما پایه تحصیلی: .................................................... تلفن مدرسه:  پسرانه دخترانه

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

 توضیحات:
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  هدف اصلی این محور، تبیین روش هاي تفریحی سالم، ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن و پیشگیري از ایجاد بیماري و اختالل و معلولیت هاي 

آموزان  در این محور دانش لذا    سالمت جسمانی، عقالنی، اجتماعی، روانی و معنوي است. اندامی و توانمندسازي افراد در تسلط بر رفتار خود و حفظ  

( كه باالترین  نفره   2گروه به صورت )   1« ( پاك  )   پایش آمادگی جسمانی کودکان طرح   »اجرای، در قالب  تربیت بدنی با راهنمایی دبیر تخصصی  

   :شودبرگزار میهاي زیر  مطابق گام در طرح مزبور كسب نموده اند؛    را   امتیاز 

 ناحیه ای/ شهرستانی  ای/ای و منطقهمدرسه مرحله  

 پاك طرحاجرای : 1گام 

 در منطقه  كارشناسی تربیت بدنیتوسط معلم تربیت بدنی در مدرسه و  )طرح پاک(،  آموزان  پایش آمادگی جسمانی دانش -

 طرح پاکراساس نتایج  بمقایسه ركوردها و امتیازات   -

 : معرفی منتخبان طرح پاك2گام 

  بعدبه مرحله  طرح پاک  داراي باالترین ركورد در  آموزان  دانش  معرفی -

 مرحله استانی  

 آزمون عملیبرگزاری : 1گام

 است.كنندگان  هر یک از شركت  «هاي مهارتی و آمادگی جسمانیتقویت و سنجش جنبه»هدف از آزمون عملی   -

متوسطه با همکاري معاونت تربیت بدنی و سالمت استان دوره اول  آموزش  اداره    عهده  رولیت اجراي آزمون بئمسدر این مرحله   -

 .است

 است.ضروري    ،براي شركت در آزمون عملی  «ولی قانونی»نامه  داشتن گواهی سالمت و رضایت -

 است. ن عملی ضروري  یار در محل برگزاري آزموحضور پزشک -

 :  نکته 

آموزي خواهد بود كه با مفاد آزمون مرحله استانی آشنایی آموز، اولویت با دانشدر صورت برابر بودن امتیاز چند دانش .1

   .بیشتري داشته باشد

است كه با همکاري گیري در این مورد در مدرسه به عهده معلم تربیت بدنی و در منطقه به عهده كارشناسی تربیت بدنی  تصمیم  - -

 نماید.اقدام به معرفی فرد منتخب می  ،گروه آموزشی درس تربیت بدنی

 هاي ویژه باشد. ارائه فیلم آزمون عملی بدون افکت و جلوهضروري است؛   .2

 برگزار خواهد شد.   انفراديآزمون به صورت    ،مراحل  تمامدر   .3

 شود.آموزان دختر و پسر به صورت مجزا انجام  ها براي دانشآزمون   ،همه مراحل  در  ؛ضروري است .4

   آموز دختر و پسر( نیز اعالم خواهد شد. تیمی )متشکل از دانشبه صورت  در مرحله كشوري نتایج   .5

 آموزان ارائه نمایند.داوران پس از پایان هرگام، بازخورد الزم را به دانش  ؛است  ضروري .6

 : آزمون عملیمحتواي   

 
 مدارس ارسال شده است. تمام  ه  ب  1401.07.11مورخ   290/510. دستورالعمل طرح پاک از سوي دفتر تربیت بدنی و سالمت طی نامه شماره 1

 آمادیگ جمساین()اپیش   بدین تیسالمت و ترب محور-5
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        ل و تجهیزات موردنیاز: وسای (1

 كرنومتر و وسایل تخصصی هر مهارت   (،   28× 15زمین بسکتبال ) -

 است:   زیرها مطابق تصویر  ن و قرارگیري ایستگاهمانحوه چید -

                          
 هانحوه چیدمان و قرارگیری ایستگاه -1-5تصویر

 های مهارتی:شرح آزمون (2

حركت خود را    1كننده پشت خط شروع ایستاده و با فرمان داوراست. شركت   اجراقابل   28×   15این آزمون در داخل زمین بسکتبال به ابعاد  

 . دینمایمبه طرف ایستگاه اول )تنیس روي میز( شروع  

. آزمودنی باید تمام مفاد آزمون  استها به ترتیب  ركورد آزمودنی، زمان كل انجام آزمون ازنقطه آغاز تا نقطه پایان شامل انجام تمام آزمون

 را انجام داده و به اتمام رساند. 

 است:یر  به شرح ز  هاستگاهیاشود. مراحل اجراي  ثانیه به زمان كل اضافه می  1به ازاي هر خطا به تشخیص داور،  

 آزمون کنترل توپ در تنیس روی میز 

 :ازیموردن وسایل 

 میز و توپ تنیس روي میز  -1

 راكت -2

 )كاغذ، خودكار و ...( افزار  نوشت -3

 صندلی -4

 سبد توپ -5

 فرم ثبت نتایج -6

 :آزمون  شرح 

عمودي خطی    مهیناز سطح میز روي    متریسانت  20ارتفاع    به)تصویر(    میدهیممیز را به صورت عمودي روي نیمه افقی میز قرار    مهین  کی

باید   ها  توپهند را به شکل متوالی و یکی در میان به نمایش گذارد.   و بک  ند هفور. فرد باید با زدن سرویس صحیح، ضربات  میینمایمرسم  

شود و سبد توپ روي آن    صندلی به فاصله یک متر از میز، كنار دیوار تعبیه  به میز عمودي برخورد نمایند.  شدهمشخص باالتر از ارتفاع  

دیگري كه در سبد قرار داده شده است استفاده    يهاتوپ از همان توپ یا    تواندیمقرار گیرد؛ در صورتی كه توپ اوت شود شركت كننده  

 . شوندینمی كه به شکل متناوب )فورهند و بک هند( زده نشود، شمارش  ضربات  نماید.

 : و مقرراتقوانین  

 بک هند(10فورهند و  10درانجام مهارت یک فورهند و یک بک هند یک شمارش محسوب می شود. )در كل -1

 .گرددیماضافه    شوندهآزمون( ثانیه به زمان كل  1هر خطا یک )  ازابه   -2
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 گردد.دست را روي میز بگذارد خطا محسوب میفرد به میز برخورد كند یا   -3

 كننده مجاز است از راكت شخصی مورد تائید سرداور استفاده نماید.   شركت:  نکته 

 

 آزمون تنیس روی میز  -2-5تصویر

 آزمون پنجه والیبال  

 : ازین موردی  و فضاوسایل  

 عدد(  4توپ والیبال ) -1

 یک عدد سبد بزرگ براي توپ -2

 فرم ثبت نتایج -3

 و ...(   cm 5  خودكار، كاغذ، چسب)   افزارنوشت -4

متر براي دختران از   0/2متر براي پسران و  20/2متر و با ارتفاع    5/1× 7/1اجراي این آزمون مستطیلی به ابعاد    براي  :نکته 

 .شودیم  زمین روي یک دیوار صاف رسم 

 شرح آزمون: 

( متر فاصله دارد، ضربات متوالی را با 1باید از پشت خطی كه با دیوار مقابل یک )  شوندهآزمون مشخص شده همانند تصویر،    محوطه در  

ضربه    محدودهخطوط نیز جزء  باشد. )  (متر  7/1  ×   5/1مستطیل  در محدوده مشخص )پنجه به دیوار بزند. محل برخورد توپ به دیوار باید  

 . (شوندیممحسوب  

 قوانین و مقررات:  

 . شودیم، یک شمارش محسوب  دكنمیي صحیحی كه به دیوار برخورد  هاضربهتعداد   -1

 .باشدیمیی كه به محدوده مشخص و خطوط مربوطه برخورد نماید صحیح  هاتوپ  -2

خط یک متر را قطع/ لمس كند   كننده شركتپاي    چنانچه  .(د )فاصله یک مترشوارسال    موردنظرضربات به دیوار كامالً از پشت خط   -3

از همان   تواند یم  شوندهآزمون   ؛اگر در بین ضربات توپ به زمین برخورد نماید  .شودینماز آن عبور نماید، آن ضربه محاسبه    ایو  

 توپ یا توپ داخل سبد براي ادامه مهارت استفاده كند 

-  

 والیبالآزمون  -3-5تصویر              

 
 به جاي خود، حاضر، رو )سوت(  .1
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 در بسکتبالو شوت  آزمون دریبل 

 : ازین موردوسایل و فضای   

 توپ بسکتبال دو عدد -1

 ( عدد6( متر( شش )5/1یک و نیم )  پرچم یا مخروط )به ارتفاع -2

 صندلی   دو عدد -3

 افزارنوشتفرم ثبت نتایج و   -4

 یک سبد بزرگ  -5

 . باشدیم( متر  2دو )  هامخروط و فاصله بقیه    متر(  3مخروط سه ) فاصله بین صندلی تا اولین  :نکته 

 شرح آزمون: 

با    سمت چپ()بعد از آزمون والیبال به سمت ایستگاه آزمون بسکتبال رفته و با برداشتن توپ از روي صندلی سمت راست    شوندهآزمون 

را انجام داده و فقط    گامسهمارپیچ از بین موانع به طرف حلقه بسکتبال حركت كرده و بعد از عبور از آخرین مانع شوت    به صورتدریبل و  

دارد و  برمی  (به سمت توپ دوم رفته و توپ را از روي صندلی سمت چپ )سمت راست  آنگاهپرتاب به سمت حلقه پرتاب نموده و    بارکی

شود( و به  باشد و با پایان شوت مرحله تمام میده و شوت سه گام انجام دهد )نیازي به ریباند توپ نمیهمانند حركت اول مسیر را طی كر

 ایستگاه بعدي برود.

        

 

 

 

 

 

 

 آزمون بسکتبال -4-5تصویر               
 : و مقرراتقوانین  

 پس از برداشتن توپ، دریبل را همانند تصویر از سمت چپ و یا راست مانع اول آغاز نماید.   ستیبایم كنندهشركت  -1

 .گرددیماضافه    شوندهآزمونثانیه به زمان كل  1بسکتبال خطا محسوب شده و  سبد پشت خط    پرتاب توپ به سمت، -2

 .شودیمثانیه به زمان فرد اضافه    1چنانچه خطایی مانند رانینگ و دبل انجام شود به ازاي هر خطا   -3

 ي كه خطا اتفاق افتاده است( تکرار شود. امنطقهبایست حركت )از  انجام نشود، می  شدهنییتعچنانچه حركت طبق مسیر   -4

ثانیه به زمان فرد اضافه  1شود به ازاي هر برخورد  ها آنتادن یی یا افجابجابرخورد توپ یا بدن ورزشکار با موانع كه منجر به  -5

 خواهد شد.

 گردد. اجراي شوت سه گام، با گام هاي كمتر خطا محسوب نمی -6

 شود.ثانیه به زمان اضافه می  1به ازاي گل نشدن هر پرتاب،    :نکته 

 و شوت در فوتسال دریبلآزمون  

 : ازین موردی و فضاوسایل   

 عدد1سالنی یا فوتسال  توپ فوتبال   -1

 عدد  4مخروط   -2

 (cm 60 ×100)  كوچکگل( عدد دروازه  1یک ) -3

 )خودكار، كاغذ و ...(   افزارنوشت -4

 فرم ثبت نتایج -5
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 شرح آزمون: 

به صورت مارپیچ عبور   اند قرارگرفته متر از هم  2یی كه به فاصله هامخروط از پشت خط شروع، پا به توپ )دریبل( و از بین  شوندهآزمون 
 . دهدیم دروازه( را انجامدیوار )( متر،شوت صحیح به  5متر، از پشت محوطه پنج )  3از ورود به منطقه    و پسكرده  

 .  استصحیح كه منجر به گل شود، معرف دقت    شوتامتیاز    *
 

 
 آزمون فوتسال  -5-5تصویر

 قوانین و مقررات:  

 آغاز نماید.   دلخواهبهمجاز است حركت را از سمت چپ یا راست مخروط اول    شوندهآزمون  -1

انجام نشود جریمه   شدهمشخصكامل از بین موانع عبور نماید چنانچه حركت طبق مسیر    طوربهباید پا به توپ و    شوندهآزمون  -2

 باه صورت گرفته اصالح نماید.باشد و شركت كننده موظف است حركت خود را از محلی كه اشتآن، اصالح مسیر حركت می

 شود تماس داشته باشد. گل محاسبه نمی  متري( نباید  5منطقه  دروازه )با خط محوطه    شوندهآزمونپاي   -3

 شود. گل محاسبه نمیگرددیشونده( خطا محسوب مكه از روي خط یا جلوتر از آن زده شود )توپ یا آزمون  ايضربه  -4

 ثانیه به زمان كل اضافه خواهد شد.  1مخروط( خطا بوده و  )برخورد توپ یا بدن ورزشکار به موانع   -5

 ثانیه به زمان كل اضافه خواهد شد.  1و  شود  لمس توپ به هر شکل با دست خطا محسوب می -6

خرین مخروط تا محل زدن  ( متر و فاصله آ2ي دیگر دو )هامخروط ( متر و فاصله بین  5فاصله خط شروع تا اولین مخروط پنج ) -7

 . باشدیم( متر  5( متر و فاصله محل زدن شوت تا دروازه پنج )3شوت )خط شوت( سه )

 ثانیه به زمان كل اضافه خواهد شد.  1نشود    وارد دروازه گل كوچک  توپ  كهی درصورت -8

 در هندبال  گامسه آزمون دریبل و شوت  
 وسایل و فضای مورد نیاز:  

 متر   (2× 3یک دروازه به ابعاد ) -1

 ( عدد توپ هندبال مناسب براي دختران و پسران2دو ) -2

 . رندیقرار گیا مخروط بلند كه به صورت ثابت در محل خود    متري  (5/1)  یک و نیم  ارتفاععدد پرچم به    (6شش ) -3

  هاپرچم فاصله    .رندیگیمدروازه تا محل تقاطع خط طولی و خط مركز زمین قرار    ( در راستاي مركزهامخروط )  هاپرچم   :نکته 

 3 ، متر 6آخرین پرچم )مخروط( تا خط  و  ( متر2دو ) ( متر و فاصله آخرین پرچم )مخروط( تا صندلی نیز 2دو )( هامخروط )

 .( است  متر

 دو عدد صندلی  -4

 خودكار، كاغذ و...( )  افزارنوشتفرم ثبت نتایج،  -5

 شرح آزمون:   

  )مخروط(   و بعد از آخرین مانع   دینمایمتوپ را از روي صندلی برداشته و با دریبل كردن از بین موانع به صورت مارپیچ عبور    كنندهشركت 

به    ستیبا یمپس از شوت به سمت دروازه،    كنندهشركت .دینمایم)شوت پرشی باالي سر(    گام هندبالسه  شوتبه سمت دروازه اقدام به  

  طرف صندلی دوم دویده، توپ را برداشته و مثل سمت راست )سمت چپ( مراحل را طی نماید.

 قوانین و مقررات:  

 ثانیه به زمان كل اضافه خواهد شد. 1، رانینگ(،  بلبه ازاي هر خطا )د -1

 ي كه خطا اتفاق افتاده است( تکرار شود. امنطقه)از    بایست حركتچنانچه حركت طبق مسیر تعیین شده انجام نشود، می -2

ثانیه به زمان فرد اضافه   1  ،ها شود به ازاي هر برخوردیا افتادن آن  یی برخورد توپ یا بدن ورزشکار با موانع كه منجر به جابجا -3

 خواهد شد.

 . گرددینمي كمتر خطا محسوب  هاگاماجراي شوت سه گام، با   -4

شونده، خط یا منطقه  پاي آزمون   كهی متر انجام شود. درصورت  6از پشت خط  بعد از آخرین مانع )مخروط( و    شوت پرشی باید -5

 .گرددینمگل محاسبه   لذا  شودیم  دروازه را لمس نماید خطا محسوب
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 گردد. در صورت برخورد توپ به زمین قبل از ورود به دروازه خطا محسوب نمی -6

 شركت كننده به قصد شوت دروازه كرنومتر خاموش خواهد شد.  پس از جدا شدن آخرین توپ از دست -7

 ثانیه به زمان فرد اضافه خواهد شد.  1به ازاي گل نشدن هر پرتاب  -8

 
 

 به نام خدا          

 جشنواره نوجوان خوارزمی                                                                              
 امتياز  100                                                               طرح پاك                                                                    

 
 100جمع کل امتیاز از  : ............................................ به عدد ...........................................  به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا: 
1 . 
2. 
3. 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

       
 به نام خدا  

 جشنواره نوجوان خوارزمی                                                                             
 امتياز  100                                          آزمون های مهارتی                                          

 
 100جمع کل امتیاز از  : ............................................ به عدد ...........................................  به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا: 
1 . 
2. 
3. 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
  ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 شناسه گروه: آموزان:    كدملی دانش

 نام مدرسه:                

   پسرانه  دخترانه  خاص  عادي
 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: 

 استان: تلفن مدرسه:  

 ركوردهاي طرح پاک: پالنک با ساعد:     آزمون پله: ریچ: سیت اند

 شناسه گروه: ان:   آموزدانشكدملی 

 نام مدرسه:    

   پسرانه   دخترانه  خاص  عادي
 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:  

 استان: تلفن مدرسه:  

 تاریخ آزمون:   ساعت آزمون:  

 زمان كلی آزمون عملی )با محاسبه خطا(:    آموز:  رتبه دانش

 آموز()بازخورد و ثبت عملکرد دانش

 

 ارزیابی محور تربیت بدنی )طرح پاك( -1-5برگ شماره نمون

 جسمانی آمادگی – مهارتی آزمون -2-5برگ شماره نمون
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هاي  ها و مهارت، به ویژه شایستگیمحتوای درسی تمامی دروسمتوسطه، با الهام از  دوره اول  پایه هاي  تمام  دانش آموزان    محور این 

  صورت   تخصصی به  راهنمایی دبیر  با  ،پروژه ای خالقانهرا در قالب    سازه  خودموجود در برنامه درسی كار و فناوري  و مسائل مهم، دست

دست سازه و    (IOT)اینترنت اشیا  ،  اسباب بازی  :زیر محور  3محور دست سازه در  .  نمایندمی  و ارائه  تولید  انفرادي،  یا  و  نفره(  2)  گروهی

 بعد   مرحله  به  تولید   و  طراحی  فرآیند  مستند، از  (ايدقیقه  10)و فیلم    دفتر کارنماهمراه    به  برگزیده  د. اثرشومی)آزاد( برگزار    های خالقانه

طی و  بینی شده در دفتر كارنما و جدول ارزشیابی  پیش  هايگام  مطابق  آثار دانش آموزان  جشنواره،  اجراي مراحل  تمام  شود. درمی  ارسال

 د: شوارزیابی می    مراحل زیر

 دست سازه  تولید  و  طراحی .1

   (ايدقیقه10)فیلم    در قالب دفتر كارنما و اثر  تولید  فرایند  از  مستندات  تهیه  .2

در قالب   سازه دست  تولید   و  طراحی  فرآیند  از  تصویري  مستندات دفتر كارنما و گزارش  كیفی  : )بررسی غیرحضوری  ارزیابی  .3

 نامه( هاي ذكر شده در شیوهبق با شاخصمطا  «ایدقیقه 10فیلم»

 اثر(    از  دفاع  و  شفاهی  : )ارائهحضوری ارزیابی .4

 دست سازهزیرمحورهای  -1-6جدول 

 تو ضیحات  زیر محور 

1 

 بازی  اسباب

 

در این زیر محور، شركت كنندگان كوشش خواهند كرد تا با توجه به نیازهاي جامعه هدف، یک 

  به منظور  مناسب  زمینه اي  اسباب بازي خالقانه طراحی و تولید كنند. این زیر محور جهت ایجاد

 براي  بستري  بازي، ساز وكار حركتی و ایجاد اسباب  بازي،  مفاهیم  آشنایی عمیق تر دانش آموزان با

پروژه هاي كتاب كار و فناوري و در    كیفی  و  كمی  سطح  ارتقاي  و  كارآفرینی  نو،  هايایده  طرح

ایجاد   سازوكارهاي حركتیهاي  موجود در برنامه درسی  با رویکرد ي شایستگیچهارچوب ارتقا

یکی از كاالهاي مهم فرهنگی و اقتصادي با تقویت   عنوان هاي تولید شده، بهبازيشده است. اسباب

 خواهد بود.    آینده  نسل  و  فرهنگ  اجتماع،   یک  حركتی، سازندة  -روانی  هايمهارت

 

2 

 

 اء یاش نترنتیا

 

(، شركت كنندگان تالش خواهند  IOT: Internet of Things)اینترنت اشیازیر محور، با عنوان  در این  

 )مانندشامل تعداد زیادي سنسور و عملگر و اندشدهكه از قبل ساخته  الکترونیکیكرد كه تجهیزات 

فرایند برنامه نویسی    در یک  هستند، را    (…تشخیص فاصله و    تجهیزاتسنسور دما، سنسور رطوبت،  

به كارگیرند و این تجهیزات، جهت و ساخت محصول    حل خالقانه مسائل و مدیریت هوشمند   از 

براساس قواعد دست سازه ها  استفاده كنند. این محور در راستاي  گسترش مفاهبم فناورانه نوین  

   خواهد بود.

3 

  های سازه دست

 ( آزاد)   خالقانه

 

در این زیرمحور، سایر پروژهاي دانش آموزي كه از دوره هاي پیشین جشنواره در محور دست  

سازه مرسوم بوده است، به صورت ایده آزاد و خالقانه بر  مبناي آموزش هاي برنامه درسی حیطه  

كارو فناوري و نیازهاي جامعه و مشاغل، توسط دانش آموزان در پاسخ به مسائل مختلف، طراحی 

 و ساخته خواهند شد.

 

   سازهمحور دست    -6
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 سازه  دست محور مستنداتراهنمای تهیه  -2-6جدول 

 سامانه ثبت نام جشنواره   در  منتخب  تیم  اعضاي  معرفی .1

  pdf  و  word  (:Format)قالب  در  كارنما  دفترتکمیل و ارسال   .2

   4mp(:  Formatو قالب)  مگابایت   20با حجم حداكثر   دقیقه اي  10فیلم   .3

 ( گواهی  وجود  صورت  )در  صالحذي  مراجع  توسط  اثر تایید  هاي  گواهی .4

 داوري مرحله قبل   فرم .5

 سازه   دست  اصل .6

 سازه  دست محور مستندات تهیه راهنمای  -3-6جدول  

 دفتر کارنما  -1

 در این دفتر اطالعات، وقایع و اتفاقات مربوط به پروژه یادداشت خواهدشد.  -
 و فرایند ایده تا محصول و انتظارات را نشان می دهد. دفتركارنما مسیر -
 خواهد بود. بخشی از ارزشیابی مربوط به كیفیت تکمیل دفتر كارنما  -
 داده شود. دفتر كارنما با دقت پاسخ لطفاً به سواالت -
 در دفتر كارنما مناسب باشد.  كیفیت تصاویر خواسته شده -

   انتظار مورد بخش هاي  -2

 اي دقیقه 10 فیلم

   نام و نام خانوادگی، نام مدرسه نام استان و منطقه (  )شروع فیلم با معرفی اعضاي تیم -

 گزارش مختصر فرآیند ایده یابی و طراحی ایده و   معرفی دست سازه -

 ان به صورت مرحله به مرحله  آموزدانشفرآیند طراحی و ساخت محصول توسط  -

 دفتر كارنما و بخش هاي مختلف آن.  درباره تنظیم توضیح مختصر -

 ین به طور صحیح استفاده نمایند و در فیلم حضور داشته باشند. ان از دوربآموزدانش -

 اعضاي تیم در ساخت و ارائه محصول همکاري داشته باشند .   -

 كیفیت صدا و توجه به نورپردازي در تهیه فیلم اهمیت دارد . -

 دست سازه طراحی شود.جهت راهنمایی مشتري  براي استفاده صحیح از ( كاتالوگ )  كاالنما (  كاتالوگ)  كاالنما -3

 )پوستر( براي نصب در نمایشگاه دست سازه  ها در مراحل اجرایی )مدرسه، منطقه، استان و كشوري(.  نمایشگاهی  آگهی (پوستر)  نمایشگاهی آگهی  -4

 د. شوضمیمه مستندات ارسال  تایید، گواهی   اصل باشد شده تایید صالحذي  مراجع توسط اثر كه  صورتی در اثر  تایید گواهی -5

 . شد خواهد تنظیم  محترم داوران  توسط فرم در مندرج  هايشاخص به  توجه با داوري فرم فرم داوري  -6

 منطقه و استان   ریزي برنامه مطابق ،سامانه سیدا/ شبکه شاد پیام رسان  و  DVD طریق از مستندات ارسال **

 . آموز، مدرسه، منطقه و استان بایگانی و نگهداري شودمستندات دست سازه تولید شده، توسط دانش DVDرونوشتی از  ؛توصیه می شود 

 :توجه 

 . است  (دقیقه  25)  حداكثر  محور،  این  حضوري  ارزیابی  اختصاصی  زمان  كل  .1

  كتب   و  آموزشی  مفاهیمتقویت برنامه درسی،    راستاي  در  ؛بهتر است  ،محور  این  شركت كنندگان  توسط  شده   تولید  دست سازه هاي .2

 له محور و خالقانه باشد.  أ درسی، مشکالت مهم جامعه، مس

. بنابراین تهیه و پاسخ دهی به آن الزامی است و  استدر محور دست سازه    هشركت كنندآموزان  راهنماي دانش  »دفتر کارنما« .3

 .بود  خواهد  كارنما  دفتر  تکمیل  كیفیت  به  مربوط  امتیاز ارزشیابی پروژه ها  از  بخشی

 محصول و مستندات خود را نسبت به مرحله قبل ارتقاء دهید.   ؛در هر مرحله می توانید .4

محور دست سازه با محوریت دبیر تخصصی و همکاري مدیر، معاون آموزشی،    با  مرتبط  علمی  و منطقه، انجمن  مدرسهمرحله  در   .5

 و بر فرایند اجرا و داوري نظارت نمایند. شده  انجمن اولیاء و مربیان و سرگروه هاي درسی، تشکیل  

 تر كارنما جزئیات ذكر شده در دف»با محوریت    استانی  و  اي  منطقه  اي،  مدرسه  مراحل  داوري  دست سازه و  فناوري  -علمی  رویداد .6

بازارچه كسب و كار  مدرسه/  نمایشگاه آثار تولید شده در    و شركت در  آموزش روش هاي ایده پردازي خالقانه و مسأله محور  و

 آموزي، برگزار می شود. دانش

 دارد.هر زیر محور، یک سهمیه و اثر جداگاته در مراحل مختلف داوري جشنواره   .7



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  58

 به نام خدا
   جشنواره نوجوان خوارزمی

 امتياز  100                       (، دست سازه خالقانه)آزاد((IOT)اسباب بازی، اینترنت اشیاء)زیرمحورهای                                      

 ................................. شناسه گروه: استــــــان:

 ساعت:  تاریخ و
 نوع دست سازه: 

 ꓳ دست سازه خالقانه)آزاد( -ꓳ( IOTاینترنت اشیاء)  -ꓳياسباب باز 

 عنوان دست سازه:  حوزه كاربرد:

 
 100جمع کل امتیاز از  .............. : ..............................عدد ...........................................  به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا: 
1 . 
2. 
3. 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 

 امتیاز معیار زیر ردیف معیار 
امتیاز  
 مکتسبه 

ذکردقیق دالیل  
 کسر امتیاز 

 مستندسازی 

   5 تکمیل دفتر كارنماي اثر كیفیت تدوین و  1

   3 كیفیت فیلم معرفی اثر 2

   3 )كاتالوگ( راهنماي استفاده براي مشتري  كیفیت كاالنما 3

   3 )پوستر( كیفیت آگهی نمایشگاهی اثر 4

 طراحی 
 و 

 تولید 

   10 توضیحات دفتر كارنما  با عملکرد اثر انطباق 5

   10 هاي جدید( معتبر و یافته علمی هاي )نظریه مرتبط هاياز پژوهش گیري بهره 6

   10 خالقیت در طراحی، ساخت و ارائه محصول  7

   5 ( انرژي تجهیزات، سرمایه، اولیه، مواد زمان،)منابع  مدیریت 8

   5 متناسب  با مصرف كننده محصول  اندازه و  ابعاد تناسب و استحکام 9

   5 بهداشتی، ایمنی و ارگونومی متناسب با مصرف كننده توجه به نکات  10

   5 ايتوجه به نکات محیط زیستی واخالق حرفه 11

 ارآفرینیک 
 و 
 سازی تجاری

   3 انتخاب نام و نشان متناسب  12

13 
)با   امکان اقتصادي  ،)ساخت(  امکان فنی  ،)فروش(  در نظر گرفتن امکان بازار

 صرفه بودن(  
9   

   5 بازاریابی و تبلیغات كاربردي متناسب علمی   14

   3 متناسب با فرهنگ جامعه   گرافیک و تصویرسازيتوجه به زیبایی و 15

   3 محصول  بنديو نکات بسته كیفیت 16

 ارائه و دفاع 
   3 طراحی و ساخت  در شده استفاده روابط علمی و  نقشه به طرح، تسلط 17

   10 هاي داوران پرسشپاسخ متناسب به  18

    جمع امتیاز

 آموز()بازخورد و ثبت عملکرد دانش

 

 

 ارزیابی محور دست سازه -1-6برگ شمارهنمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی                                                                                  
 

  نام پروژه:
 ................................................................................................... 

 نوع دست سازه: 

 ꓳ دست سازه خالقانه)آزاد(     ꓳ(IOTاینترنت اشیاء)         ꓳیاسباب باز
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ........................................................................................ .............................................................................................................................نام پروژه: 

 گروهی  اثر فردي * ...................................... : شهرستان/ منطقه/ ناحیه         .............................  استان:

 ..............................  تلفن مدرسه:    پسرانه  دخترانه  خاص  عادي  ..................................... نام مدرسه: 

 ...........      نام دبیر راهنما: ................................... رشته دبیر راهنما:....................... نام مدیر مدرسه:................

 ...... نام رابط علمی دست سازه منطقه: ...................................... شماره تماس رابط علمی: .......................
 

 عضو شوید:  شبکه شادبرای کسب اطالعات بیشتردر کانال اطالع رسانی جشنواره نوجوان خوارزمی در  لطفا

@nojavan_kharazmi 
 راهنمای دفتر کارنما  

  و   محصول  تا   ایده  فرایند  و  مسیر  دفتركارنما  در این دفتر اطالعات، وقایع و اتفاقات مربوط به پروژه را یادداشت خواهید كرد . .1

 دهد.  می   را نشان  انتظارات از شما
 یادداشت كردن را از زمانی آغاز كنید كه جستجوي موضوع پروژه را شروع می كنید.  .2
اتفاقات را به صورت روزانه یادداشت كنید و هر مطلبی را كه وارد دفتر می كنید تاریخ گذاري نموده و بنویسید كه چه قدر وقت   .3

 صرف آن كرده اید.
 از ارزشیابی شما مربوط به كیفیت تکمیل دفتر كارنما خواهد بود.بخشی   .4
 لطفاً به سواالت با دقت پاسخ دهید. .5

 دفتركارنما، فاصله بین سؤاالت و تعداد صفحات، نسبت به پاسخ شما قابل ویرایش و تغییر است.   wordتوجه: در فایل   

 )محل درج عکس دست سازه(

 تصویر محصول 

 

 

 

 

 : خانوادگی تولید کنندهنام و نام 

1- ................................. 

 ............................. کد ملی:  

 نهم  هشتم  پایه: هفتم

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی تولید کننده: 

2- ................................. 

 کد ملی: ............................. 

 نهم  هشتم  پایه: هفتم

 دفتر کارنما دست سازه -2-6برگ شمارهنمون

 درج عکس دانش آموز  درج عکس دانش آموز 
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 دوم:..................................... نفر        .........نفراول: ......................................                 : شادان در آموزدانشتلفن 

 ....... ......: ..............................شادتلفن مدیر مدرسه در                               ....... .....................: ...........................شادتلفن دبیر راهنما در 
 

 یابی: فرآیند ایده 
، ایده و پروژه خالقانه خود را در پاسخ به یک مشکل، مسأله و نیاز موجود و  «یابی و خالقیتایده» هاي مختلف  طریق روشطفاً از  ل

 آتی پیدا كنید. 

 .....................نام ایده و پروژه شما چیست؟      ............................................................................................. -1

 ماجرا و مسیر و هدف از انتخاب ایده خود ر ا بنویسید.   -2

یک طرح اولیه   در كادر زیر براي ایده خود با استفاده از روش هاي )با دست آزاد یا با ابزار نقشه كشی و یا با رایانه( -3

 .ترسیم كنید

 

 

 

 اطالعاتی در مورد ایده و پروژه خود را در اینترنت به زبان فارسی جستجو كنید.   -4

 در هنگام جستجوي فارسی در اینترنت بنویسید:  ار  كلمات كلیدي خود -

 كه در آن جستجوي فارسی می كنید، بنویسید:   )سایت( را    نام چند تارنما  -

 اطالعاتی در مورد ایده و پروژه خود را در اینترنت به زبان انگلیسی جستجو كنید.   -

 در هنگام جستجوي انگلیسی در اینترنت بنویسید:  ار  كلمات كلیدي خود -

 بنویسید:  ؛كه در آن جستجو به زبان انگلیسی می كنید  )سایت(  را    نام چند تارنما  -

 نابع مکتوب و اینترنتی پیدا كردید؟ آیا نمونه پروژه خود را بعد از جستجو از م -5

 مزیت، برتري و تفاوت ایده شما نسبت به كارهاي مشابه چیست؟ -6

 ........(        جزئیات علمی ایده خود را بیان كنید. )فرضیات علمی، فرمول، -7

 مواردي از جزئیات علمی ایده كه در مورد آنها نیاز به مطالعه یا همکاري دارید بیان كنید.  -8

 در خصوص جزئیاتی كه نمی دانید در نظر گرفته اید؟ )كتاب، اینترنت، استاد راهنما و ...(   چه منبعی -9

 برطرف می كند؟ در كدام قسمت كاربرد عملی دارد؟را  آیا ایده شما نیازي از جامعه   -10

)به  ؟  دارد  «»تعمیم، فروش محصول و تجاری سازی بر بستر بوم مدل کسب و کار  آیا پروژه شما قابلیت كارآفرینی -11

 .( و توضیحات بوم مدل كسب و كار در محور بازارچه كسب و كار مراجعه شود  -1-7تصویر 

 هزینه  برآورد

 )فروش(   امکان بازار

 )ساخت(ی  امکان فن

 )با صرفه بودن( ي  امکان اقتصاد

 ی داشته اید؟ توضیح دهید. متناسب علم  يكاربرد  غاتیو تبل  یابیبازارآیا براي محصول خود  

 اید؟ پرداخته  با فرهنگ جامعه  محصول خود، متناسب  يرسازی و تصو  کیگرافیی،  بایبه ز  آیا  

 اید؟خود، انتخاب كرده  محصولبا كیفیتی براي    يبندبستهآیا  

 : ..................................... تومانقیمت تمام شده برای فروش                     تومان..................  .: .................... هزینه برآورد

 

 

 اندازه كادر متناسب با تصویر مدنظر، تنظیم شود.
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 فهرست و قیمت اقالم و خدمات مورد نیاز برا ی ساخت پروژه   

    

    

    

    

    

    

 
 اثر در دفتر کارنما بندیزمان

 ای: ...................... تاریخ شروع به کار شما: ............................ ...................... تاریخ مرحله منطقهتاریخ مرحله مدرسه ای: 
 واقعی  زمان شده  بینی پیش زمان هفتگی  وقایع برنامه هفته ماه
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2    

3    

4    
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 از مواد اولیه و ابزار تا ساخت نهایی ارائه كنید:  را  گزارشی تصویري از طراحی نمونه اولیه پروژه خود   -12
 

 

 اینکه پروژ ه خود را به اتمام رسانده اید چه احساسی دارید؟ مهمترین جمالت احساسی خود و اطرافیان را بنویسد.از   -13

 كیفیت كار می كند؟ آیا نمونه اولیه به درستی و با   -14

 مشکالتی مواجه شدید؟   چه  كار ساخت پروژه خود با  جریان  در -15

 .  كنید  یادداشت  اید  گرفته  كار  به  مشکالت بر  غلبه  براي  كه  را   هایی  حل  راه -16

 آیا در طراحی و تولید خود مدیریت منابع)زمان، مواد اولیه، سرمایه، تجهیزات، انرژي( داشته اید؟ توضیح دهید.  -17

 ما قابلیت تعمیم، تولید، فروش محصول و تجاري سازي دارد؟ توضیح دهید.آیا پروژه ش -18

 آیا ابعاد و اندازه ، جنس و ظاهر پروژه شما با كارآیی و كاربرد آن متناسب است؟ توضیح دهید. -19

ح  آیا در طراحی و تولید پروژه خود، نکات ایمنی و بهداشتی، اِرگونومی و زیست محیطی را رعایت نموده اید؟ توضی    -20

 دهید.

 ایده شما از مرحله مدرسه تا مرحله بعدي )منطقه اي / استانی/ كشوري( چه تغییرات مهمی داشته است؟ -21

 آیا براي ارائه گواهی ثبت و یا اختراع پروژه خود اقدام كرده اید؟ -22

 كنید؟  دقیقه اي تولید كرده اید؟ به چه نکاتی باید درهنگام ساخت فیلم توجه  10آیا براي پروژه خود، فیلم     -23

 آیا براي دفاع از اثر خود تمرین داشته اید؟ به چه نکاتی باید در هنگام دفاع توجه كنید؟ -24

 اسامی افراد و مراكزي كه در طراحی و تهیه پروژه شما، به شما كمک نموده اند را بنویسید. -25

و    نوشتهدرمورد پروژه كه به ذهن شما می رسد و در دفتر كارنما ذكر نشده است را  را  سواالت آزاد و خالقانه خود   -26

 پاسخ دهید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عکس  مواد اولیه

عکس ابزارهای کار

عکس محیط ساخت
عکس 

1فرایند ساخت 

عکس  فرایند ساخت 
2

عکس
3فرایند ساخت  عکس نمونه اولیه

عکس ارزیابی 
نمونه اولیه

عکس داوری اثر 
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 كاالنما )كاتالوگ(

(  كاتالوگ)  كاالناما   یک  استان،  و  منطقه  مدرسه،  نمایشگاه   در  خود  سازه  لطفاً براي راهنمایی استفاده مشتري و  فروش و دست

 كنید.  طراحی  زیبا  و  خالقانه

 
 

 
 

 آگهی )پوستر پروژه( 

 .معرفی دست سازه خود در نمایشگاه مدرسه، منطقه و استان، یک پوستر خالقانه و زیبا طراحی كنیدلطفاً براي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جشنواره دارید بیان كنیدفرایندهاي اجرایی و بهبود  نسبت به  چنانچه پیشنهاد و انتقادي  

 
 

 
 

 .  پوستر خود را در این محل درج كنید

 خواهد بود.( A3ابعاد اصلی براي چاپ در نمایشگاه دست سازه،    توجه:)
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 به نام خدا
 جشنواره نوجوان خوارزمی  

     خودارزیابی
 امتياز  100                       (، دست سازه خالقانه)آزاد((IOT)، اینترنت اشیا )اسباب بازی                                    

 ................................. شناسه گروه: استــــــان: 

  نقاط ضعف و قوت خود را یو با نگرش انتقاد ی کنیدابیپروژه خودر را منصفانه ارز ،ریجدول ز لیلطفا با تکم یدانش آموز گرام
 .دییجدول ثبت نما نییو در پا یبررس

 عنوان دست سازه: حوزه کاربرد:

 

 

. .

 امتیاز  زیرمعیار  ردیف  معیار
امتیاز  
 مکتسبه 

 ذکردقیق 
 دالیل کسر امتیاز  

 مستندسازی 

   5 كارنماي اثر كیفیت تدوین و تکمیل دفتر  1

   3 كیفیت فیلم معرفی اثر 2

   3 كیفیت كاالنما )كاتالوگ( راهنماي استفاده براي مشتري 3

   3 كیفیت آگهی نمایشگاهی اثر )پوستر( 4

 طراحی 
 و 

 تولید 

   10 توضیحات دفتر كارنما  با عملکرد اثر انطباق 5

   10 هاي جدید(معتبر و یافته علمی ايه)نظریه  مرتبط  هاي از پژوهش  گیري  بهره 6

   10 خالقیت در طراحی، ساخت و ارائه محصول  7

   5 ( انرژي تجهیزات، سرمایه، اولیه، مواد زمان،)منابع  مدیریت 8

   5 متناسب  با مصرف كننده محصول  اندازه و  ابعاد تناسب و استحکام 9

   5 ارگونومی متناسب با مصرف كننده توجه به نکات بهداشتی، ایمنی و  10

   5 ايتوجه به نکات محیط زیستی واخالق حرفه 11

 ارآفرینیک 
 و 

 تجاری سازی 

   3 انتخاب نام و نشان متناسب  12

13 
در نظر گرفتن امکان بازار )فروش(، امکان فنی )ساخت(، امکان اقتصادي  

 )با صرفه بودن(  
9   

   5 بازاریابی و تبلیغات كاربردي متناسب علمی   14

   3 متناسب با فرهنگ جامعه   گرافیک و تصویرسازيتوجه به زیبایی و 15

   3 محصول  بنديو نکات بسته كیفیت 16

 دفاع ارائه و 
   3 طراحی و ساخت  در شده استفاده روابط علمی و  نقشه به طرح، تسلط 17

   10 هاي داوران ناسب به پرسشپاسخ م  18

    جمع امتیاز

 .............................................................  به حروف:  ......................................................... عدد: 100جمع کل امتیاز از 

 خودارزیابی محور دست سازه -3-6برگ شمارهنمون
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 فناوري پايه هفتم وكار كتاب كارو مطابق پودمان كسب .  1
 تفاوت »مدل کسب و کار«، »بوم مدل کسب و کار« و »طرح کسب و کار«.   2

 دهد: مقایسه زیر، تفاوت  مدل كسب و كار، بوم كسب و كار و طرح كسب و كار را نشان می 

 قطار، هواپیما یا تركیبی از این موارد(  براي رسیدن به مقصد )خودرو،ما وسیله  (:Business Model)  مدل کسب و کار •

 .كندا را در طول سفر راهنمایی میمنقشه جغرافیایی كه (:  Business Model Canvas)بوم مدل کسب و کار  •

 … مکالمات ضروري، جاهاي دیدنی وجزییات: به همراه  مقصددفترچه راهنماي سفر به (: Business Plan)  طرح کسب و کار •

 
ــرایط اقلیمی و جارافیایی، ویژگی آموزان براســاس » دانش   در این محور ــنایع  های  ش فرهنگی منطقه، توانایی و عالیق خود، همچنین ص

با راهنمایی  را    ر خود ا ث نموده و با تـشکیل غرفه اختـصاصی، آ  « و فروش  تولید محـصول یا ارائه خدمت ایده، طراحی » «، اقدام به  بومی و محلی 

 . دهند ارائه می مطابق گام هاي زیر    1آموزي وكار دانش هاي كسب در قالب بازارچه فناوري    و   كار     دبیر 

 :اي/ شهرستانی و استانیاي/ ناحیهمنطقه  ،ايمرحله مدرسه 

  پردازیایده و یابی: ایده1گام 

یدن آموزدانشهدایت  مت اندیـش کالت و چالشان به ـس تریان آنها را در پیدا    وزندگی خود  پیرامون  محیط    هاي درباره مـش ناخت نیاز مـش ـش

 مناسب كمک می كند. اولین گام در این مسیر پاسخ به سواالت زیر است:كردن ایده 

 نارضایتی من می شود؟  ثدر هنگام خرید چه كم و كاستی باع -

 چه محصول یا خدمتی زندگی من را بهبود می بخشد؟  -

 ایده من چه كاري می تواند انجام دهد؟ -

 ؟ متی بپردازدو حاضر است براي تهیه آن قی  آیا ایده من براي مشتري جذاب است -

 قابل اجراست؟ آیا ایده من   -

 ي الزم براي ایجاد این كسب و كار را دارم؟توانایی هاآیا خودم و یا هم گروهی من   -

 وکارکسب مدل بوم : طراحی2گام

ب و كاربوم    ان آموزدانشدر این گام   ب ـسود و    ی ی درآمدزا براي  ي،  وكار رنامه كـسب ب   یک   مدل این   د.ننمایمی  خود را طراحی    2مدل كـس   کـس

از  ـضمن حمایت د تا كن می را مـشخص  آن    بینی ـشده مخارج پیش و    بازار هدف ، م ها را داری آن   فروش قـصد  كه  محـصوالت و خدماتی و    اـست 

 : توضیح دهد كه ،  به وجود آمدن كسب و كار 

  ؟ د كن می وكار به چه كسی خدمت  كسب     - 

 ؟ دهد چه پیشنهادي می     - 

   ؟ د كن می چگونه آن پیشنهاد را مطرح      - 

   ؟ رسد چگونه به اهدافش می     - 

   کسب و کارمدل وم ب  مزایای طراحی و نوشتن یک •

 داد.  شرح  تصویر  یک  در  گذار  سرمایه  براي  را خود  طرح کسب و کارمی توان بسیار سریع و مشخص    -

 د.رمعایب یا نقاط قابل بهبود را قبل از هزینه كردن و شروع كردن پیدا ك  ،با نگاه جامع به كل كسب و كار طراحی شده می توان  -

 .دوراحتی تشخیص داد و براي بهینه سازي آن می توان اقدام نمه  ارتباطات بین اجزاي مختلف طرح را ب  -

 .را پیدا نمود  هاي دیگر بررسی و بهترین تركیب اجزاتاثیر آن را بر روي بخش  ،می توان با تغییردادن اجزاي مختلف  -

 های كسب و كار دانش آموزي ابزارچه  محور -7
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به  با یک نگاه    و   كند براي رسیدن به درآمد مشخص می ي را  وكار یک طرح كلی است كه اجزاي مختلف سیستم كسب بوم كسب و كار،    در واقع 

هاي خلق، تحویل و دریافت ارزش در  ها و منابع اصلی، مخارج و همچنین روش هاي درآمدي، فعالیت جریان   ، می توان خود  ي وكار سیستم كسب 

 ود.را مشخص نم   خود   وكار كسب 

كسب و كار است كه در آن ارتباطات  یک  خالصه و جامع از    ،توصیف سریع  :شاملرا نشان داده؛  مدل كسب و كاري  بوم  اجزاي یک  شکل زیر  

 نماید. هاي توزیع و فرایندها را مشخص میاز مشتریان تا تامین كنندگان و كانالرا كسب و كار    ياجزا  تمامیبین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بوم مدل کسب و کار  -1- 7تصویر
 بوم مدل کسب و کار:  اجزای •

 (Customer Segment) بخش مشتریان .1

كند؟ در این بخش، همان طور كه از نامش پیداست، بینید؟ چه احساسی دارد؟ چه میكند؟ چه چیزي را میمشتري چه كسی است؟ به چه چیزي فکر می

 .كنیداید معرفی هدف قرار داده یی كههاتان را بر اساس یک سري ویژگیمشتریان  باید

 (Value Proposition) ارزش پیشنهادی . 2

كنند؟ در  خرند و استفاده میكننده است؟ چرا مشتریان محصول ما را میبراي مشتریان ارزشمند و مجاب  ،خدمت ما  /چه چیزي در خصوص محصول

 قرار(  … تان به ارمغان بیاورید؟ چه مزیتی )مانند قیمت خوب، راحتی، سرعت وهایی را براي مشتریاناین قسمت باید مشخص كنید كه قرار است چه ارزش

 بدهند؟  ترجیح رقبایتان به نسبت را شما تا بدهید مشتري  به ؛است

 (Channels) های توزیعکانال. 3

شوند؟ چرا؟ آیا چنین كاري فایده دارد؟ چگونه قرار است كاال یا خدمات یا هر نفع دیگري كه براي  داده می   « تبلیغ، فروخته و تحویل » ي  طور این ارزش پیشنهاد ه  چ 

 تان را به مشتري ارائه خواهید داد؟ مشتري خواهید داشت، به او برسد؟ چگونه كاالیتان را توزیع خواهید كرد؟ از چه كانالی خدمات 

 (Customer Relation) ارتباط با مشتریان .4

 خواهید این ارتباط را حفظ كنید؟ كنید كه چگونه قرار است با مشتري ارتباط داشته باشید و چگونه میدر این قسمت مشخص می

وبسایت؟  رو است؟ تماس تلفنی؟ كامال از طریق    در   عمر محصول و فروش به چه صورت است؟ آیا این تعامل به صورت رو   تعامل شما با مشتریان در طول چرخه 

 :تعامالت شما از طریق یک كانال بوده است؟ در اینجا باید این سؤاالت را از خود بپرسید   اند و كلیه آیا آن ها هرگز شما را ندیده 

عمل  به مشتري تحویل داد؟ آیا محاسبات شما درست    ( از تبلیغ گرفته تا فروش و خدمات پس از فروش)توان از این طریق  آیا ارزش پیشنهادي را می

 كند؟ آیا محصول شما نیاز به تست یا پشتیبانی بیشتري دارد؟ می

 (Revenue Stream) جریان درآمد  .5

  اشتراک؟   حق   باشد؟   داشته  درآمد  مشتریان  از  دسته  هر  از  چگونه  شما  استارتاپ  است   قرار كند؟كسب و كار چطور از ارزش پیشنهادي كسب درآمد می

 … سرویس؟ حق استفاده از مجوز؟ وزنامه ها(، حق رو مثل)

 (Key Activities) های اصلیفعالیت .6

فعالیت چه  كار  و  منحصربهكسب  شکل  به  را  استراتژیکی  میهاي  انجام  عبارت فرد  به  دهد؟  ارائه  مشتریان  به  را  خود  خدمت  یا  محصول  تا  دهد 

فعالیت كسب و كارشان به    كه كسب و كارها براي ایجاد و ارائه ارزش پیشنهادي خود و ادامه  هستند  مهمی  و   ضروري  اقدامات   اصلی   هاي فعالیت دیگر
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 (  9كتاب كاروفناوري پایه هفتم صفحه )  .1

جدید براي هاي  ها ممکن است شامل یادگیري مستمر در خصوص كاربران و تکنولوژيمحور، این فعالیتبراي یک كسب و كار محصول  .آن نیاز دارند

كسب    :هاي كلیدي احتماال شامل فعالیت  ؛اي مشخص از مشتریان استروي انجام كارهایی براي مجموعهاگر تمركز كاري شما   ود.تولید محصوالت بهتر ش

تواند ها میخدمات متناسب است. براي یک كسب و كار زیرساختی )مثل تجهیزات برق(، این فعالیت / ها و ایجاد یا كسب محصوالتشناخت كافی از بخش

 .دن آن باشدتر كرآاندازي زیرساخت و كارشامل راه

 (Key Resources) منابع اصلی  .7

ها، شامل  هاي استراتژیکی هستند كه شما براي كسب برتري و رقابت با سایرین به آنها نیاز دارید. از آنجا كه قرار شد یک سري ارزشدارایی   ،منابع اصلی

كنید تعریف  برسانید،  مشتري  به  است  قرار  كه  را  منافعی  سایر  و  محصول  و  ارزش ؛خدمات  این  تحقق  براي  چه  حاال  به  مشتري  براي  ها 

 دارید؟ نیاز …و تجهیزات انسانی، مالی، ضروري و  اصلی  منابع

 (Key Partners) شرکای کلیدی. 8

ها و منابعی فعالیت شود چه  است تا نقاط كانونی كسب و كار خود را به خوبی شفاف كنید. در این بخش مشخص می   تا این مرحله، بوم به شما كمک كرده 

هاي الیت مهم هستند، اما منحصرا با استراتژي شما هنوز متناسب نیستند. چه چیزي خارج از ذات كسب و كار شما است؟ شركت براي تمركز بیشتر روي فع 

 ک از رقبا؟ی  توانند از پس بعضی از آنها برآیند؟ چرا؟ كدام تواند انجام ندهد؟ آیا شركا می كلیدي خود چه كارهایی را می 

 (Cost Structure) ساختار هزینه  .9

كه چگونه   د بود، اما در این گام این سؤال مطرح استدرآمد خواه محرک خلق ارزش و    ،هاي اصلی تا این مرحله به خوبی مشخص شده است كه چگونه فعالیت 

آیا این   شوند؟ اي كسب و كار چه هستند؟ و چطور به درآمد متصل می هزینه هاي اصلی  شوند؟ محرک ها باعث ایجاد هزینه می ارزش پیشنهادي و فعالیت 

خطی  ها با مقیاس كسب و كار رابطه ها ثابت هستند یا متغیر؟ آیا هزینه اند؟ بیشتر هزینه سازي شده هاي پیشنهادي كلیدي متناسب ها به خوبی با ارزش هزینه 

 .ند كه براي بهبود مدل باید به آنها پاسخ داد ها سؤاالتی هست دارند یا در كل ثابت هستند؟ این 

  (تولیدی/ خدماتی)ارائه نمونه اولیه طرح  :3گام 

ــاس  نموـنه اولـیه طرح )تولـیدي ـیا ـخدـماتی(،    در این ـگام  ــاـخت  ـگاـنه مراـحل ـنه   براسـ ــی »   : 1پروژه طراحی و سـ ــأـله،    تعریف نـیاز، بررسـ نـیاز و مسـ

 ساخته می شود.   ، حل، تولید، آزمایش و بهبود، ارائه و ثبت محصول« ها، انتخاب راه حل اطالعات، بررسی و ارائه راه ریزي كارها، بررسی  برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكار )نام تجاري یا برندینگ(، تعیین مخاطب طرح )مشتري(، میزان داراییتعیین نام كسب
 اولیه و امکانات

 برآورد اولیه هزینه اجراي طرح و ... 

 هاي مشابه )در صورت وجود(، بررسیهاي نوآورانه یاخالقانه طرح نسبت به نمونهبررسی جنبه
 اندازه، شکل، جنس و ... طرح تولیدي/ بررسی امکانات مورد نیاز جهت راه اندازي طرح خدماتی و ...    

 

 هاي مطرح شده(حل= ایده یابی )انتخاب بهترین ایده از بین ایدهانتخاب راه

 

 سازي ابزار و مواد اولیه، تعیین محل برپایی بازارچه تقسیم وظایف، مطالعه اولیه، آماده
 حضوري/ سامانه مجازي و الکترونیکی جهت ارائه طرح و ...

 

 ریزی کارهابرنامه

 بررسی نیاز ومسأله

 بررسی اطالعات

 پردازي هاي ایدهها با استفاده از تکنیکهاي اولیه، پردازش ایدهارائه ایده

 

 اندازي اولیه طرح خدماتیتولید اولیه طرح تولیدي/ راه

 
 ارائه طرح به تعدادي از مخاطبان جهت بررسی كیفیت طرح تولیدي یا خدماتی و اصالح 

 نواقص احتمالی و ...

 الکترونیکی هاينهساماغرفه مجازي در برپایی غرفه اختصاصی بازارچه / ایجاد  
 در وه نوآورانه در سامانه ، تالشیهاي داخلی(، ارائه تبلیغات، معرفی طرح به ش)سامانه

 باالبردن امنیت خرید مشتریان و ... جهت جلب رضایت مشتري،

 

 ارائه و ثبت محصول

 دافاه ییشناسا ،(یخدمات /يدیتول) طرح نوع انتخاب له،أمس و ازین فیتعر و یازسنجین
 تعریف نیاز

و  یابیایده

 پردازیایده

 تولید

 فروش

 آزمایش و بهبود

 تولید

 حلانتخاب راه

 حلبررسی وارائه راه
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 ( 179)كاروفناوري پایه هفتم صفحه كتاب  . 1

 برپایی غرفه اختصاصی فروش محصول/ ارائه خدمت از طریق : 4گام 

هاي موجود داخلی/  به صورت حضوري یا مجازي )از طریق پلتفرم   ، وكار در بازارچه كسب  ( محصول/ ارائه خدمت ) در این گام، غرفه فروش  

هاي دیجیتال ماركتینگ در فروش محصوالت/ ارائه خدمات  هاي نوین و تکنیک گیري از شیوه وكار( با بهره هاي الکترونیکی میزبان كسب سامانه 

 :راه اندازي می شود در هر سه مرحله جشنواره    1«در مدرسه نکات راه اندازی بازارچه » مطابق  

 بینی امکانات موردنیاز، تبلیغات، پیشنیازسنجی .1

 محصول/ خدمت معرفی )برندینگ( و    تجاریانتخاب نام  .2

 در نحوه ارائه محصول/ خدمت  نوآوری .3

 و فروش محصول/ ارائه خدمت با بهاي مناسب   مداریمشتری .4

 پول به دست آمده در بازارچه هنگام فروش محصول/ ارائه خدمت  امنیت .5

 آموزي( و تقسیم وظایف در گروه )در صورت تشکیل گروه دانش  کارگروهی .6

 ها براي شركت در بازارچه اندازي بازارچه و دعوت از آنكمک از اولیاي مدرسه و والدین براي راهو دریافت  همیاری  .7

 ارزیابی طرح تولیدی/ خدماتی  : 5ام گ

 ي غیرحضورارزیابی   -

طرح    فیلم« »  تـصویريارزیابی مـستندات فعالیت هاي انجام ـشده )ـشناـسنامه طرح، فرم رویدادنگاري، تـصویر بوم مدل كـسب و كارو گزارش  

 (3  -7)شماره    برگ ارزیابیمطابق نمون  (تولیدي/ خدماتی

   )ارائه و دفاع از اثر(حضوری ارزیابی   -

و كار طرح تولیدي/ خدماتی و نحوه فروش محصول/ ارائه خدمت در غرفه اختصاصی مدل كسب  بوم  ارائه شفاهی ودفاع از ایده، طراحی  ارزیابی  

 ( 3- 7برگ ارزیابی شماره ) نمون  و ... مطابق 

 :  توجه 

-پژهشی و ... در بازارچه  -روزي، برنامه ویژه مدرسه، انجمن هاي علمیمدارس شبانه  خوداتکایی  طرح  از ظرفیت محصوالت/ خدمات -

 شود.  استفاده  وزيآمو كار دانشاي كسب  ه

 دقیقه است.  25آموزي، حداكثر  آموز/ گروه دانشكل زمان اختصاصی ارزیابی حضوري این محور براي هر دانش  -

 :هامستندسازي فعالیت 

ــهدانش     ــتند  آموزان باید در مرحله مدرس ــده، در قالب یک  هافعالیتاي مس ــروع فرآیند، مطابق با موارد ذكر ش لوح  ي خود را از ابتداي ش

 آموزي آماده، و به دبیر راهنماي خود تحویل دهند:وكار دانشهاي كسبفشرده، جهت شركت در محور بازارچه

 آموزي( وكار دانشهاي كسبتولیدي/ خدماتی در محور بازارچه)شناسنامه طرح  1  –  7برگ شماره  شده نمونفایل تکمیل   .1

 آموزي( وكار دانشهاي كسبدنگاري محور بازارچه) فرم رویدا  2  -7شده نمون برگ شماره  فایل تکمیل   .2

 تصویر بوم مدل كسب كار طرح تولیدي/ خدماتی  .3

وكار طرح تولیدي/ خدماتی، تولید نمونه پردازي، طراحی مدل كسبیابی و ایدهتهیه گزارش تصویري )فیلم( از: » تبیین فرآیند ایده   .4

 دقیقه(   10زمانبندي حداكثر اولیه و فروش محصول/ ارائه خدمت« )با رعایت  

 :هافعالیتتهیه فیلم مستند    هايبخش 

 خانوادگی، آموزشگاه، پایه تحصیلی و منطقه/ناحیه/استان(، دبیر راهنما)نام و نام  آموز/ اعضاي گروهمعرفی دانش  مقدمه: .1

 محصول/ خدمت معرفی   .2

  خدمت  محصول/ ارائه  تولید  عملی   مراحل  نمایش .3

 و بیان توضیحاتی مختصر در زمینه اجزاي بوم و مراحل طراحی و ساخت پروژه  نمایش بوم مدل كسب و كار .4

 پرینت حساب، فاكتور خرید وفروش، سود و زیان، مالیات و...(  )  مستندات حسابداري  ارائه .5

 ارائه خدمت    /محصولفروش  هاي الکترونیکی  ارائه آدرس سامانه  /ه حضوريبازارچ  غرفه  نمایش .6

   و...  مشتري  جلب  در  آموزاندانش  هايخالقیت  /مشتري  با  ارتباط  نحوه  از  تصویري  مستندات   ارائه .7
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 به نام خدا      

 جشنواره نوجوان خوارزمی       

 شناسنامه طرح تولیدی/ خدماتی                                                               

 . تصاویر مربوط به فرآیند تولید وداوری در مراحل بعدی ارائه شود   و   ضروری است؛ عالوه برشناسنامه طرح، نرم افزار ارائه طرح *     

 ...................................  -2 ....................................... -1 آموزي:آموز/ اعضاي گروه دانشكد ملی دانش

 ............................................  -2   .................................................... -1 آموزان:تلفن دانش
 ...................................  روه: گشناسه  

تلفن مدرسه:            پسرانه   دخترانه  خاص  عادي  نام مدرسه: ......................................

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

  استــــــان: ......................................... 

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: ...........................

     ......................پایه تحصیلی:  ساعت و تاریخ تکمیل فرم:...................

 نام دبیر راهنما: .........................................

 رشته دبیر راهنما: ......................................

    .............................................................عنوان طرح: 

 خدماتی      نوع طرح : تولیدي 

 شرح طرح:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کسب و کار دانش آموزی هایمحور بازارچهی طرح تولیدی/ خدمات مهشناسنا -1-7شماره برگ نمون

 
 نمونه محصول تولیدی/ خدمت ارائه شده تصاویر 

 

 
 

 ئه طرح خدماتی فروش طرح تولیدی/ ارا تصاویر
 )سامانه الکترونیکی( حضوری/ مجازیدر بازارچه  

 درج عکس اسکن شده

 آموزدانش

خانوادگی نام و نام

 صاحب عکس

 درج عکس اسکن شده

 آموزدانش

خانوادگی نامنام و 

 صاحب عکس

 

 ء       نام و نام خانوادگی دبیر راهنما:                                                                                          امضا 
                          

           نام  و نام خانوادگی مدیرآموزشگاه:                                                                                   مهروامضاء
                                           

 مهروامضاء                                           نام و نام خانوادگی کارشناس دوره اول متوسطه منطقه:           
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی       

 رویدادنگاری                 

 

مراحل
 

 اقدامات اجرایی اقدامات پیشنهادی
 زمان

 شده بینی  پیش
 واقعی  زمان

ی
ایده یاب

 

)در صورت انجام   نحوه تشکیل گروه وتقسیم وظایف 
 كارگروهی(

 نیازسنجی و نحوه دستیابی به ایده خالقانه
)میزان   یادداشت هاي مربوط به پژوهش دالیل انتخاب طرح

مهارت آموزي در خالقیت و ابتکار طرح، كسب دانش و 
راستاي اجراي ایده، مطالعه و بررسی بازار جهت  

شناسایی نمونه هاي مشابه، بررسی سابقه كسب و  
، تعیین دارایی ها و   كارهاي مشابه و ...( انتخاب برندینگ 

 برآورد هزینه هاي اولیه و امکانات وبرنامه ریزي كارها 
بررسی خصوصیات و امکانات اجرایی سازي طرح،  

بررسی مکان برپایی غرفه بازارچه، گفت گو با هم  
 گروهی، دبیر راهنما، والدین، و افراد مطلع

 ...  و  مشکالت و ارائه راهکارها

   

   

   

   

   

   

   

   

ی
طراح

 ، مراحل پردازش ایده، طراحی ایده اولیه 
 ترسیم ایده نهایی، تعیین ایده نهایی

،  گروهی، دبیر راهنما، والدین، و افراد مطلعگفت گو با هم 
 و ...  مشکالت و ارائه راهکارها

   

   

تولید 
 

 تولید اولیه طرح تولیدي/ 
 راه اندازي اولیه طرح خدماتی 

 ارائه به مخاطبان اولبه 
 اصالح نواقص احتمالی، دریافت بازخورد

تعیین قیمت تمام شده محصول/ ارائه خدمت نسبت به  
 برآورد هزینه اولیه  

  گفت گو با هم گروهی، دبیر راهنما، والدین، و افراد مطلع
 و...  مشکالت و ارائه راهکارها

   

   

   

ش
فرو

 

 مراحل برپایی غرفه اختصاصی بازارچه 
خدمت در   و ارائه خالقانه محصول/ نحوه انجام تبلیغات 

از فروش   بررسی سود و زیان حاصل، غرفه بازارچه
 محصول/ ارائه خدمت  
 و افراد مطلع گفت گو با دبیر راهنما

 مشکالت و ارائه راهکارها و... 

   

   

   

 توضیحات تکمیلی: 

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

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

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

    .............................................................عنوان طرح:  خدماتی      نوع طرح : تولیدي 

 آموزان: آموز/ دانش كد ملی دانش
 .................................................  تلفن: ...................................  -1 
 .................................................  تلفن: ...................................  -2 

 ...............................................شناسه گروه:
 آموزان: آموز/ دانشو نام خانوادگی دانش  نام

 1-   ....................................... 
 2-   ....................................... 

      پسرانه  دخترانه خاص  نام مدرسه: ...................................... عادي
 تلفن مدرسه: ......................................  

 استــــــان: ......................................... 
 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: ...........................

 .................................................... نام و نام خانوادگی مدیر: 
 شماره همراه: ........................................

 نام و نام خانوادگی دبیر راهنما: ......................................... 
 شماره همراه: ........................................

            فرم رویدادنگاری محور بازارچه های کسب و کار دانش آموزی –2-7برگ شماره نمون
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 پیاده سازی طرح خدماتی و خدمات مورد نیاز برا ی ساخت طرح تولیدی/ فهرست و قیمت اقالم

 هزینه ارائه خدمت  عنوان خدمت قیمت   عنوان اقالم 

    

    

    

    

    

 هزینه تمام شده ساخت یک نمونه طرح تولیدی: 

 قیمت فروش یک نمونه طرح تولیدی:

 

 

 مقدمات اجرایی سازی طرح خدماتی: هزینه تهیه  

 کارمزد ارائه خدمت به یک مشتری: 

 

 

 

    

 

 

 

       

 . من نوآوری فناورانه دارم!3. من ایده دارم!                                     2                       . من شور و اشتیاق دارم!         1                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 سه گام کلیدی برای ایجاد کسب و کار
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی       
  امتیاز 100                 مرحله مدرسه ای/ منطقه ای/ استانی                              

 5 4 3 2 1 0 ضریب زیرمعیار  معیار  ردیف

از 
تی

ام
 

1 

موارد  
مشترك  

بین طرح 
تولیدی  
 وخدماتی 

        2 ارائه محصول/ خدمت به مشتري تبلیغ و  و ابتکار در طراحی ایده، تولید، نوآوري

        1 محیطی در ساخت و ارائه طرح رعایت نکات ایمنی، ارگونومی، بهداشتی و توجه به مسائل زیست 

        1 رقابت با نوع مشابه و ...( تجاري سازي، مدل سازي،)قابلیت تعمیم و تولید انبوه محصول/ ارائه خدمت 

        1 زیبایی و جلوه هاي ظاهري طرح )توجه به فرهنگ بومی، روانشناسی رنگ، شکل، اندازه و...( 

        1.5 هنرتناسب طرح با محتواي مندرج در كتب كاروفناوري و فرهنگ و 

        1   منطقه/ شهرستان/ استان محل سکونت ارائه صنایع بومی و محلی میزان موفقیت در احیاء و

        1 شناسایی صحیح بازار هدف و تحلیل مشتریان

2 
طرح 

 تولیدی 

        1 میزان تسلط وآگاهی از نحوه تولید كاال 

و   ها  هزینه  بازارچه به صورت  رعایت صرفه جویی در  و فروش محصول در  ارائه  اعمال سلیقه در 
 حضوري/ مجازي )سامانه الکترونیکی( 

1 
 

     

 

        1 كیفیت محصوالت ارائه شده در بازارچه به صورت حضوري/ مجازي )سامانه الکترونیکی(

هندسه بسته بندي و   مزه، ،بصري)رنگ ایت شیوه هاي نوین تجارت بسته بندي مناسب و خالقانه با رع 
 ....( و نصب برچسب قیمت بر روي محصوالت 

1 
 

     

 

2 
طرح 

 خدماتی

        1 میزان تسلط به كار 

        1 مشخص بودن كارمزد 

        1 كیفیت خدمات ارائه شده در بازارچه به صورت حضوري/ مجازي )سامانه الکترونیکی(

        1 امکانات كارخدماتی متناسب با كار داشتن ابزار و 

3 

غرفه در 
بازارچه  
 حضوری

 مجازی  /
)سامانه  

 الکترونیکی( 

كیفیت طراحی و چیدمان غرفه فروش محصول/ ارائه خدمت در بازارچه به صورت حضوري/ مجازي 
الکترونیکی )نورپردازي،    ()سامانه  تجارت بصري  نوین  هاي  از شیوه  مناسب  گیري  بهره  به  توجه  و 

 در طراحی و چیدمان غرفه  ، طراحی داخلی و ...(صداگذاري

1 
 

     

 

به   ارائه محصول/ خدمت  و  به موقع مسئول غرفه  و  بازارچه و حضور مرتب  و مقررات  نظم  رعایت 
پیش   )از  فعالیت  بازارچه به صورت حضوري/ مجازي )سامانه مشتریان در مدت زمان  تعیین شده( 

 الکترونیکی(
1 

 

     

 

  كارت دعوت، پوستر، ویدیو تبلیغاتی طراحی لوگو، هاي تبلیغاتی خالقانه )انتخاب نام تجاري،ارائه روش
 (..و

1 
 

     

 

        1 محصول/خدمت برخورد مناسب و محترمانه با مشتري و ایجاد فضاي مثبت در غرفه ارائه 

        1 ( با ارائه مستندات حجم سود حاصل از فروش و ...در فروش )حجم فروش،میزان موفقیت 

        1 گروهی )برقراري ارتباط، مسئولیت پذیري، هم دلی، همکاري، هم فکري و ...( هاي كارپیاده سازي مهارت

رینت  ) پ محصول/ ارائه خدمت همراه با ارائه مستندات حسابداري  و تولید  مستندسازي از فرآیند طراحی  
 در قالب لوح فشرده   ( حساب، فاكتور خرید وفروش، سود و زیان، مالیات و... 

1.5 
 

     

 

        جمع امتیاز

 

شود؛ تا مجموع  معیارهای ردیف دوم برای ارزیابی درنظر گرفته میتوجه: با توجه به اینکه طرح یا تولیدی است یا خدماتی، یکی از  
 .محاسبه شود 100امتیاز از 

 
 100از    امتیازجمع کل   : ............................................ به عدد ............................................................   به حروف:

 : انخانوادگی داورنام و نام   امضا:
1 . 
2 . 
3 . 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 آموز( عملکرد دانش)بازخورد و ثبت 
 
 
 
 

 .................................شناسه فرد/ گروه: ساعت و تاریخ تکمیل فرم: ...................

 خدماتی            تولیدي          نوع طرح:        .................................................................................................عنوان طرح: .........................

            ارزیابی محور بازارچه های کسب و کار دانش آموزی –3 -7برگ شماره نمون
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از   یکیاست.    یو بالندگ  ینیثروت آفر  يدر راستا  نینو  يهاي در استفاده از فناور  يشناخت و توانمند  ازمندیدر جهان حاضر، ن  یزندگ

جشنواره نوجوان    یسینوتفکر طراحانه است. هدف محور برنامه  کردیو حل مسائل با رو  یسینوسواد برنامه  ، هاتوانمندي  نیا  نیتر  ايهیپا

له أبازار، استدالل و حل مس  یازسنجین  ک،یستماتیو س  یتفکر علم»نرم مانند؛    يهامهارت   نهزمی  در  آموزاندانش  يمندسازتوان  ،یخوارزم

 تیری مد  ک،یدرك و استدالل استراتژ  ،نیتجربه و تمر  ی برایریادگی  ریمس  یطراح» قیاز طر كوشدو می  «است  کی تمیالگور  وهیبه ش

افزار فراهم  المللی صنعت نرمهاي داخلی و بینآموزان تا بازارنویسی دانشهاي برنامهزمینه را براي هدایت پروژه ،  «یمیپروژه و کار ت

توانمندي عالی و عالقه دانشلذا    كند. این محور،  با توجه به سطح  این حوزه، زیرمحورها و استانداردهاي  به  آموزان كشور عزیزمان 

حوزه  براساس   در  كشور  ظرفیت »نیازهاي  و  دیجیتال  بلوکیزنجیره  هایاقتصاد  مسابقات    (چینبالك )  های  ارزیابی  معیارهای  و 

هاي نوآورانه  هاي موردنیاز، امکان تولید و ارتقاي پروژه زمینه یادگیري مهارت؛  شودو تالش میروزرسانی شده  به  ،«المللی مهارتبین 

 فراهم شود.  المللی  تا رسیدن به سطح استانداردهاي بین  عزیزآموزان  دانشبراي  

های فرمهای کاربردی برای پلت برنامهتولید  ،  های تعاملیسایتتولید وب ،  ایی رایانههابازی تولید    :زیرمحور  سهاین محور داراي  

هاي  مطابق گامزیر نظر معلم كاروفناوري    (،نفره  2انفرادي/ گروه  )  آموزان به صورتدر هر زیرمحور دانش  است.  تاپموبایل و دسک 

  پردازند.فعالیت می  به  اشاره شده در صفحات بعد،

 : مالحظات ضروري  

  ي هانهیاطالعات و زم  يفناور  ندهیآموزان با آدانش  ییآشناو ضرورت    «نویسی و هوش مصنوعیبرنامه»با توجه به اهمیت موضوع  

فرصت مناسبی    ،جشنواره نوجوان خوارزمینویسی  برنامهمحور    ایجاد رونق اقتصادي،دستیابی به زندگی بهتر و  و نقش آن در    آن  يكار

محور    ناظرراهبري )دبیران كاروفناوري و  ، هدایت  دبیرستان  یتظارت مدیربا مدیریت و نمهم  به این موضوع  آموزان  دانشبراي پردازش  

 : استهاي زیر  فعالیتانجام  از طریق    دبیران عالقمند در این زمینه  تمامیو    (محور  پژوهشی این   مسئول انجمن علمی  /مدرسهنویسی  برنامه

نویسی با ها و شیوه برگزاري رویداد برنامه اهداف، برنامهتشکیل شوراي دبیران و انجمن اولیا و مربیان مدرسه براي تبیین   .1

 نویسیاي محور برنامهنظارت مدیر دبیرستان و ناظر مدرسه 

 ايدبیران ناظر مدرسهتوسط  انجمن  این  در    انآموزبت نام دانشث    ونویسی  انجمن علمی پژوهشی محور برنامه  تشکیل   .2

اشتراک     .3 با مدیریتري  گذابه  )بالک زنجیره  پروژه،  محتواهاي مرتبط  بلوكی  متاورس،هاي  آزادكاري    هوش مصنوعی،  چین(، 

 شبکه یادگیري    مدرسه و  هايدر كانالو ...    هاي مختلفزبان  نویسیكد   ،(فریلنسري)

هاي استاندارد برگزار شده توسط  نویسی از طریق محتواهاي رایگان موجود و دورهآموزان به فراگیري برنامهتشویق دانش .4

 هاي مرتبط با آنآموزش و پرورش و انجام تکالیف و پروژه

همکاران دبیران راهنما و    تمامی  از تالش ارزشمند  تقدیر    و  نامه تعریف شده در بخش اجرایی شیوه  هايمشوق  بهره گیري از .5

سال، به نیم  هرارزشیابی پیشرفت تحصیلی در  اختصاص بخشی از نمره مستمر    از طریق    آموزاندانش  و  فعال در این محور

 رساندن كار دقت و نظم آنان در به نتیجه  ،پشتکار  ،هاي این محوردر گامآنان  تالش پویا و فعاالنه  

 

 

 

 

 نویس برانمه    محور -8
 



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  74

 :نویسیویژگی زیرمحورهاي برنامه 

 نویسیویژگی های زیرمحورهای برنامه -1-8 شمارهبرگ نمون

 های موردنیازمهارت نوع اثر زیرمحور 
 های زبان

 نویسی مجاز برنامه
 موضوعات پیشنهادی  

 تولید بازی

 )گیم(  

بازي قابل 

اجرا بر  

روي  

 ،كامپیوتر

موبایل یا  

 تبلت

نگارش سناریو و طراحی سند بازي، 
  يهاط یمحطراحی گرافیکی، استفاده از »

  يماتورهایان ،يسه بعد يسازمدل
 رایج مانند  يساز يموتور باز ،يباز

Unity   وGodot ،مناسب    يهازبان
  C++ ،C# ،Javaمانند   يسازيباز

و كار   (Pygame)كتابخانه   Pythonو
   ي«در بک اند باز SQLبا 

 ------------------------------
های  های طراحی کاراکتر و المان محیط 

 : گرافیکی 

3D MAX ،Maya ،Photoshop ،
Illustrator ،Substance Designer ،

... 

 

های  همه زبان
مانند:   نویسیبرنامه

python, Microsoft 
Small Basic, C#, 

C++, Java, Lua    و
هاي  سایر زبان

نویسی قابل  برنامه
استفاده در تولید بازي 

متناسب با موتور  
سازي مورد  بازي

 استفاده 
استفاده از  توجه:

ابزارهاي واقعیت 
افزوده، به شرطی كه  
اثر حاوي كدنویسی  

هاي برنامه  به زبان
نویسی استاندارد 

 باشد، نیز مجاز است.

آشنایی با مشاغل   برای طراحی سناریو:
مختلف و رشته هاي تحصیلی مرتبط با 
آن از طریق طراحی تجربه داستان وار 

یادگیري، به كارگیري و  بازي تعاملی
 هاي زندگی یاددهی مهارت

هاي مغزي افراد از سنجش توانمندي
طریق گردآوري اطالعات مربوط به  

 واكنش بازیکن حین بازي
نه وار عالیق فرد در زمیيسنجش باز

 هاي شغلی ها و تخصصرشته

  هاي متاورسی با  تولید بازي توجه:
( و  Unity) یتیونیپلتفرم  استفاده از دو

، یا هر محیط دیگر مناسب براي سیمورال
تولید بازي در متاورس بر بستر بالک  

 چین، داراي امتیاز ویژه است. 

 دیتول
  ی افزارهانرم

 ی کاربرد
 )اپلیکیشن( 

برنامه  
كاربردي 

نصب  قابل 
اجرا بر و 

  روي
، رایانه

موبایل یا  
 تبلت

نیازسنجی و طراحی معماري پروژه با 
،  MVVM مانندمتدهاي متناسب 

یادگیري زبان برنامه نویسی مناسب 
استودیو،  اندرویددر محیط  مانند كاتلین 

  مدیریت پایگاه داده وفایلشی گرایی، 
، كتابخانه هاي  Room DBسرور، 

و مدیریت   اندروید، كار با سنسورها
،  Retrofitها، اتصال به سرور  آن

 Gitمپ، جاوا، و   فیکیشننوتی

های  همه زبان
  مانند: نویسیبرنامه

python, Microsoft 
Small Basic, C#, 

C++, Java, Katlin, 
Lua ، Solidity ،... و

در ضمن استفاده از  
ابزارهاي واقعیت 

افزوده، به شرطی كه  
حاوي كدنویسی به   اثر

هاي برنامه  زبان
نویسی استاندارد 
 باشدنیز مجاز است.

 برای  ساخت نرم افزار کاربردی : 
نرم افزارهاي مدیریت كارهاي گروهی، 

ریزي تحصیلی و  مدیریت زمان و برنامه
نرم افزارهاي آموزش الگوریتم و   شغلی

 نویسی هاي برنامهزبان
)شامل نرم افزار همیار روزانه فردي 

هدف گذاري زمانبندي شده، دریافت 
گزارش از وزن، قد، وضعیت سالمتی، 
خلق و خو، تغذیه، ورزش و مقایسه  
وضعیت فعلی و مطلوب و كمک در  

 ریزي(برنامه
نرم افزارهاي آموزش تعاملی محتواهاي  

علمی و كتب درسی )مانند ابزارهاي 
 ( Phetموجود در سایت 

 رمتمركزیغ ي ها شنیکیاپل توسعه   توجه:
(DApp)   براي بستر بالک چین، داراي

 امتیاز ویژه است.

 تارنما دیتول

 سایت()وب 

 تارنما

 )وبسایت(  

 HTML, CSS, Java فرانت اند:

script,  ،يهاها و زبانفرمپلت  
 یدر طراح يكاربرد  یسینوبرنامه

 ،يریكوئ ی(، جایو پو ستای)ا تیساوب
 تیریمد ي هاستمیس يساز یسفارش

متن باز مانند وردپرس، جومال،   يمحتوا
ساز فروشگاه يهاستمیدروپال، ... و س
 كارت، مجنتو و ... مانند اپن

،  PHP، وب واكنش گرا یطراح بک اند:

MySQL ، كار با سرورApache ... و 
كتابخانه ها  )اختیاري(: الراول، پیشرفته 

 يبرا   Djangoتون،یو امکانات پا
،  MVTوب،   یسینوبرنامه

PostgreSQL، 
Django Admin Site ،Nginxفاز ، 

 Penetration Test ،Loadاستقرار، 

Test ،Unit Testing ،  توسعه و
 ،  Restful API يسازاده یپ

 NoSQL يهاسیتاب ید

ها  ها، پلتفرمهمه محیط

هاي قابل  و زبان

 استفاده در توسعه وب 

ارز مدیریت تراكنش   هايپت یاسکر
یا هر نوع محصول نوآورانه بر  تالی جید

بستر بالک چین، طراحی سامانه مدیریت 
( شامل امکانات استاندارد و  CMSمحتوا ) 

عمومی و امکانات خالقانه و نوآورانه در  
هاي  زمینه ارائه خدمات آموزش مهارت

اي و هر  هاي حرفهزندگی، آموزش مهارت
حوزه نوآورانه و متناسب با نیاز بازار 

 ن المللی داخلی و بی
برنامه  توجه: از  تمام  اعم  كاربردي،  هاي 
ها  هاي دسکتاپ یا موبایل، وب سایتبرنامه

هاي ساخته شده، بدون كدنویسی، و بازي
كپی عینا  نمونهیا  از  شده  هاي  برداري 

جهانی موجود، در هیچ محیطی قابل قبول  
 نخواهد بود.
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 : اپلیکیشنشرایط اختصاصی اثر در زیرمحورهاي بازي و   

 عنوان پروژه و هدف و كاربرد آنمشخص بودن دقیق   .1

ي  شامل سناریو   براي ارزیابان( و )  Model-View-Control (MVC)سند شناخت نرم افزار،  شامل شرح كامل    )  ،داشتن راهنما .2

 براي جامعه مشتریان(.   و نحوه انجام بازي، گرفتن امتیاز و برد و باخت  بازي

 هاوقفه كلیه بخشاجراي بدون خطا و   .3

 مناسب، استفاده از جلوه هاي صوتی و تصویري جذاب   ايو چندرسانه   طراحی گرافیکی .4

 براي بازي   داشتن حداقل سه مرحله مجزاي داراي امتیاز مشخص .5

امکانات سخت .6 از  نوآورانه  استفاده  و  شناخت  در  تیم  پلت توانایی  و  شبکه  موبایل(،  انواع سنسورهاي  )مانند  ي هافرم افزاري 

 افزاري، داراي امتیاز ویژه است.سازي نرمپیاده

در صورت استفاده از موتورهاي بازي و ابزارهاي واقعیت افزوده، باید محیط مجتمع توسعه آن، نسخه مورداستفاده و تمام  .7

 هاي موردنیاز، به همراه محتوا و رسانه استفاده شده، ارسال گردد.كامپوننت

 . ارائه یک اثر می باشدفرد یا هر تیم، مجاز به  هر   .8

   :  توجه 

 هاي مورد انتظار محصول، بسیار مهم است. در تمام زیرمحورها استفاده از ابزار درست و متناسب با قابلیت -

ي آماده باشند، هابازيها و  هایی كه داراي محتواي نامناسب و اثرات روانی مخرب  یا كپی برداري عینی از سایر سلوشنطرح  -

 اهند شد.از مسابقه حذف خو

 : ايمرحله مدرسه 

 و تهیه مستندات تولید پروژه  ،ایده پردازی :1 گام

 (رسانیهاي اطالع)از طریق سامانه  نویسیبرنامهو مشاهده فیلم آموزشی مربوط به محور  دریافت   .1

افزار  نرم ای   ي، وب سایتساخت باز  يپروژه برا  فیمطرح شده، طرح مسأله و تعر  دهیا  يبازار هدف برا  ک ی  افتنی  ،يپردازدهیا .2

 هاي پروژه و تیم متناسب با نیازمندي  ،«های ناب و چابکمتدولوژی»و   «تفکر طراحی»مبتنی بر روش  ،  ازیموردن

  ی طراحهاي قابل اجرا، با توجه به متدولوژي متناسب با ماهیت و نوع محصول نهایی )مثال سکرام( و  تقسیم پروژه به بخش .3

 شده  فیتعر  يباز  اینرم افزار    يویسنار هاي هر بخش، مطابق با تم یالگور

 اهآن  یو طراح  اي()چندرسانه  افزارنرم  كاربريواسط    يساخت اجزا  يمناسب برا  طیمح  افتنی .4

 در آن  ویسنار  ا ی  تمیالگور  ي مرحله به مرحلهسازادهیموردنظر و پ  يباز  ا یافزار  ساخت نرم  يمناسب برا   یسیكدنو  طیمح  افتنی .5

معلم  و با همکاري و همفکري    آموزان سازندهدانششده توسط    جادیافزار انرم  یابیتست و خطا،  (گذاريكامنتارائه توضیحات ) .6

  انجمن  ياعضا  ریو سا  نویسیبرنامه  مسئول انجمن

 شده از آن  یبه روزرسان  يهابر آن و ساخت نسخه   د یجد  يهادهیافزار، اعمال ارفع خطاها، اصالح نرم .7

 و فیلم   نتیدر قالب پاورپو  پشتیبانیو    زيسا  ده پیا  ،حیاطر  ،تحلیلمستندات مراحل مختلف    هیته .8

فرم مورد استفاده، : تبیین هدف تولید محصول، جامعه مشتریان، فرآیند نیازسنجی و مهندسی پروژه، زبان و پلتشاملارسالی  فیلم  

افزار  هاي الکترونیکی میزبان نرمهاي مشابه، معرفی لینک سامانه یا سامانههاي برنامه نسبت به نمونهامکانات و مزیتافزار،  معماري نرم

 است.  سایتیا وب

 ارسال پروژه  و ت نام ثب :2 گام

با همکاري مسئول انجمن آموزن  دانش  توسط  با استفاده از نام كاربري و رمز ورود  سامانه سیدا/ شبکه شاداز طریق  نام  ثبت .1

   نویسی مدرسهبرنامه

 سامانه سیدا/ شبکه شاد  و سورس كد( در  «دقیقه  10»  فیلم معرفی اثر   ،PDFو  Wordفایل مستندات )بارگذاري   .2

 و حضوری(غیرحضوری  )ارزیابیارائه و دفاع از اثر  :3گام 

 رسهنویسی در مدتوسط داوران انتخاب شده از سوي ناظر برنامه  ،آموزانمستندات اثر دانش  غیرحضوريارزیابی    بررسی و .1

 آموزي  هاي دانششده توسط گروه   دیبرنامه تول  يافزار و اجرامستندات نرم  حضوريو دفاع  ه  ئارا .2

 ايیک اثر از هر زیرمحور به مرحله منطقه   و معرفی  سه زیرمحورهر  در  كننده  شركتآموزان  آثار دانش  براي تمامتکمیل فرم داوري   .3
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 یک هفته  اثر در زمانتکمیل پروژه و مستندات  و  اصالح   دانش آموزان،به    آثاربازخورد نقاط ضعف و قوت    ارائه .4

 علمی فناوریرویداد  : برگزاری4گام 

 گاماین   هاو نقد علمی توسط سایر گروه  امکانات مدرسه  ،نویسیهاي شركت كننده در محور برنامهبرگزاري رویداد، متناسب با تعداد تیم

علمی پژوهشی  آموزان عضو انجمن  با حضور همه دانشناسالم    و فارغ از فضاي رقابتی، مهیج  سامانه سیدا/ شبکه شادبرنامه  یک    در قالب

ناظر تخصصی تعیین شده توسط گران و تسهیلدر مدرسه و همکاري داوران دبیر مربوطه  و سایر دانش آموزان عالقمند،  نویسیبرنامه

 ايهماهنگی مدیر مدرسه و ناظر منطقه  با  مدرسه اي محور برنامه نویسی

 :مهم  نکته 

آموزان در محور برنامه نویسی، حاوي فیلم، سورس كد، خروجی و كلیه مستندات خواسته  كلیه مستندات اثر دانش  الزم است پوشه حاوي

(  picofile.com, bayan.irآموز، آموزشگاه یا رابط منطقه در فضاي به اشتراک گذاري فایل مانند )شده، زیپ شده و توسط خود دانش

 آپلود شود.  سامانه سیدا/ شبکه شاددر    pdfیا    zipقرار گرفته و به صورت    txtیا    wordآپلود شده و لینک آن داخل فایل 

 . مسئولیت حصول اطمینان از بارگذاری صحیح اثر و ارائه به موقع آن به داوران، بر عهده رابطان آموزشگاه و منطقه است *

 استانی و  ايمرحله منطقه  

 ند:داوري می شوزیر    گام سه    در قالب،  اي و استانینویسی در مرحله منطقه هاي خالقانه محور برنامهپروژه 

 ( در هر سه زیرمحور) بندی آثار بر اساس امتیازرتبهو حضوری غیر داوری  :1گام 

 هاتوسط داور تخصصی زیرمحورتوسط داوران    زیر محور سه  در هر    قبلمرحله    انآثار منتخب  غیرحضوري ارزیابی    وبررسی   -

براي ورود  اثر(  18 جمعاًهر زیرمحور )در  (به باال 90حائز نمره )ترجیحاً بندي شده براساس امتیاز رتبه ،اثر برتر    6از دعوت  -

 به گام دوم داوري

 توسط داوران   دانش آموزانبه    آثاربازخورد نقاط ضعف و قوت    ارائه -

 یک هفته  در زمانتوسط دانش آموزان  اثر  تکمیل پروژه و مستندات  و  اصالح   -

 و پاسخ به سؤاالت داوران  (نیآنال: داوری برخط )2گام 

و بستر   يبندطبق زمان)محور خود  یبا داور تخصص ياقهیدق 15جلسه   کیدر  (نیآنالبرخط )آموزان به صورت شركت دانش -

 و پاسخ  به سواالت داوران    (فراهم شده توسط اداره كل استان

   رمحوریاز هر ز  (داراي باالترین امتیازبه ترتیب  )برتر  اثر 3انتخاب -

 داوري  سوم  گامبه  براي ورود    (به باال  90)مستندات و كد آثار حائز امتیاز  ارسال   -

روزرسانی بهو پس از    ه نمود  شده توسط داوران را اصالح  انینقاط ضعف ب؛  آموزان دو هفته فرصت دارندمرحله شده دانش  نیدر ا  نکته:

 . آماده كنند  یاستان  يشركت در مرحله سوم داور  يو خود را برا  براي ناظر استانی ارسال نمایند ، مجددآن ها را  مستندات و كد

 )ارائه و دفاع از اثر(  برگزاری رویداد علمی فناوری: 3گام 

تر مفاهیم و مهارت هاي مرتبط با فناوري اطالعات(  )براي یادگیري پیشرفته   نویسیمرتبط با برنامهیا دو كارگاه    یک  برگزاري -

 استان   دبیرخانه  /با هماهنگی اداره آموزش متوسطه منطقه  مربوطه  اناز سوي ناظر  استانی  /اين منطقهاتوسط متخصص

 (نیآنالبرخط )حضوري یا    صورت  آموزي بهي دانشهاتیمتوسط  مستندات اصالح شده  پروژه و    ارائه   -

هاي مندي از نظرات و راهنمایی)به منظور بهرههر پروژه  ارائه    براينهایی    هاي ارزیابی همتا و ارزیابی تخصصیفرمتکمیل     -

 ها( اعضاي سایر تیم

با حضور ناظر - آثار  و رتبه(استانی  اي/)منطقهداوران تخصصی    ان ونقد و بررسی  نهایی  بندي  آثار  ، جمع  هر سه   در بندي 

 زیرمحور 

 به مرحله بعد  هاي تکمیل شده(اثر، به همراه مستندات و فرم  یکاز هر زیر محور  ها )اثر آنارسال    معرفی منتخبان و -

 :نکته 

به همراه ها  تمامی آناز  و    دنشواستانی از لحاظ علمی و فنی ارزشمند ونوآورانه محسوب می  مرحله  یافته به گام سومآثار راهتمامی  

 به نحو شایسته تقدیر خواهد شد.   یت مدرسه وسایر افراد مؤثرمدیر  ،راهنما  ، دبیرانايمدرسه  /ايمنطقهاستانی/  ناظران  
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

   اثر شناسنامه 

 .................................  شناسه گروه:  عنوان پروژه: 

 حوزه كاربرد: 

   تیسا وبطراحی     هاي كاربردي ساخت برنامه   ايي رایانههابازيساخت 

 

 

  استان

  شهرستان

  مدرسه نام  

آموزان عضو  نام و نام خانوادگی دانش

 گروه 
  

   كد ملی 

  پایه تحصیلی

  تلفن همراه 

  تلفن منزل 

  تلفن مدرسه 

 هدف پروژه 
 

 

هدف،  بازار  به  راجع  مختصر  توضیح 

بخش  سناریو،  افزار،  نرم  هاي  معماري 

پیاده نحوه  پروژه،  سازي، مختلف 

بر  آن  مزیت  و  موجود  هاي  نوآوري 

 هاي مشابه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانوادگی  نام و نام 

 مدیر واحد آموزش مجري

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خانوادگی  نام و نام 

 مشاور و راهنما 

 نویسیشناسنامه اثر محور برنامه -1-8 برگ شمارهنمون
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 به نام خدا

 خوارزمی جشنواره نوجوان 

 امتیاز 100                                        یاانهیرا  یهای محور ساخت باز ریز                                                      

 .................................  شناسه گروه:  تاریخ:

 عنوان بازي:  حوزه كاربرد:

 100جمع کل امتیاز از  : ............................................ به عدد ............................................... به حروف: 

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:
1 . 
2 . 
3 . 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 جمع  5 4 3 2 1 0 ضریب  معیار ردیف 

1 
هاي  تهیه سند بازي و مستندات كلیه فازهاي مهندسی و پیاده سازي پروژه متنایب با متدولوژي

 تفکر طراحی( - چابک -مهندسی پروژه )ناب
1       5 

2 
اهداف    يساز  ادهیپمطابقت مراحل، اهداف و كاركرد بازي ارسال شده با توضیحات شناسنامه و  

 به صورت كامل  ویشده در سنار ف یتعر
1 

     
 5 

3 
هاي  ها و آموزشارزش علمی و صحت اطالعات، )از دیدگاه علوم شناختی وسایر علوم( آزمون

 استفاده در مستندات بازيارائه شده در بازي و ذكر منابع علمی مورد 
1 

     
 5 

 5       1 هاي بازيداشتن راهنماي صوتی و متنی براي كلیه بخش 4

5 
هاي مختلف بازي و ناوبري ساده و سریع، عدم وجود خطا، اجرا و عملکرد صحیح اجزا و بخش

 و...( ها ها، پیوندها، پخش انیمیشنها، محاسبه امتیازات، ارتباط صفحه)حركت المان
2 

     
 10 

6 
ها، زمینهشنیداري )پس  -كیفیت هنري، طراحی گرافیکی، كیفیت، چیدمان و كاربرد عناصر دیداري

 ها و تصاویر(ها، گفتگوهاي صوتی، موسیقیها، متن، فونتكارالکترها، دكمه 
2 

     
 10 

 10       2 مشابه داخلی و خارجیكدها، طراحی و تولید اثر و نداشتن  خالقیت در سناریو، محتوا، 7

8 
هاي مختلف جریان بازي با موضوعات اعالم شده در  و بخش  و تناسب كاراكترها، پس زمینه ها، سناری 

 شیوه نامه و كیفیت علمی و اجرایی آن 
1 

     
 5 

9 
متفاوت با سناریوي خالقانه براي بازي با ثبت امتیازات جداگانه براي   حداقل سه مرحله  ف یتعر

 هر یک 
1 

     
 5 

10 
با نیازهاي جامعه و قابلیت تجاريتناسب محتواي نرم هاي انجام شده در سازي و تالشافزار 

 راستاي برندینگ 
1 

     
 5 

11 
از  ابزار كد   يساز   نهی به   ي هاک ی تکن   امکانات شیء گرایی،   استفاده  و  كاهش   ي برا   شرفته ی پ   يها ها 

 مصارف حافظه
1 

     
 5 

 5       1 رعایت اصول كدنویسی تمیز و كامنت گذاري كدها  12

13 
از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري، براي گردآوري اطالعات قابل استفاده    هاستفاده خالقان

 ي او هاتوانمنديكاربر براي ارزیابی پنهان 
2 

     
 10 

14 
هاي پاداش جالب براي برد در هر مرحله میزان جذابیت و مهیج بودن آن و درنظر گرفتن مکانیسم 

 بازي 
1       5 

 10       2 داورانهاي پاسخ صحیح به پرسش 15

        جمع امتیاز

 ای های رایانهزیر محور ساخت بازی -نویسیبرنامه محورارزیابی  -2-8برگ شماره نمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  79

   

 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز  100           یکاربرد  یافزارهامحور نرم  ریز -نویسیبرنامه محور ارزیابی                 

 .................................  شناسه گروه:                     تاریخ:

 عنوان برنامه كاربردي: حوزه كاربرد:

 

 100جمع کل امتیاز از   : ............................................ به عدد ............................................................   به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:

1  . 

2 . 

3 . 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:

 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 

 

 جمع 5 4 3 2 1 0 ضریب  معیار  ردیف

1 
هاي مهندسی  تهیه مستندات كلیه فازهاي مهندسی و پیاده سازي پروژه متناسب با متدولوژي

 تفکر طراحی(  -چابک -صورت گام به گام )نابپروژه به
2       10 

2 
اهداف    يسازادهیپمطابقت مراحل، اهداف و كاركرد بازي ارسال شده با توضیحات شناسنامه و  

 به صورت كامل مستندات شده در  ف یتعر
1       5 

3 
افزار و ذكر منابع علمی  هاي ارائه شده در نرمها و آموزشارزش علمی و صحت اطالعات، آزمون

 افزارنرممورد استفاده در مستندات 
1       5 

4 
  دست کیو ساده و    يكاربرد  دمانی چافزار، داشتن واسط كاربري مورد پسند كاربر،  جذابیت نرم

افزار و حركت و  نرم  يو عناصر و اجزا  طیبودن مح  ایگوو  و...(    ریها، متن، تصاوعناصر )دكمه

 برنامه ياجرا نیآسان كاربر ح تیهدا

2       10 

 5       1 در بخش »درباره ما« نوشتن عنوان برنامه و مشخصات صاحب اثرداشتن راهنما و  5

6 
افزار هاي مختلف نرمافزار و عملکرد صحیح كلیه اجزا و بخشبدون خطا بودن، اجراي كامل نرم

 ها، پیوندها، پخش فیلم و...(ها، محاسبه امتیازات، ارتباط صفحه)حركت المان
2       10 

 5       1 فرم افزاري هر پلت فرمه بودن و استفاده نوآورانه از امکانات سخت افزاري و نرم چند پلت  7

 5       1 شرفته یپ يهاابزار ها وكدپایگاه داده،  مناسب از و  نهیاستفاده به تعاملی بودن نرم افزار،  8

9 
افزار با محورهاي تعیین شده  محتواي نرمسازي در داخل و خارج كشور و تناسب  قابلیت تجاري

 در شیوه نامه 
2       10 

10 
اصالت طرح  میزان خالقیت و نوآوري در ایده و اجرا، عدم وجود نمونه مشابه داخلی و خارجی،  

 افزارنرم طیو مح
2       10 

 10       2 حجم بهینه نسخه قابل نصب برنامه، سادگی نصب و اجرا و سرعت باالي اجراي آن  11

 5       1 رعایت اصول كدنویسی تمیز و كامنت گذاري كدها  12

 10       2 هاي داورانپاسخ صحیح به پرسش 13

        جمع امتیاز

 یکاربرد یمحور نرم افزارها ریز -نویسیبرنامهمحور   ارزیابی -3-8ه برگ شمارنمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  80

 
 

 نام خدابه 

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز   100          (ewebsitمحور تارنما )ریز -نویسیبرنامه ی محورارزیاب                    

 شناسه گروه:  تاریخ :

 عنوان تارنما:  آدرس اینترنتی: 

 

 100جمع کل امتیاز از   : ............................................ به عدد ............................................................   به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:

1 . 

2 . 

3 . 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 

 

ف
دی

ر
 

 معیار 

ب 
ری

ض
 

 جمع  5 4 3 2 1 0

1 
هاي مهندسی  سازي پروژه متناسب با متدولوژيتهیه مستندات كلیه فازهاي مهندسی و پیاده  

 تفکر طراحی(-چابک-صورت گام به گام )نابپروژه به
2       10 

2 
  ي سازادهیپمطابقت مراحل، اهداف و كاركرد تارنماي ارسال شده با توضیحات شناسنامه و  

 به صورت كامل مستندات شده در  ف یاهداف تعر
1       5 

3 
هاي ارائه شده در تارنما و ذكر منابع علمی  ها و آموزشاطالعات، آزمونارزش علمی و صحت  

 افزارمورد استفاده در مستندات نرم
2       10 

4 
  دست کیو ساده و    يكاربرد دمانیچجذابیت تارنما، داشتن واسط كاربري مورد پسند كاربر،  

و حركت    وبسایت   يو عناصر و اجزا  طیبودن مح  ا یگوو  و...(    ریها، متن، تصاوعناصر )دكمه
 آسان كاربر   تیو هدا

1   
   

 5 

 5       1 در بخش »درباره ما« نوشتن عنوان برنامه و مشخصات صاحب اثرداشتن راهنما و  5

 10       2 اجراي كامل و منطقی همه منوها و زیرمنوهاي تارنما، بدون خطا و وقفه و صحت همه پیوندها  6

 5       1 ها اعم از موبایل و دسکتاپ وابستگی به مرورگر خاص و قابلیت نمایش صحیح در همه پلتفرم عدم   7

 10       2 شرفته ی پ   ي ها ها وابزار كد پایگاه داده،    مناسب از   و   نه ی استفاده به تعاملی و پویا بودن تارنما و   8

9 
افزار با محورهاي تعیین  محتواي نرمسازي در داخل و خارج كشور و تناسب  قابلیت تجاري

 شده در شیوه نامه 
1       5 

10 
اصالت  میزان خالقیت و نوآوري در ایده و اجرا، عدم وجود نمونه مشابه داخلی و خارجی،  

 تولید شده طیطرح و مح
2       10 

 5       1 تر و كاراتر( سرعت باالي بارگذاري صفحات براي كاربر )سریع  11

 5       1 رعایت اصول كدنویسی تمیز و كامنت گذاري كد  12

13 
هاي بک اند و فرانت اند براي هاي برنامه نویسی در بخشاستفاده نوآورانه از امکانات زبان

 ارائه امکانات جدید 
1       5 

 10       2 هاي داورانپاسخ صحیح به پرسش 14

        جمع امتیاز

 (websiteتارنما )محور ریز -نویسیبرنامهی محور  ارزیاب -4-8 برگ شمارهنمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  81

 

-  

 نام خدابه 

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز   100            یسینوبرنامهانتخاب تیم برگزیده نهایی محور                         

 ..........................  شناسه گروه:  تاریخ و ساعت: 

 عنوان پروژه:  آدرس اینترنتی: 

 

 100جمع کل امتیاز از   ............................................ : به عدد ............................................................   به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:

1  . 

2 . 

3 . 

 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی امضا:
 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 

ف 
دی

ر
 

 معیار

ب 
ری

ض
 

 جمع  5 4 3 2 1 0

 5       1 مستندات اثر شامل فرآیند مهندسی پروژه، كد، خروجی و فیلمارسال كامل  1

 5       1 میزان مطابقت كارایی اثر با توضیحات شناسنامه و اسناد پروژه  2

3 

ها، متن،  عناصر )دكمه  دستکی و ساده و    يكاربرد  دمانیچداشتن واسط كاربري مورد پسند كاربر،  

 ي اجرا نیآسان كاربر ح تیافزار و حركت و هدانرم يو عناصر و اجزا طیبودن مح ایگو  وو...(  ریتصاو

 برنامه 

2       10 

 5       1 در بخش »درباره ما« نوشتن عنوان برنامه و مشخصات صاحب اثرداشتن راهنما و  4

5 
ها، محاسبه  افزار )حركت المانهاي مختلف نرمصحیح كلیه اجزا و بخشافزار و عملکرد  اجراي كامل نرم

 ها، پیوندها، پخش فیلم و...( امتیازات، ارتباط صفحه
1       5 

 5       1 هاي برنامه نویسی براي ارائه امکانات جدید استفاده نوآورانه از امکانات زبان 6

 10       2 شرفتهیپ يهاابزار  ها و كدپایگاه داده،  مناسب از و  نهیاستفاده بهتعاملی بودن و  7

 5       1 افزار با محورهاي تعیین شده در شیوه نامه سازي در داخل و خارج كشور و تناسب محتواي نرم قابلیت تجاري  8

9 
  طیاصالت طرح و محمیزان خالقیت و نوآوري در ایده و اجرا، عدم وجود نمونه مشابه داخلی و خارجی،  

 افزار نرم
2       10 

 5       1 حجم بهینه نسخه قابل نصب برنامه و سرعت باالي اجراي آن  10

 10       2 رعایت اصول كدنویسی تمیز و كامنت گذاري كدها  11

 5       1 هاي جدید براي توسعه برنامه  آموزان و ارائه ایدهبرنامه از زبان خود دانشهاي بیان نقص 12

 10       2 هاي داورانپاسخ صحیح به پرسش 13

 5       1 يحرفه ا   يدها ی جذاب و متناسب با پروژه و اسال   یک ی گراف   ر ی تصاو   شن، ی م یاستفاده از بروشور، ان  14

15 
و    یرتخصصیغ  ،یرفنیاصطالحات نابجا )غ  يریكارگاز به  زیو مناسب به زبان بدن و پره  ح یتوجه صح

 ( انهیعام
1       5 

        جمع امتیاز 

 یسینوبرنامه  رمحوریسه ز دهیبرگز گروهانتخاب ارزیابی  -5 -8برگ شماره نمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  82

 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز   100                            یبخش ارائه حضور  یهمتا یابیفرم ارز                                              

 نام و نام خانوادگی :  تاریخ و ساعت: 

 عنوان پروژه مورد بررسی:  زیرمحور پروژه مورد بررسی 

 100جمع کل امتیاز از   : ............................................ به عدد ............................................................   حروف:به  

 

 نقاط قوت:  

 
 نقاط ضعف: 

 
 پیشنهادات شما: 

 ............... ........................................: نام و نام خانوادگی   امضا:

ف
دی

ر
 

 امتیاز )نمره موردنظر را تیک بزنید( معیار بررسی 

1 
تن صدا،   نفس و كنترل  به  اعتماد  با  كنترل  كالم و جذب مخاطب  يرگذاری تاثحركت   ،

 ، تلفظ و كاربرد صحیح كلمات هیجا از مکث و تکاستفاده به سرعت كالم،
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 
 ، یرفنی)غ اصطالحات نابجا يریكارگاز به زیپرهتوجه صحیح و مناسب به زبان بدن و 

 ( عامیانهو  یرتخصصیغ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كردن سخن به شکل غیرمتعارفكردن و كوتاهپرهیز از طوالنیمدیریت زمان و  3

4 
نوشتن كد تمیز ) كامنت گذاري، نام گذاري استاندارد متغیرها و فاصله ها و..( و همچنین  

 هاي نوین كدنویسی و ابزارهاي مناسب كارگیري اتکنولوژيه ب
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5 
بروشور، انیمیشن، تصاویر گرافیکی جذاب و متناسب با پروژه و اسالیدهاي  استفاده از  

 ايحرفه
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6 
از زبان خود    هاينقص  انیب توسعه    يبرا  دیجد  يهاده ای  ارائه  و  انآموزدانشبرنامه 

 برنامه 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

7 
 ریها، متن، تصاوعناصر )دكمه  کدستیو ساده و    يكاربرد  دمانیچ  واسط كاربر زیبا،

  آسان كاربر تیو حركت و هدا اثر يو عناصر و اجزا طیبودن مح ایگو  وو...(  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

8 
تناسب محتواي نرم  يسازيتجار  تیقابل   يازهانی  با  افزاردر داخل و خارج كشور و 

 روز جامعه 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

9 
میزان خالقیت و نوآوري در ایده و اجرا، عدم وجود نمونه مشابه داخلی و خارجی، 

 افزار كاربردي(پروژه )اعم از تارنما، بازي یا نرم طیاصالت طرح و مح
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كارایی اثر در برآورده كردن نیاز جامعه مشتریان 10

  امتیازجمع 

 نویسیفرم ارزیابی همتا محور برنامه -6 -8برگ شماره نمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  83

 

 

 
هاي تفکر منطقی و انتقادي، بردباري، برقراري ارتباط مؤثر با آموزان »جهت تقویت مهارتفرصت براي دانشاین محور به دنبال ایجاد  

دیگران )كالمی و غیر كالمی( از طریق به چالش كشیدن خود و دیگران با در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و زیست محیطی  

هاي چهار نفره )دو نفر موافق و دو نفر مخالف( و با انتخاب یک  ب گروه آموزان در قال در این محور دانش در قالب یک مناظره علمی است. 

زیر نظر دبیر مطالعات اجتماعی مطابق توضیحات زیر به فعالیت ( سازماندهی و  1- 9مطابق نمون برگ شماره  موضوع واحد و مورد توافق )

 پردازند:می

 اي/ شهرستانی و استانی اي/ ناحیهاي، منطقهمرحله مدرسه 

 نفره مناظره 4هایتشکیل گروه  اول:گام 

 له/ موضوع و ارائه آن به مدرسهأهای مناظره بر روی مستوافق گروه  گام دوم:

  ) تدوین فرم رویدادنگاری(طراحی و تولید محتوا  گام سوم:

 های داوری برگ برگزاری جلسه مناظره مطابق جدول زیر و نمون  گام چهارم:
 

 مالحظات زمان اقدام  ردیف

 (3و   2زنگ هشدار و پایان )در دقایق   دقیقه   3 اظهار نظر گروه موافق 1

 (3و   2زنگ هشدار و پایان )در دقایق   دقیقه   3 اظهار نظر گروه مخالف 2

 

 (4و   3هشدار و پایان )در دقایق  زنگ   دقیقه   4 اظهار نظر گروه موافق 3

 (4و   3زنگ هشدار و پایان )در دقایق   دقیقه   4 اظهار نظر گروه مخالف 4

 

 (4و   3زنگ هشدار و پایان )در دقایق دقیقه 3 گیري گروه موافق بندي و نتیجهجمع 5

 (4و   3زنگ هشدار و پایان )در دقایق   دقیقه 3 گیري گروه مخالفبندي و نتیجهجمع 6

 دقیقه 3    اشاره به نقاط قوت و راه حل هاي خالق و نو مخاطبان:  بندي نهایی توسطه مدیر جلسه مناظرهجمع

 : اعالم نتیجه

 

 

 

 

 

 دقیقه 20جمع کل زمان مناظره  :  

 

با توجه به اهمیت منابع زیست محیطی و ضرورت اشاعه آن براي عموم جامعه، ضبط و فیلمبرداري از موضوع مناظره   :نکته -

 ( و ارسال آن به دبیرخانه اجرایی جشنواره ضروري است.  1-9)نمون برگ شماره    12ردیف  

 

    مطالعات اجمتاعي  محور مناظره -9
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 به نام خدا          

 جشنواره نوجوان خوارزمی             

 ای( ای و منطقه)مرحله مدرسهموضوعات مناظره 

                        

ف
دی

ر
 

 ها مشترك تمام پایه ای(ای و منطقهمدرسهدر مرحله )موضوعات پیشنهادی مناظره علمی 

  .است  مواجه  چالش زیاد،  با  ما  كشور  نوجوانان به ویژه در میان  یرانی ا  ي هاهخانواد  در  ياسانهر  سواد 1

  شده است.   مطلوب  شهروند  پرورش  باعث  مدارس  در  يشهروند   حقوق  تیرعا  و  آموزش 2

 .است  شده  كشورمان  نوجوانان  تیهو  بحران  از  يریجلوگ  موجب  آموزاندانش  نیب  در  يگر  مطالبه  و  يگرپرسش   آموزش 3

 آمیزي دارد. رفتار تبعیضدر مقایسه با سایر كشورها،    ،ما  كشور  در  بشر  حقوق  با   رابطه  در  متحد  ملل  سازمان 4

 . است  شده  جامعه  در  زنان  و  دختران  گاه یجاارتقاي    موجب  ،ما   مدارس  در   یتیترب  و  یآموزش  يهارنامهب 5

 .است، روابط بین مردم را با چالش، مواجه نموده  ما  كشور  در(  و ...   ماهواره  ،نترنتیا)  یاجتماع  يهاشبکه 6

 است.   فیضع  كشورهاسایر    با   سهیمقا  در  رانیا  یاسالم  يجمهو  يمایس  و  صدا  یفرهنگ  و  یغیتبل  ،یآموزش  يهابرنامه 7

9 
  داشته  خوبی عملکرد، متوسطهدوره اول  یدرس كتب محتوايتولید   نهیزم  در پرورش و آموزش وزارت یدرس كتب فیلأت دفتر 

 .است

 .دارد  جهان   به  هئارا  تیقابل(  و ...   يمعمار  هنر)  یاسالم یرانیا  تمدن 10

 است   شده   مسئول  و  متعهد  يافراد  پرورش  باعث  ی رانیا  خانواده  در  ریپذ  تیمسئول  یفرزندان  تیربت 11

12 
 تنوع   خسارت  ،يانرژ  خاک،  شیفرسا  ،یآب  كم  ،هوا  یآلودگ)  یطیحمستیز  چالش   پنج  تیریمد  و  يزیربرنامه  در  رانیاكشور  

 .است  مواجه  یطحیم   ستیز  تیامن  بحران  با  ی(ستیز

13 
  مردم  ی خصوص  حقوق  با ، شهروندان  ت ی امن  حفظ  منظور  به  (  و ...  ها چهارراه ، مترو )  شهرها  ی عموم  ي فضا  در  موجود  ي ها ن ی دورب 

 .است   تعارض  در 

 

 نام گروه:  موضوع مورد توافق مناظره: 

 پسرانه        دخترانه        خاص      نام مدرسه: عادي

 تلفن مدرسه: 

 استــــــان:

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: 

 خانوادگی دبیر راهنما : نام و نام  

 نام و نام خانوادگی اعضاي گروه موافق: .1 .2

 نام و نام خانوادگی اعضاي گروه مخالف:  .  1 .2

 نام و نام خانوادگی رابط جشنواره :  

 و انتخاب موضوع مناظرهنمون برگ ثبت نام  -1-9برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز  100                                           مناظرهمحور معیارهای داوری                                                                               

 
 

 داوری هایمعیار

مع 
ج

 

 امتیاز داور

ب 
ری

ض
 

 الف( رعایت اصول و اخالق 

 مقابل(  طرف  هايبه استدالل  دادن  مخالف و گوش  نظرات  آراء،  به  )احترام  مناظره  اخالق  . رعایت1 1 1 2 3 4 5 5

 یکدیگر  از  گروه  اعضاء پشتیبانی  و  . حمایت2 1      5

 ادبی   متانت  و وزانت  اشخاص،  حرمت  . حفظ3 1      5
 عقاید  و  نظرات  القاء  و  بیجا  تعصب  از  . دوري4 1      5
  گیری ) ضریب (  نتیجه تا  مساله  طرح  از  مستدل و منطقی علمی، فرآیندهای رعایت  و ب( توجه 

 هاسخنرانی  در  استفاده  قابل  نظري  مبانی  پراكندگی  و  تعدد   از  و اجتناب  مناظره  مناسب  سبک  . انتخاب1 1      5

10     
 

2 
معتبر و    مدارک  و  اسناد   به  استناد   اطالعات و  جمع آوري  و  موضوع  با  ارتباط  در  پژوهش  و  . تحقیق2

 به كارگیري برهان ها و دالیل علمی )رویدادنگاري(  
 علمی  و  شده  تجربه  مبانی  و  اصول  منطقی،  هاي   گزاره  از  . استفاده3 1      5

 مهارت ارائه   و بیان فنج( 
 سره  لغات  كارگیري  به  و  فارسی  زبان  دستور  . رعایت1 1      5
 مناسب(   پایان  و  آغاز  بدن،  زبان  چشمی،  ارتباط)صحیح    ارتباط  . برقراري2 1      5
 مطالب   بندي  . جمع3 1      5

 بحث، مساله شناسی و ارائه راه حل  مورد موضوع به  نسبت اشراف  و احاطه (د
 له أ. شناخت مساله و بیان مس1 1      5
 مسائل   علل  تحلیل  در  انعطاف  و  اندیشیژرف  . جامعیت،2 1      5
 سوااالت گروه مقابل به صورت منطقی    به  گویی  پاسخ.  3 2      10
 آفرینی(  )نقشهاحلاجرایی كاربست راه  و  دقیق  و  مشخص  هايحلراه  . ارائه4 1      5
 ها سخنرانی گیرینتیجه( ه 

5     
 

1 
  براي  مطالب   بودن  استفاده  علمی، آگاهی بخشی و قابل  وزانت  پختگی،  از  هاسخنرانی  . برخورداري1

 مخاطبان 
 )عملیاتی(   بیانیه گام دوم  به  توجه  و  مفاهیم  در  . نوآوري2 2      10
 لهأ. ارائه راهکار نسبی حل مس3 1      5

10     
 

2 
بندي و رویکرد تطبیقی به موضوع با توجه به تجارب  هاي موفق و جدید، جمع. شناخت و بیان تجربه4

 جدید

 

 . .................................................... 2    ....................................................  . 1نام و نام خانوادگی اعضاي گروه   گروه دوم موافق    گروه اول موافق

 پسرانه        دخترانه        خاص      عادي نوع مدرسه:

 تلفن مدرسه: 

 استــــــان:

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: 

 محل برگزاري.....................                                تاریخ و ساعت ارزیابی: زمان كل:  

    زیست محیطی       سیاسی       اقتصادي        فرهنگی         اجتماعی      موضوع مناظره:

 عنوان دقیق موضوع مناظره: 

 ........................ امضا و نام داور:               امتیاز................................ مجموع 

 داوری محور مناظره علمی -2-9برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی  

 صورتجلسه                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم اعالم رأی نهایی

 گروه موافق  گروه مخالف  امضا داور

 امتیاز داوري

 ردیف  اسامی داور یا داوران

 1 نام و نام خانوادگی:   

 2 نام و نام خانوادگی:   

 3 نام و نام خانوادگی:   

 : گروهمجموع امتیاز هر     

 مالحظات داوري در صورت لزوم:     

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

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

 ..............................: (دبیرخانه )منطقه/ استان/ کشور نام و نام خانوادگی ناظر فنی
 

 : امضا 

 ................................ (:ستاد )منطقه/ استان/ کشور نام و نام خانوادگی ناظر فنی 

 : امضا 

 آموزیدانشهای مشخصات گروه

 عنوان دقیق گزاره: 

 رویدادعلمی:                     

 محل برگزاری:        

 شروع................             ساعت خاتمه.................................تاریخ..........................    ساعت 

               .............................. :نام رابط جشنواره        ...............................راهنما:  نام دبیر          ............    ....................: نام مدرسه

 اعضاي گروه مخالف:                                                                   : موافق اعضاي گروه

1) ......................................... 2 )..........................  .................         1) ...........................................  2 ).......................................... 

 اجتماعی مطالعات محورمناظره صورتجلسات  -3-9برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 ها ثبت نام گروه                                                                          

 

 نوع مدرسه :                 نام مدرسه:  :سامانه سیدا/ شبکه شاددر  گروهشناسه 

 مناظره:   موضوع دقیق 

 

 موافق   1مشخصات گروه  

 پایه تحصیلی: نام و نام خانوادگی:

  نام دبیر راهنما :  كالس:

 پست الکترونیک:  تلفن همراه: تلفن مستقیم: 

 

 

 مشخصات اعضای گروه 
 مخالف   2گروه  موافق   1گروه 

 2عضو  1عضو  2عضو  1عضو 

     نام و نام خانوادگی:

     نام دبیرستان: 

     پایه تحصیلی:

     نام كالس: 

     تلفن همراه:

     تلفن مستقیم: 

 امضا:
   

 

 

 

  

 مخالف  2مشخصات گروه  

 پایه تحصیلی: نام و نام خانوادگی:

   نام دبیر راهنما : كالس:

 پست الکترونیک:  تلفن همراه: تلفن مستقیم: 

 فرم ثبت نام گروه ها -4-9برگ شماره نمون
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 به نام خدا          

 جشنواره نوجوان خوارزمی         

 دفتر کارنما     

 فرم چکیده رویدادنگاري 

  موضوع و عنوان دقیق مناظره : 

 

 اسامی اعضاي گروه

 گروه دوم مخالف  گروه اول موافق 

1) 

2) 

1) 

2) 

 چکیده: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 

 

 

 

 

 امضا دبیر راهنما :  نام خانوادگینام و  

 

 

 

 

  

 دفتر کارنما محور مناظره علمی -5-9برگ شماره نمون
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روزانه و در جهت   یاز زندگ  ی آن بخش  يدارد و كاربردها  يموثر در درک قانون مند  یو نقش  یدر قوه تعقل انسان  شهیر  اتیاضیر

  ی جی موجب درک تدر  ات،یاضی از منظر ر  یرامونی پ  طیبه مح  ستنی. نگردیآیمختلف به شمار م  يها در حوزه  یحل مشکالت زندگ

كشف الگوها   ت،یاز واقع یاست و به آشکار شدن بخش یحاكم بر هست يهايعت و كشف نظام مندیطب يها ياز قانونمند یمراتب

 يهادهیعلم در مطالعه پد  نیا  ژهیو  تیانجامد. ظرف  یم  یاضیدانش ر  يو گسترش مرزها  نیشیپ   يهادهیاصالح ا  د،یو روابط جد

كند. عالوه بر    یفراهم م  داریبه توسعه پا  یابینه از آن و دستیبه  يبهره بردار  عت،یارتباط با طب  ي برقرار  يرا برا  نهیزم  ،یرامونیپ

 گر ید  يسازد. از سویممکن توانمند م  ي ها  تیو كنترل وضع  ین یشبیو پ  دهیچیپ  يها  تیموقع  قیدق  فیآن انسان را در توص

افراد را    بیترت  نیبدفراهم آورد و    یاستدالل  يهاپرورش تفکر و توسعه مهارت  يرا برا  یمناسب  يهافرصت  ؛تواند  یم  اتیاضیر

ازجمله ارتباط    ات،یاضیر  گرید   يها  تیروزمره آماده سازد. قابل  یزندگ  اتیو مقتض  یمواجه مناسب و مؤثر با مسائل انتزاع  يبرا

ارزشمند    یكار، آن را به عنوان دانش  طی و مح  يحرفه ا  ،یعلم  يهاعلوم، نقش و كاربرد آن در حوزه  ریو قدرت تعامل آن با سا

 اعداد،)  اضییر  میبا تمركز بر درک مفاه  اضییمحور به دنبال توانمندسازي دانش آموزان در درس ر  نیست. اساخته ا  تیحائز اهم

له، استدالل و اثبات، أحل مس) مانند یاضیر يهاو مهارت ندهای فرا نیو همچن یاضیهاي رتیهندسه، آمار و احتمال( و جذاب جبر،

  ات یاضیدر ر  يو استفاده از ابزار، فناور  يریتفکر خالق، اندازه گ  ،یاضیر  یو مفهوم  یموضوع  يوندها یو پ  اتصال  ،یاضیگفتمان ر

 است.   آن و...(  يو كاربردها

تولیدات  »« و  پژوهش در ریاضی«، »ریاضی و فناوری اطالعاتزیرمحور »  3  یکی از  درآموزان آثار خود را  دانش  ،در این محور

  یا   با راهنمایی دبیر ریاضی به صورت فردي  تولید نموده و  (2-10)جدول شماره  بندي موضوعی  دسته  براساس  ،«ریاضی پایه

با   راستاي آشنایی بیشتر  در  و   و با عضویت در انجمن علمی پژوهشی ریاضی در مدرسههاي زیر  گروهی )دو نفره( مطابق گام

پردازي در ارتباط با زیرمحورهاي  ایده  دوره اول و   ضیهاي درسی ریاانتخاب مفاهیم پرچالش كتاب،  كاربردهاي ریاضی در زندگی

 پردازند.به فعالیت می  ریاضی

 : ايمرحله مدرسه -

   اثرو ارائه تولید : 1گام 

 نفره(    گروه هاي دوثر به صورت انفرادي و یا گروهی )تولید ا  و  طراحی −

 ان  آموزدانشارائه آثار و تولیدات در كالس و تکمیل و اصالح اثر با توجه به راهنمایی معلم ریاضی و   −

 سامانه سیدا/ شبکه شادشبکه  ( در  شناسنامه اثر و دفتر كارنما،   PDFو    Wordفایل مستندات )  بارگذاري  و   نامثبت −

 آموزان توسط دانش

ها در زیرمحورهاي  ات آن ان براي تولید آموز دانش ریاضی درس    « تحصیلی   ارزشیابی پیشرفت نمره مستمر  »   از خشی  ب : نکته

 ریاضیات قرار داده شود. 

 اثر  دفاع از: 2گام

از هر زیر محور  بررسی و پس از تکمیل فرم داوري،   ربطذي دبیرتوسط    ،یزیرمحور ریاضهر سه  ان در  آموزدانشكلیه آثار -

 می شود.  معرفیاي  به مرحله منطقهیک اثر  

 :و استانی  ايمنطقه   مرحله -

 داوري می شود.  بخش  2در  ،  ايمدرسهمستندات آثار منتخب مرحله  در این مرحله  

 ات ايضير  ر محو  -10
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به صورت غیرحضوري بررسی و از هر زیر  سه زیرمحور، توسط سه داور مجزا،  هر  ، در  قبلیآثار ارسالی از مرحله    :اول  بخش

 می شود.  دوم معرفی  و به بخش  اثر برتر انتخاب    6محور  

ضمن ارائه و دفاع  ياقهیدق 15جلسه   ک یدر )آنالین( غیرحضوري حضوري/ آموزان به صورت مرحله دانش ن یا در:  بخش دوم

 شود.  یم  یمعرف  بعدانتخاب شده و به مرحله    ،اثر  یک  رمحوریمرحله از هر ز  نیدهند. در ایاالت داوران پاسخ م سؤبه  از اثر،  

 : نکته

و براي ارسال به اصالح  طی دو هفته  شده توسط داوران را    انینقاط ضعف ب  قبل از شروع هر مرحله،  باید   منتخبان −

 روزرسانی نمایند.مرحله بعد، به  

 دقت تکمیل و ارائه نماید. شركت كننده باید شناسنامه اثر را در تمام زیر محورهاي ریاضی  با   −

 انتخاب نمایند از امتیاز ویژه برخوردار خواهد بود.  1-10شماره   مطابق جدولخود را    موضوعآموزان  دانشچنانچه   −

 در صورت نیاز به كدنویسی در زیر محور اول، ارائه محتواي كدنویسی الزامی است. 2-10در جدول −

 

 زیرمحورها و قالب ارائه اثر محور ریاضیات  -2-10برگ شمارهنمون

 توضیحات  قالب ارائه اثر  زیرمحور  ردیف

1 
ریاضی و 

 فناوری اطالعات 

نرم وب،  افزارها، اپلیکیشن، 
آزمایشگاه ریاضی، بازي، واقعیت  

 مجازي، واقعیت افزوده

 ( امتیاز ویژه دارد.1-10پرداختن به مفاهیم نمون برگ )
ت انتشار  قابل  سواالت  از  در    مزیاستفاده  آن  مشابه  و 

 .دارد  ازیبانک سوال و... امت  جادیصورت ا

2 
پژوهش در 

 ریاضی 
انیمیشن، موشن گرافی، فیلم، 

 موشن، اینفوگراف مستند، استاپ  

 هاي پژوهش: زمینه
 مفاهیم پرچالش كتاب هاي ریاضی دوره  اول متوسطه  -
 تاریخ ریاضی  -
 زندگی نامه ریاضی دانان ایران و جهان   -
 كاربرد ریاضی   -
 حل مسائل ریاضی به روش هاي جددید و خالقانه    -

حداكثر   اینفوگراف  جز  به  اثر  ساخت  زمان  مدت  نکته: 
 دقیقه است. 10

3 
تولیدات ریاضی  

 پایه

و   مکانیکی  ابزارهاي  ها،  بازي 
هاي   ترسیم  ریاضی،  الکترونیکی 
طنز   مشاغل،  ابزارهاي  ریاضی، 

 ریاضی، تولیدات آزاد

اول    ی دورهاضیر  يهاپرچالش كتاب  میرداختن به مفاهپ
ع با هدف  مفاه  یبخش  ت ینیمتوسطه  كاربردها  میبه   يو 

 دارد.  ژهیو  ازیامت  یاضیر
آزاد،    نکته: در قسمت توانند هر آموزان میدانشتولیدات 

نوع اثر مرتبط با ریاضی كه در سایر زیرمحورها نیست؛ 
  ارائه نمایند.

 امتیاز ویژه  برخوردار ازریاضی  پیشنهادی محورمفاهیم   -1-10شماره  برگنمون

 مفاهیم دارای امتیاز ویژه  پایه ردیف

 هفتم 1
صحیح عددهاي  جبري  -عملیات  هاي  هندسی  -عبارت  هاي  هاي    -تبدیل  شکل  مساحت  و  حجم  محاسبه 

 مختصات  -اعداد اول  -نمودارهاي آماري  -منشوري

 هشتم 2
فیثاغورس   -هاي جبريتجزیه عبارت  –معادله  -اعداد گویامحاسبات   زاویه هاي   -جذر  –توان    -رابطه 

 بردار و مختصات  -احتمال-هم نهشتی مثلث ها  -مركزي و محاطی در دایره  

 نهم 3

حجم هرم و   -احتمال  مجموعه و   -هاايتقسیم چند جمله  - قدر مطلق  –معادله خط    - مجموعه و احتمال  

  –تشابه    -اتحادها  -نامعادله ها  -هاي خطیستگاه معادلهد  -ریشه گیري  -مساحت كرهحجم و   -مخروط

 عددهاي حقیقی 



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  91

 

 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 شناسنامه اثر محور ریاضی                                                                          

 زیر محور:  ...................................... ......   شناسه گروه:

  عنوان اثر:

  استان 

  شهرستان

  نام مدرسه 

نام و نام خانوادگی 

 ان عضو گروه آموزدانش

  

   كد ملی 

  پایه تحصیلی

   تلفن همراه

   تلفن منزل

  تلفن مدرسه 

مشخصات كامل مشاور  

 پروژه )دبیر راهنما(

 

 

 
 

توضیح مختصر راجع به  

 اثراهداف و كاربردهاي  
 

 

 

 انحصاري  QRمحل درج    

 نام و نام خانوادگی

 مدیر واحد آموزشی مجري 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا 

 خانوادگینام و نام  

 مشاور و راهنما

 

 

 

 

 شناسنامه اثر محور ریاضی -3-10برگ شماره نمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  92

-  

                       

 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 اثر محور ریاضی گزارش                                                                                

    ای: ...........................تاریخ مرحله منطقه  ای: ..............................تاریخ مرحله مدرسه    تاریخ شروع به کار: ............................

 واقعی  زمان شده  بینی پیش زمان هفتگی  وقایع و اتفاقات فعالیت ها، هفته ماه

 

1    
2    
3    
4    

 

1    

2    
3    
4    

 

1    
2    
3    
4    

 

1    
2    
3    
4    

 

1    
2    
3    
4    

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت گزارش اثر ریاضی در دفتر کارنما  -4-10برگ شمارهنمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  93

 

 

 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز  100                                       محور ریاضی ارزیابی                                       

 

 

 

 100جمع کل امتیاز از   ............................................ : به عدد ............................................................   به حروف:

 امضا:

 نام و نام خانوادگی داوران: 

1 . 

2 . 

3 . 

 امضا:
 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی
 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

   - 2                              -1ان:آموزدانشنام و نام خانوادگی 

   - 2                              -1            آموزان:كد ملی دانش
 شناسه گروه: 

 پسرانه      دخترانه    خاص        عادي      نام مدرسه:

 تلفن مدرسه: 

 استــــــان:

 شهرستان: منطقه/ ناحیه/ 

 تاریخ و ساعت ارزیابی:  زمان كل:  

ف
دی

ر
 

ض  5 4 3 2 1 0 معیار ی
ر ب   

 جمع

  1       تبیین و توضیح فرایند طراحی و تولید اثر   1

  2       تطبیق با مفاهیم كتاب درسی  2

  3       رویکرد علمی و فناورانه اثر 3

  1       شناسنامه و طراحی اولیهمطابقت كاركرد اثر با توضیحات مندرج در   4

  2       میزان اثربخشی در برآورده كردن نیاز مخاطبان  5

  1       میزان اثر بخشی در انتقال مفاهیم   6

  2       میزان خالقیت و نوآوري در ایده و اجرا 7

  1       هاي داوران مفاهیم و  پاسخ صحیح به پرسش   ، شیوه ارائه و میزان تسلط بر محتوا  8

  2       انتخاب مفاهیم و تولید آثار با توجه به مفاهیم پرچالش و مطرح شده در شیوه نامه   9

  3       قابلیت تجاري سازي در داخل و خارج كشور    10

  1       تعاملی و پویا بودن اثر  11

12 
محتواي   و   اثر تناسب  تحصیلی  دوره  درسی  برنامه  جامعه،  روز  نیازهاي  با 

 اسالمی   -فرهنگ ایرانی

      
1  

         جمع امتیاز

 آموزان( )بازخورد و ثبت فرآیند علمی عملکرد دانش
 

 

 

 ارزیابی محور ریاضی -5-10برگ شماره نمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  94

 

 

 

با هدایت و راهبري دبیر تقویت مهارت های فرایندی« درس علوم تجربی    وهای آزمایشگاهی  »اثربخشی فعالیتاین محور به منظور

، طی یادگیري هاي اكتشافی و مهارت محور« با توجه به اهداف حوزه یادگیري علوم تجربی و اتخاذ رویکرد »  .مربوطه طراحی شده است

هاي زیر به  ، مطابق گامپایه نهمآموزان  دانش  دو دوره چهارساله، توقف جشنواره در پایه هفتم و هشتم و در نهمین دوره جشنواره،

 فعالیت می پردازند. »حضوری و عملی« به صورت  

 :اي/ شهرستانیاي/ ناحیهاي و منطقهمراحل مدرسه 

 دقیقه(15)حداكثر  و ثبت گزارش کار طراحی و انجام آزمایش :1گام

 علوم تجربی پایه هفتم، هشتم و نهم هاي كتاب  آموزان مرتبط با سرفصلارائه موضوع آزمایش به دانش   -

 طراحی و انجام یک آزمایش در ارتباط با موضوع ارائه شده   -

هاي فرایندي« نظیر: مشاهده، »ثبت انتخاب موضوع، طراحی واجراي آزمایش و مهارت  شامل:برگ گزارش كار  تکمیل نمون  - -

 بینی، استنباط، فرضیه، تعیین متغییرها، طراحی و اجراي آزمایش، نتیجه گیري و تفسیر، رسم نمودار و ...  پیش

 دقیقه( 5)حداكثر مهارتی  -: طرح سؤاالت علمی2گام

 مهارتی با توجه به مباحث كتب درسی سه پایه  -پاسخ به سؤاالت علمی   -

   و تولیدات علوم تجربی طراحی بازی: 3گام

 موضوع آزاد )با توجه به سرفصل هاي كتاب درسی(    با ابزار و وسایل  و  مجازي یا واقعی  ،صورت شبیه سازي شدهه  بطراحی بازي    -

 آموزي از مرحله مدرسه سناریو بازي هاي آموزشی خود را تکمیل می نمایند.دانشتیم هاي    -

آموزان به  دانشمایش در مرحله مدرسه اي، بخشی از نمره مستمر  به منظورایجاد انگیزه و فراگیر شدن رویکرد طراحی و انجام آز  -

 فعالیت هاي این گام اختصاص می یابد.

 ای( و فرآیند حل مسأله )ویژه مرحله منطقه مسأله یابی :4گام

هاي زیر نموده و اثر پژوهشی خود  منتخبان مرحله منطقه اي )راه یافتگان مرحله استانی( قبل از مرحله استانی اقدام به انجام پژوهش با مشخصه  

 را طبق زمان تعیین شده و مطابق ضوابط به دبیرخانه استانی ارسال نمایند. 

 هاي مباحث كتاب درسی علوم تجربی در زندگی روزمره شناسایی مسأله و پیدا كردن چالش  -

 پرداختن به مسائل زیست محیطی، بومی و محلی    ها در خدمت زندگی با اولویتحل مسأله با انجام پژوهش و نحوه مواجهه با این چالش

 :مرحله استانی 

 دقیقه(   25)حداكثرمهارتی  –طراحی و انجام آزمایش و پاسخ به سؤاالت علمی  :1گام

 »انتخاب موضوع« به قید قرعه، )طرح یک پرسش كاوشگرانه ( »طراحی و انجام آزمایش«  -

 مشاهدات، پیش بینی، فرضیه، تعیین متغیرها و نتایج آزمایش و ...ثبت گزارش كار، مهارت هاي فرایندي مانند:   -

 دقیقه(   10) : ارائه پژوهش های برتر 2گام 

 پژوهش برتر(  و نقد و بررسی آن توسط همساالن )مجازي یا حضوري(   5ارائه ) -

 دقیقه( 10)حداكثر  : ارائه بازی، دست سازه و دفاع از طرح3گام

 هاي این محور رعایت موارد زیر ضروري است:در تمام مراحل و گام :نکته 

 هرگونه تغییر در نحوه اجرا و برگزاري جشنواره، باید با اخذ مجوز از دفترآموزش دوره اول متوسطه صورت پذیرد  .1
 حضور یک نفر از مسئوالن مدرسه  یا منطقه به عنوان همراه در زمان و محل اجراي جشنواره الزامی است.  .2
 ولیه، كپسول اطفاي حریق و.... در محل اجراي جشنواره ضروري است.  هاي اوجود جعبه كمک .3
 ها، ثبت به موقع مشاهدات و نتایج آزمایش الزامی است.نظارت و ارزیابی دقیق داوران از فرآیند اجراي فعالیت .4
 ها به صورت گروهی انجام شود.  ضروري است فعالیت .5
 عمل آید. آموزان بهنجی« توسط دانشهاي داوري این محور »فرآیند خودسبرگمطابق نمون .6
اي و آموزان پایه نهم است. در تمام مراحل اجراي جشنواره )مدرسه اي ، منطقهدانشمحور فعالیت هاي آزمایشگاهی مختص  .7

 استانی سواالت و آزمایش ها در راستاي اهداف  كتاب علوم تجربی هر سه پایه طراحی شود.  
 

 های آزمایشگاهی فعالیت  محور -11
 



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  95

 

 

 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز  100                                     سؤاالت علمی مهارتی -طراحی و انجام آزمایش                                                            
 

 100جمع کل امتیاز از  : ............................................ به عدد ...................................................... حروف:  به

 نام و نام خانوادگی داوران:  امضا:
1 . 
2. 
3. 

 امضا:
 ................................... دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  خانوادگی ناظر فنینام و نام  

 ........... ............................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 

 

ف
دی

ر
 

 های سنجش )دانش، مهارت، نگرش(معیار
ب 

ری
ض

 
1 2 3 4 

 
5 

 جمع 
 امتیازات 

توضیحا 
 ت 

1 
و موضوع  ارائه طرح  )... و  مفهومی  نقشه  )اینفوگرافیک،  آزمایشِ  واره 

 آزمایش
2     

 
 

 

2 
درست ابزار و مواد، با تأكید بر سادگی و توجه به روش صحیح  انتخاب  

 ها كار با آن
3     

 
 

 

        3 انجام صحیح آزمایش ، مراحل آن و  صحت علمی آزمایش  3

4 
و پاسخ به سوال داوران در   ، گیري صحیح  هاي آزمایش، نتیجهثبت داده

 مورد آزمایش  طراحی شده 
3     

 
 

 

        1 احترام متقابل و مشاركت گروهی در مراحل اجراي آزمایش 5

6 
رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی و موازین بهداشتی در مراحل اجراي  

     1 آزمایش و نظافت و مرتب كردن وسایل
 

 
 

        1 دقت و تمركز در اجراي مراحل آزمایشرعایت زمان، سرعت عمل،   7

        2 نوآوري و خالقیت در اجراي هر یک از مراحل آزمایش 8

        4 مهارتی    -علمیفکري و پاسخ صحیح  به سؤاالت  هم 9

  جمع امتیاز
        

 ...........................................   - 2.................................................       -1ان:  آموزدانشملی    کد
 ............................................  -2....................................................       -1ان: آموزدانشتلفن  

 .............. ...................شناسه گروه:

 پسرانه    دخترانه   خاص   نام مدرسه: ......................................  عادی
 ...................................... تلفن مدرسه: 

 استــــــان: ......................................... 
 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: ........................... 

 پایه تحصیلی: ......................  ............... ساعت: ............. تاریخ:   زمان اجرا: ....  نام دبیر راهنما: .................................... 

 آموزان( )بازخورد و ثبت فرآیند علمی عملکرد دانش

 

 

 

 

 های آزمایشگاهیارزشیابی محور فعالیت -1-11 برگ شمارهنمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  96

 

 
 به نام خدا           

 جشنواره نوجوان خوارزمی          

 های آزمایشگاهی کار فعالیتگزارش                                                                            

 

 استــــــان:  .................................   شناسه گروه:

 موضوع آزمایش )انجام شده/ طراحی شده(:

 

 

 آزمایش طراحی شده:

 

 

 

 

 نیاز: وسایل و مواد مورد  

 

 

 ها و ....: گیريشرح آزمایش، مشاهدات و ثبت اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیري و كاربرد: ها، نتیجهیافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آزمایشگاهیکار محور فعالیتثبت گزارش -2-11 برگ شمارهنمون



 

  

 

 1401-1402حصیلی شیوه نامه نهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی   سال ت  97

 
 

 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 امتیاز  100پژوهش محور                                                                                                                             

 

 مالحظات 5 4 3 2 1 ضریب  های مورد داوریمؤلفه ردیف

1 
تجربی   علوم  آموزشی  اهداف  و  موضوعات  با  چکیده  و  عنوان  تناسب 

 متوسطه اول  

 )به روشنی نشانگر حوزة اصلی مورد مطالعه و نتایج بدست آمده است.( 

3 
      

2 
مطالعات و پژوهش هاي مهم پیشین و مرتبط با حوزة مورد مطالعه و هدف  

 است.   پژوهش با ذكر مرجع در پژوهش ارائه شده
4 

      

3 
ها  ها براي حوزة مورد مطالعه، مناسب و مرتبط با یافتهشناسی و دادهروش 

 .است
5 

      

4 
نتایج به شکل مناسبی توصیف و به صورت تصویري ارائه شده و مورد  

 اند. بحث قرار گرفته
5 

      

5 
متن پژوهش روان و قابل فهم است و مبحث مورد مطالعه از حجم كافی و  

 مناسب برخوردار است.  
3 

      

        جمع امتیاز 

 ( شامل نقاط قوت و ضعف پژوهش صورت گرفته و هر موضوع و مشکلی كه باید مد نظر قرارگیرد. : )گرنظرات داور برای پژوهش

 

 

 

 

 

   :کمیتۀ علمینظرات داور برای ارائه به 

گی، كیفیت، اهمیت و تناسب با جشنواره. اگر پژوهش رد شده است دلیل رد آن را شامل علت پذیرش یا رد پژوهش از جمله دقت علمی، تاز

 به روشنی بیان و با توجیه الزم ذكر كنید.  

 

 

 □: عالی5               □: خوب4            □: متوسط3         □: ضعیف2              □: غیرقابل پذیرش1گذاری: * راهنمای نمره

 نام و نام خانوادگی داور یا داوران                    خیر    -   2بلی    -: ا گزینش براي ارائه به مرحله بعد

 امضا                                                                                        
 :امضا                          ...................................نام و نام خانوادگی ناظر فنی دبیرخانه )منطقه/ استان/ کشور( : 

 : امضا                              ..........................................نام و نام خانوادگی ناظر فنی ستاد )منطقه/ استان/ کشور( : 

    

 ............ ............................... - 2.................................................     - 1آموزان: دانشكدملی 

 ............................................  - 2....................................................     - 1آموزان: دانشتلفن 
 ............................. شناسه گروه:

 پسرانه       دخترانه        خاص     نام مدرسه:                                           عادي

 تلفن مدرسه: 

 استــــــان:

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: 

 عنوان پژوهش:  نام دبیر راهنما:

 های آزمایشگاهیداوری فرآیند انجام  پژوهش در محور فعالیت -3-11برگ شماره نمون
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  آموزان »سه گام« ویژه دانش  »ارزیابی حضوري« طیاین محور با تمركز بر درس زبان انگلیسی در تمام مراحل اجراي جشنواره به صورت  

 : شودمی  اجرا  ذیل  شرح  به(  نفره  دو  گروه  قالب  در)  نهم   پایه

 : ياو منطقه  يامرحله مدرسه 

 Role Play نقش یایفا: 1گام 

برنامه درسی آموزش زبان خارجی است. این گام نیز در راستاي»سنجش    اصلی   اهداف   از   مختلف«  هايبرقراري ارتباط در»موقعیت  توانایی

مطابق مراحل زیر اجرا    «یواقع  طیآنان در شرا  عملکردي  سنجش  به  توجه  چنینهم  و   آموزاندانش  يبالقوه و ارتقاي مهارت گفتار  يتوانمند

 : شودمی

 قرعه   قید  به  آموزيموضوع توسط گروه دانش  انتخاب -

 ( قهدقی  10)خود  گروهیو تمرین« با هم  »مشورت -

 دقیقه(   7نقش گروهی متناسب با موضوع انتخابی)  ایفاي -

 :ویسنار ویژگی

 لذا. باشد مشخص باید آموزاندانش به شدهارائه وهايیمتن سناریو هستند، چارچوب سنار اجراي به ملزم آموزاندانش كهعنایت به این با

  « ینقش افراد و چندین موضوع مندرج در كتاب درس  ت،یرد توجه قرارگیرد نظیر: »موقعمو  آموزاندر ایفاي نقش دانش  دبای  كه  مواردي

 کی  اصولی  روند  آموزاندانش  رود؛یگام انتظار م  نای  در.  شودمی  ارائه  آموزانانتخاب موضوع به قید قرعه به دانش  آیندفر  با   زمانهم

 كنند.  يو قابل فهم باز  یرا با روالی منطق  شینما

 :یاستان  مرحله 

 گردد.   یو مصاحبه برگزار م  ییمرحله دو گام تک گو  نیا  در

 Monologگوییتک : 2گام 

 باشد:  یم  لیان به شرح ذآموزدانشداستان توسط    ای  دادیرو  کی  انیب  تیتقو  ،یاز گام تک گوی  هدف

در بخش دوم آزمون مهارت    لتسیآزمون آ  يكارت ها  کیمشابه تاپ  (Topic Card)   كارت  کیتاپ  کیقرعه    دیان به قآموزدانشگام،    نیا  در

 كنند.  یدر خصوص موضوع انتخاب شده صحبت م  قهیدق  2كنند و به مدت    یانتخاب م  نگیکیاسپ

  ي باشد. برا   یمقطع اول متوسطه مهفتم، هشتم، و نهم در  هیدرسه پا  یس یزبان انگل  یدرس  يكتاب ها  يكارت ها از محتوا  نیا  موضوعات

 ها و.... باشد.    يماریتواند در خصوص مراسم ها، جشنواره ها، مشاغل، خدمات، ب  یمثال، موضوعات م

  ي بردار  ادداشتیو    شدیاندیصحبت كردن، در خصوص موضوع مورد انتخاب، ب  ندیفرصت دارد تا قبل از آغاز فرا  هیثان  30  آموزدانشهر

  .دیاستفاده نما  ند یفرا  نیا  یخود ط  يها  ادداشتیو درصورت لزوم از    دینما

 Interviewمصاحبه: 3گام 

و توان استفاده از زبان»در پاسخ به سؤاالت« به شکل زیر    يگفتار  هايتوانایی  بخش  در  آموزاندانش  يفرد  ياین گام سنجش توانمند  هدف

 است:

 قرعه   قید  به  آموزيموضوع توسط گروه دانش  انتخاب

 ( قهیدق  5)جمعا    هیات داوران در مورد موضوع انتخابی با هر دو عضو گروه  مصاحبه

 (سوال  3: )  آموزسوال از هر دانش  تعداد

 :نکته 

 هفتم، هشتم و نهم« است.   هاي هیپا  یمندرج در كتاب درس  میصرفا»سرفصل ها و مفاههر دو گام مبناي انتخاب موضوع،    در -

 است.  قهیدق  10  یزمان اختصاصی ارزیابی درمرحله استان  كل -

 . ندیان ارائه نماآموزدانشالزم را به    یهرگام، بازخورد علم  انی داوران پس از پا  ؛است  يضرور -

 انگلیس زابن    محور  -12
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 خدا به نام

  جشنواره نوجوان خوارزمی

                                                                امتیاز   100                 (Role Playگام اول: ایفای نقش)                                   

 

 

 امتیاز به عدد:  به حروف:

 نام و نام خانوادگی داور/ داوران:  امضا: 

1. 

2. 

3. 

                           ...................................دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام خانوادگی ناظر فنینام و   امضا: 
                                .......................................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 آموزان( )بازخورد و ثبت فرآیند علمی عملکرد دانش

 

 
 

 شناسه گروه:  ......................................... -2   ................................................. - 1ان: آموزدانشكدملی 

   پسرانه دخترانه خاص عادي                نام مدرسه:

   تلفن مدرسه:

 استــــــان: 

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:  

 تاریخ:  ساعت:   زمان كل: 

 موضوع سناریو:   

 مالحظات  10 8 6 4 2 معیار  ردیف

       دقیقه(  7بهره گیري از زمان اجراي نمایش) 1

       ( Themes & Functions) مورد( 8استفاده از موضوعات و محتواي كتاب درسی)حداقل 2

       (Fluency) صورت روان و شیواه توانایی و تسلط در گفتار و بیان جمالت و عبارات ب 3

       (Stress & Pronunciation)تلفظ صحیح  4

        (Accuracy)  ها ها و جملهعبارت درستی 5

       (Interaction) اجراكنندگان نمایشتعامل حداكثري گفتاري در بین  6

       (Body language & Facial Expression)، قدرت بیان و بلندي صدا، حالت چهرهحركات بدنی 7

       در نمایش   Opening, Body and Closing   توجه به بخش هاي 8

9 
 و روال منطقی پیوستگی توجه به نکات طبیعی و   كاربرد زبان در شرایط واقعی، منطقی و

(Cohesion & Coherence) 
    

 
 

       توجه به نکات اخالقی و اجتماعی  ،و جذابیت نمایش برخورداري ازخالقیت 10

       هاجمع امتیاز ستون

 ایفای نقش محور زبان انگلیسیداوری  -1-12 برگ شمارهنمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 ( Monologگویی )گام دوم: تک

 امتیاز  60

 

 مالحظات 10 8 6 4 2 معیار دیفر

       دقیقه(   2)  مدیریت زمان   1

       Cohesion & Coherence)وضوح پاسخ ) 2

       ( Fluencyروانی تکلم ) 3

4 
 (Accuracy)هاها و جملهعبارتبیان صحیح  

  نشینتوجه به كلمات هم  
 

 
    

       ( Stress & Pronunciationصحیح )  تلفظ 5

6 
( استفاده از جمالت كتب درسی در پاسخ  (Contentمحتواي پاسخ 

 هاي ارایه شده 
 

 
    

       ها جمع امتیاز ستون

 

 امتیاز به عدد:  به حروف:

 امضا: 

 خانوادگی داور/ داوران: نام و نام 

1. 

2. 

3. 

 امضا: 
                           ...................................دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی
                                .......................................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 
 

 

 

 

  

 : سامانه سیدا/ شبکه شادشناسه در كد  ...........................................   -2   ................................................. - 1ان: آموزدانشكدملی 

   پسرانه دخترانه خاص عادي                نام مدرسه:

   تلفن مدرسه:

  استــــــان:

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: 

            تاریخ: ساعت:   زمان كل:  

 موضوع مونولوگ: مرتبط با محتواي كتب درسی زبان انگلیسی متوسطه اول  

 داوری تک گویی محور زبان انگلیسی -2-12 برگ شمارهنمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 (Interview) گام سوم: مصاحبه

 امتیاز 40                                                                                                  

 :سامانه سیدا/ شبکه شادشناسه  كــد  

 ساعت:                    تاریخ:

 

 مالحظات 10 8 6 4 2 معیار دیفر

         ارائه پاسخ كامل و مرتبط با سوال 1

       صورت روان و شیوا ه جمالت و عبارات ب توانایی و تسلط در گفتار و بیان 2

       نشین( توجه به كلمات همAccuracy)َبیان صحیح  3

       (Stress & Pronunciation)تلفظ صحیح  4

       ها جمع امتیاز ستون

 

 

 

 

  

 امتیاز به عدد:  به حروف:

 امضا: 

 داور/ داوران: نام و نام خانوادگی 

1. 

2. 

3. 

 امضا: 
                          ...................................دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی
                              ............ ...................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 آموزان( )بازخورد و ثبت فرآیند علمی عملکرد دانش 

 

 

 داوری مصاحبه محور زبان انگلیسی -3-12 برگ شمارهنمون
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  به نام خدا

 ترجمه و نمایش فرم
 

 

 مالحظات 10 8 6 4 2 معیار دیفر

1 

 (: Register)میزان رسمیت  

تخصصی، غیر رسمی،  - )رسمیالزامی است كه متن ترجمه با متن زبان مبدا از نظر میزان رسمیت  

 عامیانه، تابو و نهی شده( در یک سطح و فرم زبانی باشد. 
 

 

    

2 

 (: Equivalent effect)تاثیر مشابه  

متن زبان مقصد همان تاثیري را بر خواننده داشته باشد كه متن زبان مبدا دارد. بعنوان مثال، اگر  

العملی  دادن عکس  باعث رخ  نیز  باعث خندیدن خواننده شود، متن زبان مقصد  متن زبان مبدا 

 مشابه در خواننده گردد.  

 

 

    

3 
مبدا  زبان  متن  اساس  بر  معنا  انتقال  و  ترجمه  متن  بودن  فهم  قابل  میزان 

(Comprehensibility)  
 

    

4 
از انواع ابهام در  رعایت نکات دستور زبانی در زبان مقصد و پرهیز نمودن 

 ( Well-formedness / Ambiguity)  ترجمه
 

 
    

5 
پایداري و ثبات در استفاده از معادل هاي    -وفادار بودن به محتواي متن اصلی  

 (Adequacy-Fidelity / Consistency) واژگانی براي كلمات كلیدي متن 
 

 
    

       (Stress & Pronunciation)تلفظ صحیح  6

7 
 وا یجمالت و عبارات به صورت روان و ش  ان یو تسلط در گفتار و ب  ییتوانا

(Fluency ) 
 

 
    

       (Accuracy)ها ها و جملهعبارت درستی 8

       (Interaction) شیاجراکنندگان نما نیدر ب یگفتار یتعامل حداکثر 9

10 
 حرکات بدنی، حالت چهره، قدرت بیان و بلندی صدا 

(Body language & Facial Expression) 
 

 
    

       ها جمع امتیاز ستون

 

 امتیاز به عدد:  به حروف:

 امضا: 

 نام و نام خانوادگی داور/ داوران: 

1. 

2. 

3. 

 امضا: 
                          ...................................دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی
                              ............ ...................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 

 

 

              . ................................2     .................................  1  ان:آموزدانشاسامی  
   استــــــان:

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: 

 داوری ترجمه و نمایش محور زبان انگلیسی -4-12برگ شماره نمون
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سرمایه  در امر ایجاد  ،  توسعه توانایی ها و پتانسیل هاي فردضمن  شناسایی و    است كه  ییهافعالیتمجموعه    شامل  يوسعه فردت

فراهم میارتقاي    و  اشتغال  هايقابلیت، تسهیل  انسانی  را  آرزوها  و  رویاها  تحقق  فردي  وكیفیت زندگی، شرایط    در مجموع   سازد 

، استفاده از بازي و  تحقق این اهدافي هاترین راهبخشد. یکی از اثربخش فرد براي زندگی فردي و اجتماعی را بهبود می يهاتوانمندي

   دور از فضاي رقابتی است.ه  پذیر و بي جذاب گروهی در محیط یادگیري غنی، انعطافهافعالیت

  صورت   حاضر به محوري مهارتی در ایجاد و تثبیت آن، هابازيهاي زندگی در توسعه فردي و اثربخشی مهارتاهمیت  به باتوجهلذا 

سازي آنان  آموزان و آمادهدانش «توانمندسازی شناختی »در راستاي  «بازی  فرایندهای یادگیری فعاالنه مبتنی برای از  مجموعه»

هاي جذاب و  در قالب گام  نفره  3تا    2آموزان به صورت یک گروه  . در این محور دانشاستتعریف شده  ،«زندگی سالم و بالنده»براي  

پیاده »طراحی    ضمنانگیز  هیجان فرار(سازی  و  )اتاق  گروهی  محیطی  تعاملی  بازی  زیرمحوردر  «  یک  دو  از  و »یکی  طراحی 

  و درمتنوعند    اریاتاق فرارها بس  يو ی موضوعات سناركنند.  مشاركت می«  سازی(طراحی بازی )بدون پیاده»  یا  «سازی بازیپیاده 

در    از موضوعات پیشنهادي  ها و دو مثالبازي  ، نمونه قالبمورد قبول  ي ژانرها  یكه اسام  سازي هستند قابل پیاده  یمختلف  يژانرها

  ار یبسخالقانه و    يابتکار  هر موضوع  توانندیم  ها میدو موضوع فقط به عنوان مثال مطرح شده است و ت  ن یا  ادامه آورده شده است.

 انتخاب كنند.   ویبه عنوان سنار  دیگري را  جالب

 نفره 3یا   2های گروه ها: شرایط گروه

 سازی بازی در قالب اتاق فرار )بازی تیمی محیطی تعاملی( طراحی و پیاده : نوع پروژه

 کاراگاهی، ماجراجویی، معمایی )استفاده از  تئاتر تعاملی در همه انواع ژانرها قابل قبول است.( ژانرهای مورد قبول: 

 ( .آور ممنوع هستندهاي ترسناک و دلهره)سبک 

 و سایر نرم افزارهاي گرافیکیفتوشاپ، پاورپوینت  :  های گرافیکیها و المانای طراحی برگههمحیط

 : هایی از موضوع سناریومثال 

فردي،  هاي زندگی )خودآگاهی، همدلی، روابط بین وار مهارتانگیز مرحله به مرحله شامل آموزش عملی و بازي داستان هیجان .1

گیري، تفکر نقادانه، تفکر خالقانه( در قالب حل معما، كار له، تصمیمأاسترس، مدیریت هیجان، حل مسارتباط مؤثر، مقابله با  

كه از طریق فعالیت گروهی بازیکنان و همکاري آنان قابل انجام رینی، بازي حركتی، آزمایش علمی و...  آف، نقشبازيبا اسباب

 است.

هاي تحصیلی مرتبط با آن كه در قالب حل عملی مشاغل مختلف و رشته داستان هیجان انگیز مرحله به مرحله شامل تجربه .2

، نقش آفرینی، بازي حركتی، آزمایش علمی و غیره كه از طریق فعالیت گروهی بازیکنان و همکاري  بازيمعما، كار با اسباب

 آنان قابل انجام است.

هاي كار گروهی و پرهیز از رقابت ناسالم، از اهمیت ویژه تها و تمركز بر مهاربخشی و نوآورانه بودن بازيجذابیت، لذت: توجه

 . برخوردار است

 : توجه 

 آور ممنوع هستند. ترسناک و دلهره  ي ها. استفاده از سبک1

باز  یبخشلذت  ت،ی. »جذاب2   اهم  ز ی و پره  «یكار گروه  يهاو تمركز بر مهارت  هاي و نوآورانه بودن  از   ژه یو  تیاز رقابت ناسالم، 

 برخوردار است. 

 فردی   توسعه  و مهاریت  هایابزی   محور-13
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 بازي: علمی پژوهشی  تشکیل انجمن    مالحظات كلی 

 مدرسهانجمن علمی پژوهشی  در    آموزثبت نام و عضویت دانش .1

علمی براي فعالیت اعضاي انجمن  رقابت  و    دور از استرسه  ب و    شاداباختصاص زمان كافی و فراهم آوردن فضاي مناسب،    .2

 بازي  انجمن علمی پژوهشیهاي  بازي در حد بضاعت مدرسه و نهایتا آغاز به كار فعالیتپژوهشی  

صورت  به  كامال    ،هاي مختلف آن، مفاهیم توسعه فردي و جنبه زندگی  هايمهارتمفهوم هر یک از  با    آموزاندانش  كردن  آشنا .3

  هاي عملی در این زمینهق مثال، ارائه تکالیف و پروژه از طری  عمیق و عملی، ،  غیر مستقیم

 : ايمدرسه  همرحل 

 «: سازي بازيطراحی و پیاده »و«  سازي(طراحی بازي )بدون پیاده»  :و مشترک هر دو زیرمحور  هاي عمومیگام 

)انتخاب اعضاي   انجمن بازيها از میان افراد شركت كننده در  براي تمرین ساخت و اجراي بازي  هاي دانش آموزيتیمتشکیل   .1

ثر و  ؤهاي رابطه بین فردي و ارتباط مشود تا مهارتكشی است و توسط خود افراد یارگیري نمیهر تیم به صورت قرعه

 .هاي جدید تقویت و به چالش كشیده شودهمدلی در میان اعضا در محیط

از    و  هایی كه قرار است هر یک از اعضاي تیم بیاموزندمهارتتعیین  تخصصی بازي و همچنین    وظایف  تقسیمگذاري،  فهد .2

یی را طراحی  هابازيبه عبارتی اعضاي تیم جشنواره،    طریق بازي طراحی شده به مخاطبان آموزش دهند مشخص می شود.

دهند با ارائه این ارتقا میساز(  )به عنوان بازيهاي فردي خود را  مهارت  ،ند كه در خالل این طراحی و اجراكنمیو اجرا  

 شوند. آموزان مدرسه میهاي سایر دانشهاي خود )به عنوان بازي كننده( موجب ارتقاي مهارتیبراي سایر همکالس  هابازي

كلی بازي و    هاي خالقانه براي تولید معماها و داستان ایده  پیداكردنبراي    میان اعضاي تیم   برگزاري جلسات طوفان فکري .3

ها، الزم به ذكر است در فرآیند طوفان فکري همه اعضاي تیم باید مشاركت  و ثبت آن  هر بخش از بازي  همچنین داستان 

اس راي گیري و با  )ها( حتما باید براس  در پایان، انتخاب داستان.  از پیشنهادهاي خود دفاع كنند  یکداشته باشند و از هر  

له أهاي مختلف علمی حل مس)با استفاده از روش انجمن بازياحترام به راي اكثریت باشد. این فعالیت با هماهنگی مسئوالن  

 ، تفکر طراحی، شش كاله تفکر و ...( انجام می پذیرد. TRIZخالقانه مانند  

سازي هر بخش هاي طراحی و پیادههزینه حدودي  و تخمینبه مرحله  مرحله صورتبه نگارش سناریو و طراحی سند بازي  .4

 آموزي عالقمند  ي دانشهاتیمدر دفتر كارنما توسط    و ثبت آن

 وار هاي بازيسازي ایدهها و نحوه پیادههاي ساخت بازي و آشنایی با تجهیزات موردنیاز آنیادگیري فناوري  .5

 :اي( در مرحله مدرسه سازيپیادهبدون  هاي اختصاصی زیر محور طراحی بازي )گام 

برگ شماره در اجراي عملی بازي درنظر گرفته شده و از طریق نمون  آموزان داراي محدودیتاین زیرمحور براي حمایت از دانش

اي راه به مرحله منطقه 90كسب نمره باالتر از از این زیرمحور، درصورت   یک تیماي ارزیابی شده و ، در مرحله مدرسه2 -13

 یابد.می

سازي بازي  سازي و ذكر دالیل عدم پیاده( و جزئیات مربوط به پیادهGDDتدوین فلوچارت و سند تخصصی طراحی بازي ) .1

هاي مهارتی و توسعه فردي )انجمن  اي توسط اعضاي تیم و با هدایت و راهنمایی مسئول انجمن علمی بازيدر مرحله مدرسه 

 بازي( علمی پژوهشی  

سامانه ها و كلیه جزئیات آن و بارگذاري آن در  اي و پاورپوینت كامل ارائه ایده بازي، اهداف، نوآوري تهیه فیلم ده دقیقه  .2

 سیدا/ شبکه شاد

 ها و معماهاي موردنظر و دكوراسیون هاي موردنظر و بازيژانر، اهداف، سناریو، هر یک از مهارت:  شاملپاورپوینت   -

سازي آن در مرحله شامل: توضیحات دقیق و تخصصی سناریوي بازي و سند طراحی بازي و دالیل منطقی عدم پیاده فیلم -

 ( قهیدق  10)اي  مدرسه 
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 : ايدر مرحله مدرسه   سازي بازيطراحی و پیادهزیر محور  هاي اختصاصی  گام 

، در مرحله 3  -13برگ شماره  طریق نمون  هاي مهارتی و توسعه فردي بوده و از، زیرمحور اصلی محور بازي این زیرمحور

 یابد. اي راه میبه مرحله منطقه  90كسب نمره باالتر از  از این زیرمحور، درصورت   تیم  دواي ارزیابی شده و  مدرسه 

 :تولید اثر  1گام   

هاي سرپوشیده و سرباز  سازي بازي در مدرسه )اعم از فضاي یک كالس یا كارگاه خاص یا سایر محلتعیین محل پیاده .1

   بازيعلمی پژوهشی  انجمن  دبیرستان( با مشورت اعضاي تیم و هماهنگی دبیر 

 ها داري و استفاده از آنتهیه وسایل و مواد الزم با هماهنگی و همکاري دبیرستان و درنظر گرفتن مکان مناسب براي نگه .2

گرافیکی .3 جعبهبرگه  ها،المان  طراحی  انواع  ها،  بازي،  خالقانه  ابزارهاي  حركتهابازيها،   ي،ارایانهي  هابازي  نبشی،ج- یي 

 ها و دكوراسیون بازي عماها، قفل، م ي علمیهاآزمایش

   يتمرین و تدوین نهایی سناریوي باز  ترسیم فلوچارت بازي از ابتدا تا انتها و .4

 كنندگان هاي اعضاي تیم تولید بازي در زمان حضور شركت نهایی و تعیین نقشتقسیم وظایف   .5

 ها و تست و خطایابی و اصالح آن  هابازيهاي  تولید المان .6

در محل تعیین شده با هماهنگی مدرسه، در زمان مورد توافق تیم و سایر اعضاي   سازي فضاي بازي و چیدمان نهاییآماده .7

 بازي  علمی پژوهشی  انجمن

براي اصالح و  تیم  ، تهیه گزارش از نقاط ضعف و قوت و تشکیل جلسه  كنندهشركت برگزاري بازي براي حداقل چهار گروه   .8

 بازي  فرایندسناریو و همه    یروزرسانبه

 هاي نمره داده شده توسط آنبندجمعدر بازي و    كنندهشركتآموزان  بی بازي توسط دانشي ارزیاهافرم تکمیل   .9

 طی شده   يندهایفراتهیه فیلم و گزارش مشاهدات تیم از كلیه   .10

به منظور تمرین مهارت تفکر نقادانه توسط اعضاي و نقد علمی    هر تیمتوسط    پروژه و نتایج بازيمستندات    دفتر كارنما،   ارائه .11

 بازي  علمی پژوهشیانجمن  

 :به صورت  سامانه سیدا/ شبکه شاداي در  بارگذاري كلیه مستندات با همکاري و راهنمایی ناظر مدرسه .12

مهارت :  شامل  پاورپوینت - از  یک  هر  سناریو،  اهداف،  و  ژانر،  موردنظر  دكوراسیون،    هابازي هاي  موردنظر،  معماهاي  و 

سازي هاي پیادهكار و نقش هر یک از اعضاي تیم، هزینه صرف شده براي هر یک از مواد مصرفی، ابزار و سایر بخشتقسیم 

 بازي

آموزان مدرسه به عنوان  سازي كامل بازي و اجزاي آن در فضاي مناسب در مدرسه و شركت سایر دانش شامل: پیاده فیلم -

 ( قهیدق  10)نده در بازي با همراهی بازیگران تیم مسابقه  بازي كن

 :تهنک 

توانند آموزان میدانش  مجاز است وبازي نیز  علمی پژوهشی    در انجمنمدرسه  علمی پژوهشی  هاي  عضویت دانش آموزان سایر انجمن

ي پژوهشی یا فرهنگی تهیه شده  هاي علمی و محتواهااند یا آزمایشمحورهاي جشنواره تهیه كرده   از محصوالتی كه براي سایر

 نام در این محور همزمان با سایر محورها مجاز است.توسط خودشان، به عنوان اجزاي بازي و معماهاي آن استفاده كنند و ثبت

 : برگزاري رویداد علمی فناوري  2گام 

هاي  آموزان دبیرستان و طبق گامو فارغ از فضاي رقابتی، با حضور همه دانش  سامانه سیدا/ شبکه شاد صورت یک جشن  هاین بخش ب

 د: شوزیر برگزار می
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و با   بازي  پژوهشیعلمی    انجمنو هماهنگی براي محل اجراي چیدمان بازي هر یک توسط دبیران    هاتیمتهیه لیست همه   -1

ها، آن  ، یک محل مناسب، مطابق سناریوي بازيكنندهبه صورتی كه به هر تیم شركتاي  هماهنگی و نظارت ناظر مدرسه

 شود.  اختصاص داده

ها، چیدمان موردنظر بازی خود را از قبل آماده کرده و در  های بازی، آزمایشهای شرکت کننده، المانآموزان همه تیمالزم است دانش  *

های بازی در  سازی چیدمان و دکوراسیون و قرارگیری نهایی المانپیادههای مهارتی و توسعه فردی، از  صبح روز برگزاری جشن بازی

 محل تعیین شده با هماهنگی مدرسه، مطمئن شوند.

آموزان عالقمند دبیرستان و شركت در  از میان دانش  ي بازیکنهاتیمگیري  در محل چیدمان بازي خود، شکل  هاتیمقرارگیري   -2

نقش    ،باشند و فقط در فعالیت بازي اتاق فرارعلمی پژوهشی  نیست عضو انجمن  )تیم هاي بازیکن الزم    بازي طراحی شده

 (.بازي كننده را دارند

 در یک رویداد مهیج و جذاب، با نظارت و همراهی دبیران مدرسه   بازي براي هر تیم  4حداقل  ثبت فرآیند   -3

 ي تولیدكننده بازيهاتیمتوسط  دارزیابی  هاي خو، فرمهابازيكننده در  توسط دانش آموزان شركت هاي ارزیابی  تکمیل فرم  -4

 هیات داورانها با  و تحویل آن 

 به باال   90هاي حائز نمره ( توسط هیات داوران و تعیین تیم3-13ها، )نمون برگ  هاي ارزیابی بازيتکمیل فرم  -5

 : نکات مهم -

 است.  سازياثر از زیر محور طراحی و پیاده  دو یک اثر از زیر محور طراحی و  ،  سهمیه هر مدرسه در این محور -

، حاوي فیلم و كلیه مستندات  هاي مهارتی و توسعه فرديبازيدر محور    آموزاندانشالزم است پوشه حاوي كلیه مستندات اثر   -

 ناظر  طه در مدرسه و با نظارتمحور مربو  علمی پژوهشیمسئول انجمن  ،  آموزدانشخواسته شده، زیپ شده و توسط خود  

اي ارسال براي ناظر منطقه( آپلود شده و لینک آن  picofile.com, bayan.irفایل مانند )  ي گذاراشتراکبهمنطقه در فضاي  

 آپلود شود.    سامانه سیدا/ شبکه شاد در   pdfیا   zip  صورتبه قرار گرفته و   txtیا    wordداخل فایل  شده و  

 مدرسه ن  ابه داوران، بر عهده رابط  آن، مطابق دستورالعمل  موقعبهمسئولیت حصول اطمینان از بارگذاري صحیح اثر و ارائه   -

 .استمنطقه  ناظر  و  

سناریوي بازي، اجزا، دكوراسیون و طراحی محیطی باید متناسب با شرایط جغرافیایی و امکانات در دسترس مدرسه انجام   -

 د كلیه اجزاي بازي با كمترین هزینه، یکی از معیارهاي مهم ارزیابی آثار است.شود و خالقیت در تولی

 :اي/ شهرستانیناحیه  /ايمرحله منطقه  

غیرحضوري بررسی    صورتبهزندگی،    هايمهارت وارسازي و  ، توسط تیم داوران مسلط بر بازيايمدرسهآثار ارسالی از مرحله  

 گام ، به  سازيطراحی و پیادهو    طراحی، در دو زیر محور  90آثار داراي امتیاز باالتر از  شده و    يبندرتبهشده و آثار بر اساس امتیاز  

شوند. پس از ارزیابی  هاي زندگی و كسب و كار میهاي آموزشی تخصصی مهارتو وارد دوره  شدهاي معرفی  منطقهمرحله  دوم  

  فناوري   نامه بخش اجرایی نهایی مرحله مدرسه، در یک رویداد علمیصورت عملی، براساس شیوهي منتخب، بههاتیم غیرحضوري  

سازي كرده  م(، در مکان مناسب تعیین شده، چیدمان خود را پیادهتی  6، )حداقل  هاتیمند. در این رویداد یک روزه مفرح، همه  كنمیشركت  

 ند.  كنمیرا اجرا  اتاق فرار  و بازي  

به عنوان نماینده منطقه، به  ،  و یک تیم از محور طراحی  سازیتیم از زیر محور طراحی و پیاده   دو،  ايدوم مرحله منطقه  گامبعد از  

 شوند.مرحله استانی معرفی می

 : مهم  تانک 

تشکیل داد و   ي جدید با حداكثر تعداد اعضاي سه نفرهاتیم،  90ي حائز نمره باالتر از  هاتیمتركیب  اي، از  توان در مرحله منطقهمی.  1

 باید از یک جنسیت باشند.   هاتیمي بودن اعضا نیست، اما اعضاي  اهیپالزومی بر هم  
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اعضاي تیم و دكوراسیون بازي را تا پیش از شركت    نقشي تولیدشده،  كننده مجاز هستند، سناریو، اجزا و ابزارهاي شركتهاتیم .  2

 مورد بازبینی و اصالح قرار دهند.  الزم،    دفعاتبه در مرحله كشوري  

اي باید به طور كامل به هاي مربوط به اجراي نهایی تیم منتخب مرحله منطقههاي ارزیابی و فیلمكلیه مستندات، دفتر كارنما، فرم  .3

 ي مهارتی و توسعه فردي ارسال شود.  هابازياستانی محور  دبیرخانه  

آموزان  محور، با همکاري و حمایت اداره آموزش متوسطه منطقه و مدرسه محل تحصیل دانشاین  شایسته است ناظر محترم منطقه  .    4

سازي عملی  بخش از اتاق فرار و پیادهمنتخب زیرمحور طراحی بازي، با فراهم كردن امکانات الزم جهت ساخت ابزارهاي بازي هر  تیم  

 ها در مرحله استانی حمایت كنند.بازي نهایی، از حضور آن

 :مرحله استانی 
 شود: میداوري    يامرحلهچهار   صورتبهمنتخب مرحله قبل، در مرحله استانی،  و ارائه عملی تیم  مستندات آثار  

 داوری غیرحضوری  :1گام

  ي بندرتبه و    غیرحضوري  صورتبهتوسط تیم داوران تخصصی،  ها،  ارسالی از مناطق و شهرستانآثار  ها و كلیه مستندات  فیلم بررسی  

 .دوم  گامبراي    سه تیم از محور طراحی بازيو    سازيتیم از زیر محور طراحی و پیاده 9بر اساس امتیاز و دعوت    هاتیم

فرصت دارند كه با    دو هفته، بعد از معرفی به عنوان برگزیده مرحله اول استانی،  زیرمحور طراحیي منتخب  هاتیم  :مهم    بسیار  نکته

و    سازي كنند صورت عملیاتی پیادهبه شهرستان محل تحصیل خود، مراحل بازي خود را  ناحیه/    مشاركت آموزش و پرورش منطقه/

و تهیه فیلم اجراي  اي(  سازي بازي در مرحله مدرسهدر بخش طراحی و پیاده  نهایی موردنیاز )ذكر شده  هاياسناد و فایلضمن تکمیل  

 شده پروژه خود را به ناظر استانی ارائه كنند.رسانیروز عملی بازي، كلیه مستندات به

 : 2گام 

ا قبل،  هاتیمعضو    آموزاندانشمرحله    نیدر  كه طبق    هیات داورانبا    ياقه یقد  20  جلسه  کیدر    برخط  صورتبهي منتخب مرحله 

. در  دهندیمداوران پاسخ    سؤاالت، شركت كرده و به دشومیاستان و در بستر فراهم شده توسط اداره كل استان، برگزار    يبندزمان

شده   ان یفرصت دارند كه نقاط ضعف ب  هفتهیک    آموزاندانش  نی. اشوندیم  یانتخاب شده و به مرحله سوم معرف تیم  شش   مرحله  نیا

 . آماده كنند  یاستان  يشركت در مرحله سوم داور  يو خود را برا  كردهاصالحتوسط داوران را  

 : 3گام 

هاي بازي و چیدمان موردنظرشان را آماده كرده و با هماهنگی هیات داوران شده، بخشهاي ساختهشش تیم منتخب نهایی، كلیه المان

سازي كرده و در روز رویداد  سوي دبیرخانه استانی، طی دو روز چیدمان را پیادهو ناظران تخصصی استان، در محل تعیین شده از 

كننده به  هاي داوطلب شركت ، با حضور گروه هاتیم  روزه مهیج، شامل اجراي پشت سر هم همه بازيفناورانه، در یک رویداد یک -علمی

ند. در این مرحله، كنمیتوسعه فردي در استان، شركت  ي مهارتی و  هابازي ریزي گروه تخصصی محور  عنوان بازیکن و با برنامه

هاي خودارزیابی و ارزیابی همتا و ارزیابی  ها و تکمیل فرم ضمن بررسی دقیق و تخصصی همه مراحل بازي هر تیم و مستندات آن

بررسی شده و از    ها تیمآموزان، نقاط قوت و ضعف همه  در پایان رویداد، در یک نشست با حضور دانش  ،توسط داوران تخصصی

 شود. ي ارائه كننده تقدیر میهاتیمكلیه  

 : 4گام

تیم  یک  فناوري،    -ها، با همکاري داوران، ناظر و متخصصین محور حاضر در رویداد علمی  و ارزیابی آن  هاتیمپس از ارائه نهایی همه  

نفره حائز باالترین نمره در ارزیابی  تواند یک تیم سهكه این تیم می  شود،به دبیرخانه كشوري معرفی میبه عنوان نماینده استان    نهایی

 ( تیم سه تا شش نفره)یک  .  بی از اعضاي دو تیم حائز باالترین امتیاز باشدنهایی یا یک تیم )حداكثر شش نمره( تركی

   :نکته 

 : شرایط اعزام تیم ترکیبی عبارتند از

 ها و چیدمان دو تیموارها، المانالف( ارائه سناریوي جدید و طراحی خالقانه از تركیب مراحل، بازي

آموز با هاي تعریف شده براي هر دانشآموزي متناسب با سناریوي جدید و تركیب تیم و تناسب نقشهاي دانشب( بازچینش نقش

 ي او هاتوانمندي
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 ابه نام خد

 جشنواره نوجوان خوارزمی 

 ی مهارتی و توسعه فردی ها بازیمحور  اثر شناسنامه                                                                   

 

 .................................  شناسه گروه:  عنوان پروژه: 

 نام  گروه : 

 حوزه كاربرد:                ژانر بازي:                                                             

 

  استان 

  شهرستان

  نام مدرسه 

خانوادگی   نام  و    آموزان دانشنام 

 عضو گروه
   

    کد ملی 

    تلفن همراه 

    پایه تحصیلی 

خانوادگی   نام  و    آموزان دانشنام 

 عضو گروه
   

    کد ملی 

    تلفن همراه 

    پایه تحصیلی 

  تلفن مدرسه 

 پروژه بازی کلی هدف 
 

 

 : توضیح مختصر راجع به

سنار اهداف،  از    ک یهر    و،یژانر، 

و    هایمهارت و   هابازیموردنظر 

تم  موردنظر،    یمعماها کلی  شرح 

و    کار  تقسیمشیوه    ون،یدکوراس

  نه یهز  م،یت  یاز اعضا  کینقش هر  

برا شده  مواد   کیهر    یصرف  از 

سا  ،یمصرف و    ی هابخش  ریابزار 

 ی از ب یسازاده یپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام  خانوادگی

 مدیر واحد آموزش مجری 

 ، تاریخ و امضا تلفنشماره

 نام و نام  خانوادگی

 مشاور و راهنما

 یو توسعه فرد یمهارت یهایبازشناسنامه اثر محور  -1-13برگ شماره نمون
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 به نام خدا

   نوجوان خوارزمی جشنواره

 امتیاز 100                               رزیابی بخش طراحی بازی            ا                                               

                                                                    

 

 

 

ف 
دی

ر
 

 حداکثر ضریب  5 4 3 2 1 0 ی  ارزیابی هامالك

1 
هاي عملی آن و تعداد هاي زندگی و مثالیک از مهارتآموزان از مفهوم هر  درک دانش

 هاي تحت پوشش قرارداده شده در سناریوي بازيمهارت
      2 10 

2 
دانش از  درک  طراحیوارسازيبازآموزان  و  و  هابازيهاي  المان  ي  محیطی  تعاملی  ي 

 انتخاب ژانر مناسب 
      2 10 

3 
ایده در  ابزارهاي    نوآورانهپردازي،  میزان خالقیت  تولید  بودن سناریو و  بودن و جذاب 

 هاي داخلی و خارجی برداري از نمونهدر بازي و عدم كپی مورداستفاده
      2 10 

4 
ي حركتی بازي با فضاي مدرسه،  هافعالیتها، معماها و  صحت علمی وتناسب ابزارها، برگه

 دسترس و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی امکانات در 
      1 5 

 5 1       میزان توجه به شاخصه هاي محیط زیستی در طراحی مراحل بازي  5

6 
كیفیت نگارش دفتر كارنما، سناریو و تکرارپذیري آن )نگارش مرحله و با جزئیات دقیق  

 هاي بازي( ها و المانتولید و طراحی همه بخش
      2 10 

7 
مقرون بازي،  با  متناسب  پروژه  مدیریت  فرایند  ابزارهاي  از  و  بهاستفاده  بودن  صرفه 

 مدیریت صحیح منابع )زمان، مواد اولیه، سرمایه، تجهیزات، انرژي( 
      1 5 

 5 1       شناخت اعضاي تیم از خود و یکدیگر و نحوه تقسیم كار بر اساس آن   8

9 
هاي فردي و كنترل استرس هنگام دفاع  توانایی اعضاي تیم در شناخت و مدیریت هیجان 

 از پروژه
      1 5 

10 
هاي مرتبط با موضوع و توانایی اعضاي تیم در  ها و پژوهشگیري از آخرین یافتهبهره 

 ها توضیح و تفسیر آن
      1 5 

11 
نظر گرفتن   در  و  بازي  نیاز جامعه مخاطبان  نیازسنجی و درک  در  تیم  اعضاي  توانایی 

 ها )بخش همدلی در تفکر طراحی( نیازهاي ویژه آن
      2 10 

 5 1       هاي حسی و حركتی انگیز بودن بازي و توجه مهارتهیجان 12

 5 1       مختلف بازي به طوفان فکري و همکاري تیمی در بازیکنان میزان نیاز مراحل   13

13 
المان معماها،  تحصیلی  تناسب سناریو،  و  با شرایط سنی  بازي  دكوراسیون  و  ابزار  ها، 

 بازیکنان دوره متوسطه اول 
      1 5 

 5 1       یکدیگرهاي داوران و هماهنگی با  توانایی كلیه اعضاي تیم در پاسخگویی صحیح به پرسش 15

         :    عدد:                                                     حروف: 100جمع کل امتیاز از 

 : داوراننام و نام خانوادگی 
1. 
2. 
3. 

 امضا:                           ...................................دبیرخانه )منطقه/ استان/ کشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی
                              ............ ...................... )منطقه/ استان/ کشور( : ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 تاریخ ارزیابی: ........................ ........................................................................... زمینه كاربرد: ....................................................كد تیم ثبت شده: 

 ......................................................................:.................       ژانر بازي:عنوان  تیم تولید كننده بازي: ............................................

 

 یو توسعه فرد یمهارت یهایبازمحور  1فرم ارزیابی  -2-13برگ شماره نمون
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 به نام خدا
 نوجوان خوارزمی  جشنواره

   بازی ارزیابی بخش طراحی و پیاده سازی                                                                    
 

                                                                  

 
 

ف
دی

ر
 

 حداکثر  ضریب  5 4 3 2 1 0 ی  ارزیابیهامالك

1 
هاي عملی آن و تعداد هاي زندگی و مثالآموزان از مفهوم هر یک از مهارتدانشدرک  

 هاي تحت پوشش قرارداده شده در سناریوي بازيمهارت
      2 10 

دانش 2 از  درک  المانوارسازيبازآموزان  طراحی  و  و  هابازيهاي  ي  محیطی  تعاملی  ي 
 انتخاب ژانر مناسب 

      1 5 

3 
در    مورداستفادهبودن سناریو و تولید ابزارهاي    نوآورانهپردازي،  میزان خالقیت در ایده 

 هاي داخلی و خارجی برداري از نمونهبازي و عدم كپی
      1 5 

4 
برگه ابزارها،  تناسب  و  علمی  و  صحت  معماها  فضاي  هافعالیتها،  با  بازي  حركتی  ي 

 5 1       نکات ایمنی و بهداشتیمدرسه، امکانات در دسترس و رعایت 

 5 1       میزان توجه به شاخصه هاي محیط زیستی در طراحی مراحل بازي و اجراي آن  5

كیفیت نگارش دفتر كارنما، سناریو و تکرارپذیري آن )نگارش مرحله و با جزئیات دقیق   6
 هاي بازي( ها و المانتولید و طراحی همه بخش

      1 5 

7 
مقرون بازي،  با  متناسب  پروژه  مدیریت  فرایند  ابزارهاي  از  و  بهاستفاده  بودن  صرفه 

 مدیریت صحیح منابع )زمان، مواد اولیه، سرمایه، تجهیزات، انرژي( 
      1 5 

 5 1       شناخت اعضاي تیم از خود و یکدیگر و نحوه تقسیم كار بر اساس آن   8

9 
كیفیت كار گروهی، میزان هماهنگی اعضاي تیم با یکدیگر و انعطاف پذیري و همدلی در  

 ها بر اساس شرایطانجام وظایف متعدد بر اساس بازچینش نقش
      1 5 

 5 1       هاي فردي و كنترل استرسمدیریت هیجانتوانایی اعضاي تیم در شناخت و   10

11 
پذیري اجزا و دكوراسیون بازي  جاییهاي مختلف، جابهسازي بازي در محیطقابلیت پیاده

 و قابلیت تطابق تیم با تغییرات ناگهانی محیط اجرا
      1 5 

توانایی اعضاي تیم در  هاي مرتبط با موضوع و  ها و پژوهشگیري از آخرین یافتهبهره  12
 ها توضیح و تفسیر آن

      1 5 

13 
توانایی اعضاي تیم در نیازسنجی و درک نیاز جامعه مخاطبان بازي و در نظر گرفتن  

 ها )بخش همدلی در تفکر طراحی( نیازهاي ویژه آن
      1 5 

 5 1       هاي حسی و حركتی انگیز بودن بازي و توجه مهارتهیجان 13

 5 1       میزان نیاز مراحل مختلف بازي به طوفان فکري و همکاري تیمی در بازیکنان  15

 5 1       4-13از بازي از اجزاي بازي طبق فرم ارزیابی   كنندهاستفادهي هاتیممیزان رضایت  16

المان 17 با شرایط سنی و تحصیلی  تناسب سناریو، معماها،  بازي  ابزار و دكوراسیون  ها، 
 بازیکنان دوره متوسطه اول 

      1 5 

18 

بازخوردها،  به  تیم  اعضاي  احترام  میزان  خودارزیابی،  فرم  تکمیل  در  انصاف  میزان 
براي    شنهادهایپ انتقادات و   از آن  بازیکنان و استفاده  ارزیابان و  سایر اعضاي انجمن، 

 ی كل فرایند بازي روزرسانبهاصالح، بازنگري و 
      1 5 

19 
پرسش به  صحیح  پاسخگویی  در  تیم  اعضاي  كلیه  با  توانایی  هماهنگی  و  داوران  هاي 

 یکدیگر 
      1 5 

         حروف:                                    :    عدد:                  100جمع كل امتیاز از 

 نام و نام خانوادگی داوران: 
1. 
2. 
3. 

 امضا:                           ...................................دبیرخانه )منطقه/ استان/ کشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی
                            ............ ...................... )منطقه/ استان/ کشور( : ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 ...................................................................... تاریخ ارزیابی:.........ثبت شده: ..........................................................                       زمینه كاربرد: کد تیم 

 .....................................................عنوان  تیم تولید كننده بازي: .............................................................       ژانر بازي: .................

 

 یو توسعه فرد یمهارت یهایبازمحور  2فرم ارزیابی  -3-13برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی  

                                                                                                 های بازیکن در بازی تعاملی محیطیارزیابی تیم

 

 

 

  

  

ف 
دی

ر
 

 حداکثر  ضریب  5 4 3 2 1 0 های  ارزیابیمالك

 10 2       ؟دیكنمیانگیز بودن بازي را چگونه ارزیابی  بودن و هیجان  بخشلذتمیزان   1

 10 2       این بازي بر افزایش میزان شناخت شما از استعدادها و نقاط ضعف خود    ریتأث 2

3 
این بازي تا چه حد باعث شد دوستی شما با سایر بازیکنان تقویت شود و بیشتر  

 هاي آنان را درک كنید؟سالیق و توانایی
      2 10 

4 
میزان اثرگذاري این بازي بر افزایش آرامش و مدیریت هیجان و استرس خود  

 ید؟كنمیرا چگونه ارزیابی  
      2 10 

5 
پردازي و  در مراحل این بازي، تا چه اندازه نیازمند درک درست مسائل، ایده

 هاي جدید و خالقانه بودید؟حلپیداكردن راه
      2 10 

6 
اندازه به   ي گروهی و مشورت با سایر اعضاي تیم نیازمند ریگمیتصمتا چه 

 بودید؟ 
      2 10 

7 
تیم   اعضاي  مهرآمیز  رفتار  و  را   دكننده یتولهمکاري، صبر  خودتان  با  بازي 

 ید؟كنمیچگونه ارزیابی  
      2 10 

 10 2       تا چه اندازه عالقمندید دوباره در این بازي شركت كنید؟ 8

 10 2       ی مشاهده كردید؟نیبشیپرقابلیغبازي را تا چه حد خالقانه و    نفرایند و داستا 9

10 
  - آموزشی -شركت در این بازي تا چه اندازه به یادگیري مسائل مختلف علمی 

 فرهنگی شما مؤثر بود؟ 
      2 10 

         حروف:                      :    عدد:                                100جمع کل امتیاز از 

 

بتوانند برای بهبود و اصالح بازی از آن   تانقاط ضعف و قوت، انتقادات و پیشنهادات خود را برای دوستانتان بنویسید    لطفاً

 استفاده کنند. 

 

 

 

 

 فرم ارزیابی تیم های بازیکن شرکت کننده در بازی  -4-13برگ شماره نمون

 تاریخ ارزیابی:............. ......................................................................نام و نام خانوادگی بازیکنان: .......................................................... 

 ......................................................پایه تحصیلی: .............................................................       عنوان تیم تولید كننده بازي: ................
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 به نام خدا

 نوجوان خوارزمی  جشنواره

 ی بازی محیطی ابیخودارز                                                                              

 

 

 
                                                                                                                        

 

 

ف
دی

ر
 

 جمع  ضریب  5 4 3 2 1 0 های  ارزیابیمالك

1 
المان توسعه مهارتتولید و طراحی  در  تا چه حد  بازي  هاي خودشناسی،  هاي 

 است؟كنترل هیجان و كاهش استرس شما تاثیر داشته
      1 5 

2 
هاي مرتبط با همدلی، ارتباط میان فردي و ارتباط  تا چه اندازه یادگیري مهارت

 موثر بر كیفیت كار گروهی و كیفیت پروژه، موثر بوده است؟ 
      1 5 

3 
در خالقیت  ابزارهاي بودن    نوآورانهپردازي،  ایده  میزان  تولید  و  سناریو 

 هاي داخلی و خارجی برداري از نمونهو عدم كپی در بازي مورداستفاده
      2 10 

4 
تان را تغییر هاي بازيچقدر آمادگی دارید كه در صورت نیاز كل سناریو و بخش

 دهید؟
      1 5 

5 
ادامه داده و آن را به كسب و كار  تا چه اندازه تمایل دارید پروژه این بازي را  

 تبدیل كنید؟
      1 5 

6 
برگه ابزارها،  تناسب  و  علمی  و  صحت  معماها  با هافعالیتها،  بازي  حركتی  ي 

 فضاي مدرسه، امکانات در دسترس و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی
      1 5 

7 
زیستی رعایت تا چه اندازه در طراحی و اجراي بازي شما شاخصه هاي محیط  

 شده است؟ 
      1 5 

8 
و با جزئیات   مرحله سناریو و تکرارپذیري آن )نگارش    دفتر كارنما،  كیفیت نگارش 

 هاي بازي( ها و الماندقیق تولید و طراحی همه بخش
      2 10 

9 
  صرفه بودنبه، مقرونمدیریت پروژه متناسب با بازي  فراینداستفاده از ابزارهاي  

 و مدیریت صحیح منابع )زمان، مواد اولیه، سرمایه، تجهیزات، انرژي(
      1 5 

10 
پیاده محیطقابلیت  در  بازي  مختلف،  سازي  و    پذیريجاییجابههاي  اجزا 

 و قابلیت تطابق تیم با تغییرات ناگهانی محیط اجرا  دكوراسیون بازي
      2 10 

11 
مرتبط با موضوع و توانایی اعضاي    هايپژوهشو    هایافتهاز آخرین    گیريبهره 

 ها تیم در توضیح و تفسیر آن
      1 5 

12 
با   تناسب وظایف  یکدیگر و  با  تیم  اعضاي  كیفیت كار گروهی، میزان هماهنگی 

 عالیق و استعداد اعضاي تیم
      1 5 

 5 1       حسی و حركتی  هايمهارتبودن بازي و توجه   انگیزهیجان 13

 5 1       بازي به طوفان فکري و همکاري تیمی در بازیکنان مراحل مختلف میزان نیاز  13

 5 1       ید؟كنمیانگیز بودن بازي را چگونه ارزیابی بودن و هیجان بخشلذتمیزان  15

16 
المان معماها،  سناریو،  و  تناسب  شرایط سنی  با  بازي  دكوراسیون  و  ابزار  ها، 

 بازیکنان دوره متوسطه اول تحصیلی 
      2 10 

 روف:................................. حبه   عدد:............................................  100جمع کل امتیاز از  

                            ...................................دبیرخانه )منطقه/ استان/ كشور( :  نام و نام خانوادگی ناظر فنی
                              ............ ...................... )منطقه/ استان/ كشور( :  ستاد نام و نام خانوادگی ناظر فنی

 امضا: 

 یو توسعه فرد یمهارت یهایبازمحور خود ارزیابی  - 5-13برگ شماره نمون

 تاریخ ارزیابی:............. ......................................................................كد ثبت تیم:    : .......................................................... تیمنام 

 ..........................تیم: ............................................ نام تکمیل كننده فرم به نمایندگی
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمی                                                                                  
 

 .................................................................................................  :می عنوان ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ........................................................................................ .............................................................................................................................: تیمنام 

 گروهی  اثر فردي * ...................................... : شهرستان/ منطقه/ ناحیه         .............................  استان:

 ..............................  تلفن مدرسه:    پسرانه  دخترانه  خاص  عادي  ..................................... نام مدرسه: 

 ...........      نام دبیر راهنما: ................................... رشته دبیر راهنما:....................... نام مدیر مدرسه:................

 ...... نام رابط علمی دست سازه منطقه: ...................................... شماره تماس رابط علمی: .......................
 

 عضو شوید:  سامانه سیدا/ شبکه شادلطفا برای کسب اطالعات بیشتردر کانال اطالع رسانی جشنواره نوجوان خوارزمی در 

@nojavan_kharazmi 
 ،یمختلف زندگ  يهامهارت  يریادگیاز    تان میو جالب ت  زیانگجانیثبت همه مراحل سفر ه  يدفتر اثر ارزشمند شماست؛ برا  نیا .1

ها ها، بخشالمان دیتول  ها،دهیو اصالح مداوم ا  يمشورت مداوم و همفکر  و،ینگارش سنار  ه،ی اول  يپردازدهیپژوهش، مطالعه، ا

با شركت خودتان و    يباز  يهوشمندانه اجرا  يو تجربه جالب تکرارها  ،یطیمح  يسازادهیو پ   دمانیچ  ،يباز  ونیو دكوراس

 دوستانتان.

اتاق فرار به ذهنتان    يباز  کی  ياجرا  هیاول  يهادهیو ا  دیعضو شد  يكه در انجمن باز  دیآغاز كن  یكردن را از زمان  ادداشتی .2

نوآورانه به   يو همه ابزارها  ها، شیآزما  ها، يها، اسباب بازشامل ساخت معماها، برگه  تواندیشما م  يباز  يها. الماندیرس

 ت ی فعال  کیمناظره، انجام    ،یعلم  شیآزما  کیانجام    ش،ینما  يافزار، اجراسازه، نرمدست  البباشد، در ق  کنانیباز  دنیچالش كش

 و ... باشد.   ،یحركت-یحس

را كه وارد دفتر    یو هر مطلب  د یكن  ادداشتیصورت روزانه  را به  يباز  دیتول  نهیدر زم  میت  ي و تجربه اعضا  يریادگی  ندیفرآ .3

 .دیاقدر وقت صرف آن كردهكه چه  دیسی نموده و بنو  يگذارخیتار  دیكنیم

 .دیمناسب را اضافه كن  يهابخش  د، یدانیكه الزم م  يانهیو در هر زم  د یسؤاالت بادقت پاسخ ده  به .4

 نسبت به پاسخ شما قابل ویرایش و تاییر است.  ،االت و تعداد صفحاتؤدفترکارنما، فاصله بین س  wordدر فایل   توجه:
 

 نفر دوم:.....................................       .........نفراول: ......................................                 : شبکه شادآموزان در دانشتلفن 

 ....... ......: ..............................شبکه شادتلفن مدیر مدرسه در     .......................................................: شبکه شادتلفن دبیر راهنما در 

 

 نام و نام خانوادگی تولید کننده: 

2- ................................. 

 کد ملی: ............................. 

 نهم  هشتم  پایه: هفتم

 

 

 

 

 

 : نام و نام خانوادگی تولید کننده

1- ................................. 

 ............................. کد ملی:  

 نهم  هشتم  پایه: هفتم

 

 نام و نام خانوادگی تولید کننده: 

2- ................................. 

 کد ملی: ............................. 

 نهم  هشتم  پایه: هفتم

 های مهارتی و توسعه فردیدفتر کارنما بازی -6-13برگ شمارهنمون
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 های زندگی و تمرین عملی آن یادگیری مهارت

جزئیات منابع و شیوه تمرین عملی هاي زندگی با ذكر مسیر آموزشی و پژوهشی هر یک اعضاي تیم در زمینه یادگیري مهارت -

 هر یک بنویسید. 

 های تعاملی محیطی، اتاق فرار و پیدا کردن زمینه های نوآورانه برای ساخت اجزای بازیشناخت انواع بازی

مفاهیم  هاي تعاملی محیطی و كاربرد اتاق فرار در آموزش  مسیر آموزشی و پژوهشی هر یک اعضاي تیم در زمینه یادگیري بازي -

 مختلف و ارتباط آن با مهارتهاي زندگی را با ذكر جزئیات منابع و شیوه تمرین عملی هر یک بنویسید.

هایی؟ هر یک را با ذكر ارتباط موضوعی با هایی را تقویت كنید؟ از طریق چه ابزارها و المانخواهید چه مهارتدر این بازي می -

 پژوهشی مدرسه خودتان بنویسید. -هاي علمیجمنسایر محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی و ان

 از طریق بازي خود تقویت كنید؟ چرا؟  دیخواهیمهایی را  چه مهارت -

هاي هر بخش از بازي خود را در اینترنت به هاي زندگی و ایدههاي تعاملی محیطی، مهارتاطالعاتی در مورد كلیت بحث بازي -

 زبان فارسی و انگلیسی جستجو كنید.  

 ي فارسی در اینترنت را بنویسید: جستجوكلیدي خود را در هنگام    كلمات -

 اید، بنویسید: نام چند سایت را كه از آن اطالعات ارزشمندي به دست آورده -

 اطالعاتی در مورد ایده و پروژه  خود را در اینترنت به زبان انگلیسی جستجو كنید.    -

 ینترنت را بنویسید: كلمات كلیدي خود را در هنگام  جستجوي  انگلیسی در ا -

 اید، بنویسید: نام چند سایت را كه از آن اطالعات ارزشمندي به دست آورده -

هاي شما براي هر بخش از بازي نسبت  هاي جالبی در نمونه كارهاي انجام شده قبلی را یادگرفتید؟ مزیت و تفاوت ایدهچه ایده •

 به كارهاي مشابه چیست؟  

 .ی و شناختی(شناخترواناجتماعی،   -  جزئیات علمی ایده خود براي هر بخش یا ابزار از بازي را بیان كنید. )اطالعات علمی •

ژه بازي و مراحل آن این هایی استعداد و توانایی بیشتري دارد؟ چگونه در انجام پروهریک از اعضاي تیم شما در چه زمینه •

 اید؟ها را مدیریت كردهتوانایی

  به طور حركتی، و مراحل بازي محیطی تعاملی را توضیح دهید و -هاي حسیها، معماها، بازيهر یک از ابزارهاي بازي، برگه  •

 دهید.ها تا تولید و استفاده در جریان بازي را شرح  هاي مربوط به آنخالصه فرایند تکامل هر یک از ایده

 ؟دیاگرفته كل فرایند بازي چه نکات محیط زیستی، ارگونومیک، ایمنی، اجتماعی و اقتصادي را در نظر    براي تولید •

    تومان..................    . : .................... هزینه کل برآورد         

 : ..................................... تومانقیمت تمام شده برای اجرای تجاری بازی در محیط          

 تولید کل فرایند بازیبرای  ازیموردنفهرست و قیمت اقالم  و خدمات  
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 ای: ...................... تاریخ شروع به کار شما: ............................ منطقهای: ...................... تاریخ مرحله تاریخ مرحله مدرسه

 واقعی زمان شدهی نیبش یپ  زمان هفتگی  وقایع برنامۀ هفته ماه 

 1    

2    

3    

4    

 1    

2    

3    

4    

  
 ها را بنویسید. ي آنشنهادهایپاي از انتقادات و  ي بازیکن داوطلب از شركت در بازي شما چه احساسی داشتند؟ خالصههاتیم -

 مشکالتی  مواجه  شدید؟   چه  با  كار ساخت پروژه خود    جریان  در -

 .كنید یادداشت   دیاگرفته   كار  به  مشکالت  بر  غلبه  براي  كه  را  ییهاحلراه -

 ؟ توضیح دهید.دیاداشته زمان، مواد اولیه، سرمایه، تجهیزات، انرژي(  )  مدیریت منابع  آیا در طراحی و تولید خود -

 توضیح دهید.هاي مختلف را دارد؟  ي محیطی در محلسازادهیپآیا پروژه شما قابلیت تعمیم و تولید و   -

 توضیح دهید. تا لحظه تحویل دفتر كارنما، چند بار پروژه را اصالح كردید؟ با ذكر زمان حدودي،   -

سازي آن نیاز دارید؟ به طور نسبی هایی دارید؟ به چه امکاناتی براي پیادهبراي اصالح و ارتقاي بازي در مراحل بعد چه ایده -

 زمان این ارتقا را تخمین بزنید. 

 .را با ذكر سمت بنویسید  اندنمودهاسامی افراد و مراكزي كه  در طراحی و تهیه پروژه شما به شما كمک   -
 انچه پیشنهاد و انتقادي  به جشنواره دارید بیان كنید.چن •

 فلوچارت بازی و پوستر معرفی بازی

براي معرفی  بازي خود یک فلوچارت و یک پوستر خالقانه و زیبا طراحی كنید و فایل آن را به دفتر كارنماي خود   لطفاً

 طراحی گرافیکی پیشرفته طبق سلیقه خودتان( يهاط یمحهاي ساده طراحی مانند پاورپوینت یا )در محیط  .د ییفرماپیوست 

 

 
 

عکس  ابزارآالت 
و مواد اولیه

نمودار فلوچارت 
سناریو

عکس برگه هاي 
بازي

عکس  فرایند 
ساخت 

1عکس  بازي وار 

2عکس  بازي وار 

3عکس  بازي وار 

4عکس  بازي وار 
عکس چیدمان و محیط بازي 
آماده براي حضور تیم هاي 

بازیکن

عکس بازي واقعی با حضور 
تیمهاي داوطلب 

عکس فرآیند بازنگري و 
بررسی بازي توسط تیم تولید 

كننده

 .  پوستر خود را در این محل درج کنید

 خواهد بود.(  A3ابعاد اصلی برای چاپ ، توجه:  )
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