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آزمایشگاهی به منظور پرورش خالقیت ها و بروز استعدادها و براساس جمع بندی صاحب نظران فعالیت های مسابقات 

 و دست اندرکاران به شرح ذیل  برگزار خواهد شد.

 گروه های دو نفرهدوره اول متوسطه و به صورت  پایه هفتمآزمایشگاهی  ویژه دانش آموزان  های فعالیتمسابقات  - 1

 .(اعضای گروه دو نفره در تمامی مراحل برگزاری جشنواره الزاما باید از یک آموزشگاه باشند)برگزار می شود.

 استانی وکشوری می باشد. -منطقه ای)ناحیه ، منطقه ، شهرستان(  –مرحله آموزشگاهی  چهاراجرای مسابقات در  - 2

برگزیدگان مرحله آموزشگاهی به مرحله )ناحیه ، منطقه ، شهرستان( و برگزیدگان این مرحله به مرحله استانی راه  - 3

 .دمی یابیک گروه برتر بدون در نظر گرفتن جنسیت و نوع مدرسه به مرحله کشوری راه  نهایتاو  خواهند یافت .

ها برگزار و  گروه هایی هم امتیاز بودند  باید مسابقه دیگری بین آن چنانچه در مرحله )ناحیه ، منطقه ، شهرستان( : 1تذکر

 راه پیدا کند. استان گروه برگزیده به مرحله

نسبت به  است که های آموزشی کارشناسی آموزش دوره اول متوسطه و گروه منطقه/شهرستان مسئول اجرایی مسابقات 

 جشنواره ارسال  نمایند:استانی خانه اقدام و گزارش مربوطه را به دبیرموارد ذیل 

 فضای مناسب برای اجرای کیفی مسابقات آزمایشگاهی را پیش بینی کند. (1

 امکانات مناسب آزمایشگاهی برای برگزاری مسابقات را فراهم آورد. (2

طراحی آنها خالقیت دانش آموز  در طراحی کند. )دستورها کلیشه ای نباشد و های آزمایشگاهی را دستورکار فعالیت (3

 ارزیابی شود.(

توسط ادارات شهرستان/مناطق و نواحی  شهرستانهای آزمایشگاهی در مرحله  سقف تعیین شده برای طراحی فعالیت (4

 مراحل استانی وکشوری کل کتاب علوم پایه هفتم خواهد بود. در و تعیین می گردد

تجربه علوم که در زمینه داوری مسابقات داوران را برای اجرای مسابقات انتخاب کند. این داوران از میان همکاران با  (5

دارند انتخاب می گردند. .)درضمن اداره کل از ارسال نظرات داوران مناطق در  و توانمندی الزم راآزمایشگاهی تجربه 

 استقبال می نماید .( پایه هفتم متوسطههای یادگیری  مهارت زمینه طراحی آزمایشات و

به منظور کسب تجربه و تبادل نظر بیشتر و بهره گیری از بازخورد ارزیابی شرکت کنندگان ،داوران مرحله  : 2تذکر

تا ضمن مشارکت همکاران محترم دراجرای بهتر مسابقات عدالت  گردندمختلف انتخاب  مدارساز  شهرستان/منطقه 

    ه باشند هر شرکت کننده توسط دو داور ارزیابی بیشتری نیز در این زمینه رعایت شود. )مسئولین اجرایی در نظر داشت

ترجیحا از دبیرانی استفاده گردد که دانش آموز آنان در این مرحله باشند.مدرسه می شود و نباید شرکت کننده و داور از یک 

 (حضور ندارند

 می باشد.حضور شرکت کنندگان و داوران با معرفی نامه معتبر و عکس دار ممهور به مهر اداره متبوع 

 –زمان بندی حضور  –امکانات آزمایشگاهی  –از نظر شرایط اجرایی  منطقه/شهرستانمسئولیت کیفی مسابقات در مرحله 

 خواهد بود.  شهرستانهدایا و ... ( بر عهده کمیته برگزار کننده مسابقات در  –پذیرایی  –مکان استراحت 

 فعالیت درسه ایستگاه صورت می پذیرد. اجرایی مسابقات به صورت ایستگاهی و انجام ی شیوه

 : در مراحل استانی و كشوری مسابقات به صورت طراحی آزمایش خواهد بود.3تذكر

 های آزمایشگاهی فعالیتالف :  شیوه نامه اجرایی مسابقات 
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های یادگیری علوم  هایی برمبنای مهارت ایستگاه انجام آزمایش -ایستگاه شناخت وسایل آزمایشگاهی  شامل: ایستگاه ها

 ها ثابت هستند( می باشد. )در هر ایستگاه دو داور حضور دارند و تا پایان داوری  ، مهارتی و ایستگاه پرسش علمی -تجربی  

 با حضور ناظر فنی مسابقات صورت می پذیرد.مرحله شهرستان اجرای 

 

 چند نکته مهم :

مدیران محترم مدارس ضمن برنامه ریزی جهت حضور حداکثری دانش آموزان و اجرای مناسب مسابقه درسطح  (:1نکته)

های دانش آموزی موفق ، کلیه مستندات برگزاری مسابقات در آموزشگاه  مدرسه ونیز تقدیر از همکاران دست اندرکار وگروه

در آموزشگاه نگهداری و در صورت نیاز و اعم از فرم های داوری دانش آموزان ارزیابی شده ، صورتجلسه برگزاری مسابقه و...

 .گرددارسال شهرستان/منطقه/ناحیه متوسطه اداره به کارشناسی دوره اول  مطالبه ادارات

 اجرای جهت ریزی برنامه و مدارس در مسابقات اجرای بر نظارت ضمن ادارات متوسطه اول دوره کارشناسی (2نکته)

 معمول را ذیل اقدامات استان به نتایج موقع به ارسال و شهرستان-منطقه-ناحیه درسطح مسابقات شایسته

 .فرمایند

 همه مدارس در مرحله  آموزشگاهی  مقدمات الزم جهت  حضورتمهید  -

 اکثری در مسابقات .ده سازی دانش آموزان جهت حضور حدآما -

ای دراجرای  همکارانی که تالش شایسته مدیران و رتبه های برتر دانش آموزان شرکت کننده وکلیه  از تقدیر -

 .اند داشته آماده سازی دانش آموزان را مسابقات و

 داوران  درانتخاب شایسته عوامل اجرایی ودقت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت 

 ارزیابی

 توسط دبیران مجرب که منتخب مدیران باشند.( مرحلۀ آموزشگاه  : 1

 در مرحله منطقه توسط هیئت داوران ناحیه/شهرستان/منطقه. ( مرحله منطقه : 2

 در مرحله استانی توسط هیئت داوران استان .( مرحلۀ استانی: 3

 .متبوع وزارت داوران هیئت توسط کشوری مرحله در: کشوری مرحلۀ( 4
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های نوشتاری و نگرش بدیع نسبت به ادبیات و نگارش و  مهارت نوشتوکتب نو با توجه به تغییر کتاب های فارسی     

های اساسی  های دیدن، تفکر و اندیشه، نقد وتحلیل، نوشتن و سرانجام اجرای خوانش)خواندن( که از مهارت تقویت مهارت

سازی برای  زمینه»،«تقویت توانایی اندیشیدن »دراین دورۀ تحصیلی محسوب می شود. این بخش از جشنواره با محوریت:

که از اصول برنامۀ درسی «تقویت وتربیت سواد دیداری، شنیداری وادراکی»،«تقویت وپرورش خالقیت و ذوق هنری و ادبی

درسه  و نهم درپایۀ هفتم و هشتم ۀ اول متوسطه به ویژه در بخش مهارت های نوشتاری است؛  زبان و ادبیات فارسی دور

 برگزار می شود.   انفرادی همانند سال گذشتهنگارش وخوانش( به صورت « تصویرنویسی»بخش )تصویرخوانی

 جمع امتیاز بدست آمده این سه بخش، مالک و معیار ارزیابی نهایی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. شرکت کنندگان    

دریافت خود را از تصویری «صویرخوانی وتصویرنویسیت» باید در بخش نخست با عنوان ونهم درپایۀ هفتم و هشتم

مشخص که توسط ناظرفنی دبیرخانۀ جشنواره انتخاب شده است، درقسمت مشخص شده ، بنویسند.در بخش دوم نیز با 

شرکت « خوانش»دربخش سوم نیز با عنوان باید متن ونوشته ای مرتبط با همان تصویر تولید کنند.« نگارش»عنوان

 متن و نوشتۀ خود را درحضور داوران بخوانند. کنندگان باید 

  ارزیابی نهایی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. جمع امتیاز بدست آمده این سه بخش، مالک و معیار          

 است دبیران فرهیختۀ ادبیات نسبت به توجیه دانش آموزان وحضور فعال آنان در این مسابقه اقدام نمایند. شایسته 

 : نکات مهم

استان وکشور برگزار ،منطقه، ح آموزشگاه وهفتم، هشتم و نهم درسط ه های دانش آموزان پایاین مسابقه با حضور -1

 گردد.  می

 در مرحلۀ آموزشگاه با پیشنهاد دبیر راهنما و پشتیبانی مدیریت آموزشگاه به نحو مطلوب از دانش آموزان برتر تقدیر شود.-2

دبیر محترم ادبیات باهمکاری وهمفکری دبیر محترم درس فرهنگ وهنر، پس از  پیشنهاد می گردددر مرحلۀ آموزشگاه -3

های پیوست، نمرۀ این مسابقه را به عنوان یکی از نمرات ارزش یابی  ارزیابی و داوری آثار دانش آموزان بر اساس نمون برگ

 تکوینی درس)مهارت های نوشتاری( درنظر بگیرد. 

ه از طرف ادارۀ شهرستان/ منطقه/ ناحیه به نحو شایسته از دانش آموزان برتر تقدیر شود. تا عالقۀ دانش در مرحلۀ منطق -4

 آموزان نسبت به ادبیات و نوشتن افزون گردد.

 بر عهده کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه ادارات خواهد بود.استانی مسئولیت ارسال آثار به مرحله  -5

 

 

 

 

 

  : (ها  )احساس واژه زبان وادبیات فارسینامۀاجرایی مسابقۀعلمی،ادبی  شیوهب 
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 نامۀ مسابقات  زبان وادبیات فارسی ) احساس واژه ها(خالصۀ شیوه 

 توصیف و نگارش،خوانش نگارش و-تصویرخوانی)تصویرنویسی(-زبان وادبیات فارسی/ احساس واژه ها عنوان مسابقه

 شرح مختصر

، با خالقیت و نوآوری وتقویت مهارت دیدن در  و نهم پایۀ هفتم و هشتمکلیۀ دانش آموزان 

تصویرخوانی)تصویرنویسی(، نگارش و خوانش ، برای تصویری که در هر مرحله به ایشان ارائه خواهد شد،در این 

 مسابقه شرکت می کنند.
 

 اهداف برگزاری

 ایجاد انگیزه به منظور رقابت سالم و تشویق دانش آموزان به فعالیت های علمی،ادبی -

 فرآیند نوشتن و تولید متن اهمیت به روش های نوین، علمی و روشمند در  -

 تقویت قوۀ تخیل، توصیف و تفکر خالق دانش آموزان  -

 ایجاد زمینه برای آزاد سازی عواطف -

 دیگرگونه اندیشیدن و دیگرگونه دیدن و دیگرگونه زیستن که حاصل افزایش تجربه ی خواندن است. -

 تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی در ادبیات.-

 نگارشی ، انشا و نوشتن خالقتقویت مهارت -

مراحل  اجرا 

وسهمیه های تعیین 

 شده

دربارۀ تصویری که دبیر محترم و نهم دراین مرحله دانش آموزان پایه هفتم و هشتم مرحلۀ آموزشگاهی:-1

متن                     کنند سپس به نوشتن  های ارزیابی، تصویرخوانی و تصویرنویسی می کند باتوجه به مالک ادبیات به آنان ارائه می

کنند . سپس دبیران محترم ادبیات براساس جدول ارزیابی، آثار  می پردازند ودرگام سوم خوانش آن را اجرا می

دانش آموزان شرکت کننده را داوری می کنند و بهترین آثار ) یک اثردر هر پایه ( را به پیوست نمون برگ های 

 وزش دورۀ اول متوسطه تحویل می نمایند.ارزیابی تکمیل شده، به کارشناسی آم

دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هر آموزشگاه به صورت حضوری و  هماهنگ در مرحلۀدوم)منطقه(: -2

را و نگارش  تصویرنویسی خواهد شد؛ به ترتیب تصویرخوانی،  ، دربارۀ تصویر که به آنان ارائهمنطقه/شهرستانسطح 

  کنند.بعد خوانش آن را اجرا میانجام می دهند و درمرحلۀ 

همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به صورت  این مرحلهمرحلۀ استانی:  -3 

   و برترین های استانی تقدیر خواهند شد. برگزار خواهد شد.حضوری)تصویرخوانی وتصویرنویسی،نگارش وخوانش( 

بدون در نظر گرفتن پایه  نفردختریاپسر1از هراستان )فقط :دراین مرحله دانش آموزان منتخب مرحلۀکشوری-5

(به صورت حضوری، دربارۀتصویری که به آنان ارائه خواهد شد؛تصویرخوانی می کنندسپس متن تولید می تحصیلی

کنند.وهمزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی برترین های کنند و درمرحلۀسوم خوانش آن را اجرا می

 در جشنوارۀ پایانی تقدیر خواهند شد.کشوری 

 مالک های ارزیابی
های پیوست در بخش ضمائم ارزیابی می  کلیه مراحل برگزاری )آموزشگاه، منطقه،استان وکشور( مطابق  نمون برگ

 شوند.  

 مسئولیت ارزیابی

 شود.( مرحلۀآموزشگاه :داوری توسط دبیران مجرب ادبیات که منتخب مدیران باشند، انجام 1

 ( مرحله منطقه:داوری توسط کمیتۀ داوران از دبیران خالق و مجرب ادبیات انجام شود.2

 مرحلۀ استانی: ارزیابی توسط کمیتۀ داوران استانی انجام شود. (3

 .متبوع وزارت داوران هیئت توسط کشوری مرحله در: کشوری مرحلۀ( 4

 دانش آموز وخوانش آن  را  ارزیابی کنند.: دو داور به طور جداگانه هر متن و اثرنوشتاری 1نکته

: پیشنهاد می گردد در انتخاب تصویر برای برگزاری مسابقه در سطح آموزشگاه و داوری آثاراز ظرفیت و 2نکته

 توانمندی دبیران فرهنگ و هنر و دیگر دبیران صاحب نظر استفاده شود.

منتقد  داوری گردد و از تخصص هایی مانند: پیشنهاد می گرددآثار دانش آموزان از زوایای مختلف 3نکته

 ،زبان شناسی ،ادبیات  و روان شناسی استفاده شود.عکس
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راهبرد اصلی از انجام پژوهش های دانش آموزی کسب مهارت های پژوهشی است که به منظور کسب این مهارت ها انجام 

در این جشنواره مورد توجه می باشد. مهارت های مورد نظر )شبه تجربی و تجربی ( میدانی ، پژوهش های کتابخانه ای 

ارتند از :مسئله یابی و تشخیص مشکل، مشاهده کردن، جمع آوری متناسب با دوره سنی دانش آموزان دوره اول متوسطه عب

 اطالعات، فیش نویسی، بهره گیری از منابع ، ساخت ابزار، مصاحبه ، تجزیه و تحلیل، تدوین گزارش، توانایی ارائه نتایج و ...

 بخش پژوهش جشنواره نوجوان خوارمی به شرح زیر برگزار می شود:

 موضوع    - 9

 )شبه تجربی و تجربی (پروژه های علمی میدانیالف (   

 و...، ادبی و تاریخی ایران اسالمی  در حوزه علوم انسانی از جمله بررسی زندگی شخصیت های علمی ب ( پژوهش های کتابخانه ای 

   دو نفره های گروهدر قالب  الزاما این مسابقات ویژه  دانش آموزان دوره اول متوسطه  )پایه های هفتم و هشتم و نهم (  - 2

 پایه و یا تلفیقی از پایه های مختلف باشد .یک برگزار می شود.ترکیب گروه های شرکت کننده می تواند ، فقط از 

  گروه های دو نفره در تمامی مراحل برگزاری جشنواره الزاما باید از یک آموزشگاه باشند.: 1تبصره 

 استانی و کشوری  اجرا می شود . –منطقه ای  –مرحله  آموزشگاهی چهار مسابقات در – 3

 به (  به مرحله منطقه ) ناحیه/منطقه/شهرستان( راه یافته و برگزیدگان مرحله منطقه یدگان مرحله آموزشگاهی ) یک اثربرگز – 4

 . راه می یابندمرحله استانی 

هدایت هیچ طرح پژوهشی را به عنوان  نباید شهرستان:ناظران فنی و داوران درمراحل استانی و 1تذکر مهم

 دبیر راهنما عهده دار شوند.

 پژوهش علمی :   منطقه/شهرستاناقدامات مرحله 

، نسبت به موارد ذیل اقدام و گزارش مربوطه را به دبیر خانه استانی  منطقه / شهرستانمسئول اجرایی مسابقات پژوهش علمی 

 جشنواره ارسال نمایند .

فضای مناسب جهت اجرای کیفی مسابقات مطالعه و پژوهش با حضور موثر دانش آموزان شرکت کننده ) مجهز به الف ( پیش بینی 

 سیستم دیتا (

 در انتخاب داوران این موارد مورد توجه قرار گیرد:ب ( 

 هیچ یک از داوران نباید هدایت طرح پژوهشی را به عنوان دبیر راهنما عهده دار شوند.-1

 .قرار گیردمد نظر تجربه ، بی طرفی و توانمندی افراد ران در انتخاب داو-2

 با داوران مربوطه . منطقه/شهرستان( برگزاری جلسات هماهنگی توسط مسئول اجرایی مسابقات  ج

 –تسهیالت آموزشی رفاهی   –برنامه زمانبندی  –امکانات  –) شرایط اجرایی  شهرستان/منطقهمسئولیت کیفی مسابقات مرحله    -

 خواهد بود.و تهیه یاد بود ( بر عهده ادارات   -یرایی پذ

:نظر به اهمیت فعالیت های مربوط به محیط زیست و آب و با عنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی 2تذکر مهم

 پژوهش با اولویت این زمینه ها در کلیه مراحل مسابقات مورد تاکید است.

 

 

شیوه نامه اجـرائی مسابقات پژوهش :   ج 
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  : مشخصات طرح مطالعه و پژوهش 

 توجّه به موارد ذيل ضروري است: پژوهشدر تدوين 
 

 ی پژوهش باید در برگهA4 ( و با قلم لوتوسB Lotus و اندازه )در محیط  14Word2002  .تایپ گردد

 سانتی متر حاشیه در نظر گرفته شود. 2و از سمت چپ  3از سمت راست حدود 

  دد. )بدون احتساب صفحات صفحه تنظیم گر 25و حدّاکثر در  15متن پژوهش ارائه شده حدّاقل در

 ابتدایی(

 ی آموزان در جلسهدانش پذیرد و عدم شرکتداوری در دو بخش حضوری و غیرحضوری صورت می

 ها خواهد بود. ی انصراف از ادامه رقابتحضوری به منزله

 گیرد. می بر ای( را درهای یادگیری )یا میان رشتهمحدود به درس خاصّی نیست و تمام حوزه پژوهش 

 باید به صورت  فایل پژوهشWord  وPDF راه یک نسخه چاپ شده ارائه گردد.در لوح فشرده و به هم 

 به شرح زیر رعایت گردد: شایسته است ساختار پژوهش

 پژوهشگران، استاد راهنما(نام روی جلد: )نام مدرسه، عنوان پژوهش، 

 «.بسم اهلل الرّحمن الرّحیم»ی صفحه

 شناسنامه تحقیق: )شامل اطّالعات کامل نویسنده و موضوع انتخابی(ی  صفحه

و توضیح باشد  چکیده باید بدون ارجاع دهیی تحقیق: )حدّاقل یک پاراگراف و حدّاکثر در یک صفحه تنظیم گردد. چکیده

 بپردازد(. و به موضوع، هدف، روش و نتیجه

 فهرست مطالب )نیز فهرست تصاویر، جداول و نمودارها(.

  و ...( روش پژوهشتحقیق،  یشامل: پیشینهگفتار یا مقدمه: )پیش

 (االت پژوهش به طور شفاف بیان گردد.ؤها و یا سفرضیهاهداف تحقیق: )اهداف، 

 سطر توضیح داده شود(. 3یا  2آوری اطّالعات در های جمعآوری اطّالعات )روش یا روشروش جمع

 وضوع تحقیق باشد(.متن تحقیق و اصل موضوع: )متناسب با م

 گیری: )حدّاکثر در یک صفحه(. بندی و نتیجهجمع

 گردد(. آموز در خصوص موضوع تحقیق ذکر مینهادهای دانشنهاد: ) پیشپیش

 فهرست منابع و مآخذ: )به ترتیب مثال ذکر گردد: نام خانوادگی، نام.)سال نشر( . نام کتاب یا مقاله . مترجم. انتشارات(.
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 شیوه نامه مسابقات  پژوهشخالصه 

 پژوهش عنوان مسابقه

 شرح مختصر

در پروژه های علمی میدانی  دانش آموزان یک فعالیت که در قالب آزمایش و تحقیق علمی در زمینه بررسی یک -1

تواند باشد را با تاثیر داروهای ویتامین بر رشد گیاه،تاثیر نوشابه های گاز دار بر سالمت افرادو...(می  :موضوع)به عنوان مثال

 رعایت کامل اصول تدوین یک پژوهش علمی انجام دهند در ضمن ارائه مستندات شامل عکس،فیلم و...الزامی است.

 سیاستهوا ،  و آبپدیده های زیست محیطی ، علوم از جمله بررسی های مختلف پژوهش های کتابخانه ای در حوزه  -2

، ادبی ایران اسالمی، مقایسه دو حادثه بزرگ تاریخی در ایران عصر حاضر با  زندگی شخصیت های علمی.مقاومتی اقتصاد های

 ایران با رعایت اصول کار پژوهشی. ایران باستان و یا مقایسه اسطوره ها با حقیقت های تاریخ

 اهداف برگزاری

 تعداد های بالقوه انانرشد و شکوفایی استعداد ها و خالقیت های دانش آموزان و تقویت روحیه پرسشگری و پرورش اس- 

 ایجاد انگیزه به منظوررقابت سالم و تشویق دانش آموزان به مطالعه. -  

بهره مندی از دستاوردهای علمی ،اجتماعی بزرگان ایرانی در گسترش علوم و فنون جدید و بیان اهمیت یافته های آنان در  -

 بررسی مسائل امروز.

 پایه های هفتم،هشتم و نهمکلیه دانش آموزان  عالقمند به مطالعه و پژوهش  شركت كنندگان

 زمان و نحوه اجرا

کلیه دانش آموزان می توانند با محوریت موضوعات مذکور تحقیق خود را انجام دهند و توسط  : مرحله آموزشگاه -1

  معرفی می شود.شهرستان /منطقه  اداره  از بهاثریک داوران کارهای دانش آموزان بررسی شده و از هر مدرسه 

استانی مرحله به اثر برتر  و آثار منتخبین مدارس توسط هیئت داوران در سطح ادارات داوری :  مرحله منطقه -2

  جشنواره ارائه شود.

دانش آموزانی که طرح های پژوهشی آنان در مرحله شهرستان/منطقه و ناحیه  باالترین مرحله در این  مرحله استانی :-3

 .طرح خود را ارائه می نمایند امتیاز را کسب نموده حضور یافته و

 مجموع طرح های راه یافته به مرحله استانی دارات کل استان ها باید ازا متبوع مطابق شیوه نامه وزارت مرحله کشوری :-5

 به مرحله کشوری معرفی نمایند.که حایز باالترین امتیاز شده فقط یک اثر برتر را 

 ول پیوست ارزیابی می شوند . اکلیه مراحل برگزاری ) آموزشگاه، منطقه، استان ، کشور( مطابق جد های ارزیابیمالک 

 مسئولیت ارزیابی

 توسط دبیران مجرب که منتخب مدیر باشند.( مرحلۀ آموزشگاه  : 1

 در مرحله منطقه توسط هیئت داوران ناحیه. ( مرحله منطقه : 2

 .مرحله استانی توسط هیئت داوران استاندر (مرحلۀ استانی: 3

 .متبوع وزارت داوران هیئت توسط کشوری مرحله در: کشوری مرحلۀ( 4
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بهره گیری از کارگاه یکی از ضرورت های آموزش دروس مختلف به ویژه درس کار و فناوری می باشد.متناسب با راهنمای 

دروس مختلف، دبیران کارهای عملی ، پروژه یا دست سازه ها را در مدرسه هدایت می کنند. به منظور سامان دهی به این 

سال تحصیلی دانش آموزان را به سوی فعالیت در طول است دبیران محترم گونه فعالیت ها و ارتباط آن با جشنواره ضروری 

های کارگاهی منظم و هدفمند هدایت کنند و گزارش پیشرفت کار توسط دانش آموزان در دفتر مخصوص ثبت گردد. در 

  .یافتتری کسب کنند امکان حضور در سطح منطقه ای جشنواره را خواهند فرایند گروه هایی که امتیاز بیش این

ان آن است و معطوف نمودن نکته ی مهم در برگزاری جشنواره، توجه خاص به فرایند اجرا و اهداف پیدا و پنه

  امکانات به درصد معدودی از دانش آموزان به هیچ عنوان مورد نظر نیست.تمرکز و

این مسابقات با محوریت  دست سازه های درس کار و فناوری و با رویکرد خالقیت ، ایده پردازی و نو آوری و با حضور دانش 

تمامی دانش آموزان شرکت کننده در هر سه اجرا می شود. و نهم   هفتم و هشتم در پایه های دوره اول متوسطهآموزان 

 اخت.پایه ، به صورت مشترک به رقابت خواهند پرد

 
  ,شرکت کنندگان در این بخش می توانند آثار خود را مطابق با پودمان های کار و فناوری )برق و الکترونیک, چوب

فلز, خوراک, پوشاک و ...(و محصوالت رایانه ای )نرم افزار و بازی ( ارائه دهند. محصوالت رایانه ای باید در راستای 

آن دسته از محصوالتی که صرفا جنبه تفننی و سرگرمی داشته باشد تقویت مفاهیم آموزشی کتب درسی باشند .به 

 امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

 بدیهی است که تنوع در محصوالت رایانه ای حائز ی محصوالت رایانه ای وجود ندارد. محدودیتی در قالب پیکر بند

 امتیاز باالتری خواهد بود.

 مجاز می باشد.ترکیب گروه های  گروه های دو نفرییا  و انفرادی شرکت در این بخش از مسابقه به صورت

های دو نفره در  اعضای گروه .ی مختلف باشدو یا تلفیقی از پایه ها یک پایه شرکت کننده می تواند ، فقط از 

 تمامی مراحل جشنواره الزاما باید از یک آموزشگاه باشند.

  حیه ، منطقه ، شهرستان ( ، استانی و کشوری انجام می مرحله آموزشگاهی ، منطقه ای ) نا چهاراجرای مسابقات در

 شود.

   منطقه ای ، استانی و کشوری باید به صورت حضوری در  ،دانش آموزان شرکت کننده در سطوح آموزشگاهی

 مسابقه شرکت نموده و در مورد نحوه ی ساخت  و عملکرد اثر به داوران توضیحات الزم را ارائه دهند.

  در تمامی مراحل ،آثار بر اساس نمون برگ ارزیابی امتیازبندی می شوند. )نمون برگ فرم ارزیابی به پیوست ارسال

 می شود.( 

  اختراعاتی که پیش از این به ثبت رسیده و تائیدیه مراجع ذی صالح را اخذ نموده باشند نیز مجاز به شرکت در

 جشنواره می باشند.

 ار باید فرم شناسنامه و مستنداتی از مراحل طراحی و ساخت دست سازه و فیلمی کوتاه الزم به ذکر است  همراه آث

 در تمام مراحل مسابقه ارائه گردد.  cd  از کارکرد آن در قالب 

شیوه نامه اجـرائی مسابقات دست سازه ها  د  ) 
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  فرآیند داوری ، یک موقعیت آموزشی است و رویکرد آن باید اقناعی باشد . توصیه می گردد راهکارها و

مرحله به دانش آموزان ارائه شود و نقاط قوت و ابتکاری آثار ارائه شده ، بیشتر مد  پیشنهادهای اصالحی نیز در هر

 نظر قرار گیرد. 

  توصیه می گردد ناظران تخصصی حتی االمکان از انجام داوری پرهیز کنند تا امکان نظارت دقیق بر فرآیند داوری

 توسط ایشان ایجاد گردد.

 ماده سه اساسنامه ،موظفند به منظور گسترش فرهنگ  4و 3های پژوهش سراهای دانش آموزی به استناد بند

تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و خالقیت آن ها ، زمینه استفاده از امکانات و منابع 

 موجود را برای دانش آموزان فراهم سازند. 

  

 دست سازه ها خالصه شیوه نامه مسابقات  
 

 مسابقات دست سازه ها  عنوان

 شرح مختصر
ر دانش آموزان عالقمند به شرکت در این مسابقات می توانند با ساخت  دست سازه و نرم افزار هایی مبتنی بر  خالقیت و نوآوری و با تکیه ب -

 مبانی علمی و عملی کتاب کار و فناوری و سایر دروس در این رشته شرکت نمایند.

اهداف 

 برگزاری

 ی مسائل.آموزان در زمینه کشف و حلّ خالقانهدانش،  مهارت و نگرش دانشارتقای  -

 ؛دانش آموزانرشد و شکوفایی استعدادها و خالقیت های فرصت آفرینی برای  -
 ی درسی ملّیکیفیت بخشی به فرآیند یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر تدریس پژوهش محور، موقعیت محور و ...مطابق با برنامه -

 های زندگین دانش و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه و موقعیتکاربردی کرد -

 رای ورود به میدان رقابت های علمی ؛ب عملی دانش آموزانبه دستاوردهای علمی و  توجّه ویژه -

 تنوع بخشی به محیط ها ی یادگیری -

شرایط شركت 

 كنندگان

مجاز  هفتم و هشتم و نهمدر پایه های دو نفره  و یا گروه های  انفرادی شرکت دانش آموزان در کلیه مراحل مسابقات، به صورت

 می باشند و تمامی دانش آموزان شرکت کننده در هر سه پایه  ، به صورت مشترک به رقابت خواهند پرداخت .

 نحوه اجرا

داده تا  توسط داوران کارهای دانش آموزان  کار و فناوریکلیه دانش آموزان شرکت کننده، آثار  خود را تحویل دبیر  : مرحله آموزشگاهی -1

 مجازبه شرکت در سطح ناحیه /منطقه /شهرستان می باشند. امتیاز را کسب نماید یک اثر که باالترین بررسی شده و از هر آموزشگاه 

ارائه شده در این مرحله یک اثر آثار آثار منتخبین مدارس توسط کمیته داوران ارزیابی شده و از بین  مرحله  شهرستان/منطقه / ناحیه : -2

گردد.) ارسال اثر به می ارسال  که باالترین استاندارهای جشنواره را رعایت نموده باشد و موفق به کسب باالترین امتیاز گردد به مرحله استان

 همراه شناسنامه اثر و مستندات آن الزامی می باشد.(

استانی  جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور دانش آموزان و آثار آن ها انجام می شود . از رتبه بندی آثار برتر در مرحله  مرحله استانی :-4

 مجموع آثار برتر مرحله استانی ،بر اساس داوری کمیته داوران استان ،یک اثر بدون در نظر گرفتن جنسیت و پایه به مرحله کشوری جشنواره 

 نوجوان خوارزمی  راه می یابد.  

ازبین آثاری که به مرحله استانی راه یافته اند یک اثر که موفق به کسب باالترین امتیاز از سوی هیات داوران گردد به : مرحله کشوری -5

 می گردد ارائه خواهد شد.با حضور دانش آموزان منتخب تمام استان ها برگزار که مرحله کشوری جشنواره مرحله کشوری راه یافته و در 

 کلیه مراحل برگزاری ) آموزشگاه، منطقه، استان و کشور( مطابق جدول پیوست ارزیابی می شوند .  مالک های ارزیابی

مسئولیت 

 ارزیابی

 مسئولیت ارزیابی مرحله آموزشگاه، توسط دبیران مجرب کار وفناوری که منتخب مدیر آموزشگاه باشند.( مرحلۀ آموزشگاه  : 1

 کمیته داوران ناحیه / منطقه / شهرستان .در مرحله ناحیه توسط ( مرحله منطقه : 2

 در مرحله استانی توسط کمیته داوران استان.   ( مرحلۀ استانی: 3

 .متبوع وزارت داوران هیئت توسط کشوری مرحله در: کشوری مرحلۀ( 4
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با توجه به تغییر کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه  و رویکرد ارتباطی  فعال و خودباورانه در آموزش زبان 

 به بخش انگلیسی  مطابق با برنامه درسی ملی  این بخش ازجشنواره برای اولین سال با محوریت و توجه

      Role Play  ی  ه از اصول برنامۀ درسی زبان انگلیسی دورپایه هشتم در کتابهای درسی زبان انگلیسی

  برگزارمی شود.  چهار نفرهسه تا اول متوسطه به صورت گروههای 
  

 مهارت ایفای نقش در زبان انگلیسی ) با رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانه(

 اهداف برگزاری

 آموزشی  در سند تحول بنیادین و سند درس ملیین پیشبرد اهداف نوین یتب -1

توجه به رویکرد ارتباطی  فعال و خودباورانه در آموزش زبان انگلیسی متوسطه اول براساس رویکرد جدید کتاب  -2

 مدارس های آموزش زبان انگلیسی

 پایه هشتم  ی)ایفای نقش( در کتاب درس Role Playتوجه و اهمیت دادن به بخش   -3

هدایت هدفمند دانش آموزان در جهت تسهیل یاد گیری، با رویکرد فعال و خودباورانه و استفاده بهینه و  -4

و هدایت دانش آموزان به سمت کاربردی کردن آموخته کاربردی از توانمندی های علمی و خالقانه ی دانش آموزان 

 عمل( های خوددر جامعه و زندگی روزانه خود  و ایجاد ارتباط)ازعلم تا

در گیر کردن دانش آموزان با پروژه های علمی و کاربردی و استفاده عملی و کالمی از آموخته های تئوری خود   -5

 در کالس درس

تهیه مفاهیم علمی و آموزشی به شکل رسانه ای و نمایشی برای درک بهتر محتوای کتب درسی و ایجاد رقابت   -6

 آموزان سالم  علمی در بین دانش

ه مشارکت گرفتن آموزش های کالسی و برون کالسی و در گیر نمودن آموزه های پرورشی، اعتقادی، ب -  2

 مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و علمی

تقویت روحیه پژوهش محوری در دانش ایجاد و و (learning by doing)فراگیری از طریق انجام کار عملی  -8

 تعاون و همکاری بین آنهاو تشویق به انجام کارهای گروهی و توجه به  آموز

 ایجاد ارتباط علمی و کاربردی بین مطالب درسی و زندگی   -9

تقویت قدرت محاوره و گفتگو به زبان انگلیسی و تبین اهداف آموزشی در درس زبان انگلیسی در رویکرد   -10

 مدارس  جدید آموزش این درس در 

 شرح مختصر

 باشد.کتاب سازی اهداف بیان شده دربرنامه درسی ودرراستای پیاده اجرای ایفای نقش باید -1

 Vocabulary, Key Languages and)استفاده حد اکثری از لغت ها، عبارتها و کلیدواژه های زبانی -2

Functions)  اولویت استفاده،  قرار گیرند. باید در 

 موضوع نمایش می بایستی از جذابیت خوبی برخوردار باشد. -3

 بیانی مناسبی برخوردار باشد.  (Fluency and Accuracy)باید از روانی و صحت اجرای نمایش   -4

خوبی   (Closing) پایانیو  (Body)  پیکره یا بدنه  (Opening)شروعنمایش باید از سه بخش اصلی:  -5

 برخوردار باشد.

 در حین اجرا در بین گروه باید از سطح باالیی برخوردار باشد.   (Interaction)تعامل   -6

 مورد توجه قرارگردد. (Intonation)و جمالت (Pronunciation)بیان صحیح کلمات  -2

 مالک داوری بر مبنای آموخته های کتاب درسی دانش آموزان می باشد. -8

 

 

 

در درس زبان انگلیسی رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانهنمایشی ایفای نقش با  نامۀاجرایی مسابقۀ شیوه(   ه 
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 روش اجرا

 دقیقه باشد. 10و حداکثر  4زمان اجرای نمایش  حداقل  -1

 ندارد.ارسال متن نوشتاری ضرورتی  -2

 باشد. آموزان دانشخود باید محصول فعالیت گروهی  ایفای نقش -3

 نفره  4 تا 3 اجرا توسط گروه های -4

تغییرات تواند از  استان(و راهیابی اثربه مرحله بعد ، اجرا می –منطقه  -پس از داوری در هر مرحله ) آموزشگاه  -5

 جزئی ) کمی و کیفی( برخوردار،  مجددأ فیلم برداری،  به مرحله بعد ارسال و داوری گردد.

به می تواند  منطقه ای باال باشد این مسابقه  لهدر صورتی که تعداد گروههای شرکت کننده در مرح تبصره :

بر اساس فیلم تهیه شده از اجرای  ابتدا داوریمرحله استانی در صورت غیر حضوری با ارسال فیلم انجام شود. و

دانش آموزان و به صورت غیر حضوری صورت می گیرد و در صورتی که دراجرای دانش آموزان موارد الزم در 

 جشنواره رعایت شده باشد از گروه دعوت خواهد شد تا با حضور در مرحله استانی کار خود را به نمایش گذارد.

 از اجرای دانش آموزان در هر مرحله الزامی است. DVDتذكر:تهیه فیلم و ارسال 

شرایط شرکت 

 کنندگان:

، با خالقیت و نوآوری در تنظیم نمایش نامه با استفاده از دایره لغات و سرفصلهای پایۀ هشتم کلیۀ دانش آموزان 

 کتاب درسی مربوطه و ایفای نقش )نمایش نامه (،در این مسابقه شرکت می کنند.

 نحوه اجرا :

در مرحله آموزشگاهی کلیه دانش آموزان پایه هشتم شرکت کننده، پس از اجرای نمایش، مرحلۀ آموزشگاهی: -1

 امتیاز نمون برگ های ارزیابی را کسب نموده باشند به مرحله منطقه معرفی خواهند شد.  با الترینیک گروه که 

با یکدیگر به   زشگاه به صورت حضوریدراین مرحله دانش آموزان منتخب از هر آمو مرحلۀدوم)منطقه(: -2

به  یک اثر را که باالترین امتیاز را کسب نموده باشدپس از اجرای این مرحله، ادارات  رقابت خواهند پرداخت.

  جشنواره )ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه اداره کل ( ارسال نمایند.استانی دبیرخانۀ 

 اساس تعداد گروههای شرکت کننده در مرحله منطقه ای باال باشد بردر صورتی که تذکر: همانگونه که گفته شد 

 .این مسابقه  می تواند به صورت غیر حضوری با ارسال فیلم انجام شود شهرستان کمیته تصمیم

در این مرحله، این مسابقه همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به )استانی(:  سوممرحله -3

 صورت حضوری انجام می شودو برترین های استانی در جشنواره مرحلۀ استانی  تقدیر خواهند شد. 

به مرحله كشوری راه یافته و مرحله كشوری: گروهی كه حایز باالترین امتیاز مرحله استانی گردد -4

 اه برگزیدگان سایر محور ها با برترین های دیگر استانها به رقابت خواهند پرداخت.به همر

 ( مطابق جدول پیوست ارزیابی می شوند .و کشوری کلیه مراحل برگزاری ) آموزشگاه، منطقه، استان  مالک های ارزیابی

 که منتخب مدیران باشند، انجام شود.( مرحلۀآموزشگاه :داوری توسط دبیران مجرب زبان انگلیسی 1 مسئولیت ارزیابی

 ( مرحله منطقه:داوری توسط کمیته داوران از دبیران خالق و مجرب زبان انگلیسی انجام شود.2

 ( مرحلۀ استانی: ارزیابی توسط کمیتۀ داوران استانی انجام شود.3

 .وزارت متبوع داوران هیئت توسط کشوری مرحله در: کشوری ( مرحلۀ4

 

 

 

 

 

 


