باسمه تعالي
دستورالعمل كارسوق من و آينده ايران (مسابقةنوآوري هاي صنعتي)
در مدارس استعداهاي درخشان
سال تحصیلي 7931-39

پيرو شيوه نامه اجرايي كارسوقهاا اانا آماوي ار مارارا اساادرااها ارن اا ماه شا اره 801/881911ماور
8911/09/09امركز ملاي پارورا اساادرااها ارن اا و اانا
مهنرسين  ،ار راساا اساقرار نظام جامع پووه

پووهاا جاوا ار نظار ااراماا ه راار ساايما مياي

محور مورا تأكير ار اسناا ماال اساي ه چو نق ه جاامع لل اي ك اور و

سنر تحول منيااين آمويا و پرورا«،كارسوق من و آينده ايران» را ار قالب ميامقه نوآور ها صنداي ار مرارا
اسادرااها ارن ا مرگزار ن اير.
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اهمیت و ضرورت

ار راساا

اساقرار نظام جامع پووه محورِ مورا تاكير ار اسناا ماالاساي نظام تدليم و ترميت،ماننر راهرارها

 81-8و  81-1سنر تحول منيااين آمويا و پرورا و ضرورت توجه مه اان آمويا نالق و نوآور ،فراهم ن وا يمينه
ها اليم مرا مروي و شروفايي اسادرااها و نالقيت ها آ ها ،ارج نهاا مه اسااوراها لل ي ،فني و پووه ي
اان آمويا و اسافااه اي ظرفيتها

آ ها ار جامده و صندت ،انجام اين فداليت ار قالب ميامقه ار ميا

اان آمويانرميرساا ها اوره اوم ماوسطه اسادرااها ارن ا را ايجاب مي ن اير.
 -2اهداف
 شناسايي و پرورا اسادرااها ،نالقيت ها و نوآور ها اان آمويا
 توسده و تدالي فرهنگ مطالده و پووه

ار فراينر ياااهي-يااگير اان آمويا و پرهيز اي جهتگير محض

اوره آمويا ل ومي مه س ت وروا مه آمويا لالي.
 تروي «پووه

محور » ار آمويا و «ميئله محور » ار پووه .
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 كارمرا ن وا آموناهها اان آمويا ار رشاه ها مخالف و مدرفي و انجام ت ويق ها ماا و مدنو
پووه گرا جوا .
 رشر مهارت ها اجا الي و تقويت نواماور و آمااه ساي اان آمويا مرا وروا مه ميرا رقامت ها لل ي
و فني.
 لزوم هرايت اسادرااها و نالقيت ها ار جهت رفع نيايها مراكز لل ي و صنداي و توسده و تدالي جامده.
 -3جامعه هدف
اان آمويا اميرساا ها اوره اوم (پايه ها اهم و ياياهم)اسادرااها ارن ا
سه يه مرارا س پاا مرا اناخاب طرحها جهت شركت ار ميامقه ،مرامر ما يك طرح پژوهشي به ازاي هرپايه در
هر مدرسه مي ماشر.
الف ) دبیرخانه هاي استاني
روسا ااارات اسادرااها ارن ا و اان

پووها جوا اساا ها يري اي اميرساا ها اسادرااها ارن ا را مه لنوا

اميرنانه اسااني ميامقهاناخاب و مه اميرنانه ك ور ميامقه مدرفي مي ن اينر (.مرير مررسه مه لنوا ميوول اميرنانه و
ميوول پووه ي مررسه مدنوا امير نواهر موا)
مسئولیت ها و وظايف
 ه اهنگي و ارتباط ما امير اجرايي ميامقه
 ه اهنگي وارتباط ما ميئوال پووه ي مرارا
 ه اهنگي و ارتباط ما ن اينره سايما ميي مهنرسين ار اساا
 اطالع رساني مه مرارا س پاا اساا اي طريق پوسار...،ه اهنگي ما مرارا مجر وامالغ اساورالد ل ميامقه مه مرارا
س پاا
 اريافت كليه طرح ها پووه ي رسيره اي مرارا س پاا
 ه اهنگي ما ن اينرگي سايما ميي مهنرسين اساا جهت تبيين فراينر اجرا ميامقه و آمويا مه اان
ميوال پووه ي مرارا اسادرااها ارن ا اساا
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آمويا و



مررسي ميانرات طرح ها و ارتباط ما مرارا مرا اصالح يا تر يل ميانرات طرح ها

 اريافت مجوي ها اليم مرا حضور طرح ها مناخب ار ن اي گاه و ه رار ار الزام اان

آمويا و سرپرساا

ب) دبیرخانه كشوري مسابقه
يري اي مرارا اسادرااها ارن ا ِ شهر تهرانره توسط رئيس ااارة اسادرااها ارن ا و اان پووها جوا شهر
تهرا مه لنوا اميرنانه ك ور ميامقه اناخاب ميشوا (..مرير مررسه مه لنوا ميوول اميرنانه و ميوول پووه ي مررسه
مدنوا امير نواهر موا)
مسئولیت ها و وظايف:
 ارسال پوسار فرانوا ميامقه مه اميرنانه ها اسااني
 امالغ اساورالد ل ميامقهبهرميرنانه ها اسااني
 ه اهنگي و ارتباط ما امير اجرايي ميامقه مركز
 ه اهنگي وارتباط ما ميئوال پووه يبهرميرنانه ها اسااني
 اريافت كليه طرح ها پووه ي رسيره اي اميرنانه ها اسااني


مررسي ميانرات طرح ها و ارتباط ما مرارا مرا اصالح يا تر يل ميانرات طرح ها

 ارسال آ ها مه سايما ميي مهنرسين و مركز
 ه رار ار فراينر ااوريطرح ها ماسايما ميي مهنرسين و مركز
 اريافت مجويها اليم مرا مرگزار ميامقه
 الالم نااي ااور

و طرح ها مناخب سايما ميي مهنرسين

 ه رار ارمرگزار ن اي گاه آثار مرگزيره ما حضور اان آمويا
 ه اهنگي مرا حضور طرح ها مناخب ار ن اي گاه ما سايما ميي مهنرسين و مرارا س پاا
 ه رار ار مرگزار اناااميه و تقرير اي طرح ها مرگزيره
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ج) فرايند اجراي مسابقه
بررسي و داوري كلیه طرح هاي دانش آموزي در مدرسه
اناخاب طرح ها مناسب ما توجه مه تدراا سه يه و اولويت ها پووه ي الالم شرهرراين اساورالد ل ار مررسه
انجام مي پذيرا(.پي نهاا مي شوا ار هر رشاه حراكثر يك طرح مرگزيره اناخاب گراا).
اان آموياني كه ت ايل اارنر ار اين ميامقه شركت ن اينر ماير شناسنامه طرحها پووه ي (الم اي است سايه و يا
ايره ها )نوا را ار قالب فايل مرموطه تهيه ن اينر و لوح ف راه حاو فايل شناسنامه طرح نوا را ار يك لوح ف راه
مه مررسه محل تحصيل نوا تحويل اهنر.
ميئولين پووه

مرارا پس اي اريافت شناسنامه طرحها واصله ار مهلت مقرر ،نيبت مه مررسي و تأيير صحت

اطاللات منررج ار طرحها اريافاي اقرام مين اينر.
يك گروه ااور ار هر مررسه (ما رل اي مرير ،مداو آمويشي و پووه ي ،اميرا پووه

و آمويا ما توجه مه

رشاه تخصصي) ض ن مطالده طرح نيبت مه اناخاب طرحها مرتر مررسه مه اميرنانه اسااني اقرام مين اينر.
ا ميرنانه اسااني نيبت مه اناخاب نهايي ايره ها و طرح ها پووه ي ما ه اهنگي اااره اسادرااها ارن ا و ن اينره
سايما ميي نيبت مه ارسال كارمرگ ها مه اميرنانه ك ور اقرام مي ن اينر.
تبصره -7پي نهاا مي شوا طرح ها مناخب مانوع مواه و ارمرگيرنره ت ام محورها فوق الذكر ماشر.
ثبت نام و ارسال طرح هاي انتخابي به دبیرخانه مسابقه
پس اي اناخاب طرحها مرتر ،مريرا مرارا شناسنامه طرح را ار يك لوح ف راه  ،حراكثر تا تاريخ  90مه ن
ماه(8919مرو ت رير) مه اميرنانه اسااني ميامقه تحويل ن اينر.
تر يل كارمرگ ها ميامقه مرا هرطرح ،شرط اليم مرا وروا يك طرح مه فراينر ميامقه است .مه لبارت ايگر،
طرحهاييره كارمرگ آ ها ار يما مقرر ارائه ن وا ،امرا حضور ار مراحل ااور ميامقه را نخواهنر ااشت.
شناسنامه هر طرح ،ماير شامل موارا يير ماشر:
 كارمرگ ش اره يك :شامل اطاللات طرح پووه ي يا ايره(فايل پيوست)
 كارمرگ ش اره او :شامل اطاللات است ساناه ها (پروژه ها اجراشره اان
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آموي )

( فايل پيوست)
 فيلم حروا  1اقيقها افاع اان آمويا اي طرح پووه ي پي نهاا يا ن اي

است سايه ما ارائه ميانرات

ه ه اطاللات و فيلم مرموطه ار يك لرا لوح ف راه مه اميرنانه ميامقه ارسال گراا.
تذكر :7اي آنجا كه مبااالت اي طريق لوح ف راه انجام ميگيرا ضرورييت ت هيرات اليم مرا حفاظت اي لوح ف راه
قاب يا لفاف مناسب ار نظر گرفاه شوا ار غير اينصورت اميرنانه ميئولياي ار قبال لوح ها غير قامل ماييامي و آسيب
ايره نخواهر ااشت.
اليم مه ذكر است ميانرات و مرارك مرموط مه طرحها اان آموي  ،مدر اي پايا ميامقه لوات اااه ن يشونر .لذا
توصيه ميگراا اان آمويا لزيز يك نيخه اي كليۀ ميانرات ارسال شره را نزا نوا نگهرار ن اينر.
تذكر  :2ار هنگام ارسال لوح ف راه ارج لنوا طرح و نام اساا و شهر مر رو لوح ف راه ضرور است و اي ارسال
ميانرات چنر طرح ار يك لوح ف راه نوااار شوا.
توصیه مي شود دانش آموزان به صورت گروهي در اين مسابقه شركت نمايند.
اميرنانه ها اسااني پس اي مررسي فيلم ها و صحت م خصات ،الواح ف راه و اسامي اان

آمويا مجر را مرا

ااور اي طريق پياي مه اميرنانه ك ور ارسال ي ن اينر  (.لطفا رسير پياي را حفظ ن ايير)
دريافت و بررسي طرح ها توسط دبیرخانه كشوري مسابقه:
اميرنانه ك ور ميامقه پس اي اريافت و مررسي اوليه فايل ها م خصات طرحها مناخب مرارا س پاا ،آ ها را
مه گروهها تخصصي ار يمينهها لل ي سايما ميي مهنرسين ارجاع مين اير .ار اين مرحله كارمرگ ها
طرحها ناقص جراساي شره و كنار گذاشاه ميشونر.
داوري مرحله اول
ار مرحله اول ااور گروه ها ااور تخصصي ،پس اي مررسي شناسنامه طرحها ،نيبت مه مدرفي طرحها واجر
شرايط لل ي مرا حضور ار مرحله ااور مرحله اوم ميامقه اقرام مي ن اينر.
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داوري نهايي
ار اين مرحله اي ااور گروه ها ااور لل ي و تخصصي پس اي مررسي فيم ها ارسالي و ميانرات ارائه شره
،تدراا اي طرح ها را ار سطح ملي اناخاب ميكننر  .اسامي اان آمويا و طرحها مناخب هفاه اول ارايبه ت ماه
 8911اي طريق اميرنانه ك ور الالم نواهر شر.

معیارهاي داوري
طرح پژوهشي

دست سا خته
 -اناخاب ميأله و لنوا مناسب

 -اناخاب ميأله ولنوا مناسب

 -نالقيت و نوآور

 -نالقيت و نوآور

 -آشنايي ما مباني لل ي

 -آشنايي ما مباني لل ي

 -كارمرا

 -كارمرا

 -ميانرساي

 -ميانر ساي

 -ل لررا ارست اساگاه

-توجيه اقاصاا

 -توجيه اقاصاا

 -انجام كار گروهي

 -اقت و ظرافت ار سانت

 -تنظيم طرح پووه ي

 انجام كار گروهي تنظيم طرح پووه يد) برگزاري نمايشگاهي از آثار برگزيده و تقدير از پژوهشگران
طرح ها مناخب ار ارايبه ا اه 8911مه ن اي

گذاشاه مي ونر.و اان آمويا اارا طرح ها مناخب مورا تقرير

نواهنر گرفت.
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تقويم اجرايي مسابقه نوآوريهاي صنعتي
رديف

زمان

شرح

1

مرنامه ريز مراحل اجرايي مرگزار ميامقه /تروين اساورالد ل

2

امالغ اساورالد ل اجرايي و پوسار فرانوا مه مرارا س پاا

3

ت ريل جليه توجيهي اااره اسادرااها ارن ا اساا ما ميئولين پووه
ت ريل جليات آمويشي مرا اان

6

تا هفاه سوم آما ماه
8919
تا پايا آما 8919
مرارا س پاا

آمويا و ميوال پووه ي اساا ها توسط ن اينره سايما ميي

مهنرسين صنداي

هفاه اول آذر 8919
تا آنر آذر ماه 8919

مررسي و اناخاب م خصات طرحها مناخب مرارا ار هيئت ااور اانل مررسه ا
7

تحويل لوح ف راة حاو شناسنامه طرحها مناخب مرارا مه اميرنانه اسااني ميامقه ار ايا اريافت

تا  90مه ن ماه 8919

رسير
8

مررسي اوليه طرح ها مه صورت غير حضور و ارسال ميانرات مه اميرنانه ك ور ميامقه

9

مرحله اول ااور توسط گروهها ااور تخصصي

11

مرحله اوم ااور و مررسي فيلم ها توسط گروهها تخصصي ااور

11

الالم فهرست طرحها مناخب مه لنوا مرگزيرگا ميامقهاي طريق اميرنانه ك ور

12

مرگزار ن اي گاهي اي آثار مرگزيرگا و تقرير اي پووه گرا طرح ها مناخب

تا هفاه اول اسفنرماه
8919
تا ني ه اسفنر ماه 8919

7

تا آنر فروراين ماه8911
تا هفاه اول ارايبه ت ماه
8911
ارايبه ت ماه 8911

مسابقه نوآوري هاي
صنعتي

ارسال طرح پژوهشي
مدارس استعدادهاي
درخشان به دبيرخانه
هاي استاني

حضور در نمايشگاه
بين المللي

ارسال طرح پژوهشي
مدارس استعدادهاي
درخشان به دبيرخانه
هاي كشوري

داوري نهايي و انتخاب
طرح هاي منتخب

بررسي و داوري نهايي
طرح ها براساس فيلم
تا  5دقيقه اي طرح
همراه با ارائه مستندات

بررسي و داوري اوليه
طرح ها

محورهاي مسابقه:
مسائل حوزة وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات:
كارمرا فناور اطاللات و ارتباطات ار حويه ها سالمت ،محيط يييت ،ك اوري و انرژمسائل حوزة وزارت نفت:
تبريل لجن ها نفاي و م اقات سنگين نفت مه انواع سونت(مه نصوص منزين)ارائه ايره يا الگو ل لياتي مرا اناقال پايرار و هوش نر سونت ار ك ورارائه ايره يا الگو ل لياتي مرا نظارت و كنارل مر نطوط اناقال سونت ار ك ور-ارائه ايره يا الگو ل لياتي مرا سييام ها هوش نر ار كنارل قاچاق انرژ
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مسائل حوزة وزارت نیرو:
پيااه ساي سييام ها انرايه گير هوش نر ار صندت آب ك ورتهيه مرل تامين آب و مرق ار شرايط اضطرارمسائل حوزة وزارت صنعت،معدن و تجارت:
-ارائه راهرار مرا كاه

مصرف آب ار صنايع فوالا

ساخت هواپیماهاي سبك قابل كنترل (پهپاد)
-سانت هواپي اها الراريري يير  1كيلو گرم

ارتباط با دبیرخانه كشوري مسابقه :
721-77571627و 721-77575677
Farzanegan1t.ir
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مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان

مسابقة نوآوری های صنعتی سمپاد
سال تحصیلی 9397-98

(كاربرگ الف)

 )1عنوان طرح يا ايده پژوهشي پيشنهادي:
 )2زمينه علمي(:بر اساس محورهاي پژوهش مسائل حوزه وزارت)..................................

 )3منشاء پيدايش ايده طرح يا ايده :

 )4اهميت و كاربرد طرح يا ايده:

 )5روش اجراي طرح يا ايده:

.

مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان

مسابقة نوآوری های صنعتی سمپاد
سال تحصیلی 9397-98

(كاربرگ الف)

 )6مشخصات فردي و تحصيلي دانش آموز ( :برای هر فرد به طور جداگانه تکمیل شود).
نام:
نام پدر:

نام خانوادگی:
محل تولد:

تاریخ تولد:

شمارة ملی:

شمارة دانشآموزی سمپاد:

نام مدرسه:

پایة تحصیلی:

نام استان و شهر:

كد شهرستان:

تلفن همراه:

تلفن منزل (یا تلفن در دسترس):

صندوق پست الکترونیك (ایمیل):
 )7فعاليتهاي علمي و پژوهشي كليه دانش آموزان مجري( :اگر سابقه فعالیتهای علمی و پژوهشی ،یا ابتکار و اختراعی
داشتهاید ،مختصراً شرح دهید).

 )8شرح عملكرد دانش آموزان مجري( :شرح عملکرد هر یك از مجریان ،باید بیانكنندة مسؤولیت ایشان در زمان اجرای طرح و
یا دیدگاه خاص او دربارة مراحل اجرایی طرح باشد).

 )9تاريخ تكميل فرم:

 )11امضاي دانشآموزان مجري:

مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان

مسابقة نوآوری های صنعتی سمپاد
سال تحصیلی 9397-98

(كاربرگ الف)

 )11مشخصات فردي و شغلي راهنما /مشاور:
نام:

نام خانوادگی:

رشتة تحصیلی:

مدرك تحصیلی:

عنوان شغل:

تلفن همراه:
صندوق پست الکترونیك (ایمیل):

 )12فعاليتهاي علمي و پژوهشي( :اگر سابقه فعالیتهای علمی و پژوهشی ،یا ابتکار و اختراعی داشتهاید ،مختصراً شرح دهید).

 )13شرح عملكرد راهنما/مشاور (شرح عملکرد هر یك از مشاورین و راهنماها ،باید بیانكنندة مسؤولیت وی در زمان اجرای طرح
و یا دیدگاه خاص او دربارة مراحل اجرایی طرح باشد).

 )14تاريخ تكميل فرم:

)15نام و نام خانوادگي و امضاي راهنما /مشاور:

 )16جدول برآورد هزينه تقريبي طرح يا ايده:
ردیف

نوع هزینه

9

خرید كتاب و منابع

۲

خرید مواد و لوازم مصرفی

3

خرید خدمات

۴

سایر هزینهها

جمع کل هزینهها

مبلغ هزینه (ریال)

به رقم:

شرح هزینه

به حروف:

 )17مشخصات طرح مورد تأييد است.
نام و نام خانوادگی و امضای مسئول پژوهش مدرسه:

نام و نام خانوادگی و مهر و امضای مدیر مدرسه:

مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان

مسابقة نوآوری های صنعتی سمپاد
سال تحصیلی 9397-98

(كاربرگ ب)

 )1عنوان پروژه پژوهشي ( دست ساخته):
 )2زمینه علمي(:بر اساس محورهاي پژوهش مسائل حوزه وزارت)..................................

 )3منشاء پیدایش پروژه :

 )4اهمیت و كاربرد:

 )5روش اجرا:

مسابقة نوآوری های صنعتی سمپاد
سال تحصیلی 9397-98

(كاربرگ ب)

مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان

تكم
 )6مشخصات فردي و تحصیلي دانش آموز(دانش آموزان) :رباي ره فرد جدا گاهن يل شود
نام:
نام پدر:

نام خانوادگی:
محل تولد:

تاریخ تولد:

شمارة دانشآموزی :

نام مدرسه:

نام استان و شهر:

پایة تحصیلی:
تلفن منزل (یا تلفن در دسترس):

تلفن همراه:
صندوق پست الكترونیك (ایمیل):

 )7فعالیتهاي علمي و پژوهشي كلیه دانش آموزان مجري( :اگر سابقه فعالیتهای علمی و پژوهشی ،یا ابتكار و اختراعی
داشتهاید ،مختصراً شرح دهید).

نام:
نام پدر:
شمارة ملی:

نام خانوادگی:
تاریخ تولد:

محل تولد:
شمارة دانشآموزی سمپاد:

 )8شرح عملكرد دانش آموزان مجري( :شرح عملكرد هر یك از مجریان ،باید بیانكنندة مسؤولیت ایشان در زمان اجرای طرح و
یا دیدگاه خاص او دربارة مراحل اجرایی طرح باشد).

 )9تاریخ تكمیل فرم:

 )11امضاي دانشآموزان مجري:

 )11مشخصات تحصیلي و شغلي راهنما /مشاور:
سابقه فعالیت علمی و پژوهشی در مدارس سمپاد:
نام و نام خانوادگی:

رشتة تحصیلی:
نام مدرسه:
استان و شهر:

مدرك تحصیلی:
عنوان شغل:

 )12فعالیتهاي علمي و پژوهشي( :اگر سابقه فعالیتهای علمی و پژوهشی ،یا ابتكار و اختراعی داشتهاید ،مختصراً شرح دهید).

شرح عملكرد راهنما/مشاور (شرح عملكرد هر یك از مشاورین و راهنماها ،باید بیانكنندة مسؤولیت وی در زمان اجرای طرح و یا
دیدگاه خاص او دربارة مراحل اجرایی طرح باشد).

 )13تاریخ تكمیل فرم:

)14نام و نام خانوادگي و امضاي راهنما /مشاور:

 )15جدول برآورد هزینه تقریبي پروژه:
ردیف

نوع هزینه

9

خرید كتاب و منابع

۲

خرید مواد و لوازم مصرفی

3

خرید خدمات

مبلغ هزینه (ریال)

شرح هزینه

۴

سایر هزینهها

جمع کل هزینهها

به رقم:

به حروف:

.

 )16مشخصات طرح مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی و امضای مسئول پژوهش مدرسه:

نام و نام خانوادگی و مهر و امضای مدیر مدرسه:

