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  باسمه تعالی
  

  
  شیوه نامه اجرایی جشنواره جوان خوارزمی

   )دوره های کاردانی آموزش و پرورش آموزی و  بخش دانش(
  
  

  :مقدمه 
به منظور رشد و شکوفایی استعدادها و خالقیـت هـای نوجوانـان و توسـعه و گـسترش روحیـه                     

زان و دانشجویان پژوهشگر و     پژوهش، تحقیق و نوآوری و حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از دانش آمو             
  .نوآور، جشنواره جوان خوارزمی در چهارچوب این شیوه نامه برگزار می شود

  :  تعاریف -بخش اول 
 بخش دانش آموزی و دوره هـای کـاردانی آمـوزش و             - جوان خوارزمی    هجشنوار: جشنواره   -

 .پرورش 
نرجویان شاخه هـای    و ه و پیش دانشگاهی    شاخه متوسطه نظری    دانش آموزان   : دانش آموز    -

 .فنی و حرفه ای و کاردانش
 .آموزشکده های فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلمدانشجویان دوره کاردانی : دانشجو  -
پژوهش هـای طراحـی شـده بـرای ایجـاد درک نـوینی از اصـول و                  : پژوهش های بنیادی     -

 .طبیعی و اجتماعی صنعتی ، فرایندهای اساسی و اصلی پدیده های 
پژوهش هایی برای ایجاد فناوری جدید و جست و جوی دانشی  کـه              : های کاربردی پژوهش   -

 . براساس یافته های علمی ببتواند در مسائل عملی به کار رود و نیز ارائه راهکارهای مناس
 مطلـوب و گـسترش بهینـه فراینـد و           مپژوهش هایی که در تعمی    : پژوهش های توسعه ای      -

 . ی گیرد شیوه تولید یا حل مسئله انجام م
با ترکیب دو یا چند شی مـادی ، راه نـوینی را بـرای انجـام                  محصول یا فرایندی که   : اختراع -

 . کاری ارائه می دهد و یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکل پیشنهاد می کند 
ـ بهره برداری موفقیت آمیز از ایده های نو و یا دسترسی بـه دانـش ف               : ابتکار     - ی و فنـاوری    ن

  .قبلی و اکتشافات ل به روش جدید و با تکیه بر اختراعاتساخت محصو
  

  :اهداف  -بخش دوم 
  ؛ توسعه و تعالی فرهنگ مطالعه و پژوهش در جامعه -1
  ؛ علومکردن کاربردی  -2
 ؛ ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی و فنی جوانان -3
  
  



  ٢

  
  ؛ شناسایی، رشد و پرورش استعدادها و خالقیت های نوآوران جوان -4
  ؛ و حمایت علمی و مادی از مبتکران و پژوهشگران جوان پشتیبانی -5
  ؛ آماده سازی نسل جوان برای ورود به میدان رقابتهای علمی و فنی -6
  . هدایت استعدادها و خالقیت ها در جهت رفع نیازهای مراکز علمی و صنعتی -7
  

  :سازماندهی  -بخش سوم 
 ستاد جـشنواره    ،نواره در کلیه مراحل   ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای مطلوب جش         به منظور برنامه    

های جـشنواره جـوان خـوارزمی در          جوان خوارزمی در معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی و کمیته           
با ترکیـب اعـضاء و   و مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش       مناطق   / شهرستان   وسطح استان   

  .گردد شرح وظایف زیر تشکیل می
  

  ه جوان خوارزمیستاد جشنوار: الف 
ریزی و نظارت بر حسن اجرای مفاد این شیوه نامه، ستاد جـشنواره جـوان خـوارزمی                   برای برنامه   

  .مرکب از اعضای زیر در معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی تشکیل می گردد
  )رئیس ستاد( معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی  -1
  )دبیر ستاد و مسئول دبیرخانه جشنواره(ای   مدیر کل دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه -2
  )مسئول کمیته اجرایی(ای  دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفهیا کارشناس  معاون  -3
   مدیران کل دفاتر تحت پوشش معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی -4
   مسئول هیئت داوران -5
  یک یا دو نفر صاحب نظر   -6
  
  

  کمیته اجرایی استان: ب 
 مناطق و مراکز آموزش عالی وابسته هاباشد و کلیه شهرستان تشکل از اعضای زیر میاین کمیته م    

  :دهد   پرورش را تحت پوشش قرار میبه آموزش و
  :اعضای کمیته استان 

    ریاست سازمان آموزش و پرورش استان-1
   معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی-2
    معاون پشتیبانی-3
  یزی و نیروی انسانیر   معاون پژوهش، برنامه-4
  )به انتخاب و ابالغ رئیس سازمان( دبیر جشنواره -5
   نماینده مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش -6
  )به پیشنهاد دبیر جشنواره و ابالغ رئیس سازمان(ن دوایر مرتبط  کارشناس مسئوال-7



  ٣

  
  
  
n  شرح وظایف کمیته استان:  
برای پیگیری و هدایت امـور جـشنواره و ابـالغ           ) لزوملعندا( ها   برگزاری جلسات مستمر و گردهمایی     -1

   مناطق و مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش؛هاها به شهرستان ها و بخشنامه نامه شیوه
  ؛) …انعکاس جشنواره در مطبوعات، صداو سیما، چاپ بروشور و ( تبلیغات مربوط به جشنواره  -2
 هش سراها ؛ پژوپژوهشکده هاو ارتباط با  -3
  ارائه راهکارهایی جهت کیفی تر کردن فعالیت ها و برگزاری با شکوهتر جشنواره ؛ -4
  برنامه ریزی آموزش و پرورش استان؛اعتبارات درون سازمانی با تصویب شورای تأمین و تخصیص -6
کارخانجات، مؤسـسات علمـی و صـنعتی، نهادهـای دولتـی و             (  استفاده از کمک های برون سازمانی         -6

  ؛)  … خصوصی، دانشگاهها و
های علمی مربـوط ،  مـورد تأییـد قـرار              ی که طرح مقدماتی آنها در هسته      یطرح ها  پشتیبانی مادی از     -7

  گرفته است؛
  ن استان ؛ برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره استانی با حضور رئیس سازمان و مسئوال-8
  ا هماهنگی ستاد جشنواره ؛ سیستم اطالعاتی جشنواره بکردن مکانیزه -9

  :شرح وظایف دبیر جشنواره
 گروههای داوری، متناسب با طرح های ارائه شده، با استفاده از اساتید دانشگاهها و دبیران با                  گزینش -1

  تجربه ؛
 مناطق و مراکز آموزش عالی وابسته بـه         ها، دریافت طرح های دانش آموزی و دانشجویی از شهرستان         -2

و درصورت لزوم ارسال فرمهای ارزیـابی، مطـابق بـا فرمهـای داوری اسـتان،  بـرای                   آموزش و پرورش    
   مناطق و مراکز آموزش عالی جهت داوری طرحها  ؛ها،شهرستان

   نظارت بر فعالیت گروههای داوری و انتخاب طرح های برتر ؛-3
  ؛ ستاد جشنواره و گزارش عملکرد به)براساس سهمیه و جدول زمان بندی( ارائه طرح های برتر،  -4
  . اجرای مصوبات کمیته استان -5

  مرکز آموزش عالی/ منطقه/ کمیته اجرایی شهرستان: ج 
 و مراکـز آمـوزش      ناحیه/منطقه/ این کمیته به طور مستقل در ادارات آموزش و پرورش شهرستان          

  .تشکیل می گردد) …ها، مراکز تربیت معلم و  آموزشکده(عالی وابسته به آموزش و پرورش 
  

  :اعضای کمیته 
   مرکز آموزش عالی– ناحیه/ منطقه/  آموزش و پرورش شهرستانمدیریت -1
  معاونان/ معاون -2
    مدیریت اداره یا مرکز  دبیر جشنواره به انتخاب -3
   مسئول گروههای آموزشی -4
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   مسئول پژوهش سرا -5
  طتب مسئوالن دوایر مر -6
 )ناحیه  / منطقه/ ن اجرای مرحله داوری در سطح شهرستادرصورت  (ان هیأت داور مسئول -7
  
  :مرکز آموزش عالی/ منطقه/ شرح وظایف کمیته شهرستان -
هـای    هـا و بخـشنامه      برگزاری جلسات مستمر برای پیگیری و هدایت امور جشنواره و ابالغ شیوه نامه             -1

  مربوط به واحدهای آموزشی تابعه؛
 بـه منظـور     ،   انجام تبلیغات    آموزان و دانشجویان و      توجیه مسئوالن واحدهای آموزشی، اولیاء ، دانش       -2

  تر دانش آموزان و دانشجویان در جشنواره؛ شرکت کیفی تر و گسترده
های علمی گروههای آموزشی و پژوهش سرا و جـست و جـوی راهکارهـایی                  ارتباط مستمر با هسته    -3

 ؛ جهت هدایت فعالیت دانش آموزان و دانشجویان
 .رون سازمانی جذب و تخصیص اعتبارات درون سازمانی و کمکهای ب -4
  حمایت علمی دانش آموزان و دانشجویان با هماهنگی و همکاری گروههای آموزشی و پژوهش سرا ؛ -5
  ) در صورت تشکیل گروههای داوری(تأیید گروههای داوری پیشنهادی رابط جشنواره  -6
 

  :مرکز آموزش عالی/ منطقه /شرح وظایف رابط جشنواره در شهرستان 
  شنواره به کمیته جشنواره استان ؛ ارائه گزارش عملکرد ج-1
 برنامه ریزی و تمهید مقـدمات داوری         دریافت طرح های دانش آموزان و بررسی مدارک و مستندات ،           -2

  .  ارسال طرحهای برتر به استان، براساس سهمیه و جدول زمان بندی)  داوریدرصورت لزوم(طرح ها 
 طرح های ارائه شـده بـا اسـتفاده از دبیـران و               در صورت لزوم ، گزینش گروههای داوری متناسب با         -3

  .مرکز آموزش عالی/ ناحیه / منطقه /اساتید مجرب و تأیید کمیته شهرتان 
  . مرکز آموزش عالی/ ناحیه /منطقه /  اجرای مصوبات کمیته شهرستان -3

  :مراحل اجرای جشنواره   -بخش چهارم 
ی و دانشجویان مراکـز آمـوزش عـالی وابـسته بـه             کلیه دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاه            

  بخش دانش    ، می توانند در  جشنواره جوان خوارزمی       شاغل به تحصیل    )  سال 30زیر  (آموزش و پرورش    
  .شرکت نمایندآموزی و دوره های کاردانی آموزش وپرورش 

  :ها و گروههای علمی  زمینه - 
   : علوم پایه –الف 

   شیمی                        -3      و نجوم  فیزیک-2             ریاضی            -1        
  : علوم فنی و مهندسی –ب 

  عمران      -4 مکانیک                    -3 کامپیوتر              -2 برق و الکترونیک            -1       
    :پزشکی علوم زیستی و –ج 

   پزشکی                     -3کشاورزی             -2     گیاهی و جانوری زیست -1      
  :  علوم انسانی -د 
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جامعه شناسـی، اقتـصاد، تـاریخ ،        ( علوم اجتماعی    -3       اسالمی علوم   -2 زبان و ادبیات فارسی                        -1      
   )، جغرافیا و علوم تربیتی شناسیباستان

  :  هنر –هـ 
  معماری -2   هنرهای تجسمی            -1      

  . سایر-و
  :مدارک الزم جهت ارائه طرح به ستاد جشنواره  -
  ؛ گزارش علمی جامع و کامل طرح -1
و مشخـصات   ) 2فـرم شـماره     (و خالصه طرح  ) 1فرم شماره (مشخصات طراح    فرمهای تکمیل شده     -2

 تـا  1/4فـرم شـماره   (و فرم ارزیابی طرح بر حسب زمینه علمی و نوع پـژوهش   ) 3فرم شماره (طراح
  ؛)4/4

 ، … ، عکس ، نمـودار و  CD  ویی، نوار کاست، دیسکت،  ئنوار وید( مدارک و مستندات مربوط به طرح  -3
  ؛)ها به استثناء دست ساخته

دعوت درصورت    ) متر 1 * 5/1 درابعاد    حداکثر به جز طرح های هنری    (های طراحان    دست ساخته  :تبصره  
  .حضوری ارائه شودبه دفاع 

  
  :تذکرات مهم 

     جشنواره   نرم افزار وب سایت   جشنواره درکلیه طرح های شرکت کننده در نهمین  عات ثبت اطال -1

                  www. Kharazmi.medu.ir  لزامی است ا. 
برای هر طرح باید مدارک فوق به صورت جداگانه تکمیل و ارسال شود و از ارسال چند طرح در قالب                     -2

  .   گرددبا یک فرم خودداری» مجموعه طرح«
فـرم شـماره     .ضمیمه شـود  ) …عکس طراح، طرح و     ( فرمها به طور کامل، تکمیل و موارد درخواستی          -3

  )3پیوست شماره  (.برای هر طراح به طور جداگانه تکمیل شود) 3(
ی که خـارج از برنامـه زمـان         یبه طرح ها  .  جدول زمان بندی و سهمیه تعیین شده دقیقاً رعایت شود          -4

 شده ، بدون داوری کمیته استان و یا به طور ناقص ارسال گردد، ترتیب اثـر داده     بندی، سهیمه تعیین  
  .نخواهد شد

هـا ،    از نوشـته  کلیه گزارش ها، مدارک و مستندات علمی مربوط به طرح های منتخـب اسـتان، اعـم              -5
ر کامل  ، عکس و نمودار به انضمام فرمهای تکمیل شده، به طو CDویی، نوار کاست ، ئکتابها، نوار وید

ارسال دست ساخته هـای زمینـه علمـی         (.ها خودداری شود    ارسال گردد ولیکن از ارسال دست ساخته      
 متر الزامی است و ارسال آثار بیش از اندازه تعیین شـده و حجـیم در                 1 * 5/1هنری حداکثر در ابعاد     
   .) انجام گیرد  حضوری ، در صورت دعوت به دفاع زمان جلسات داوری

گزارش سپس  یه گزارش ها و مدارک و مستندات ارسالی در دبیرخانه استان بایگانی و               تصویری از کل   -6
 دبیرخانه ستادی به دلیل فرایند داوری که در مرحله کشوری اجـرا مـی   .و مدارک به ستاد ارسال گردد  

  .  تعهدی نسبت به عودت طرح ندارد ،شود
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ها و گروههای مربوط بررسی و انتخاب         ینهای در زم     باتوجه به اینکه طرح های ارسالی به طور مقایسه         -7
 مربوط به انتخاب طرح های منتخب استانی باید در کمیتـه جـشنواره               های شوند، لذا کلیه اعتراض     می

 »هـای اسـتانی     شیوه داوری کمیتـه   «استان مورد بررسی قرار گیرد و ستاد جشنواره منحصراً در مورد            
  .ارزیابی الزم را به عمل خواهد آورد

 مناطق و مراکز آموزش عالی وابسته       ها ، جشنواره استان ها باید آمار کامل طرح های شهرستان         کمیته   -8
به آموزش و پرورش را در جدول پیوست تکمیل نموده و همراه با طرح های منتخب به ستاد جشنواره                   

  )8پیوست شماره (.ارسال نمایند
ـ                  -9 وان خـوارزمی براسـاس     سهمیه تعداد طرح های منتخـب اسـتانی هـر اسـتان بـرای جـشنواره ج

های منتخـب از سـوی اسـتانها ضـروری           رعایت سهمیه طرح   .های زیر محاسبه شده است      شاخص
  )9پیوست شماره  (.است

   :  شاخص های محاسبه سهمیه تعداد طرح های منتخب استانی* 
   جشنواره؛ دوره قبل   و شرکت کننده در مرحله کشوری تعداد طرح های برگزیده کشوری–الف 
   ؛قبلجمعیت دانش آموزی دوره متوسطه و دانشجویی در سال تحصیلی  -ب
  ؛) نفر2 نفر و در بخش دانشجویی 5دربخش دانش آموزی ( سهمیه پایه برای همه استانها –ج 
 و مراکز آموزش عالی، یکی از افراد عالقه منـد، بـه             ناحیه / منطقه/ گردد در هر شهرستان      توصیه می  -10

دانـشگاهی،  یکـی از    اره منطقه با استان و در هر دبیرستان، هنرستان و مرکز پیش      عنوان دبیر رابط جشنو   
  .منطقه انتخاب گردیده و فعالیت نماید/ مند به عنوان رابط جشنواره با شهرستان همکاران عالقه

 و مراکز آموزش عالی، ضمن شرکت در جلسات مـدیران واحـدهای             ناحیه /  مسئوالن استان، منطقه   -11
 در روند اجرایی برگزاری جشنواره جـوان خـوارزمی           ، سبت به تعیین و تشریح اهداف جشنواره      آموزشی ن 

  .اقدام نمایند
 همزمان با برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان استانی، نمایشگاهی از ابتکارات، خالقیت ها                12-

  .و پژوهشهای طرح های برتر دانش آموزی و دانشجویی استان تشکیل گردد
 دبیرخانه جشنواره استان نسبت به چاپ خالصه طرح های برگزیده دانش آموزی و دانشجویی اقدام                -13

  .نماید
منطقه و مراکز آموزش عالی مورد بررسی و داوری اولیه قرار           /  درصورت امکان، طرحها در شهرستان     -14

مـی بـه دبیرخانـه    گیرد و طرح های برتر به همراه لیست طرح های ارائه شده بـه تفکیـک گروههـای عل      
  .جشنواره استان ارسال گردد

  
                         :آموزی و دانشجویی وزارت آموزش و پرورش معیارهای داوری طرح های دانش -پنجمبخش 

خالقیت و نوآوری ، ارزش علمی و فنی طرح، کاربرد و حل مسئله و              «: مالک های اصلی ارزیابی طرح ها           
و شاخص های زیر ، مصداق های مالکهای مذکور در هر حوزه معرفتـی و روش       است  » مستندسازی علمی 

  . علمی مربوط می باشد
 پژوهش های کاربردی ، توسعه ای ، اختراعی و ابتکاری فنی و مهندسی ، علوم زیستی و پزشکی و                    -الف  

  ) :4پیوست شماره (علوم پایه  



  ٧

    خالقیت و نوآوری  -1
 ی مشابه مقایسه با فناوری ها  وسطح فناوری -2
  ، انتقال و اشاعه دانش فنی سطح به کارگیری -3
 استفاده از مبانی و روش علمی در اجرای طرح -4
 کار برد طرح در شرایط واقعی -5
 بهینه بودن طرح با توجه به شاخص های محیطی ، اقتصادی ، تجاری ، مصرف انرژی و منابع انسانی و اجتماعی  - 6

 جامعهانطباق طرح با نیازهای توسعه ای  -7
  طرح با توجه به امکانات و منابع داخلی ختسا -8
 استفاده از روش علمی و استاندارد در تدوین مستندات  -9

  ویژگی و برجستگی خاص طرح با ذکر نوع ویژگی  -10
  )5پیوست شماره ( معیارهای ارزیابی پژوهش های بنیادی کلیه زمینه های علمی -ب

  )خالقیت و نوآوری ( روش نو بودن پژوهش در سطح داخلی و خارجی از نظر موضوع یا -1
 استفاده از منابع دست اول و معتبر و صحت ارجاع  -2
 کارگیری صحیح اصول و شیوه های تحقیقه استفاده از روش تحقیق مناسب و ب -3
  علمی در پژوهش هایاستفاده از مبانی و روش -4
  قدرت ودقت درتحلیل داده ها وکشف اطالعات جدید -5
  کاربردی و توسعه ایامکان استفاده از پژوهش در تحقیقات -6
  توسعه ای کشور یا اجتماعی وانطباق پژوهش با نیازهای فرهنگی -7
 ارزش علمی یا فنی پژوهش  -8
 استفاده از روشهای علمی و استاندارد در تدوین مستندات  -9

  ویژگی و برجستگی خاص پژوهش با ذکر نوع ویژگی -10
  )6پیوست شماره ( انسانی یابی پژوهش های کاربردی و توسعه ای علومز معیارهای ار-ج 

 )خالقیت و نوآوری(بدیع بودن موضوع و مسأله پژوهش  -1
 کارگیری صحیح اصول و شیوه های تحقیق ه استفاده از روش تحقیق مناسب و ب -2
 استفاده از منابع دست  اول و معتبر و صحت ارجاع  -3
 استفاده از مبانی و روشهای علمی  -4
 ی ، مذهبی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و زیستی کاربرد تحقیق در مسائل فرهنگی ، اجتماع -5
 )نیاز محوری(انطباق پژوهش با طرح های توسعه ای کشور و اولویت های ملی و بین المللی  -6
 امکان استفاده از نتایج پژوهش با توجه به امکانات و منابع داخلی  -7
 استفاده از روشهای علمی و استاندارد در تدوین مستندات  -8
باتوجه به شاخص های فرهنگی ،اجتماعی ،محیطی ،اقتـصادی ،تجـاری           بهینه بودن پزوهش     -9

 ،مصرف انرژی ومنابع انسانی واجتماعی
  ویژگی و برجستگی خاص پژوهش با ذکر نوع ویژگی -10

  )7پیوست شماره ...) (شعر ، رمان و (طرح های هنر ، معماری و آثار ادبی معیارهای ارزیابی  -د



  ٨

 نوآوری ، ابتکار و مدرن بودن  -1
 ت انتقال مفاهیمقدر -2
 هماهنگی اجزا و ساماندهی قالب کلی  -3
 کاربرد روشهای علمی  -4
 کاربرد مفاهیم فرهنگ و ادب ملی و مذهبی  -5
  )فصاحت وبالغت درآثار ادبی(ظرافت ، دقت ، شیوایی و جذابیت به کار رفته -6
  انگیزش متعالی و آموزه های خردورزی دایجا -7
 ناب و انحصاری بودن  -8
 ش قراردادن و تأثیر بر جوامع فراگیری ، تحت پوش -9

  ویژگی و برجستگی خاص طرح با ذکر نوع ویژگی  -10
  
  

   : وتسهیالت برگزیدگان جشنواره گردش کار-بخش ششم 
  : به شرح زیر می باشد ) 8(     گردش کار جشنواره با توجه به پیوست شماره 

طریق سـازمان و    از آذرماه هر سال فراخوان جشنواره توسط دبیرخانه ستادی جشنواره از             -١-۶
 . ادارات آموزش و پرورش استانهای و مناطق و نواحی برای اطالع متقاضیان اعالم می گردد 

 
متقاضیان شرکت در جـشنواره ضـروری اسـت پرسـشنامه حـضور در جـشنواره جـوان                   -٢-۶

خوارزمی را از ادارات آموزش و پرورش در استانهای سراسر کشور یا مراکز آموزشی محل تحصیل                
 . تکمیل نموده و تا پایان مهلت تعیین شده همراه با اسناد و مدارک الزم ارائه دهند دریافت و 

مهلت شرکت برای متقاضیان در جشنواره برحـسب شـرایط و عملکـرد اسـتان در کمیتـه                  : تبصره  
  .اجرایی جشنواره جوان خوارزمی استان تعیین می گردد 

  
هـا و انجـام مراحـل داوری اسـتانی و     دبیرخانه جشنواره در استانها پس از دریافت طرح         -٣-۶

انتخاب طرح های برگزیده استانی برحسب سهمیه تعیین شده  نسبت به تشکیل پرونـده مربـوط                 
اقدام می نمایند و طرح ها را از نظر تخصصی تفکیک و پس از ثبت در رایانه و شماره گذاری برای                     

 .سال می کنند بررسی و ارزیابی مرحله کشوری به دبیرخانه ستادی جشنواره ار
دبیرخانه ستادی جشنواره پس از سازماندهی الزم  طرح ها ، طرح های شرکت کننـده را                  -۶-۴

 .برحسب زمینه علمی به گروههای تخصصی داوری تحویل می دهند 
گروههای تخصصی پس از تکمیل اطالعات و انجام بررسی های الزم نسبت بـه تکمیـل                 -۶-۵

رح ها اقدام می نمایند و آنها را بـه دبیرخانـه سـتادی              برگهای ارزشیابی ، بازدید و شناسه علمی ط       
 .عودت می دهند



  ٩

دبیرخانه ستادی پس از دریافت نتایج بررسـی  گروههـای تخصـصی ، بـا نظـارت دبیـر            -۶-۶
جشنواره اقدام به تهیه فهرست طرح های منتخب می نماید و همراه با پرونده و گزارشهای مربوط                 

 .،آن را به هیئت داوران ارائه می دهد
هیئت داوران طرح های منتخب را مورد بررسی قرار داده و از میان آنها برگزیدگان نهایی                 -٧-۶

 . را در رتبه های اول تا سوم انتخاب می نماید 
مراسم جشنواره در هفته پژوهش و با حضور معاون اول ریاست جمهـوری، وزیـر علـوم ،              -٨-۶

در ایـن مراسـم     . گزار خواهد شـد     تحقیقات و فناوری ، وزیر آموزش و پرورش و سایر مهمانان بر           
 .  برگزیدگان نهایی معرفی و جوایز ، تندیس و تقدیرنامه های آنها اهدا می شود 

به ) در رشته مرتبط با طرح    ( تسهیالت ورود به مراکز آموزش عالی        برگزیدگان کشوری از    -٩-۶
  :مند خواهند شد شرح زیر بهره

 تا  % 85 و کسب حد نصاب علمی  برابر         ورود به دانشگاه با شرکت در آزمون سراسری        -الف  
  .نمره گزینش آزاد در رشته مورد تقاضا) با توجه به رتبه و درصد مشارکت% (98
 ورود بدون کنکور به دانشگاهها و یا مؤسسات و مراکز آمـوزش عـالی درصـورت اخـذ                    -ب  

  .پذیرش از دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوط
 

  : تذکر مهم  *
جشنواره جوان خوارزمی ، عرصه رقابت علمی و پژوهشی بین پژوهشگران ، مبتکران و               اینکهبا عنایت به    

 انتخاب جشنواره به جای کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه ، گزینـه    ، لذا مخترعان جوان کشور است   
نواره بـه جـای     و دانشجویان تأکید گردد که از انتخاب جـش        ی نمی باشد، درنتیجه به دانش آموزان        مناسب

  . کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه خودداری نمایند 
  

  :امور مالی جشنواره   -هفتم بخش 
  اعتبارات جشنوارهتأمین  محل -1 -7

، کمیته اجرائی استان موظف است با توجه به  جشنواره کمیکیفی ووارتقائ  به منظور برگزاری بهتر
  :ر الزم برای اجرای جشنواره اقدام نمایدموارد ذیل نسبت به تامین وتخصیص اعتبا

برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای جشنواره و تصویب آن در شورای برنامه ریزی آموزش  -1
  .وپرورش استان 

  .2-7تعیین نرخ هزینه تخصیصی مربوط فعالیت های مندرج در بند  -2
 .استفاده از منابع حمایتی برون سازمانی  -3
  

  : ی جشنواره تخصیص نحوه هزینه اعتبار -7-2
پشتیبانی مادی برای تکمیل طرح های برتر که به تایید هسته های علمی مربوط درکمیته  .1

 .جشنواره رسیده باشد
 .پرداخت حق الزحمه داوران  .2



  ١٠

 .پرداخت حق الزحمه مشاوران طرح  .3
 .پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی .4
 جلسات و – گردهمایی -ا یا آموزشچاپ پوستر، بروشور و کتابچه های راهنم(هزینه تبلیغات  .5

(.... 
 .پرداخت هزینه های برگزاری مراسم  .6
 .پرداخت هزینه های خرید هدایا .7
مراکز دولتی و غیر دولتی خارج ... پرداخت هزینه استفاده از امکانات علمی، فنی، کتابخانه ای و  .8

 .از آموزش و پرورش برای تکمیل اطالعات علمی یا عملی و ساخت طرح ها
رداخت هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان، دانشجویان، داوران، مشاوران و مسئوالن جشنواره پ.  .9

 ...به مراسم مختلف، همایش ها،  مراکز، کتابخانه ها، کارگاه ها و 
 .هزینه بیتوته، خوراک و پذیرایی  .10
 .هزینه اینترنت، کتاب و صحافی .11

 
، گزارش کاملی )آذرماه هر سال(ره از جشنواره  هر دو کمیته جشنواره استان بایستی در پایان:1تبصره

 برنامه ریزی آموزش و پرورش دارک و مستندات الزم به شواری هزینه های مربوط را با م از نحوه تامین
 آموزش و پرورش نظری و مهارتی جشنواره با تایید معاون درضمن گزارش مالی. استان گزارش نماید

  .استان به ستاد جشنواره ارسال شود
شهرستان موظف است با توجه به شیوه نامه اجرایی /منطقه/رابط جشنواره استان/ دبیر:2تبصره

معاون نظری و مهارتی سازمان مبادرت به صدور ابالغ برای عوامل /جشنواره با هماهنگی رئیس سازمان
اد اقدام ستادی و اجرایی نماید و درپایان دوره، برابر وظایف محوله نسبت به پرداخت حق الزحمه افر

  . نماید
  
  
  .       صفحه ضمائم ، تنظیم و مورد تائید می باشد9 بخش و 7 صفحه شامل 19این شیوه نامه در    

   دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی
   آموزش وپرورش                                                                                                               وزرات

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١

  جمهوری اسالمی ایران                          
                              وزارت آموزش و پرورش 

                 معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی 
                       دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی

  )دوره های کاردانی آموزش و پرورشبخش دانش آموزی و  (
  
  

                      دانشجویی دانش آموزی :                                 منطقه / شهرستان :                            استان 
   :عنوان طرح 

   ریاضی - 6    شیمی- 5         فیزیک و نجوم -4           مکانیک - 3         کامپیوتر-2         برق و الکترونیک-1: زمینه اصلی طرح 
 علوم -12     علوم اسالمی-11         زبان و ادبیات فارسی -10          عمران - 9       کشاورزی - 8     علوم زیستی و پزشکی - 7 

   ................... سایر موارد - 14       هنر -13    )جامعه شناسی،اقتصلد،تاریخ،باستان شناسی،جغرافیا وعلوم تربیتی(اجتماعی 
 .............................................- 3 ...........................................                      - 2 .....................................                      -1:   زمینه های فرعی 

    پژوهش کاربردی -2     بنیادی پژوهش- 1:  نوع طرح 
   اختراع -5              ابتکار   -4    پژوهش توسعه ای  - 3 

  : هزینه های طرح و محل تأمین هزینه 
  ریال از محل هزینه های شخصی ........................................ -1
  ریال کمک آموزش و پرورش ........................................ -2
ریال کمک سازمانهای دولتی با ذکر نام ........................................ -3

.......  
  .........ریال ، سایر موارد با ذکر نام ........................................ -4

  

  : م طرح ضمائ
  

  صفحه گزارش طرح ......................... تعداد  -1
  عدد نوار ویدئویی ......................... تعداد  -2
  عدد دیسکت ......................... تعداد  -3
  CDعدد ......................... تعداد  -4
 قطعه عکس ......................... تعداد  -5
 ............................: .....سایر مدارک ضمیمه  -6
  

  ریال ....................... : ..............جمع هزینه های طرح 
  : تاریخ شروع مطالعات اولیه 

  :  تاریخ شروع اجراء طرح 
  : تاریخ پایان اجراء طرح 

  
  »ح عکس یا نمودار طر« 

  .)درضمن، می توانید عکس یا نمودار را درپشت این برگ الصاق نمائید(
  
  
  
  
  
  
  
  

نام و امضاء 
  طراحان / طراح

  6طراح   5طراح   4اح طر  3طراح   2طراح   1طراح 

نام و نام 
  خانوادگی

            

              درصد مشارکت 
              نوع همکاری 
  امضاء طراح 

  
            

  )1فرم شماره (مشخصات طرح 
 : سال :           دوره 



  ١٢

  جمهوری اسالمی ایران                          
                              وزارت آموزش و پرورش 

                 معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی 
                    دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی   
  )بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش (
  
  

                      دانشجویی دانش آموزی :                                 منطقه / شهرستان :                            استان 

  :عنوان طرح 
   :         یش اولیه طرح  منشاء پیدا-1
  
  
  
  :  خالصه طرح -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  کاربرد طرح -3
  
  
  
  : قوانین علمی مورد استفاده در طرح  -4
  
  
  
  : ویژگی های برجسته علمی ، پژوهشی و فنی طرح  -5
  
  
  

نام و امضاء 
  طراحان / طراح

  6طراح   5طراح   4طراح   3طراح   2طراح   1طراح 

نام و نام 
  خانوادگی

            

              درصد مشارکت 
              نوع همکاری 
  امضاء طراح 

  
            

  )2فرم شماره ( طرح خالصه
 : سال :           دوره 



  ١٣

  
  جمهوری اسالمی ایران                          

                              وزارت آموزش و پرورش 
                 معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی 

  ارزمی                     دبیرخانه جشنواره جوان خو
  )بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش (
  
  

  : نام پدر :                                                               نام خانوادگی :                                       نام 

  :                         شماره شناسنامه13  /      :      /    تاریخ تولد :                              محل تولد 

  : پیش شماره:                               تلفن:                                                                                             آدرس منزل 

 :پست الکترونیکی   :           تلفن همراه 

  

  : ت تحصیلی مشخصا

    پیش دانشگاهی                                    متوسطه                            :  مقطع 
  ) مرکز تربیت معلم(              دانشجویی  )آموزشکده ( دانشجویی               

         کاردانش    فنی و حرفه ای   نظری :    شاخه 

  : معدل سال قبل :                                ترم /                        پایه :        رشته 

  : نام واحد آموزشی :                            منطقه / شهرستان :                             استان :     محل تحصیل 
  : پیش شماره :                                                                                                                      تلفن                                                         

            غیرانتفاعی              تیزهوشان              نمونه دولتی عادی دولتی :      نوع واحد آموزشی 
  ) شبانه(          بزرگساالن روزانه :    موزشی نوبت واحد آ
  درصد: ..................... درصد مشارکت :                                                                                                                                     عنوان طرح 

  : سوابق علمی 
  .ی که در دوره های قبلی در جشنواره خوارزمی شرکت داشته اید ، ذیالً مشخص فرمایید درصورت -1
 : عنوان طرح :                                 رتبه :                                                                دوره جشنواره  -2
 : اعی داشته اید ، مختصراً شرح دهید اگر سابقه فعالیت علمی و پژوهشی یا ابتکار و اختر -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تاریخ تکمیل 
  امضاء طرح

  

  .دانشجوی فوق مورد تأیید است / مشخصات فردی و تحصیلی دانش آموز 
  

  : نام و نام خانوادگی رئیس واحد آموزشی 
  مهر و امضاء 

  
  

  )3فرم شماره (ح امشخصات طر
 : سال :           دوره 



  ١٤

  باسمه تعالی
  

  ردانی آموزش و پرورش  بخش دانش آموزی و دوره های کا- جشنواره جوان خوارزمی
  )4پیوست شماره (                    برگ ارزیابی طرح های  کاربردی ، توسعه ای ، اختراع و ابتکار                                                             

  گروه تخصصی فنی و مهندسی ، علوم زیستی و پزشکی و علوم پایه
  

  )  استانی  مرحله-  1/4فرم شماره (
  :                  کد طرح       : استان              : عنوان طرح 

  :  طراحان 
  

  امتیاز  ردیف
  مالک های ارزیابی                

  خیلی زیاد 
20-16  

  زیاد 
16-12  

  متوسط
12- 8    

  کم 
8-  4  

  خیلی کم
  مالحظات  4-0

              وآوری خالقیت و ن  1
              ری های مشابهدرمقایسه با فناوسطح فناوری   2
               انتقال و اشاعه دانش فنی به کار گیری  3
              استفاده از مبانی و روش علمی در اجرای طرح   4
              در شرایط واقعی  طرح کاربرد  5
بهینه بودن طرح با توجه به شاخص های محیطی ، اقتصادی ، تجاری ،   6

  مصرف انرژی و منابع انسانی و اجتماعی 
            

                جا معهانطباق طرح با نیازهای توسعه ای   7
               امکانات و منابع داخلی استفاده از طرح با ساخت   8
              های علمی و استانداردهای تدوین مستندات شاستفاده از رو  9

              )نوع ویژگی درج شود(ویژگی و برجستگی خاص طرح   10

              جمع  
  :میانگین امتیازات  :                        امتیازات  کل                                                                           جمع                   

  : نقاط قوت ، ویژگی ها و برجستگی های طرح 
  

  نقاط ضعف طرح 

                     قابل ارائه در سطح کشوری               قابل ارائه و تقدیر در سطح استان غیر قابل ارائه  :                     نظر نهایی داوران استان 

  : مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصی 
  امضا  تلفن و پیش شماره  مدرک و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

1       
2       
3       
4       
5       
6       

  
  
  

امضا :                                                                   نام و نام خانوادگی :                                  وان خوارزمی استان  دبیر جشنواره ج



  ١٥

  باسمه تعالی
  

   بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش - جشنواره جوان خوارزمی
پیوست (                                                   بنیادیبرگ ارزیابی طرح های                                                                                   

  )5شماره 
  )کلیه زمینه های علمی(

  

  ) مرحله استانی - 2/4فرم شماره (
        :            کد طرح       : استان              : عنوان طرح 

  :  طراحان 
  

  امتیاز  ردیف
  مالک های ارزیابی                

  خیلی زیاد 
20-16  

  زیاد 
16-12  

  متوسط
12- 8    

  کم 
8-  4  

  خیلی کم
  مالحظات  4-0

نو بودن پژوهش در سطح داخلی و خارجی از نظر موضوع یا روش   1
  ) خالقیت و نوآوری(

            

              ر و صحت ارجاع استفاده از منابع دست اول و معتب  2
استفاده از روش تحقیق مناسب و به کارگیری صحیح اصول و شیوه   3

  های تحقیق 
            

              استفاده از مبانی و روشهای علمی در پژوهش   4
              قدرت و دقت در تحلیل داده ها و کشف اطالعات جدید   5
              ه ای امکان استفاده از پژوهش در تحقیقات کاربردی و توسع  6
 انطباق پژوهش با نیازهای فرهنگی و اجتماعی یا توسعه ای  7

  کشور 
            

              ارزش علمی یا فنی پژوهش   8
              استفاده از روشهای علمی و استاندارد در تدوین مستندات  9

              )نوع ویژگی درج شود(ویژگی و برجستگی خاص طرح   10

              جمع   
  :میانگین امتیازات  :                        امتیازات  کل                                                                                جمع              

  : نقاط قوت ،  ویژگی و برجستگی  های طرح 
  

  :نقاط ضعف طرح 

        قابل ارائه در سطح کشوری               قابل ارائه و تقدیر در سطح استان ئه  غیر قابل ارا:                     نظر نهایی داوران استان 

  :مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصی 
  امضا  تلفن و پیش شماره  مدرک و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

1       
2       
3       
4       
5       
6       

  
  
  

  امضا:                                                                   نام و نام خانوادگی :                                  می استان  دبیر جشنواره جوان خوارز
  
  
  



  ١٦

 
  باسمه تعالی

   بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش - جشنواره جوان خوارزمی
پیوست (                                          توسعه ایوبرگ ارزیابی طرح های کاربردی                                                                        

  )6شماره 
  گروه تخصصی علوم انسانی 

  

  ) مرحله استانی -   3/4فرم شماره (
  :                  کد طرح       : استان              : عنوان طرح 

  : ان  طراح
  

  امتیاز  ردیف
  مالک های ارزیابی                

  خیلی زیاد 
20-16  

  زیاد 
16-12  

  متوسط
12- 8    

  کم 
8-  4  

  خیلی کم
  مالحظات  4-0

              )خالقیت و نوآوری(بدیع بودن موضوع و  مسئله پژوهش   1
  استفاده ازروش تحقیق مناسب وبه کارگیری صحیح اصول و  2

   تحقیق  هایشیوه
            

              استفاده از منابع دست اول و معتبر و صحت ارجاع   3
              استفاده از مبانی و روشهای علمی   4
کاربرد تحقیق درمسائل فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی ، اقتصادی ،   5

  تکنولوژیکی ، زیستی 
            

انطباق پژوهش با طرح های توسعه ای کشور و اولویت های ملی و بین   6
  )نیاز محوری(ی الملل

            

              امکان استفاده از نتایج پژوهش با توجه به امکانات و منابع داخلی   7
              استفاده از روشهای علمی و استاندارد در تدوین مستندات   8
بهینه بودن پژوهش با توجه به شاخص های فرهنگی ، اجتماعی   9

بع انسانی و ، محیطی ، اقتصادی ، تجاری ، مصرف انرژی و منا
  اجتماعی 

            

              )نوع ویژگی درج شود(ویژگی و برجستگی خاص طرح  10
              جمع  

  :میانگین امتیازات  :                       امتیازات  کل                                                                                               جمع 
  : ت ،  ویژگی و برجستگی  های طرح نقاط قو

  
  

  :  نقاط ضعف طرح 
  

                     قابل ارائه در سطح کشوری               قابل ارائه و تقدیر در سطح استان غیر قابل ارائه  :                     نظر نهایی داوران استان 

  : مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصی 
  امضا  تلفن و پیش شماره  مدرک و رشته تحصیلی   و نام خانوادگینام  ردیف

1       
2       
3       
4       
5       
6       

  
  
  

    امضا :                                                                 نام و نام خانوادگی :                                  دبیر جشنواره جوان خوارزمی استان  

  



  ١٧

  باسمه تعالی
  

   بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش - جشنواره جوان خوارزمی
  )7پیوست شماره (...)          شعر ، رمان و(                                     برگ ارزیابی طرح های گروه تخصصی هنر،معماری و آثار ادبی 

  

  )انی  مرحله است-  4/4فرم شماره (
  :                  کد طرح       : استان              : عنوان طرح 

  :  طراحان 
  

  امتیاز  ردیف
  مالک های ارزیابی                

 خیلی زیاد 
20-16  

  زیاد 
16-12  

  متوسط
12- 8    

  کم 
8-  4  

  خیلی کم
  مالحظات  4-0

               نوآوری ، ابتکار و مدرن بودن   1
              قدرت انتقال مفاهیم   2
               هماهنگی اجزا و ساماندهی قالب کلی   3
               کاربرد روشهای علمی   4
              کاربرد مفاهیم فرهنگ و ادب ملی و مذهبی   5
   ظرافت ، دقت ، شیوایی و جذابیت به کار رفته  6

  )فصاحت و بالغت در آثار ادبی ( 
            

              رزی  ایجاد انگیزش های متعالی و آموزه های خردو  7
              ناب و انحصاری بودن   8
               فراگیری ، تحت پوشش قرار دادن و تأثیر بر جامعه   9

              )نوع ویژگی درج شود(ویژگی و برجستگی خاص طرح    10

              جمع  
  :میانگین امتیازات  :                        امتیازات  کل   جمع                                                                                           

  : نقاط قوت ،  ویژگی و برجستگی  های طرح 

  
  
  

  :  نقاط ضعف طرح 
  
  
  

               ر سطح کشوری       قابل ارائه د              قابل ارائه و تقدیر در سطح استان غیر قابل ارائه  :                     نظر نهایی داوران استان 

  : مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصی 
  امضا  تلفن و پیش شماره  مدرک و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف

1       
2       
3       
4       
5       
6       

  
  
  

  امضا :                                                         انوادگی نام و نام خ:                                  دبیر جشنواره جوان خوارزمی استان  
  
  
  



  ١٨

  
  

  
  )8پیوست (

   بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش - تقویم اجرایی جشنواره جوان خوارزمی
  

  زمان اجرا  عنوان فعالیت ردیف

مرداد سی ام   ارسال طرح های برگزیده استان به ستاد جشنواره   1
  ماه

 دفاع و ارائه ودانشجویان برایبرگزاری داوری کشوری و دعوت از دانش آموزان   2
  شهریورماه  حضوری طرح ها

  آبان ماه   بررسی نهایی طرح ها و اعالم طرح های برگزیده   3
  آذرماه  جشنواره  برگزاری مراسم تقدیر و اهداء جوائز برگزیدگان   4

  
 
 
 
 
  
  

   بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش -  جشنواره جوان خوارزمی ......... حان تعداد طرح ها و طرا
  :استان                 

وم زیستی ، لع  علوم فنی و مهندسی  علوم پایه  زمینه های علمی 
  هنر  علوم انسانی  کشاورزی و پزشکی

  

 گروههای داوری 
  

ضی  دوره تحصیلی
ریا
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                                  متوسطه 

                                  کاردانی

                                  جمع

                                  پسر 
  متوسطه                                  دختر
                                  جمع
                                  پسر 
  کاردانی                                  دختر
                                  جمع
                                  پسر 
  جمع                                  دختر
                                  جمع

 های جمع طرح زمینه
  علمی 

              

  
    

  نام و نام خانوادگی و امضا
 ره جوان خوارزمی استانجشنوادبیر


