
 

 

  APSCO- 2017 آموزي)ن (دانشجوانانومسابقه فضایی 
  آیندهفضایی  میهن

APSCO Youth Space Contest 2017 
‘Future Space Homeland’  

   2017 جوالي
  پکن، چین

  
از . که جمهوري اسالمی ایران نیز از جمله این کشورهاست آید بشمار می هاي هر کشوراولویت پیشرفت نسل آینده یکی از

ایجاد عالقه   دارد،توسعه اجتماعی و اقتصادي، علم و فناوري فضایی نقش مهمی در زندگی روزانه انسانها در مسیرآنجا که 
و  هاي فضایی آسیا و اقیانوسیه)(سازمان همکاري APSCOتر کشورهاي عضو به علم و فناوري فضایی در نسل جوان

 نوجوانانمسابقه فضایی  .مهمی براي همه کشورهاي عضو تبدیل شده استوظیفه  به یفضایآینده بالقوه  پیشگامانانتخاب 
APSCO نیز با چنین هدفی با همکاري انجمن فضانوردي چین(CSA)  در   96هفته اول مرداددر و سازمان فضایی ایران

  چین برگزار خواهد شد. –پکن 
  
  نوجوانانهدف مسابقه فضایی  •

 ، ترویج APSCOنیز تقویت به علم و فناوري فضایی و  APSCOترغیب نسل جوانتر کشورهاي عضو   هدف اصلی مسابقه،
  کشورهاي عضو است. همکاري و ارتباط میان نوجوانان

  
  ارائه طرحفراخوان  •

بدون پرورش به منظور  "فضایی آینده وطن"با موضوع (دورة دوم متوسطه)  ،آموزان دبیرستانی دانشبراي نوجوانان، مسابقه 
  . شود برگزار میتخیل آنان در زمینه میهن فضایی آینده و طراحی آن محدودیت 

  
ا بایستی به زبان انگلیسی ارائه هبه صورت انفرادي و با یک طرح در مسابقه شرکت کنند. تمامی طرح بایستیمتقاضیان 

کمتر از  یدستورالعملو با مقاله و غیره  ویدئو، نقاشی، صنایع دستی، مدل، تواند به صورت شود. شکل طرحها آزاد است و می
ایمیل مربوط به مسابقه ارسال شود. از طرحهاي حجمی الزم است  . طرحها باید بصورت الکترونیکی بهشود ارائه  واژه هزار

دقیقه باشد.  5 ود. الزم است زمان ویدئو کمتر ازتهیه و ارسال ش MP4و یا  JPG ،MPGفرمت  درعکس یا ویدئو 
  :مربوط به مسابقات به شرح زیر است آدرس ایمیل طرح ارائه دهد. 2تواند حداکثر  می فرهنگسرا/پژوهش سرامدرسه/هر

 ASCO@isa.ir 
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 نتیجهاعالم  •
 دبیرخانه ارسال مینماید. APSCOو به  نموده طرح را انتخاب  10 هاي ارسالی فقط سازمان فضایی ایران از طرح •

APSCO  ،برتر کنندگان پنج طرح کنند. ارائه پنج طرح را انتخاب میبه کمک داوران و متخصصیان سازما فضایی چین
طرح خود را بصورت  ،شود در پکن، چین برگزار می 2017جوالي اواخر که در  ضور داورانح، طی مراسمی در (نهایی)

که با پرسش و پاسخ همراه  تنظیم شوددقیقه  5براي  فایلهاي ارائهالزم است نمایند.  میارائه   presentationفایل 
  .خواهد بوداي نیز در محل مهیا  خواهد بود. رایانه و وسایل چندرسانه

  
  حمایت مالی •

APSCO  دهد. این حمایت شامل موارد زیر  را مورد حمایت مالی قرار میو سرپرستان قانونی آنها کننده  شرکت 5تعداد
  باشد: می

  بلیت هواپیما •
  شب 6اقامت براي مدت  •
 .فعالیتهایی که از قبل در پکن برنامه ریزي شده است •
 ودگاه پکن به محل اقامت و بالعکساز فرکنندگان خارجی  انتقال شرکت •

  
مرحله نهایی مسابقه به نیست. کسانی که از هرکشور عضو  موارد چین شامل این  حمل و نقل داخل کشور و روادیدهزینه 

براي شرکت در مراسم و سفر چهار روزه  ،مربوطه به همراه یک سرپرست بزرگسال تعیین شده توسط کشور راه یابند،
افراد زیر سن  بایستی داراي گواهی قانونی سرپرستی انشوند. سرپرست متعاقب آن دعوت می  days Space Trip-4/فضایی

  بیمه حوادث تهیه نمایند.شخصاً کنندگان  باشند. ضمناً الزم است تمامی شرکت قانونی را دارا
  
  رسمی مسابقه زبان •

  .میسر نیستاست و خدمات ترجمه  نوجوانانمسابقه فضایی  یزبان انگلیسی زبان رسم
  
 (زمانبندي) هاي مهم تاریخ •
  

  1396اردیبهشت  12  فراخوان
  1396خرداد  5  آخرین مهلت ارسال طرح

  1396خرداد  10  کنندگانبه شرکتاعالم نتایج از سوي سازمان فضایی ایران داوري و 
  96خرداد  15  به کشورهاي عضو APSCOاعالم نتیجه از سوي 

  96مرداد   مراسم نهایی
  
  



 

 

  محل برگزاري •
  خواهد بود.در چین  APSCOمحل برگزاري مراسم در محل ساختمان اصلی 

  
  روادیددرخواست  •

APSCO ها کنندگان و سرپرستان قانونی آنها ارسال مینماید. پس از اعالم لیست نهایی طرح دعوتنامه رسمی براي شرکت
را حداکثر کنندگان و سرپرستانشان  ات فردي شرکتروادید، اطالعبمنظور اخذ ، الزم است کشورهاي عضو هاي برتر)(طرح

  ارسال نمایند. APSCOبه  2017تا اول ژوئن 


