
 آموزي دانش هاي پروژه برنامه دهمین جشنواره

 موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان

 40این طرح با حضور  اول دوره. آغاز به کار کرده است 1383از سال  پروژه هاي دانش آموزي تبیانطرح 

با حضور تعدادي از  سوم دوره استان کشور و 10آن در سطح  دوم دوره. گروه دانش آموزي برگزار گردید

  .گروه هاي برتر با محوریت پژوهشی اجرا گردید

گروه دانش آموزي شرکت کرده بودند. از بین شرکت  108نیز  چهارم دوره در جشنواره 

استان کشور حضور داشتند  11گروه دانش آموزي از  180پروژه هاي دانش آموزي تبیان  پنجم دوره کنندگان

اردیبهشت  10و  9و در سه بخش غرفه هاي نمایشگاهی، سمینارهاي علمی و مسابقات دانش آموزي در تاریخ 

ادف با هفته معلم در فرهنگسراي خاوران تهران نتیجه تالش خود را ارایه دادند و با یکدیگر به مص 1389ماه 

 .رقابت پرداختند

 بین نمایشگاه 72 سالن در کشور استان 12 از گروه 880 قالب در آموز دانش 1700بیش از  دوره ششم در

  .داشتند شرکت تهران المللی

 1استان کشور جهت ارائه دستاوردهاي خود در سالن  15گروه دانش آموزي از  750نیز بیش از  ر دوره هفتمد

 .نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافتند  A1 و

 آموزي دانش گروه 1000قالب در مدرسه 160 از بیش حضور با آموزي دانش هاي پروژه جشنواره هشتمین 

ی آغاز شد که پس از داوري مرحله اول (بازدید از مدارس، بررس کشور سراسر از آموز دانش 3500 شامل

 استان 15 از آموز دانش 2800 شامل گروه 800 مدرسه و مرکز آموزشی با 85گزارشات و تکالیف ارسالی) تعداد 
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 مینارهايس مسابقات، بخش چهار در دانشگاه شهید بهشتی تهران در جشنواره دوره هشتم شدند برگزیده

 جشنواره این در را خود یکساله دستاوردهاي آموزان دانش و شد برگزار تخصصی هاي کارگاه و نمایشگاه و علمی

 .دادند ارایه

با حضور  پروژه هاي دانش آموزينهمین جشنواره در نهایت پس از برگزاري هشت دوره موفق این طرح،  

در مرکز همایش هاي بین المللی  93اردیبهشت ماه سال  5و  4دانش آموز از سراسر کشور در  3000بیش از 

و مسابقات ، غرفه هاي دانش آموزيتهران برگزار شد. پژوهشگران در سه بخش دانشگاه شیهد بهشتی 

داختند و هم چنین در کارگاه و نشست هاي تخصصی دانشگاه شرکت داشتند، به رقابت پرسمینارهاي علمی 

  .ضمنا در قالب تورهاي علمی به بازدید از دانشگاه نیز پرداختند
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 آموزي دانش هاي پروژه جشنواره برگزار کنندگان دهمین

 

 

 نام تا جشنواره از ثبت 

 دبیران و آموزان  دانش ايبر طرح توضیح و حضور رابطین در مدارس و جلسات -1

 آموزي با هماهنگی مسئولین مدارس  تشکیل تیم هاي دانش -2

فعالیت هاي بانک ایده،  کاردستی هاي علمی،انتخاب موضوع، ) آموزي  انتخاب پروژه توسط تیم دانش -3

 (دانش آموزان

  آموزان  توسط معلم و یا خود دانش الکترونیکی نام ثبت سامانه طریق از ثبت نام  -4

 از طریق سایت براي پیشبرد کار مشاوره کسب  -5

 ز تکالیف و گزارشات براي شرکت در جشنوارهارایه خروجی هاي مورد نظر اعم ا -6

هاي ارایه شده توسط مشاوران و  بررسی و داوري مرحله اول بر اساس مستندات ارسالی و خروجی  -7

 داوران

 کسب مجوز شرکت در جشنواره پایانی و اختصاص دعوت نامه   -8

 اهداف برگزاري جشنواره

 آموزان گسترش فرهنگ پژوهشگري در بین دانش   

 آموزان هاي بالقوه دانش هاي ظهور خالقیت و توانایی   جاد زمینهای  
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 ارایه و عرضه دستاوردهاي پژوهشی و فناوري آینده سازان ایران اسالمی  

 توسعه همکاري ها و مبادالت علمی و فنی مراکز پژوهشی و دستگاه هاي اجرایی   

 م و جنبش نرم افزاريایجاد انگیزه براي باال بردن سطح علمی جهت تولید عل   

 افزایش حساسیت جامعه نسبت به پژوهش و متجلی کردن نتایج آن   

 تبیین نقش و اهمیت باالي تفکر و پژوهش   

مزمان با روز دانش آموز آغاز شد و ه 1393آبان ماه  13پروژه هاي دانش آموزي از  ثبت نام دوره دهم 

  .ادامه داشت پایان بهمن ماه تا

نفر است.  15 حداکثر بخش این در کننده شرکت مجاز نفرات تعداد باشد، می هر مدرسه مجاز به اخذ یک غرفه

 5 حداکثر تا 3 حداقل کننده از هر مدرسه، در بخش غرفه محدود به هاي مجاز شرکت هم چنین تعداد گروه

 در است، الزامی حداکثري و حداقل هاي محدودیت رعایت. (است سمینار بخش در گروه 10 و .باشد می هگرو

 )جشنواره حذف خواهند شد اجرایی کمیته توسط رندوم، کل به اضافی، هاي گروه اینصورت غیر

 هیچ در ینچن هم در بخش مسابقات نیز هر مدرسه مجاز به ثبت نام در شاخه هاي مختلف مسابقات می باشد.

 .ندارد وجود کننده شرکت گروه تعداد براي محدودیتی ها شاخه از یک

 :هزینه شرکت در بخش هاي مختلف جشنواره دوره دهم پروژه هاي دانش آموزي به قرار زیر است

 :هزینه شرکت کنندگان

 ریال 800,000هر مسابقه:  و ریال 800,000هر سمینار:  ریال، 800،000هر پروژه  :غرفه
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  .شد خواهد انجام تخفیف درصد 50 با دولتیثبت نام مدارس  :جهتو

 :شرکت کنندگان شهرستانی

 کنندگانی شرکت خدمت در دو شب اقامت در اردوگاه دانش آموزي باهنر تهران به همراه دو صبحانه و دو شام

 .تیمم ه شهرستانی

شد، مدرسه موظف به انتخاب گروه هاي در صورتی که تعداد گروه هاي ثبت نام شده بیش از حد مجاز با :توجه

گروه  غیر این صورت برگزیده جهت شرکت در جشنواره ي پایانی و اعالم آن به کمیته ي اجرایی است، در

  .خواهند شد ««حذف»»جشنواره  کمیته اجراییهاي مازاد توسط 

نواره حذف شوند، داوري هم چنین در صورتی که مدرسه تمایل داشته باشد که مازاد گروه ها توسط داوران جش

انجام  ،توسط مدرسهگروه ها و انتخاب گروه هاي برگزیده با پرداخت حق الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب داوران، 

 .خواهد شد

 زمان و مکان 

در مرکز همایش هاي بین المللی  1394اردیبهشت ماه سال 11و  10جشنواره پایانی دوره دهم، انشاهللا در 

 .برگزار خواهد شددانشگاه شهید بهشتی تهران 

 بخش هاي جشنواره

 :جشنواره، شامل چهار بخش ذیل خواهد بود

 غرفه هاي نمایشگاهی -1
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 سمینارهاي علمی -2

 مسابقات -3

 تخصصی هاي نشست و کارگاه ها -4

 تورهاي بازدید از دانشگاه  -5

 مراسم اختتامیه و اهدا جوایز  -6
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 عمومی بخش مسابقات قوانین

 دهمین جشنواره پروژه هاي دانش آموزي تبیان

پروژه هاي دانش آموزي تبیان ثبت نام کرده اند می بخش مسابقات دهمین جشنواره مراکز آموزشی که در 

بخش تعیین شده، مطالعه کنند تا بتوانند با رعایت استانداردهاي الزم، برنده بایست قوانینی را که براي این 

مسابقات جشنواره باشند. مسابقات در بخش هاي هوافضا، سازه هاي ماکارونی، رباتیک، فیزیک،شیمی و زیست 

 .برگزار خواهد شد

 قوانین عمومی بخش مسابقات

  .است  نفر5 الی2کننده در هر گروه  تعداد نفرات مجاز شرکت  -1

 .تعداد نفرات در هر گروه تأثیري در نتایج داوري ندارد  

  .از هر مدرسه در هر شاخه از مسابقات بیش از یک گروه نیز می تواند شرکت کند -2

بهتر است مراکز آموزشی بهترین گروه هاي خود را جهت شرکت در جشنواره معرفی نمایند تا شانش  

     .داشته باشند بیشتري براي برنده شدن را

  .اعضاي هر گروه بایستی از یک مقطع تحصیلی باشند  

توانند از هر مقطع چند گروه را جهت شرکت در هر رشته از مسابقات معرفی  هاي آموزشی می مجتمع  

 .نمایند
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راه اي را که خود ساخته است، براي شرکت در مسابقه به هم سازه کننده می بایست دست هر گروه شرکت -3 

 .داشته باشد

سازه خود را در هر رشته/مسابقه شرکت  تواند یک نمونه یا نسخه از دست کننده تنها می هر گروه شرکت -4

 .دهد

تر، به  شرکت در مسابقه داده خواهد شد که امتیاز بیش دو بار فرصتکننده حداکثر  به هر گروه شرکت -5

در مواردي که سازه سالم بماند و تکرار مسابقه امکان پذیر باشد.  شود.( البته عنوان امتیاز نهایی در نظر گرفته می

 )این امکان وجود ندارد .. به طور مثال در مسابقه پل ماکارونی و

 .باشد گیري به کار برده توسط داور/داوران هر مسابقه، معیار استاندارد محاسبات می مقیاس و ابزار اندازه  -6

به صحنه مسابقه  ...دن مواد یا قطعات غیرمجاز، خطرناك، غیرمعمول، برنده و داور یا هیئت داوران از آور -7 

 .جلوگیري خواهند کرد بنابراین از آوردن وسایل غیر مجاز اکیداخودداري فرمایید

کننده قبل از شرکت در مسابقه، از نظر گزینه هاي زیر (که بخشی از امتیاز محسوب می  هر گروه شرکت -8

 .ان مورد ارزیابی قرار می گیرندشوند) توسط هیئت داور

 تسلط علمی  •

 مهارت فنی و ظرافت ساخت  •

  (... ي مستندات اجراي پژوهش (مقاله، عکس، فیلم و انجام تکالیف و ارایه  •

 خالقیت و نوآوري   •



 مسابقه برگزاري محل در مقرر بندي، راس ساعت کننده موظف است مطابق با جدول زمان هر گروه شرکت -9 

 .حذف خواهد شد صورت این غیر در است بدیهی باشد هداشت حضور

کنندگان عزیز  شکستن، بازشدن قطعات، خرابی و ... لوازم و سازه قبل یا در حین مسابقه به عهده ي شرکت  -10

 .شود داده نمیشده به گروه  تر از وقت تعیین ورت هر گونه رخدادي ناگهانی از این قبیل، زمان بیشصاست و در

 .شود برگزار نمیاند،  کننده در آن ثبت نام نموده شرکتگروه   5تر از  بقاتی که کممسا  -11 

ها در  ي امکانات الزم از قبیل ترازوي دیجیتالی و هر گونه ابزار یا وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز گروه تهیه -12 

 .کننده است ي تیم شرکت روز مسابقه به عهده

گردد. براي مطالعه قوانین اختصاصی هر رشته روي  هاي زیر برگزار می رشتهي تبیان در  مسابقات جشنواره -13

 .آن کلیک کنید

 هوافضا   

  پرتابی موشک آبی          

 (موشک آبی چتردار (عمود پرواز         

  گالیدر ساده          

  گالیدر سازه اي          

 هاورکرافت          

 ت هاي پرندهربا          

      رونیماکا سازه هاي   
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 ستون فشاري        

 پل راندمانی        

 پل هدفمند        

 سازه سنگین       

 رباتیک     

 قوانین عمومی بخش رباتیک        

  مسیریاب        

 نمایشی        

 جنگجو        

 امدادگر        

 فیزیک   

 آبگرمکن خورشیدي       

   یمشی    

 کمیکار       

 ابرحباب       

 زیست   

 فتومیکرو گراف       
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 قوانین عمومی بخش سمینارهاي علمی

 دهمین جشنواره پروژه هاي دانش آموزي تبیان

بیان ثبت نام کنند، دهمین جشنواره پروژه هاي دانش آموزي تبخش سمینارهاي علمی راکز آموزشی که در م 

می بایست قوانینی را که براي این بخش تعیین شده، مطالعه کنند تا بتوانند با رعایت استانداردهاي الزم، جزء 

 علوم زیستی، علوم مهندسی، و فنی علوم فیزیکی، علوم هاي برترین هاي جشنواره باشند. سمینارها در زمینه

 .شود می برگزار ی، علوم کامپیوتر،معماري و هنری، علوم ریاضی، علوم شیماجتماع و انسانی

  قوانین حاکم بر گروه هاي شرکت کننده در بخش سمینارهاي علمی 

نفر است. تعداد نفرات گروه تأثیري در نتایج داوري  5 الی 2کننده در هر گروه از  تعداد نفرات مجاز شرکت .1

 .ندارد

  .می باشد گروه 10  مدرسه هر از علمی بخش سمینارهايکننده در  هاي مجاز شرکت حداکثر تعداد گروه .2

 .در بخش سمینار شرکت کند موضوع/عنوانتواند با یک  کننده تنها می هر گروه شرکت .3

 زمان پایان از پس گروه هر دارد که قابل افزایش نیست.  دقیقه زمان 20ي سمینار خود  هر گروه جهت ارایه .4

 .گیرد د پرسش هیئت داوران قرار میدقیقه مور 10تا حداکثر  ارایه

 .گردد فقط اعضاي گروه بایستی به پرسش داوران پاسخ دهند. دخالت دبیر راهنما سبب کسر امتیاز گروه می 

 .ها همکاري کنند گویی به پرسش تمامی اعضاي گروه بایستی در پاسخ
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 ساعت راس شد، خواهد اعالم اه آن بندي که به کننده می بایست مطابق با جدول زمان هر گروه شرکت .5 

 .باشد داشته حضور سمینار ي ارایه محل در مقرر

 .در صورت عدم حضور در زمان معین شده، گروه حذف خواهد شد

ي  مانده براي ارایه تواند از زمان باقی و گروه می زمان از دست رفته قابل جبران نخواهد بوددر صورت تأخیر، 

 .سمینار خود استفاده کند

اند پیش از شروع سمینارها، پاورپوینت خود را به هیئت داوران تحویل دهند. در غیر  ها موظف ي گروه ههم .6

 .ها کسر خواهد شد اي آن دقیقه 20این صورت زمان تحویل و کپی فایل روي دستگاه پخش از زمان 

جزء بخش  پژوهشگرانی که پروژه اي غیر از موضوعات تبیان را در جشنواره ثبت نام کنند، .7 

ثبت  پیشنهاد موضوعدستاوردهاي نو محسوب می شوند و می بایست پروژه ي خود را در بخش 

 .در بخش پیشنهاد موضوع ثبت نشده باشد، حذف می شود که چنان نمایند،

ارایه  پاورپوینت و مقاله صورت به در را خود پروژه بایست می سمینار بخش کننده در هر گروه شرکت .8 

  .دهد

 .ها اختیاري است ي بروشور براي گروه تهیه
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 :چارچوب کلی که باید در تهیه مقاله و پاورپوینت رعایت شود

 صفحه ي اول، نام خدامقاله   

 فهرست مطالب  

 چکیده  

 کلید واژه ها  

  )مقدمه (پیشینه پژوهش  

 مواد و ابزار الزم، آزمایش ها و روش کار   

 تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیري  

 منابع  

 )سپاس گذاري (اختیاري  

 )...تنظیم مطالب و صفحات (فونت، چینش، ترتیب و  

 (powerpoint)پاورپوینت   

 عدم وجود غلط امالیی و نگارشی

 )سب و دقت در انتخاب رنگ پس زمینه و رنگ فونت هامطالب خوانا باشد (استفاده از فونت منا

 .ها از بین نرود چینش محتوا و تنظیم مطالب طوري باشد که ترتیب و ارتباط آن

 استفاده از عکس و نمودار در صفحات مختلف پاورپوینت

 بودن محتوا، کفایت، اجمال و تناسب با موضوع گزیده 

 تعدم استفاده از جمالت طوالنی در پاورپوین



 داشتن فهرست مطالب، جمع بندي و منابع 

 ارزیابی علمی و کارکرد  

 مطالعه براي کنید، می مشاهده زیر جدول در گیرد می قرار مواردي که توسط هیئت داوران مورد ارزیابی علمی  

 به سایت تبیان مراجعه کنید.ز جدول ا بخش هر جزئیات
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 قوانین عمومی بخش غرفه هاي نمایشگاهی

 دهمین جشنواره پروژه هاي دانش آموزي تبیان

ش آموزي تبیان ثبت غرفه هاي نمایشگاهی دهمین جشنواره پروژه هاي دانبخش مراکز آموزشی که در 

 استانداردهاي رعایت با بتوانند تا کنند مطالعه شده، تعیین بخش این براي که را قوانینی بایست می کنند، نام

پژوهشی از  -هاي گوناگون علمی  هاي حاضر در غرفه در زمینه رین هاي جشنواره باشند. پژوهشبرت جزء الزم،

 شیمی، علوم ریاضی، علوم اجتماعی، و انسانی علوم زیستی، ومعل مهندسی، و فنی علوم فیزیکی، علوم جمله

 .هستند هنر و معماري کامپیوتر، علوم

 قوانین حاکم بر گروه هاي شرکت کننده در بخش غرفه هاي نمایشگاهی 

می باشد. تعداد نفرات در هر گروه تأثیري در نتایج  نفر 5 الی 2 کننده در هر گروه تعداد نفرات مجاز شرکت .1

 .اوري نداردد

 مدرسه هر و گروه است 5الی  3  ي جشنواره، کننده از هر مدرسه در بخش غرفه هاي مجاز شرکت تعداد گروه .2

 .نماید نام ثبت غرفه در حضور براي گروه) 5 حداکثر) ها گروه را در قالب این (حداکثر) نفر15  تواند می

شرکت در جشنواره معرفی نمایند تا شانش بیشتري بهتر است مراکز آموزشی بهترین گروه هاي خود را جهت 

 .براي برتر شدن در نمایشگاه را داشته باشند

مدرسه موظف به انتخاب گروه هاي تعداد گروه هاي ثبت نام شده بیش از تعداد مجاز باشد، در صورتی که 

غیر این صورت  دربرگزیده جهت شرکت در جشنواره ي پایانی و اعالم آن به کمیته ي اجرایی می باشد، 

هم چنین در صورتی که مدرسه تمایل  .گروه هاي مازاد توسط کمیته اجرایی جشنواره حذف خواهند شد
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داشته باشد که مازاد گروه ها توسط داوران جشنواره حذف شوند، حق الزحمه ي داوري گروه ها و انتخاب گروه 

  .بود خواهد رسهمد برعهدي داوران ذهاب و ایاب هزینه هاي برگزیده و هم چنین

پژوهشگرانی که پروژه اي غیر از موضوعات تبیان را در جشنواره ثبت نام کنند، جزء بخش دستاوردهاي نو  

د، در صورتی که در ثبت نماین پیشنهاد موضوعمحسوب می شوند و می بایست پروژه ي خود را در بخش 

 .بخش پیشنهاد موضوع ثبت نشده باشد، گروه حذف خواهد شد

تمامی گروه هاي شرکت کننده در این بخش موظف اند در هر دو روز نمایشگاه آمادگی ارایه پروژه خود را  .3

  .داشته باشند. در صورت عدم حضور گروه، از امتیاز مربوطه کسر خواهد شد

 .ه پروژه می بایست توسط همه ي اعضاي گروه صورت گیردتوجه داشته باشید ارای

شود. دخالت مشاور یا دبیر راهنما سبب کسر  گویی به پرسش داوران تنها توسط اعضاي گروه انجام می پاسخ

 .امتیاز گروه خواهد شد

 .در بخش غرفه شرکت کند موضوع/عنوانتواند با یک  کننده تنها می هر گروه شرکت .4 

کننده در غرفه می بایست پروژه خود را در به صورت تابلو نمایش یا پوستر و مقاله ارایه دهد.  رکتهر گروه ش .5

 .است الزامیعالوه بر تابلو نمایش و مقاله، داشتن ماکت یا دست سازه اي از پروژه براي این بخش نمایشگاه 

   

 

 :چارچوب کلی که باید در تهیه مقاله و تابلو نمایش رعایت شود
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 ه مقال  

 صفحه ي اول، نام خدا

 فهرست مطالب 

 چکیده  

   )  مقدمه (پیشینه پژوهش کلید واژه ها

 مواد و ابزار الزم، آزمایش ها و روش کار  

 تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیري   

 منابع  

 )سپاس گذاري (اختیاري  

 ...)تنظیم مطالب و صفحات (فونت، چینش، ترتیب و  

 تابلو نمایش    

ي تبیان محدودیتی از بابت شکل، اندازه و اجزاي مورد استفاده در تابلو  در جشنواره :اخت تابلو نمایشس  

 .وجود ندارد

 :باشد تابلو نمایش باید شامل موارد زیر  :محتواي تابلو نمایش  

  .باشد ترین بخش تابلو نمایش ترین و مشخص عنوان پژوهش که درشت

  .راهنماي مربوطه نام اعضاي گروه پژوهشی و دبیر

  .هاي فرعی و اصلی و چکیده ها، پرسش اهداف، فرضیه



 .روش کار و مواد و ابزار مورد استفاده

شده و منظم در یک نگاه به تماشا  بندي ها و نتایج را به شکلی طبقه ها و نمودارهایی که داده تصاویر، جدول

 .بگذارد

 .گیري نهایی و حاصل کار پژوهشی نتیجه

 .ی مورد استفاده در پژوهشمنابع اصل

 :قواعد چینش و نگارش در تابلو نمایش  

 .عدم وجود غلط امالیی و نگارشی

 .باشد خوانا مطالب که ها و زمینه باید طوري باشند در صورت عدم استفاده از رنگ سفید براي پس زمینه، نوشته

 .دن مطلب استفاده شده باشددر تابلو نمایش باید از نمودارها، اشکال یا تصاویر براي نشان دا

 .تر بهره گرفته باشد هاي مهم کردن و شاخص کردن بخش هاي مختلف براي پر رنگ از تکنیک

هاي مرتبط کنار هم قرار  ها و شکل ها از بین نرود. مثالً نوشته چینش مطالب طوري باشد که ترتیب و ارتباط آن

 .بگیرد

 .ت به چپ باشد تا بیننده بتواند به راحتی آن را دنبال کندروند چینش مطالب از باال به پایین و از راس

 دیداري، ي رسانه این در با توجه به این که هدف از استفاده ي تابلو نمایش، انتقال سریع یک موضوع است،

 .باشد می مثبت امتیاز داراي مناسب طرح و رنگ ترکیب بداعت، سادگی، بودن، خالصه



 .ختیاري استتهیه بروشور براي گروه ها ا

 .باشد ي مراکز آموزشی می ي هر گونه وسیله یا ابزار موردنیاز جهت دکوراسیون غرفه به عهده تهیه

 

 ارزیابی علمی و کارکرد 

 براي کنید، می مشاهده زیر جدول در را گیرد می قرار مواردي که توسط هیئت داوران مورد ارزیابی علمی  

 به سایت تبیان مراجعه کنید. جدول از بخش هر جزئیات مطالعه
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