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 مقدمه -1

 مورد رد عمومی رسانیاطالع و رویجت هب لسرفص این. است سازیفرهنگ و ترویج نانو، فناوری توسعه راهبردی سند هایسرفصل از یکی

شنواره دوره ندچ موفق زاریبرگ هب هتوج اب .دارد هتوج نانو صنعت و فناوری علم، شور در نانو فناوریعلوم و  آموزیدانش ج شاهده و ک  م

ستقبال ستر ،آموزیدانش جامعه تمایل و ا ستاوردهای نآخری ارائه رایب جدیدی ب شی و علمی د  نانو فناوری حوزه در آموزاندانش پژوه

ست شده ایجاد سعه ویژه ستاد منظور نهمی به. ا شن زاریبرگ از تحمای اب نانو فناوری تو  قمطاب) انون ناوریفعلوم و  وزیآمنشدا وارهج

صدد (نامهشیوه این شی جریان یک ایجاد در ست آموزاندر بین دانش آموز شنواره بخش. ا  شده داده نمایش (1)شکل درهای مختلف ج

 .است

 
 فناوری نانوعلوم و آموزی دانش یازدهمین جشنوارههای مختلف بخش( 1)شکل

 اهداف -2

 فناوری نانو علوم و آموزی با مفاهیم سازی برای ترویج فناوری نانو و آشنا نمودن جامعه دانشزمینه 

 فناوری نانوعلوم و محور در حوزه آموزان به سمت آموزشِ پژوهشهدایت دانش 

 ریزی برای های مختلف و برنامهآموزان کشور در حوزههای بالقوه دانشای شناسایی استعدادها و توانمندیسازی برزمینه

 هاتوانمندسازی آن

 آموزیهای خالقانه در زمینه فناوری نانو در سطح دانش و اطالعات دانشطراحی ایده 

 دامنه کاربرد -۳

 شرایط سنی حضور در هر بخش داخل پرانتز ذکر شده است(): است زیر هایبخش شامل اجرایی روش این هایحمایت

 ( باالتر و ششم پایه) کارسازه 

 (باالتر و پنجم پایه) پردازیایده 

 (باالتر و هفتم پایه) علمی گزارش 

 ( باالتر و نهم پایه) پژوهشیمقاالت 

 (باالتر و هفتم پایه) طراحی محصول 

 (باالتر و پنجم پایه)آموزشی  افزارینرم محصول   
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  (کلیه مقاطع)بازی و سرگرمی 

 کاردستی(تحصیلی مقاطع همه) عکاسی و نقاشی ،نویسیداستانو باالتر(، ششم  فیلم و انیمیشن )پایه : هنری آثار ، 

  ( ابتدایی مقطع)

 

 تعاریف و اصطالحات -4

  نانو فناوری توسعه ویژه ستاد: نانو ستاد

  آموزیدانش بخش در نانو ستاد سازیفرهنگ و ترویج کارگروه اجرایی کارگزار :نانو باشگاه

شجویی، هایگروه: ترویجی نهاد شهای شرکت دان شی، ی وپژوه سراهای  و ادارات آموز ش  سایر نهمچنی و پرورش و آموزشپژوه

سات، س  نای ضویتع به و نموده ثبت نانو ستاد ترویجی اینهاده امانهس در را ودخ اتاطالع هک اییهانارگ و اهسازمان نهادها، مو

 .انددرآمده سامانه

شنواره: جشنواره سر از آموزیدانش ایهروهگ انمی ابتیرق دادروی یک که نانو فناوریعلوم و  آموزیدانش ج شور سرا  انجام برای ک

  است. نانو فناوری علوم و با مرتبط هایطرح

 آموزاندانش حیت الزم برای راهبری علمی و عملیفناوری نانو دارای تخصص کافی است و صالعلوم و که در  یفرد: راهنما استاد

 دارد. این حوزه را با مرتبط هایطرح انجام در

شگامل محصگول اولیه  یک طرحد نکه با انجام تحقیقات علمی و آزمایشگااهی بتوان آموزانیدانشیا آموز دانش :فناور )گروه فناور(

(prototypeیا ابزار خالقانه در حوزه فناوری نانو ب )د.نساز 
سندگان گروه اعضای از نفر یک :مسئول نویسنده ست مقاله نوی  با روهگ ارتباط مسئولیت آموزیدانش گروه نماینده عنوانبه که ا

 دارد. عهده به را (نانو باشااهدبیرخانه جشنواره )

سازه آموزان های پژوهشگگی دانشفعالیتکه دسگگتاورد  نانو فناوری حوزه و کاربردی در محصگگول اولیه یا ابزار فیزیکی خالقانه: کار

 است.

 آموز برای کاربرد فنگاوری نانو در شود که دانشومی میگه یا یک طرح مفهگانگبه ارائه ایده خالقتی که منجر گفعالیپردازی: ایده

تن است که در کند. توضیح ایده به صورت یک ممختلف صنعتی و یا محصوالت مورد استفاده در زندگی روزمره ارائه می هایحوزه

 آن ایده شرح داده شده و طراحی مفهومی یک محصول نانو در آن ارائه شده است.

ضوع نانوییلهمنظور از گزارش علمی، مقا گزارش علمی: سنده اطالعات و حقایقی از یک مو ست که در آن نوی . دهدارائه می را ای ا

سنده شینه تحقیق را به در گزارش علمی، نوی صر پی شکلطور مخت سی کرده و برای حل م شکالت و موانع آن را برر  ،بیان نموده، م

 گیردنمی صورت نویسنده طرف از ابداعی و ایده هیچ علمی، گزارش در .دهدمی گزارش راهکارهای ارائه شده توسط سایر محققان را

 . است علمی معتبر منابع از شده برگرفته شده، ارائه اطالعات همه و

 

ل: یپژوهش  -ه علمیلمقا عه بر عالوه که ایهمقا ندیم پژوهش نیا .باشگگگد شگگگده انجام آن در نیز پژوهش ،مطال  جنس از توا

شااهی هایپژوهش سازی سازی،شبیه ،آزمای شد.... و مدل ستجوی دنبالبه قمحق ،همقال نوع نای در. با  حل به کمک برای قحقای ج

شه بیان یا مشکلی ست مندنظام ایمطالعه قطری از علمی، موضوعات از وعیموض در ایاندی ص لتخص دو از ه بایدالمق نای .ا  و التا

 و علم مرزهای پیشگگبرد هدف با علمی زمینه در جدید مشگگاهدات و مفاهیم ،هاروش کاربردها، به آن نتایج و باشگگد ورداربرخ داعاب

 .گردد منجر فناوری
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صول طراحی کلی، درحالت  :محصول طراحی صول یک کردنخلق فرآیند معنای به مح شتریان به شدنفروخته برای جدید مح  م

سب یک ست کار و ک صول، طراحی.  ا صات از ایمجموعه مح شخ صول یک م ست مح صات شامل که ا شخ  فرم از قبیل کلی م

صول ملموس و شناختی زیبایی هایویژگی) ست یکپارچه و توام صورتبه( آن کارکرد و هاقابلیت) عملکرد و( مح  حیطرا فرآیند. ا

  .است محصول یک خلق و سازیتجاری تا پردازی ایده از هافعالیت از ایمجموعه محصول،

 

با مراه کامپیوتر یا تلفن هنویسی برای کاربرد درهای برنامهبا یکی از زباناست که کامپیوتری  برنامه :آموزشی افزاریمحصول نرم

شدههدف آموزش  ست. در حوزه فناوری نانو طراحی  صول نرا ستایمیافزاری ممح ست در را در این  آموزش و ترویج فناوری نانو بای

 حوزه باشد.

 

ست که برای تفریح و سرگرمی انجام می :سرگرمی و بازی صورت دیجیتال یا غیر دیجیتالها میشود، بازیبازی فعالیتی ا  توانند ب

نویسگگی برای کاربرد در کامپیوتر یا های برنامهیکی از زبان هایی هسگگتند که باای بازیهای رایانههای دیجیتال یا بازیباشگگند. بازی

)بازی  های فکریِ کارتی، گیم بردهای غیر دیجیتال شگگگامل بازیشگگگوند. بازیتلفن همراه با هدف آموزش و سگگگرگرمی طراحی می

ستند.. . های محیطی و، پازل، بازیمیزی(روی ضمن ها باید باونه. این بازیه شوند که  شاد و مفرح، درای طراحی   ایجاد لحظاتی 

  تمرکز و آموزش فناوری نانو موثر باشند. و دقت افزایش هوش، تقویت

 

شن، فیلم :هنری ارثآ ستان وانیمی سیدا سی ،نوی شی، عکا ستیو  نقا س یزبان به را نانو علم و فناوری مفاهیم که کارد اده هنری و 

 . نماید بیان یا و دهند نمایش

 هامسئولیت -5

 و ترویج کارگروه عهده بر آن اجرای حسن بر نظارت مسئولیت بوده و نانو باشااه عهده بر اجرایی روش این اجرای تمسئولی

 است. نانو ستاد سازیفرهنگ

   یی و داوریروش اجرا -6

ستندات خود را در بخش طرحتوانند کنندگان میشرکت شدهدر بازه های مختلف، و م شخص  شده که در فراخوان اعال زمانی م م 

ست سامانه ،ا شنواره  در  شنواره  ثبتج سیده به ج سی اولیه و رفع نواقص احتمالی، نمایند. آثار ر سط داوران ارزیابی پس از برر تو

صورت شود.می ست در سندگان آن داوران درخوا سط نوی شفاهی طرح تو صورتطرح خود  ارائه برای آموزاندانش از ،و لزوم ارائه   ب

  .شد دخواه دعوت آنالین یا حضوری

پس از بررسگگی اعتراضگگات، در نظر گرفته خواهد شگگد.  ،و تجدید نظر در نتایج بعد از داوری و اعالم نتایج اولیه، امکان اعالم اعتراض

شده  برترهای طرح شنواره  ،بخشهر  درمعرفی  ضور در ج شنواره برگزیدگان نهایی  .آثار خود را ارائه خواهند نمود و یافتهح  درج

  اهدا خواهد شد.معرفی شده و جوایز به آنها امیه اختت روز

 ( ارائه شده است.2) شکلآموزی فناوری نانو در دانش یازدهمین جشنوارهبندی زمان
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 نانو فناوری آموزیدانش یازدهمین جشنوارهو مراحل  بندیزمان (2شکل )

 محورهای هر محورهای جشنواره و چالش -7

 شود:زیر برگزار میفناوری نانو در چهار محور  آموزیدانش یازدهمین جشنواره

 زیستآب و محیط 

 انرژی 

  سالمت و بهداشت 

 مواد غذایی و کشاورزی 

 

نرم افزاری  محصول بازی و سرگرمی و بخشبخش )غیر از بخش آثار هنری،  را خود دستاوردهای و آثار الزم است کنندگانشرکت

شی(  ستای در و باال محور چهار چارچوب یکی از  درآموز ضوعات را شنواره به ،زیر در شده مطرح هایچالش و مو سال ج . نمایند ار

 ها، به ص  هحه جش  نواره در س  ایت باش  گاه نانو به آدر به منظور راهنمایی بیش  تر در خص  و  هر کدام از چالش

www.nanoclub.ir ماییدفر مراجعه: 

 محیط زیست:آب و  محورهای چالش -7-1

 آب سازیشیرین  

 صنعتی و خانای هایپساب تصفیه ایهروش  

 دریا آب از نفتی مواد آوریجمع 

 دریا آب آلودگی با مقابله هایراهکار  

 ریزگردها با مقابله راهکارهای 

 آلوده هایخاک با مقابله راهکارهای 
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 چوبیغیر مواد پایه بر کاغذتولید 

 (پلیمری مواد و شیشه میوه، غذا، بازمانده کاغذ،) صنعتی و خانای هایزباله بازیافت 

 انرژی: محورهای چالش -7-2

 (آب مصرف کاهش/ آب غیر سیال از استفاده) آبی کولرهای بازدهی افزایش 

 ساختمان در انرژی رفت هدر کاهش 

 خورشیدی هایآبارمکن بازدهی افزایش 

 باتری عمر طول و بازدهی افزایش 

 سالمت و بهداشت: محورهای چالش  -7-۳

  هانه بیماریسریع و کم هزیتشخیص 

 بدون عارضه غذایی هایمکمل تولید 

 داروها عوارض کاهش  

 طبیعی مواد پایه بر دارو تولید 

 

بخش مقاالت  غیر از–در هر یک از بخش های جشنواره  (COVID-1۹)ویرو  کرونا مرتبط با  تبصره: ارسال طرح با موضوع 

 دریافت خواهد کرد.  تراضافهامتیاز  20اوران حداکثر تا حائز امتیاز بوده و به تشخیص د -و کارسازه علمی و پژوهشی

 مواد غذایی و کشاورزی: حورهای مچالش -7-4

 غذاییمواد بندیبسته برای سازگارزیست و تجزیه قابل مواد از استفاده 

 کشاورزی محصوالت و غذایی مواد ماندگاری افزایش 

 3 ویتامین غذایی ارزش حفظD خوراکی هایروغن در 

 سبز روش به هرز علف و آفات دفع 

 سازگار زیست کودهای تولید 

 گیاهان زدگییخ و سرما کنترل 

 بریده شاخه هایگل شادابی افزایش 

 آن هوشمند رهایش و آب حداکثری جذب قابلیت با خاک اصالح 

 

 .ستا شده داده نمایش (3در شکل ) شماتیک بصورت جشنواره محورهای راستای در شده مطرح هایچالش

 بایست در راستایو طراحی محصول می پردازی، مقاله، گزارش علمیهای کارسازه، ایدههای ارسالی در بخشطرحموضوع  :1 رهتبص

 در که دستاوردهایی و هاطرحمحورهای جشنواره )آب و محیط زیست، سالمت و بهداشت، انرژی، مواد غذایی و کشاورزی( باشند. 

هرچند  باشند جشنواره محورهای چارچوب در که آثاری اما شد نخواهد ارزیابی داوران سطتو نباشند، جشنواره محورهای چارچوب

 داشته و بررسی خواهند شد. را  جشنواره ثبت درامکان  ،نباشند ارتباط در شده مطرح هایچالش با مستقیم طور به

محورهای  خارج از ان ارسال طرح با موضوعامک محصول نرم افزاری آموزشی، بازی و سرگرمی و آثار هنریهای در بخش :2تبصره 

 .وجود دارد ،نانو حوزه فناوری به شرط ارتباط باره چهارگانه جشنوا
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 های مطرح شده در راستای محورهای جشنوارهچالش( ۳) شکل

 

  جشنواره های مختلفبخش -8

های زیر به دبیرخانه جشنواره ارسال بخشدر را در چارچوب محورهای جشنواره و آثار و دستاوردهای خود  بایستآموزان میدانش

 نمایند:

  کارسازه -1

  یپردازدهیا -2

 (یپژوهش -یعلم مقاله و یعلم گزارش)  مقاله -۳

 محصول یطراح -4

  یآموزش یافزار نرم محصول -5

 یسرگرم و یباز -6

 (یکاردست ،ینقاش ،یعکاس ،یسینوداستان ،فیلم و انیمیشن) یهنر آثار -7

ر نی که دآموزادانشها این است که بخشهدف از انتخاب این انتخاب شده است،  ایده به فناوریها براساس مسیر تبدیل بخشاین 

صیلی در شغول به فعالیت در حوزه مقاطع مختلف تح سراها م ش ستند فناوری نانو مدارس و پژوه سیر که  مرحله ازدر هر  ،ه این م

پردازی، گزارش های جشگگنواره شگگامل ایدهبخش ود را ارائه نمایند.های خقراردارند، بتوانند در این جشگگنواره دسگگتاوردها و فعالیت
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( نشان داده شده است در مسیر تبدیل ایده تا 4کارسازه به ترتیبی که در شکل ) و ، طراحی محصولپژوهشی –علمی، مقاله علمی 

 گیرند.  قرارمی محصول

 
 محصولتا های جشنواره  در مسیر تبدیل ایده بخشترتیب قرارگیری  (4شکل )

 

آموزان در افزاری دانشهای نرمبکارگیری مهارتهای جشگگگنواره بخشدر  های دیجیتالو بازی محصگگگول نرم افزاریهدف از قرارگیری 

در  کاربردهای فناوری نانو ای هنرمندانهبه شگگیوهاسگگت. آثار هنری نیز  راسگگتای ترویج، آموزش و ایجاد سگگرگرمی در حوزه فناوری نانو

های نو در طراحی یک محصول تجاری طراحی محصول نیز به کارگیری خالقیت و ایده گذارد.به نمایش میآن را  آیندهوالت تحو  زندگی

 است.  بازار برای عرضه به

 پردازی و ایده های، اما در بخشثبت نام نمایند بصگگورت گروهی یا انفرادیهای جشگگنواره بخشهر یک از توانند در آموزان میدانش

 بصورت انفرادی شرکت کنند.  الزم است هنریآثار 

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. طرح 4 حداکثر و در مجموع طرح 2 حداکثر بخشتواند در هر آموزی میهر گروه دانش 

  ،برگزیده در هر بخش معرفی خواهند شد هایطرحنهایت  های مربوط ارزیابی شده و دربا توجه به شاخص هاطرحدر هر بخش . 

 ساتید راهنما موظف هستند که دانش های مختلف را که شرکت در بخشضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به  و شرایطآموزان و ا

 و دستاوردهای خود را ارسال نمایند. طرحمطالعه نموده و براساس آن در ادامه بیان شده با دقت 

 سال هایطرح شنواره به شده ار سط باید ج شد،شده انجام آموزانانشد / آموزدانش خود تو سئولیت با شده  هایطرح م سال   بهار

 .است ارائه دهندگان طرح برعهده ،جشنواره

 کارسازه -8-1

سازه  صول اولیه یا کار سازه باید نانو فناوری حوزه و کاربردی در خالقانه تجهیزاتمح ست. کار ستاورد فعالیت ا شید  و عملی های پژوه

 .باشدآموزان دانش

تواند همچنین کارسازه می .شودیابی نانومواد یا نانوساختارها استفاده که برای تولید، ارزیابی یا مشخصهتواند تجهیزاتی باشدمی کارسازه

 محصول یا دستااه کاربردی باشد که از فناوری نانو در آن استفاده شده و در صنایع مختلف و یا زندگی عموم مردم کاربرد دارد.

 شرکت در بخش کارسازه ضوابط و شرایط -8-1-1

 است. مجاز های ششم تا دوازدهمپایه آموزاندانش برای تنها بخش کارسازه، در شرکت 

 نفر در یک گروه( باشد. 4تواند بصورت انفرادی و یا گروهی )حداکثر شرکت در بخش کارسازه، می 
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 دت در راستای محورهای جشنواره باشبایسموضوع کارسازه می . 

 

های ویروسی، مانند بیماری خطرناکی هابا بیماری دقت شود که به هیچ عنوان کارسازه نتخاب موضوعدر انکته مهم: 

رح ط باشد. در صورت ارسالنمرتبط باکتریایی و قارچی و...  همچنین موادی که برای بدن انسان و محیط زیست مضر باشد، 

دانش آموز، آن طرح به تشخیص داوران مردود مت سالبیماری های خطرناک برای مرتبط با با موضوع  کارسازه در بخش

 خواهد شد.

 

 

 ده شده باید کاربردی بورسیده باشد. کارسازه ساخته تولید مرحله طراحی شده و به آموزانکارسازه ارسال شده باید توسط خود دانش

 در شرایط واقعی را داشته باشد. ندآزموو قابلیت 

 شد که یا از نانومواد در ساخت آن استفاده شده باشد و یا خود کارسازه برای تولید و سنتز ای باکارسازه طراحی شده باید باونه

 نانومواد و یا شناسایی آنها کاربرد داشته باشد.

  درصورت استفاده از نانو مواد در ساخت کارسازه و یا سنتز نانومواد به کمک کارسازه، آنالیزهای الزم جهت راستی آزمایی اندازه

 نانومواد ارائه گردد. نانومتری

 

 کارسازه ارسال نحوه -8-1-2

 جشگنواره واقع در سگایت باشگااه  نانو به آدرس اینترنتی بایسگت ابتدا در سگامانه آموزان میدانشwww.nanoclub.ir  ثبت نام 

 نمایند. کارسازه خود را ثبتو مشخصات کرده 

  عنوان نماینده گروه معرفی بایسگت یک نفر را بهنمایند، میآموزان بصگورت گروهی در بخش کارسگازه شگرکت انشدرصگورتی که د

 دار مکاتبات و ارتباط با باشااه نانو است. نمایند. نماینده گروه عهده

 بارگذاری سامانه در ،نام ثبت هناام و شده تکمیل بایستمی است شده ارائه (1) شماره پیوست در کهکارسازه  نوآوری شرح فرم 

 .گردد

 ( ترجیحا با فرمت ماابایت 50 و حجم دقیقه 3زمان کنندگان موظف هستند که یک فیلم کوتاه )حداکثر شرکتHD (720×480) 

 هبایست در سامانهای مختلف کارسازه، کارکرد و کاربرد آن در شرایط واقعی را نشان دهند. این فیلم میو در آن قسمت تهیه نموده

کیفیت مطلوب در صدا و تصویر دارا بودن به شرط اند، شدهبرداری فیلمتلفن همراه  اهایی که بفیلمارسال  اری شود.ذجشنواره بارگ

  .پذیر استامکان

 توانند در صورت تمایل هناام ثبت کارسازه خود در سامانه جشنواره، مستندات تکمیلی خود را که توضیحات آموزان میدانش

 د. اری نماینذکند در قالب یک فایل جداگانه در سامانه جشنواره بارگی از طراحی مفهومی، ساخت و کارکرد کارسازه ارائه میترکامل

 

 نحوه ارزیابی کارسازه -8-1-۳

 ده است، ( ارائه ش2ها توسط گروه داوری با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم داوری کارسازه که در پیوست شماره )ارزیابی کارسازه

 شود.انجام می

 بایست در هر مرحله از داوری امکان بازدید حضوری از کارسازه را برای داوران فراهم سازند.کنندگان در بخش کارسازه میشرکت 

http://www.nanoclub.ir/


 
 نانو علوم و فناوری آموزیجشنواره دانش دهمینیاز  نامهشیوه

 01/12/1۳۹8      :   یبروزرسان تاریخ 

 

12 
 

 ضور ، برای حکارسازه( 6)تا سقف  هایی که امتیاز باالتری را در ارزیابی کسب نماینددر بخش کارسازه، طبق نظر گروه داوری، کارسازه

در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت ، های منتخب در روزهای برگزاری جشنوارهدر جشنواره  دعوت خواهند شد. کارسازه

 های برتر جشنواره انتخاب خواهند شد.عنوان کارسازهکارسازه به 2و از بین آنها 

 20ند، طبق نظر گروه داوری دارای امتیاز مثبت )تا سقف ( باش3های مطرح شده در شکل )هایی که در راستای حل چالشکارسازه 

 امتیاز( خواهند بود.

 دار شوند.عنوان استاد راهنما عهدهناظران و داوران در مراحل مختلف نباید هدایت هیچ طرح پژوهشی را به 

 پردازیایده -8-2

 پردازیشرایط عمومی شرکت در بخش ایده -8-2-1

 نمایند شرکت پردازیایده بخش در انفرادی صورت به توانندمی التربا و پنجم پایه آموزاندانش. 

 ( باشند.3) شکلهای مطرح شده در بایست در راستای حل چالشهای ارسالی میایده 

 به بسته باشند، رسیده صنعتی یا و آزمایشااهی سنتز و تولید مرحله به که هاییایده باشند، پردازیایده مرحله در باید ارسالی ایده

 .کنند شرکت جشنواره در کارسازه یا و محصول طراحی ،پژوهشی علمی مقاله هایدربخش بایستمی ایده پیشبرد میزان

 پردازیدر بخش ایده نحوه ارسال آثار -8-2-2

 در سگگایت باشگگااه  نانو به آدرس  واقعجشگگنواره اینترنتی ابتدا در سگگامانه  بایسگگتآموز میدانشwww.nanoclub.ir   ثبت نام و

 مشخصات خود را تکمیل نمایند.

 ست آموز میدانش شماره )های خود را ایدهبای ست  شده، تهیه نموده 3مطابق با الاویی که در پیو شنواره  امانهس درو ( ارائه   ثبتج

  نمایند.

 فرمت با ترجیحا (ماابایت 50حجم  و دقیقه 3زمان  حداکثر) کوتاهفیلم یک بایسگگتمی آموزدانش HD (720×480) و نموده تهیه 

اند، به شگگرط دارا بودن برداری شگگدههایی که با تلفن همراه فیلمفیلمارسگگال . نماید اریذبارگ جشگگنواره سگگامانه در نام ثبت هناام

 کیفیت. دهد شرحرا  خود ایده و نموده عرفیم را خود باید آموزدانش فیلم این در .پذیر استکیفیت مطلوب در صدا و تصویر امکان

  .است موثر ایده ارزیابی در ،فیلم این در ارائه

 پردازیارزیابی بخش ایده -8-2-۳

 ( 4، طبق فرم داوری ایده که در پیوسگگت )ن خالقیت، نوآوری و کاربردی بودنآموزان توسگگط داوران با توجه به میزاهای دانشایده

 شوند. یارائه گردیده، ارزیابی م

 های ارسگگگالی پردازی شگگگرکت نمایند، داوران ایدهتوانند در بخش ایدهمی پنجم تا دوازدهمآموزان مقاطع با توجه به اینکه دانش

 .یابی خواهند کردشان ارزتوجه به مقطع تحصیلی باآموزان را دانش

  طرح برای شگگرکت در  4 تا سگگقف ع متوسگگطهطرح و در مقط 4تا سگگقف پردازی در مقطع ابتدایی در بخش ایدهبدین صگگورت که

جشنواره انتخاب  برتر هایایده عنوانایده در مقطع متوسطه به 2ایده در مقطع ابتدایی و  2جشنواره دعوت خواهند شد و در نهایت 

  شوند.می

 شته باشند و دانشایده  ق نماید و بتواند به سواالت داورانآموز باید در مورد قابلیت اجرای ایده تحقیهای ارسالی باید قابلیت اجرا دا

 پاسخ دهد.

http://www.nanoclub.ir/
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 و گزارشمقاله  -8-۳

پژوهشی و یا گزارش علمی ارسال نمایند، که در ادامه توضیحات بیشتر در -توانند مقاالت خود را به صورت مقاله علمیآموزان میدانش

 پژوهشی و گزارش علمی ارائه خواهد شد.-مورد شرکت در بخش مقاله علمی

 

 گزارش علمی -8-۳-1

. در گزارش علمی، دهدارائه می را ای است که در آن نویسنده اطالعات و حقایقی از یک موضوع نانوییلهمنظور از گزارش علمی، مقا

وسط راهکارهای ارائه شده ت طور مختصر پیشینه تحقیق را بیان نموده، مشکالت و موانع آن را بررسی کرده و برای حل مشکلبه نویسنده

 هبرگرفت شده، ارائه اطالعات همه و گیردنمی صورت نویسنده طرف از ابداعی و ایده هیچ علمی، گزارش در .دهدمی گزارش سایر محققان را

 . است علمی معتبر منابع از شده

رهای جشنواره ارائه اطالعاتی را در مورد کاربرد فناوری نانو در یکی از محو که است مفید و گزارش مختصر یک گزارش علمی،در حقیقت 

 .دهدمی رائها هاییپیشنهاد بایرد، صورت باید آینده در که اقداماتی برای و کندمی تحلیل و تجزیه را موقعیتی یا مشکل معموال کند،می

 شرکت در بخش گزارش علمی ضوابط و شرایط -8-۳-1-1

 .کنندگان مقاطع متوسطه اول و ارزیابی گزارشات شرکت نویسندگان گزارش علمی باید در مقاطع تحصیلی هفتم تا دوازدهم باشند

 متوسطه دوم بصورت جداگانه انجام خواهد شد.

 د.نیشرکت نما گزارش علمیدر بخش  یگروه ای یبصورت انفراد توانندمی آموزاندانش 

 باشند.جشنواره  محورهای بایست در راستای موضوع گزارش علمی می 

 از یک گزارش علمی یا مقاله مروری خارجی باشد. ایتواند ترجمهگزارش علمی نمی 

 بایست در هرجایی که الزم است، آدرس منبع با توجه به اینکه گزارش علمی مروری بر تحقیقات انجام شده است، نویسندگان می

 مورد استفاده را درج نمایند.

  توانند به مقاالت، کتاب یا ثبت اند میام دادهدر زمینه مورد نظر قبال تحقیق یا پژوهشی انج گردآورندگان گزارشدرصورتی که

 اختراعات خود ارجاع دهند.

  وند از ر آنتواند نسبت به حذف چنانچه مشخص شود ضوابط فوق رعایت نشده است، باشااه نانو می گزارش در هر مرحله از بررسی

 جشنواره اقدام نماید.

 

 نحوه ارسال گزارش علمی -8-۳-1-2

 سآموزان میدانش سامانه بای شااه نانو به آدرس اینترنتی ت ابتدا در  سایت با شنواره واقع در  ثبت نام و  www.nanoclub.irج

 مشخصات خود را تکمیل نمایند.

 تهیه شده و با فرمت  (5)بایست طبق قالب ارائه شده در پیوست شماره علمی میگزارشWORD  وPDF خانه جشنواره ارسال به دبیر

   .نکند تجاوز A4 صفحه 10 از و شود ارائه فارسی زبان به و ستونی تک صورت به باید شود. مقاله

 ( ترجیحا با فرمت ماابایت 50و حجم  دقیقه 3زمان کوتاه )حداکثر فیلم یکبایست می آموزاندانشHD (720×480) تهیه نموده 

اند، به شرط دارا بودن کیفیت برداری شدههایی که با تلفن همراه فیلمارسال فیلم. دهند گزارش علمی خود را بطور خالصه شرح و

http://www.nanoclub.ir/
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باید  فیلماین است.  موثر ارزیابی گزارش علمی در فیلم، این در آموزدانش ارائه کیفیت .پذیر استمطلوب در صدا و تصویر امکان

 .دشو اریذبارگ جشنواره سامانه در نام ثبت هناام

 

 نحوه ارزیابی گزارش علمی -8-۳-1-۳

 ( آمده 6داوری با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم داوری گزارش علمی که در پیوست شماره ) ارزیابی گزارش علمی توسط گروه

در مقطع متوسطه اول گزارش  4)تا سقف  گروه داوری دارای باالترین امتیاز باشند نظرکه طبق  هاییگزارش است انجام خواهد شد.

به عنوان گزارش در هر مقطع گزارش  دوبرای حضور در جشنواره علوم و فناوری نانو دعوت و  ،(گزارش در مقطع متوسطه دوم 4و 

 علمی برتر جشنواره انتخاب خواهد شد. 

 دار شوند.ناظران و داوران در مراحل مختلف نباید هدایت هیچ طرح پژوهشی را به عنوان استاد راهنما عهده 

 20( باشند، طبق نظر گروه داوری دارای امتیاز مثبت )تا سقف 3های مطرح شده در شکل )ی که در راستای حل چالشهایگزارش 

 امتیاز( خواهند بود.

 پژوهشی -مقاالت علمی -8-۳-2

تواند ین مقاله می، اشودآموزان ارائه میدانشآموز/ دانشای است که از پژوهش انجام شده توسط پژوهشی، مقاله-منظور از مقاله علمی 

سازی و مدلسازی باشد. مقاالت باید از اصالت، ابداع و نوآوری برخوردار باشند که نتایج آنها به های آزمایشااهی، شبیهشامل فعالیت

 ها، مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علم و فناوری منجر گردد.کاربردها، روش

 پژوهشی -شرکت در بخش مقاالت علمی  ضوابط و شرایط -8-۳-1-1

  

 .نویسندگان مقاالت پژوهشی باید در مقاطع تحصیلی نهم تا دوازدهم باشند 

 بایست در راستای محورهای جشنواره باشند، موضوع مقاالت علمی و پژوهشی می 

 

های مانند بیماری خطرناک یهایماریبا ب دقت شود که به هیچ عنوان مقاالت علمی و پژوهشی در انتخاب موضوعنکته مهم: 

 باشد. در صورتنمرتبط ویروسی، باکتریایی و قارچی و...  همچنین موادی که برای بدن انسان و محیط زیست مضر باشد، 

دانش آموز، آن طرح به تشخیص داوران سالمت های خطرناک برای بیماریمرتبط با با موضوع  مقاله علمی و پژوهشیارسال 

 هد شد.مردود خوا
 

 مقاالت و دیار مراکز در شده انجام هایمقاالت ارائه شده نباید تکراری باشند )تکراری بودن نسبت به کارهای قبلی همان گروه، طرح 

تکراری بودن مقاالت با جستجو در منابع معتبر علمی داخلی و خارجی توسط  .است( مدنظر اینترنتی علمی هایپایااه در موجود

 شود، درصورتی که مقاله ارائه شده تکراری باشد، مقاله مردود اعالم خواهد شد. یداوران بررسی م

 شود درج استفاده مورد منبع آدرس باید مقاله، در دیاران مطالب از استفاده هرگونه صورت در. 

 و شده داده ارجاعگروه  قبلی مقاله به بایست می است، نویسندگان قبلی مقاالت و هاپژوهش لیتکم شده، ارائه مقاله که یدرصورت 

 .گردد بیان قبلی مقاله با شده ارائه مقاله تفاوت

 همین منظور دانش تمامی نویسندگان مقاله توسط داوران به تدوین شود. به گروه، عضو آموزاندانش مستقیم مشارکت با باید مقاله

 است. گردد و حضور همه اعضای گروه در جلسات داوری و ارائه الزامیدقت بررسی می

  د و نویسنده مسئول باید مشخص شود.مقاله، نباید بیش از چهارنفر باشتعداد نویسندگان 
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 پژوهشی را به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. -تواند یک مقاله علمی هر گروه حداکثر می 

 د ندارد.امکان تغییر اسامی نویسندگان و یا تغییر ترتیب آنها در هیچکدام از مراحل داوری و ارائه وجو 

 استفاده نانوساختار( مواد مواد اولیه نانویی )خصوصاً از مقاله، به مربوط اقدامات سایر و هاتست ها،آزمایش انجام در که صورتی در 

 .شود ذکر هامواد و روش قسمت در ماده، مشخصات و سازنده شرکت نام است، شده

 شدن از مطالب یا در صورت استفاده ید به صورت دقیق ارائه شود و همچنیندر صورت ادعای انجام هر نوع آنالیز در مقاله، نتایج با

 آنالیزهای سایر مقاالت، مرجع مربوطه معرفی شود.

 تواند نسبت به حذف مقاله از روند در هر مرحله از بررسی مقاالت چنانچه مشخص شود ضوابط فوق رعایت نشده است، باشااه نانو می

 جشنواره اقدام نماید.

 باشد.یت ارسال طرح به عهده استاد راهنما میمسئول 

 آموزان آموزش دهند.رعایت نکات ایمنی در انجام کارهای آزمایشااهی ضروری است و اساتید راهنما موظفند نکات ایمنی را به دانش 

 است آنها و اساتید راهنماآموزان و والدین خسارات ناشی از انجام آزمایش به عهده دانش. 

 

 پژوهشی -وه ارسال مقاالت علمینح -8-۳-2-2

 سامانه آموزان میدانش ست ابتدا در  شااه  نانو به آدرس اینترنتی بای سایت با شنواره واقع در  ثبت نام و   www.nanoclub.irج

 مشخصات خود را تکمیل نمایند.

 ( تهیه شده و با فرمت 7ماره )بایست طبق قالب ارائه شده در پیوست شمقاالت میWORD  وPDF به  اینترنتی از طریق سامانه

  .نکند تجاوز A4 صفحه 10 از و شود ارائه فارسی زبان به و ستونی تک صورت به باید دبیرخانه جشنواره ارسال شود. مقاله

 ( ارائه شده است می8فرم شرح نوآوری که در پیوست شماره ) بارگذاری گردد.نه در ساما وبایست تکمیل شده  

 ( آمده، می9فرم تعهدنامه که در پیوست شماره ) بارگذاری گرددسامانه جشنواره  دربایست توسط نویسندگان تکمیل و امضا شده و.  

 ( ترجیحا با فرمت ماابایت 50و حجم  دقیقه 3 زمان کوتاه )حداکثرفیلم یک بایستمی آموزاندانشHD (720×480) و  تهیه نموده

اند، به شرط دارا بودن کیفیت برداری شدههایی که با تلفن همراه فیلمفیلمارسال  .دنماین اریذبارگ جشنواره سامانه در نامثبت مهناا

در  .دهند شرح های خود رایافته و نموده معرفی را خود ابتدا آموزان بایددر این فیلم دانش .پذیر استمطلوب در صدا و تصویر امکان

 وثرم ارزیابی مقاله در فیلم، این در آموزاندانش ارائه کیفیت د.مایش و یا نمونه خود را نیز نمایش دهنمراحل سنتز، آزصورت امکان 

 است. 

 پژوهشی -نحوه ارزیابی مقاالت علمی  -8-۳-2-۳

 ( 10)در پیوست شماره  ارزیابی مقاالت علمی و پژوهشی توسط گروه داوری با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم داوری مقاالت که

 شود.ارائه شده است، انجام می

 ( باشند، طبق نظر گروه داوری دارای امتیاز مثبت )تا 3های مطرح شده در شکل )مقاالتی که در راستای محورها و برای حل چالش

 امتیاز( خواهند بود. 20سقف 

 ( ارزیابی 10ارائه شده و بر طبق فرم داوری مقاالت )پیوست  ها را براساس مستنداتدر مرحله داوری اولیه و غیرحضوری، داوران طرح

های مورد ارزیابی مقاالت در آنها بایست دقت نمایید که موارد و مالکو ناارش مقاله میشرح نوآوری در تکمیل فرمبنابراین کنند، می

های مطرح شده در فرم داوری، میزان شاخص . در مرحله داوری تلفنی یا آنالین، داوران عالوه بر درنظرگرفتنگردندبه دقت بیان 

  آموز از موضوع پروژه و درک و فهم  او از نحوه انجام پروژه را خواهند سنجید.تسلط دانش

 آموز، نحوه ارائه و های مطرح شده در فرم داوری، میزان تسلط دانشدر مرحله داوری حضوری، داوران عالوه بر درنظرگرفتن شاخص

 به سواالت داوران را در نظر خواهند گرفت. توانایی پاسخاویی 
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 علمی مقاالت عنوانبه مقاله 2 آنها بین از و شوندمی انتخاب جشنواره در حضور برای مقاله 6 پژوهشی - علمی مقاالت بخش در-

 .شوندمی انتخاب جشنواره برتر پژوهشی

 دار باشند.عنوان استاد راهنما عهدهناظران و داوران در مراحل مختلف نباید هدایت هیچ طرح پژوهشی را به 

 

 طراحی محصول -8-4

صول طراحی کلی، درحالت صول یک کردن خلق فرآیند معنای به مح شتریان به شدنفروخته برای جدید مح سب یک م  کار و ک

 و شناختی زیبایی هایویژگی) فرم: کلی مشخصات شامل که است محصول یک مشخصات از ایمجموعه محصول، طراحی.  است

؛ در طرح ارسالی باید به هر دو جنبه فرم و است یکپارچه و توام صورتبه( آن کارکرد و هاقابلیت) عملکرد و( محصول طرح مفهومی

 .است محصول یک خلق و سازیتجاری تا پردازیایده از هافعالیت از ایمجموعه محصول، طراحی فرآیند عملکرد پرداخته شود

 

 بخش طراحی محصولرکت در ش ضوابط و شرایط -8-4-1

 تا دوازدهم باشند. هفتمباید در مقاطع تحصیلی  شرکت کنندگان در بخش طراحی محصول 

 ندیشرکت نما طراحی محصولدر بخش  یگروه ای یبصورت انفراد توانندمی آموزاندانش. 

  د.بایست در راستای محورهای جشنواره باشمیطراحی محصول موضوع 

 ودخ یا و باشد شده استفاده آن ساخت در نانوساختارهاو  نانومواد از یا کهمربوط به محصولی باشد  باید شدهمحصول انجام  طراحی 

 .باشد داشته کاربرد آنها شناسایی یا و و محصوالت نانو نانومواد سنتز برای محصول

  طرح  و دیار مراکز در شده انجام ایهشده نباید تکراری باشد )تکراری بودن نسبت به کارهای قبلی همان گروه، طرح طرح ارسال

ولیت تکراری بودن ئدرصورتی که طرح ارائه شده تکراری باشد، طرح مردود اعالم خواهد شد و مس .(توسط افراد دیار های ثبت شده

 راهنما و اعضای گروه است.  طرح ارائه شده برعهده استاد

 

 طراحی محصول ارسال نحوه -8-4-2

 جشگگنواره واقع در سگگایت باشگگااه  نانو به آدرس اینترنتی در سگگامانه  بایسگگت ابتداآموز میدانشwww.nanoclub.ir  و   نامثبت

 مشخصات خود را تکمیل نمایند.

 جشنواره سامانه  درنموده و تکمیل ( ارائه شده، 11که در پیوست شماره ) فرم معرفی طراحی محصول خود رابایست آموز میدانش

 نمایند.  ثبت

 فرمت با ترجیحا( ماابایت 50و حجم  دقیقه 3 زمان حداکثر) کوتاهفیلم یک بایسگگتمی آموزدانش HD (720×480) و نموده تهیه 

بودن کیفیت اند، به شرط دارا برداری شدههایی که با تلفن همراه فیلمارسال فیلم. نماید اریذبارگ جشنواره سامانه در نامثبت هناام

 در ارائه کیفیت. دهد شرحرا  خود طرح و نموده معرفی را خود باید آموزدانش فیلم این در .پذیر استمطلوب در صدا و تصویر امکان

 . است موثر طرح ارزیابی در فیلم، این

 ذاری گردد.تی که طرح در از مراکز مرتبط تاییدیه دارد، مستندات مربوطه به همراه طرح در سامانه بارگدرصور  

 را در قالب یک فایل در سگگامانه جشگگنواره بارگذاری طرح های بایسگگت تصگگاویر و فیلممیاین بخش کننده در آموزان شگگرکتدانش

 و نحوه کارکرد آن را بخوبی نمایش دهد. طرحای باشد که اجزای مختلف ها باید باونهنمایند، این تصاویر و فیلم

http://www.nanoclub.ir/
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  شنواره، سامانه در خود طرح ثبت هناام تمایل تصور در توانندمی آموزاندانش ستندات ج ضیحات که را خود تکمیلی م کامل تو

  .نمایند بارگذاری جشنواره سامانه بخش مستندات تکمیلی در در جداگانه فایل یک قالب در کندمی ارائهحصول م طراحی از تری

 

 طراحی محصولنحوه ارزیابی  -8-4-۳

  ( 12)که در پیوست شماره طراحی محصول ط گروه داوری با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم داوری توس های ارسالیطرحارزیابی

 شود.ارائه شده است، انجام می

 ( باشند، طبق نظر گروه داوری دارای امتیاز مثبت 3های مطرح شده در شکل )طرح هایی که در راستای محورها و برای حل چالش

 بود.امتیاز( خواهند  20)تا سقف 

 ها را براساس مستندات ارائه شده و بر طبق فرم داوری طراحی محصول )پیوست در مرحله داوری اولیه و غیرحضوری، داوران طرح

های مورد ارزیابی در آنها به دقت کنند، بنابراین در تکمیل فرم معرفی طراحی محصول دقت نمایید که موارد و مالک( ارزیابی می12

مستنداتی که به ارزیابی داوران کمک خواهد کرد در بخش مستندات تکمیلی در سامانه جشنواره ارسال نمایند.  بیان گردند، و سایر

آموز از های مطرح شده در فرم داوری، میزان تسلط دانشدر مرحله داوری تلفنی یا آنالین، داوران عالوه بر درنظرگرفتن شاخص

 پروژه را خواهند سنجید. موضوع پروژه و درک و فهم  او از نحوه انجام 

 آموز، نحوه های مطرح شده در فرم داوری، میزان تسلط دانشدر مرحله داوری حضوری نیز، داوران عالوه بر درنظرگرفتن شاخص

 ارائه و توانایی پاسخاویی به سواالت داوران را در نظر خواهند گرفت. 

 عنوانبه طرح 2 آنها بین از و شوندمی انتخاب جشنواره در حضور برای طرح 5 نظر داوران حداکثر  طراحی محصول، طبق بخش در 

 .شوندمی انتخاب جشنواره برتر طراحی محصول

 آموزشی افزاریمحصول نرم -8-5

 رد زشآمو هدف با همراه تلفن یا رایانه در کاربرد برای نویسیبرنامه هایزبان از یکی با که است ایرایانه برنامهمحصول نرم افزاری یک 

ستشده سازی پیاده و طراحی نانو فناوری حوزه صول. ا شی  افزارینرم مح ستمیآموز ستای در بای  در نانو فناوری ترویج و آموزش را

  .باشد حوزه این

 آموزشی شرکت در محصول نرم افزاری ضوابط و شرایط -8-5-1

 است. )پنجم تا دوازدهم( مجاز رهای پنجم و باالتپایه آموزاندانش برای افزاری،بخش محصول نرم در شرکت 

 شرکت نمایند.آموزشی افزاری توانند بصورت انفرادی یا گروهی در بخش محصول نرمآموزان میدانش 

  موضوع آموزش می تواند در راستای محورهای جشنواره نبوده و آزاد انتخاب گردد، ولی الزم است به  افزاریمحصول نرمموضوع

 فناوری نانو مرتبط باشد. 

 های دیجیتال( ارسال بازی بایست در بخش بازی و سرگرمی )زیربخشِای باشد، میمحصوالت نرم افزاری که به شکل بازی رایانه

 گردد.

 این  6-8)مربوط به بند  دیجیتالهای های محصول نرم افزاری آموزشی و یا بازیتوانند در هر یک از بخشکنندگان میشرکت

بخش ارسال نمایید، ولی ارسال دو  دو توانید در هرید توجه کنید که یک محصول نرم افزاری را نمیشرکت نمایند. با نامه(شیوه

از مج توسط یک نفر یا یک گروه، آموزشی(محصول نرم افزاری و  دیجیتال به دو بخش متفاوت )بازی متفاوت محصول نرم افزاری

 است.

 ی آموز روتسلط دانشسازی شده باشد، آموزان طراحی و پیادهط خود دانشبایست توسافزاری ارسال شده به جشنواره میمحصول نرم

در صورتی که در شود، برنامه نرم افزاری و محصول ارائه شده در مرحله داوری آنالین و داوری حضوری توسط داوران سنجیده می
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آموزان انجام نشده است، است، یا توسط دانشافزاری متعلق به افراد دیاری نرمهر مرحله از روند جشنواره مشخص شود که محصول 

 محصول ارسال شده توسط دبیرخانه جشنواره مردود اعالم خواهد شد.

 

 آموزشی افزارینرم محصول ارسال نحوه-8-5-2

 جشنواره واقع در سایت باشااه  نانو به آدرس اینترنتی بایست ابتدا در سامانه آموزان میدانشwww.nanoclub.ir کرده  ثبت نام

  نمایند. محصول خود را ثبتو مشخصات 

 انهسام در بایستمی گروه نماینده کنند،می شرکت موزشیآ افزاریآموزان بصورت گروهی در بخش محصول نرمدرصورتی که دانش 

 .نماید ثبت سامانه در را آموزشی افزارینرم محصول مشخصات و گروه اعضای سایر و خود مشخصات نموده، نام ثبت جشنواره

 ( تکمیل نموده 13پیوست شماره ) طبقبایست فرم مشخصات نرم افزار را می آموزشی افزاریکنندگان در بخش محصول نرمشرکت

 از طریق پست به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. ،و به همراه سی دی حاوی محصول نرم افزاری

 ( ترجیحا با فرمت ماابایت 50و حجم  دقیقه 3زمان یک فیلم کوتاه )حداکثر  یستبامی آموزاندانشHD (720×480) تهیه نموده 

اند، به شرط دارا بودن برداری شدههایی که با تلفن همراه فیلمفیلمارسال نمایند.  اریذبارگ جشنواره سامانه در نامثبت هناام و

ری افزادر مورد محصول نرم و نموده معرفی را خود آموزان در این فیلم ابتدادانش .استپذیر کیفیت مطلوب در صدا و تصویر امکان

 است.  موثر آنهاآموزشی افزاری ارزیابی محصول نرم در فیلم، این در آموزدانش ارائه کیفیت. خود توضیح دهند

 افزاریدی محصول نرمنموده و به همراه سی تهیه راهنما متن یکخود  آموزشی افزاریبایست برای محصول نرمکنندگان میشرکت 

 خود به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

 های آموزشی پوشش ، مخاطبان نرم افزار و سرفصلافزاری خود را معرفی نمودهابتدا محصول نرم ی نرم افزار،راهنماآموزان در دانش

 ری را به زبانی ساده برای کاربران شرح دهند. افزارا بیان نمایند، سپس راهنمای کار با محصول نرم داده شده

 

 آموزشی افزارینحوه ارزیابی محصول نرم-8-5-۳

 ( ارائه 14افزاری که در پیوست شماره )در فرم داوری محصول نرممطرح شده  هایبا توجه به شاخص آموزشی افزاریمحصول نرم

ند، هستو تکنولوژی آموزشی نرم افزار  -مهندسی کامپیوتر ،شده است، توسط گروه داوری که متشکل از متخصصان فناوری نانو

 د.گردارزیابی می

شند شته با صوالتی که طبق نظر داوران امتیاز باالتری دا سقف  مح شنواره فناوری نانو دعوت خواهند  طرح( 4)تا  ضور در ج برای ح

شد محصوالت نرمشد. دانش شنواره دعوت خواهند  شرکت در ج  2 حداکثر آنها بین ازو اری خود را ارائه نموده افزآموزانی که برای 

 .شد خواهند انتخاب جشنواره برتر افزارینرم محصوالت عنوانبه محصول

 

 بازی و سرگرمی -8-6

ا یهای دیجیتال توانند بصورت دیجیتال یا غیردیجیتال باشند. بازیها میشود، بازیبازی فعالیتی است که برای تفریح و سرگرمی انجام می

یا تلفن همراه با هدف آموزش و رایانه نویسگگگی برای کاربرد در های برنامههایی هسگگگتند که با یکی از زبانبازیای های رایانههمان بازی

 های محیطی و، پازل، بازی)بازی رومیزی( کارتی، گیم برد های فکریِهای غیر دیجیتال شگگگامل بازیشگگگود. بازیسگگگرگرمی طراحی می

شند. این بازیمی محوررقابت شاد و مفرح، ها باید باونهتواند با ضمن ایجاد لحظاتی  شوند که   و قتد افزایش هوش، تقویت درای طراحی 

 د.نو آموزش فناوری نانو موثر باش تمرکز
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 بازی و سرگرمیبخش شرکت در  ضوابط و شرایط -8-6-1

 است. دوازدهم مجاز های پنجم تاپایه آموزاندانش برای ،بازی و سرگرمیبخش  در شرکت 

 شرکت نمایند. بازی و سرگرمیتوانند بصورت انفرادی یا گروهی در بخش آموزان میدانش 

  موضوع بازی و سرگرمی می تواند در راستای محورهای جشنواره نبوده و آزاد انتخاب گردد، ولی الزم است به حوزه فناوری نانو مرتبط

 باشد. 

 تال یا غیردیجیتال باشند. تواند بصورت دیجیبازی ارسالی می 

 ارائه شده در مرحله  بازی روی آموزشده باشد، تسلط دانشآموزان طراحی بایست توسط خود دانشارسال شده به جشنواره می بازی

بازی  که شود مشخص جشنواره روند از مرحله هر در که صورتی در شود،داوری آنالین و داوری حضوری توسط داوران سنجیده می

آموزان انجام نشده است، محصول ارسال شده توسط دبیرخانه جشنواره مردود متعلق به افراد دیاری است، یا توسط دانش ه شدهارائ

 .اعالم خواهد شد

 بازی و سرگرمی ارسال نحوه -8-6-2

 بازی دیجیتال ارسال نحوه -8-6-2-1

 ایت باشااه  نانو به آدرس جشنواره واقع در ساینترنتی بایست ابتدا در سامانه آموزان میدانشwww.nanoclub.ir کرده  نامثبت

  نمایند. بازی خود را ثبتو مشخصات 

 بتث جشنواره سامانه در ستیبایم گروه ندهینما کنند،یم شرکت بازی سرگرمیآموزان بصورت گروهی در بخش درصورتی که دانش 

 .دینما ثبت سامانه در راخود  بازی مشخصات و گروه یاعضا ریسا و خود مشخصات نموده، نام

 ( تکمیل نموده و به 15پیوست شماره ) طبقرا  بازی دیجیتالبایست فرم مشخصات می بازی دیجیتالکنندگان در بخش شرکت

 ایند.از طریق پست به دبیرخانه جشنواره ارسال نم بازی و همچنین راهنمای بازیهمراه سی دی حاوی 

 فرمت با ترجیحا( ماابایت 50 حجم و دقیقه 3 زمان حداکثر) کوتاه فیلم یک بایستمی آموزاندانش HD (720×480) نموده تهیه 

 ودنب دارا شرط به اند،شده برداریفیلم همراه تلفن با که هاییفیلم ارسال. نمایند بارگذاری جشنواره سامانه در نامثبت هناام و

بازی طراحی شده  مورد در و نموده معرفی را خود ابتدا فیلم این در آموزاندانش .است پذیرامکان تصویر و صدا در مطلوب کیفیت

 . است موثر آنها بازی ارزیابی در فیلم، این در آموزدانش ارائه کیفیت. دهند توضیح خود

 خود به دبیرخانه جشنواره ارسال  بازیو به همراه نموده  تهیه راهنما متن یکخود بازی طراحی شده بایست برای کنندگان میشرکت

 نمایند.

 

 بازی غیردیجیتال ارسال نحوه -8-6-2-2

 جشنواره واقع در سایت باشااه  نانو به آدرس اینترنتی بایست ابتدا در سامانه آموزان میدانشwww.nanoclub.ir کرده  نامثبت

  نمایند. بازی خود را ثبتو مشخصات 

 بتث جشنواره سامانه در ستیبایم گروه ندهینما کنند،یم شرکت بازی سرگرمیآموزان بصورت گروهی در بخش درصورتی که دانش 

 .دینما ثبت سامانه در را خود بازی مشخصات و گروه یاعضا ریسا و خود مشخصات نموده، نام

 فرمت با ترجیحا( ماابایت 50 حجم و دقیقه 3 زمان داکثرح) کوتاه فیلم یک بایستمی آموزاندانش HD (720×480) نموده تهیه 

 ودنب دارا شرط به اند،شده برداریفیلم همراه تلفن با که هاییفیلم ارسال. نمایند بارگذاری جشنواره سامانه در نامثبت هناام و

بازی طراحی شده  مورد در و نموده معرفی را خود ابتدا فیلم این در آموزاندانش .است پذیرامکان تصویر و صدا در مطلوب کیفیت

 . است موثر آنها بازی ارزیابی در فیلم، این در آموزدانش ارائه کیفیت. دهند توضیح خود

http://www.nanoclub.ir/
http://www.nanoclub.ir/


 
 نانو علوم و فناوری آموزیجشنواره دانش دهمینیاز  نامهشیوه

 01/12/1۳۹8      :   یبروزرسان تاریخ 

 

20 
 

 دانشو در سامانه جشنواره بارگذاری نمایند. نموده  تهیه راهنما متن یکخود  بازی طراحی شدهبایست برای کنندگان میشرکت-

را به  و قوانین آن انجام بازی، سپس راهنمای ودهبیان نم رابازی خود را معرفی نموده، مخاطبان  بازی، ابتدا بازیموزان در راهنمای آ

 زبانی ساده برای کاربران شرح دهند. 

 کرده اند، در یک  بایست نحوه اجرای بازی را عالوه براینکه در راهنمای بازی ذکرکنندگان در بخش بازی غیر دیجیتال میشرکت

 نمایش داده شود. اجرا شده و یکبار مراحل بازی کل، قوانین بازی عالوه بر بیانفیلم نمایش دهند، در این فیلم الزم است 

 

 بازی و سرگرمینحوه ارزیابی  -8-6-۳

 شوند.های ارسال شده در دو بخش بازی دیجیتال و غیر دیجیتال بصورت جداگانه ارزیابی میبازی 

 که در پیوست شماره  بازی دیجیتالدر فرم داوری مطرح شده  هایبا توجه به شاخص های دیجیتال، بازی ارسال شدهش بازیدر بخ

 .شودمینرم افزار ارزیابی  -مهندسی کامپیوتر و ( ارائه شده است، توسط گروه داوری که متشکل از متخصصان فناوری نانو16)

 ( 17که در پیوست شماره ) بازی غیردیجیتالدر فرم داوری مطرح شده  هایجه به شاخصبا تونیز  بازی غیردیجیتال ارسال شده

 شود.می، ارزیابی و کارشناسان حوزه بازی وسرگرمی ارائه شده است، توسط گروه داوری که متشکل از متخصصان فناوری نانو

 در بخش بازی  بازی 5در بخش بازی دیجیتال و  بازی 5 سقف تا) باشند داشته باالتری امتیاز داوران نظر طبق که هاییبازی

 شد خواهند دعوت جشنواره در شرکت برای که آموزانیدانش. شد خواهند دعوت نانو فناوری جشنواره در حضور برای( غیردیجیتال

 های غیردیجیتالبازی دربخش بازی 2حداکثر های دیجیتال و بازی در بخش بازی 2حداکثر  آنها بین از و نموده ارائه را خود بازی

 .شد خواهند انتخاب جشنواره برتر هایبازی عنوانبه

 آثار هنری -8-7

توانند آثار خود را در آموزان میآموزان درباره مفهوم و آینده فناوری نانو است. دانشخالقانه دانشهدف از برگزاری این بخش تقویت قوه

 تهیه نموده و برای شرکت در جشنواره ارسال نمایند.اشی و کاردستی فیلم و انیمیشن، داستان نویسی، عکاسی، نقهای رشته

 

 شرایط و ضوابط عمومی شرکت در بخش آثار هنری -8-7-1

 مایند.شرکت ن یصورت انفراد به ینقاش و یعکاس ،یسینوداستان هایبخش در بایستآموزان میدانش 

  صورت انفرادی و یا گروهی در جشنواره شرکت نمایند.توانند بآموزان میدانشو کاردستی در بخش فیلم و انیمیشن 

  تواند در راستای محورهای جشنواره نبوده و آزاد انتخاب گردد، ولی الزم است به حوزه فناوری نانو مرتبط باشد. میموضوع اثر هنری 

 تا حداکثر( یک اثر و در مجموع یو کاردست ینقاش ،یعکاس ،یسینوداستان شن،یمیو ان لمیف) رشتهتوانند در هر آموزان میدانش 

 .نمایند ارسال دبیرخانه به اثر 3 سقف

 آموزان همه دانش ، نقاشی و عکاسینویسیداستان های، و در بخشهای ششم تا دوازدهمپایهآموزان انیمیشن دانش فیلم و بخش در

 .نمایند شرکت توانندمی مقطع ابتدایی آموزاندانشتنها  کاردستی بخش در و مقاطع

 

 ضوابط اختصاصی آثار هنری -8-7-2

 فیلم یا انیمیشن آثار اختصاصی ضوابط -8-7-2-1

  فرمت فیلم ارسالیMP4 .باشد 
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 دقیقه باشد. 10تا  7بین  زمان فیلم 

  دقیقه باشد. 3زمان انیمیشن حداکثر 

  نویسی داستان مسابقه اختصاصی ضوابط -8-7-2-2

 باشد کلمه 2000 حداکثر و 500حداقل  ارسالی داستان. 

 است آزاد نویسی داستان روش. 

  فایل داستان با فرمتWORD  یاPDF گردد بارگذاری جشنوارهسامانه  در. 

  عکاسی آثار اختصاصی ضوابط -8-7-2-۳

 باشد مرتبط مسابقه موضوع با که است این مهم ندارد، وجود عکاسی تکنیک انتخاب در محدودیتی. 

 فرمت با باید هاعکس jpg ت کیفی وdpi 300  باشند. 20×30در سایز 

 شود ارسال نانو باشااه پستی نشانی به فتوگالسه کاغذ روی پرینت همراه به عکس فایل. 

 شد نخواهند داده شرکت مسابقه در نباشند برخوردار مناسبی کیفیت از که تصاویری است بدیهی. 

 دشومی لحاظ مهم و مثبت پارامتر عنوانبه تصاویر، تهیه در خالقیت . 

 تارها نظیر میکروسکوپ الکترونی عبهای تصویربرداری از نانوساخهایی که توسط روشارسال عکس( وریTEM یا میکروسکوپ )

 ها توسط داوران ارزیابی نخواهند شد. ( گرفته شده باشند، مجاز نیست، درصورت ارسال، این عکسSEMالکترونی روبشی )

  ها و رسانه ،هاهای منتشر شده در سایتبرداری شده باشد و از ارسال عکسآموز عکسهای ارسالی توسط خود دانشعکسالزم است

 ها توسط داوران ارزیابی نخواهند شد.درصورت ارسال، این عکسآموز نیست، خودداری گردد، هایی که متعلق به خود دانشیا عکس

 

  نقاشی آثار اختصاصی ضوابط -8-7-2-4

 نقاشی کاغذ اندازه  A3 باشد. 

 است آزاد نقاشی تکنیک. 

  کاردستیآثار اختصاصی ضوابط -8-7-2-5

  نباشدسانتیمتر 70 از بیش (ارتفاع و عرض طول،) کاردستی خارجی ابعادهریک از. 

 شود استفاده کاردستی ساخت در خطربی ابزارهای و مواد از. 

 هنری آثار ارسال نحوه -8-7-۳

 جشنواره واقع در سایت باشااه  نانو به آدرس تی اینترنبایست ابتدا در سامانه آموز میدانشwww.nanoclub.ir  و  ثبت نام

 نماید. خود را تکمیلمشخصات 

 ا طبق آثار هنری ر مشخصاتفرم بایست پس از ثبت نام در سامانه جشنواره، میشرکت کننده در بخش فیلم و انیمیشن  انآموزدانش

( تکمیل کرده و به همراه یک نسخه از فیلم یا انیمیشن خود را بصورت لوح فشرده از طریق پست به آدرس باشااه 18ست شماره )پیو

  نمایند. فرم ارسالنانو 

 ق آثار هنری را طب مشخصاتفرم بایست پس از ثبت نام در سامانه جشنواره، میشرکت کننده در بخش نقاشی و عکاسی آموز دانش

  نمایند. فرم ارسال( تکمیل کرده و به همراه اثر خود از طریق پست به آدرس باشااه نانو 18ماره )پیوست ش

 های مربوط به کاردستی خود را در در قالب یک فایل فشرده تصاویر و فیلمبایست می کاردستیکننده در بخش آموز شرکتدانش

آموز ضمن توضیح در مورد کاردستی خود و ارتباط آن با فناوری نانو، دانشسامانه جشنواره بارگذاری نمایند. الزم است در این فیلم 

http://www.nanoclub.ir/
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های مختلف کاردستی خود را نمایش دهد. این فیلم به داوران در ارزیابی و داوری کاردستی کمک خواهد نمود. الزم به ذکر بخش

درصورت درخواست کمیته داوری، امکان ارسال ای باشد که در هر مرحله از داوری جشنواره، است کاردستی ساخته شده باید باونه

 باشد. وجود داشتهآن به باشااه نانو 

  یفیتک شود،می گذاشته نمایش به عموم برای نمایشااه یک قالب در جشنواره برگزاری مدت در منتخب هنری آثار اینکه به توجه با 

 وردار نباشد با نظر داوران از جشنواره حذف خواهد شد.آثاری که از کیفیت کافی برای نمایش عمومی برخ .است مهم ارسالی آثار

 نحوه ارزیابی آثار هنری -8-7-4

 توسط غیره و اثر هنری کیفیت و خالقیت میزان ظاهری، شرایط موضوع، با تطابق میزان مانند؛ هاییشاخص اساس بر دریافتی آثار 

  .شوندمی معرفی و بانتخا برتر ثارنهایت آ در و شده امتیازدهی و بررسی داوران هیات

 سط آثار داوری ساس داوران تو ست در که داوری آثار هنری فرم در شده مطرح هایشاخص برا ست شده ارائه( 19) پیو   ارزیابی ا

حداکثر تعداد  آثاری که طبق نظر داوران امتیاز باالتری را کسگگب نمایند، برای حضگگور در جشگگنواره دعوت خواهند شگگد. .شگگوندمی

 ( ارائه شده است.1های برتر در هر بخش و مقطع در جدول )به جشنواره دعوت خواهند شد و هم چنین تعداد طرحهایی که طرح

 شوندمی منتشر نانو زنگ مجله و باشااه سایت در مورد حسب تقدیرنامه، و نقدی جایزه برگرفتن عالوه منتخب آثار. 

 جوایز -۹

پردازی، ایدهکارسگگازه، های مختلف )محورهای چهارگانه جشگگنواره و در بخش نتخب درپس از ارزیابی داوران و طی مراحل داوری آثار م

هایی که دارای ، طرحآثار هنری( بازی و سرگرمی و ،آموزشی افزاریمحصول نرم طراحی محصول،،  علمی و پژوهشی مقالهگزارش علمی، 

ستند شنواره دانش امتیاز باالتری ه ضور در ج شد. تعداد طرحفناعلوم و آموزی برای ح در  بخشهایی که در هر وری نانو، دعوت خواهند 

 ( ارائه شده است.1، در جدول )های برترو همچنین تعداد طرح جشنواره حضور پیدا خواهند کرد

ضور پیدا خواهند کرد، از بین طرح شنواره ح شنواره  کنندگان در روزشرکتبا توجه به نظر داوران و ارائه  ای برترهطرحهایی که در ج ج

 عنوان برگزیدگان نهایی جشنواره معرفی شده و در اختتامیه جشنواره اعالم خواهند شد. به

 :جایزه بهترین طرح جشنواره-۹-1

، بهترین طرح توسط داوران جشنواره انتخاب (جشنواره به استثنای آثار هنریهای بخشهمه )از بین  های برگزیده جشنوارهاز بین طرح

 را دریافت خواهد کرد.جشنواره  ژهتندیس ویشده و 

 :جشنوارههای برتر طرحجوایز -۹-2

مورد  3مشخص شده و طبق جدول  ،های برتر در هر بخشو نظر داوران، طرح 2یافته به جشنواره، بر اساس جدول های راهاز بین طرح

 تقدیر قرار خواهند گرفت.  

به  درصورت دارا بودن شرط سنی، ها به جز آثار هنری،بخشاول در هر یک از  های دارای رتبهطرح و صاحبان نویسندگان جایزه ویژه:

 عضویت کانون برگزیدگان باشااه نانو درخواهند آمد. 

 جوایز طرح های شایسته تقدیر -۹-۳

و لوح تقدیر شوند ، شایسته تقدیر شناخته مینباشندجشنواره  های برترهایدعوت شده به جشنواره که از نظر داوران جزو طرحطرح

دلیل هایی که حدنصاب الزم را بعد از انجام مصاحبه بدست آورند اما به طرحعالوه بر این طرح ها،  جشنواره به آنها اعطا خواهد شد.

نفرات راه یافته به مرحله حضوری جشنواره قرارنایرند، نیز شایسته تقدیر های دعوت شده به جشنواره جزو محدودیت در تعداد طرح
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زی دانش آمو یازدهمین جشنواره تمامی جوایزبه آنها تعلق خواهد گرفت.  "شایسته تقدیر"با عنوان ه شده و لوح تقدیرجشنواره شناخت

 قابل مشاهده است. (2)علوم و فناوری نانو در جدول 

 جایزه بهترین طرح از نگاه بازدیدکنندگان -۹-4

های حاضگگر در جشگگنواره اعالم خواهند کرد، در پایان در مورد هریک از طرحدر مدت برگزاری جشگگنواره، بازدیدکنندگان  نظر خود را 

 ن جشنواره مورد تقدیر خواهد گرفت.عنوان بهترین طرح از نااه بازدیدکنندگاجشنواره طرحی که بیشترین رای را داشته باشد، به
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 بخش هر در برتر یها طرح تعداد و جشنواره به افتهی راه یهاطرح تعداد (1) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دارد بستای های ارسال شده و نظر داورانطرح کیفیت به جشنواره در های حاضرتعداد دقیق طرح*

ک بخش، هیچ طرحی به عنوان طرح برتر های ارسالی بستای دارد. لذا ممکن است در ی**انتخاب طرح برتر به کیفیت طرح

 شناخته نشود. 

 

 

 
 

 مقطع تحصیلی بخشزیر  اصلی بخش

عداد تسقف 

حاضر در  طرح

 *جشنواره

سقف تعداد 

 **برتر طرح

 طرح 2 طرح 6 ششم و باالتر - کارسازه

 پردازیایده
 طرح 2 طرح 4 پنجم و ششم ابتدایی -

 طرح 2 طرح 4 متوسطه اول و دوم -

 مقاله
 گزارش علمی

 حطر 2 طرح 4 متوسطه اول

 طرح 2 طرح 4 متوسطه دوم

 طرح 2 طرح 6 نهم و باالتر مقاله علمی و پژوهشی

 اثر 2 طرح 5 متوسطه اول و دوم - طراحی محصول

محصول نرم 

 افزاری آموزشی
 طرح 2 طرح 4 پنجم و باالتر -

 بازی و سرگرمی
 اثر 2 طرح 5 پنجم و باالتر های دیجیتالبازی

 اثر 2 طرح 5 و باالتر پنجم های غیردیجیتالبازی

 آثار هنری

 اثر 2 اثر 5 پایه ششم و باالتر فیلم

 اثر 2 اثر 5 پایه ششم و باالتر انیمیشن

 نویسی داستان
 اثر 2 اثر 5 ابتدایی

 اثر 2 اثر 5 متوسطه اول و دوم

 عکاسی
 اثر 2 اثر 5 ابتدایی

 اثر 2 اثر 5 متوسطه اول و دوم

 نقاشی
 اثر 2 راث 10 ابتدایی

 اثر 2 اثر 10 متوسطه اول و دوم

 اثر 2 اثر 5 ابتدایی کاردستی
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 آموزی علوم و فناوری نانودانش یازدهمین جشنوارهجوایز ( 2جدول )
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 خواهد شد.مادی و معنوی برای ثبت اختراع داخلی حمایت برتر کارسازه  2از *

میلیون  20بازاریابی تا سقف  توسعه، تجاری سازی وبرای  بازی و سرگرمی برتر 2و همچنین  برتر آموزشی  محصول نرم افزاری 2از  **

 حمایت خواهد شد. ،طرحریال برای هر 

 میلیون ریال 3های فناوری راهبردی کشور به مبلغ های عضو شبکه آزمایشااهاعتبار پژوهانه برای دریافت خدمات از آزمایشااه***

 است.

 پیوست ها فهرست
 فرم شرح نوآوری کارسازه(: 1پیوست شماره )

 فرم داوری کارسازه(: 2پیوست شماره )

 الاوی ارسال ایده(: 3پیوست )

 فرم داوری ایده (: 4پیوست )

 علمی ( : قالب گزارش5پیوست شماره )

 ( : فرم داوری گزارش علمی  6پیوست شماره )

 الاوی ارسال مقاله علمی و پژوهشی ( :7پیوست شماره )

 مقاله پژوهشیفرم شرح نوآوری  (:8پیوست شماره )

 فرم تعهدنامه  (:9پیوست شماره )

 ( : فرم داوری مقاالت 10پیوست شماره )

  فرم طراحی محصول( : 11یوست شماره )پ

   طراحی محصول( : فرم داوری 12پیوست شماره )

 آموزشی فرم مشخصات محصول نرم افزاری (:13پیوست شماره )

 آموزشی فرم داوری محصول نرم افزاری (:14پیوست شماره )

 بازی دیجیتالفرم مشخصات  (:15پیوست شماره )

 ی دیجیتالباز داوریفرم  (:16پیوست شماره )

 بازی غیر دیجیتال داوریفرم  (:17پیوست شماره )

 ( : فرم مشخصات آثار هنری18پیوست شماره )

 ( : فرم داوری آثار هنری19پیوست شماره )
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 کارسازه(: فرم شرح نوآوری 1پیوست شماره )

 کارسازه فرم شرح نوآوری

 :کارسازهنام 

 نام اعضای گروه:

 :طرح نام مرکز محل انجام
در این قسمت بطور کامل شرح دهید که در کارسازه شما از چه نانو موادی استفاده شده است؟ یا کارسازه شما  ارتباط کار با فناوری نانو را شرح دهید. -1

  چه کاربردی در تولید یا سنتز نانومواد دارد؟

 

 
نوآوری کارسازه شما نسبت به سایر محصوالت موجود در ح دهید که در این قسمت بطور کامل شر را شرح دهید. طرح تانبه طور خالصه نوآوری  -2

 ایران و خارج از ایران چه نوآوری دارد؟

 

 

های ها و شباهتاین قسمت بطور کامل تفاوتدر   شما مشابه داخلی یا خارجی دارد؟ اگر دارد اطالعات آن را شرح دهید. سازهآیا کار -3

 هایی را که کارسازه خود را با آن مقایسه می کنید را بیان نمایید.داخلی و خارجی شرح دهید، مشخصات کارسازهکارسازه خود را با کارسازه های مشابه 

 

 

 شرح دهید.را  محصول خودو میزان تاثیر استفاده ، مکان های قابل و استفاده شرایط کاربرد -4

 

 

کشور  شرکت و ست اجزای اصلی را با ذکر ناملی شما داخلی هستند یا خارجی؟ محصولمواد و تجهیزات مورد استفاده در  -5

 در یک جدول بنویسید.  آنها سازنده

 

  هستند؟ هاو حوزه کدام صنایعشما  کارسازهبازارهای استفاده از  -6

 انبوه تولید برای را محصول تولید هزینههمچنین  و نموده بیان ،ساخت تا طراحی و مطالعه از را محصول ساخت هزینه -7

 .کنید برآورد( االب به 10 تیراژ)

 

 

 

 



 
 نانو علوم و فناوری آموزیجشنواره دانش دهمینیاز  نامهشیوه

 01/12/1۳۹8      :   یبروزرسان تاریخ 
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 کارسازه   فرم داوری :(2پیوست شماره )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹سال  - آموزی فناوری نانودانش  یازدهمین جشنواره

 کارسازهبخش های ارزیابی طرح
 1۳۹۹تاریخ داوری:      /      /                                                                                                                                                                                              کدطرح:

 محور:     : عنوان طرح

 : طراح / طراحان

 ردیف
 * های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

     (20ی )نوآورو   تیخالق                  1

     (10کاربردی بودن محصول ) 2

۳ 
 

کارکرد 

 محصول

(45) 

     (15ی )واقع طیکارکرد محصول در شرا

     (15) با محصوالت مشابه سهیکارکرد محصول در مقا

     (15) مرتبط یهاشیها و آزماانجام تست

     (10) طرح یبودن روش اجرامنطقی 4

     (10ی محصول )ارتقا ای ریتعم تیقابل ی،بانیشتیپ 5

     (5انبوه ) دیتول نهیبرآورد هز 6

     امتیاز( دارد. 20، طبق نظر داوران امتیاز مثبت )تا سقف  خطر یب ، مواد طبیعی وسبزهای روشارزان،  یهااستهاده از روش 7

     :اتجمع امتیاز                                                                                                                                                           

 ف :به حرو                         امتیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران ( :                       به عدد :                           

 :نقاط قوت طرح 

 : نقاط ضعف طرح

 رتبه برتر          دعوت به حضور در جشنواره           شایسته تقدیر          فاقد رتبه         نظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه سطحی قابل ارائه است؟   براسا 

 فاقد رتبه و شایسته تقدیر(: هایشرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای طرح

 ................................................................................... مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصیکد طرح:                                                                                     

 امضاء رشته تحصیلی مدرک تحصیلی انوادگینام و نام خ ردیف

1     

2     

۳     

 امضاء                                                                           نام و نام خانوادگی مسئول گروه داوری :                                                                                        
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 :کارسازه داوری فرم در ارزیابی هایمالک به مربوط توضیح   *

 خالقیت و نوآوری -1

 د.باش ...و موجود امکانات به باتوجه طرح طرح، ساخت کارآیی سطح محصول، افزایش تواند در کاربردمی خالقیت

شامل مواردی همچون ارائه صادیق نوآوری  سطح جدید دراجرای روش کارگیریبه طرح، نو، نوبودنایده م  طرح، 

 موجود است. مشابه محصوالت با درمقایسه باالتر محصول نوآوری

 کاربردی بودن محصول -2

کاربردی، کاربرد طرح در  هایپژوهش درمحصول گستره کاربرد طرح و استفاده از آن در جامعه، امکان استفاده از

 .است یابیارز ارهای پیشنهادی و... معیلشحل مسائل و مشکالت صنایع و جامعه، کاربرد طرح در رفع چا

 کارکرد محصول  -۳

 در شرایط واقعیکارکرد محصول  -۳-1

 کارکرد محصول در مقایسه با محصوالت مشابه -۳-2

 های مرتبطانجام تست ها و آزمایش -۳-۳

 .مناسب انجام شود یهاآزمون ایشود و  شیدرشرایط واقعی آزما ستیبایممحصول کارکرد و کاربرد

مانند انطباق طرح بانیازهای جامعه، انطباق طرح بانیازهای بومی و محلی، میزان  یموارد محصگگولنوع توجه به  با

ستفاده از ستفاده از آن در جامعه، امکان ا ستره کاربرد طرح و ا صول موفقیت طرح، گ کاربردی  هایپژوهش درمح

 است. یابیارز ارمعی

 

 منطقی بودن روش اجرای طرح -4

های علمی و منطقی، ایی، اقتصادی و ایمنی مدنظر است. استفاده از اصول و شیوهبودن از نظر فنی، اجرمنطقی

های بکار گرفته با هدف در طراحی و ساخت محصول، تناسب روشها انتخاب مواد و روشدالیل منطقی برای 

 اصلی در این بخش مالک ارزیابی است.

 هاپیشتیبانی و قابلیت تعمیر یا ارتقا برای دستگاه -5

ی محصول ساخته شده، قابلیت ارتقا، تعمیر و .. محصول ساخته شده در این بخش مورد ارزیابی قرار میپشتیبان

 گیرد.

 به باال( 10 راژیانبوه ) ت دیتول نهیبرآورد هز -6

هزینه ساخت محصول را از  مطالعه، طراحی  تا ساخت را بیان نموده و هزینه تولید محصول را برای تولید انبوه 

 باال( برآورد کنید. به 10)تیراژ 

 های ارزان، سبز و بی خطر* استهاده از روش

خطر طبق نظر داوران تا سقف های سبز، استفاده از مواد طبیعی و بیهای ارزان، روشدر صورت استفاده از روش

 شود.عنوان امتیاز مثبت برای طرح در نظر گرفته میهامتیاز ب 20
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  (: الگوی ارسال ایده۳پیوست شماره )

  عنوان ایده

اهیت ی این عنوان تا حدودی به مطوری که با مشاهدهبه .ی ایده مورد نظر باشدعنوان طرح باید بیانگر کاربرد و زمینه

 .بردو کاربرد آن پی

 Times  10 ( معمولی تایپ کنید.  کلمات انگلیسییی را با فونتB Zar 12و متن را با فونت   ) (B Zar 12 Boldعناوین را با فونت  )

New Roman (  تایپ کنید. متن را از کناره ها ردیفjustify.کنید )   صفحه نباشد. توضیحات  3توجه داشته باشید که ایده شما بیشتر از

 داده شده را پاک کنید.

         نام و نام خانوادگی:

 پایه تحصیلی:

 گیرد؟ر میایده شما در راستای کدام یک از محورهای جشنواره قرا   شاخه تخصصی:

 

  

 هدف:

 کند؟هدف شما  از انجام طرح چیست؟ ایده شما چه هدفی را دنبال می

 

:کاربرد  

 توانند از آن استفاده کنند؟ایده شما در چه جاهایی کاربرد دارد؟ چه کسانی می

 

 

 

 :ایده شرح مختصری از



 

31 
 

ح ، زمینه و هدف ساخت این طرکارکردای که تا حدودی بتوان از گونهای از طرح باشد بهتوضیح طرح باید خالصه

ضیح . نوآوری ایده نیز در این تومطلع شد و با توجه به این توضیحات بتوان تصویری از طرح را در ذهن ترسیم کرد

 خط( 10)حداکثر بیان شود.

 

 مزایای طرح:

 فواید و مزیت های طرح تان را نام ببرید. 

 

 روش اجرای ایده :

 کنید؟تان پیشنهاد میدهچه روشی را برای اجرای ای

 

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای ایده:

 برای اجرای ایده شما به چه ابزار و وسایلی نیاز است؟

 

 طراحی مههومی ایده:

 طراحی مفهومی ایده خود را در این بخش ارائه نماید.

 ود را ترسیم نمایند.دانش اموزان مقطع ابتدایی می توانند در این  قسمت طرح شماتیکی از طرح خ
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  پردازی ایده بخش (: فرم داوری4پیوست )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹سال  - آموزی فناوری نانودانش  یازدهمین جشنواره

  پردازیایده بخش های ارزیابی طرح
 

 1۳۹۹تاریخ داوری:      /      /                                                                                                                                                                                          کدطرح:

 : عنوان طرح
 

 :محور 
 

 : طراح / طراحان

 ردیف
 *های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات  امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

 (30و نوآوری ) خالقیت 1
   

 
 

 (20کاربردی بودن ایده ) ۳
    

     (30قابلیت اجرای ایده ) 4

     (10طراحی مفهومی ایده ) 5

 (10گویا بودن و رسا بودن متن ایده ) 6
    

      :اتجمع امتیاز                                                                                                    

 روف :امتیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران ( :                       به عدد :                                                به ح  

 

 : نقاط ضعف طرح

رتبه               دعوت به حضور در جشنواره          شایسته تقدیر            فاقد رتبه      نظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه سطحی قابل ارائه است؟   براسا 

                    برتر 

 های فاقد رتبه و شایسته تقدیر(:شرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای طرح

 

 ...................................................................................  مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصی                                  کد طرح:                                                   

 امضاء رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

۳     

 امضاء                                                                                                               روه داوری :                                                                                                                  نام و نام خانوادگی مسئول گ
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 :پردازی ایده داوری فرم در ارزیابی هایمالک به ربوطم توضیح   *
 

  ینوآورو  تیخالق

شد،  شته با شما باید خالقیت و نوآوری دا  بر هاینک یا و باشد شده ایجاد شما ذهنیخالقیت از صرفاً تواندمی شما انتخاب مورد موضوعایده 

شین کارهای مبنای شد شده انتخاب پی ساخت کارآیی سطح پژوهش، افزایش یا طرح دتواند در کاربرمی خالقیت. با  به باتوجه طرح طرح، 

 انجام شده باشد. پیشین ایده شما باید دارای نوآوری نسبت به تحقیقات باشد. ...و موجود امکانات

  دهیا ی بودنکاربرد

لف صنعتی و یا در زندگی عموم مردم ذکر های مختبایست کاربرد ایده خود را در زمینهآموزان میایده پیشنهادی باید کاربردی باشد. دانش

 نمایند.

 
  دهیا یاجرا تیقابل

  اجرایی شدن از نظر ایمنی، اقتصادی و امکانات و تکنولوژی موجود مد نظر است.شدن داشته باشد، ایده باید قابلیت اجرایی

 

 طراحی مفهومی ایده

ایده و مراحل اجرای آن است، ارائه دهند. طراحی مفهومی از صفر تا  آموزان باید طراحی مفهومی از ایده خود که شامل روش اجرایدانش

 صد اجرای ایده را بیان خواهد کرد و یک تصویر کلی از نتیجه نهایی ایده را به مخاطب نمایش خواهد داد.

  

 دهیبودن و رسا بودن متن ا ایگو

اربرد ایده با زبانی گویا بیان شود تا مخاطب با خواندن متن ایده درک متن ایده ارسالی گویا، رسا و بدون ابهام باشد. نکات مهم در اجرا و ک

 درستی از آن پیدا کند. 
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  علمیگزارش قالب(: 5) شماره پیوست

 
 

 راهنمای تهیه گزارش علمی:
 ای یعلم یهاطی. اما در تجارت، محدشونیاستفاده م اریکدی یجابه ایکرده  دایمقاله و گزارش با هم تداخل پ یهاواژهبسیاری از موارد در 

 ال. اصوکندیتمرکز م قیکه گزارش بر حقا یکار دارد، در حال و . مقاله با بحث و استدالل سَرالزم است که یک گزارش علمی تهیه گردد یفن

 کندیم لیو تحل هیجزرا ت یتیموقع ایمعموال مشکل  شود،یخاص نوشته م یهدف و مخاطب یاست که برا دیسند مختصر و مف کیگزارش 

 . دهدیارائه م ییهاهیتوص رند،یصورت گ دیبا ندهیکه در آ یاقدامات یو برا

 را که به یخوانندگان قرار دهد و آنها را قادر سازد تا اطالعات اریدر اخت یکه اطالعات را با ساختار منظم شود تهیه یاگونهبه دیبا گزارش

 اتیوشود و فهرستِ محت میمرتبط تقس یهاربخشیها و زبه بخش دیبا منظورگزارش نیکنند. به ا دایسرعت پبه وی آساندنبالش هستند به

 صفحات هم مهم است.  یگذارداشته باشد. شماره

 نیه اب کند. تیموضوعات ارائه شده، هدا انیدر م یخوبشده باشد که خواننده را به یساختاربند یاگونهدقت و بهبه دیگزارش با یاصل یبدنه

ه آن پرداخته ب شتریب دیکه با ییهاقسمت ایمرتبط با موضوع  ییهاربخشیهر بخش، ز یو برا میمختلف تقس یهابدنه را به بخش دیمنظور با

صورت خالصه و شفاف مورد بحث قرار که مورد اختالف هستند را به ییهاو قسمت ینکات اصل دیهر موضوع با ی. برادیریدر نظر با ود،ش

  .دیده

 کیآنها  یبرا دیتوانیم ایهم باشد  شنهاداتیشامل پ تواندیم یریگجهینتشود، بندی گزارش ارائه میگیری و جمعدر انتهای گزارش نتیجه

  کند.یا حل مشکل ارائه می تیبهتر شدن موقع یبرارا شما  یهاهیتوص شنهادات،یپبخش  .دیریبخش مجزا در نظر با

 های زیر است:ی شامل بخشبر این اساس یک گزارش علم

 

 عنوان

 اسامی نویسندگان

 چکیده

 های کلیدیواژه

 فهرست مطالب

 مقدمه

 ها تقسیم شود(ها و زیر بخشتواند به بخش)این بخش بسته به موضوع گزارش می نتایج و بحث

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 مراجع

 

 های خود را برطبق این الاو تهیه نموده و برای جشنواره ارسال نمایید.زارشبایست گکار ارائه شده، که میدر ادامه یک الاو برای گزارش
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 (B Zar 14 Bold) گزارش عنوان فارسی

کننده خط کشیده زیر نام ارائه)  ( Bold 12B Zar)   *2نام ونام خانوادگی نویسنده دوم ؛ 1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 (یسنده مسئول ستاره گذاشته شود.شود و سمت چپ باالی نام خانوادگی نو

 ( italic 100B Zar)آدرس نویسنده اول  1

 ( italic 100B Zar)  آدرس نویسنده دوم   2

 

 

 (B Zar 12 Bold) چكیده
    ( نوشته شود.B Zar 0 10با فونت  ) متن چکیده

کیده باید چ دهد که نگاهی اجمالی به محتویات گزارش بیاندازد.صت را میی کوتاهی از محتویات گزارش است که به خواننده این فریک گزارش علمی خالصه چکیده

 Bپرهیز شود. همچنین چکیده باید کامل و فقط در یک پاراگراف تنظیم شود. در چکیده ذکر مراجع جایز نیست. چکیده باید با فونت  یگوئیاز کلکوتاه بوده و در آن 

Zar 10 کلمات انگل معمولی(با فونت  یسیTimes New Roman 10 و حداکثر )1ا فاصله ب کلمه 200 (line spacing1( که از کناره ها ردیف شده است )justify )

 .تنظیم شود

 

 نوشته شود. در یک سطر  B Zar 10 کلمه با فونت  5حداکثر تا  کلیدی اتکلم  های کلیدی:واژه

 

 گزارش علمیدر این بخش باید مشخص شود  توجه داشته باشید کهذکرشود.  B Zar 10 Bold محور گزارش علمی در این بخش با فونتشاخه تخصصی: 

ود تا انتخاب ش موردفقط یک  محورهالطفًا از بین این گیرد. از محورهای جشنواره )محیط زیست، انرژی، موادغذایی و کشاورزی، پزشکی و سالمت( قرار می در کدام یک

 گزارش شما در محور مربوطه ارزیابی شود.

 

 فهرست مطالب:  

ها ردیف و کناره معمولی نوشته شود و شماره صفحات در انتهای چپ صفحه نوشته شود (B Zar 12)در این قسمت فهرست مطالب را با فونت 

    شوند.

 

 (B Zar 12 Bold)  قدمهم
 . کندیرا مطرح م دیکنیاش بحث مکه درباره یاز مشکل یاو خالصه درمورد چه موضوعی صحبت کنید دیخواهیکه م دهدینشان م مقدمه

نوشته شود و کناره ( Times New Roman 10با فونت  ی داخل متنسیانگلمعمولی نوشته شود.  کلمات  (B Zar 12)متن مقدمه با فونت  

  ها ردیف شوند.

 

 (B Zar 12 bold) ها و بحثنتیجه

سییت اطالعاتی را با سییاختار منظم از موضییوش گزارش در اختیار خواننده بایدهد که در آن میاین بخش بدنه اصییلی گزارش شییما را تشییکیل می

ها تقسیییم کنید. )برای راهنمایی بیشییتر به راهنمای ارائه شییده در صییفحه اول ها و زیر بخشتوانید مطالب را به بخشقراردهید. به این منظور می

 بیشتر شود.  A4ه صفح 10مراجعه کنید(. توجه داشته باشید که کل گزارش شما نباید از 

 ها ردیف شده باشند.  تک فاصله تایپ شود و کناره( Times New Roman 10)کلمات انگلیسی با فونت معمولی  B Zar 12ها با متن نتیجه

 بخش مراجعکه در شود در لیست مراجع با فرمتیترتیبی که در متن ارجاش میشود و به[ انجام می1دهی مراجع در متن در ][ و به ترتیب از ]ارجاش

 شوند. لیست می ،آمده است
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در زیر شکل ارائه شود. جداول  B Zar 10 Boldچین با فونت ها به صورت وسطتوضیح شکل .چین و واضح باشندها و نمودارها باید وسطشکل

به ذکر است تمام جداول و اشکال  تایپ شود. الزم B Zar 10 Boldچین در باالی آن با فونتها به صورت وسطچین وتوضیح جدولباید وسط

 . گذاری شوندآیند باید شمارهترتیبی که در متن میبه

 ها و جدول ها می بایست در انتهای عنوان آنها آورده شود.توجه داشته باشید که مرجع شکل

 مثال:
 ][. (: شرح جدول در باالی جدول1جدول )

 2 10 20 ذرات )نانومتر(اندازه

 80 20 10 د(سطحی )درصاتمهای

 

 :مثال

 
 ][. (: شرح شكل در زیر شكل یا نمودار1شكل )

 

ها استفاده شود. تمام معادالت جهت تهیه فرمول  Microsoft equationها و روابط ریاضی باید به صورت چپ چین نوشته شوند و فقط ازفرمول

 شوند. گذاری ( و داخل پرانتز در سمت راست فرمول شماره1باید به ترتیب از )

 مثال:

(1                         )                                                                                                            2E mc 

 

 (B Zar 12 bold) و پیشنهاداتگیری نتیجه

در این  نوشته شود. Times New Roman 10با فونت  ی داخل متنسیانگلنوشته شود. کلمات معمولی  B Zar 12با فونت  گیری متن نتیجه

بخش  کیآنها  یبرا دیتوانیم ایهم باشد  شنهاداتیشامل پ تواندیم یریگجهینتشود، گیری مطالب گزارش ارائه میبندی و نتیجهبخش جمع

 باشند.  انجامو قابل  قیدق دیو با دهندیرا نشان م تیتر شدن موقعبه یشما برا یهاهیتوص شنهادات،یپ .دیریمجزا در نظر بگ

 
 (B Zar 10 bold) قدردانی تشكر و

 معمولی تک فاصله تایپ شود و کناره ها ردیف شده باشند.  B Zar 10متن تشکر و قدردانی با 

اند تشکر و قدردانی که این تحقیق نقش داشته و یا این تحقیق را مورد حمایت قرار داده ها یا افرادیتوانند در این بخش از سازماندر صورت تمایل می نویسنده )نویسندگان(

 کنند )لطفاً این بخش از دو سطر بیشتر نشود(. 

 

 (B Zar 12 bold) مراجع
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ها ردیف شده ارهمعمولی تک فاصله تایپ و لیست شوند و کن Times New Roman 10معمولی و مراجع انگلیسی با  B Zar 12مراجع فارسی با 

 باشند. 

ای که در متن مشخص شده است و به مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره [  ترتیب شماره در داخل کروشه ]منابع مورد استفاده در متن به

   ترتیب زیر با مراعات استانداردهای رایج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.

 های فارسی و انگلیسی:کتاب

 نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان کتاب، ویرایش ...، انتشارات .....، سال ..... [1]
[2] R.W. Baker, Membrane Technology and Applications, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2006. 

 

 های ترجمه شده فارسی:کتاب

ات سی، عنوان کتاب ترجمه شده به فارسی، ترجمه ....نام ترجمه کنندگان، انتشار[ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب به فار3]

 .....، سال .....  

 
 های فارسی:مقاله

 [ نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله، عنوان مقاله، عنوان ژورنال، جلد...، سال ...، صفحه های ... تا ....4]

 
 های کنفرانسی فارسی:مقاله

 های ... تا .... خانوادگی نویسندگان مقاله، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس، سال ...، صفحه[ نام و نام 5]

 
 های انگلیسی:مقاله

[6] M. A. Aroon, A.F. Ismail, M.M. Montazer-Rahmati, T. Matsuura, Effect of chitosan as a functionalization agent on the 

performance and separation properties of polyimide/multi-walled carbon nanotubes mixed matrix flat sheet membranes, 

Journal of Membrane Science 364 (2010) 309–317. 

 

 

 

 چند نکته مهم در ذکر مراجع:

 ها فاصله نباشد. در انتهای آدرس هر مقاله حتماً و بین مقالهها باید در ابتدای خط در داخل کروشه گذاشته شود شماره مقاله در لیست مرجع .1

 نقطه گذاشته شود. 

 مقاالت فارسی راست چین و مقاالت انگلیسی چپ چین باشند.  .2

نقطه  نام به صورت مخفف بعد یدر مقاالت و کتب انگلیس ینویسنده کامل آورده شود ول ینام و نام خانوادگ یمقاالت فارس یدهدر آدرس .3

 به طور کامل ذکر شود.  ینام خانوادگ و سپس

 حتماً به صورت کامل نوشته شود. یو انگلیس یفارس یمقاالت و کتب و ژورنال و کنفرانس ها نام .4
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 ( فرم داوری گزارش علمی  6پیوست شماره )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹سال  - آموزی فناوری نانودانش  یازدهمین جشنواره

  ارش علمیگزبخش های ارزیابی طرح
 1۳۹۹تاریخ داوری:      /      /                                                                                                                                                             کدطرح:

 : عنوان طرح
 

 :محور 
 

 : طراح / طراحان

 ردیف
 *های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات  امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

     (10تکراری نبودن گزارش ) 1

 (10ساختار منظم گزارش ) 2
   

 
 

  (10) بودن گزارش ایرسا بودن و گو ۳
   

     (10)  مساله تشریح 4

     (10) موضوعو ضرورت  تیاهم انیب 5

     (10)کاربرد موضوع 6

     (10)موضوع  لیبحث و تحل 7

     (10) یو جمع بند یریگ جهینت 8

     (10) شنهاداتیارائه پ ۹

     (10مستندسازی ) 10

 
امتیاز(  20ر داوران امتیاز مثبت )تا سقف ظهای مطرح شده بپردازند طبق نهایی که به چالشبه گزارش 

     شود در نظرگرفته می

      :اتجمع امتیاز                                                                                                    

 روف :امتیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران ( :                       به عدد :                                                به ح  

 :نقاط قوت طرح 

 : نقاط ضعف طرح

دعوت به حضور در           شایسته تقدیر            فاقد رتبه         نظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه سطحی قابل ارائه است؟   براسا 

                    رتبه برتر               جشنواره

 های فاقد رتبه و شایسته تقدیر(:رحشرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای ط

  .......................................................................... ی شخصات و امضای داوران کمیته تخصصمکد طرح:                                                                                     
 

 مدرک تحصیلی انوادگینام و نام خ ردیف
رشته 

 تحصیلی
 امضاء

1     

2     

۳     

 امضاء                                                                                                                                         نام و نام خانوادگی مسئول گروه داوری :                                                                                        
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 :گزارش علمی داوری فرم در ارزیابی هایمالک به مربوط توضیح   *

 
 تکراری نبودن   -1

ستقیم یک مقاله یا پایان شما نباید ترجمه م شید که گزارش علمی  شته با شد. گتوجه دا صنامه داخلی یا خارجی نبا ل زارش علمی حا

 مطالعه مقاالت و سایر منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مورد نظر شما است، نه ترجمه یک مقاله خاص. 

 ساختار منظم گزارش  -2

 . کند تیموضوعات ارائه شده، هدا انیدر م یخوبشده باشد که خواننده را به یساختاربند یاگونهدقت و بهبه دیباعلمی شما گزارش

 بودن و گویا بودن گزارش رسا -۳

 .گزارش باید گویا و رسا باشد و بدون ابهام باشد

 

 تشریح مسئله  -4

بایست مسئله و موضوعی را که در مورد آن تحقیق نموده اید را تشریح نموده و بیان کنید که قرار است چه در گزارش علمی شما می

 داده شود.جواب  یچه سواالتای حل شود و یا به مسئله
 

 ن اهمیت و ضرورت موضوعبیا -5

 شود. انیب دیبا قیو هدف از انجام تحق قیموضوع تحق تیاهم

 

 کاربرد موضوع -6

 کاربردهای موضوع بیان شود.

 

 بحث و تحلیل موضوع  -7

 ها و... در این بخش مالک ارزیابی است.ها و محدودیتتجزیه و تحلیل موضوع، بیان مزایا و معایب، چالش

 

 نتیجه گیری و جمع بندی  -8

 بندی دقیقی از موضوع داشته باشد.  ای باشد که خواننده بتواند جمعبندی باید باونهگیری و جمعنتیجه

 

 یا حل مشکل  تیبهتر شدن موقع یبراارائه پیشنهادات  -۹

   .یا حل مشکل است تیبهتر شدن موقع یبرارا  ی الزمهاهیتوصشامل  شنهادات،یپبخش 

 مستندسازی -10

 :ردگییقرار م یابیورد ارزم ریبخش موارد ز نیدر ا

ستفاده از کل یبا توجه به الاو گزارش علمیناارش  صحت ارجاع، ا شده، کیفیت منابع )از لحاظ اعتبار، تعداد و جدید بودن(،   هیارائه 

  یکلید یهاانتخاب مناسب واژه ده،یبا متن، ناارش چک گزارشمنابع در متن، ارتباط عنوان 

 .شودامتیاز( در نظرگرفته می 20ر داوران امتیاز مثبت )تا سقف ظهای مطرح شده بپردازند طبق نشهایی که به چال** به گزارش
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 (: الگوی ارسال مقاله علمی و پژوهشی7پیوست )

 

 (B Zar 14 Bold) عنوان فارسی مقاله

کننده خط کشیده یر نام ارائهز)  ( Bold 12B Zar)   *2نام ونام خانوادگی نویسنده دوم ؛ 1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 (شود و سمت چپ باالی نام خانوادگی نویسنده مسئول ستاره گذاشته شود.

 ( italic 100B Zar)آدرس نویسنده اول  1

 ( italic 100B Zar)آدرس نویسنده دوم     2

 

 (B Zar 12 Bold) چكیده

    ( نوشته شود.B Zar 0 10با فونت  ) متن چکیده

پرهیز شود. همچنین چکیده باید کامل و فقط در یک پاراگراف تنظیم شود. در چکیده ذکر  یگوئ یباشد و از کل یشامل اساس و هدف کار و نتایج اصلمتن چکیده باید 

( line spacing1) 1ا فاصله ب کلمه 200( و حداکثر Times New Roman 10با فونت   یسی)کلمات انگل معمولی  B Zar 10مراجع جایز نیست. چکیده باید با فونت 

  . ( تنظیم شودjustifyکه از کناره ها ردیف شده است )
 

 نوشته شود. در یک سطر  B Zar 10 کلمه با فونت  5حداکثر تا  کلیدی اتکلم  های کلیدی:واژه

 

از  مشخص شود مقاله در کدام یک در این بخش باید توجه داشته باشید که ذکرشود.  B Zar 10 Bold محور مقاله در این بخش با فونتشاخه تخصصی: 

ر انتخاب شود تا مقاله شما د موردفقط یک  محورهالطفاً از بین این گیرد. محورهای جشنواره )محیط زیست، انرژی، موادغذایی و کشاورزی، پزشکی و سالمت( قرار می

 محور مربوطه ارزیابی شود.

 

 

Article Title (14, Times New Roman Bold) 
 

Author’s name 1; Author’s name 2 (11 Times New Roman Bold) 

1 Author’s addresses (10 Times New Roman Italic) 

2 Author’s addresses (10 Times New Roman Italic) 

Email: name@gmail.com  )ایمیل نویسنده مسئول( 

Abstract (12, bold, Times New Roman) 

Abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract 

text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text abstract text 

abstract text abstract text abstract text abstract text (11 Times New Roman, italic) 

Keywords:   5 keywords     (11 Times New Roman, italic) 

 

mailto:name@gmail.com
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 (B Zar 12 Bold)  مقدمه

سی با فونت معمولی  B Zar 12متن مقدمه با  شود و کنار( Times New Roman 10)کلمات انگلی صله تایپ  هتک فا

 ها ردیف شده باشد. 

به صییورت تک فاصییله تایپ شییود. دقت شییود کل  wordافزار و با نرممعمولی  B Zar 12تمام متن مقاله باید با فونت 

تنظیم شود. مشخص است مقاالتی که از  A4صفحه  10مقاله با اشکال و جداول و مراجع ضروری باید حداکثر در 

 . گیرندار نمیمورد ارزیابی قراین فرمت پیروی نکنند 

مقدمه باید تاریخچه و سیییابقه علمی تحقیق را به طور مختصیییر و با ذکر منابع و مراجع الزم و به روز بیان کند. ارجاش

شییود در لیسییت مراجع با ترتیبی که در متن ارجاش میشییود و به[ انجام می1دهی مراجع در متن در ][ و به ترتیب از ]

 شوند. یست میفرمتی که در ادامه آمده است ل

ای کوتاه و موثر که خواننده را وردهای مرتبط با زمینه تحقیق کرده و سعی شود مقدمهامقدمه را منوط به آخرین دست

 با روند تحقیق آشنا کند ارائه شود. 

صلی  سندگان مقاله( هدف ا سنده )نوی شود که در آخرین پاراگراف نوی شود مقدمه در چند پاراگراف ارائه می  دقت 

شان می از ست که در پاراگراف های قبل این تحقیق را ارائه کرده و ن سایر محققینی ا دهند که این مقاله در ادامه کار 

 مقدمه کار آنها مرور شده است.   

 

 (B Zar 12 boldها )مواد و روش

ه تایپ شود تک فاصل( Times New Roman 10)کلمات انگلیسی با فونت معمولی  B Zar 12ها با متن مواد و روش

 و کناره ها ردیف شده باشد. 

شده ستفاده  ضهاند با در این بخش ابتدا موادی که ا شها، ذکر می کنندهذکر نام عر سپس روش انجام آزمای شوند. 

 شوند. می های جداگانه شرح دادهی که برای آنالیز به کار رفته در پاراگرافیهاشرح آزمایشها، روش و دستگاه

های استفاده شده آورده شود و از دستگاه و مشخصات هادر این بخش فقط روش انجام آزمایش مهم است دقت شود

 ذکر نتایج خودداری شود. 

گذاری عناوین اصلی، و نیز زیر شماره عناوین اصلی لطفاً با توجه به لزوم تهیه یک مقاله کوتاه جامع ساختار از شماره

های مختلف بدون ذکر عنوان توانید از پاراگرافنوان اصییلی میخودداری شییود. برای زیر بخشییهای مختلف یک ع

 برای پاراگراف استفاده کنید. 

جهت تهیه فرمول  Microsoft equationها و روابط ریاضی باید به صورت چپ چین نوشته شوند و فقط ازفرمول

 گذاری شوند. ست فرمول شماره( و داخل پرانتز در سمت را1ها استفاده شود. تمام معادالت باید به ترتیب از )

 مثال:

(1                                                                   )                                                                2E mc 

 

 (B Zar 12 bold) ها و بحثنتیجه

تک فاصله تایپ شود و کناره( Times New Roman 10)کلمات انگلیسی با فونت لی معمو B Zar 12ها با متن نتیجه

 ها ردیف شده باشند.  



 

42 
 

ها و یا های ضروری، به طور مختصر و موثر نتایج حاصل از آزمایشنمودارها و جدول، هادر این بخش با ارائه شکل

و  ی مرتبط با عنوان مقاله بسنده شود و از ذکر نتایجشوند. لطفاً فقط و فقط به نتایج مهم وکاربردمدلسازی آورده می

 صفحه نشود.  5کار تحقیقاتی سایرین خودداری شود. دقت کنید طوری نتایج را بیان کنید که کل مقاله بیش از 

ی اگزارش و توجیه کرد. بر اکرد بلکه باید نتایج ر ها را گزارشها و دستگاهها نباید فقط نتایج آزمایشدر بخش نتیجه

 توان به منابع و مراجع نیز اشاره کرد. توجیهات بکار رفته در این بخش می ،استناد بیشتر

 B Zar 10 Boldها به صورت وسط چین با فونت ها و نمودارها باید وسط چین و واضح باشند و توضیح شکلشکل

 B Zarدر باالی آن با فونتچین ها به صورت وسطدر زیر شکل ارائه شود. جداول باید وسط چین وتوضیح جدول

10 Bold گذاری شوندآیند باید شمارهتایپ شود. الزم به ذکر است تمام جداول و اشکال به ترتیبی که در متن می . 

 مثال:
 (: شرح جدول در باالی جدول1جدول )

 :مثال
 (: شرح شكل در زیر شكل یا نمودار1شكل )

 

 (B Zar 12 bold) گیرینتیجه

 ها ردیف شده باشند.  معمولی تک فاصله تایپ شود و کناره B Zar 12با گیری متن نتیجه

در این بخش فقط در یک یا دو پاراگراف کوتاه به آنچه انجام شده و آنچه به طور شاخص از کار تحقیقاتی، آزمایش

 شود. های انجام شده به دست آمده است اشاره میها یا محاسبه

 
 (B Zar 10 bold) قدردانی تشكر و

 معمولی تک فاصله تایپ شود و کناره ها ردیف شده باشند.  B Zar 10متن تشکر و قدردانی با 

ها یا افرادی که این تحقیق نقش داشته و یا این تحقیق را مورد حمایت توانند در این بخش از سازمانمولف ]یا مولفین[ )در صورت تمایل( می

 این بخش از دو سطر بیشتر نشود(.  اند تشکر و قدردانی کنند )لطفاًقرار داده

 

 (B Zar 12 bold) مراجع

معمولی تک فاصله تایپ و لیست  Times New Roman 10معمولی و مراجع انگلیسی با  B Zar 12مراجع فارسی با 

 شوند و کناره ها ردیف شده باشند. 

ای که در متن ست آنها مطابق با شمارهمشخص و فهر [  منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل کروشه ]

   مشخص شده است و به ترتیب زیر با مراعات استانداردهای رایج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.

 کتاب های فارسی و انگلیسی:

 [ نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان کتاب، ویرایش ...، انتشارات .....، سال .....1]
[2] R.W. Baker, Membrane Technology and Applications, 2nd ed., John Wiley & Sons, 2006. 

 

 کتاب های ترجمه شده فارسی:

[ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب به فارسی، عنوان کتاب ترجمه شده به فارسی، ترجمه ....نام 3]

 ترجمه کنندگان، انتشارات .....، سال .....  
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 های فارسی:مقاله

 [ نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله، عنوان مقاله، عنوان ژورنال، جلد...، سال ...، صفحه های ... تا ....4]

 
 های کنفرانسی فارسی:مقاله

های [ نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، محل برگزاری کنفرانس، سال ...، صفحه5]

 ... تا .... 

 
 های انگلیسی:مقاله

[6] M. A. Aroon, A.F. Ismail, M.M. Montazer-Rahmati, T. Matsuura, Effect of chitosan as a 

functionalization agent on the performance and separation properties of polyimide/multi-walled 

carbon nanotubes mixed matrix flat sheet membranes, Journal of Membrane Science 364 (2010) 309–

317. 

 

 چند نکته مهم در ذکر مراجع:

شماره مقاله در لیست مرجع ها باید در ابتدای خط در داخل کروشه گذاشته شود و بین مقاله ها فاصله نباشد.  .5

 در انتهای آدرس هر مقاله حتماً نقطه گذاشته شود. 

 ین و مقاالت انگلیسی چپ چین باشند. مقاالت فارسی راست چ .6

دهی مقاالت فارسی نام و نام خانوادگی نویسنده کامل آورده شود ولی در مقاالت و کتب انگلیسی در آدرس .7

 نام به صورت مخفف بعد نقطه و سپس نام خانوادگی به طور کامل ذکر شود. 

 اً به صورت کامل نوشته شود.نام مقاالت و کتب و ژورنال و کنفرانس های فارسی و انگلیسی حتم .8
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 مقاله علمی و پژوهشی(: فرم شرح نوآوری 8پیوست شماره )

 مقاله علمی و پژوهشی فرم شرح نوآوری

در یک شود، عنوان رابط باشااه نانو معرفی میکه توسط گروه به مقاله این فرم باید توسط نویسنده مسئول

 جشنواره فناوری نانو بارگزاری شود.تکمیل شده و در سامانه  صهحه

 نام پروژه:

 نام اعضای گروه:

 نام مرکز محل انجام پروژه:
  ارتباط کار با فناوری نانو را شرح دهید. -8

 

 

 
)در این قسمت بطور دقیق نوآوری کار خود را نسبت به  به طور خالصه نوآوری کارتان را شرح دهید. -9

 بیان نمایید.( سایر مقاالت منتشر شده تا کنون، را

 

 

 

)برتری کار خود را با سایر  آیا کار شما مشابه داخلی یا خارجی دارد؟ اگر دارد اطالعات آن را شرح دهید. -10

مقاالتی که منتشر شده اند به طور دقیق مقایسه نمایید، این مقایسه می بایست در مورد روش انجام پژوهش و نتایج بدست 

 آمده در پژوهش انجام گیرد.(

 

 

آیا کار شما قابلیت کاربردی شدن دارد؟ اگر دارد شرایط کاربرد، مکان های قابل استفاده از کار شما،  -11

 نحوه استفاده و میزان تاثیر کار شما در صورت استفاده را شرح دهید.

 

 

 بازارهای استفاده از طرح شما کجا هستند؟ -12

 

 

  

)لیستی از تجهیزات و مواد مورد استفاده  یا خارجی؟مواد و تجهیزات مورد استفاده در طرح شما داخلی هستند  -13

 در پژوهش خود را با ذکر نام و مشخصات شرکت سازنده آن را در این بخش ذکر نمایید.(
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 (: فرم تعهدنامه ۹پیوست شماره )

 

 تعهدنامه 

 

 
 

 

 باشگاه دانش آموزی نانوبه  

 با سالم

 

 یازدهمین در............ نماینده مقاله با عنوان.......................................................... ..................................... اینجانب

قاله و نبودن م تکراری مسییئولیت نویسییندگان سییایر طرف از نمایندگی آموزی علوم و فناوری نانو بهجشیینواره دانش

 .پذیرممی را های پیشینارایه نشدن آن در دوره

شی نتایج فعالیت از مقاله مذکور شود چنین تعهد میهم سندگان آن تحقیقاتی و پژوه ست نوی  یا و طالبم تمامی و ا

 .  است شده ارائه مرجع ذکر با سایرین مقاالت از شده برداشت تصاویر

ست اگر در هر شخص داوری مراحل از یک بدیهی ا ست تکراری مقاله این شود م  رذک بدون دیگر مقاالت از یا و ا

 نماید./ اعالم مردود را مقاله تواندمی نانو آموزیدانش باشگاه است شده استفاده مرجع

 

 
 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                

 امضا                                                                                                                                                
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 پژوهشی –علمی ( : فرم داوری مقاالت 10پیوست شماره )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹سال  - ی نانوآموزی فناوردانش  یازدهمین جشنواره

 بخش مقاالت علمی و پژوهشی های ارزیابی طرح
 1۳۹۹تاریخ داوری:      /      /                                                                                                                                                                                              کدطرح:

 : عنوان طرح
 

 :محور 
 

 : طراح / طراحان

 ردیف
 *های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات  امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

 (15خالقیت و نوآوری ) 1
   

 

 

 (10تحقیق ) پیشینه بر مروری 2
    

۳ 

ی 
فن
و 
ی 
لم
 ع
ش
رز
ا

ش )
وه
پژ

40)
 

 (5)  لهمسا تشریح
     

 (5)  فرضیه تبیین
    

     (15) (نتایج صحت و بودنکامل) نتایج کیفیت

 (5) طرح انجام روند بودن منطقی
    

     (10تحلیل داده ها )

     (15کاربرد پژوهش ) 4

     (10مستندسازی ) 5

6 
 ( 10کیهیت ارائه )
     آنالینفیلم و ارائه حضوری یا 

     امتیاز( 20خطر )امتیاز مثبت تا سقف های ارزان و بیهای سبز، مواد و روشاده از روشاستف 7

      :اتجمع امتیاز                                                                                                    

 به عدد :                                                به حروف :                 امتیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران ( :        

 نقاط قوت طرح:

 : نقاط ضعف طرح

                    رتبه برتر               جشنواره دعوت به حضور در          شایسته تقدیر            فاقد رتبهنظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه سطحی قابل ارائه است؟   براسا 

 های فاقد رتبه و شایسته تقدیر(:شرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای طرح

 ...................................................................................  مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصیکد طرح:                                                                                     

 امضاء رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

۳     

 امضاء                                                                                                                                                                         نام و نام خانوادگی مسئول گروه داوری :                                                        
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 :مقاله علمی و پژوهشی داوری فرم در ارزیابی هایمالک به مربوط توضیح   *
 

 نوآوری پژوهش  خالقیت و -1

 در اشدب شده انتخاب پیشین کارهای مبنای بر اینکه یا و باشد شده ایجاد شما ذهنیخالقیت از صرفاً تواندمی شما انتخاب مورد موضوع

سمت این صاص خالقیت به امتیاز ق ساخت کارآیی سطح پژوهش، افزایش یا طرح تواند در کاربردمی خالقیت .یابدمی اخت  رحط طرح، 

 باشد. ...و موجود امکانات به جهباتو

شتن معنایبه نوآوری شابه ندا سط شده ارائه مقاالت میان در م شاران سایر تو ست پژوه شامل مواردی همچون ارائه. ا صادیق نوآوری   م

 و هاوریفنا با درمقایسگگه باالتر طرح نوآوری پژوهش، سگگطح یا طرح جدید دراجرای روش کارگیریبه پژوهش، موضگگوع نو، نوبودنایده

 موجود است. مشابه هایپژوهش

بر علمی های معتهای پیشین و پایااهتوجه داشته باشید که تکراری نبودن پژوهش توسط داوران با مقایسه مقاله شما با مقاالت جشنواره

گروه، مقاالت شگگود. درصگگورتی که مقاله پژوهشگگی شگگما تکراری )تکراری بودن نسگگبت به کارهای قبلی داخلی و خارجی بررسگگی می

 های دانشجویی و ...( باشد، از روند جشنواره حذف خواهد شد.های قبل، پایان نامهجشنواره

   تحقیق پیشینه بر مروری -2

ه های مشابهای تحقیقاتی شما با پژوهشو مقایسه یافته شما پژوهش موضوع زمینه در تحقیقات انجام شده مطالعه بخش این از منظور

 ضوع تحقیق و هدف از انجام تحقیق با توجه به مطالعات و تحقیقات پیشین نیز باید بیان شود. اهمیت مو. باشدمی

 ارزش علمی و فنی پژوهش -۳

 مساله تشریح -۳-1

  جواب دهد. تیچه سواال ایرا حل کند و  یچه مشکلپژوهش انجام شده قرار است 

  فرضیه تبیین -۳-2

 انجام پژوهش و  لهاحل مس یها براانتخاب مواد و روش لیدل

  (نتایج صحت و بودن کامل) نتایج کیهیت-۳-۳

 قسمت این در زنی نتایج صحیح تبیین همچنین. کند اثبات را تحقیق اصلی هدف به دستیابی که باشد میزانی به باید شده ارائه نتایج

 .شودمی امتیازدهی

  طرح انجام روند بودن منطقی -۳-4

 هدف با متناسب شما هایفعالیت است الزم. شودمی بررسی ایدآورده دست به شما که نتایجی و هاتست بودن هدفمند قسمت این در

 .باشد آن راستای در و تحقیق اصلی

 .های تحقیق به درستی بکار گرفته شودشیوه استفاده شود و اصول و ی علمی معتبراهو روش هانظریه، از مبانی

  هاتحلیل داده -۳-5

 گیری مالک ارزیابی در این بخش است.ا در ارتباط با اهداف پژوهش و نحوه تفهیم مطالب و نتیجههبحث و توجیه یافته
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 کاربرد پژوهش-4

 های مناسب انجام شود.طرح درشرایط واقعی آزمایش شود و یا آزمون بایست کارکرد و کاربردهای کاربردی میها و پژوهشدر مورد طرح

انند انطباق طرح بانیازهای جامعه، انطباق طرح بانیازهای بومی و محلی، میزان موفقیت طرح در با توجه به موضگگگوع پژوهش مواردی م

های کاربردی، کاربردطرح درتکمیل حل مسگگگ،له، گسگگگتره کاربرد طرح و اسگگگتفاده از آن در جامعه، امکان اسگگگتفاده ازطرح درپژوهش

 .معیار ارزیابی است ها و ...های قبلی، کاربردطرح درت،یید یا رد تئوریپژوهش

 مستندسازی-5

 گیرد:در این بخش موارد زیر مورد ارزیابی قرار می

ز ا کیفیت منابع ) ابهام، ناارش مقاله با توجه به الاوی ارائه شگگده، عدم و گزارش ترتیب و روند مطالب، رسگگابودنبندی مناسگگب، دسگگته

کلیه منابع در متن، ارتباط عنوان مقاله با متن، ناارش چکیده، انتخاب لحاظ اعتبار، تعداد و جدید بودن(، صگگگحت ارجاع، اسگگگتفاده از 

 ، نمودارها و اشکالهماهنای نتایج مقاله با جداول های کلیدی، ذکر مشخصات مواد شیمیایی و تجهیزات مورد استفاده،مناسب واژه

 کیهیت ارائه:-6

 می آن،عل، تسلط برروش انجام تحقیق و مبانیتسلط بر مطالب د.شودر بخش داوری حضوری لحاظ می هاسوال به پاسخاویی توانمندی

 ود.شدر داوری حضوری توسط داوران ارزیابی می هاداده لیتحلو  شیآزما تسلط بر روند انجامی، لیتکم هایشیآزما ینیبشیپ ییتوانا

عنوان امتیاز امتیاز به 10ق نظر داوران تا سقف های سبز، مواد غیر سمی و مواد طبیعی طبهای ارزان، روش* در صورت استفاده از روش

 شود.مثبت برای طرح در نظر گرفته می
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 طراحی محصول(: فرم مشخصات 11پیوست شماره )

 

 :محصولنام 

 نام اعضای گروه:

 :طرحنام مرکز محل انجام 
از چه نانو  محصولی که شما طراحی کرده ایدح دهید که در این قسمت بطور کامل شر ارتباط کار با فناوری نانو را شرح دهید. -1

 موادی استفاده شده است؟ یا چه کاربردی در تولید یا سنتز نانومواد دارد؟

 

 
 ها و کارکرد هر کدام توضیح دهید.اجزای مختلف محصول طراحی شده خود را نام برده و در مورد ویژگی -2

 

نوآوری در این قسمت بطور کامل شرح دهید که  شرح دهید. محصولخود را در طراحی این  به طور خالصه نوآوری -3

 محصول طراحی شده شما نسبت به سایر محصوالت موجود در ایران و خارج از ایران چه نوآوری  در طراحی و ساخت دارد؟

 

 

ا شرح اگر دارد اطالعات آن ر آیا طرح های مشابهی برای محصول شما در داخل یا خارج از ایران وجود دارد؟ -4

های طرح خود را با طرح های مشابه داخلی و خارجی شرح دهید، مشخصات محصوالت ها و شباهتاین قسمت بطور کامل تفاوتدر   دهید.

 طراحی شده ای که طرح خود را با آن مقایسه می کنید را بیان نمایید و بصورت گرافیکی با هم مقایسه نمایید.

 

 

 استفاده از محصول خود را بیان نمایید.ای قابل ، مکان هو استفاده شرایط کاربرد -5

 

 

 به نظر شما کدام ویژگی محصولی که طراحی کرده اید در افزایش فروش محصول شما موثر است؟ -6

 

 اید؟های ساخت محصولی که طراحی کرده اید چه تدبیری اندیشیدهبرای کاهش هزینه -7

 اید؟ر طراحی محصول خود بکارگرفتهبرای سهولت استفاده کاربر از محصول چه راهکاری را د -8

هزینه ساخت محصول طراحی شده شما چقدرخواهد بود؟ این هزینه را برای یک نسخه و برای تیراژ باال  -9

 نسخه( برآورد نمایید. 10)حداقل 
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 طراحی محصول داوری (: فرم12پیوست شماره )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹ سال - آموزی فناوری نانودانش  یازدهمین جشنواره

 طراحی محصولبخش های ارزیابی طرح
 1۳۹۹/   تاریخ داوری:      /                                                                                                                                                                                                 کدطرح:

 محور:     : عنوان طرح

 : طراح / طراحان

 ردیف
 *های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

     (20)در طراحی محصول ی نوآورو   تیخالق                  1

     (10کاربردی بودن محصول ) 2

۳ 
 

     (10شرایط ظاهری طرح )

     (10طرح  و اثر آن در افزایش فروش محصول ) جذابیت 4

     (10تناسب شرایط طرح با کارکرد و عملکرد محصول ) 5

     (10سهولت استهاده از محصول ) 6

     (10) با توجه به طرحی انجام شده ی محصولارتقا ای ریتعم تیقابل ی،بانیشتیپ 7

     (10) دیتول نهیبرآورد هز 8

     (10رائه شده در کاهش هزینه ساخت محصول )تاثیر طرح ا ۹

     امتیاز( دارد. 20، طبق نظر داوران امتیاز مثبت )تا سقف خطر یب ، مواد طبیعی وسبزهای روشارزان،  یهااستهاده از روش 10

     :اتجمع امتیاز                                                                                                                                                           

 به حروف :                         امتیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران ( :                       به عدد :                           

 :نقاط قوت طرح 

 : نقاط ضعف طرح

 رتبه برتر          دعوت به حضور در جشنواره           شایسته تقدیر          فاقد رتبه         نظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه سطحی قابل ارائه است؟   ا براس

 های فاقد رتبه و شایسته تقدیر(:شرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای طرح

 ................................................................................... مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصی                                                                              کد طرح:       

 امضاء رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

۳     

 امضاء                                                                           نام و نام خانوادگی مسئول گروه داوری :                                                                                        
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 :طراحی محصول داوری فرم در یابیارز هایمالک به مربوط توضیح   *

 در طراحی محصول خالقیت و نوآوری -1

صول  خالقیت صول جهتتواند میدر طراحی مح شیوه های خالقانه در طراحی مح  سطح افزایش به بکارگیری 

سهولت استفاده از محصول و یا افزایش فروش محصول باشد، همچنین خالقیت می تواند درارائه  ،محصول کارآیی

  ای ساخت محصولی با مواد ارزان، بازیافتی و یا امکانات بومی منطقه باشد.طرحی بر

شامل مواردی همچون ارائه صادیق نوآوری  سطح جدید دراجرای روش کارگیریبه طرح، نو، نوبودنایده م  طرح، 

 موجود است. مشابه محصوالت با درمقایسه باالتر محصول نوآوری

 کاربردی بودن محصول -2

کاربردی،  هایپژوهش درمحصول و استفاده از آن در جامعه، امکان استفاده از حصول طراحی شدهمگستره کاربرد 

 .است یابیارز ارهای پیشنهادی و... معیدر رفع چالشل مسائل و مشکالت صنایع و جامعه و همچنین در ح

 شرایط ظاهری محصول -۳

مورد ارزیابی قرار می گیرد،  ها تن رنای، شکل و اندازه در این بخش شرایط ظاهری محصول شامل 

 .که ذهن مشتری را به خرید آن محصول ترغیب نمایند باشندباید به نحوی این موارد 

 جذابیت طرح  و اثر آن در افزایش فروش محصول -4

هایی در طراحی محصول که به افزایش جذابیت محصول و افزایش فروش آن کمک استفاده از تکنیک

 نماید. 

 کارکرد و عملکرد محصول تناسب شرایط طرح با -5

ای باشد که با قابلیت ها، عملکرد و کاربرد طراحی قسمت ها و اجزای مختلف محصول باید باونه

 محصول در شرایط واقعی متناسب باشد. 

 سهولت استهاده از محصول  -6

  . ای باشد که کاربر به سهولت از محصول استفاده نمایدح محصول به گونهاطر

 

 ی محصول با توجه به طرحی انجام شدهارتقا ای ریتعم تیقابل ی،بانیشتیپ -7

 ای باشد که محصول مورد نظر را بتوان تعمیر نمود و یا آن را ارتقا داد.طراحی محصول باونه

 

 دیتول نهیبرآورد هز -8

طراح الزم است با توجه به طرح پیشنهادی خود هزینه ساخت یک نسخه از محصول و همچنین هزینه 

 نسخه( را برآورد  نموده و بیان نماید. 10باالتر )حداقل تولید با تیراژ 

 تاثیر طرح ارائه شده در کاهش هزینه ساخت محصول -۹
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در این تاثیر طرح ارائه شده و مواد مورداستفاده برای محصول مورد نظر در کاهش هزینه ساخت محصول 

 .قسمت مالک ارزیابی است

 های ارزان، سبز و بی خطر* استهاده از روش

طبق نظر در محصول،   خطرسبز، استفاده از مواد طبیعی و بی و های ارزاناستفاده از روش پیشنهاد صورت در

 شود.عنوان امتیاز مثبت برای طرح در نظر گرفته میهامتیاز ب 20داوران تا سقف 
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 آموزشی افزاری(: فرم مشخصات محصول نرم1۳پیوست شماره )

 

 آموزشی خصات محصول نرم افزاریفرم مش

 عنوان محصول نرم افزاری

 آموزشی
 

 نام و نام خانوادگی اعضای 

 گروه
 

  مخاطبان محصول

سرفصل های آموزشی که 

محصول نرم افزاری شما 

پوشش می دهد را بیان 

 نمایید.

 

حوزه قابلیت استهاده از 

 نرم افزار

شما روی چه سیستم در این قسمت بیان کنید که محصول نرم افزاری 

 هایی قابل نصب و اجرا است.عامل

آیا محصول شما تحت وب 

 است؟
 

نام و نام خانوادگی نماینده 

 گروه
 

  پست الکترونیکی

  شماره تما  ثابت

  شماره تما  همراه

  استان

  آدر  و کدپستی
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 آموزشی (: فرم داوری محصول نرم افزاری14پیوست شماره )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹سال  - آموزی فناوری نانودانش  زدهمین جشنوارهیا

 آموزشی محصول نرم افزاریبخش های ارزیابی طرح
 1۳۹۹تاریخ داوری:      /      /                                                                                                                                                                                          کدطرح:

 : عنوان طرح

 : طراح / طراحان

 ردیف
 *های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

     ( 10افزاری )محصول نرمبودن  یکاربرد 1

     (20( )نرم افزار UI) رافزانرمکاربری  تیجذاب 2

     (10افزار )سهولت استهاده از نرم ۳

     (10) استهاده از نرم افزار تیحوزه قابل 4

     (10) نرم افزار یسرعت اجرا 6

     (10) نرم افزار یبدون خطا یاجرا 7

     (10) ازیاطالعات مورد ن یساز رهیذخ 8

     (10صحت محتوی علمی نرم افزار ) ۹

     (10نرم افزار )کیهیت آموزشی  10

     :اتجمع امتیاز

 :امتیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران(:                       به عدد:                                                به حروف

 :نقاط قوت طرح 

 : نقاط ضعف طرح

             دعوت به حضور در جشنواره           شایسته تقدیر          فاقد رتبه         سطحی قابل ارائه است؟  نظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه  براسا 

 رتبه برتر 

 های فاقد رتبه و شایسته تقدیر(:شرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای طرح

 ................................................................................... مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصی                                     کد طرح:                                                

 امضاء رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

۳     

 امضاء                                                  گروه داوری :                                                                                                                  نام و نام خانوادگی مسئول
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 :محصول نرم افزاری آموزشی داوری فرم در ارزیابی هایمالک به مربوط توضیح   *
 

 کاربردی بودن برنامه -1

 چند درصد از افراد جامعه نیاز دارند تا از نرم افزار استفاده کنند، مخاظبین برنامه چه کسانی هستند؟

 نرم افزار(  UI) رافزانرمکاربری  تیجذاب -2

 ،ترکیب رنگ استفاده شدهظاهر نرم افزار ) ای باشد که برای کاربر جذاب باشد.افزار باید باونهطراحی نرم

 شود.( نیز در این بخش ارزیابی میهافونت، اندازه متن

 افزار سهولت استهاده از نرم -۳

ای هها برای رسیدن به گزینه مورد نظر، استفاده از آیکنسهولت دسترسی به منو، حداکثر تعداد کلیک

 های پرکاربرد بر حسب پیکسلمناسب، فاصله بین منو

 

 حوزه قابلیت استهاده از نرم افزار  -4

های توان از آن بر روی سیستمو موبایل است یا می MACOS، وب است؟ مخصوص ویندوز تحتفقط 

 مختلف استفاده کرد؟

کنند دارای امتیاز باالتری تری کار میهای گستردهنسخههای مختلف یا افزارهایی که روی سیستمنرم

 هستند.

 سرعت اجرای نرم افزار  -5

  نرم افزار هنگ نکند و سریع باشد.

 

 اجرای بدون خطای نرم افزار  -6

افزاری باید بتواند بدون خطا اجرا شود.محصول نرم        

 

 ذخیره سازی اطالعات مورد نیاز -7

از  افزار بتوانافزار ذخیره شوند تا در دفعات بعدی استفاده از نرماطالعات مورد نیاز در فضای مناسبی در نرم

 اد.کار با نرم افزار را ادامه د محل قبلی،

 

 نرم افزارعلمی  صحت محتوی -8

 .شوددر این بخش ارزیابی می افزارصحت محتوی علمی نرمافزار با فناوری نانو و  ارتباط نرم

 کیهیت آموزشی نرم افزار -۹

های مناسب برای افزایش میزان یادگیری مخاطبان و ترویج علم و ها و شیوهر این قسمت استفاده از روشد

 گیرد.ابی قرار میفناوری نانو مورد ارزی
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 بازی دیجیتال(: فرم مشخصات 15پیوست شماره )

 بازی دیجیتالفرم مشخصات 

  بازیعنوان 

 نام و نام خانوادگی اعضای 

 گروه
 

  بازیمخاطبان 

حوزه قابلیت استهاده از 

 نرم افزار

در این قسمت بیان کنید که محصول نرم افزاری شما روی چه سیستم 

 و اجرا است.هایی قابل نصب عامل

آیا محصول شما تحت وب 

 است؟
 

نام و نام خانوادگی نماینده 

 گروه
 

  پست الکترونیکی

  شماره تما  ثابت

  شماره تما  همراه

  استان

  آدر  و کدپستی
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 بازی دیجیتال(: فرم داوری 16پیوست شماره )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹ سال - آموزی فناوری نانودانش یازدهمین جشنواره

 بازی دیجیتالبخش های ارزیابی طرح

 1۳۹۹/    تاریخ داوری:      /                                                                                                                                                                                                کدطرح:

 : عنوان طرح

 : طراح / طراحان

 ردیف
 *های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

     (10کاربردی بودن نرم افزار ) 1

     (20( )نرم افزار UI) رافزانرمکاربری  تیجذاب 2

     (10افزار )سهولت استهاده از نرم ۳

     (10) استهاده از نرم افزار تیحوزه قابل 4

     (10) نرم افزار یسرعت اجرا 5

     (10) نرم افزار یبدون خطا یاجرا 6

     (10) ازیاطالعات مورد ن یساز رهیذخ 7

     (10صحت محتوی علمی نرم افزار ) 8

     ( 10ارتباط بازی با فناوری نانو ) ۹

     :اتجمع امتیاز                                                                                                                                                

 متیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران(:                       به عدد:                                                به حروف:ا

 :نقاط قوت طرح 

 : نقاط ضعف طرح

 رتبه برتر             دعوت به حضور در جشنواره            شایسته تقدیر          فاقد رتبه         نظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه سطحی قابل ارائه است؟   براسا 

 های فاقد رتبه و شایسته تقدیر(:حشرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای طر

 ................................................................................... مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصیکد طرح:                                                                                     

 امضاء رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام خانوادگینام و  ردیف

1     

2     

۳     

 امضاء                                                                           نام و نام خانوادگی مسئول گروه داوری :                                                                                        
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 :بازی دیجیتال داوری فرم در ارزیابی هایمالک به مربوط توضیح   *
 

 کاربردی بودن برنامه -1

 چند درصد از افراد جامعه نیاز دارند تا از نرم افزار استفاده کنند، مخاظبین برنامه چه کسانی هستند؟

 نرم افزار(  UI) رافزانرمکاربری  تیجذاب -2

( اهترکیب رنگ استفاده شده، فونت، اندازه متنظاهر نرم افزار ) ای باشد که برای کاربر جذاب باشد.د باونهافزار بایطراحی نرم

 شود.نیز در این بخش ارزیابی می

 

 افزار سهولت استهاده از نرم -۳

ین سب، فاصله بهای مناها برای رسیدن به گزینه مورد نظر، استفاده از آیکنسهولت دسترسی به منو، حداکثر تعداد کلیک

 های پرکاربرد بر حسب پیکسلمنو

 

 حوزه قابلیت استهاده از نرم افزار  -4

 های مختلف استفاده کرد؟توان از آن بر روی سیستمو موبایل است یا می MACOS، وب است؟ مخصوص ویندوز تحتفقط 

 رای امتیاز باالتری هستند.کنند داتری کار میهای گستردهنسخههای مختلف یا افزارهایی که روی سیستمنرم

 

 سرعت اجرای نرم افزار  -5

  نرم افزار هنگ نکند و سریع باشد.

 

 اجرای بدون خطای نرم افزار  -6

افزاری باید بتواند بدون خطا اجرا شود.محصول نرم        

 

 ذخیره سازی اطالعات مورد نیاز -7

ار با ک افزار بتوان از محل قبلی،دفعات بعدی استفاده از نرم افزار ذخیره شوند تا دراطالعات مورد نیاز در فضای مناسبی در نرم

 نرم افزار را ادامه داد.

 نرم افزارعلمی  صحت محتوی -8

 .شوددر این بخش ارزیابی می افزارصحت محتوی علمی نرمافزار با فناوری نانو و  ارتباط نرم

 ارتباط با فناوری نانو -۹

 گیرد.مورد ارزیابی قرار میی نانو میزان ارتباط بازی با فناورر این قسمت د
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 بازی غیردیجیتال داوری(: فرم 17پیوست شماره )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹سال  - آموزی فناوری نانودانش یازدهمین جشنواره

 دیجیتالغیر بازی بخش های ارزیابی طرح

 1۳۹۹تاریخ داوری:      /      /                                                                                                                                                                                              کدطرح:

 : عنوان طرح

 : طراح / طراحان

 ردیف
 *های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

     (10شرایط ظاهری بازی ) 1

     (20) بازی تیجذاب 2

     (15متناسب بودن پیچیدگی بازی با توجه به مخاطب ) ۳

     (15میزان سرگرم کنندگی بازی برای مخاطب ) 4

     (10استهاده از مواد بی خطر در بازی ) 5

     ( 20رتباط بازی با فناوری نانو )ا 6

     (10ی بازی )صحت محتوای علم 7

     :اتجمع امتیاز                                                                                                                                                

 به حروف:                                          متیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران(:                       به عدد:      ا

 :نقاط قوت طرح 

 : نقاط ضعف طرح

 ه برتر رتب            دعوت به حضور در جشنواره            شایسته تقدیر          فاقد رتبه         نظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه سطحی قابل ارائه است؟   براسا 

 های فاقد رتبه و شایسته تقدیر(:شرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای طرح

 ................................................................................... مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصیکد طرح:                                                                                     

 امضاء رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

۳     

 امضاء                                                                           نام و نام خانوادگی مسئول گروه داوری :                                                                                        
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 :بازی غیر دیجیتال داوری فرم در ارزیابی هایمالک به مربوط توضیح   *

 
 شرایط ظاهری بازی -1

 شرایط ظاهری بازی شامل رنگ، ابعاد، مواد و گرافیک بازی در این قسمت مدنظر است.

 

 بازی تیجذاب -2

 .بازی برای مخاطب در این بخش مالک ارزیابی استمیزان جذابیت 

 

 متناسب بودن پیچیدگی بازی با توجه به مخاطب -۳

ای باشد که برای مخاطب پیچیدگی زیادی نداشته باشد و مخاطب بتواند شرایط و قوانین بازی و طراحی بازی باید باونه

 .قوانین بازی را درک نموده و از انجام بازی لذت ببرد

 

 رم کنندگی بازی برای مخاطبمیزان سرگ -4

 .بازی باید باونه ای طراحی شود که برای مخاطب سرگرم کننده بوده و لحظات شاد و مفرحی را برای مخاطب رقم بزند

 

 استهاده از مواد بی خطر در بازی -5

 از مواد و ابزارهای بی خطر در بازی استفاده شود.

 

 ارتباط بازی با فناوری نانو -6

 .گیردتباط بازی با فناوری نانو مورد ارزیابی قرارمیدر این بخش میزان ار

 

 صحت محتوای علمی بازی -7

 .صحت محتوای علمی بازی توسط متخصصان فناوری نانو سنجیده خواهد شد
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 (: فرم مشخصات آثار هنری18پیوست شماره )

 دانش آموز گرامی:

 .نمایید ارسالباشااه نانو  پستی آدرس به اثر خود، اههمر شده تکمیل و بهتایپ صورت به خواهشمند است فرم حاضر را 

 کنندگان در بخش آثار هنریفرم مشخصات شرکت

 عنوان بخش
 آثار هنری

          □ انیمیشن         □ فیلم          □عکاسی             □نقاشی 

  نام و نام خانوادگی

  کدملی

  مقطع تحصیلی

  شماره تما  ثابت

  همراه شماره تما 

  پست الکترونیکی

  استان

  آدر  و کدپستی

 

 ارتباط اثر با فناوری نانو:

خط( بطور خالصه شرح دهید. توضیحات شما در این بخش به داوران  5ارتباط اثر خود را با فناوری نانو در یک پاراگراف )حداکثر 

 .در ارزیابی آثار شما کمک خواهد کرد
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 داوری آثار هنری ( : فرم1۹پیوست شماره )

 باسمه تعالی

 1۳۹۹سال  - آموزی فناوری نانودانش  یازدهمین جشنواره

  آثار هنریبخش های ارزیابی طرح
 1۳۹۹تاریخ داوری:      /      /                                                                                                                                                                                              کدطرح:

 : عنوان طرح
 

 :محور 
 

 : طراح / طراحان

 ردیف
 های ارزیابی طرحمالک

 

 مالحظات  امتیاز هر مورد

1داور 2داور  ۳داور    

 (20) تطابق با موضوع زانیم 1
   

 

 

 (۳0) تیخالق زانیم 2
   

 

 

 (20یا کیهیت تصویری ) یظاهر طیشرا ۳
    

 (۳0) یهنر تیهیک 4
    

      :اتجمع امتیاز                                                                                                    

 به عدد :                                                به حروف :          امتیاز نهایی ) میانگین امتیازات داوران ( :               

 :نقاط قوت طرح 

 : نقاط ضعف طرح

 

 رتبه برتر             ور در جشنواره دعوت به حض           شایسته تقدیر          فاقد رتبه         نظر نهایی گروه تخصصی داوری، این طرح در چه سطحی قابل ارائه است؟   براسا 

 های فاقد رتبه و شایسته تقدیر(:شرایط الزم برای شرکت در سال آینده )برای طرح

 

 ...................................................................... ............. مشخصات و امضای داوران کمیته تخصصیکد طرح:                                                                                     

 امضاء رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

۳     

 امضاء                                                                                                                                                           نام و نام خانوادگی مسئول گروه داوری :                                                                      

 

 


