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 مقدمه

کند که نظام آموزشی و فرهنگی، زمینهه و سته ر    ای توسعه پیدا می پژوهش و نو آوری در جامعه

توان در کنار آمهوز    ، تحقیق و پژوهش را می آن را تدارک دیده ساشد. سناسراین مناسب را سرای

یکی از اهداف ستیار مهم در نظام تعلیم وترسیت دانتت که ساید مورد توجه قرار گیرد . توجهه سهه   

های پژوهشی، حمایت  آموزان سه دانش، نگر  و مهارت ترویج فرهنگ پژوهش، مجهز کردن دانش

، زمینهه  آشههنایی و ندقمنههدی آموزشههیهههای  سههازی سرنامهه  چنههین ينههیو همو تشههویق آنههان 

دار نلمی و فناوری را در سهح  ملهی فهراهم     ان سه متائل کشور و موضونات اولویتآموز دانش

 آورد.  می

ههدایت نظهام   »سه اس ناد اسناد ساالدس ی و تحولی از جمله، نقشه  جهامع نلمهی کشهور مبنهی سهر      

و « دار ههای اولویهت   ه نیروهای نخبه و م خصّصّ مورد نیاز در حهوز آموز  سرای تأمین و جذب 

و نیز نقش  راه سند تحول سنیادین آموز  و پهرور ، تقویهت رویکهرد     11-1و  ۵-۷راهکارهای 

آمهوزان مهدارب سهه سهوی      سا هدف شناسایی، پرور  و ههدایت دانهش  « محور آموز  پژوهش»

العاده آنهان در   مندی از توان، ظرفیت فوق و سهره« دار نلم و فناوری در کشور های اولویت رش ه»

 های مخ لف پژوهشی، از اهمیت ساالیی سرخوردار است.  زمینه

انجهام آن  های  سا مفهوم پژوهش و نیز رو  آموزان آشنا نمودن دانشپیش نیاز نیل سه این هدف 

آمهوزی جشهنواره جههوان    ای سیتهت و هههارمین دوره سخهش دانهش    لهذا در راسه ای اجهر    اسهت. 

آمهوزی در مهدارب اسه عدادهای     نامهه اجرایهی کارسهوق دانهش     شهیوه و سا اس ناد سهه  خوارزمی 

ویژه تمهامی  دوره آموز  رو  پژوهش  0۷/0۷/191۵مورخ  111۷11/101درخشان سه شماره 

ان دوره دوم م وسهحه سراسهر کشهور امهدارب سهم اد و سهایر مهدارب دوره دوم        آموز دانش

 شود. می گزارسر م وسحه(

 اهداف

های  انواع پروژهآموزان سا دانش اولیه مورد نیاز جهت انجام  فراهم نمودن زمینه آشنایی دانش .1

 ؛طرح، کارسرد و حل متئله و پژوهشی نلمی

ههای   و انجهام حمایهت  گری  سرتر در زمینه پژوهشآموزان دارای اس عدادهای  شناسایی دانش .2

 الزم از آنان؛

و  در زمینهه پهژوهش   دوره دوم م وسهحه آمهوزان   ههای دانهش   هها و مههارت   رتقای توانمندیا .3

 ؛در جشنواره جوان خوارزمیآنان مشارکت فعال 
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 هدف جامعۀ

امهدارب  کشور دوره دوم م وسحه در کلیه مدارب  1100-1101این کارسوق در سال تحصیلی 

یازدهم و دوازدهم اجرا  ،تحصیلی دهمهای  و در پایه سم اد و سایر مدارب دوره دوم م وسحه(

 شود. می

 ارکان

 کمیته راهبری

 اعضاء 

 رئیس سازمان ملی پرور  اس عدادهای درخشان ارئیس کمی ه(؛ -1

 معاون سازمان ملی پرور  اس عدادهای درخشان؛ -2

ی س اد ویژه آموز دانشس ادویژه توسعه فناوری نانو؛ امدیرترویج نماینده تام االخ یار  -9

 ؛نانو توسعه فناوری

 ساشگاه نانواالخ یار  نماینده تام -1

 متئول حراست سازمان ملی پرور  اس عدادهای درخشان. -۵

 وظایف 

 ها، فرآیندها و سازو کارهای اجرای سرنامه تدوین سیاست -1

 تهیه ، تدوین واصدح دس ورالعمل اجرایی سرنامه -2

 سخشی نلمی آن تدوین مح وای آموز  و ان بار -9

 سیران مرتبط سا سرنامه و راسحان پژوهشی ریزی سرای آموز  د سرنامه -1

آموزان، سارگزاری مح وا،  دانش نام ثبتنظارت سر طراحی و اجرای سایت ویژۀ سرنامه جهت  -۵

 آموزان و... محور، دریافت آثار دانش ارائ  تکالیف پروژه
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های مصوب ازطریق دریافت گزارشات  ها و سرنامه نظارت سر اجرای دقیق سیاست -6

 نه کشوریمت مرازدسیرخا

 آموزان سررسی میزان اثرسخشی اهداف سرنامه در میان مدارب و دانش -۷

 آموزان و معرفی سرگزیدگان ریزی سرگزاری نمایشگاه ن ایج و دس اوردهای دانش سرنامه -1

 ها و مزایا تدوین ساز و کارهای مالی، حمایت -1

 دبیرخانه کشوری

 اعضاء 

 سازمان ملی پرور  اس عدادهای درخشاننماینده  -1

و  س اد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت نلمی و فناوری ریاست مح رم جمهورینماینده  -2

 ساشگاه نانو 

دوره دسیرخانه کشوری  خراسان رضوی سه ننوانرئیس اداره اس عدادهای درخشان اس ان  -9

 ارئیس دسیرخانه کشوری(

 جشنواره یا راسط کارشناب اداره اس عدادهای درخشان اس ان میزسان دسیرخانه کشوری -1

 خوارزمی  جوان

دو نفر از مدیران مدارب اس عدادهای درخشان اس ان میزسان دسیرخانه کشوری ایک نفر از  -۵

 مدیران مدارب پترانه و یک نفر از مدیران مدارب دخ رانه(

م خصص در  اس ان میزسان دسیرخانه کشوریهای آموزشی  نضو گروهیکی از دسیران  -6

 حوزه پژوهش 

 وظایف 

 و نظارت سرآن ها اس اناسدغ دس ورالعمل سرنامه سه  -1

 صدور اسدغ انضای دسیرخانه و نوامل اجرایی مدارب  -2
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 موزان در کارسوقآ نام دانش اطدع رسانی سرای ثبت -9

  کلیه فرآیندها،رو  ها،مح واها و... و پش یبانیسامانه کارسوق نظارت سر فعالیت  -1

 تهیه و طراحی پوس ر کارسوق و ارسال سه مدارب  -۵

،فیلم و...( که توسط کمی ه راهبری تهیه ودر سارگذاری مح واهای آموزشیام ون،جزوه،کلیپ -6

 اخ یار قرارگرف ه است.

 ات اجرایی ونظارتی جهت ارائه سه کمی ه راهبریتهیه گزارش -۷

 فرآیند اجرا

 90/01/1101لغایت  اسدغ شیوه نامه از تاریخ ،نام مندان سرای ثبت ضروری است کلیه ندقه -1

در  نام ثبتنتبت سه  rt.sampad.gov.ir نشانی سه کارسوقنام  از طریق سامانه ثبت

 اقدام کنند. کارسوق

آموزی جشنواره جوان خوارزمی  دوره سخش دانشانی که در سیتت و ههارمین آموز دانش -2

توسط  آموزانی که دانش و هزار تومان سیتتتوانند سا پرداخت  می اند کردهقحعی نام  ثبت

سه دسیرخان  کشوری کارسوق معرفی شده ساشند اهر  آموزی های دانشسرا پژوهش

سا توانند  می مند سه مباحث پژوهشی دارد( ندقه آموز دانشسرا امکان معرفی یک  پژوهش

توانند سا پرداخت هش اد هزار تومان در  می آموزان و سقیه دانش پرداخت پنجاه هزار تومان

 شرکت نمایند. کارسوق

های زیر در وجه دسیرس ان فرزانگان یک مشهد دوره دوم  نام سه یکی از رو  هزینه ثبت -9

 شود:  واریز می

 011۵002011۵001  سانک ملی شماره حتاب

 609۷11۷۵11116261  شماره کارت مجازی:

 IR 1101۷00000011۵002011۵001   :شماره شبا
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نام کارسوق  آموزان پس از واریز وجه تصویر فیش واریزی را در سامانه ثبت دانش -1

 نام قحعی خواهد شد. در صورت تأیید دسیرخانه، ثبت که کنند سارگذاری می

قرار داده  ،نام کرده ساشد ثبت در کارسوق آموز که مح وای دوره در پروفایل هر دانش -۵

 شود. می

کارسوق مشاهده  سندی زمانآموزشی را طبق تقویم  جلتاتسایتت فیلم  می انآموز دانش -6

تکالیف خواست شده در هر جلته، در زمان مقرر سارگذاری شود و سرای رفع نمایند. 

 جوان کانال جشنواره که در سرخط اآندین(در کارگاه  در زمان مشخص شدهاشکاالت خود 

 :نمایند شرکت شود،  سرگزار می زیر ربخوارزمی در شبکه شاد سه آد

jashnvarejavankharazmi@ 

(https://shad.ir/jashnvarejavankharazmi) 

خود اموسایل، کام یوتر، لپ تاپ و...(  شاد را در دس گاهافزار  ان نرمآموز دانش استالزم 

 کنند. نصب

سرای صدور  جلته 1در حداقل  شرکتاست.  جلته مرسوطهارائه تکلیف سه منزل  حضور در  -۷

 است. ضروریگواهینام  پایانی 

 :استن جلتات آموزشی دوره سه شرح زیر نناوی -1

 های ایده پردازی و انجام یک پژوهش موفق : آشنایی سا رو 1شماره  جلته

 جت جوی مناسعهای  : آشنایی سا رو 2شماره  جلته

 : آشنایی سا نحوه نوش ن پیشنهاده اپروپوزال نویتی(9شماره  جلته

 و نحوه آنجام آن ها پژوهشهای  : آشنایی سا نحوه طراحی گام1شماره  جلته

 : آشنایی سا نحوه نگار  گزار  پژوهش۵شماره  جلته

 اجرا بندی زمانجدول 

 زمان اجرا شرح فعالیت ردیف

1 
و  مدارب ،اس انهاارسال شیوه نامه سه کلیه 

 توسط دسیرخانه کشوری آموزی سراهای دانش پژوهش
29/01/1100 

https://shad.ir/jashnvarejavankharazmi
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 ازتوانید  می را یزیوار یها شیف ینام و سارگذار در ارتباط سا مراحل ثبتخود  سواالت 

 .دیینما محرح بانیپش  ساسامانه  قیطر

 0۵1922۵20۷۷  ن اس ان خراسان رضویااداره اس عدادهای درخشتماب  شماره 

 ها مزایا و مشوق

 ، س اداس عدادهای درخشان ای سازمان ملی پرور سا امضای روس حضور در کارسوق گواهی

 ویژه توسعه فناوری نانو و ساشگاه نانو صادر خواهد شد.

2 

سه  اس ان اطدع رسانی الزم از سوی ادارات کل

مجازی، توجیه مدیران، های  ان اشامل شبکهآموز دانش

 مخاطبان، ارسال پوس ر و ... (

 26/01/1101 تا

 90/01/1101تا  ان در سایت کارسوقآموز دانش نام ثبت 1

۵ 

 انآموز دانشآموزشی سرای  جلته ۵سرگزاری 

شامل نمایش یک فیلم آموزشی سرای  جلتههر 

روز پس از  2سه مدت  آموز دانشان است. آموز دانش

پخش فیلم فرصت سارگذاری تکلیف خواس ه شده در فیلم 

آموزشی را خواهد داشت. پس از اتمام مهلت سارگذاری 

سرای  جلتهتکلیف، کدب آموزشی مرتبط سا موضوع 

 شود. می ان سه مدت یک و نیم سان ه سرگزارآموز دانش

تا  01/02/1101

0۵/09/1101 

مراجعه سه سایت 

 و دریافتکارسوق 

 سندی زمانسرنامه 

 جلتات


