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 بسمه تعالی
 

 شيـوه نـامه پروژه های علمی دانش آموزان
 (نوین)با رویکردی  جشنواره جابربن حيان و فرصت های متنوع يادگيری

 1044-1041سال تحصیلی  ، شهرستان تنکابنیی ابتدا یمدارس دوره ویژه 
  

  طرح ضرورت و اهميت(: 1بند)
 فرامهو   بها  "سهنت   معنه   بهه  سواد "،  باشد آموزان دانش ذهن به مفاهيم از اي پاره انتقال تنها ، اي مدرسه تحصيالت ي دوره حاصل اگر

 دانهش  به راه  ، پايه مفاهيم بر عالوه كنيم سع  بايد ، سبب همين رود. به م  دست از نيز تحصيل هاي سال كليه حاصل ، مفاهيم آن شدن

 بهه . شهوند  تبهديل  العمهر  مادام ي يادگيرنده يك به و بگردند خود نياز مورد دانش و معرفت دنبال به خودشان بتوانند كه دهيم نشان آموزان

 علمه   ي پروژه. گردد تقويت آنان در به يادگيري ميل تا بياموزيم آنان به هم را يادگيري رو  و راه بايد دانش بركسب عالوه منظور همين

 رو  و راه خهود  فراينهدي  ماهيهت  علّهت  بهه  و كنهد  تقويت م  آموز دانش در را يادگيري به ميل ، خود اكتشاف  و هيجان  ماهيت علت به

 يونسهوو  تعريف طبق كه باشد واقع  معناي به تربيت و تعليم خدمت در قوي بسيار تواند ابزاري م  بنابراين آموزد م  او به نيز را يادگيري

 را فنهاوري  و دانش سازد قادر م  را شخص كه باشد م  هاي  ارز  و ها نگر  ، فرايندي هاي مهارت ، مفاهيم كارگيري و به درك همانا

 .بپردازند اي حرفه دانش توليدو به  سازد مرتبط خويش ي جامعه فرهنگ و زندگ  با
 

 کميته اعضاي(: 2بند)

 - کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتددایی)ببیر کمیتده(    -مسئول آموز  ابتداي   - عاون آموزش ابتدایی )رییس کمیته(م

 تربيت  شهرستان –نماينده ي راهبر آموزش   - نماينده ي گروه هاي آموزش  شهرستان -يك نفر نماينده ي مديران 
 

 اهداف(: 3بند)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اجتماعی اهداف علمي، آموزشی اهداف

 

 اقتصادی اهداف

 

 ساير اهداف

 

 زيستی اهداف

 ساير اهداف

 



 

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

1044-1041، سال تحصیلی  )جشنواره جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری(پروژه های علمی دانش آموزان شیوه نامه   
 

2 

 

 و فرصت هاي متنوع يادگيري محورهاي جشنواره ي جابربن حيان(: 4بند)

 
 

 بندي طبقه با همراه نمونه آوري جمع (1محور)

 تعداد اثر نوع فعالیت مخاطبین هدف اصلی محور

 

 نمايش علمی (2محور)

مدل : -1

نمایش: -2

تحقیق: -3

 تعداد اثر نوع فعالیت مخاطبین هدف اصلی محور

(با رويکرد جديد) محورهاي جشنواره  

(5)محور (0)محور  (3)محور  (2)محور  (1)محور   
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 آزمايش (3محور)

 تعداد اثر نوع فعالیت مخاطبین هدف اصلی محور

 

 طراحی و ساخت (4محور)

 

 تعداد اثر نوع فعالیت مخاطبین هدف اصلی محور

 

 کار اصيل دانش آموز (5محور)

 

 تعداد اثر نوع فعالیت مخاطبین هدف اصلی محور

 

 شيوه اجرا (: 5بند)

بر  مدرسه اي ي مرحله بدر  تاکید با داییابت بوم و اول بوره بانش آموزان برای ، جشنواره پروژه های علمی بانش آموزی

بددون  دایی تد تمام فعالیت های فکری و بست سازه های باندش آمدوزان اب  اجرا می گربب. لذا  1444-1441سال تحصیلی 

 بر خواهد آمد. نمایشگاه های مدرسه ای به نمایشبا هدایت معلمین تولید و بر  قالب خاصیو  محدوبیت
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 فرآيند اجرا  (:6بند)
 

 فرآیند پایان                                                                        فرآیند                                                                                شروع

 

 

 

 
 

 هبد شدور  وبر مراسمات صبحگاه ، کالس علوم تجربی و یدا بر قالدب بر  توسط مدیر  شیوه نامه پروژه علمی بانش آموزی گام اول:

 گربب. و اطالع رسانی بانش آموزان معرفی

 نمایند.راهنمایی و کمک آموزگاران با توجه به توانمندهای بانش آموزان ، آنها را بر جهت انتخاب محور ،  گام دوم:

و راهنمدایی   را بر رسیدن به هدد  کمدک  آموزگاران می توانند بر فرآیند تولید اثر به عنوان یک راهنما ، بانش آموزان  گام سوم:

 نمایند.  

 ع و پایان نمایشگاه مدرسه ای بر کلیه ی مدارس به صورت هماهنگ برگزار می گربب. لذا مددیران محتدرم    زمان شرو گام چهارم:

   نسبت به تشکیل نمایشگاه مدرسه ای اقدامات الزم را فراهم نمایند. 22/11/1044لغایت  12/11/1044از تاریخ 

 بازبیدد باشدته باشدند.    ی خدوب  کلیده ی باندش آمدوزان طدی یدک برنامده هدفمندد و علمدی از نمایشدگاه مدرسده           گام پننم:: 

الزم به ذکر است   مدیران محترم می توانند جهت بازبید علمی بانش آموزان از نمایشگاه مدارس همجوار مطداب  مردررات برنامده     

 بازبید باشته باشند.

به همدراه مسدتندات    اسامی کلیه ی بانش آموزان شرکت کننده بر جشنواره ، بر قالب فرم اکسل جهت صدور تردیرنامه گام شش::

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی بوره ی ابتدایی ارسال گربب.   برگزاری نمایشگاه
 

  نمايشگاه مدرسه ايزمان برگزاري  (:7بند)

 برگزار می گربب.شهرستان تنکابن به صورت هماهنگ  کلیه ی مدارس نمایشگاه مدرسه ای بر شروع و پایانزمان 

    22/11/1411پایان نمایشگاه:                           12/11/1411زمان شروع نمایشگاه: 
 

 سياست هاي تشويقی (: 8بند)
 عنوان بخش ردیف

 صادر خواهد شد. تقديرنامهبرای کلیه ی دانش آموزان شرکت کننده در فراخوان ،  دانش آموزی 1

 معلمان 2

به عنوان یک راهنما ، دانش آموزان را در رسیدن  توسط دانش آموز که در فرآیند تولید اثر همکارانیبرای کلیه ی 

ساعت  صادر خواهد شد. گواهی فعاليت هاي مکمل آموزشی 4به هدف کمک و راهنمایی نمودند ؛ 

1 2 3 4 5 6 
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 پشتيبانان جشنواره(: 9بند)

مدی توانندد بدا     و فرصت های متنوع یابگیری کلیه ی مدارس جهت مشاوره بر اجرای بقی  فرآیند جشنواره جابربن حیان

 پشتیبان های جشنواره با توجه به محور خوب تماس حاصل نمایند.
 

 شماره تماس پـشتیبـان موقعیت ردیف

1 

 مدارس شهرستان تنکابنکلیه 

 49119921115 سید رضا مومنی

 49121142193 فرحناز تدریسی 2

 49112921300 علی اشکواری 3

 

 و فرصت های متنوع یادگیری جشنواره جابربن حیاناجرايی  تقوي:(: 14بند)

 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ربیف

 29/49/1044 23/49/1044 تشکیل کمیته شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدارس 1

 41/14/1044 29/49/1044 تشکیل شورای معلمان در آموزشگاه 2

3 
 + مستندات برگزاري نمايشگاهارسال آمار کل دانش آموزان شرکت کننده 

 )مطابق با فرم اکسل پیوستی در شیوه نامه( به کارشناسی تکنولوژی شهرستان
11/11/1411 12/11/1411 

 22/11/1411 12/11/1411 مدرسه ايدرون برگزاري نمايشگاه  0

 22/11/1044 12/11/1044 بازبید از نمایشگاه مدرسه ای 5

 15/42/1041 41/42/1041 و صدور گواهی برای معلمان تردیر از کلیه ی بانش آموزان شرکت کننده بر جشنواره 0
 

  ها يادآوري(: 11بند)
 و ... والدین آموزان با اهداف جشنواره در قالب بروشور ، کالس های توجیهی ، جلساتآشنا نمودن اولیا و دانش  -1

 انتخاب گردد. انموضوع و نوع پروژه با کمک و راهنمایی معلم و با توجه به عالیق و سطح آگاهی و توانمندی دانش آموز -2

 تولید پروژه باید توسط خود دانش آموز با راهنمایی معلم انجام گیرد.  -3

 شیوه نامه توجه گردد. 0جرای جشنواره به فرآیند اجرا قید شده ، در بنددر ا -0

با توجه به رویکرد جدید جشنواره ، زمان شروع و پایان نمایشگاه مدرسه ای در کلیه ی مدارس به صورت هماهنگ برگزار مـی گـردد.    -5

نسبت بـه تشـکیل نمایشـگاه مدرسـه ای اقـدامات ازم را فـراهم        22/11/1044لغایت  12/11/1044لذا مدیران محترم ؛ از تاریخ 

 نمایند.  

اسامی کلیه ی دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره ، در قالب فرم اکسل جهـت صـدور تقدیرنامـه بـه همـراه مسـتندات برگـزاری         -0

 به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال گردد. 12/11/1411تاريخ تا نمایشگاه 
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