
 

 سراسری جشنواره برگزاری نامه شیوه

 هاسازهدستاوردها، اختراعات و دست

 ابتدایی، متوسطه و هنرستان: مقاطع آموزانویژه دانش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :برگزارکننده

 های عمومی و مهارتی سماآموزشمعاونت 

 واحد ارومیه

 

 
 0011-تیرماه-ارومیه

  



  :مقدمه -0

 راعات و اخت ،جشنواره سراسری دستاوردها در نظر دارد سما واحد ارومیه های عمومی و مهارتیمعاونت آموزش

 مجازی در بین  صورت به 0011 ماه تیر  ا با استعانت از خداوند متعال درر آموزیهای دانشسازهدست

کنندگان در شرکت لهیوس نیبد تا نماید، برگزار آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه و هنرستان سما سراسر کشوردانش

 از همچنین دانش یکدیگرو  هااز دیدگاه ،نمودهارائه خود را های سازهدستاوردها، اختراعات و دست، جشنواره این

 .شوندمند  بهره وبینارهای آموزشی های جانبی در قالببرنامه

 :اهداف -2

 :هاسازهدستاوردها، اختراعات و دستاهداف برگزاری جشنواره سراسری  نیتر مهم

 آموزان، نوآوری و هدایت معنوی دانشتوسعه و تعمیق روحیه پژوهش -

 آموزانهای دانشهای الزم برای پروژه، پرورش، رشد و شکوفایی استعدادها و خالقیتایجاد زمینه -

 آموزانارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی و فنی دانش -

 یهای علمی و فنبه میدان رقابتورود سازی نسل جوان برای آماده -

 های کشف و حل خالقانه مسائل علمی و فنیآموزان با پژوهش و شیوهآشنایی دانش -

 انجام کارهای علمی، فنی و پژوهشی به شیوه گروهی با حفظ رقابت سالم و سازنده -

 بومی کردن علومتولید دانش و  -

-مختلف دانشهای افزایش سطح و سرعت انتقال اطالعات و تجربیات از طریق کنار هم قرار گرفتن گروه -

 آموزی

 محوریادگیری مبتنی بر تدریس پژوهش-بخشی به فرآیند یاددهیکیفیت -

 تعاریف -3

کند و مشکلی  ای خاص را ارائه میوردهآیند یا فرآفکر کردن فرد یا افراد است که برای اولین بار فر نتیجه :اختراع

 .کند را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل می

یند و یا خدمت برای آمحصول، فر صورت بهعبارت است هرگونه طرح مبتنی بر علم و فناوری است که  :نوآوری

 .کننده برسددست مصرف  اولین بار به

برای حل  کهطراحی و ساخت منظم و هدفمند وسایلی که دربردارنده اصول و راهبردهایی هستند  :سازهدست

 ساخت درخودکار  و پیشرفته ابزارهای از و است دست ساخته .گیرندمسائل در سطح کاربردی مورد استفاده قرار می

 .است شده انجام آموز دانش توسط آن ساخت و تولید مراحل تمامی است، نشده استفاده آن

 :یده سازمان-0

جشنواره سراسری  دبیرخانه مراحل، کلیه در جشنواره مطلوب اجرای بر نظارت و هدایت ریزی،برنامه منظور به

های عمومی و مهارتی سما واحد تشکیل معاونت آموزش در آموزیهای دانشسازهدستاوردها، اختراعات و دست

 .شودمی

 یبند زمانتقویم و -5



  01/10/0011: نامشروع ثبت -

  52/10/0011: نامزمانی برای ثبت مهلت نیآخر  -

 نیمه دوم مهرماه: اعالم نتایج -

 و 100-11010603 مستقیم با شماره تلفن شتریاطالعات ب نیاز به کسبو  سؤالهرگونه  وجود صورت در

 01الی  3از ساعت  ،(مینا ابرازهمهندس خانم ) جشنواره رخانهیدب 050داخلی  100-11003011 شماره تلفن

 . نمایندحاصل تماس کاری  روزهای

 کنندگانشرایط شرکت -6

 .به عمل خواهد آمدو هنرستان متوسطه اول و دوم  مقاطع ابتدایی، آموزاندانش یاز تمام نام ثبت -

 .کنند نام ثبتنفره  1گروه  صورت بهانفرادی یا حداکثر  صورت بهتوانند آموزان میدانش -

 .تحصیلی باشند دورهاز یک  باید کنندهگروه شرکتاعضای  -

 .نماینداثر را ارسال  دو حداکثرتواند نفر یا گروه می هر -

 نام و ثبت اثرمراحل ثبت -7

 از تاریخ http://samaurmia.ac.irاز طریق آدرس نام در جشنواره جهت ثبتتوانند می مندان عالقه -

 ارومیههای عمومی و مهارتی سما واحد سایت معاونت آموزشبه  10/0011 /52  تا تاریخ 10/0011 /01

 .مراجعه نمایند

کامل در علمی جامع و  اتتوضیح شامل)با کیفیت  فیلم خود را در قالب یک اثرن کنندگاشرکتالزم است  -

به  PDFدر قالب فایل  حو مستندات علمی طر نمودهتهیه ( مراحل ساخت و نحوه کارکردها، ویژگی خصوص

 :های ارسالی باید دارای شرایط زیر باشدفیلم .اری نمایندذدر سایت بارگرا  شناسنامه اثرهمراه فرم 

  مشاهده را دقیقه 2 از بیش داوران است ذکر به الزم .دقیقه باشد 2مدت فیلم ضبط شده حداکثر 

 .کرد دننخواه

 لینک سایت آپارات) شودارسال  و لینک آن شدهباید در سایت آپارات بارگذاری  اثر فیلم :

https://www.aparat.com .) 

  به معرفی نام و نام خانوادگی خود یا اعضای گروه،فرد یا سرگروه صاحب اثر بایستی در ابتدای فیلم 

 .بپردازد و عنوان طرحنام استان، شهر، مدرسه 

 هایتأییدیه اختراع، ثبت هینامگواه از اعم مستنداتی تمامدر صورت شرکت در بخش اختراعات، بارگذاری  -

 .و غیره الزامی است علمی

 جشنواره انتخاب آثار برترنحوه  -8

 .خواهند گرفتقرار  یموردبررس توسط کمیته داوری ،دریافتیتمامی آثار 

سواالت داوران پاسخ خواهند  ویدبو کنفرانس از طرح های خود دفاع کرده و به صورت اثر برتر به 51در زمان مقرر  

 .داد

 .شدواهد ت برتر توصت هیئت داوران انتخاب خدر پایان نفرا

 جشنواره های جانبیبرنامه -9



 مراحل قانونی -1ارائه و فن بیان نحوه  -5 نگارش طرحنحوه  -0 :با عناوین آموزشی ارنوبی چهاربرگزاری  -

  تکنولوژینانو -0ثبت اختراع و مالکیت فکری 

 در قالب یک کلیپو ارائه  نمایشگاه مجازی از آثار ارسال شده برگزاری -

 جشنوارهشرکت در  مزایای -01

 :به نفرات برتر جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد -

 هاسازهبخش دست: 

 :مقطع ابتدایی -

 ریال 501110111ریال، رتبه سوم  101110111ریال، رتبه دوم  001110111رتبه اول 

 :مقطع متوسطه و هنرستان -

 ریال 501110111ریال، رتبه سوم  101110111ریال، رتبه دوم  001110111رتبه اول 

 بخش اختراعات: 

 :مقطع ابتدایی -

 ریال 501110111ریال، رتبه سوم  101110111ریال، رتبه دوم  001110111رتبه اول 

 :متوسطه و هنرستانمقطع  -

 ریال 501110111ریال، رتبه سوم  101110111ریال، رتبه دوم  001110111رتبه اول 

 :اهم قواعد داوری -00

 آموز دانش توسط اجرا و تولید -

 بودن کاربردی -

 ینوآور و ابداع -

 فروش و عرضه امکان -

 جدید یازهاین رفع -

 پروژه اجرایی مراحل از مصور و مکتوب گزارش -

 نبودن تکراری -

 شغل ایجاد قابلیت -

  



 
 شناسه اثرفرم 

  :استان

  :شهرستان

  :نام مدرسه

  :عنوان اثر

/ آموز دانشنام و نام خانوادگی 

 :(سرگروه) آموزاندانش

   

    :کد ملی

    :لییدوره و رشته تحص

    :پایه تحصیلی

    :تماستلفن 

  :لینک آپلود فیلم

 شرح عملکرد

 

  یا اختراع سازهمحل درج تصویر دست

 نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه

 

 تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 ...های عمومی و مهارتی سما واحدمعاون آموزش

 

 تاریخ و امضا

 

  



 
 هاسازهداوری دستفرم 

 (61=سقف نمره ارزیابی)

 :استان                     :نام مدرسه:                                تحصیلیو رشته پایه :                         نام و نام خانوادگی

 :عنوان اثر:                                   شهرستان

 عنوان ردیف
 امتیاز

2 0 1 5 0 

      اثر تولید در نوآوری و خالقیت 0

      محصول اهداف و توضیحات با مطابق اثر کارکرد 5

      الوصولسهل و ساده وسایل و مواد از استفاده 1

      محصول تولید و تعمیم قابلیت 0

      موضوع با مرتبط تحقیقات از گیریبهره 2

      مشابه محصوالت و ابزار به نسبت سازهتدس مزیت 0

      اثر ظرافت و استحکام 1

      بهداشتی و ایمنی نکات رعایت 3

      اثر دیداری هایجلوه و زیبایی 6

      اثر کارآیی با محصول اندازه و ابعاد تناسب 01

      ذیصالح مراجع در ثبت یا و تأییدیه وجود 00

      نامهشیوه 1برابر با بند  اثر توضیح ارائه نحوه 05

      جمع  

 : جمع کل امتیازات

 : طرح هایبرجستگی و هاویژگی قوت، نقاط

 

 

 :طرح ضعف نقاط

 

 



 

 داوری اختراعاتفرم 

 (011=سقف نمره ارزیابی)

 :استان                     :نام مدرسه      :                          تحصیلیو رشته پایه :                         نام و نام خانوادگی

 :اختراععنوان :                                   شهرستان

 عنوان ردیف
 امتیاز

01 3 0 0 5 

       ذیصالحعلمی از جانب مرجع  دیتائگواهی ثبت یا  0

      سابقه تقدیر  5

       جامعهضرورت و تناسب با نیازهای  1

       اختراعکیفیت میزان  0

      یی و کارآمدیآمیزان کار 2

       اختراع ...و  فرهنگی، توجیه صنعتی، اقتصادی، اجتماعی 0

      اختراعخالقیت  1

      اختراع یکیفیت اجرای 3

      بهداشتی و ایمنی نکات رعایت 6

      نامهشیوه 1اختراع برابر با بند  توضیح ارائه نحوه 01

      جمع  

 : جمع کل امتیازات

 : اختراع هایبرجستگی و هاویژگی قوت، نقاط

 

 

 :اختراع ضعف نقاط

 

 

 


