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  باسمه تعالی

  جشنواره جوان خوارزمیبخش دانش آموزي دبیرخانه                                                                                                                                                         

  خوارزمی نوجوان جشنواره مینچهار نام ثبت هاي فرم تکمیل راهنمايجدول زمان بندي و 

  1393سال    -    )راهنمایی تحصیلی(ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه 

                                                                                                                                                                          

  خوارزمی نوجوانجشنواره گروه هاي علمی  -الف

  :گانه عبارتند ازشانزده گروه هاي علمی 

 علوم زیستی و  -عمران -مکاترونیک -مکانیک -کامپیوتر -برق و الکترونیک :شاخه علوم پایه و فنی

   ریاضی؛ -نانوتکنولوژي -شیمی -فیزیک و نجوم -کشاورزي و منابع طبیعی -پزشکی

  ؛علوم اجتماعی و روانشناسی -علوم دینی و قرآن پژوهی -زبان و ادبیات فارسی  :شاخه علوم انسانی  

  هنرو معماري :شاخه هنر.  

  سایر  وه هاي علمی فوق قرار نمی گیرد ، زمینه علمی در صورتیکه طرح مورد نظر در هیچ یک از گر: تذکر 

 .نوشته شود گروه هاي علمی

  تکمیل فرم ثبت نام -ب

براي هر طرح،  CD به انضمام یک عدد  را فرم هاي تکمیل شده ثبت نامشرکت کنندگان بایستی  -1

، اسکن )عکسبا ذکر  نام طرح و نام و نام خانوادگی طراحان در ذیل ( ، حاوي عکس طرح و طراحان

علمی  و گزارش کامل و جامع  CDروي  با ثبت عنوان طرح و طراحان و استان برو  تصویر شناسنامه

در طرح هاي  -طرح همراه با مدارك و مستندات الزم، از طریق واحد آموزشی محل تحصیل طراح

به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی  –) 1(ح اگروهی، از طریق واحد آموزشی محل تحصیل طر

خواهد بود، حداکثر تا  یا اداره آموزش و پرورش ترجیحاً پژوهش سرا، که ناحیه/منطقه/شهرستان

با دبیرخانه جشنواره جوان  ،براي اطالع از تمدید مهلت ثبت نام .تحویل نمایند 1393 اردیبهشت پایان

ناحیه /منطقه/نه جشنواره جوان خوارزمی شهرستاندبیرخا. خوارزمی منطقه خود تماس حاصل فرمایید

یل طرح ها به دبیرخانه ودر صورت لزوم و امکان می تواند با رعایت جدول زمان بندي مربوط به تح

  .نسبت به تمدید مهلت ثبت نام اقدام نماید ،جشنواره استانی
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 . باشد ضمیمه می بر اساس فرم هايثبت نام به صورت غیر اینترنتی و  -2

فرم ها نام گروه هاي علمی، به ترتیب اولویت و میزان و اهمیت نوآوري گروه علمی مربوط نوشته  در -3

 .شود

در صورت ارائه هر گونه اطالعات نادرست،  .در فرم هاي  ثبت نام، تمام قسمت ها با دقت تکمیل شود -4

أیید واحد آموزشی و عدم تکمیل اطالعات خواسته شده، عدم تأیید طراحان با امضاء و اثر انگشت، عدم ت

   .، طرح قابل بررسی نمی باشددبیر جشنواره

 .ثبت نام دقیقاً توجه شود) 1(فرم شماره ) 1(به تذکرات مهم صفحه  -5

و استاد یا دبیر راهنما،  ...) پژوهش سرا و (راکز و مؤسسات علمی و پژوهشی در صورت همکاري م -6

از ذکر واحد آموزشی محل تحصیل دانش آموز به عنوان  .تکمیل و تأیید مشخصات مربوط الزامی است

چنانچه اساتید . نفر از اساتید راهنما قید شود 2همچنین،  حداکثر اسامی .  مؤسسه همکار خودداري شود

در غیر این صورت، نفر دوم حذف . نفر می باشد، بیان دلیل حضور دو استاد راهنما الزامی است 2ما راهن

  . خواهد شد

  همکار و اساتید راهنما طرح قابل تغییر نمی باشد واحدهايبعد از تحویل طرح ها به ستاد، اسامی.                                                 

باید مدارك ثبت نام به صورت جداگانه، تکمیل و ارسال شود و از ارسال چند طرح در براي هر طرح  -7

 .با یک فرم خودداري گردد »مجموعه طرح«قالب  

ثبت نام در دو ) 1(صفحات اول و دوم فرم شماره  .فرم روي یک برگ خودداري شود 2از کپی کردن  -8

 برگ جداگانه تکمیل شود

ذکر پسوند و پیشوند ضروري . مطابق با شناسنامه افراد باشد  ان دقیقاًنام و نام خانوادگی طراح -9

 .تکمیل و یا تایپ گردد خودکار مشکیفرم ها فقط با   .است

 .از تغییر شکل فرم ها خودداري شود -10

 تصویرو حاوي عکس طرح و طراحان  CD(فرم ها به طور دقیق و کامل، تکمیل و موارد درخواستی  -11

و با تأیید واحد آموزشی محل ح به طور جداگانه ابراي هر طر) 2(فرم شماره . ضمیمه شود....) شناسنامه و 

مربوط به عکس طرح و طراحان و  CDاز قرار دادن سایر اطالعات در داخل  .تکمیل شودتحصیل طراح 

  .اسنامه اکیداً خودداري شودنش

نباشند،  )راهنمایی تحصیلی( متوسطه اول دانش آموز دورهیک نفر از طراحان آن حتی طرح هایی که  -12

 .مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفتجشنواره  نوجواندر بخش 

طرحی ارسال گردد و چنانچه ) 1(ح اناحیه طر/منطقه/شهرستان و هر طرح  فقط باید از واحد آموزشی -13

طریقی دیگر ارسال شود، هر دو طرح ، توسط سایر طراحان آن طرح، از )1(عالوه بر ارسال توسط طراح 
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ثبت نام طراحان این طرح ها باید توسط واحد آموزشی محل تحصیل ) 2(فرم شماره  .گردد باطل اعالم می

 .آنان تأیید گردد

      به  .ساخته و اجرا شده و قابلیت اجراي مجدد را داشته باشندحتی المقدور  ،طرح هاي کاربردي -14

در علوم (د، یا نمونه ساخته شده نبه صورت تئوري یا در قالب ماکت ارائه شده باشطرح هاي کاربردي که 

در شرایط واقعی ) در پژوهش هاي کاربردي علوم انسانی(و یا راهکار ارائه شده ) فنی و مهندسی و پزشکی

پزشکی و  الزم به ذکر است در طرح هاي علوم زیستی و(. امتیازي تعلق نخواهد گرفت قابل استفاده نباشد،

طرح هایی که نیاز به اثبات نتایج آزمایش در مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی دارند ،ارائه تاییدیه هاي علمی 

 .)معتبر الزامی است

 .توجه طراحان و مسئوالن قرار گیردجدول زمان بندي فرایند اجراي جشنواره مورد  -15

متوسطه واحدهاي آموزشی دولتی و غیر دولتی، روزانه و بزرگسال، سما و  اول دانش آموزان دوره -16

    ) و بعد از آن  1377 فروردینمتولدین اول (سال  16آموزش از راه دور با رعایت شرایط سنی حداکثر 

  .)داوطلبان آزاد، مجاز به شرکت در این بخش نیستند. (می توانند در این بخش از جشنواره شرکت نمایند

ي »ها بخشنامه«خوارزمی، مندرج در قسمت جوان نو شیوه نامه جشنواره آیین نامه اجرایی وتوجه به  -17

 .سایت، با اولویت مفاد این اطالعیه، از سوي شرکت کنندگان و مجریان جشنواره ضروري است

به زمینه طراحان، قبل از اجراي طرح یا شروع پژوهش و ارائه آثار، به ویژه در طرح هاي گروهی،  -18

) حتی در صورت داشتن سهم مساوي(به ترتیب اولویت  فرادا علمی طرح، درصد مشارکت و نوشتن اسامی

 .دیننماتوجه کامل 

جوان خوارزمی قابل عودت نمی باشد، نوبا توجه به اینکه طرح هاي ارائه شده به دبیرخانه جشنواره  -19

طرح را  و ضمائم گزارش و مستنداتواره، نسخه اي ازمنطقه اي جشن بنابر این، شرکت کنندگان و دبیرخانه

 .نزد خود داشته باشند

دانش آموزان به هنگام دفاع حضوري، دست ساخته یا آثار هنري خود را همراه خود بیاورند و پس از  -20

دست ساخته ها و آثار هنري خود را همراه خود  -مگر در مواردي که داوران اعالم نمایند -حضوريدفاع 

در صورت درخواست داوران، دست ساخته یا آثار هنري در قبال اخذ رسید به مسئوالن مربوط ( .ببرند

 .)تحویل گردد

 . الزامی است A3آثار هنري و تصویر آنها حداکثر در قطع  CDارائه  -21

 .فرم داوري را مطالعه نمایند، براي آگاهی از معیارهاي ارزیابی طرح ها -22

 ار ناتسا موس ات لوا هبتر و یملع ياه هورگ رتربرتبه هاي  ،ناتسا اره جوان خوارزمیدبیرخانه جشنو -23

با ارائه فرم هاي ثبت نام، آمار شرکت کنندگان برابر لیست  و هیعالطا نیا )پ( دنب 16 هدام هب هجوت اب

 29و  28پیوست، چکیده طرح هاي برگزیده، عکس طراحان و طرح ها، اسکن شناسنامه ها در تاریخ هاي 
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به نتایجی . سطح کشوري، به صورت حضوري به ستاد جشنواره تحویل خواهند نمودمرداد براي تقدیر در 

  .که بعد از تاریخ مذکور ارسال یا تحویل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد

منطقه در تمامی گروه هاي علمی جشنواره نوجوان  تهیه فیلم مستند به مدت / براي طرحهاي برگزیده ناحیه -24

براي هر طرح (گزارش علمی طرح و ارائه جامع نوآوري  و یافته هاي جدید یا کارکرد طرح دقیقه از  5حداکثر 

 .الزامی است) به صورت جداگانه

طرح هایی در مرحله استانی قابل ارائه خواهند بود که انجام گرفته،ساخته شده و یا قابل اجرا و داراي  -25

 .را کسب کرده باشند) 20از  17( امتیاز 170امتیاز حداقل  200نوآوري و یافته جدید باشند و از 

منطقه به /گزارش طرح و مدارك و مستندات و ضمائم طرح هاي برگزیده ناحیه pdfو  wordارائه فایل  -26

  .دبیرخانه استانی جشنواره الزامی است

می توانند با  ،اند افرادي که در سومین جشنواره نوجوان خوارزمی رتبه اول تا سوم استانی را کسب نموده -27

کننده در سومین جشنواره نوجوان  سایر افراد شرکت. طرح دیگري در این دوره از جشنواره شرکت نمایند

در جشنواره شرکت دهند و  خوارزمی ، در صورت تغییرات اساسی در طرح خود ، می توانند آن طرح را مجدداً

 .نمایندیا با طرحی دیگر در چهارمین جشنواره نوجوان خوارزمی شرکت 

 
  

  :جدول زمان بندي ارسال آثار جشنواره نوجوان خوارزمی -28

، گزارش علمی طرح و مدارك و مستندات مربوط به پژوهش سرا یا اداره  ارسال فرم ثبت نام -

 1393 ماه  اردیبهشت پایان: ناحیه/منطقه/شهرستان

بر اساس جدول زمان بندي : ارسال طرح هاي برگزیده منطقه به همراه مدارك و اطالعات الزم به استان -

 .نواحی اعالم خواهد شد/مناطق/که توسط دبیرخانه جشنواره استان به شهرستان ها

: )اطالعیهاین  "پ"بند  16برابر ماده (به ستاد براي تقدیر برتر استاناعالم نتایج و تحویل طرح هاي رتبه  -

 .1393 مرداد 29و  28

منطقه و استان با رعایت جدول زمان بندي تحویل طرح به مرحله بعدي، می توانند *** 

  .نسبت به تمدید مهلت دریافت طرح ها اقدام نمایند

  

  

 

 :با ادارات و قسمت هاي زیر تماس حاصل فرماییددر صورت هرگونه ابهام  -29

 واحد آموزشی محل تحصیل؛ -

 ناحیه؛/منطقه/سراي شهرستانپژوهش  -
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 ناحیه؛/منطقه/اداره آموزش و پرورش شهرستان -

 دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی اداره کل آموزش و پرورش استان؛  -

  09190875360و  021-82284179: تلفن هايشماره با جشنواره جوان خوارزمی ستاد    -

  .پرسش و پاسخ و ایمیل سایت جشنوارهقسمت    -

د تا در اولین یدر صورت عدم پاسخگویی در موارد ذکر شده، به شماره همراه فوق، پیامک ارسال نمای     

 .با شماتماس گرفته شود) قسمت پرسش و پاسخ سایت، ایمیل، پیامک و یا تلفنی(فرصت و به نحو مقتضی 

............................................................................................................................................  

  

قابل توجه (نکات قابل توجه در تکمیل فرم هاي داوري، مشخصات و آمار شرکت کنندگان  -پ

  )ناحیه و استان/ منطقه/ دبیران جشنواره شهرستان

 .از هر گونه تغییر در شکل فرم ها جداً خودداري شود -1

در طـرح  . و یا تغییر یا اضافه کردن فرم ها خودداري شود )مرج کردن(ادغام از   Excelدر فرم هاي  -2

ستون ها، کد و نام طرح و سایر عناوین به تعداد طراحان بـه   )مرج کردن(ادغام هاي  گروهی، بدون 

 .اولویتی که در فرم ثبت نام نوشته شود ترتیب 

 .که در فرم ثبت نام نوشته شده است، نوشته شود در طرح هاي گروهی، نام افراد به ترتیب اولویتی -3

استانی به صورت یک جا و به تفکیک  گانبرگزید و اسکن شناسنامه فایل عکس طرح ها و طراحان -4

 .و یا از طریق فلش دریافت خواهد شد DVDیا  CDطرح ها در یک عدد  

 -بـرق و الکترونیـک  ( گـروه علمـی اعـالم شـده     دهشانزدر فرم ها نام گروه هاي علمی دقیقاً و عیناً براساس  -5

فیزیـک و   -کشاورزي و منـابع طبیعـی   -علوم زیستی و پزشکی -عمران -مکاترونیک -مکانیک -کامپیوتر

علـوم   -علـوم دینـی و قـرآن پژوهـی     -زبـان و ادبیـات فارسـی     -ریاضـی  -نـانوتکنولوژي    -شـیمی  -نجوم

 ،استفاده شود و از نوشتن گروه هاي علمی)  ه هاي علمیسایر  گرو -هنرو معماري  -اجتماعی و روانشناسی

 .گروه علمی ذکر شده خودداري شود شانزده غیر از

توسط ادارات کـل آمـوزش و پـروش اسـتان هـا و بـا توجـه بـه توضـیحات زیـر            کدهاي طرح ها -6

الزم بـه ذکـر اسـت چهـار رقـم      . ان نمی باشد یابد و نیازي به تکمیل آن از سوي طراح اختصاص می

)  04(، بیانگر دوره جشـنواره  بعديدو رقم  ،)1393(سمت چپ، نشان دهنده سال برگزاري جشنواره 

 .ها ثابت است می باشد که براي همه استان

کـد   مـثالً . شـده اسـت  ، مربوط به استان است که کد آن توسط ستاد به شرح زیر تعیین  04سه رقم بعد از  -

 :  مربوط به استان یزد می باشد، مثالً، )032(مربوط به آذربایجان و کد ) 001(
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/ منـاطق /رقم صـفر آخـر، توسـط اسـتان و شهرسـتان هـا       ششبراي استان یزدکه ) 139304032000000(

  :نواحی، با توجه به توضیحات زیر اختصاص خواهد یافت

کـه   ناحیـه اسـت  / منطقـه / مربـوط بـه کـد شهرسـتان    ) 99(تا ) 01(کد استان، دو رقم از بعد از سه رقم     

 )139304016110001(کـد   نواحی اختصاص داده خواهد شد مـثالً / مناطق/ توسط استان به شهرستان ها 

   .شهر تهران می باشد 11اولین شماره طرح منطقه 

منـاطق و نـواحی اسـت کـه از     / رقم آخر از سمت چپ، مربوط به شماره طرح هاي شهرستان ها چهار    

تعـداد طـرح   ناحیـه، بیـانگر   / منطقه/ رین شماره طرح هر شهرستانیابد و آخ اختصاص می) 0001(شماره 

د مناطق و نـواحی هـر اسـتان، تعـدا    / باشد و از مجموع آخرین شماره طرح هاي شهرستان ها  هاي آن می

  .آید کل طرح هاي آن استان به دست می

  -)003: (اردبیل  -)002: (آذربایجان غربی  -)001: (آذربایجان شرقی : سه رقم کد مربوط استان ها

ــرز  -)004: (اصــفهان  ــالم   -)005: (الب ــاري   -)007: (بوشــهر   -)006: (ای   -)008: (چهارمحــال و بختی

ــوبی   ــان جن ــوي  )  -)009: (خراس ــان رض ــمالی       :   -)010: (خراس ــان ش ــتان     -)011(خراس :  خوزس

شهرستان   -) 016: (شهرتهران  -) 015: (سیستان و بلوچستان –) 014: (سمنان - )013: (جان زن   -)012(

: کرمان -) 021: (کردستان   - )020: ( قم -) 019: ( قزوین  -) 018: (فارس  - )017: ( هاي استان تهران

ــاه -) 022( ــد    -) 023: (کرمانش ــویر احم ــه و ب ــتان -) 024: (کهگیلوی ــیالن -) 025: (گلس  -) 026: ( گ

:  یـزد  -) 031: ( همـدان   -) 030: ( هرمزگـان  -) 029: ( مرکـزي   -) 028: ( مازنـدران  -) 027: (لرستان

  ) 033: (مدارس خارج از کشور  -) 032(

منطقه، بیانگر تعـداد کـل طـرح هـاي آن     /رقم آخر کد آخرین طرح ثبت شده در هر شهرستان چهار -7

رقم سمت راسـت اولـین طـرح     چهارمنطقه / ابر این در هر شهرستان بن. منطقه خواهد بود/ شهرستان 

تهــران، کــد اولــین طــرح ثبــت شــده    11در منطقــه : بــه عنــوان مثــال. خواهــد بــود 0001ثبــت شــده 

و اگــر کــد آخــرین طــرح ثبــت شــده در منطقــه مــذکور         مــی باشــد؛   ) 139304016110001(

 .طرح ارائه شده است 315تهران  11باشد؛ به این معناست که در منطقه ) 139304016110315(

 .تسا یتنرتنیاریغ نازومآ شناد طسوت مان تبث .می باشد) دستی(این کدها ویژه فرم غیر اینترنتی  -8

 .ثبت نام نوشته شود) 1(براساس فرم شماره   عنوان طرح دقیقاً -9

ري ذکـر پسـوند و پیشـوند ضـرو    . نام و نام خانوادگی طراحان دقیقاً مطابق با شناسنامه افراد باشـد  -10

 .است

... و » مـرد «و »  زن«قید گردد و از نوشتن واژه هاي دیگر مانند » پسر«و » دختر«در قسمت جنسیت، واژه  -11

 .خودداري گردد

 .ضروري است) که در اکثر موارد مشابه هم هستند( نوشتن شماره شناسنامه و کد ملی  -12



 

٧ 
 

 .نوشته شودثبت نام ) 1(زمینه علمی براساس اولین اولویت طراحان در فرم شماره  -13

 .ثبت نام درج گردد) 1(براساس فرم شماره   درصد مشارکت دقیقاً -14

ا ذکر امتیاز و نقاط قوت و ضعف و تأیید حداقل سه بفرم هاي داوري براي همه طرح هاي ارائه شده و  -15

 .داور تکمیل شود

در  هرگروه علمـی ) برترین طرح( رتبه اول  ،مرداد ماه سال جاري 29و  28در تاریخ  -16

داوري،  هـاي ثبـت نـام و    به همراه فرم) 20از  17( 200از  170، در صورت کسب نمره استان

دفاعیـه   -عکس طرح ها، طراحان و تصویر شناسنامه؛ ب-حاوي الف  CDچکیده طرح،دو حلقه

، فرم اطالعات و مشخصات کـل طـرح   }جداگانه) پوشه(هر طرح در یک فولدر {و ارائه طرح 

تحویل ستاد جشنواره  براي تقدیر از برگزیدگان استانی اد و آمار طرح هاهاي استان، فرم تعد

از میان طرح هاي فوق، بدون در نظر گرفتن گروه علمی،  سه طرح برتر استانهمچنین . گردد

بـراي دریافـت    اسـتان  رتبه هاي اول تا سوم چهارمین جشنواره نوجوان خـوارزمی به عنوان 

 . جشنواره معرفی گردند جایزه

و  جوان خـوارزمی نومین جشنواره چهارجدول زمان بندي  اجرایی و بخشنامه وآیین نامه توجه دقیق به  -17

 .ضروري است اطالعیه هاي مندرج در سایت در طول برگزاري جشنواره

  

  دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی

 )بخش دانش آموزي(

  


