
 

 .اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت 

 )) رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله((

 

 

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 3متوسطه دوره اول دخترانه امام حسین علیه السالم واحد 

 

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریادستورالعمل اجرایی هفتمین 

 1044-1041سال تحصیلی 

 

 گرفتن دست به نو استعمار بزرگ هدف و است کرده تحصیل طبقه دست در مردم های توده از بعد نظام یک و ملت یک و کشور یک سرنوشت

 "علیه اهللرحمه خمینی امام"                                                                                                    . است بوده قشر این مراکز

 و شپژوه بر کشوری هر استقالل و قدرت و باشد می کشور یک جانبه همه توسعه و پیشرفت به نیل برای ها نیاز ترین اساسی از یکی پژوهش

 .شودمی محسوب پیشرفت و توسعه اصلی هایشاخص از یکی پژوهشی هایفعالیت سطح و نوع بنابراین. است استوار علم تولید

 شدن، دقیق لذا. باشد می فرد هر زندگی دوران ترین اساسی و مهمترین از یکی کشور آموزشی نظام در تحصیل ساله ۲۱ دوران شک بدون

 نجذابتری و بهترین،زیباترین باید که چرا. باشدمی کشور آموزشی نظام وظایف از ساز سرنوشت دورانِ این برای ریزی برنامه و کردن تمرکز

 .نماید فراهم را اسالمی انقالب هایآرمان کردن عملیدر راه  جوانان و نوجوانان نگرش و باورها گیری شکل برای بستر

 سند در شده مطرح راهکارهای پیرو و آموزی دانش پژوهش ویژه به پژوهش به پرداختن لزوم و اهمیت به توجه با است ذکر قابل مقدمه این با

 "ستا دانش کشور یک قدرتِ و عزت وسیله آشکارترین" اینکه بر مبنی انقالب رهبر مکرر تأکیدات همچنین و پرورش و آموزش بنیادین تحول

 فرهنگی موسسه کشور توسعه ششم برنامه سازی گفتمان هدف با و است پژوهش و دانش،تحقیق کسب های راه ترین اصلی از یکی یقینا و

 سال هفتمین امسال و است نموده برگزار را ثریا تا پژوهشی علمی جشنواره ۹4 - ۹5 تحصیلی سال از السالم علیه حسین امام آموزشی

 .نمائیم می آغاز خداوند به توکل با را جشنواره این برگزاری

 امام دوم و اول متوسطه مقطع پسرانه و دخترانه مدارس در تحقیق و مطالعه عرصه در توانمند و عالقمند آموزان دانش کلیه از بدینوسیله

 .آید می عمل به دعوت جشنواره این در شرکت جهت نفره یا تک نفره ۱در گروه های پژوهشی (ها شهرستان و مشهد) السالم علیه حسین

 مورد ارزشیابی قرار می گیرد. تحصیلی مقطع تفکیک به( دفاع) حضوری داوریو حضوری غیر داوری مرحله دردو جشنواره آثار است ذکر قابل 

 مدرسه در داوری اول مرحله گردد ریزیبرنامه جشنواره، در شرکت به آموزان دانش حداکثری تشویق ضمن تقاضامندیم محترم مدارس از لذا

 به اثر ۹ حداکثر مدرسه هر از مجموع در. )گردد ارسال دبیرخانه به و انتخاب مدرسه منتخبِ داورین توسط برتر اثر ۳ پایه هر از و گرفته صورت

 (.گرددمی ارسال دبیرخانه



 ادامه در. باشد می مجازی فضای و رسانه آموزشی، - علمی ، مقاومتی اقتصاد ،هنری و فرهنگی-: اجتماعی  محور 4 در پژوهشی موضوعات

 گردد؛ می اعالم ذیل شرح به پژوهشی موضوعات موفقیت، آرزوی ضمن

 هنری و فرهنگی -اجتماعی محور

 آموزان دانش میان در مطالعه به عادت بردن باال عملی راهکارهای - ۲

 آموزان دانش ملی و دینی هویت تقویت های راه بررسی -۱

 جماعت نماز در شرکت به آموزان دانش جذب راهکارهای -۳

 روزمره زندگی در قرآنی مفاهیم کردن کاربردی -4

 صبحگاه مراسم در شرکت به آموزان دانش جذب های راه -5

 اسالم دیدگاه از خوشبختی -6

 کنیم؟ رضایت احساس خود زندگی از چگونه -7

 اهمیت و جایگاه فعالیت های ورزشی در مدرسه -8

 تربیت بدنیدرس و افزایش جاذبه راه های جذب دانش آموزان به ورزش  -۹

 جایگاه مساجد در مهندسی فرهنگی ایراننقش و  -۲1

 راهکارهای افزایش پیوند مسجد ،مدرسه و خانه در جهت هویت سازی ملی و دینی  -۲۲

 اهمیت و جایگاه ورزش در اسالم -۲۱

 بررسی اهمیت و لزوم زیباسازی شهری ،نقاشی و مجسمه سازی -۲۳

 ÷عملی( –)تئوری  گری ایرانی و نقوش ایرانی اسالمی( )نگار ایرانی تبیین هنر و جایگاه آن در اندیشه اسالمی -۲4

 عملی( –)تئوری پوستر جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا + طراحی نقش استعاره در پوستر  -۲5

 عملی( –بررسی تاثیر عرفان اسالمی و طراحی پوستر اسما الحسنی )تئوری  -۲6

 (عملی - تئوری) ثریا تا علمی پژوهشی جشنواره تندیس اجرای و طراحی+  جهان و ایران در تندیس طراحی تاریخچه -۲7

 (عملی - تئوری...( )و شهری های المان شهری، های میدان طراحی برجسته، نقش سازی، مجسمه) (محیطی گرافیکنگاشتار) تاریخی سیر -۲8

 - یتئور) ثریا تا پژوهشی علمی جشنواره لوگوی طراحی+  تصویری نوشتاری های لوگو و( تایپوگرافی) نوشتاری های لوگو طراحی مطالعه -۲۹

 (عملی

 عملی( –)تئوری  51*71یا  A3با ابعاد  سنتی های گره و نقوش طراحی+  اسالمی ایرانی معماری در سنتی نقوش جایگاه -۱1

 شهر هویت و زیبایی ادراک -۱۲

 عملی( -ساخت دست سازه های ابداعی و کاربردی تشکیل شده از مواد دور ریختنی )کارنو()تئوری  -۱۱

 عملی( -تولید محصوالت ابداعی دارای جذابیت و کاربردی و قابل عرضه )کارنو()تئوری  -۱۳

 )تئوری عملی( اثر عکاسی 5تعداد و  ۲۳*۲8در ابعاد  "ما می توانیم  "تاریخچه عکاسی در ایران و جهان + عکاسی با موضوع  -۱4

 ایران در اجتماعی روابط در نابردباری و پرخاشگری علل بررسی -۱5

 آموزان دانش در درسی انگیزه ایجاد روشهای و تحصیلی افت -۱6

 



  آموزان دانش در انگیزه ایجاد و مدرسه در نشاط و شادابی ایجاد های روش -۱7

 اجتماعی تفاوتی بی از دوری و پذیری مسئولیت حس پرورش -۱8

  ایران در مردم گریزی قانون عوامل و علل بررسی -۱۹

 مذهبی (در ایران  - بررسی ظرفیت و جاذبه های گردشگری زیارتی )توریسم زیارتی -۳1

 (اندازها چشم و ها چالش) ایران در توریسم صنعت و گردشگری-۳۲

 آموزان دانش اسالمی ملی هویت بازتولید در مدرسه نقش -۳۱

  آموزان دانش ملی هویت گیری شکل در موثر عوامل -۳۳

 هویتی تحوالت در پرورش و آموزش نظام جایگاه بررسی -۳4

 آن افتخار پر حفظ رمز و ایران اسالمی انقالب های آرمان بررسی -۳5

 اسالمیت و جمهوریت مولفه دو ترکیب در اسالمی انقالب درخشش نخستین بررسی -۳6

 "توانیم می ما "گفتمان تحقق و جهادی مدیریت نقش واکاوی -۳7

 آن از رفت برون راههای و توسعه مسیر در کشور های ظرفیت از استفاده عدم دالیل بررسی -۳8

 مسئوالنه تالشی با همراه کشور در علمی جهاد به پرداختن اهمیت و ضرورت -۳۹

 اسالمی جمهوری نظام در حاکمان مشروعیت شرط اقتصادی طهارت -41

 طبقاتی شکاف رفع و عدالت به رسیدن های گام بررسی -4۲

 مقاومتی اقتصاد گفتمان  در جهادی مدیریت جایگاه و نقش واکاوی -4۱

 خاورمیانه منطقه در تکنولوژی و علم عرصه در ایران کنونی جایگاه بررسی -4۳

  مقاومتی اقتصاد محور

 مدارس در مصرف الگوی اصالح چگونگی -۲

  مصرف الگوی اصالح و خانواده -۱

 (زمان مدیریت) زمان جویی صرفه برای عملیاتی راهکارهای و ها تکنیک -۳

 جهادی اردوهای اهداف و ضرورت و جهادی تفکر ترویج -4

 خام نفت به کشور اقتصاد وابستگی کاهش های راه -5

 گری اشرافی و گرایی تجمل با مبارزه -6

 مقاومتی اقتصاد روی پیش های چالش و موانع -7

 مقاومتی اقتصاد فرهنگ ترویج و ایجاد در پرورش و آموزش نقش -8

 مدرسه و خانه در مقاومتی اقتصاد کردن عملیاتی راهکارهای -۹

 مقاومتی اقتصاد اجرای موفقیت در آموزان دانش نقش -۲1

 ایران در کار مفید ساعت بودن کم دالیل بررسی -۲۲



 ایران در( گروهی) جمعی کار ضعف دالیل بررسی -۲۱

  ایرانیان در آن از حاصل فخرفروشی و گرایی مصرف دالیل بررسی -۲۳

 کارآفرینی مهارت و روحیه ترویج در مدرسه نقش -۲4

 مقاومتی اقتصاد تحقق در آن تأثیر و ای شبکه بازاریابی -۲5 

 آموزشی - علمی محور

 جمهوری اسالمی ایرانتحول فناوری موشکی و راهبردهای دفاعی امنیتی  -۲

 در آنجمهوری اسالمی ایران ساخت موشک بالستیک )موشک قاره پیما ( و واکاوی قدت  -۱

 جمهوری اسالمی ایران و توانمندی پرتاب ماهواره نظامی -۳

 ساخت پهباد و افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران -4

 خت زیر دریاییجمهوری اسالمی ایران و بررسی قدرت سا -5

 ایران اسالمی جمهوری در ایهسته فناوری تحول و دستیابی فرآیند -6

 زیست محیط آلودگی کاهش در آن نقش و ایهسته انرژی -7 

  کشاورزی و غذایی صنایع در ای هسته انرژی کاربرد -8

 دامپروری و دامپزشکی در آن کاربرد و ایهسته فناوری -۹

 آب منابع مدیریت و ایهسته انرژی -۲1

  صنعتی تولیدات در ایهسته انرژی کاربرد و نقش -۲۲ 

  بهداشتی و پزشکی حوزه در ایهسته های تکنیک کاربرد مصادیق بررسی -۲۱

  ایران و جهان در رباتیک علم -۲۳

 زیست محیط و کشاورزی در تکنولوژی نانو تاثیر -۲4

 (ایران اسالمی جمهوری و نانو فناوری بر تاکید با)  اتم مقیاس در صنعتی -۲5

 (هاخانه نانو) معماری صنعت در تکنولوژی نانو نقش -۲6

 نانو فناوری سایه در روستایی جوامع توسعه -۲7

 مولکولی پزشکی و بنیادی هایسلول انداز چشم و کاربردها -۲8

 جدید های انرژی تولید و کربن کم اقتصاد توسعه -۲۹

 ایران و جهان در بازیافت صنعت توسعه -۱1

 فناوری و علم های پارک ایجاد ضرورت و اهداف -۱۲

  ایران و جهان در اشیا اینترنت کاربردهای و جایگاه -۱۱

 ها بوم زیست رفتن بین از و تخریب عوامل -۱۳

 ایران در سازی واکسن صنعت علمی و تاریخی مسیر بررسی -۱4



 (عملی - تئوری) فیزیک و شیمی کاربردی و خالق های آزمایش و علمی های مدل ساخت و طراحی -۱5

 پزشکی امور در مصنوعی هوش کاربرد-۱6

 هوشمند شهر و مصنوعی هوش -۱7 

 (عملی - تئوری) دیجیتال کتابخانه ساخت عنوان با( نویسی اندروید) موبایل اپلیکیشن ساخت -۱8

 (عملی - تئوری) تولید رونق و مقاومتی اقتصاد عنوان با سایت وب طراحی -۱۹

 (عملی -تئوری) "توانیم می ما" سناریوی با انیمیشن ساخت -۳1

  آن کاربردهای و ریاضی در طالیی نسبت بررسی -۳۲

  مختلف علوم و زندگی در آن های کاربرد و نقش و ریاضیات -۳۱

 کارآفرینی های فرصت توسعه در اینترنت و اطالعات تکنولوژی نقش -۳۳

 مجازی فضای و رسانه محور

 آن ملزومات و مجازی فضای مدیریت -۲

 مجازی فضای و رسانه در موثر ارتباطی پل عنوان به محتوا تولید اهمیت -۱

 مجازی فضای در اسالمی زندگی سبک و ارزشها هنجارها، ترویج-۳

 مجازی فضای در تقوا -4

 مجازی فضای در صداقت و حقیقت جایگاه بررسی -5

 مجازی فضای در عدالت جایگاه بررسی -6

 جامعه عمومی فرهنگ هدایت در آن نقش و رسانه -7

 بررسی تاثیر رسانه و فضای مجازی بر شکل گیری هویت دانش آموزان -8

 ایرسانه تربیت بر آن تاثیر و ایسوادرسانه مفهوم تبیین و شناسایی -۹

  زندگی سبک بر مجازی فضای و رسانه سیاه و سفید نقاط بررسی -۲1

 نوجوانان در خشونت یا افسردگی گسترش میزان بر مجازی فضای از استفاده رابطه -۲۲

 تخیلی یعلم های فیلم تماشای منفی و مثبت جوانب بررسی -۲۱

  هشی ورت می گیرد.تئوری به شکل مقاله پژقسمت صو دو عملی(ذکر گردیده است در  –نکته: عناوین موضوعی که در مقابل آن )تئوری

و در  ارسال گردد هر دو قسمت باید توسط پژوهشگر انجام گرفته و برای اولین مرحله داوری )غیر حضوری(و کار عملی و حجمی . 

 د.ارائه و دفاع نمایرا پژوهشگر باید هر دو بخش  ،صورت راهیابی اثر به مرحله دفاع

مرحله در و تمامی مراحل کار خود را علمی (را انتخاب می نمایند باید مستندات خود  –که عناوین موضوعی )تئوری  یلذا پژوهشگران

 اول به دبیرخانه ارسال نمایند. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم                                 

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 

رسیدن به بلوغ کامل راه طوالنی در پیش هایش در علوم و متون، در گهواره طفولیت دانش است و تا ی پیشرفتبشریت با همه

 است.

 "امام خمینی رحمه اهلل علیه "                                                                                                       

رساند جهت برگزاری هر چه به اطالع میبا عرض سالم و خداقوت خدمت مدارس شرکت کننده در هفتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا، 

 باشد.تر جشنواره اطالعات ذیل پیوست میمنظم

 

 عنوان ردیف

 جدول محدوده زمانی 1

 شیوه تایپ و آماده سازی مقاله 2

 شرایط ارسال اخبار مدارس جهت درج در سایت جشنواره 3

 دبیرخانه باید دارای فرم شناسه اثر باشد(( شناسه اثر )تک تک آثار ارسالی به 1نمونه فرم شماره یک ) 4

 ( فرم آمار کلیه شرکت کنندگان در جشنواره در سطح آموزشگاه2نمونه فرم شماره دو ) 5

 اثر برتر( 9( فرم آماریِ آثار ارسالی به دبیرخانه )3نمونه فرم شماره سه ) 6

 ( فرم مالک های داوری غیرحضوری4نمونه فرم شماره چهار ) 7

 ( فرم مالک های داوری حضوری5نه فرم شماره پنج )نمو 8

 

 

 

 دبیرخانه هفتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 1044 - 1041سال تحصیلی 

 

 

 

 
 



 
 

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم          

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 

 

 محدوده زمانی جدول  

 

 اقدامات الزم زمان اجرا عنوان برنامه

آغاز هفتمین جشنواره علمی 

 پژوهشی تا ثریا

 ارسال شیوه نامه و محورهای موضوعی 11/8/1411سه شنبه 

 به روز رسانی سایت جشنواره 11/8/1411شنبه سه  سایت جشنواره

 ارسال کلیه ی آثار به دبیرخانه 31/11/1411شنبه  زمان ارائه آثار

 مرحله داوری غیرحضوی 7/12/1411شنبه  داوری غیر حضوری

 اعالم منتخبین بخش غیر حضوری 21/1/1411شنبه  مرحله اول اعالم منتخبین

 )دفاع( مرحله داوری حضوری متعاقبا اعالم می گردد. داوری حضوری

جشنواره علمی  هفتمیناختتامیه  متعاقبا اعالم می گردد. اختتامیه

پژوهشی تا ثریا و تقدیر از پژوهشگران و 

 آثار برتر

 

 

 دبیرخانه جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
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          موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 مقاله سازی آماده و شیوه تایپ

برگه در باید پژوهش A4  با و ( قلمB zar –B lotus – B nazanin  و ) محیط   در ۲4 اندازه word  .از و ۳ حدود راست سمت از تایپ گردد 

  شود. گرفته نظر در حاشیه متر سانتی ۱ چپ سمت

صورت به تیترها اصلی عناوین Bold  شود. تایپ ۲6 اندازه با و 

 صورت به فایل ارسال به نیاز CD فایل مدرسه در محترم رابطین باشد.) نمی دبیرخانه به  Word خود سیستم در را آموزان دانش پژوهش 

 نمایند(. نگهداری

 ابتدایی(. صفحات احتساب صفحه تنظیم گردد )بدون ۱5صفحه و حداکثر  ۲5 در حداقل پژوهش متن 

 شدان به پژوهشی موضوع با مرتبط های سایت و کتاب معرفی به ملزم راهنما )دبیر پژوهشی اثر هر برای راهنما( )دبیر راهنما استاد انتخاب 

 باشد(. می آموزان

 ثریا تا پژوهشی علمی ،جشنواره مدرسه نام شهرستان، و استان نام پرورش، و آموزش ناحیه نام موسسه، نام موسسه، آرم جلد: ) روی 

 پژوهش(. سال تحصیلی، رشته و پایه پژوهشگران ، پژوهشگر/ نام راهنما، دبیر استاد/ پژوهش، ،عنوان

 الرحیم الرحمن اهلل بسم صفحه  

  موضوع عنوان -

  چکیده -

 کلیدی واژگان  -

 مقدمه  -

 )اهداف، سوال، فرضیه، اشاره به پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع، روش تحقیق( مسئله بیان  -

 محتوای اصلی مقاله )تجزیه و تحلیل( -

  گیری نتیجه -

 موضوع( مورد در مفید و کاربردی پژوهشگر پیشنهادات )پیشنهادات -

 انتشارات.( نشر، نام مقاله. مترجم. محل یا کتاب نام نشر(. خانوادگی، نام. )سال مآخذ )نام و منابع فهرست  -

 

 همین با گذشته سال های اثر این و بوده تکراری آموزشگاه طرف از ارسالی پژوهش شود مشخص داوری از مرحله هر در چنانچه 

 شد. خواهد حذف جشنواره از نظر مورد ، اثر است نموده شرکت کیفیت

 

 

 دبیرخانه هفتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 ۲411 – ۲41۲سال تحصیلی 

 
 
 



              موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 

 ثریا تا پژوهشی علمی جشنواره دبیرخانه به خبر ارسال شرایط

 

 :شامل شود نوشته word فایل در خبر متن -1

  خبر تیتر -

 (اختیاری) چکیده -

 (برچسب 3 حداقل) خبر هایبرچسب و خبر شرح - 

 دقت گردد متن ارسالی بدون غلط امالیی و تایپی باشد. -

 .باشد افقی صورت به تصاویر و شود ارسال خبر هر برای Width = 480  &  Height = 380 سایز  در تصویر سه حداقل -2

 در که:  News...cg2: )شود نوشته نمونه مانند Rar فایل نام. گردد ارسال Rar فایل یک در تصاویر همراه به خبر به مربوط  Word  فایل -3

 .باشد می تبار سایت در مدرسه نام مخفف Cg2 و گردد می درج ارسالی خبر شماره جاخالی قسمت

 .شود تنظیم 12 سایز با سطر 4 در حداقل خبر متن -4 

 (...شهر نام پسرانه، یا دخترانه ،...مدرسه  نام کامل ،...خبر  شماره) :باشد نمونه مانند ایمیل عنوان -5

 (،...شهر  نام پسرانه ، یا دخترانه ،...مدرسه  کامل ، نام...خبر  شماره) شود وارد اطالعات این مجدد ایمیل متن قسمت -6

 گردد ارسال دبیرخانه برای آن انجام از پس روز دو تا حداکثر ثریا، تا جشنواره با مرتبط مدرسه های فعالیت گزارش. 

باشدمی معذور باشد شده ذکر شرایط فاقد که اخباری درج از دبیرخانه. 

 

 

 ثریا تا پژوهشی علمی جشنواره دبیرخانه
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              امام حسین علیه السالمموسسه فرهنگی آموزشی 
 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 
 

 (1نمونه فرم شماره یک )

 شناسه اثر

  عنوان پژوهش

  نام شهرستان

  نام ناحیه

  نام آموزشگاه

  تلفن آموزشگاه

نام پژوهشگر / 

 پژوهشگران
 

  نام رابط

  تلفن همراه رابط 

 

 

 

 

 علمی پژوهشی تا ثریادبیرخانه هفتمین جشنواره 

 1044 - 1041سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 



             موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 (2نمونه فرم شماره دو )

 فرم آمار شرکت کنندگان درسطح آموزشگاه
 نام مدرسه و تلفن: ناحیه: نام شهرستان:

 تعداد آمار: رابط:تلفن همراه  نام رابط:

 

 نام پژوهشگر/ پژوهشگران پایه نام اثر ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

11    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

 دبیرخانه هفتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 1044 – 1041سال تحصیلی 

 

 

 

 



 

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 (3) سهنمونه فرم شماره 

 اثر برتر مدرسه( 9) ریِ آثار ارسالی به دبیرخانهفرم آما

 

 نام مدرسه و تلفن: ناحیه: نام شهرستان:

 تعداد آمار: تلفن همراه رابط: نام رابط:

 

 

 پژوهشگر/ پژوهشگراننام  پایه نام اثر ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 دبیرخانه هفتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 1044 - 1041سال تحصیلی 

 

 
 
 
 
 
 



              موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 (0)نمونه فرم شماره چهار 

 فرم داوری غیرحضوری )جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا(
 عنوان پژوهش:

 نام و نام خانوادگی پژوهشگر / پژوهشگران:

 نام شهرستان:                                        نام ناحیه:                          نام مدرسه: 

 توضیحات امتیاز مکتسبه امتیاز عنوان ردیف

   3 تحقیقچکیده  1

   5/1 واژگان کلیدی 2

   3 مقدمه تحقیق 3

   1 هدف تحقیق 4

   2 سوال تحقیق 5

   1 فرضیه تحقیق 6

   1 اشاره به پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع 7

   5/1 بیان روش تحقیق 8

   4 رعایت اصول درست نویسی، امالی واژگان، عالئم نگارشی 9

   5 دقیق موضوعمعرفی و تبیین  11

   2 رعایت ساختار پژوهش 11

   4 کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب 12

   5 میزان خالقیت و پرداختن به ابعاد تازه 13

   2 رعایت ارجاعات درون متنی و پایانی 14

   3 برداریامانت داری و اجتناب از کپی 15

   4 گیریمناسب بودن نتیجه 16

   5 بودن پیشنهادات ارائه شدهمفید و کاربردی  17

   4 اعتبار منابع و مآخذ مورد استفاده 18

 51 جمع امتیاز

 

 شرکت کننده : محترم قابل توجه مدارس  

دبیرخانه ارسال شده است.تاکید می گردد این فرم توسط داوران  انِشما از مالک های مورد نظر داور صرفا جهت اطالع 4ره فرم شما

 گردد.در زمان داوری تکمیل میمحترم دبیرخانه 
 

 

 دبیرخانه هفتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 1044 – 1041سال تحصیلی 

 

 

 

 



 

             موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 (5) پنجنمونه فرم شماره 

 فرم داوری حضوری )جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا(

 عنوان پژوهش:

 نام و نام خانوادگی پژوهشگر / پژوهشگران:

 نام شهرستان:                                        نام ناحیه:                          نام مدرسه: 

 توضیحات امتیاز مکتسبه امتیاز عنوان ردیف

   2 شروع مناسب 1

   4 ارائه مسلط و دقیق 2

   2 عبارات درست و دقیقبه کار بردن  3

   2 نظم منطقی گفتار 4

   3 دقیقه( 11دفاع  –دقیقه  11مدیریت زمان )ارائه  5

   2 تعامل و تقسیم کار منظم پژوهشگران 6

   2 بیان مقدمه 7

   2 بیان هدف و مساله تحقیق 8

   1 بیان روش انجام تحقیق 9

   8 بیان محتوای تحقیق 11

   5 محتوای تحقیق و دارا بودن اطالعات بیشترتسلط بر  11

   3 پاسخ مناسب به سوال تحقیق 12

   6 ارائه نتایج و پیشنهادات مفید و کاربردی 13

   8 پاسخ دقیق و مسلط به سوااللت داور 14

 51 جمع امتیاز

 شرکت کننده : محترم قابل توجه مدارس  

دبیرخانه ارسال شده است.تاکید می گردد این فرم توسط داوران  های مورد نظر داورانِصرفا جهت اطالع شما از مالک  5ره فرم شما

 گردد.محترم دبیرخانه در زمان داوری تکمیل می

 

 دبیرخانه هفتمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 1044 - 1041سال تحصیلی 

 


