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

 )) رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله((

 

 

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا نخستیناجرایی  نامهشیوه

 1044-1041سال تحصیلی 

 

 نظرات گوناگون برود و در عواقب امور بنگرد.بدانید عاقل ، کسی است که با فکر درست ،به استقبال 

 امام علی علیه السالم

 

 و داد سعادت ما به که قادری خداوند. نمود عطا ما به را دادن آموزش و آموختن فرصت که سپاسگزاریم نهایتبی را مهربان خدای        

 .دکشورن این های سرمایه ارزشمندترین و ترین بزرگ که فرزندانی سپرد، امانت به دستمان به را افتخار پر سرزمین این آموزان دانش

 استعدادِ با آموزِ دانش که دانیم می راستی به و آگاهیم کامالً تو یِ عطیه و لطف این قبال در خودمان مسئولیت به! خوبم خدای       

 سفید، و سیاه باطل، و حق پرتالطم مسیر این در را او که ماست وظیفه این و است روبرو غلط و درست اطالعات از دنیایی با امروزمان

 خدای.رساندب تعالی به و بخشیده معنا را خود زندگی چگونه بیاموزد تا نمائیم آشنا اندیشیدن و تفکر ارزش با و، کنیم همراهی دروغ و راست

 .هستیم تو مهربان نگاه و کمک محتاج راه این در! رئوفم

 یراستا در رسانیم می گرامیان شما اطالع به بدینوسیله دبستان، مقطع مدارس یِ فرهیخته همکاران خدمت احترام و سالم عرض با       

 دیدن  رفرات و دیدن اندیشیدن، و تفکر فرهنگ اشاعه هدف با و ساحتی تمام آموز دانش تربیت و بنیادین تحول سند اهداف متعالی تحقق

 سال علیه السالمهای امام حسین دبستان( دوم دوره) در ثریا تا پژوهشی علمی جشنواره نخستین  خالق؛ و جستجوگر آموزدانش تربیت و

 اهداف رسیدن ثمر به شاهد بزرگواران شما همت با و جشنواره نامه شیوه دقیق مطالعه با امیدواریم. شود می آغاز ۱۰۴۴- ۱۰۴۱ تحصیلی

 .باشیم جشنواره دستورالعمل در شده ترسیم

 جشنواره کننده زاربرگ

 السالم علیه حسین امام آموزشی فرهنگی موسسه       

 السالم علیه حسین امام ۳ واحد دخترانه اول دوره متوسطه: دبیرخانه 

 السالم علیه حسین امام ۳ واحد دخترانه اول دوره دبیرستان ،۲ سناباد خیابان انتهای  ،(سراب) سعدی میدان مقدس، مشهد :آدرس 

 ۱۳۰۵۴۵۳۱۵۰۴ _ ۱۳۰۵۴۵۳۱۵۰9   :دبیرخانه تلفن 

 http://soraya.tabaar.ir   :جشنواره سایت آدرس

 Soraya20@chmail.ir   :الکترونیک پست

 



 (کنندگان شرکت) مخاطبان

 امامهای دبستان( دوم دوره) پسرانه و دخترانه مدارس در تحقیق و مطالعه یِعرصه در توانمند و عالقمند آموزاندانش یِکلیه       

 (ها شهرستان و مشهد) السالم علیه حسین

 جشنواره  در شرکت اجرایی نامه شیوه

 .نمایند ارسال نفره دوهای گرو صورت به تحقیقی مقاله قالب در را خود آثار توانندمی محققان      

 مقاالت سازی آماده شیوه

 .نمایند ارسالیا دست نوشت )خط تحریری(  تایپی شکل دو به را خود تحقیقی مقاالت توانندمی محققان       

 :تایپی شیوه شرایط 

 (.Word محیط در ۱۰ اندازه و( B zar,B nazanin,B lotus)قلم با و A4 برگه در) 

 .باشدنمی CD صورت به تایپی فایل ارسال به نیازی 

 (.مقاله یابتدا صفحات احتساب بدون) گردد تنظیم صفحه ۱۴ در حداکثر و صفحه ۰ در حداقل تحقیقی مقاله متن 

 می موزآ دانش به مقاله موضوع با مرتبط معتبر های سایت و کتاب معرفی به ملزم راهنما معلم) تحقیقی اثر هر برای راهنما معلم انتخاب 

 (.ی آشنا به کارهای تحقیقی باشدآموز و حتی اولیاتواند از معلمان غیر مدرسه دانش.معلم راهنما میباشد

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

 (تهیه مقاله سال، تحصیلی پایه ،محققان/ محقق نام راهنما، معلم نام ،مقاله

  الرحیم الرحمن اهلل بسم یِ صفحه

 تحقیق عنوان

 تحقیق مقدمه 

 تحقیق هدف 

 تحقیق اصلی محتوای 

 گیری نتیجه

  پیشنهادات

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

 دبیرخانه به ارسالی آثار تعداد

 هبرنام ثریا، تا پژوهشی علمی جشنواره در شرکت به آموزاندانش حداکثری تشویق ضمن تقاضامندیم محترم رابطین و مدیران از       

 ارسال دبیرخانه به و انتخاب مدرسه، منتخب داوران توسط برتر اثر ۳ پایه هر از و شده برگزار مدرسه در داوری اول مرحله گردد ریزی

 (.شودمی ارسال دبیرخانه به اثر 9 حداکثر مدرسه هر از مجموع در) گردد

 دوم()مرحله  برتر آثار انتخاب شیوه 

 .گیرد می صورت مرحله دو در آثار داوری      

 مرحله به ظرفیت برابر سه نهایت در و گرفته قرار بندی امتیاز و داوری مورد حضوری غیر بخش تخصصی داوران توسط آثار کلیه -۱

 .یابدمی راه حضوری داوری

 و یافته حضور دبیرخانه محل در اندیافته راه داوری نهایی مرحله به آنها آثار که محققانی مرحله این در( دفاع) حضوری داوری مرحله -۲

 .نمایندمی دفاع مربوطه داوران حضور در خود مقاالت از



 مقاله  موضوعات

 ادامه در. باشد می مجازی فضای و رسانه آموزشی، - علمی مقاومتی، اقتصاد اجتماعی، - فرهنگی محور؛ چهار در مقاالت موضوعات       

 :گردد می اعالم ذیل شرح به مقاالت موضوعات ،موفقیت آرزوی ضمن

 :اجتماعی -فرهنگی محور

 اطراف ما جهان در هماهنگی و نظم ازهایی نمونه

 ویژگی های شخصیتی یک انسان دوست داشتنی

 هانقش نماز در دوری از گناه و زشتی

 بررسی کارکردهای مسجد یا کاربردهای مسجد

  زندگی در آن آداب و زیارت اهمیت

 و نقش آن در زندگی ما داریامانت

 رابطه خشنودی مادر و رضای خداوند

 گیری در زندگیاقداماتی برای بهترین تصمیم

 چگونگی یک زندگی آرام و شاد با احساس خوشبختی

 عصبانیت و کنترل خشم

 نقش امید و امیدواری در پیشرفت کارها

 نقوانین مدرسه و نقش دانش آموزان در رعایت آ

 ویژگی های دوست خوب و حد و مرز دوستی

 بررسی نقش مسئولیت پذیری و اهمیت آن در زندگی 

 هاچگونگی رابطه ما با همسایگان و وظایف ما در مقابل آن

 هاشناسایی مکان های عمومی محله ما و کاربردهای آن

 زندگی اجتماعی و رعایت آداب معاشرت

 مشورت و همفکری و اهمیت آن در زندگی

 های مشترک ملت ایران و اهمیت این اشتراکاتنشانه

 دوران اسالمی و علل گسترش علوم وفنون و پیشرفت دانشمندان اسالمی

 ما در آبادانی و پیشرفت کشورمان نقش موثر

  :مقاومتی اقتصاد محور

 ایرانی به خرید کاالهایدیگران نقش ما در تشویق 

 نکنیم اسراف کنیم و جوییصرفه چگونه

 های ابداعی و کاربردی تشکیل شده از مواد دور ریختنیدست سازه ساخت

 تولید محصوالت ابداعی دارای جذابیت و کاربردی و قابل عرضه

 

 



 :آموزشی – علمی محور

  تر و خشک هایزباله تفکیک فواید

 زمین زیبای یِسیاره از مراقبت در ما وظایف

 هازیستگاه تخریب و حفظ در ما نقش 

 در سالمتی ورزش نقش

 هاجنگل نگهداری درحفظ و ما وظیفه و هاجنگل

 آن فواید و( تجدید قابل) نو هایانرژی

 :مجازیفضای و رسانه محور

 تا حال گذشته ارتباط جمعی از  وسایل

  از منفعت تا ضرر های آن (موبایل) همراه تلفن

  کامپیوتری هایِهای بازیضرر و فواید 

  خوب و مناسب کامپیوتریِ هایبازی هایویژگی

  ما آگاهی و رشد در تلویزیونی هایبرنامه نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 

 فرم معرفی رابطین نخستین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 السالمدبستان های دوره دوم مدارس امام حسین علیه 

 1044-1041سال تحصیلی 

 

 غرب در آن افتاد. که نیفتیم ای چاله همان به ما تا شود همراه ایمان و اخالق با باید علم                               

  رهبری(( معظم ))مقام                                                                                                                                  

 

 احترام و سالم با

 این یققبرگزاری د اهمیت لزوم به توجه با تا ثریا و پژوهشی علمی جشنوارهنخستین  پیرو برگزاری      

 معرفی رمف تکمیل به نسبت خواستاریم جشنواره در کننده شرکت مدارس محترم مدیران کلیه از جشنواره

  جشنواره ایمیل طریق از دبیرخانه به و ارسال جشنواره رابط

 . فرمایند اقدام 04/9/1044تا تاریخ   soraya20@chmail.irآدرس  به

 

 شهرستان:نام   مقطع:  جنسیت: نام آموزشگاه :

 
 آدرس و شماره تماس آموزشگاه:  نام و نام خانوادگی مدیر:

 

 

 سمت در آموزشگاه: نام و نام خانوادگی رابط جشنواره:

 

 

 شماره همراه:  مدرک و رشته تحصیلی:

 

 
 

 

  مهر و امضا                                                                                                                                                  
 

 دبیرخانه جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

۱۰۴۱ _ ۱۰۴۴ 

 



 

                                                                           

      موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 

 

 محدوده زمانی جدول  

 

 اقدامات الزم زمان اجرا عنوان برنامه

جشنواره  نخستینآغاز 

 علمی پژوهشی تا ثریا

 ارسال شیوه نامه و محورهای موضوعی ۰۱/9/۰۵۱۱سه شنبه 

 به روز رسانی سایت جشنواره ۰۰/۴/۰۵۱۱دوشنبه  سایت جشنواره

 ارسال کلیه ی آثار به دبیرخانه ۵۱/۰۰/۰۵۱۱شنبه  زمان ارائه آثار

 مرحله داوری غیرحضوی 7/۰1/۰۵۱۱شنبه  داوری غیر حضوری

 اعالم منتخبین بخش غیر حضوری 1۱/۰/۰۵۱۰شنبه  اعالم منتخبین

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

علمی پژوهشی تا ثریا و اختتامیه جشنواره  متعاقبا اعالم می گردد. اختتامیه

 و آثار برترتقدیر از محققان 

 

 

 دبیرخانه جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

۱۰۴۱ _ ۱۰۴۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    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 -۰

  خبر تیتر -

 (اختیاری) چکیده -

 (برچسب ۵ حداقل) خبر هایبرچسب و خبر شرح - 

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

 افقی صورت به تصاویر و شود ارسال خبر هر برای Width = 480  &  Height = 380  سایز در تصویر سه حداقل -1

 .باشد

: شود نوشته نمونه مانند RAR فایل نام. گردد ارسال RAR فایل یک در تصاویر همراه به خبر به مربوط  Word  فایل -۵

(News...cg2  :و گردد می درج ارسالی خبر شماره جاخالی قسمت در که Cg2 باشد می تبار سایت در مدرسه نام مخفف. 

 .شود تنظیم ۰1 سایز با سطر ۵ در حداقل خبر متن -۵ 

 (... شهرنام پسرانه، یا دخترانه ،... مدرسه کاملنام  ،... خبر شماره:)باشد نمونه مانند ایمیل عنوان -۳

 (،... شهر نام ، پسرانه یا دخترانه ،... مدرسه کامل نام ،... خبر شماره) شود وارد اطالعات این مجدد ایمیل متن قسمت -۰

 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

۱۰۴۱ _۱۰۴۴ 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 

 (۱نمونه فرم شماره یک )

 شناسه اثر

  تحقیقعنوان 

  نام شهرستان

  نام ناحیه

  نام آموزشگاه

  تلفن آموزشگاه

  محققاننام 

  نام رابط

  تلفن همراه رابط 

 

 

 

 

 ثریا تا پژوهشی علمی جشنواره دبیرخانه

۱۰۴۱ _۱۰۴۴ 

 

 

 

 

 

 



 امام حسین علیه السالمموسسه فرهنگی آموزشی 

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 

 (۲نمونه فرم شماره دو )

 فرم آمار شرکت کنندگان درسطح آموزشگاه

 نام مدرسه و تلفن: ناحیه: نام شهرستان:

 تعداد آمار: تلفن همراه رابط: نام رابط:

 

 محققاننام  پایه نام اثر ردیف

۰    

1    

۵    

۵    

۳    

۰    

7    

۴    

9    

۰۱    

۰۰    

۰1    

۰۵    

۰۵    

۰۳    

۰۰    

۰7    

۰۴    

۰9    

1۱    

 علمی پژوهشی تا ثریاجشنواره دبیرخانه 

 ۱۰۴۴ – ۱۰۴۱سال تحصیلی 

 



 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 (۳) سهنمونه فرم شماره 

 اثر برتر مدرسه( 9) ریِ آثار ارسالی به دبیرخانهآمافرم 

 

 نام مدرسه و تلفن: ناحیه: نام شهرستان:

 تعداد آمار: تلفن همراه رابط: نام رابط:

 

 

 محققاننام  پایه نام اثر ردیف

۰    

1    

۵    

۵    

۳    

۰    

7    

۴    

9    

 

 

 دبیرخانه جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 ۱۰۴۴ - ۱۰۴۱سال تحصیلی 

 

 

 

 

 

 



 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 (۰نمونه فرم شماره چهار )

 فرم داوری غیرحضوری )جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا(

 

 :تحقیقعنوان 

 :محققاننام و نام خانوادگی 

 نام شهرستان:                                        نام ناحیه:                          نام مدرسه: 

 توضیحات امتیاز مکتسبه امتیاز عنوان ردیف

   ۵ تحقیق مقدمه ۰

   ۵ تحقیقهدف  1

   ۳ رعایت اصول درست نویسی، امالی واژگان، عالئم نگارشی ۵

   ۴ کیفیت متن تحقیق ۵

   ۰ میزان خالقیت و پرداختن به ابعاد تازه ۳

   ۰ برداریامانت داری و اجتناب از کپی ۰

   ۵ گیریمناسب بودن نتیجه 7

   ۰ مفید و کاربردی بودن پیشنهادات ارائه شده ۴

   ۵ اعتبار منابع و مآخذ مورد استفاده 9

   ۵ زیبا سازی ظاهری تحقیق ۰۱

 ۳۱ جمع امتیاز

 

  توجه مدارس شرکت کننده :قابل 

صرفا جهت اطالع شما از مالک های مورد نظر داوران محترمِ دبیرخانه ارسال شده است.تاکید می گردد این فرم ۵فرم شماره 

 گردد.توسط داوران محترم دبیر خانه در زمان داوری تکمیل می
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 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

 جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا
 

 (5) پنجنمونه فرم شماره 

 فرم داوری حضوری )جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا(

 تحقیق:عنوان 

 :محققاننام و نام خانوادگی 

 نام شهرستان:                                        نام ناحیه:                          نام مدرسه: 

امتیاز  امتیاز عنوان ردیف

 مکتسبه

 توضیحات

   1 شروع مناسب ۰

   ۵ ارائه مسلط و دقیق 1

   1 به کار بردن عبارات درست و دقیق ۵

   1 نظم منطقی گفتار ۵

   ۵ دقیقه( ۰۱دفاع  –دقیقه  ۰۱مدیریت زمان )ارائه  ۳

   1 محققانتعامل و تقسیم کار منظم  ۰

   1 بیان مقدمه 7

   1 بیان هدف  ۴

   1 بیان روش انجام تحقیق 9

   ۰۱ بیان محتوای تحقیق ۰۱

   ۳ تسلط بر محتوای تحقیق و دارا بودن اطالعات بیشتر ۰۰

   ۰ کاربردی و مفید پیشنهادات و نتایج ارائه ۰1

   ۴ داور تسواال به مسلط و دقیق پاسخ ۰۵

 ۳۱ جمع امتیاز

 

  : قابل توجه مدارس شرکت کننده  

 دبیرخانه ارسال شده است.تاکید می گردد این فرم  صرفا جهت اطالع شما از مالک های مورد نظر داوران محترمِ ۳ره فرم شما

 خانه در زمان داوری تکمیل میگردد.توسط داوران محترم دبیر 

 دبیرخانه جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

 ۱۰۴۴ - ۱۰۴۱سال تحصیلی 

 


