نوآوری علمی در درجه اول اهمیت است این را من از این جهت میگویم که باید یک فرهنگ بشوود ایون نواندیشوی ف وخ م اووت اسوا ید
نیست م اطب آن کل محیخ علمی هم است باید زمینه ای فراهم کنیم که استعدادهای جوانان کشور شکوفا شود وشعار جذاب ولید فکر و علم بوه

مع
حرکتی جدید وپایدار بدیل گردد " .مقام ظم رهبری "
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ویژه دانش آموزان مدارس ابتدایی امام حسین(ع)

حس
مؤسسه رفهنگی آموزشی امام ین (ع)
کارشناسی دبستان و پیش دبستانی

این راه طی شده در (علم پژوهش)با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و بیشتر،ما هنوزاز قله های دانشش هاشاب باشیار
عقبیم باید به قله ها دست یابیم باید از مرز های کنونی دانش در مام ترین رشته ها عبور کنیم  .....اینشک مااببشه عمشومی مشن از

شما هواناب آب است که این راه را با احااس مائوبیت بیشتر و همچوب یک هااد در پیش گیرید.

مع
از بیاانت مقام ظم رهبری از بیانیه گام دوم

بسمه تعالی
همانگونووه کووه همکوواران ارجمنوود م لوو مووی باشووند در سووال حاوویلی جوواری  98-99جشوونوارج جووابربن حیووان بووه
جشنواره جابربن حیان و فرصت های متنوع یادگیری غییر پیدا کردج است که شرح آن از طریق ادارات به اطالع مدارس رسیدج است  .و
با وجه به بررسی های انجام شدج برگزاری" جشنوارج " در سال جاری بر مبنای ب ش مهارت هاارعهمی ا ه آن خواهود بوود ههماننود سوال
گذشته) و مدارس در مهارت های دیگر" جشنواره جابر بن حیان و فرصت های متنوع یادگیری" در نواحی آ.پ شرکت فعوال داشوته باشوند.
ضمنادر صورت غییر در شیوج اجرا جشنوارج مرا ب به اطالع مدارس خواهد رسید.
نکاتی پیرامون جشنواره در بخش مهارت های علمی(همان جشنواره جابربن حیان سال گذشته)شرح ذیل اعالم می گردد:

ههنقش معلمان:


باال بردن دقت دانش آموزان نسبت به محیخ پیرامون به منظور هدایت آنان نسبت به چرایی پدیدج ها



ایجاد انگیزج در دانش آموزان و ماس با افراد مت اص جهت ایفای هرچه بهتر ن ش خود به عنوان راهنمای دانش آموزان



ایفای ن ش یک راهنما و پشتیبانی از ایدج های دانش آموزان و پرورش خالقیت آنها



نشان دادن اشتیاق به پروژج دانش آموزان ،پی گیری مداوم و حسین کار آنان

نقش خانواده:
خانوادج نیز به عنوان بستری مناسب که می واند استعداد های دانش آموزان را شکوفا سازد،همیشه از جایگواج مهموی برخووردار بوودج
است.ن ش حمایتی وا لدین ،شویق هاو همفکری و مساعدت آنان در انجام پژوهش ها میتواند در وسعه فرهنگ پژوهش در بین دانوش آمووزان
ن ش بسزایی داشته باشد.از آنجا که جهت انجام پژوهش الزم است ا دانش آموزان در خارج از محیخ مدرسه نیز فعالیت بپردازند لذا همکواری
والدین در این زمینه ضروری است.
نقش دانش آموزان:
 کنجکاوی در محیخ پیرامون،حساسیت نسبت به سواال ی که در زندگی واقعی برای او پیش می آید و نهایتا انت اب یک موضوع برای پروژج
 دنبال کردن دستورالعمل های مربوط به نمایشگاج علمی مدرسه و در نهایت دریافت مواف ت اولیای خانه و مدرسه برای انجام پروژج مورد نظر
 انجام و کمیل پروژج خود
 ساخت یک ابلوی نمایش – متناسب با وانمندی و پایه دانش آموزان


وضیح و بیین پروژج خود برای سایر دانش آموزان و بازدیدکنندگان در جریان نمایشگاج

سند تحول ملی بنیادین آموزش و پرورش
 oبا استناد به راهکاره 8/3و  ) 13/2سند حول بنیادین آموزش و پرورش که اشارج به مشارکت دانش آموزان در فرآیند و ربیت دارد و همچنوین فاول ششوم
حول بنیادین هراهبردهای کالن) بند  6گسترش و عمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی ،خالقیت و نوآوری،نظریه پردازی و مستند سازی جربیوات علموی –
ربیتی بومی در نظام علیم و ربیت رسمی عمومیههدف های کالن 1،2،4و)8
 oبند  -7بهرج مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام علیم و ربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمیههدف های کالن )1،2،7،8
 oبند  -15ار ای جایگاج علم وعلم آموزی به عنوان عامل موث ر در دستیابی به حیات طیبه با اکید بر حیثیوت کاشوفیات و م لوبیوت علمههودف هوای کوالن
)1،2،7،8
 oفال هفتم حول بنیادین ههدفهای عملیا ی و راهکار ها)بند  1از دانش های پایه و عمومی سازگار با نظام معیوار اسوالمی،هم چنوین از ووان فکور،در و
کشف پدیدج ها و رویدادها به عنوان آیات الهی و جلی فاعلیت خداوند در خل ت و نیز دانش،بینش و مهارت ها و روحیه ی مواجه ی علموی و خوالق بوا
مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی برخورد دارند.
 oبند  -23وسعه ی ظرفیت پژوهش و نوآوری،نظریه پردازی و مستندسازی جربیات ربیتی بومی ه)2،7،8

-

ل فا از دانش آموزان خواسته شود در صفحه پیوست شمارج 1هکاربرگ شناسنامه جوابر بون حیوان)موارد را خوانوا بنویسوند ،بوا قلوم
 koodak12ایپ کنند.در اختیار مسئول جابر قرار دادج ویرایش گردد.سپس از طرح دانش آموزان یک عکوس رنگوی قابول روئیوت
گرفته شودهبه صور یکه عکس پروژج در قسمت عنوان باالی برگه قرار گیرد،مشابه نمونه پیوست) حوال از پشوت و روی 30کواربرگ
آمادج شدج عکس هیه و به ر یب پایه اول ا ششم مر ب نمودج و به وسیله فیش حداکثر ا مورخه  98/11/21همراج فرم های کمیل
شدج 2و 3پیوست به دبیرخانه حویل دادج شود.

-

توجه :ایپ کرتبرگهجربر با قلم  BZar12ایپ شود.
"هکرتبرگهن ونههپیوسته()3-2تک یلهوهترهنی ههاسفندهتحویلهدبیرخرنههگردد".

-

هر آموزشگاج می واند حداکثر  30کار ،بر ر را به نمایشکاج مؤسسه ارسال نمایند.

-

وجه داشته باشید آثار باید در گروج های فردی،دو نفرج یا سه نفرج باشند.

-

سه نمونه کاربر ر که قابل ارائه و دفاع وسخ دانش آموزان هیه کنندج باشد را به دبیرخانه معرفی ا در جلسه حضوری با عودادی از
دانش آموزان،داوران و اولیای آنان ارائه و دفاع نماید.

-

سعی خواهد شد کاربرگ کار های بر ر به صورت مجله در اختیار مدارس قرار گیرد.

ستاد برگزاری جشنوارجهدبیرخانه)
-

دیرخانه:مشهد م دس،چهارراج پل خاکی -دبستان پسرانه امام حسین واحد2
آدرس سایت دبیرخانه:

http://sb2.taaar.com

لفن دبیرخانه38419299 -38419767:

آدرس وب سایت جشنوارجJabber.tabbar.ir :

وظایف وچارت ستاد برگزاری "جشنواره جارببن حیان"

مدیر عامل
کارشناسی ابتدایی
دبیرخانه
کمیته محتوایی

کمیته روابط عمومی

کمیته تدارکات

کمیته مستند سازی

عیین موضوعات پژوهشی

آمادج سازی سایت دبیرخانه

ثبت مراحل کار

ارائه فرم ارزیابی

ثبت اخبار و م االت

هیه امکانات مورد نیاز جشنوارج

ثبت جلسات م تلف

هیه شیوج نامه اجرایی

طراحی و پوستر،لوح دیر

آمادج سازی نمایشگاج

دریافت وثبت آثار

برنامه ریزی جهت داوری

ار باط با موسسه

هیه هدایا و لوح دیر

برگزاری جلسات وجیهی

هماهنگی با مسئولین نمایشگاج

پاس گویی به سواالت

پذیرایی

بلیغات و اطالع رسانی

جدول زمانبندی جشنواره علمی ،پژوهشی جابر بن حیان
دهه اول آذر : 98هیه پوستر جابر  -آغاز به کار سایت  -اولین جلسه راب ین
نیمه اول دی ماه  :98ابالغ شیوج نامه جشنوارج
نیمه دوم دی ماه  :دومین جلسه راب ین
نیمه دوم بهمن :حویل فلش کاربرگ ها
نیمه اول اسفند :سومین جلسه راب ین -حویل فرم پیوست 2و3
اردیبهشت  :99داوری آثارهاعالم منت بین )  -برگزاری نمایشگاج ه دیر از منت بین پنجمین دورج )

سرلهتحصیی ه99-98

پیوست 1
کاربرگ شناسنامه جابربن حیان

نام و نام خانوادگی:

پایه تحصیلی:

نام آموزشگاه:

تاریخ تنظیم اثر:

موضوع:

نوع پژوهش:

الف)علت انتخاب موضوع(بیان مسئله):

ب)مراحل انجام کار(به صورت خالصه):

ج)ابزار و امکانات مورد استفاده:

د)نتیجه این پروژه:

پیوست 2
لیست  30اثر بر ر جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان سال حایلی 99-98
نام دبستان :
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

عنواب پروژه

نوع پروژه

نام اعضای گروه

پیوست 3
لیست دفاعیه جشنواره جابربن حیان سال حایلی 99-98

گروه 1

گروه 3

گروه 2

نام پروژه:

نام پروژه:

نام پروژه:

نام اعضای گروه:

نام اعضای گروه:

نام اعضای گروه:

پیوست 4
لیست دفاعیه جشنواره جابر بن حیان سال حایلی 99-98

ذخیره

گروه ب

گروه ابف
نام پروژه:

نام پروژه:

نام اعضای گروه:

نام اعضای گروه:

