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االت ؤسپاسخ به براي  ،«ژه پژوهشيطراحي و انجام يك پرو» آموزان در زمينهاين محور به دنبال توانمندسازي دانش

ور به منظاز فرايند و توالي منطقي روش علمي و پژوهشي  ل اطراف خود با استفادهو حل مسائ فردي و اجتماعي

مسائل  ،شانخودبتوانند آموزان دانشبه طوري كه  شايستگي الزم براي خودارزيابي و خودشكوفايي است.كسب 

 .ندنمايتجربه كسب و  دهداكاو قرار  و علمي را مورد كند

سب با متناهاي پژوهشي كسب مهارت ،آموزي در جشنواره نوجوان خوارزميهاي دانشهدف اصلي از انجام پژوهش

نويسی، آوري اطالعات، هدفيابی، مشاهده كردن، جمعمسئله»: نظيراول متوسطه  آموزان دورهسني دانش دوره

، تدوين گزارش، عات، بهره گیري از منابع، ساخت ابزار مصاحبه، تجزيه و تحلیلآوري اطالشناسايی روش و ابزار در جمع

اي و هاي كتابخانهانجام پژوهش ضمن توجه به در اين راستااست.  «توانايی ارائه نتايج و ارائه پیشنهاد پژوهشی

  .نقش اصلي را داشته باشد آموزدانش ،در انجام يك طرح پژوهشي ضروري است ،ميداني

 ،روهيبه صورت گ (و استاني اي/ شهرستانيناحيه /ايمنطقه ،ايدر تمام مراحل )مدرسهآموزان ر پژوهشي دانشآثا

 شود:ال ميبه مرحله بعد ارس« مستندات مربوطه» اثر برگزيده به همراه توليد و پس از ارزيابي، هاي زيرمطابق گام

 انیشهرستانی و است /مراحل مدرسه اي، منطقه اي/ ناحیه اي 

 (يا تركيبي كيفي ،به صورت كمي)انجام پژوهش گام اول: 

 بررسي مستندات پژوهش(از طريق )ارزيابی غیرحضوري گام دوم: 

 (ارائه شفاهي ودفاع از پژوهشاز طريق ) ارزيابی حضوريگام سوم: 

 توجه: 

 ت نمايند.آموزان را راهنمايي و هدايدانش ،مراحل جشنوارهدر تمام « دبيران راهنما»ضروري است  .1

 دقيقه( است. 20) كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور جمعاً .2

هاي پیشین جشنواره موفق به كسب مقام در مراحل آموزي كه در دورههاي دانشآموزان و گروهآثار و تولیدات دانشنكته:  *

به وره از جشنواره هستند كه اثر تولیدي خود را ين داند، در صورتی مجاز به شركت مجدد در ااي و استانی( شدهاي، منطقهمدرسه

 داده باشند. درصد تغییر در )محتوا، كاركرد و فعالیت( 50حداقل روزآوري نموده و يا 

 ژپوهش محور -1
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي
 امتیاز 07                                اتارزيابی غیرحضوري از طريق بررسی مستند گام اول:                                                  

 

ف
دي

ر
 

 ضريب زيرمعیار معیار
 امتیاز

 مكتسبه
 ذكردقیق داليل كسر 

 امتیاز

 موضوع 1

 

   2 روشن و قابل فهم بودن
   2 نو بودنجديد و 

   2 بودن مفيد و كاربردي

 لهبیان مسئ 2

   2 داشتن چارچوب نظري
   2 به شكل مستند همسئلبيان 

   2 لهئاشاره به شرايط خاص مس
   2 برجسته نمودن متغيرهاي اصلي

   2 هاي پيشيناشاره به پژوهش

 اهداف پژوهش 3
   3 پژوهش و موضوع لهئمرتبط با مس

   3 جامع بودن و تحت پوشش قراردادن تمام موضوع

4 
 /االتؤس
 پژوهشهاي فرضیه

   2 ژوهشپ اهدافمرتبط با 
   2 امكان وارسي كردن /آزمون پذير بودن

   2 ها و چارچوب نظريتناسب با ديدگاه

 روش پژوهش 5

   4 تعيين و تشريح روش مناسب با موضوع پژوهش
   3 گيري مناسبمعرفي دقيق جامعه آماري و نمونه

   2 هاي آماري مناسبيا آزمون استفاده از ابزار
 1 اعتبار و روايي ابزار يا پژوهشاشاره به 

6 
 تجزيه و تحلیل

 هاداده

   4 استفاده از جداول و نمودارهاي گويا و روشن
   4 هاي تحليلتحليل يا استنباط مناسب از جداول ارائه شده يا توضيح روش

   4 هاگويي به همه سواالت/ فرضيهپاسخ

 گیرينتیجه 7

   2 هاي پژوهشيمبتني بودن بر تحليل داده
 1 رچوب نظريهاي پژوهش با توجه به چاتحليل يافته

 1 هاي قبلي و داليل احتمالي آنها با نتايج پژوهشاشاره به تشابه يا تفاوت يافته
   2 گويي به سؤاالتها و يا  پاسخموفقيت در رد يا اثبات فرضيه

 2 پژوهش يهاليتحل از خاستهبر و ، بديععملي بينانه،واقع پيشنهادهاي

   2 هاها و مديريت درست آنبيان منطقي محدوديت
   2 رعايت ساختار تحقيق

 تدوين گزارش 8

   2 رعايت ارجاعات درون متني و پاياني
   2 ها و ارجاع به منابعقولداري در نقلامانت

   2 به روز بودن منابع
   2 شيرعايت نكات ادبي و ويراي

   70از  جمع امتیاز

 70جمع امتیاز از  امتیاز به عدد: به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 ................: ........در همگام گروه شناسه ....ن: ...................تلف ................................ -2  : ...........................تلفن.................... .......................  -1كدملی دانش آموزان: 

 انهپسر  دخترانه            خاص عادي  نوع مدرسه:                                   نام مدرسه: 
 :حصیلیت رشته                           نام دبیر راهنما:                                     تلفن مدرسه:

 استــــــان:
 شهرستان: ناحیه/ منطقه/

 ايه تحصیلی:پ ساعت:                         تاريخ داوري: 

 موضوع پژوهش:

 غیرحضوري یارزياب -1 -1برگ شماره مونن
 پژوهش محور
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي
 امتیاز 03           (                   از پژوهشارائه شفاهی ودفاع )ارزيابی حضوري گام دوم:                                          

 

 
 امتیاز زيرمعیار معیار رديف

 امتیاز
 مكتسبه

 توضیحات
 )ذكر دقیق داليل كسر امتیاز(

 كیفیت ارائه 1

   4 ارائه مسلط و منسجم مطالب

   2 انديشيتعامل و هم

   2 تعامل و تقسيم كار در ارائه

   2 فن بيان

   4 ق پژوهشيرعايت اخال

   2 دقيقه10تا  7مديريت مدت زمان ارائه 

2 

 پاسخگويی
 سؤال 5به 

) از مراحل و فرآيند 
 انجام پژوهش(

   3 هدف از انجام پژوهش

   3 آوري اطالعاتهاي جمعداليل توجيهي شيوه

   3 تجزيه و تحليل اطالعات

   2 امكانات و منابع مورد استفاده

   3 ربرد نتايج پژوهشتبيين كا

   30جمع امتیاز از 

 
 

 )بازخورد و ثبت عملكرد دانش آموزان(

 

آموز انجام نشده پژوهش توسط دانشمشخص شود  ، اگرآموز انجام شود. در هر مرحلهتوسط خود دانشپژوهش ضروري است * 
 .از گردونه رقابت خارج شودكار بايد  ؛است

 .شناسه گروه در همگام: ................................ ..................................موضوع پژوهش: .........................................................

 دقیقه 20زمان ارائه:                          :                          و ساعت ارائه تاريخ

 100از  امتیازجمع كل  : ............................................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 ناظر: نام و نام خانوادگی امضا:

ی حضوري ارزياب -2-1برگ شماره نمون
 محور پژوهش
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 فرايند اجراي بندزماننمايه  

 

 ي هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمیفرآيند اجرابندي انزمنمايه 


