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 مؤسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ

 انتشارات رمز
 آموزشگاه علمی آزاد پسرانه رهجوی دانش



 مقدمه

 ها تیاولو نیاز ا یبانیپشت یکردهایاز رو یکیو  شده ئهاراکشور  یعلم و فناور یها تیاولواز  یکشور فهرست یدر فصل سوم نقشه جامع علم
 ژهیو یسازوکارهااز  یکیعنوان شده است  دار تیاولو یها حوزهدر  ازینخبه و متخصص مورد ن یروهایو جذب ن نیتأم ینظام آموزش برا تیهدا»

 یو ساختار طیمحهستند تا دانش آموزان در  یصتفر ها کارسوقدانش آموزان( است.  یآموزش یها کارگاهها ) خصوص کارسوق نیدر ا مؤثرو 
از  یبخش ها کارسوقگوناگون آشنا شوند.  یها یفناورو بند نمره، با علوم و  دیو ق یآموزش کینظام کالس یها تیمحدودجذاب، فارغ از 

 .دیآ یمبه اجرا در موجود در مدارس  تیداوطلبانه( است که با استفاده از ظرف تیفعال عنوان به) برنامه فوق یها تیفعال

کارسوقفيتعر
محدود  یچند قالب زمان ای کیاست که در  ییها دورهاست و شامل  یکارگاه آموزش یواژه ورک شاپ، و به معنا یواژه کارسوق، معادل رسم

و  ها حوزهبا  شتریهر چه ب یی، آشناها آندر  لگریتفکر نقاد و تحل جادیدانش آموزان، ا یها فراگرفتهبه  یبخش عمق یدر راستا عموماًو  شود یمبرگزار 
و  شود یمچند جلسه برگزار  ای کیاست، هر کارسوق در  یعموم یها اتیعملنقش فعال در  یفایو کسب تجربه و ا یو پژوهش یعلم یها نهیزم

 نیمع یبند زمان ی، منظم و دارامنسجم یگروه تیفعال کیکارسوق عبارت است از  گرید یانیاست. به ب قهیدق ۰۹۹تا  ۰۹ نیهر جلسه ب زمان مدت
 .شود یمو اجرا  یطراح یتیو ترب یاجتماع ،یفرهنگ ،یآموزش ،یعلم شده نییتع شیکه با اهداف از پ

  ها ضرورتو  اهداف
 یکارگاه یعلم یفضا کی در جانیه و نشاط قی. تزر١
 در بستر آموزش فعال  یفرهنگ -یعلم نینو یها سرفصلدانش آموزان با  ییآشنا. ۲
  یمیکار ت یتجربه واقع. ۰
 آموزان  مدرسه با دانش یو پژوهش یو آموزش ییعوامل اجرا نیب تر یمیصمو  کیارتباط نزد جادی. ا۴
 در گروه  استعدادها میتقس و یرژ، انزمان تیریمد. ۵
 خاص دانش آموزان  یو رشد استعدادها ییبستر مناسب جهت شکوفا جادی. ا۶
 درس  از متفاوت یشگاهیآزما . تجربه٧
  یآموزش یسنتمتفاوت از ساختار  دیاسات با یکارگاه ی. تجربه فضا۸
 مورد آموزش در حیصح فکریی ده جهتء و اولیا . جذب۰

 برتر، نخبگان و دانش آموزان مستعد یاستعدادها انیدر م ها مهارتو انتقال دانش و  تیری. مد١۹

 کارسوقازجهتهدفانواع

 نیا یها پاسخ افتنی ی. براشود یمآغاز  سؤالچند  ای کیو با طرح  نیمع نهیزم کیدر  ها تیفعال ،نوع کارسوق نی: در ایعلم یها کارسوق. ١
و  ییدرک چرا یبر روش تفکر نقاد و واگرا برا دیتأک، همراه با استاد و با شده یزیر برنامه یفکر یخط جستجو کیدر  آموز دانش، ها پرسش

 .کنند یموضوع پژوهش م یونگچگ

اوقات مفرح است. دانش آموزان در  جادیو ا یدوره نوجوان جاناتیه هیبه دنبال تخل ها کارسوقنوع از  نی(: ایعلم یحی)تفر یجانیه یها کارسوق. ۲
 .کند یممثبت را تجربه  یها جانیهو  یاجتماع یها مهارتدر حوزه  تیکارسوق فعال نیا

و حل مسئله دانش آموزان است.  یو مهارت کنجکاو یتوان مشاهده گر تیتقو ملانوع، ش نیاهداف ا نیتر مهم: یپژوهش یها کارسوق. ۰
 شنهادیارائه را پ وهیو دانش آموزان موضوع، روش کار و ش ردیگ یمصورت  یآموز دانش ریبا حداقل دخالت عوامل غ یپژوهش یها کارسوق

 . ندینما یمکنترل  را کارسوق ریس تگریناظر و هدا عنوان به رانیو دب یو معاون پژوهش کنند یم



مدل،  نیا یاساس یها یژگیواست. از  یو پژوهش یجانیه ،یعلم یها کارسوقاز  یبیجامع، ترک یها کارسوق(: یبیجامع )ترک یها کارسوق. ۴
 یها یتوانمندق و دانش آموزان مدرسه با بضاعت، عالئ یتمام قرار دادن رپوششیزدانش آموزان و  یحداکثر برجذب اریبس دیتأکبودن و  یا مرحله

 اجرا کرد. یا چندمرحله یآموزش یبیمسابقه ترک کی صورت بهکارسوق را  نیا تواند یم نیگوناگون است. همچن

ارائهدرکارسوقیهاوهیش
ه باشد به کار مشخص وجود داشت دهیا ای سؤال کیدرباره  شیو امکان انجام آزما شگاهیبه آزما یکه دسترس یطیدر مح معموالً وهیش نیا شیزما. آ١

و ذهن  شود یم هیته شیآن آزما یبرا یاختصاص طور به یشگاهیآزما زاتیمناسب، مواد و تجه شگاهیبه آزما ی. در صورت عدم دسترسشود یمگرفته 
انجام  به پاسخ موردنظر دنیرس یبرا شگران،یمتخصصان و آزما یبا همکار شیو سپس آزما شود یم یساز آماده قیدق صورت به کنندگان شرکت

 . شود یم
ساده و  اریبس یها پرسش از. در ابتدا با استفاده شود یمچند متخصص در موضوع کارسوق برگزار  ای کی تیبا محور وهیش نی. جلسه گفتگو ا۲
 ها سشپر نیشوند. ا تیبه بحث هدا شده مطرح یها پرسش بر اساس ها آنشود تا  دهیبه چالش کش کنندگان شرکتکه ذهن  شود یم یسع یدیکل
موارد و  یخحاضر در جلسه است. در بر نیمتخصص تیبر موضوع با هدا یمبتن یعلم ییها پاسخ افتنیو حاصل آن  کند یم نییجلسه را تع ریمس

دانش آموزان  اریدر اخت نترنتیا ایهمچون کتاب و  یپژوهش یابزارها توان یم، تر یتخصصجستجو در موضوعات  یجهت سهولت دانش آموزان برا
 .داد رقرا
 یو فن ی. کارگاه علم۰

. سپس موضوع شود یم جادیمنتخب ا کنندگان شرکت یبرا یذهن یآمادگ ،زیبرانگ چالش هیضمن ارائه اطالعات اول ،یو فن یعلم یها کارگاه در
 .شود یم دیتول یارگاهدستاورد ک کیهمراه با  موردنظردر کارگاه، پاسخ  شده فراهمو با استفاده از امکانات  شود یممطرح  ینیع صورت به
  بقه. مسا۴

به اهداف کارسوق استفاده کرد. در  دنیرس یشاد و پرنشاط و پرتحرک برا یطیمح جادیا یمستقل برا وهیش کی صورت به توان یم زیاز مسابقه ن
 یتبط با موضوع کارسوق برامر یرقابت یها تیفعالمسابقات و  تیجذاب از ظرف یطیچالش در مح جادیضمن ا شود یم شنهادیپ ها کارسوقاکثر 

 استفاده شود.  موردنظرعلوم و فنون  میمفاه قالانت
  شگاهی. نما۵

در  سؤالاست تا ضمن طرح  شده یزیر برنامه کامالً دمانیبا چ دیداالن بازد جادیا شود یمکه تحت عنوان کارسوق برگزار  ییها شگاهینماهدف از 
 شود.  یریگیو پ درک قابل کنندگان شرکت یموضوع ارائه شده برا ایو  سؤالپاسخ  شگاهینما یانیپا در محدوده ریمس یدر ابتدا دکنندهیبازدذهن 

 ی. سخنران۶

در کارسوق و با استفاده  کننده شرکت، سخنران با توجه به تعداد دانش آموزان شود یمکارسوق برگزار  کی مؤثرانجام  منظور بهکه  ییها یسخنران در
 ایبه پرسش  کنندگان شرکت یها شهیاند دنیضمن به چالش کش یآموزش کمک مؤثرو  یا چندرسانه یافزارها نرم زات،یاز امکانات و تجه

 .دهد یممطروحه پاسخ  یها پرسش
 ها روش ری. سا٧

جذاب و فارغ  حال نیدرعو  کیکالس ریغ یطیدر مح میانجام کارسوق و انتقال مفاه یبرا توان یمرا  یگرید یها وهیش شده مطرح یها وهیشعالوه بر 
و  ی، گردآورشود یم راو اج شنهادیکارسوق پ انیمجر تیکه با توجه به خالق ییها وهیشو اجرا نمود. بهتر است مستندات  یطراح ها تیمحدوداز 

 ارائه گردد. ها گروه ریجهت استفاده سا





 هاکارسوقنمونه

  یا چندمرحله یآموزش یبیکارسوق مسابقه ترک .١
  یاضیر ی.کارسوق باز۲
  نوی. کارسوق دوم۰
 ( یدیخورش یو ساخت باتر ی)بررس کیزی. کارسوق ف۴
 ( مرغ تخمسازه نجات  ی)طراح کیزی. کارسوق ف۵
 ( یانرژ لی)تبد کیزیکارسوق ف. ۶
 کیزی. کارسوق نجوم و اخترف٧
 ( حیتشر و ی)آناتوم یشناس ستیزکارسوق . ۸
 (یولوژیزیف یشناس ستیز. کارسوق ۰

 (یکاربرد شگاهی)آزما یمیکارسوق ش .١۹
 (یبعد ۲ یباز ی)طراح وتریکارسوق کامپ. ١١
 (نی)تدو وتری. کارسوق کامپ١۲
 آماتور(  افزار نرم ی)طراح وتری. کارسوق کامپ١۰
 لوگو( یطراح - کی)گراف وتریکارسوق کامپ. ١۴
 پوستر( یطراح - کیگراف وتری. کارسوق کامپ١۵
 یشناس رانیاکارسوق  .١۶
 کوتاه(  لمیهنر )ساخت فکارسوق . ١٧
 (ینظر یها آموزشمتوسطه دوم ) یلیتحص یها رشتهبا  ییکارسوق آشنا. ١۸
 هنرستان یلیتحص یها رشتهبا  ییکارسوق آشنا. ١۰
 امال و انشا( یها مهارت تیتقو ژهی)و میسی. کارسوق غلط ننو۲۹
  یکارسوق خبرنگار. ۲١
 یشناس زبانکارسوق . ۲۲
 کارسوق اقوام و ملل. ۲۰
 با مشاغل مختلف ییکارسوق آشنا .۲۴

 .شود یمبرگزار  یا چندمرحله یبیترک یکارسوق آموزش کی ١۰۰۰-١۴۹۹ یلیدوم سال تحص مهیدر ن ١۰۰۰-١۴۹۹ یلیسال تحص کارسوق

 :یا چندمرحله یبی. شرح طرح کارسوق مسابقه ترک١
 یعموم یها مهارتو گروه  یعلوم انسان یدر قالب سه گروه علوم تجرب یمهارت یو مسابقه علم یآموز مهارتمختلف  یها ستگاهیاکارسوق،  نیدر ا

 یها گروهمختلف در  یها ستگاهیابه  بیبه ترت قرعهو مطابق  شوند یم یبند طبقهسه نفره  یها گروهدانش آموزان در  نی. همچنشوند یم یبند طبقه
را کسب کند.  تیمأمورآن  یبرا شده فیتعر ازیو انجام آن، امت ستگاهیاشده در هر  فیتعر یها تیمأموراز  یکیو با انتخاب  روند یممتفاوت 

 ساعت  ١۹هر روز  - یروز کار ۲اجرا:  زمان مدت
 نفره( ۴گروه  ۲۹نفر ) ۸۹: تیظرف

 ١۰۰۲اجرا: دهه اول اسفند  یبیزمان تقر



  :یاصل یها گروه. ۲
  یعلوم تجرب .الف

 یب. علوم انسان
 یعموم یها مهارت ج.

 

 ها اهستگی. ا۰
 یگروه علوم تجرب یها ستگاهیا. ١-۰

  یاضیالف. ر
  کیزیب. ف
  یمیج. ش
 ستید. ز

 وتری. کامپهـ

 نجوم و،

  یگروه علوم انسان یها ستگاهای. ۰-۲
  اتیالف. ادب
 ب. هنر 

  خیج. تار
 ید. علوم اجتماع

 ینید هـ.

  یعموم یها مهارتگروه  یها ستگاهیا. ۰-۰
 یالف. خبرنگار

 کسب و کار  ب.
  یفکر یج. باز

 د. ورزش 
  یارتباط یها مهارتهـ. 

 یآشپز .و
 
 ستگاهیدر هر ا شده فیتعر یها تیمأمور حیتشر .۴

  یگروه علوم تجرب یها تیمأمور .١-۴
 یاضیالف. ر

  یرمزنگار. ١



  ییاضر یحل معما .۲
 یاضیر ینیکارآفر.۰

  کیزی. فب
  ی. ساخت برج کاغذ١
  مرغ تخم. نجات ۲
 . ساخت برج قند۰
 )شکست نور( یزریل کی. شل۴
 کیزیف ینی. کارآفر۵

  یمی. شج
  هیتجز شی. آزما١
 تورنسل  شیآزما .۲
 یمیش ینیکارآفر. ۰

 . زیستد

 ١حی. تشر١

 وتریکامپ هـ.

  یویآرش یها راش بر اساس یا قهیدق ۲کوتاه  پیساخت کل .١
 نیاز معتبرتر دیبا نترنتیکه دانش آموزان با استفاده از ا شود یمطرح پرسش خاص م ایو  ژهیموضوع و کی ،ینترنتیا ی. جستجو۲

 . ندیپاسخ آن برآ افتنیمراجع به دنبال 
 اکسل  افزار نرمنمودار با  می. ترس۰
 وتریکامپ ینی. کارآفر۴

 نجوم .و
 ۲دیرصد خورش .١

  یگروه علوم انسان یها تیمأمور. ۴-۲
  اتیالف. ادب

 سبک نو ای( یرباع ،ی)غزل، مثنو یسنت یها قالبقطعه شعر در  کی شی. سرا١

 کلمه ۲۵۹داستان کوتاه در حداکثر  کینوشتن  .۲
 متن کی شیرای. و۰

  ینیگز واژه. ۴
 اتیادب ینیکارآفر .۵

                                               
.کنند یآن را سپر دیبا ها گروهاست که همه  شده گرفتهدر نظر  تیفعال کیفقط  ست،یز ستگاهیا یبرا  1  

.کنند یآن را سپر دیبا ها گروهاست که همه  شده هتگرفدر نظر  تیفعال کیفقط  ست،یز هستگایا یبرا  2  



 . هنر ب
 لوگو  یطراح. ١
  ی. استندآپ کمد۲
 چهره  کاتوریکار - ی. نقاش۰
 . دوبله ۴
  یفانتز یطراح - ینقاش .۵
 نره ینیکارآفر. ۶

  خی. تارج

 درباره دوره معاصر دانش آموزان مدرسه یخی. پژوهش درباره اطالعات تار١
به  میرا با استفاده از روش پانتوم یخیتار تینام سه شخص شود یماز دانش آموزان موظف  یکی: یخیتار یها تیشخصدرباره  میپانتوم ی. باز۲

 اطالع دهد. شیها یگروه هم
 خیتار ینی. کارآفر۰

  یم اجتماع. علود
 پژوهش درباره نحوه استفاده دانش آموزان از اوقات فراغتشان  .١
  شانیها تیمأموردرباره  گرید یها گروه یاز اعضا ی. نظرسنج۲
  ها تیمأمورو مشارکت نفرات در انجام  یکار گروه شبردیپ یدرباره چگونگ یگزارش هیمختلف و ته یها گروه ی. رصد نحوه تعامل اعضا۰
 یعلوم اجتماع ینیرآف. کار۴

 ینید هـ.

  ینید تیروا کیکوتاه بر اساس  شینما کی ی. اجرا١
 سوره از قرآن  کیترجمه  یریادگی. ۲
 ینید ینیکارآفر. ۰
 
  یعموم یها مهارتگروه  یها تیمأمور .۴-۰

  یالف. خبرنگار
  گریگروه د کی یها تیفعالگزارش مکتوب از  هی. ته١
 : مکتوب( ی)خروج انیاز مرب یکی. مصاحبه با ۲
 گریگروه د کی یها تیفعالاز  یریگزارش تصو هی. ته۰

 وکار کسب. ب
  یآموز دانش وکار کسب یطراح. ١
 مادران  یبرا یکار خانگ یطراح .۲
 فروشگاه لباس در محدوده مدرسه کی یانداز راه یالزم برا طیشرا رامونیپ قی. تحق۰



  یا انهیرا - یفکر ی. بازج
  یا انهیارفوتبال  ی. باز١
 اتللو ی. باز۲

 . شطرنج۰

 . ورزشد

 . راپل١

 و کمان  ریبا ت یراندازی. ت۲
  یبا تفنگ باد یراندازی. ت۰
 . دارت ۴
 پرتاب  ١۹. پرتاب توپ در حلقه بسکتبال: ۵
 از راه دور  کوچک گلشوت به دروازه . ۶
 یفوتبال دست. ٧

  یارتباط یها مهارت. هـ
  ی. فن سخنور١
  یی. خاطره گو۲
در  تیعضو یدایکاند عنوان بهکه  شود یمگروه فرصت داده  ی: به هر نفر از اعضایآموز دانشمناظره انتخابات  یباز .۰

اداره بهتر  یرا برا دخو یها برنامهانجام دهد و  یا قهیدق ١۵حداکثر  شنهادیو طرح پ هیو دفاع یسخنران کیمدرسه،  یآموز دانش یشورا
. الزم دهد یمبه گروه نمره  شده ارائه یها طرحو  اتیارزش محتو بر اساس ها یسخنران نیا لیو داوران با تحل انی. مربدیمدرسه ارائه نما

 متن مصاحبه زمان داده شود. یساز آماده یزمان به نفر اول برا قهیدق ١۵است حداقل 

 یآشپز .و

  یغرب جانیآذربا یبوم یغذا کیپخت  .١
 وعده  انیدر م یساز آماده. ۲
 ینییتز وهیم سید یساز ادهآم. ۰

 
 مسابقه  یاجرا ندی. شرح فرآ۵

 نیدر صبح اول ها گروهو  شود یممرکز انجام  یبا پژوهش یکارسوق و با مشاورت معاون آموزش ریروز قبل توسط دب ٧دانش آموزان از  یبند گروه
 . شود یمو معارفه انجام  رسد یمکارسوق به اطالع دانش آموزان  یروز اجرا

 نییکه مطابق قرعه تع ستگاهیا کیمسابقات حداقل به  یاز هر گروه اصل شود یمو هر گروه موظف  شود یممسابقات انجام  یکش قرعه نازآ پس
فقط  ستینجوم و ز ستگاهیدر ا اًئاستثنارا انتخاب نموده و انجام دهند. ) ستگاهیدر هر ا شده فیتعر گانه سه یها تیمأموراز  یکیبزند و  سر شود یم
 یاصل یها گروهمربوط به  ستگاهیا ۰از  تیمأمور ۰گروه  کی که یدرصورتآن هستند،  یموظف به ط ها گروه یکه تمام شده فیتعر تیمأمور کی

مطابق قرعه کسب کرده و  ستگاهیا کیاول،  یدوباره از گروه اصل تواند یمادامه مسابقه داشته باشد  یمختلف را به انجام برساند و هنوز فرصت برا
پنجم، مطابق قرعه به  تیمأمورانجام  یچهارم، برا تیمأمور تیدر صورت موفق بیترت نیاول برود و به هم گروهچهارم به  تیمأمورانجام  یراب



مربوطه  ازیگروه، امت ای ستگاهیو اعالم به مسئول ا تیمأموردر انجام  تی. در صورت موفقرود یمدومش  تیمأمورگروه  یها ستگاهیااز  یکی
 تیمأمورو پس از انتخاب  شود یمبه گروه اطالع داده  ستگاهیا یها تیمأمور ازیامتفقط  ،تیمأمورانتخاب  زا شی، پشود یم زیگروه وار ابحس به

 یبرتر معرف یها گروه عنوان بهکسب کرده باشد  یشتریب ازیمسابقات دو روزه سه گروه که امت انی. در پاشود یماعالم  تیمأمورتوسط گروه, شرح 
از  توانند یمدانش آموزان  ضمناًانجام آن قرار دارد.  یبرا ییو راهکارها تیمأمورراهنما قرار دارد که شرح  اکتپ کی ستگاهیواهد شد. در هر اخ

بود.  خواهد انیو چهار نفر از مرب ریپنج نفره شامل دب یشورا کیمسابقات بر عهده  نیدر ا یشوند. داور مند بهره انیو مرب ها یهمکالسمشورت 
 شده انجامو حدود کار  طیشرا یابینرساند، داوران با ارز انیرا به پا تیمأمور کی یبوده و اگر گروه یحداکثر تیمأمور هر یبرا شده نییتع ازیامت

 . ندیگروه منظور نما نیا یرا برا یازیگروه، امت
 
 مسابقه ندیخالصه فرآ .۶

 از آغاز مسابقات  شینفره پ ۴ یها گروهدانش آموزان در قالب  یبند گروه .الف
 هر گروه یو معارفه اعضا یها گروهب. اعالم 

 مسابقات  یها ستگاهیاو  یاصل یها گروه یج. معرف
 ها گروه نیمسابقه ب ریمس یکش قرعهمسابقه به دانش آموزان و  ندیفرآ ید. معرف

 مختلف  یها ستگاهیادر  ها گروهمسابقه و حضور  ی. آغاز رسمهـ
 توسط دانش آموزان  ها تیمأمورو انجام  انیربم یلگریتسه .و
  ازاتیامت یبند جمعو  یزمان رسم انی. اعالم پاز
 دگانیاز برگز ریبرتر و تقد یها گروه، اعالم  ایکارسوق به اول ینشست ارائه دستاوردها ی. برگزارح

 
  ١۰۰۰-١۴۹۹کارسوق جامع  ییاجرا میتقو .٧

 :بهمن ١۹ یال ١
 پژوهش  و یطراح ،یپرداز دهیا

 :بهمن ١۲الى  ١۹
 نگارش طرح

  :بهمن ۲۹ یال ١۲
 الزمه  یها رساختیز یساز آمادهو  ییاجرا تهیانتخاب کم

 :بهمن ۲۰
 یکارسوق و معاون آموزش ریتوسط دب یبند گروه ندیآغاز فرآ

 : اسفند ۲
 (٧:۰۹جامع ) سوقکار یآغاز رسم

 (۸:۹۹ یال  ٧:۰۹)از  هیو توج یکش قرعهمعارفه،  ،یبند گروهاعالم 
 (١۰:۹۹ یال ۸:۹۹دور اول مسابقات )از  یبرگزار
 (١۰:۹۹ یال ١۴:۹۹از )دور دوم مسابقات  یبرگزار



 د:اسفن ۰
 (١۲:۹۹ یال ۸:۹۹)از دور سوم مسابقات  یبرگزار

 ( ١۲:۹۹مسابقات ) انیپا
 ( ١٧:۹۹ یال ١۰:۹۹) یو سرگرم یحیبخش تفر

 ( ١۰:۹۹ یال ١٧:۹۹) اءینشست ارائه دستاوردها به اول
 (١۰:۹۹) ریو تقد دگانیاعالم برگز

کارسوقيیاجراعوامل
 مدرسه  یپژوهش یشورا ای( و یآموزش ای) ی. معاون پژوهش١
 ( ی)مسئول پژوهش یپژوهش یها گروه. سرپرست ۲
  یپژوهش رانی. دب۰
  یآموزان متقاض دانش .۴
 یمتقاض یای. اول۵

يیاجرانديفرآ
 مدرسه  یپژوهش یراح به معاون شوراط یارائه طرح کارسوق از سو .١
 (یپژوهش یطرح توسط معاون )شورا بی. تصو۲
  یپژوهش یدر شورا یبند زمانو  یگذار هدف .۰
 ایبه دانش آموزان و اول ها کارسوق هیاول یجلسه معرف ی. برگزار۴

 یدانش آموزان متقاض نام ثبت .۵

 کارسوق  یبرگزار. ۶
  یلیتکم یو مستندساز ینظرسنج .٧
 (ژهیو یها کارسوق یکارسوق )برا یدستاوردها شگاهینما ی. برگزار۸

یمستندساز
 مکتوب ی. مستندساز١

 یمسئول پژوهش یها تیفعالدر قالب مکتوب ثبت و ضبط شود. اعم از گزارش  دیبا ها تیفعالو  ندهایفرآ ی، تمامها کارسوق یبرگزار زمان مدتدر 
 ازیموردن یها فرم کارسوق، یگذار هدفو  یالزم است در زمان طراح ،ببس نیدانش آموزان به هم یها تیفعالگزارش  ایو  یپژوهش رانیو دب

 و چاپ شود.  یطراح قیکامل و دق صورت به زین یمستندساز
 است:  ریمکتوب چهارسوق شامل موارد ز یمستندساز یها فرم

 در هر جلسه  ریدب یها تیفعال. فرم گزارش ١
  آموز دانشهر  یها تیعالف. فرم گزارش مشاهدات و ۲
 کارسوق  ندی. فرم ثبت فرآ۰
 ها کارسوق نام ثبتو  یانتخاب در جلسه معرف و. فرم ثبت نظر ۴
 



 یریتصو ی. مستندساز۲
 یها رسانهبا دعوت از  تواند یمکارسوق،  یروابط عموم ضمناً( باشد. لمیعکس و ف) یریپوشش تصو یدارا دیبا برگزارشده یها کارسوق یتمام
 باشد.  مؤثردر ثبت و نشر گسترده مستندات کارسوق  ،یجمع

 به مخاطبان  ها کارسوق. ارائه مستندات ۰
 اءشانینمودار و آمار دستاوردها و ... به دانش آموزان و اول ،یریتصو زریو ت پیمستندات مربوط به آن شامل کل رسوق،هر کا یبرگزار انیدر پا
در  آموزانکه دانش  یتیاسناد از فعال نیا یگانیامکان با ،یپژوهش تیفعال نیا جی، عملکردها و نتااهداف یرسان اطالعتا عالوه بر  شود یمارائه 

 .دیفراهم آ ها خانواده یبرا اند بوده میسه شیاجزا کیکای
هاونحوهتأمینبرآوردهزينه

 ها برآورد هزینه. ١
 های علمی برگزارکننده های اجرایی و گروه الزحمه گروه الف( حق 
 ب( هزینه تأمین تجهیزات و مواد 
 کنندگان، گروه اجرایی و گروه علمی ج( هزینه اقامت و پذیرایی شرکت 
 ی فضای کارسوقساز د(  هزینه تأمین و آماده 

 مجموع الزحمه هر نفر حق تعداد اعضای گروه الزحمه گروه اجرایی حق
    

 مجموع الزحمه هر نفر حق تعداد اعضای گروه علمیالزحمه گروه  حق
    
 

 هزینه تأمین تجهیزات هزینه تأمین مواد
  
 

 هزینه پذیرایی هزینه اقامت
  
 

 سازی هزینه آماده هزینه تأمین محل برگزاری
  

 

 ها . منابع هزینه۲
 الف( اعتبارات مدرسه 
 ب( تأمین مالی از سوی مخاطبان 
 یهای مردم ج( جلب کمک 
 مستقیم و غیرمستقیم()د( جذب اسپانسر  
 نفع در موضوع کارسوق های ذی های علم و فناوری و سایر ارگان ها، پارک ها، دانشگاه های سازمان هـ( استفاده از کمک 


