
 

 

 به نام خدا

 معرفی رشته مسابقه

به  مناسب و تبدیل آن حلراههای یافتن مسئله و چالش، یافتن آموزان با تکنیکآشنایی دانش باهدفپردازی مسابقه ایده

دوره اول و دوم متوسطه که این مسابقه برای شما آموزان عزیز یک راهکار مفید و اجرایی طراحی گردیده است. شما دانش

های خالقانه خود برای حل مسائل در موضوعات مختلف بایست ایدهبرای حضور در این مسابقات میاست،  شدهطراحی

ریزی دبیرخانه مسابقات ارسال نمایید این مسابقات در هر مرحله طبق شرایط زیر برنامه و در قالب مشخص به شدهمشخص

 گردیده است.

  نامثبتانفرادی  صورتبهتوانند باشد و دانش آموزان نمینفر( می 3یا  2)تیمی  صورتبهشرکت در این مسابقات 

 کنند.

 های زیر جهت ارائه ایده پیشنهاد چند موضوع در زمینه آموزانشدن بهتر و همسو شدن بهتر دانش ترواضح منظوربه

 :گردیده است

 ایده ارائه هایزمینه

 فناوری کاربرد

 اینترنت اشیا آموزش

 کاویداده گردشگری

 هوش مصنوعی صنعت

 فناوریزیست معدن

 سازیبازی زیستمحیط

 نویسیبرنامه سالمت و بهداشت

 سایر سایر

 

 

 

 



 

 

 برگزاری مسابقه شرایط 

 : ارسال فیلممرحله اول

 در وبینارهای آموزشی بعدازآندر سامانه مشخص، تیم خود را ثبت کنند.  نامثبتدر این مرحله ابتدا اعضای تیم باید با 

ردن ک: یافتن مشکل، بیان و شفاف های خود را شاملایده ازآنپسآشنا شوند و  موردنظرکنند تا با مفاهیم اساسی شرکت می

 ارائه تیمی به دبیرخانه صورتبههای مخاطب، تکمیل بوم پرسونا و ارائه آن را در قالب یک فیلم مشکل، تعیین ویژگی

تمام این موارد در وبینارهای آموزشی برای دانش آموزان تشریح خواهد شد تا نحوه کار و خروجی مسابقات ارسال نمایند. 

اده ها بیان و فرصت دکند و ایرادات و اشکاالت به تیمتیم داوری آثار را بررسی می هاایلفرا بدانند. پس از ارسال این  مدنظر

های های تفکر تیمی، راهشود تا با اصالح آن به قسمت دوم از مرحله اول راه یابند. در قسمت دوم با استفاده از تکنیکمی

ن آثار کنند. از بی( را برای دبیرخانه ارسال میگیریجهنتیحل مشکل بررسی و بهترین راهکار )تناسب با مشکل، نوآوری و 

های برتر به مرحله بعد راه خواهند کند و تیمبر اساس پارامترهای مشخص، هر تیم امتیازی از داوران کسب می شدهارسال

 یافت.

 

 وردنیازمستندات و مد اس قوانین اختصاصی رشته ضبط نماینبر اس آثار خود راباید کنندگان در این مرحله شرکت 

در سایت بارگذاری و ارسال نماید در  _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های مسابقه که طبق فرمت

رسانی دبیرخانه اعضای که باید طبق اطالع شدهمشخصها برای تمام تیم زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 تیم در آزمون شرکت نماید.

 مترهای پارا به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی هاتیمارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین  مستندات

 یکسان خواهد بود. صورتبه هاتیمو شرایط ارزیابی برای همه  باشددر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص

 

 : مسابقه حضوریمرحله دوم

ر مرحله د شدهارائهبایست در وبینارهای آموزش تکمیلی شرکت کنند و با توجه به مشکل ه اول، میافراد منتخب بعد از مرحل

، دنظرممناسب برای مشکل  حلراهبا  درنهایتخود بپردازند تا بتوانند  وکارکسب، به تکمیل بوم شدهانتخاب حلراهاول و 

را  شدهتکمیل صورتبهدر مرحله اول  شدهارائهان ایده را رفع و از آن کسب درآمد کنند و هم موردنظرچالش مخاطبان 

 ترینهممارائه نمایند. یکی از  هاکنندهشرکتحضوری یا آنالین )بنا به تشخیص کمیته داوران( برای داوران و سایر  صورتبه

ای را برطرف مشکل عده دتوانمیای از محصول است که تیم باید ارائه کند تا نشان دهد موارد در خروجی این مرحله، نمونه

 کند.

 باشد.کنندگان در هر دو مرحله یکسان میشرایط برگزاری برای تمامی شرکت



 

 

 

 معیارهاجدول امتیاز 

 مفهوم سنجه ارزیابی هایسنجه ردیف
 امتیاز

 )مرحله اول(
 امتیاز

 )مرحله دوم(

1 
 میشناخت و تفه

 مسئله

 

 - 22 مسئله / چالش/ مشکل افتنی

 - 22 مسئله یکردن و واکاو شفاف

 - 22 بوم پرسونا لیتکم

 - 22 موردنظرمناسب از راه مشکل  ارائه

2 

 شناخت م،یت لیتشک

کار  رها،یموانع و مس

و ارائه نمونه  یمیت

 کار

 22 - یمیتفکر ت هایراهو  یمیت کار

 22 - مشکل و راهکار تناسب

 22 - حل مشکل در راه ینوآور

 22 - ارائه تیفیبودن، نحوه و ک جامع

 22 - یاصول صورتبه فیوظا میتقس

 22 - وکارکسببوم  یپارامترها لیتکم

 22 - / ارائه محصول ساخت

 وبینارهای آموزشی

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبه این رشتهوبینارآموزشی 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی دانش نوآورینام در مسابقات ابتکارات و ثبت

 اطالعیه دبیرخانه مسابقات اساس برنام، ارسال آثار مرحله اول پس از ثبت

 

http://www.siccup.ir/

