
 

 

 به نام خدا

 معرفی رشته مسابقه

 ؛است شدهریزیبرنامهآموزان طراحی و مهارت و خالقیت در بین دانش -ورزیترویج دست باهدفمهارت و خالقیت  مسابقه

 باشد.دبستانی و دوره اول دبستان میآموزان پیشویژه دانش که

 شرایط مسابقه

 گردد.حضوری برگزار می صورتبهکه مرحله اول مجازی و مرحله دوم است مرحله  2این مسابقه در 

خالقانه را در منزل ، یک وسیله بیندمیآموز باید با خالقیت خود و وسایلی که در محیط اطراف خود در مرحله اول دانش

 .و فیلم آن را طبق شرایط زیر برای دبیرخانه ارسال کند درست کند

، اندتهگرفو امتیاز باالیی  اندداشتهکه در مرحله اول عملکرد خوبی  داورانهیئتبرای مرحله دوم افراد منتخب بر اساس نظر 

 یک مسئله را حل کنند. شودمیاده باید با حضور در محل مسابقه با وسایلی که در اختیارشان قرار د

استفاده از موتور و نیروی ) دانش آموزان تنها مجاز به استفاده از نیروی عضالنی برای به حرکت درآوردن سازه خود هستند

 .برق مجاز نیست(

 شود و تشکیل تیم در این مسابقه مجاز نیست.برگزار می نفرهتکصورت مسابقه به

 شرایط برگزاری مسابقه

 مرحله اول: ارسال فیلم

د یک فیلم از عملکرد خوخالقانه را بسازد.  سازه منزل یک درون دورریختنیبا استفاده از وسایل کننده موظف است شرکت

 برای مسابقه را با محتویات زیر ضبط و برای دبیرخانه ارسال نمایید:

 در فیلم رعایت شئونات اخالقی 

 معرفی خود در ابتدای فیلم 

  انجام دهد خواهدمیمعرفی کاری که 

 دقیقه 51مدت  حداکثر مهلت ساخت وسیله برای ضبط فیلم 

مهارت و دقت باالتری ساخته شود، امتیاز فرد  کارگیریبهدر زمان کمتر، با خالقیت بیشتر، با  شدهساختههرچه سازه 

 خواهد یافت.به مرحله بعد افزایش  یابیراهبیشتر خواهد بود و احتمال  کنندهشرکت

به مرحله بعد به معنی  آموزدانش یابیراه. عدم شوندمیمقایسه  باهمهمه دانش آموزان کارشان ارزشمند است و آثار ارسالی 

 عملکرد نامناسب او نیست.



 

 

 .مسابقه خواهد شد شخص از حذف حضوری( منجر به )مسابقات مرحله دوم در کنندهشرکت جایبه دیگری فرد حضور

 وردنیازمبر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نمایند و مستندات  کنندگان باید آثار خود رادر 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 تیمبرای تمام  زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 تیم در آزمون شرکت نماید.

 ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابی پارامترهای مستندات ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم

 صورت یکسان خواهد بود.ها بهمباشد و شرایط ارزیابی برای همه تیدر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص

 رقابت حضوری مرحله دوم:

 کنند.رقابت می باهمحضوری در مرحله دوم  صورتبهافراد منتخب در مرحله اول 

 باشد.یکسان می کنندگان در مرحله دومشرایط برگزاری برای تمامی شرکت

 یازبندیامتول جد

 
 

 

 

 

 

 

 

 وبینارهای آموزشی

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهوبینار آموزش این رشته 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی نام در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشثبت

 گردد.اطالعیه دبیرخانه مسابقات اعالم می اساس برنام، ارسال آثار مرحله اول، پس از ثبت

 
 

 کسب امتیاز های ارزیابیسنجه ردیف

 02 سرعت عمل 1

 02 خالقیت 0

 02 استحکام 3

 02 زیبایی و استفاده از قطعات کمتر 4

 02 موردنظردستیابی به هدف  5

http://www.siccup.ir/

