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هب انم خالق خالقيت
مقدمه

       سال هاست جشنواره هاي دانش آموزي و دانشجويي در كشور ما با هدف آشنايي و ترغيب دانش آموزان و 
دانشجويان به تحقيق و اجراي پروژه  هاي علمي گسترش يافته  است. با اين حال، در واحدهاي آموزشي، كمتر 
به تحقيق و اجراي پروژه هاي علمي و عملي ارزش داده مي شود و دانش آموزان بيشتر با محفوظات خود ارزيابي 

مي شوند. اين موضوع هدف اين جشنواره  ها را تا حدودي تحت تاثير قرار داده است.
       در راستاي دستيابي مجدد به اين هدف ارزشمند، مؤلفان اين كتاب دست به نگارش مجموعه اي زدند تا 
عالوه بر آشنا كردن دانش آموزان با اصول و روش هاي تحقيق، چگونگي اجراي پروژه هاي مورد قبول جشنواره ها 
را نيز از آغاز تا انجام معرفي كنند. در كتاب حاضر تالش شده كه تا حد امکان پروژه هاي گوناگون مورد قبول 

جشنواره ها بررسي شوند.
       كتاب به گونه اي طبقه بندي شده است كه خواننده بتواند با توجه به عالقه ي شخصي بخش هايي از آن 
را كه مرتبط مي داند، مطالعه كند. فصل هاي اول تا پنجم پيش نيازهاي اوليه را شامل مي شود و نکات گفته 
شده در آنها شروع الزم براي همه ي جشنواره ها به حساب مي آيند. بدين صورت كه در فصل اول به معرفي 
انواع جشنواره هاي مطرح در ايران پرداخته شده و فصل دوم درباره ي خالقيت و توليد ايده است.  فصل سوم به 
انواع روش هاي گردآوري اطالعات اختصاص دارد و فصل چهارم آمادگي الزم براي شروع كار را فراهم مي آورد. 
در فصل پنجم، روشي استاندارد به نام روش علمي كه تمامي تحقيقات بر مبناي آن شکل مي گيرند، معرفي 
يازدهم، كتاب  تا  از فصل ششم  يا عملي جشنواره ها،  علمي  پروژه هاي  تمامي  دادن  براي پوشش  است.  شده 
روندي تخصصي تر دارد. در فصل ششم، به جزئيات پروژه هايي كه بيشتر جنبه ي پژوهش نظري دارند پرداخته 
شده است. از آنجا كه تحقيق نظري فرايندي پيچيده است، در اين فصل تا حد امکان ساده سازي شده، اما در 
عين حال به جرأت مي توان گفت نکته اي كه مورد نياز دانش آموزان باشد ناگفته نمانده است. فصل هفتم به 
پروژه هايي اختصاص دارد كه شامل فرايند ساخت مي شوند و مکمل آن، فصل هاي هشتم و نهم هستند كه در 
آنها مباحث روباتيک و نرم افزار مطرح شده است. از آنجا كه ظاهراً اين دو نوع پروژه در ميان پروژه هاي عملي 
دانش آموزان طرفداران بيشتري دارند، تصميم گرفتيم در فصولي جداگانه شما را با جزئيات اين نوع پروژه ها 
آشنا كنيم. دو نوع ديگر پروژه ها كه جنبه ي متفاوتي از خالقيت و نوآوري را دربرمي گيرند، آفرينش هاي ادبي 
و آثار هنري هستند كه در فصل دهم به معرفي ويژگي هاي اين دو نوع پروژه پرداخته شده است. از آن رو كه 
در جشنواره هاي علمي، بيشتر پروژه ها جنبه ي عملي دارند، بايد مستندسازي شوند. نحوه ي تنظيم اين گزارش 
از اهميت زيادي برخوردار است. از اين رو فصل يازدهم كتاب به اين مهم اختصاص يافته و نکات و ويژگي هاي 
يا اختراع پرداخته شده كه  ايده  گزارش هاي پروژه هاي مختلف معرفي شده  است. در فصل دوازدهم به ثبت 
مي تواند به نحوي احتمال سرقت علمي و ادبي از پروژه ها را كاهش دهد. در اين فصل مراحل مورد نياز براي 



ii

ثبت اختراع معرفي شده است.تا فصل سيزدهم مراحل ساخت پروژه اي موفق و بي نقص براي جشنواره هاي علمي 
معرفي شده است. در نهايت در اين فصل، مراحل معمول داوري جشنواره ها و همچنين خواسته ها و پرسش هاي 

رايج داوران معرفي شده تا در روز داوري با اعتماد به نفس كامل حضور يابيد و به موفقيت دست پيدا كنيد.
       در كتاب حاضر تالش شده مراحل شركت در جشنواره ها قدم به قدم توضيح داده شود و كتاب، راهنما 
و مرجع كاملي براي دستيابي به موفقيت در جشنواره ها باشد. اما در برخي بخش ها براي حفظ كليت مطلب 
مجال ارائه ي توضيحات بيشتر نبود. از اين رو در چنين بخش هايي از پرداختن به برخي جزئيات پرهيز كرده ايم. 
در اينجا از خوانندگان عالقه مند تقاضا داريم براي هرچه پربارتر شدن محتواي كتاب، پيشنهادها و ديدگاه هاي 
ارزشمند خود را براي ما به نشاني الکترونيکي scientific-competitions-book@mit.edu ارسال كنند. 
       در آخر الزم مي دانيم از سركار خانم دكتر زندي )سر داور ادبيات جشنواره ي جوان خوارزمي( و سركار خانم 
آل داود )داور استاني بخش هنر جشنواره ي جوان خوارزمي( براي كمک هاي بي شائبه شان در نوشتن فصل هنر 
و ادبيات ، از سركار خانم ليلي فريدوني )داور علوم اجتماعي جشنواره ي جوان خوارزمي( و جناب آقاي مهندس 
رضا كالته و جناب آقاي عليرضا استواري كه در اصالح متن ما را ياري كردند و سركار خانم فريده مرادزاده كه 
انجام دادند،  از جناب آقاي دكتر محمود رضا هاشمي )استاد برجسته ي  حروف چيني و صفحه آرايي كتاب را 
دانشگاه تهران در تخصص سخت افزار( و جناب آقاي دكتر رامتين خسروي )استاد برجسته ي دانشگاه تهران در 
تخصص نرم افزار( براي كمک هاي ارزنده شان در فصل هاي روباتيک و نرم افزار تشکر و قدرداني كنيم. از خانم مهناز 
سليمان نژاد براي طراحي شخصيت كارتوني كتاب و از خانم شکوفه ابراهيم زاده براي طراحي جلد و از خانم ها 
دكتر زهرا لشگري و دكتر هما حجاران و آقايان بهراد رادفر، مهندس فرزاد اكبر، مهندس كورش لشگري و حسن 

عدل كه در تهيه ي قسمت هاي مختلف كتاب به ياري ما آمدند، بسيار سپاسگزاريم.  

                                                            بهار 1391

كيارش عدل، 
رتبه اول كشوري دهمين جشنواره جوان خوارزمي 

دانشجوي دوره ي كارشناسي برق و كامپيوتر،
 دانشگاه MIT آمريکا

فرزين اكبر،
دانشجوي دوره ي كارشناسي برق- الکترونيک، 

دانشکده فني، دانشگاه تهران



تو این فصل مي خوایم ببینیم چرا باید تو جشنواره ها شرکت کنیم؟ 

اصال مزایاش چیه؟ مهمترین جشنواره ها کدومند؟ بعدش مي بینیم 

آخرشم  میاریم؟  دست  به  توانایي هایي  چه  کنیم  شرکت  اگه  که 

هزینه هاي این کار رو بررسي مي کنیم.

انواع جشنواره هاي علمي و مزایاي آنها:
 شناخت جشنواره ها

فصل اول



2

فصل اول: انواع جشنواره اهي علمي و مزاياي آنها

اين واقعيت که شما کتاب حاضر را مي خوانيد، احتماالً به اين معناست که دانش  آموز يا دانشجويي هستيد که 
به شرکت در يک جشنواره ي علمي-عملي مي  اند يشيد. شايد تشويق اعضاي خانواده  يا عالقه به يک رشته ي 
خاص براي آينده ي کاريتان انگيزه برا ي ا ين تصميم شده  يا مي خواهيد با يک پروژه ي علمي- عملي و جزئيات 
برتر مسابقات علمي  رتبه هاي  دانشگاه هستيد و شنيده ايد که  به  بيشتر آشنا شويد. شايد در صدد ورود  آن 
سهميه هايي دارند.  هر کدام از ا ين انگيزه ها را که داشته باشيد، دانستن اصول مسابقات علمي و شناخت انواع 
آن ها به شما کمک شا ياني خواهد کرد. با ا ين دانش مي  توانيد مسابقات علمي را ارز يابي کنيد و در آخر ببينيد 

که نتايج و دستاوردها ارزش زمان و تالش الزم را دارند  يا خير.

جشنواره ي علمي- عملي چيست؟

جشنواره ي علمي- عملي، مسابقه اي است که دانش  آموزان و دانشجويان در آن پروژه  هاي مهندسي، طرح  هاي 
تحقيقاتي، نرم افزارهاي کامپيوتري و آفر ينش  ها ي هنري و ادبي خود را در معرض نمايش و داوري مي گذارند. 

اين جشنواره  فرصتي مناسب براي فعاليت  هاي علمي و عملي است زيرا شما با انتخاب موضوع فعاليت خود، به 
جمع آوري اطالعات مي پردازيد، سؤال ها را مطرح مي کنيد، فرضيه مي سازيد، آزمايش انجام مي دهيد، نتيجه گيري 
انجام  تحقيقي  مي سازيد،  دستگاهي  مي کنيد،  آوري  جمع  را  قطعات  و  مواد  مي کنيد،  برنامه ريزي  مي کنيد، 

مي دهيد، برنامه  نويسي مي کنيد، مستندسازي مي کنيد و ...؛ تمام اين کارها را دانشمندان نيز انجام مي دهند. 

علم  به  دانش آموزان  عالقه ي  تقويت  به  معلمان  نياز  احساس  پي  در  جهان  در  عملي  علمي-  جشنواره هاي 
رشد کردند. زماني که اتحاد جماهير شوروي سابق در سال 1957 اولين فضاپيما را به فضا فرستاد، بسياري 
ساير  از  تا  کنند  عالقه مند  علوم  تحصيل  به  را  دانش آموزان  که  افتادند  فکر  به   و  نگران شدند  آمريکايي  ها  از 
کشورها عقب نيفتند. بدين ترتيب با حمايت گروه  هاي مختلف تحقيقاتي، دانشگاه  ها، دولت و ديگر سازمان  ها، 

جشنواره هاي علمي- عملي از مدارس تا سطوح بين  المللي توسعه پيدا کردند.

هنگام کار روي يک پروژه ي علمي- عملي، حتي زماني که طرحتان در رشته ي خاصي است، به آموخته  هايي 
از درس هاي رياضي، فيزيک، زبان خارجي، شيمي، ادبيات، هنر و غيره نياز خواهيد داشت. پروژه  هاي علمي، 
در واقع پروژه  هايي ميان برنامه هاي معمول آموزشي هستند و شما را براي رو يارو يي با مشکالت واقعي زندگي 
آماده مي کنند. اين پروژه  ها دربردارنده ي بسياري از جنبه هاي آموزشي هستند که به شما کمک مي کنند در 
شغل و زندگي آينده  موفق شويد. با به پا يان رساندن  يک پروژه، توانايي  هاي الزم را براي طراحي پژوهش هاي 
آينده در زمينه  هاي مختلف بدست خواهيد آورد. يک پروژه ي علمي-عملي، انگيزه اي قوي براي انجام کارهاي 

علمي آينده خواهد بود. 
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انواع مسابقه  ها ي علمي- عملي

هم اکنون در ا يران مسابقات بسيار درخشاني برگزار مي  شود که هر کدام بر موضوع خاصي تمرکز دارد و همه 
امکانات خود در جشنواره ي  با توجه به عالقه و  اين نکته که هر فرد،  در سطح بين  المللي شناخته شده  اند. 
مرتبط شرکت کند، بسيار اهميت دارد. در ا ينجا اطالعاتي درباره ي چند مورد از شناخته  شده  تر ين مسابقات 
ارائه مي شود. اين اطالعات به دقت از جشنواره ها ي مربوط جمع آور ي شده اند، ولي در صورت عالقه  مند ي به هر 
کدام، حتماً سعي کنيد اطالعات به  روز را نيز از جشنواره ي مورد نظر بگير يد. همچنين در نظر داشته باشيد که 

مسابقات بسيار ي، در شهرها ي مختلف برگزار مي  شوند که در ا ينجا مطرح نشده اند.  

جشنواره ي جوان خوارزمي

جشنواره ي جوان خوارزمي به  منظور پرورش، رشد و شکوفايي استعدادها و خالقيت هاي نوجوانان و جوانان، 
دانشجويان  و  دانش آموزان  معنوي  و  مادي  هدايت  و  حمايت  نوآوري،  و  پژوهش  روحيه ي  تعميق  و  توسعه  

پژوهشگر و نوآور، در چارچوب شيوه نامه  ي زير برگزار مي شود:

اهداف

اهداف جشنواره ي جوان خوارزمي عبارتند از:

ايجاد زمينه هاي الزم براي بروز، پرورش، رشد و شکوفايي استعدادها و خالقيت هاي نوجوانان و جوانان؛. 1

توسعه و تعميق روحيه ي پژوهش و نوآوري؛. 2

حمايت و هدايت مادي و معنوي دانش  آموزان و دانشجويان پژوهشگر و نوآور؛. 3

کاربردي کردن علوم و ارتباط دادن آن با زندگي و نيازهاي جامعه؛. 4

ارزش بخشيدن به دستاوردهاي علمي و فني نوجوانان و جوانان؛. 5

آماده  سازي نسل جوان براي ورود به ميدان رقابت  هاي علمي و فني؛. 6

هدايت استعدادها و خالقيت  ها در جهت رفع نيازهاي مراکز علمي و صنعتي؛. 7

آشنايي دانش  آموزان با پژوهش و شيوه  هاي کشف و حل خالقانه ي مسائل علمي و فني؛. 8

انجام کارهاي علمي، فني و پژوهشي به شيوه ي گروهي با حفظ رقابت سالم و سازنده؛. 9

توليد دانش و بومي کردن علوم. . 10
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شرايط شرکت در جشنواره ي جوان خوارزمي

تمام دانش آموزان و هنرجويان دوره ي متوسطه، فني و حرفه اي، کاردانش و پيش  دانشگاهي، اعم از دولتي و 
غيرانتفاعي، روزانه و بزرگساالن و دانشجويان دوره هاي کارداني آموزشکده هاي فني و حرفه اي، مراکز تربيت 
تمام،  رعايت شرط سني حداکثر 30 سال  با  پرورش،  و  آموزش  به  وابسته  عالي  آموزش  مراکز  و ساير  معلم 
مي توانند در بخش دانش  آموزي و دوره  هاي کارداني آموزش و پرورش جشنواره ي جوان خوارزمي شرکت کنند. 

جشنواره ي جوان خوارزمي شامل شانزده گروه علمي به  شرح زير است:

گروه هاي علمي و داوريرديفگروه هاي علمي و داوريرديف

نانوتکنولوژي9برق و الکترونيک1
رياضي10کامپيوتر2

زبان و ادبيات فارسي11مکانيک3

علوم اسالمي، فلسفه و اديان12عمران4

علوم اجتماعي13علوم زيستي و پزشکي5

هنر و معماري14کشاورزي و منابع طبيعي6

روباتيک15فيزيک و نجوم7

سا ير گروه  ها ي علمي16شيمي8

جدول 1-1- گروه هاي شانزده  گانه ي علمي- عملي جشنواره ي جوان خوارزمي

شاخص  هاي اصلي ارزيابي طرح  هاي جشنواره ي جوان خوارزمي به  شرح زير است:

حداکثر نمره از 20شاخص  هارديف

7خالقيت و نوآوري1

5ارزش علمي ، فني و تخصصي2

5کاربرد و حل مسئله3

3مستندسازي علمي4

جدول 2-1- شاخص هاي ارزيابي طرح هاي جشنواره ي جوان خوارزمي
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مدارك الزم

مدارک الزم برا ي ارائه ي طرح به ستاد جشنواره ي جوان خوارزمي به  شرح زير است:. 1

گزارش علمي جامع و کامل طرح؛. 2

فرم هاي تکميل  شده شامل: مشخصات طرح )فرم شماره  ي 1( و مشخصات طراح )فرم شماره  ي 2( و فرم . 3
ارزيابي طرح برحسب زمينه ي علمي و نوع پژوهش )فرم هاي شماره 1 تا 5(؛ 

مدارک و مستندات طرح )نوار ويدئويي، نوار کاست، ديسکت، CD، عکس، نمودار و ... ، به استثنا ي . 4
دست  ساخته ها(؛ 

تبصره : ارائه  ي دست  ساخته  هاي طراحان، در صورت دعوت به دفاع حضوري، ضرورت دارد.

مراحل اجراي جشنواره ي جوان خوارزمي

جشنواره ي جوان خوارزمي– بخش دانش  آموزي و دوره  هاي کارداني آموزش و پرورش در مراحل زير اجـــــرا 
مي  شود: 

طرح مسئله و انجام فعاليت علمي و پژوهشي در اجرا ي طرح و ايجاد و ارائه ي نوآوري؛ . 1

دريافت فرم  هاي ثبت نام در جشنواره از واحد آموزشي محل تحصيل و ارائه ي فرم هاي تکميلي و گزارش . 2
علمي طرح به واحد مربوط؛

مرحله ي منطقه  ا ي: واحدهاي آموزشي طرح را جمع  آور ي مي  کنند. سپس مجموعه ي طرح ها به مديريت . 3
آموزش و پرورش منطقه ارسال مي شود. طرح ها در کميته هاي علمي منطقه، بررسي و طرح هاي منتخب 

به سازمان آموزش و پرورش استان ارسال مي شود.

مرحله ي استاني: دبيرخانه ي جشنواره ي جوان خوارزمي، پس از دريافت طرح  هاي ارسالي منطقه، با . 4
تشکيل گروه  هاي شانزده گانه ي داوري، طرح ها را ارزيابي مي کند.

مرحله ي کشوري: در مرحله ي کشوري، ابتدا، کليه ي طرح هاي دريافتي، به  صورت غيرحضوري بررسي . 5
شده و از داوران استاني در مورد برخي طرح  هايي که به دليل ضعف، ابهام و ...، نياز به دفاع حضوري 
دارند، دعوت مي شود تا از طرح مربوط و امتياز داده  شده دفاع کنند. سپس از طراحان کليه ي طرح  هايي 
که به دفاع داوران استاني نياز نداشتند و همچنين طرح هايي که پس از دفاع داوران استاني، امتياز الزم 
را براي ورود به مرحله ي بعد کسب کردند، دعوت به عمل مي آيد تا به صورت حضوري از طرح خود 
در مرحله ي کشوري دفاع کنند. پس از دفاع حضوري طراحان و بررسي و ارزيابي گروه هاي تخصصي 

داوري، تعدادي از طرح ها به مرحله ي داوري نهايي معرفي مي شوند.
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مرحله ي داوري نهايي: اين مرحله با حضور داوران مشترک وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )سازمان . 6
و  نظري  پرورش  و  آموزش  )معاونت  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  ايران(  و صنعتي  علمي  پژوهش هاي 
مهارتي( برگزار مي شود. پس از مطالعه ي طرح ها از سو ي داوران و دفاع سرگروه داوري يا يکي از داوران 

مربوط و دادن امتياز الزم، طرح هاي برگزيده ي کشوري انتخاب مي شوند.

مزايا و تسهيالت جشنواره ي جوان خوارزمي

1- دريافت تنديس، لوح تقدير و هدايا از مقامات عالي  رتبه ي کشور ي؛

2-  استفاده از تسهيالت بنياد ملي نخبگان )کمک هزينه ي تحصيلي، پروژه ي خدمت نظام وظيفه ي عمومي، 
سفر حج، سفرهاي علمي داخلي و خارجي و ...(؛

تبصره : در طرح  هاي گروهي، در حال حاضر ، فقط دو نفر اول که سهم بيشتري در اجراي طرح دارند، مي توانند 
از تسهيالت بنياد ملي نخبگان استفاده کنند و استفاده از تسهيالت بنياد، براي بيش از دو نفر در يک طرح 

برگزيده امکان پذير نيست.

3- استفاده از تسهيالت ورود به مراکز آموزش عالي در رشته ي مرتبط با طرح، به شرح زير: 

الف – ورود به دانشگاه با شرکت در آزمون سراسري و کسب حد نصاب تعيين  شده )با توجه به رتبه و 
درصد مشارکت( از نمره ي گزينش آزاد در رشته ي مورد تقاضا، براساس نمره ي آخرين فرد پذيرفته  شده 

در رشته  يا محل مربوط؛ 

ب- ورود بدون کنکور به دانشگاه ها و يا مؤسسات و مراکز آموزش عالي، در صورت اخذ پذيرش از دانشگاه 
يا مؤسسه ي آموزش عالي مربوط.

تبصره 1 : در رشته  هايي که زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است، در حال حاضر استفاده از 
تسهيالت دانشگاه، تنها از طريق بند »الف« امکان پذير است .

تبصره 2 : در حال حاضر، براي استفاده از بند »ب« در رشته هاي غير علوم پزشکي، افراد بايد حداقل 40 درصد 
سهم در طرح برگزيده ي کشوري را داشته باشند. 

تذکر مهم

و  مبتکران  پژوهشگران،  بين  پژوهشي  و  علمي  رقابت  اينکه جشنواره ي جوان خوارزمي، عرصه ي  به  توجه  با 
مخترعان جوان کشور است، انتخاب جشنواره به  جاي کنکور براي ورود به دانشگاه، گزينه ي مناسبي نيست، 
به  ورود  براي  کنکور  به  جاي  انتخاب جشنواره  از  که  مي شود  توصيه  دانشجويان  و  دانش  آموزان  به  درنتيجه 

دانشگاه خودداري کنند. 
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جشنواره  ي بين المللي فارابي

مقدمه

تحقيقات  علوم،  وزارت  توسط  ساالنه  به صورت  اسالمي  و  انساني  علوم  ويژه  ي  فارابي  بين المللي  جشنواره  ي 
تشويق  و  ترغيب  و  اسالمي  و  انساني  علوم  جايگاه  ارتقاي  به  منظور  جشنواره  اين  مي شود.  برگزار  فناوري  و 
پژوهشگران اين حوزه به انجام تحقيقات بنياد ي و کاربرد ي اصيل منطبق با مالک  هاي علمي و دانش بومي و 
همچنين شناسايي، معرفي و تقدير از محققان و دانشمندان برتر حوزه  ي علوم انساني و اسالمي، با مشارکت 

سازمان ها و مؤسسات علمي داخلي و بين المللي برگزار مي گردد. 

جشنواره با داشتن دوازده گروه علمي، داراي دو بخش داخلي و خارجي است. در بخش داخلي آثار پژوهشگران 
در دو سطح بزرگسال و جوان )زير 35 سال( مورد بررسي قرار مي گيرد. بخش خارجي مخصوص پژوهشگران 

غير ايراني است که در آن آثار مربوط به حوزه  ي فرهنگ و تمدن ايراني و اسالمي پذيرفته مي شود.    

موضوع جشنواره

موضوع اصلي جشنواره، »شناسايي و معرفي آثار پژوهشي برتر در حوزه  ي علوم انساني و اسالمي« است که ممکن 
است به صورت منتشرشده، منتشرنشده، پايان نامه يا در هر قالب ديگري به دبيرخانه  ي جشنواره ارائه گردد.

برتر،   پژوهشي  علمي  نشريه  ي  برتر،  پژوهشي  مدير  برتر،  پژوهشي  مرکز  ساله  هر  جنبي جشنواره،  بخش  در 
ايران،  انساني  علوم  پيش کسوت  برتر،  عربي، مصحح  و  التين  در حوزه  ي  برجسته  مترجم  برتر،  علمي  انجمن 
اساتيد پيشرو )مرحوم(،  و  برجسته  يا خدمات علمي  آثار  برجسته، صاحبان  نظريه پرداز  برجسته1،  مفاخر پژوه 

معرفي و مورد تقدير قرار مي گيرند.

اهداف جشنواره

زمينه•سازي•و•ايجاد•فرصت•براي•ارتقاء،•تقويت•و•توسعه••ي•علوم•انساني؛••

كمك•به•تبيين•اهميت،•كاركرد•و•نقش•علوم•انساني•در•فرايندهاي•برنامه•ريزي•و•سياست•گذاري؛•••

علم،••• توليد• حوزه••ي• در• انساني• علوم• نقش• به• نسبت• ايران• جامعه••ي• آگاهي• و•عمق•بخشي• آشناسازي•
فرهنگ•و•تمدن•سازي؛•

معرفي•توان•علمي•ايران•و•جهان•اسالم•در•حوزه••ي•علوم•انساني؛•••

شناسايي•و•معرفي•آثار،•د•يدگاه•ها•و•استعدادهاي•برتر•در•حوزه••ي•علوم•انساني؛•••

1. پژوهشگري که پيرامون زندگي و آثار علمي يک يا چند نفر از مفاخر علمي متقدم ايران تحقيق کرده و در اين زمينه فعاليت 
برجسته داشته است.
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تشو•يق•انديشمندان•به•منظور•خلق•دانش•بومي•در•حوزه••ي•علوم•انساني•در•ا•يران•و•جهان•اسالم؛••

بومِي•عميق،••• انجام•پژوهش•هاي• به• استعدادهاي•جوان• براي•تشويق•و•هدايت• تمهيد•شرايط•مناسب•
بنياد•ي•و•كاربردي•در•حوزه•ي•علوم•انساني؛

كمك•به•بازاند•يشي•و•بازخواني•ميراث•فکر•ي•و•علمي•ا•يران•و•جهان•اسالم•در•حوزه••ي•علوم•انساني.••

گروه هاي علمي جشنواره

جشنواره  ي بين المللي فارابي داراي دوازده گروه علمي است که تمام حوزه هاي علوم انساني و اسالمي را پوشش 
امور علمي  باالترين مرجع تصميم گيري  از مديران گروه  هاي علمي،  مي دهد. شوراي علمي جشنواره متشکل 

جشنواره است. 

هر گروه علمي متشکل از 7 يا 9 نفر از اساتيد و محققان برجسته  ي حوزه  ي مربوط است که زير نظر رئيس گروه، 
طي چهار مرحله ارزيابي علمي، به داوري آثار، اقدام مي کنند. مرحله  ي پنجم داوري در شوراي علمي جشنواره 

صورت مي گيرد. گروه  هاي علمي جشنواره به  ترتيب الفبا به شرح زير مي باشند: 

تاريخ، جغرافيا و باستان شناسي؛ . 1

حقوق؛ . 2

زبان و ادبيات؛ . 3

علوم اجتماعي و علوم ارتباطات؛ . 4

علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري؛ . 5

علوم تربيتي، روانشناسي، علوم رفتاري و تربيت بدني؛ . 6

علوم سياسي، روابط  بين الملل  و مطالعات منطقه اي؛ . 7

فقه، اصول، علوم قرآن و حديث؛ . 8

فلسفه، کالم، اخالق، اديان و عرفان؛ . 9

فناوري اطالعات، اطالع رساني و کتابداري؛ . 10

مطالعات انقالب اسالمي و امام خميني )ره(؛. 11

مطالعات هنر و زيبايي شناسي. . 12

فرايند آثار در جشنواره

آثاري•در•جشنواره••ي•بين•المللي•فارابي•پذيرش،•ثبت،•بررسي،•ارزيابي•و•انتخاب•مي••شوند•كه•واجد•ويژگي•••
اثر پژوهشي•و•خاتمه••يافته•باشند.
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اثر•پژوهشي•از•حيث•حجم•داراي•دست•كم•سي•هزار•كلمه•و•از•حيث•ساختار•حداقل•داراي•سه•بخش•••

مجزا•براي•معرفي•مسئله،•روش•پژوهش•و•نتايج•مي•باشد.•در•رشته•هاي•فناوري•اطالعات-•كه•توليدات•
نرم•افزاري•ارائه•مي•شود-•و•موارد•مشابه،•شوراي•گروه•براي•پذيرش•به•طور•خاص•تصميم•گيري•مي•كند.

ارز•يابي•اوليه•و•تعيين•داوران•آثار•پژوهشي•و•جمع•بندي•و•ارائه••ي•نتايج•داوري•ها•تا•مرحله••ي•چهارم•بر•عهده••ي•••
گروه•هاي•علمي•جشنواره•است؛•كه•تحت•نظارت•و•هدا•يت•شورا•ي•علمي•بد•ين•كار•هّمت•مي•گمارند.•

ارز يابي، داوري و انتخاب آثار پژوهشي طي مراحل زير انجام مي گيرد: 

دارا•ي• شکلي• لحاظ• به• كه• را• آثار•ي• علمي• گروه• پاال•يش،• مرحله••ي• در• علمي:• پااليش  اول؛  مرحله  ي  •-
معيارها•ي•اوليه••ي•اثر•پژوهشي•باشند،•برا•ي•داور•ي•بر•مي•گز•يند•و•داوران•آن•ها•را•تعيين•مي•كند.•

-•مرحله  ي دوم؛ ارزيابي اول:•در•اين•مرحله•آثار•انتخاب•شده••ي•مرحله••ي•قبل،•برا•ي•دو•داور•متخصص•در•آن•
موضوع•ارسال•مي•شوند.•داوران•منتخب•گروه•علمي•به•صورت•مستقل•و•ناشناس•و•بر•پايه••ي•شاخص•ها•و•معيارهاي•

طراحي•شده•در•كاربرگ•هاي•مربوط،•به•سنجش•و•ارزيابي•آثار•اقدام•مي•كنند.•

-•مرحله سوم؛ ارزيابي دوم:•آثار•ي•كه•در•ارز•يابي•مرحله••ي•اول•امتياز•الزم•را•كسب•كرده•اند،•دست•كم•
برا•ي•دو•داور•ديگر•)غير•از•داوران•مرحله•قبل(•ارسال•مي•شوند.•پس•از•اخذ•نتايج•داوري•مرحله••ي•سوم،•گروه•علمي•
نتايج•را•بررسي•و•بر•اساس•متوسط•نمره••ي•حاصل•از•دو•مرحله••ي•»ارزيابي•اول•و•ارزيابي•دوم«•به•جمع•بندي•اقدام•
مي•كند.•كسب•حداقل•75•درصد•نمره•در•بخش•جوان•و•80•درصد•نمره•در•بخش•بزرگسال•الزمه••ي•ورود•اثر•به•

مرحله••ي•چهارم•داوري•است.

ارز•يابي•هاي•دو• نتا•يج• ميانگين• بررسي• از• ا•ين•مرحله،•گروه•علمي•پس• مرحله چهارم؛ گز ينش گروه:•در• •
مرحله•قبل•)حداقل•چهار•داوري•تفصيلي•براي•هر•اثر(•و•لحاظ•كردن•امتيازات•مربوط•به•مقاالت•منتشر•شده•از•
نتايج•تحقيق•)تا•سقف•20•نمره(•و•ثبت•آن•ها•در•برگه••ي•ارزيابي•نهايي،•درباره••ي•رتبه••ي•اثر•پژوهشي•تصميم•گير•ي•
مي••كند•و•آثار•»برگز•يده«••يا•»شايسته••ي•تقدير«•خود•را•تعيين•مي•کند•و•فهرست•آن•ها•را•به•همراه•پرونده••ي•كامل•اثر•

به•شورا•ي•علمي•جشنواره•معرفي•مي•نمايد.

-•مرحله  ي پنجم؛•گز ينش نها يي:•گز•ينش•نها•يي•آثار•و•تعيين•رتبه••ي•آن•ها•توسط•شورا•ي•علمي•جشنواره•
انجام•مي•شود.•در•ا•ين•مرحله،•رئيس•هر•گروه•آثار•برگز•يده••ي•گروه•را•به••همراه•تمام•سوابق•و•مستندات•مربوط•به•
داور•ي•ها،•در•جلسه••ي•شورا•ي•علمي•معرفي•و•از•آن•دفاع•مي••كند.•در•ا•ين•مرحله•همچنين•سطح•آثار•برگز•يده•ي•
در•خصوص• بحث• و• آثار• تك• تك• پرونده••ي• بررسي• از• پس• و• مي••شود• سنجيده• همد•يگر• با• مختلف• گروه•هاي•

داوري•ها،•با•رأ•ي•اكثر•اعضا•ي•شورا•آثار•برگز•يده•و•رتبه••ي•آن•ها•تعيين•مي•شود.

ميزان•امتياز•جهت•كسب•مقام•ها•ي•برگز•يده••يا•شايسته••ي•تقد•ير•در•موضوع•آثار•پژوهشي،•اعم•از•داخلي•••
و•خارجي،•در•دو•سطح•بزرگسال•و•جوان•به•شرح•جدول•زير•است:
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امتيازمقامسطح

بزرگسال
170 به باالبرگزيده اول
160 تا 170برگزيده دوم

150 تا 160برگزيده سوم

140 تا 150شايسته تقدير

جوان
150 به باالبرگزيده اول
145 تا 150برگزيده دوم

140 تا 145برگزيده سوم
130 تا 140شايسته تقدير

جدول 3-1- امتيازهاي مورد نياز براي كسب مقام هاي برگزيده در جشنواره ي فارابي  

برگزيدگان•بخش•جوان•كه•آثار•آنان•باالتر•از•150•امتياز•مي•آورند،•اختيار•دارند•كه•به•عنوان•نفر•اول•••
بخش•جوان•يا•طبق•جدول•فوق•در•بخش•بزرگسال•معرفي•شوند.

مزا يا و تسهيالت جشنواره  ي بين  المللي فارابي

با شرکت در جشنواره  ي فارابي در صورت برگز يده شدن مي  توانيد از جوا يز تحصيلي بنياد ملي نخبگان از جمله 
سفر معنو ي عمره  ي مفرده، کمک  هز ينه  ي ارائه  ي مقاالت خارجي متناسب با مقطع تحصيلي، کمک  هز ينه  ي 
ارائه  ي مقاالت داخلي متناسب با مقطع تحصيلي، کمک هز ينه  ي فرصت مطالعاتي خارج از کشور )مخصوص 

دانشجو يان مقطع دکتر ي( و مقرر ي ماهيانه متناسب با مقطع تحصيلي و سطح جا يزه بهره  مند شو يد.

جشنواره ي رازي
اعضا ي  از مقام و منزلت پژوهشگران،  به منظور تجليل  راز ي، همه ساله  جشنواره ي تحقيقاتي علوم پزشکي 
هيأت علمي و دانشجو يانفرهيخته ي دانشگاه ها ي علوم پزشکي سراسر کشور با مشارکت محققان برجسته ي 
داخلي، پژوهشگران ا يراني مقيم خارج کشور و محققان کشورها ي عضو آ يسسکو و با هدف معرفي فعاليت ها ي 

تحقيقاتي برترعلوم پزشکي با تأکيد بر جنبه ها ي نوآور ي، در دو قسمت برگزار مي شود.

الف. افراد حقيقي و نهادهاي حقوقي داخل کشور
محققان؛. 1
محققان جوان )غير دانشجو، 30 سال و کمتر در زمان ثبت نام(؛. 2
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محققان دانشجو در رشته ها ي مختلف علوم پزشکي؛. 3
صاحبان ابداعات و اختراعات در حيطه ها ي علوم پزشکي؛. 4
پژوهشگراني که تحقيقاتشان به ارتقا ي نظام سالمت منجر شده باشد؛. 5
دانشگاه ها ي علوم پزشکي کشور؛. 6
مراکز تحقيقاتي مصوب علوم  پزشکي کشور؛. 7
مجالت علمي - پژوهشي مصوب علوم پزشکي کشور؛. 8
کميته ها ي تحقيقات دانشجويي دانشگاه ها ي علوم پزشکي کشور؛. 9
سازمان ها ي غير دولتي/ شرکت ها/ مؤسسات/ انجمن ها ي خير يه /انجمن ها ي علمي حامي پژوهش ها ي علوم پزشکي؛. 10

ب. محققان خارج از کشور:
محققان ا يراني مقيم خارج از کشور؛. 1
محققان غير ا يراني عضو کشورها ي آ يسسکو.. 2

مسابقات ملي مهارت

در سال 1946 ميالدي نياز شديدي به تعيين سطح مهارت کارگران در اسپانيا احساس شد. با پيگيري فراوان، 
با حضور 24 شرکت  اولين المپياد بين دو کشور اسپانيا و پرتغال  از جنگ جهاني دوم در سال 1950،  پس 
کننده در 12 رشته برگزار شد. کشورهاي صنعتي آن زمان به سرعت از ا ين مسابقه استقبال کردند و در سومين 
المپياد، اسپانيا ميزبان 6 کشور صنعتي و رو به توسعه بود. در سال 1954 ميالدي سازمان بين  المللي آموزش-

 هاي حرفه  اي )IVTO1 ( با هدف ترغيب جوانان به کسب مشاغل حرفه  اي تشکيل شد. از آن پس، هر دو سال 
يکبار اين مسابقات در کشورهاي مختلف برگزار مي شود.

با توجه به تأثير مسابقات جهاني مهارت در ارتقاي سطح مهارت  هاي فني کارگران و صنعتگران جوان کشورهاي 
عضو سازمان IVTO و ارائه ي گزارش در خصوص ا ين مسابقات در سال 1349 شمسي به باالترين مقام وقت 
کشور، دستور تشکيل کميته ي ملي مسابقات مهارت فني صادر شد و نخستين دوره ي مسابقات مهارت فني 
بين کارگران ماهر و متخصص جوان کشور در سال 1350 شمسي برگزار شد. مسابقات مهارت فني به صورت 

ساالنه تا سال 1357 شمسي برگزار مي  شد.

پس از عضويت مجدد ايران در سازمان بين  المللي آموزش  هاي حرفه  اي، سازمان آموزش فني و حرفه  اي، برگزاري 
مسابقات ملي مهارت را به  صورت ساالنه آغاز کرد. اين مسابقات در سه مرحله ي شهري، استاني و ملي برگزار 
مي شود. در مرحله ي ملي از هر استان در هر رشته يک نفر )در صورت کسب حد نصاب( مي تواند در مسابقات 

شرکت کند.

1. International Vocational Training Organization 
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در جدول زير رشته هاي مسابقه ي ملي مهارت معرفي شده است:

نام رشتهرديفنام رشتهرديف

فناوري اطالعات-کاربرد نرم افزارها13آجرچيني1
فناوري برودتي14الکترونيک صنعتي2
فناوري طراحي گرافيک )مبتني بر رايانه(15تأسيسات الکتريکي3
4CNC قنادي16تراش

کابينت  سازي )چوبي(17جواهرسازي5

کاشيکاري ديوار و کف18جوشکاري6
کنترل صنعتي19خياطي7
لوله  کشي20طراحي صفحات وب8
منبت کاري21فرش بافي9
10CNC نجاري )در، پنجره، و ...(22فرز
نقشه  کشي صنعتي23فناوري اتومبيل11

فناوري اطالعات کامپيوترهاي شخصي-12

پشتيباني شبکه

  

جدول 4-1- رشته هاي مسابقه ي ملي مهارت

تسهيالت برگز يدگان مرحله ي کشور ي مسابقات ملي مهارت

رعا يت ضوابط  )با  کنند  استفاده  از سهميه ي سربازي  باالتر مي توانند  و  فوق د يپلم  تحصيلي  دارندگان مدرک 
تفاهم نامه ي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ا يران(.

دارندگان مدال طالي مسابقات کشوري، برگز يدگان اعزامي به مسابقات جهاني مهارت و مدال  آوران مسابقات 
جهاني مهارت به عضو يت بنياد ملي نخبگان درخواهند آمد و از تسهيالت آن به  شرح ز ير بهره مند خواهندشد:

الف- دارندگان مدال طالي کشوري )در مسابقات ساالنه ي مهارت(:

تسهيالت نظام وظيفه )براي دانش آموختگان مقطع کارشناسي و باالتر(؛. 1
کمک هز ينه ي عمره ي مفرده؛. 2
اعتبار نوآوري و شکوفا يي در سطح سه.. 3

ب- اعزام  شدگان به مسابقات دوساالنه ي جهاني مهارت:
تسهيالت نظام  وظيفه )براي دانش آموختگان مقطع کارشناسي و باالتر(؛. 1
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سفر عمره ي مفرده؛. 2
اعتبار نوآوري وشکوفا يي درسطح دو؛. 3
4 ..)» www.bmn.ir« وام مسکن، و يژه ي نخبگان، درسطح دو )بر اساس اولو يت  هاي اعالم  شده در وب سايت بنياد

ج- رتبه هاي اول تا سوم مسابقات دوساالنه ي جهاني مهارت:
تسهيالت نظام   وظيفه )براي دانش آموختگان مقطع کارشناسي و باالتر(؛. 1
سفر عمره ي مفرده؛. 2
اعتبار نوآوري وشکوفا يي در سطح  يک؛. 3
کمک هز ينه ي شرکت در  يک دوره ي آموزشي مهارت در سطح عالي؛. 4
5 ..)» www.bmn.ir« وام مسکن، و يژه ي نخبگان در سطح  يک )بر اساس اولو يت  هاي اعالم  شده در وب سايت بنياد

مزايايي فراتر از نتيجه ي مسابقه

مزاياي جشنواره  هاي علمي-عملي که به آن ها اشاره شد، تنها مشوقي براي ايجاد انگيزه در شما، براي آشنا شدن 
با يک جشنواره   ي علمي-عملي از ابتدا تا انتها بود. در ادامه ي اين بخش، به نتايج ديگري که در پي يک پروژه ي 

موفق به  دست مي آيد، اشاره خواهد شد.

توسعه ي دانسته  ها

کار بر رو ي  يک پروژه  ي علمي، فقط فعاليت در رشته  ي خاص مرتبط با پروژه نيست، بلکه آشنا يي  و کار در علوم 
و تخصص  ها يي مانند ر ياضي، هنر، نو يسندگي و احتماالً کامپيوتر و زبان  ها ي خارجي نيز ضرور ي است )ممکن 
است بسته به پروژه ، اطالعاتي از روانشناسي، تاريخ يا انسان  شناسي و معارف هم کسب کنيد(. بنابراين، چرا به 
پروژه به  عنوان فرصتي استثنايي براي به  دست آوردن اطالعات جديد در رشته  هاي مختلف يا شروع عالقه اي 

جديد نگاه نکنيم؟

 يافتن استعدادها ي نهفته

حتي اگر از خودتان تصويري به  عنوان يک دانشمند در حال شکوفايي نداشته باشيد، احتماالً متوجه خواهيد 
شد که استعدادهايي داريد که در حين اجرا ي پروژه و پس از آن، بيش از پيش نما يان مي  شوند. براي مثال، اگر 
نويسنده ي خوبي باشيد، نوشتن برگه  هاي تحقيق، نبايد برايتان دشوار باشد. آ يا به هنر عالقه داريد؟ حتماً عاشق 
طراحي اثر ي بي  نظير خواهيد بود. آ يا به دانستن تمام جزئيات درباره ي يک تيم فوتبال عالقه داريد؟ در ا ين 

صورت احتماالً به جزئيات، دستورالعمل ها، و اعداد و نمودارها و تجزيه و تحليل داده ها عالقه  مند خواهيد شد.

کشف اين استعدادهاي دروني و ارتقا ي خودشناسي به شما براي انتخاب مسير آينده کمک خواهد کرد. چه 
کسي مي داند؟ شايد شما نويسنده ي معروف آينده باشيد! 
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 يافتن توانايي هاي جد يد در خود
هنگام کار روي يک پروژه ي علمي، متوجه توانايي  هايي در خودتان مي شويد که پيش از اين با آنها آشنا نبوديد. 

عالوه بر اين، خواهيد فهميد که به چه کارهايي عالقه ي بيشتري داريد و آنها را چگونه بهتر انجام مي دهيد.
براي مثال، بعضي افراد ترجيح مي دهند که به تنهايي کار کنند و تنها در مواجهه با مشکالت بزرگ، از ديگران 
کمک بگيرند، در حالي که بعضي ديگر مي خواهند همواره يک گروه پشتيباني در کنارشان باشد. برخي هنگامي 
که از يک برنامه ي منظم پيروي مي کنند، عالي کار مي کنند، درحالي که برخي ديگر در نزديکي پايان وقت 
درست کار مي کنند. ممکن است شخصي کاماًل مرتب و با  برنامه باشيد يا ميز کارتان مثل ميدان جنگ باشد. 
ا ين را بدانيد که شما بيش از يک راه براي رسيدن به موفقيت در اختيار داريد، ولي تنها بعد از اجراي پروژه ي 

علمي است که با شيوه  ي مورد عالقه  ي خود در کار آشنا مي  شو يد.
عالوه بر اين، ممکن است حس خطرپذ ير ي را نيز تجربه کنيد. پروژه هاي علمي شامل پيش  بيني جواب سؤال و 

پذيرفتن نتايج است، حتي اگر پيش  بيني درست نبوده باشد.
در پايان، متوجه خواهيد شد که چگونه مي توان يک مسير را با تمام فراز و نشيب  ها به پايان رساند. مطمئن 

باشيد که پروژه ي شما پر از فراز و نشيب خواهد بود.

 يافتن مسير آ ينده
در طول اجرا ي پروژه ي علمي، ممکن است ايده اي براي پروژه  هاي بعدي به  دست آوريد. اگرچه در اين مرحله 
هنوز زود است که درباره ي پروژه بعدي صحبت کنيم، ولي زماني که يک ايده  ي ناب به دست بياوريد، اين ايده 

مي تواند مسير زندگي آينده  تان را تغيير دهد.

لذت بردن از مراحل اجرا ي کار
اگر مي خواهيد از اجرا ي پروژه ي علمي بيشترين بهره را ببريد، از صميم دل به  سمت آن برويد. ذهنتان را آماده 

کنيد که از پروژه حتي در زمان هاي سخت لذت ببريد و با آن تفريح کنيد.
اگر بخواهيم يک پيشنهاد )يا چهار تا!( براي داشتن پروژه ا ي موفق به شما بدهيم ، چنين خواهد بود:

• خودتان را در اين تجربه  غوطه ور کنيد؛•
• بهترين کارتان را ارائه دهيد؛•
• با جريان پروژه حرکت کنيد؛•
• لذت ببريد.•

هدف پروژه  ها ي علمي-عملي
در تمامي شاخه  هاي علمي، هدف کشفي جديد است، ولي همه ي اکتشافات طي ساختن يک دستگاه به  دست نمي آيد.

 اگرچه وقتي که به  يک پروژه فکر مي کنيد، احتماالً اولين ايده اي که به ذهنتان مي رسد ساختن يک دستگاه 
است، راه هاي ديگري هم براي اجرا ي يک پروژه ي موفق وجود دارند.
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هدف همه ي علوم، جواب دادن به يک سؤال يا حل کردن يک مشکل است. اين طرز فکر در مورد تمام پروژه هاي 
علمي صدق مي کند. با اينکه نوع فرايند و اطالعات جمع  آوري  شده بر حسب نوع پروژه متفاوت است، عنصر 
ديگري که در همه  ي پروژه هاي علمي مشترک است فرضيه است که يک حدس عالمانه يا انديشمندانه ي علمي 

درباره ي نتايج پروژه است. 

تحقيق آزما يشگاهي

تحقيق آزمايشگاهي، پژوهشي است که در آن، روندي بر اساس روش علمي اجرا مي  شود، تا در انتها درستي يا 
نادرستي فرضيه ي آزمايش، تعيين شود.

تحقيق  از  نمونه اي   1-6 جدول  در  و  گياهان  درباره ي  آزمايشگاهي  تحقيق  يک  از  نمونه اي   1-5 جدول  در 
آزمايشگاهي درباره ي آزمون حافظه ي دانش آموزان بعد از ورزش نشان داده  شده  است.

پروژه اي که داراي يک تحقيق آزمايشگاهي درباره گياهان است.جدول 1-5 

چه مقدار زهکشي براي گياهان بهتر است؟سؤال

به عقيده ي من گياهان با زهکشي بيشتر، بهتر رشد مي کنند.فرضيه

گياهاني بدون سوراخ زهکشي، دو سوراخ زهکشي و چهار سوراخ زهکشي رشد دهيد.فرايند

اطالعات 

جمع آوري شده

اندازه ي گياهان در هر گروه

پروژه اي که حافظه ي دانش آموزان را بعد از انجام ورزش هاي هوازي آزمايش جدول 1-6 
مي کند.

حافظه، بعد از ورزش هاي هوازي تقو يت مي  شود  يا تضعيف؟سؤال

به عقيده ي من حافظه ي دانش آموزان بعد از ورزش  هاي هوازي تقويت مي شود.فرضيه

آزمودن دو گروه از دانش آموزان، گروهي که هيچ ورزشي نکرده و گروهي که ورزش فرايند
هوازي انجام داده.

اطالعات 

جمع آوري شده

نمره ي دانش آموزان در امتحان حافظه
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تحقيق نظر ي

در يک تحقيق نظري شما با جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات و انجام محاسبات رياضي نشان مي دهيد که 
دستاوردهايتان بيانگر چه حقيقتي هستند.

يک تحقيق نظري تنها بازنويسي اطالعات به  دست  آمده نيست. براي اينکه تحقيق نظري موفقي داشته باشيد، 
بايد تمامي اطالعات را خودتان جمع  آوري و تجزيه و تحليل کنيد.

در جدول 7-1 پروژه  اي نشان داده  شده  است که در آن اطالعاتي درباره  ي زمين  لرزه و ارتباط آن با فعاليت  ها ي 
خورشيدي جمع  آوري و پردازش مي  شود.

پروژه اي که زمين لرزه و فعاليت خورشيدي را مقايسه مي کندجدول 1-7 

آيا وقتي فعاليت خورشيدي بيشتر است، زمين  لرزه هاي شديد بيشتري اتفاق مي افتند؟سؤال

به عقيده ي من زماني که فعاليت خورشيدي بيشتر است، زمين  لرزه  هاي شديد بيشتري فرضيه
اتفاق مي افتند.

ارزشمند 20 سال گذشته درباره ي فعاليت  هاي خورشيدي و زمين لرزه  هاي فرايند اطالعات 
شديد را جمع  آوري و تجزيه و تحليل کنيد.

اطالعات 

جمع آوري شده

روندهاي  از  کنوني  روند  پيرو ي  ميزان  که  آماري  آزمون  )يک  تأثير  ضريب  رابطه ي 
گذشته را اندازه گير ي مي کند(.

ساخت و ارتقاي  يک دستگاه

پروژه ها ي مهندسي را مي  توان به يکي از دو روش زير 

انجام داد: 

1. اختراع وسيله  اي جديد که مشکل مشخصي را حل کند؛ 

2. ارتقا دادن دستگاه  ها يا ابزارهاي موجود. 

    

 UNO (dicycle( طراح MIT شکل 1-1- بن گوالک دانشجوی                    
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در جدول 8-1 پروژه ي مهندسي يک اختراع جديد نشان داده  شده است.

پروژه ي موتور تک چرخه ي الکتريکيجدول 1-8 

آ يا مي  توان موتور ي تک  چرخ و سازگار با محيط ز يست طراحي کرد؟سؤال

مي  توان موتور ي تک  چرخ طراحي کرد که آلودگي توليد نکند و کوچک باشد.فرضيه

طراحي فرايند متفاوت،  مدل ها ي  آزما يش  متفاوت،  مدل هاي  ساخت  اطالعات،  جمع آوري 
نسخه نها يي و آزما يش آن

اطالعات 

جمع آوري شده

انواع موتورها ي طراحي شده، تک چرخه ها، قوانين فيز يکي تأثير گذار

نوشتن نرم  افزار

باشد که يک  افزار کامپيوتري  يا چند نرم  امتحان کردن يک  برنامه نويسي و  پروژه ي شما مي تواند طراحي، 
مشکل خاص را حل مي کند. در اين نوع پروژه شما هميشه در فرضيه مي گوييد که مي توانيد مشکلي را حل 
کنيد )باور داريد که مي توانيد!(. براي مثال جدول 9-1پروژه اي مربوط به يک نرم افزار کامپيوتري را خالصه 

مي کند، که به زبان اصلي کاربر پاسخ مي دهد.

پروژه اي که يک پيغام تصويري را در زبان هاي مختلف نشان مي دهد.جدول 1-9 

آيا مي توان نرم  افزاري نوشت، که پيغام تصويري با زبان کاربر نشان دهد؟سؤال

به عقيده ي من مي توان نرم افزاري نوشت که پيغام هايي با زبان  هاي فارسي، انگليسي فرضيه
و ... نشان دهد.

آزما يش فرايند افزار،  نرم  آزما يش  نرم  افزار،  نو يسي  کد  الگوريتم،  نوشتن  نرم  افزار،  طراحي 
کاربرپسند بودن برنامه

اطالعات 

جمع آوري شده

اطالعاتي در مورد اينکه آيا کاربران به نرم  افزار عالقه دارند يا نه.
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پروژه هاي هنري
پروژه هاي هنري اغلب به دو بخش تقسيم مي شوند. پروژه هاي نظر ي و پروژه هاي عملي. شيوه ي برخورد و داوري 
پروژه ها  اما در بخش عملي،  و داوري تحقيقات نظري است.  برخورد  پروژه هاي نظر ي هنري همانند شيوه ي 

به صورت مجموعه اي از اسکيس ها و نسخه ي نهايي ارائه مي شوند.

پروژه هاي ادبي
طرح هاي زبان و ادبيات فارسي نيز، مانند طرح هاي هنري، به دو گروه اصل ي تقسيم مي شوند: آفرينش هاي ادبي 
و پژوهش هاي ادبي. شيوه ي داوري پژوهش هاي ادبي نيز همانند داوري تحقيقات نظري است. داستان هاي بلند، 
کوتاه و داستانک، شعر نو يا کالسيک در انواع قالب ها، نمايشنامه، فيلم نامه، نثرها و قطعه هاي ادبي، مقاله ها و 
... در هر زمينه اي و با بيان جدي يا طنز، با هر رويکردي، واقعي يا تخيلي با اين شرط که ايده و نوشته  ي خود 

طراح باشد- آفرينش ادبي محسوب مي شوند.

هز ينه  ها
مانند هر کار باارزش ديگري، در پروژه ي علمي چالش ها و تنش  ها يي هم وجود دارد. بيشتر دانش آموزاني که 
اين مسير را طي کرده اند، درباره ي سختي  هاي کار حرف هاي زيادي براي گفتن دارند که در ا ينجا به مهمتر ين 

آن ها اشاره مي  شود:
-        زمان مورد نياز براي پروژه ي علمي؛

-        سعي براي جمع  آوري مواد مورد نياز؛
-        دشوار ي رسيدن به نتيجه از بين آمار و جدول  ها؛

-        تمام کردن پروژه در دقيقه ي آخر؛
-        تنظيم پروژه براي داوري و جشنواره )اين قسمت هميشه پر از تنش است(؛

-        مستندسازي؛
-        زمان محدود براي تکميل پروژه؛

-        انتظار براي نتايج داوري؛
-        زماني که براي  يادگير ي و مرور درس  هاي مدرسه الزم است.

با وجود همه ي اين چالش ها، دستگاهي که گاه به گاه خراب مي شود، برنامه ه ا ي کامپيوتري که ناگهان از کار 
مي افتد، موش آزمايشگاهي که بي دليل مي ميرد و ... دانش  آموزان باز هم براي کار روي پروژه تالش مي کنند. 
شايد دانش  آموزان کاماًل فوايد آينده ي اجرا ي پروژه را درک نکنند، ولي مي دانند که چرا از اجراي پروژه ي علمي 
لذت مي برند. به قول يکي از دانش  آموزان، »شما، مطالب علمي را حفظ کرديد، من آنها را با اجرا ي پروژه ي 

علمي  به  دست آوردم.«



رتبه ی  تو جشنواره  داره  امکان  باشی،  نداشته  جدیدی  ایده ی  پروژت  تو  اگه 
خوبی نیاری. اما اصاًل ایده چیه؟ چه جوری می شه پیداش کرد؟ از کجا میشه 
پیداش کرد؟ تو این فصل به همه ی این سؤال ها پاسخ می دیم و راهکارهایی 
به  ایده های محشری  باهاشون  تونستن  بزرگ  افراد  که  رو معرفی می کنیم 
دست بیارن و دنیا رو تغییر بدن. ذهنت رو آماده کن چون قراره بعد از این 

فصل پر از ایده بشه.

ایده:
 نقطه ي شروع همه ي خوشبختي ها

فصل دوم
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فصل دوم: ايده

ايده چيست؟

مهم ترين مرحله ي هر پروژه ي علمي موفق، يافتن بهترين و مناسب ترين ايده است. 

بهترين و مناسب ترين ايده چيست؟ ايده اي که ابتكار شما را به چالش بكشد، شما را عالقه مند کند و 
به هيجان بياورد. بهترين و مناسب ترين ايده لزوماً خيلي سخت نيست که شما را نااميد کند، بلكه به اندازه اي 

چالش برانگيز است که توانايي ها و خالقيت شما را گسترش دهد.

خيلي از دوستان تازه کار مي گويند سخت ترين قسمت انجام پروژه ي علمي، انتخاب موضوع آن است، ولي پيدا 
کردن يک ايده، اگر بدانيد کجا بايد دنبالش بگرديد، واقعاً خيلي هم سخت نيست.

بهتر است پيش از صحبت درباره ي نحوه ي به دست آوردن ايده ها، معناي اين واژه را بيابيم؛ چرا که اگر معناي 
ايده را به درستي درنيابيم، نخواهيم دانست که بايد دنبال چه بگرديم.

را  کند، من هم شعر  تعريف  براي شما  را  بوي طعمه  توانست  وقت يک سگ شكاري  »هر  شاعري مي گويد: 
برايتان تعريف مي کنم، اما حقيقت اين است که هر دوي اين ها با تأثيري که برما مي گذارند، شناخته مي شوند.« 

مفهوم هايي مانند شادماني و عشق نيز همينطورند. 

ايده هم همين طور است. وقتي که در زمان ايجادش به سر مي بريم، احساسش مي کنيم؛ چيزي در درونمان آن 
را شناسايي مي کند. اما در اينجا فقط سعي داريم آن را تعريف کنيم.

در دانشنامه ها تعاريف گوناگوني براي ايده وجود دارد. از جمله:

»آنچه به عنوان محصول فعاليت ذهني، مانند تفكر يا علم به طور بالقوه يا بالفعل در ذهن وجود دارد.« يا »پاسخي 
که بر مبناي اشراف و آگاهي از کيفيت سوال داده شود و متضمن خالقيت و نوآوري باشد.« 

و تعريف هاي گيج کننده ي ديگر از اين دست؛

ماروين مينسكي1 دشواري تعريف کردن ايده را در کتابش به خوبي بيان کرده است:

»تنها در منطق و رياضيات است که تعاريف، مفهوم ها را به خوبي نشان مي دهند. مي توانيد بدون تعريف يک ببر 
به ماهيتش پي ببريد. اما شخصي هم مي تواند ببر را تعريف کند، بدون آنكه حتي آن را ديده باشد.«

1. Marvin Minsky
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با اين حال، اگر از مردم درباره ي تعريف ايده بپرسيد، جواب هاي بهتري مي گيريد؛ جواب هايي که هم به مفهوم 

ايده و هم به ماهيت آن تقريباً نزديكند. مانند نمونه هاي زير:

• به کس ديگري مي گوييم، تعجب مي کند که چرا 	 را  ايده چيزي بسيار واضح است که وقتي آن ها 
خودش به اين فكر نيفتاد؛

• يک ايده تمام جوانب يک مسئله را در بر مي گيرد و آن را ساده مي کند. ايده تمام گره خوردگي هاي 	
يک مسئله را به يک گره  کوچک ساده تبديل مي کند؛

• ايده عرضه اي جديد، بي نظير، يا غير منتظره از چيزي است که به طور جهاني شناخته يا پذيرفته 	
شده است؛

• ايده همان جرقه ي بصيرت است که به شما اجازه مي دهد چيزي جديد ببينيد؛ آنچه دو تفكر در ظاهر 	
جدا از هم را با هم متحد مي کند؛

• يک ايده پيچيدگي را با سادگي شگفت آوري در مي آميزد.	

اين تعاريف )البته اين ها بيشتر توضيح به حساب مي آيند تا تعريف( احساس بهتري نسبت به ايده مي دهند، زيرا 

از مفاهيم ملموس  تري استفاده مي کنند. اما تعريفي که از همه مناسب تر است و البته پايه و اساس اين فصل را 

نيز تشكيل مي دهد، اين گونه است:

»ايده چيزي فراتر از ترکيبي جديد از المان هاي1 موجود نيست.«

در زير دو دليل براي تأييد اين تعريف از ايده بيان مي کنيم:

اول اينكه در اين تعريف، عماًل بيان شده که ايده را چگونه به دست آوريد، زيرا بر اساس آن، يافتن يک ايده، مانند 

ارائه ي يک دستور غذايي جديد است. تنها کاري که بايد انجام دهيد اين است که بعضي مواد را که مي شناسيد، 

برداريد و به شيوه اي جديد ترکيب کنيد؛ به همين سادگي. چنان ساده است که براي به دست  آوردنش نياز 

نيست که نابغه، برنده ي جايزه ي نوبل، يک هنرمند معروف جهاني، يک شاعر برجسته يا يک مخترع درجه اول 

باشيد.

دانشمند و فيلسوف معروف جاکوب برونوسكي2 مي گويد : »به نظر من غير عادي پنداشتن فعاليت خالقانه اشتباه 
است.«

1. Elements 
2. Jacob Bronowski 
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فصل دوم: ايده

افراد معمولي، روزانه ايده هاي خوبي به دست مي آورند. آن ها هر روز چيزهايي جديد مي سازند، اختراع مي کنند 
و کشف مي کنند. هر روز شيوه هايي جديد براي تعمير ماشين و سينک آشپزخانه و در خانه، درست کردن غذا، 
افزايش فروش، پس انداز پول، آموزش فرزندان، کاهش هزينه ها، افزايش توليد، نوشتن خاطرات و به طور کلي 

براي بهتر کردن، آسان تر کردن و ارزان تر کردن همه چيز پيدا مي کنند.

دومين نكته ي جالب توجه اين تعريف که کليد واقعي به دست آوردن ايده هاست، تمرکز بر فعل »ترکيب کردن« 
است. هر نوشته اي که تا به حال درباره ي ايده ها مطالعه کرده ايم درباره ي ترکيب کردن، ارتباط دادن، کنار هم 

گذاشتن، با هم آميختن يا وابسته کردن بوده است.

افراد معروف در اين زمينه چنين گفته اند:

»اختراع يا اکتشاف چه در رياضيات باشد و چه در هر زمينه ي ديگر، تنها با استفاده از ترکيب ايده ها ممكن 
مي شود.«

»يک انسان، چه هنرمند باشد چه دانشمند، زماني که وحدتي جديد در گوناگوني طبيعت مي يابد، خالق مي شود. 
وي اين کار را با يافتن شباهت بين چيزهايي که قباًل حتي گمان تشابهشان نمي رفته انجام مي دهد. ذهن خالق، 

ذهني است که به دنبال شباهت هاي غيرمنتظره مي گردد.«

»تنها يک چيز را به ياد داشته باشيد: ايده شاهكار اتحادهاست.«

تمام اين تعاريف، توضيحاتي براي همان تعريف اوليه هستند:

»ايده چيزي فراتر از ترکيبي جديد از المان هاي موجود نيست.«

آماده سازي شرايط توليد ايده

در اين بخش قصد داريم شما را با روش هايي آشنا کنيم که با به کارگيري آن ها خواهيد توانست ذهنتان را به 
ذهني مولد ايده تبديل کنيد و از ايده هاي روز افزونتان لذت ببريد. 

اطالعات خود را افزايش دهيد

با نگاهي به انسان هاي خالق مانند اديسون، اينشتين، هرتز، ماکسول و ... دو ويژگي مشترک در همه ي آن ها 
مي يابيم: 

يكي اينكه همه ي انسان هاي خالق بسيار شجاع بوده اند -موضوعي که به  زودي به آن پرداخته مي شود- ديگر 
مسائل  مورد  در  بي  انتهايي  کنجكاوي  افراد، حس  اين  همه ي  در  بوده اند.  کنجكاو  به شدت  آنان  تمامي  آنكه 

اطرافشان، نحوه ي کار دستگاه ها و چگونگي ساختشان وجود دارد.

انسان هاي خالق عالقه مندند که در مورد نحوه ي پختن کيک در ابعاد صنعتي، نحوه ي کار دستگاه هاي پزشكي، 
آسانسور،  نحوه ي حرکت  امنيتي، چگونگي عملكرد مغز موجودات،  نابينايان، سيستم هاي  خط هاي مخصوص 
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مرجع كامل شركت رد جشنواره اهي علمي
اين  با  افراد  اين  کنند.  کسب  اطالعات  مردم  زندگي  نوع  و  گياهان  بافت هاي  آفريقايي،  فيل  زندگي  شيوه ي 
استخوان(،   206 )حدود   بالغ  انسان  يک  بدن  استخوان هاي  تعداد  مانند  دارند،  عجيبي  اطالعات  کنجكاوي، 
حاصل ضرب 111’111’111 در خودش )12345678987654321(، تعداد همسايگان چين )14 کشور(، جرم 

کره ي زمين نسبت به ماه )81 برابر( و ... .

گروهي از انسان هاي خالق، اين کنجكاوي را از لحظه ي تولد با خود داشته اند. اين افراد، در خود حسي دارند که 
مي توان آن را »عطش دانايي« ناميد. اين حس کنجكاوي آن ها را مجبور مي کند که به طور مستمر به دانش خود 
اضافه کنند. دانشي که از اطالعات عمومي بسيار پراکنده و گسترده اي تشكيل مي شود؛ و يک روز با برنامه يزي 
يا به طور کاماًل اتفاقي اين اطالعات را کنار هم مي چينند و به ترکيب جديدي تبديل مي کنند و ايده اي ناب به 

وجود مي آورند؛ هرچه بيشتر اطالعات را درکنار هم بچينند، به ايده هاي جديدتر و بيشتري مي رسند.

از ترکيب دانش هاي موجود نيست«،  فراتر  لزوماً چيزي  ايده ي خوب  اگر قبول کنيم که »يک  به طور خالصه 
مي توانيم نتيجه بگيريم که افرادي که اطالعات گسترده اي دارند، در مقايسه با ديگران، فرصت بهتري براي توليد 

ايده هاي جديد خواهند داشت و انسان هايي که براي کسب دانش کنجكاوترند، قاعدتاً اطالعات بيشتري دارند.

اما اگر اين کنجكاوي را که مجبورتان مي کند به دنبال اطالعات مختلف بگرديد و آن ها را جمع آوري کنيد، در 
خود سراغ نداريد، بايد خودتان را وادار کنيد که اين گونه باشيد؛ به صورت ارادي و همه وزه.

در زندگي  نامه ي يک نويسنده ي خالق نوشته شده است که او از دوازده سالگي به طور مرتب هر روز، دست کم 
يک داستان کوتاه، يک روزنامه يا يک شعر مي خوانده است. او در آن سن نمي دانست که در بيست  سالگي، با 
ترکيب اطالعاتي از يک شعر قديمي و يک مقاله ي جديد علمي، مي تواند ايده ي خاصي براي نوشتن يک کتاب 

پيدا کند. راستي آخرين باري که يک داستان يا شعر يا مقاله ي علمي خوانديد، کي بود؟

دو راه براي وادار کردن خود به افزايش اطالعات

1- از قفس عادت هاي خود خارج شويد
قطعاً شما در چنين قفسي هستيد، شک نكنيد.

فكر مي کنيد چرا هر روز که از خواب بيدار مي شويد، کارهاي تكراري با روش هاي تكراري در ترتيب تكراري انجام 
مي دهيد؟ چرا هر روز همان صبحانه ي ديروز را مي خوريد؟ از يک مسير مشخص از منزل به مدرسه مي رويد؟ 
نگاه  اينترنت  در  را  تكراري  سايت هاي  ابتدا  دفعه  هر  مي خوانيد؟  را  روزنامه  از  قسمت هاي مشخصي  هميشه 
مي کنيد؟ خريدهايتان از سوپرمارکت هميشه يكسان است؟ تكراري غذا مي خوريد؟ تكراري لباس مي پوشيد؟ 

تكراري راه مي رويد؟ تكراري فكر مي کنيد؟ تكراري ... .

همه ي اين ها به اين دليل است که در قفس عادت هاي خود هستيد، و از آنجا که در اين قفس به سر مي بريد، هر 
روز حواس پنج گانه ي شما همان چيزهايي را ضبط مي کند که ديروز ضبط کرده است. همان صحنه ها، همان 

صداها و همان مزه ها.
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