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 ( 2صفحه ) 

 مقدمه : . 1

دانش آموزان از اهداف  یها تیموضوع مطرح در فعال کیبه  ییایشدن امور در لیآن در کشور و تبد تیو اهم ایدانش آموزان با در ییآشنا

 جیخل تیاهم و گاهیجا ست،یزطیو حفاظت مح ایدر ی مانندبا موضوعاتوزه دریا  حبا توجه به گستردگی و د رو یبه شمار م مسابقه نیا یاصل

 ،یگرو گردش سمیو صنعت تور ایدر ،ییایمشاغل در ران،یدر کشور ا ایدر گاهیکشورها، جا یبرا ایدر کینقش استراتژ ،یسازیفارس، کشت

اع دف یهاو حماسه ایکشور، در ییغذا تیامن نیو تأم ایدر ،یساحل یو شهرها ایدر ،ییایدر یسکوها ،یانوردیدر ،یانرژ نیدر تأم اینقش در

  .موثر باشد حوزهاین  در جهت کشف و هدایت استعداد دانش آموزان درامیداست این بخش از مسابقه ، ییاینقل در و بنادر و حمل ،مقدس

  :شرایط شرکت کنندگان.2

 قطب و همگام سامانه در خود کاربری پنل طریق از توانند می متوسطه های دوم ابتدایی، اول و دوم دوره آموزان دانش تمام

 راهایس پژوهش دستاوردهای نمایشگاه و پژوهشی - علمی جشنواره دوره اولین برگزاری بخشنامه اجرایی تقویم شده در مشخص زمانبندی

 .نمایند نام ثبت صورت انفرادی به ، 98/  5/  5 مورخ 400/  76476 شماره به آموزی دانش

 :شرایط اختصاصی آثار .3

  فرمتبا مسابقه را قطعه عکس با موضوعات  ۱0هر شرکت کننده می تواند حداکثرJPG   ، دقت، مترسانتی ۳0عرض حداقل dpi ۳00  

 .ارسال نماید

 دانجام نگرد (فتوشاپ و ...)توسط نرم افزار  ،یرایش روی عکسهاو.  

 .در شناسنامه اثر چکیده ای در مورد دلیل انتخاب سوژه عکاسی بیان گردد 

 مستندات مورد نیاز آثار:.4

 گردد: دریا ارسال استانی قطب بهکد ثبت اثر در سامانه همگام، با نام  CD یا DVD قالب در( و ZIPفشرده ) فایل یک در ذیل مستندات تمامی

  قطعه عکس ۱0حداکثر  .1

 تکمیل شده  ۱نمون برگ  .2

 تکمیل شده  2نمون برگ  .3

 مراحل اجرایی)فرآیند داوري(: .5

 دانش سراهای پژوهش امور و پیگیری نظارت محترم کارشناس نظارت تحت "دریا" استانی های قطب توسط  :استانی . مرحله5-1

 یم معرفی کشوری مرحله در شرکت جهت استان با سهمیه مطابق می شوند. سپس برگزیدگان داوری 2 برگ نمون اساس بر و استان آموزی

 ارسال می گردد. "دریا"گردند و مستندات آثار برگزیده به قطب کشوری 

و سایر مستندات توسط داوران قطب کشوری به  ها استان از ارسالی های عکسدر این مرحله، بررسی و ارزیابی   :کشوری . مرحله5-2

 د شد.نکشوری معرفی خواه گانبرگزیدمی گیرد و  انجامصورت غیر حضوری 

 

 



 

 ( 3صفحه ) 

  ضمائم:.6 

 شناسنامه عکاسی : 1نمون برگ 

  استان

  شهرستان

  دانش آموزی پژوهش سراینام مدرسه / 

  کد ثبت اثر در سامانه همگام

  عنوان اثر

  اثر صاحب خانوادگی نام و نام

  ملی کد

  و پایه تحصیلی دوره

  تلفن تماس

  شماره همراه ولی دانش آموز

   سوژه دلیل انتخاب ده ای در مورد کیچ

 نام و نام خانوادگی

 استاد راهنما

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 خانوادگی نام و نام

 واحد آموزشی مجري مدیر

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 نام و نام خانوادگی

 مدیر پژوهش سراي دانش آموزي مجري 

 شماره تلفن، تاریخ و امضا

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 4صفحه ) 

 عکاسیداوري :  2نمون برگ 

 کد ثبت شده اثر در سامانه همگام : عنوان اثر :

 تحصیلی :پایه  دوره تحصیلی : ناحیه :-منطقه-شهرستان استان :

 اثر: صاحبنام و نام خانوادگی 

 شماره تماس : کد ملی :                                                                                   

 حداکثر امتیاز معیار ارزیابی عنوان ارزیابی
 امتیاز کسب شده

 داور دوم داور اول

 خالقیت و نوآوری

   ۱0 ایده نو 

   ۱0 آفرینش اثر تازه 

   ۱0 قدرت انتقال مفاهیم 

   ۱0 به کارگیری تکنیک  خالقیت ونوآوری در

فنی و  ارزش علمی،

 تخصصی

   ۱0 هماهنگی اجزا و ساماندهی قالب اثر 

   ۱0 زیبایی و جلوه های دیداری اثر  ظرافت، دقت،

 لهکاربرد و حل مسئ
   ۱0 انتقال مفاهیم فرهنگی و بومی 

   ۱0 گستره تاثیرگذاری اثر بر افراد جامعه 

 مستند سازی علمی
   ۱0 رسا بودن اثر و عدم ابهام 

   ۱0  دریامرتبط بودن با موضوعات 

   100 جمع نهایی امتیاز

 شماره تماس : ..................... امضا : ....................  ...........نام و نام خانوادگی داور اول استانی/ کشوری : ......................  مدرک تحصیلی : ........

 .........  مدرک تحصیلی : ....................  شماره تماس : ...................... امضا : ....................نام و نام خانوادگی داور دوم استانی/ کشوری : ...........

 نام و نام خانوادگی 

 دریامدیر پژوهش سراي قطب استانی 

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی 

 کارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

 تاریخ وامضا

 

 

 

 


