موسسه آموزشی سامان پندار لوتوس

مسابقه دانش آموزی ایده شو دیده شو

مقدمه:
دس ایي هؼبثقِ خالقیز  ،ایذُ دشداصی  ،قذسر سفکش  ،هْبسر حل هؼئلِ ٍ هذیشیز صهبى دػز ثِ دػز ّن هی دٌّذ
سب داًؾ آهَصاى دس یک فؼبلیز چٌذ هٌظَسُ ،ایذُ ای خالقبًِ ثشای اسائِ یک خذهز سا دشٍسؽ دادُ یب ثب اسائِ
ساّکبسّبی خالقبًِ ،چبلؾ ٍ هؼبئل کبسثشدی سا حل ًوبیٌذ .ایي هؼبثقِ  ،دظٍّـی دسساُ اًذاصی کؼت ٍ کبس ٍ ایذُ
دشداصی ثَدُ ٍ ًوبیؾ قذسسوٌذاًِ اص ّوبٌّگی سفکش ٍ حل هؼئلِ سا ثِ ّوشاُ ػولیبر اخشایی خزاة ،ثشای هؼشفی ایذُ
ثِ دیگشاى سقن هی صًذ .هَػؼِ آهَصؿی ػوذل ثِ ػٌَاى عشاح ٍ هدشی ،ثب ثشگضاسی ایي هؼبثقِ سَاًوٌذی ،خالقیز ٍ
سفکش داًؾ آهَصاى سا دس قبلت یک سقبثز ػبلن ثِ ًوبیؾ هی گزاسد.
اّذاف ایي هؼبثقِ ؿبهل هَاسد صیش هی ثبؿذ:
 دشٍسؽ سَاًوٌذی ّبی اقشلبدی ٍ حشفِ ای داًؾ آهَصاى
 آؿٌبیی ثب هْبسر ّبی اخشوبػی ٍ اسسجبعی
 دشٍسؽ هْبسر حل هؼئلِ ،سَاى سحلیل ٍ خالقیز داًؾ آهَصاى
 آؿٌبػبصی داًؾ آهَصاى ثب اّویز کبس سیوی
 آؿٌبیی داًؾ آهَصاى ثب هْبسر ّبی ًَیي کؼت ٍ کبس ٍ اػشبسسبح ّب
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قوانین عمومی:
 -1ایي هؼبثقِ هخشق داًؾ آهَصاى دٍسُ اٍل ٍ دٍم هشَػغِ هی ثبؿذ.
 -2سؼذاد اػضبی ّش گشٍُ هی ثبیؼز حذاقل ً 3فش ٍ حذاکثش ً 5فش ثبؿذ.
سجلشُ :ثذیْی اػز سین ّبی کوشش اص ً 3فش هدبص ثِ ؿشکز دس سًٍذ هؼبثقِ ًخَاٌّذ ثَد.
 -3سین ّب هی ثبیؼز اص یک هذسػِ ٍ یب دظٍّؾ ػشا ٍ اص یک خٌؼیز ثبؿٌذ.
 -4ثجز ًبم سب سبسیخ ًْبیی اػالم ؿذُ سَػظ دثیشخبًِ ثشگضاسی دٍهیي خـٌَاسُ ثیيالوللی فشّیخشگبى ػیٌب
اهکبى دزیش هی ثبؿذ.
 -5اسػبل فشم سکبلیف سب سبسیخ  99/1/20الضاهی هی ثبؿذ.
 -6ایي هؼبثقِ دس دٍ هشحلِ اخشا خَاّذ ؿذ .حضَس دس سٍص اٍل هؼبثقِ ثِ هٌضلِ حضَس دس هشحلِ اٍل ثَدُ ٍ
داًؾآهَصاى ثشای ٍسٍد ثِ هشحلِ دٍم ،کِ دس سٍص دٍم هؼبثقِ ثشگضاس هیگشدد ،هیثبیؼز حذاقل اهشیبصار
رکش ؿذُ دس قَاًیي اخشلبكی هؼبثقِ سا ثذػز آٍسًذ.

قوانین اختصاصی:
 -1اثضاس هَسد ًیبص دس سٍص هؼبثقِ کِ اػضبی گشٍُ هی ثبیؼز ثِ ّوشاُ داؿشِ ثبؿٌذ:
 لخ سبح ثب قبثلیز اسلبل ثیؼین ثِ ایٌششًز ٍ ًشم افضاس ّبی هَسد ًیبص رکش ؿذُ
 ثؼشِ ایٌششًشی ثشای اسلبل ثِ ایٌششًز
 اهکبى سایز اعالػبر ثش سٍی DVD
 دٍسثیي یب هَثبیل دٍسثیي داس خْز ضجظ كَر ٍ سلَیش ٍ کبثل اًشقبل اعالػبر ثِ لخ سبح
ًَ ؿز افضاس ؿبهل  :خَدکبس اًَاع سًگ ّب  ،هذاد  ،دبک کي  ،سشاؽ  ،هبطیک ؿجشًگ ،خظ کؾ ٍ...
 DVD خبم خْز اًشقبل اعالػبر هؼبثقِ ثِ گشٍُ داٍسی دس دبیبى هؼبثقِ

 -2هْبسر ّبی هَسد ًیبص ثشای ؿشکز دس هؼبثقِ:
 آؿٌبیی ثب سکٌیک ّبی سفکش ٍ خالقیز ٍ ایذُ دشداصی.
 آؿٌبیی ثب هْبسر حل هؼئلِ ٍ سلوینگیشی
 آؿٌبیی ثب هجبًی دَل ،گشدؽ هبلی ٍ خشیذ ٍ فشٍؽ.
 آؿٌبیی ثب هْبسر کبس سیوی
 داؿشي هْبسر ثشقشاسی اسسجبط ثب دیگشاى
 داؿشي هْبسر فيثیبى ٍ ػخٌَسی
 آؿٌبیی ثب فضبی خشیذ ایٌششًشی ٍ ػشٍیغ ّبی هبلی هدبصی.
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 آؿٌبیی ثب هجبًی ثبصاسیبثی ٍ سجلیغبر
 سؼلظ کبفی ثِ گشٍُ ًشم افضاس ّبی .) Word , Excel , Power Point( office
 آؿٌبیی ثب یکی اص اثضاسّبی ٍیشایؾ ٍ عشاحی ػکغ ( اهشیبص ٍیظُ)
 آؿٌبیی ثب یکی اص اثضاسّبی سذٍیي فیلن خْز سْیِ سیضس سجلیغبسی (اهشیبص ٍیظُ)
 سؼلظ ثِ سایز اعالػبر ثش سٍی DVD
 سؼلظ ثِ گضاسؽ ًَیؼی ٍ ثجز هشاحل کبس .

قوانین مرحله اول مسابقه:
 -1ؿشکز دس سٍص اٍل هؼبثقِ ثِ هٌضلِ حضَس دس هشحلِ اٍل هی ثبؿذ.
 -2دزیشؽ هؼبثقِ اص ػبػز  8كجح سٍص اٍل ؿشٍع ؿذُ ٍ سب ػبػز  9كجح دبیبى خَاّذ یبفز .ثذیْی اػز
ثؼذ اص ػبػز  9كجح ّیچ دزیشؿی كَسر ًوی گیشد .
 -3اػضبی ّش سین فقظ دس فضبی اخشلبف دادُ ؿذُ ثِ گشٍُ خَد ٍ فضبی ایدبد ؿذُ سحز ػٌَاى "هیض
دٍسّوی" هی سَاًٌذ حضَس داؿشِ ثبؿٌذ.
سجلشُ :هیض دٍسّوی فضبیی خْز سجبدل اعالػبر ثیي ًوبیٌذُ سینّبی داًؾآهَصی ٍ کبدس اخشایی هؼبثقِ هیثبؿذ.
 -4دس هکبى ثشگضاسی هؼبثقِ فقظ اػضبی ّش گشٍُ ٍ کبدس اخشایی حضَس خَاٌّذ داؿز ٍ حضَس هشثیبى هذاسع
هوٌَع هی ثبؿذ.

 -5اسسجبط داًؾ آهَصاى ٍ هؼئَلیي هذسػِ اص عشیق ساثظ سین اخشایی هیؼش هی ثبؿذ.
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 -6دس سٍص اٍل داًؾ آهَصاى دغ اص دزیشؽ دبکز حبٍی هؼئلِ سا اص سین اخشایی هؼبثقِ دسیبفز خَاٌّذ کشد.
ایي هؼبئل دس  3حَصُ خذهبر گشدؿگشی ،خذهبر سفشیحی ٍ خذهبر آهَصؿی هیثبؿذ .اػضبی سین ثِ
اخشیبس خَد ،یکی اص حَصُ ّب سا اًشخبة کشدُ ٍ دغ اص دسیبفز هؼئلِ هشثَط ثِ آى حَصُ ،هیثبیؼز ساُحل
خالقبًِ دیـٌْبدی خَد خْز حل آى سا سب ػبػز  12ظْش دس فشم ثجز ایذُ ٍاسد کشدُ ٍ فشم سا ثِ گشٍُ
داٍسی سحَیل دّذ.
ًکشِ  : 1ثذیْی اػز ساُحل خالقبًِ ّش هؼئلِ هیثبیؼز هٌدش ثِ ایدبد یک کؼت ٍکبس ثب سٍیکشد دیدیشبل گشدد.
* هٌظَس اص سٍیکشد دیدیشبل سلفیقی هٌبػت اص هٌبثغ فیضیکی ٍ آًالیي ثِ كَسر هشٌبػت ٍ دس کٌبس ّن کِ سدشثِ
خَؿبیٌذی سا هٌدش هی ؿًَذ.
سجلشُ  :1ایذُ ّب هی ثبیؼز دس حَصُ اسائِ خذهبر ثبؿذ .ثذیْی اػز ایذُ ّبی ثب سٍیکشد سَلیذ هحلَل ٍ یب اخششاع
آى دزیشفشِ ًخَاٌّذ ؿذ.
سجلشُ  :2ایذُ ّبی كشفب فشٍؿگبّی قبثل دزیشؽ ًوی ثبؿٌذ.
ًکشِ  :2حذاکثش هٌبثغ هبلی دس دػششع ثشای حل ّش هؼئلِ ،دس دبکز آى هؼئلِ رکش هیگشدد.
ًکشِ  :3ثذیْی اػز ػذم سحَیل فشم ایذُ دس ػبػز هقشس ثِ هٌضلِ اًلشاف اص ؿشکز دس هؼبثقِ هی ثبؿذ.
 -7دغ اص ثجز ایذُ ٍ سحَیل فشمّ ،ش گشٍُ هی ثبیؼز ایذُ خَد سا عجق دػشَسالؼول اسائِ ؿذُ سَػظ هشثیبى
حبضش دس ػبلي ،دس فشهی کِ دس اخشیبس سین ّب قشاس هی گیشد ،ثجز ًوبیٌذ.
سجلشُ :دس سوبهی سًٍذ هؼبثقِ اهکبى ثْشُ هٌذی اص ساٌّوبیی هشثیبى حبضش دس ػبلي کِ ػضَ سین ثشگضاسی هی
ثبؿٌذٍ ،خَد داسد.
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 -8دس سًٍذ سٍص اٍل هی ثبیؼز ّش گشٍُ فقظ ثب ً 5فش ،دس هذر صهبى حذاکثش  5دقیقِ ثشای ّش ًفش ،دس هَسد ایذُ
خَد هلبحجِ اًدبم دّذ ٍ اص سًٍذ هلبحجِ خَد فیلن ٍیذئَیی سْیِ ًوبیذ ٍ دس دبیبى سٍص اٍل دس قبلت DVD
سحَیل سین داٍسی گشدد.
سؼشیف افشاد هلبحجِ ؿًَذُ:


ً 2فش اص داًؾ آهَصاى حبضش دس هحیظ خـٌَاسُ



ً 2فش اص اٍلیب حبضش دس هحیظ خـٌَاسُ



ً 1فش اص هؼئَلیي اخشایی حبضش دس هحیظ خـٌَاسُ

ً 2 -9فش اص اػضبی ّش گشٍُ خْز ضجظ هلبحجِ ّب اص ػبػز  14الی  15هی سَاًٌذ اص ػبلي ثشگضاسی خبسج ؿًَذ.
ًکشِ :الصم ثِ رکش اػز سب قجل ػبػز  14خشٍج اػضب اص ػبلي ثشگضاسی هوٌَع هی ثبؿذ.

 -10دس دبیبى ػبػز کبسی سٍص اٍل سحَیل هَاسد صیش ثِ سین داٍسی الضاهیؼز:
 ثَم کؼت ٍ کبسکبهل ؿذُ ٍ ػبیش فشم ّبی هشثَعِ
 فبیل سلَیشی هلبحجِ ّب
 سحَیل فبیل  power pointاسائِ ایذُ
 سحَیل سیضس یب ّشگًَِ سجلیغبر گشافیکی کِ ثِ كَسر اهشیبصی ٍیظُ ثشای گشٍُ ّب لحبػ خَاّذ ؿذ .
ًکشِ :فبیل سلَیشی هلبحجِّب ،فبیل دبٍسدَییٌز ،سیضس ٍ ّشگًَِ سجلیغبر گشافیکی هیثبیؼز دس قبلت یک DVD
سحَیل سین داٍسی گشدد.
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 -11خْز ٍسٍد سینّب ثِ هشحلِ دٍم هؼبثقِ هَاسد صیش الضاهی هیثبؿذ:


کؼت حذاقل  40اهشیبص اص ثَم کؼت ٍ کبس



سحَیل  5فبیل ٍیذئَیی ثِ گشٍُ اخشایی دس دبیبى سٍص اٍل



سحَیل فبیل دبٍسدَیٌز اسائِ ثِ گشٍُ اخشایی دس دبیبى سٍص اٍل

سجلشُ :ثذیْی اػز سین ّبیی کِ اهشیبص الصم سا ثِ دػز ًیبٍسًذ ٍ یب الضاهبر خَاػشِ ؿذُ سا سحَیل گشٍُ اخشایی
ًذٌّذ ،اص هؼبثقِ حزف گشدیذُ ٍ ثِ هشحلِ دٍم ساُ ًخَاٌّذ یبفز.
ًکشِ هْن :اػالم ًشبیح سینّبیی کِ ثِ هشحلِ دٍم ساُ یبفشِاًذ ،اص عشیق ٍاحذّبی اعالع سػبًی خـٌَاسُ سب ػبػز 21
سٍص اٍل هؼبثقِ اػالم هی گشدد.

قوانین مرحله دوم مسابقه:
 -1هشحلِ دٍم هؼبثقِ ،دس سٍص دٍم ثَدُ ٍ ثِ هٌضلِ دفبع اص ایذُّب دس حضَس داٍساى هیثبؿذ.
 -2ؿشٍع هشاػن دفبع اص ایذُّب ٍ داٍسی آى ساع ػبػز  9كجح سٍص دٍم هی ثبؿذ ٍ حضَس کلیِ اػضب سینّبی
هٌشخت الضاهیؼز .
 -3سشسیت دفبع سینّب اص ایذُّبیـبى ثِ قیذ قشػِ هـخق ؿذُ ٍ سین ّب دس صهبى هقشس هی ثبیؼز اص ایذُؿبى
دفبع کشدُ ٍ ثِ ػَاالر داٍساى دبػخ دٌّذ.

ًکشِ :ثذیْی اػز خْز دفبع اص ایذُ صهبى اضبفِ ثِ ّیچ ٍخِ دس اخشیبس گشٍُ ّب قشاس ًخَاّذ گشفز .
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 -4دغ اص دفبع سوبهی سینّب اص ایذُ ّبیـبى ّیئز داٍساى ثبسَخِ ثِ اهشیبصّبی دس ًظش گشفشِ ؿذُ ًشبیح سا
اػالم خَاٌّذ کشد.

ًحَُ اهشیبصدّی ّیئز داٍساى:
سٍص اٍل :اهشیبصار ایي سٍص ؿبهل هَاسدی ّوچَى کبس سیوی ،سػبیز ًظن ،هذیشیز صهبى ،سحَیل ثِ هَقغ فشم ّب،
سحَیل ثِ هَقغ فبیلّبی ٍیذئَیی ،سحَیل فبیل اسائِ ٍ هْبسر ّبی فشدی -هذیشیشی اػضبی سین دس سًٍذ اخشای
هؼبثقِ هی ثبؿذ( .سحَیل سیضس ٍ سجلیغبر گشافیکی خْز دسیبفز اهشیبص ٍیظُ ًیض دس سٍص اٍل هیثبؿذ).
سٍص دٍم :اهشیبصار ایي سٍص ؿبهل هَاسدی ّوچَى ًحَُ اسائِ ،في ثیبى ٍ ًفَر کالمً ،حَُ دبػخگَیی ثِ ػَاالر ّیئز
داٍساى ،سػبیز ًظن ،هذیشیز صهبى ٍ هْبسر ّبی فشدی -هذیشیشی اػضبی سین دس سًٍذ اخشای هؼبثقِ هیثبؿذ.
اهشیبص ثَم کؼت ٍ کبس :ؿبهل ًبة ثَدى ایذُ ،قبثلیز اخشایی ،سَخیِ اقشلبدی ،خالقیز ٍ ًَآٍسی ٍ دبػخ كحیح ثِ
ػؤاالر ثَم هیثبؿذ.

(اهشیبص ثَم کؼت ٍ کبس* + )2اهشیبص سٍص دٍم +اهشیبص سٍص اٍل
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دس ًْبیز سشسیت سین ّب ثشاػبع اهشیبص ًْبیی ّش سین سؼییي هی گشدد.

= اهشیبص ًْبیی ّش سین

