
 

 

 

 شو دهیشو، د دهیمسابقه ا نیقوان

 دوره اول و دوم متوسطه

 هقدهِ:

، ىِارت ذم ىػئهَ و ىصیطیث زىان دغث ةَ دغث ُو ىی دٍُص جا داٌؼ در ایً ىػاةلَ سالكیث، ایصه پطدازی، كصرت جفکط

سصىث را پطورش داده یا ةا ارائَ راُکارُای سالكاٌَ، چانؼ آىّزان در یک فػانیث چٍص ىٍظّره، ایصه ای سالكاٌَ ةطای ارائَ یک 

پطدازی ةّده و ٌيایؼ كصرجيٍصاٌَ از  ایصهکػب و کار و راه اٌصازی ، پژوُؾی دریً ىػاةلَاو ىػائم کارةطدی را ذم ٌيایٍص. 

زٌص. ىّغػَ آىّزؽی  ىػطفی ایصه ةَ دیگطان ركو ىی ، ةطایرا ةَ ُيطاه غيهیات احطایی حضاب ُياٍُگی جفکط و ذم ىػئهَ

سالكیث و جفکط داٌؼ آىّزان را در كانب یک ركاةث غانو ةَ  ،غيپم ةَ غٍّان ظطاح و ىخطی، ةا ةطگظاری ایً ىػاةلَ جّاٌيٍصی

 يایؼ ىی گضارد.ٌ

 اّداف ایي هسببقِ شبهل هَارد سیز هی ببشد:

 پطورش جّاٌيٍصی ُای اكحفادی و ذطفَ ای داٌؼ آىّزان 

 آؽٍایی ةا ىِارت ُای اححياغی و ارجتاظی 

 پطورش جّان جرهیم و سالكیث داٌؼ آىّزان 

 آؽٍاغازی داٌؼ آىّزان ةا اُيیث کار جیيی 

 قَاًیي عوَهی:

 آىّزان دوره اول و دوم ىحّغعَ ىی ةاؽص.ایً ىػاةلَ ىشحؿ داٌؼ  -1

 ٌفط ةاؽص. 5ٌفط و ذصاکثط  3جػصاد اغضای ُط گطوه ىی ةایػث ذصاكم  -2

 .ةّد صؽطکث در روٌص ىػاةلَ ٌشّاٌٍُفط ىخاز ةَ  3جتفطه: ةصیِی اغث جیو ُای کيحط از 

 جیو ُا ىی ةایػث از یک ىصرغَ و یا پژوُؼ غطا و از یک حٍػیث ةاؽٍص. -3

اىکان پضیط ىی  غیٍا داٌؼ آىّزیةیً انيههی  حؾٍّاره دةیطساٌَ ةطگظاریٌام جا جاریز ٌِایی اغالم ؽصه جّغط ثتث  -4

 ةاؽص.

 

 

 



 

 

 

 قَاًیي اختصبصی:

 د:ٌبِ ّوزاُ داشتِ ببشهی ببیست گزٍُ  کِ اعضبیهَرد ًیبس در رٍس هسببقِ ابشار  -1

  ُای ىّرد ٌیاز ذکط ؽصهنپ جاپ ةا كاةهیث اجفال ةیػیو ةَ ایٍحطٌث و ٌطم افظار 

 ةَ ایٍحطٌث ةػحَ ایٍحطٌحی ةطای اجفال 

  ىّةایم ةا كاةهیثhotspot 

  اىکان رایث اظالغات ةط روی نپ جاپ ةا كاةهیثDVD 

 دورةیً یا ىّةایم دورةیً دار حِث ضتط ـّت و جفّیط و کاةم اٌحلال اظالغات ةَ نپ جاپ 

 پاک کً ، جطاش ، ىاژیک ؽتطٌگ، سط کؼ و... ُا ، ىصاد ، ٌّؽث افظار ؽاىم : سّدکار اٌّاع رٌگ 

 DVD ةَ گطوه داوری در پایان ىػاةلَسام حِث اٌحلال اظالغات ىػاةل َ 

 هَرد ًیبس بزای شزکت در هسببقِ:هْبرت ّبی  -2

  ُای جفکط و سالكیث و ایصه پطدازیآؽٍایی ةا جکٍیک 

 ٌی پّل، گطدش ىانی و سطیص و فطوشآؽٍایی ةا ىتا 

  داؽحً رواةط غيّىی ةاال 

  ایٍحطٌحی و غطویع ُای ىانی ىخازیآؽٍایی ةا فضای سطیص 

 آؽٍایی ةا ىتاٌی ةازاریاةی و جتهیغات 

  جػهط کافی ةَ گطوه ٌطم افظار ُایoffice ( Word , Excel , Power Point.) 

  ویطایؼ و ظطاذی غکع اةظارُایآؽٍایی ةا یکی از 

 جصویً فیهو حِث جِیَ جیظر جتهیغاجیظارُای آؽٍایی ةا یکی از اة 

  جػهط ةَ رایث اظالغات ةط رویDVD 

  ىطاذم کار جػهط ةَ گظارش ٌّیػی و ثتث 

 هزحلِ اٍل هسببقِ:قَاًیي 

 ؽطکث در روز اول ىػاةلَ ةَ ىٍظنَ ذضّر در ىطذهَ اول ىی ةاؽص. -1

ُص یافث. ةصیِی اغث ةػص از ـتد پایان سّا 9ـتد روز اول ؽطوع ؽصه و جا غاغث  8پضیطش ىػاةلَ از غاغث  -2

 .ـتد ُیچ پضیطؽی ـّرت ٌيی گیطد 9غاغث 

اغضای ُط جیو فلط در فضای اسحفاص داده ؽصه ةَ گطوه سّد و فضای ایخاد ؽصه جرث غٍّان دورُيی ىی جّاٌٍص  -3

 ذضّر داؽحَ ةاؽٍص.

 ىطةیان ىيٍّع ىی ةاؽص. در ىکان ةطگظاری ىػاةلَ فلط اغضای ُط گطوه و کادر احطایی ذضّر سّاٍُص داؽث و ذضّر -4

 

 



 

 

 

 

 ارجتاط داٌؼ آىّزان و ىػئّنیً ىصرغَ از ظطیق راةط جیو احطایی ىیػط ىی ةاؽص. -5

ظِط ایصه ىٍحشب سّد را  12ـتد ُط گطوه ىی ةایػث ایصه پطدازی را ؽطوع کطده و در ٌِایث جا غاغث  9از غاغث  -6

 .ةَ ثتث ةطغاٌص و در فطم ثتث ایصه ةَ گطوه داوری جرّیم دُص

ُط  ةاؽص. ةا رویکطد دیخیحال  دؽگطی، سصىات جفطیری و سصىات آىّزؽیذّزه سصىات گط 3ایصه ُا ىی ةایػث در :  1ٌکحَ 

 جیو ىی ةایػث فلط در یکی از ایً ذّزه ُا ایصه سّد را ارائَ دُص. 

َ سّؽایٍصی را  * َ ـّرت ىحٍاغب و در کٍار ُو کَ جخطة ً ة ىٍظّر از رویکطد دیخیحال جهفیلی ىٍاغب از ىٍاةع فیظیکی و آٌالی

 ىٍخط ىی ؽٌّص. 

ایصه ُای ةا رویکطد جّنیص ىرفّل و یا اسحطاع آن  : ایصه ُا ىی ةایػث در ذّزه ارائَ سصىات ةاؽص. ةصیِی اغث1 جتفطه

 پضیطفحَ ٌشّاٍُص ؽص.

 : ایصه ُای ـطفا فطوؽگاُی كاةم پضیطش ٌيی ةاؽٍص.2فطه جت

 ىیهیّن جّىان ةاؽص. 111: ذصاکثط ىٍاةع ىانی در دغحطس ةطای احطای ایصه ىی ةایػث ذصاکثط 2ٌکحَ 

جتفطه: ةاجّحَ ةَ ٌّغاٌات ؽاسؿ ُای اكحفادی در ـّرت جغییطات غیطكاةم پیؼ ةیٍی ركو اغالم ؽصه در ـّرت جغییط اغالم 

 دد.ىی گط

 : ةصیِی اغث غصم جرّیم فطم در غاغث ىلطر ةَ ىٍظنَ اٌفطاف از ؽطکث در ىػاةلَ ىی ةاؽص.3ٌکحَ 

پع از ثتث ایصه و جرّیم فطم، ُط گطوه ىی ةایػث ایصه سّد را ظتق دغحّرانػيم ارائَ ؽصه جّغط ىطةیان ذاضط در  -7

 غانً، در فطىی کَ در اسحیار جیو ُا كطار ىی گیطد، ثتث ٌيایٍص.

جتفطه: در جياىی روٌص ىػاةلَ اىکان ةِطه ىٍصی از راٍُيایی ىطةیان ذاضط در غانً کَ غضّ جیو ةطگظاری ىی ةاؽٍص، 

 وحّد دارد.

جیو ُا در روٌص احطای روز اول ىػاةلَ ةا ىػائم و چانؼ ُایی روةطو سّاٍُص ؽص، کَ ىی ةایػث ةا ارائَ راُکارُای  -8

 اىحیاز از ایً ىّضّع ةطای ورود ةَ ىطذهَ دوم کػب ٌيایٍص. 31سالكاٌَ ىػائم را ذم ٌيّده و ذصاكم 

دكیلَ ةطای ُط ٌفط، در ىّرد ایصه سّد  5ٌفط، در ىصت زىان ذصاکثط  6ةا  فلطدر روٌص روز اول ىی ةایػث ُط گطوه  -9

جرّیم جیو  DVDىفاذتَ اٌخام دُص و از روٌص ىفاذتَ سّد فیهو ویصئّیی جِیَ ٌيایص و در پایان روز اول در كانب 

 داوری گطدد.

 

 



 

 

 

 تعزیف افزاد هصبحبِ شًَدُ: 

 2 ٌفط از داٌؼ آىّزان ذاضط در ىریط حؾٍّاره  

 2 ٌفط از اونیا ذاضط در ىریط حؾٍّاره 

 2 ٌفط از ىػئّنیً احطایی ذاضط در ىریط حؾٍّاره 

 ىی جّاٌٍص از غانً ةطگظاری سارج ؽٌّص. 15انی  14ٌفط از اغضای ُط گطوه حِث ضتط ىفاذتَ ُا از غاغث  2 -11

 سطوج اغضا از غانً ةطگظاری ىيٍّع ىی ةاؽص. 14ٌکحَ: الزم ةَ ذکط اغث جا كتم غاغث 

 جرّیم ىّارد زیط ةَ جیو داوری انظاىیػث:در پایان غاغث کاری روز اول   -11

  و غایط فطم ُای ىطةّظَةّم کػب و کارکاىم ؽصه 

 در كانب  فایم ـّجی و جفّیطی ىفاذتَ ُاDVD 

  جرّیم فایمpower point در كانب  ارائَ ایصهDVD 

 . جرّیم جیظر یا ُطگٌَّ جتهیغات گطافیکی کَ ةَ ـّرت اىحیازی ویژه ةطای گطوه ُا نراظ سّاُص ؽص 

اىحیاز از ذم سالكاٌَ ىػائم ىعطوذَ در ایً روز،  31یاةی ةَ ىطذهَ دوم ىػاةلَ ىی ةایػث ذصاكم  جیو ُا ةطای راه -12

ٌحایج آن از ظطیق واذصُای اظالع رغاٌی كاةم ذکط اغث اىحیاز از ةّم کػب و کار سّد دریافث ٌيایٍص.  41و 

 اغالم ىی گطدد.  روز اول ىػاةلَ 21جا غاغث حؾٍّاره 

جتفطه: ةصیِی اغث جیو ُایی کَ اىحیاز الزم را ةَ دغث ٌیاورٌص از ىػاةلَ ذضف گطدیصه و ةَ ىطذهَ دوم راه ٌشّاٍُص 

 یافث. 

 قَاًیي هزحلِ دٍم هسببقِ:

 جیو ُای ىٍحشب ـتد روز دوم ىی ةاؽص و ذضّر کهیَ اغضا 9 ؽطوع ىطاغو دفاع از ظطح و داوری راس غاغث -1

 .انظاىیػث

ُا از ایصه ُایؾان ةَ كیص كطغَ ىؾشؿ ؽصه و جیو ُا در زىان ىلطر ىی ةایػث از ظطذؾان دفاع  جطجیب دفاع جیو -2

 پاغز دٍُص. داوران کطده و ةَ غّاالت

  .ةصیِی اغث حِث دفاع از ظطح زىان اضافَ ةَ ُیچ وحَ در اسحیار گطوه ُا كطار ٌشّاُص گطفثٌکحَ: 

گطفحَ ؽصه ٌحایج را اغالم داوران ةاجّحَ ةَ اىحیازُای در ٌظط  ُیئث ،انپع از دفاع جياىی جیو ُا از ایصه ُایؾ -3

 طد.سّاٍُص ک

 

 

 

 



 

 

           

 ًحَُ اهتیبسدّی ّیئت داٍراى:  

روز اول: اىحیازات ایً روز ؽاىم ىّاردی ُيچّن کار جیيی، رغایث ٌظو، ىصیطیث زىان، جرّیم ةَ ىّكع فطم ُا و ىِارت ُای 

 روٌص احطای ىػاةلَ ىی ةاؽص.ىصیطیحی اغضای جیو در  -فطدی

روز دوم: اىحیازات ایً روز ؽاىم ىّارد ُيچّن ٌرّه ارائَ، فً ةیان و ٌفّذ کالم، ٌرّه پاغشگّیی ةَ غّاالت ُیئث داوران، 

 .ىصیطیحی اغضای جیو در روٌص احطای ىػاةلَ ىی ةاؽص -و ىِارت ُای فطدی power point رغایث ٌظو، ىصیطیث زىان، فایم

اىحیاز ةطای ورود ةَ  31نؼ ُا: ایً اىحیاز از ذم سالكاٌَ ىػائم ىعطوذَ در روز اول کػب ىی گطدد و ذصاكم کػب اىحیاز چا

 ىطذهَ دوم انظاىی ىی ةاؽص.

کػب و کار، ارائَ فایم ُای ـّجی و جفّیطی ىفاذتَ ُا، ٌرّه ةازاریاةی و  : ؽاىم ایصه پطدازی، ىصلاىحیاز ةّم کػب و کار

 اىحیاز ةطای ورود ةَ ىطذهَ دوم انظاىیػث. 41جتهیغات ایصه ىی ةاؽص، کَ کػب ذصاكم 

 

 

 اىحیاز ٌِایی ُط جیو  = 

 

 در ٌِایث جطجیب جیو ُا ةطاغاس اىحیاز ٌِایی ُط جیو جػییً ىی گطدد.

 

 

 

 

 

 

 

( + اىحیاز چانؼ ُا+ اىحیاز روز دوم+اىحیاز روز اول2)اىحیاز ةّم کػب و کار*  

5 

 پیشٌْبد ٍیژُ

تین ّب در رٍس اٍل اهکبى سزهبیِ گذاری بز رٍی ایدُ ّبیی را دارًد کِ تَسط تین داٍری هطزح هی گزدد. چٌبًچِ 

زار گیزد، جبیشُ ای ًفیس بِ قید سزهبیِ گذاری بز رٍی ایدُ ای صَرت پذیزد کِ در رتبِ ّبی اٍل تب سَم هسببقِ ق

 .(گذاری بز عْدُ اعضبی تین هی ببشدشزکت در ایي سزهبیِ زهبیِ گذاراى تعلق خَاّد گزفت )قزعِ بِ س


