


 راهنمای  
 پروژه های علمی 

 جشنواره جابر بن حیان



 کلید واژه ها 

 
 جابربن حیان  

 بینش پژوهشی  
 پرسشگری  

 مسئله حل 
 مسئلهطرح 



 :اهداف 
 :اهداف علمی،آموزشی نظیر ( الف 

 .دانش آموز نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است -
در فکر کردن ، شنیدن ، گفتن و بیان مقصود ، خواندن و نوشتن و حساب کردن   -

 .مهارت کافی دارد 
 .با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند  -
 .ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی می داند  -
 .با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست  -

 :اهداف اجتماعی نظیر ( ب 
 .همکاری با دیگران را دوست دارد  -
 .در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کند  -
 .به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند پایبند است -
 :اهداف زیستی نظیر ( ج 
 .از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند  -
 .در حفظ محیط زیست کوشا است  -
 .نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند -



 کمک به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی  -2

 تقویت مهارتهای زندگی در دانش آموزان( 3

 تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی  ( 4

شناسایی و تقویت استعدادهای فردی دانش آموزان و ایجاد زمینه ای  ( 5

 مناسب برای کار آفرینی

 رائه مواد درسی به صورت در هم تنیده-6ا

 ایجاد موقعیت مناسبی برای ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش آموزان( 7

 ITافزایش توانمندی دانش آموزان در حوزه -8



 گروه هدف



 انواع پروژه های علمی

 
       بندی طبقه -1

 علمی نمایش -2

   آزمایش -3

 ساخت و طراحی -4



 :ویژگی های پروژه طبقه بندی
 

 ظاهری طبقه بندی براساس شباهت ها و تفاوت های -1

 طبقه بندی براساس نوع کاربرد -2

 طبقه بندی براساس نوع عملکرد -3

 



 :طبقه بندی براساس شباهت ها و تفاوت های ظاهری

         (اقالم آوری جمع) طبیعت در کنجکاوی تقویت (الف

 این (اقالم بندی طبقه) کردن مشاهده مهارت تقویت  (ب

 .است ابتدایی دوم و اول پایه مختص بندی طبقه

 



 :طبقه بندی براساس نوع کاربرد و عملکرد

افزایش دانش و مهارت در دانش باعث 
آموزان می شود و مختص پایه سوم به 

 .باال می باشد
 





 بندیپروژه طبقه توجه در نکات قابل 

 میزان توانایی دانش آموز در جمع آوری اقالم و طبقه بندی آن ها  -1

 توجه نمودن به تنوع مجموعه اقالم جمع آوری شده -2

 قابل لمس و مشاهده عینی بودن  -3



 علمیویژگی های پروژه نمایش 

اطالعات جمع آوری شده از منابع مختلف و مرتبط با موضع   -1

 انتخابی 

اطالعات جمع آوری شده از طریق مشاهده مستقیم و مرتبط با  -2

 انتخابیموضوع 



 قالب های نمایش علمی

وجه اشتراک این سه قالب این است که در همه آن ها از حقایق و  : نکته
دستاوردهای علمی کشف شده استفاده شده و انجام آزمایش و دستکاری در  

 .متغیرها توسط دانش آموز و در تولید این اطالعات نقشی ندارد



 تحقیقویژگی های پروژه 

 .اطالعات درباره یک موضوع مشخص جمع آوری می شود( الف

 .اطالعات جمع شده و یادگرفته شده یا کشف شده به مخاطبان ارائه می شود( ب

جزییات از طریق مشاهده مستقیم یا از طریق منابع مختلف اطالعاتی حاصل می  ( ج

 .شود

 



 مدلویژگی های پروژ ه 

 روش خوبی برای فهم یک جسم یا رویداد( الف

 ساخت اشیا برای توضیح چرایی یا چگونگی ساختمان آن ها( ب

 نشان دادن مدلی از یک شیء یا کاربرد آن( ج

 در صورت عدم ساخت مدل استفاده از پوستر یا نقاشی( د

آشنایی با ساختمان اشیای خیلی کوچک یا خیلی بزرگ و یا وسایلی که افراد به  ( هـ

 .ندرت شانس دیدن آن ها را پیدا می کنند

 



 :نکته
در صورتی که مدل ها قادر به کار کردن باشند، الزم است 

 :موارد زیر در نظر گرفته شود

 

مدل ها می توانند به صورت موالژ، ماکت، برش و یا وسیله ی 

 .قادر به کار ساخته شوند

 



ویژگی های پروژه 
 نمایش

نمایش چرایی یا چگونگی عملکرد اشیا و تبیین اصول علمی ( الف

 حاکم بر آن

 بازسازی نمودن و نمایش دادن یک واقعیت یا اصل علمی خاص( ب 

 



 آزمایشویژگی های پروژه 



 :مراحل روش علمی

 ایانجام تحقیق زمینه  -2                طرح مسئله -1

 اجرای آزمایش  -4                   ارائه فرضیه      -3

 نتیجه گیری -6               ثبت نتایج -5

 



 :اجرای پروژه آزمایش
 .موضوعی انتخاب شود که قابلیت طراحی و اجرای آزمایش را داشته باشدانتخاب موضوع     -1
موضوع منتخب در قالب یک سوال آزمون پذیر طراحی شود و در واقع سوالی است  طرح مسئله  -2

 .که آزمایش سعی دارد به آن پاسخ دهد
استفاده از کتاب ها، مجالت، دایره المعارف ها و منابع اینترنتی و کسب   جمع آوری اطالعات -3

 اطالعات الزم با موضوع موردنظر و یا مصاحبه با افراد متخصص یا مطلع درباره موضوع موردنظر

 .حدسی هوشمندانه براساس اطالعات جمع آوری شده است فرضیه سازی -4

 .عواملی که در آزمایش تغییر می کند تعیین متغیرها  -5

 



 طراحی آزمایش و اجرای آن-6

 ..مواد موردنیاز برای انجام آزمایش با ذکر تعداد، میزان و اندازه ها موردنظر و  فهرست مواد ( الف

 مراحل انجام آزمایش با دقت و ترتیب و به صورت گام به گام روش کار( ب

در هر دو گروه شرایط یکسان . یکی گروه کنترل و یکی گروه متغیر: در هر آزمایش دو گروه می باشند
 .فقط متغیر مستقل در حال تغییر می باشد که می خواهید اثر آن را در روند آزمایش ببینید

 بار 3حداقل تکرار آزمایش ( ج

سانتی متر، گرم، لیتر و . )اگر چیزی اندازه گیری می شود حتما از واحدهای استاندارد استفاده شود( د
) ... 

 گرفتن عکس از روند اجرای آزمایش یا رسم تصویر( هـ

 ثبت و سازماندهی نتایج -7

 .نتایج رخ داد و جریان کار را به خوبی بیان می کند( الف
 .آزمایشی خوب است که نتایج آن قابل اندازه گیری باشد( ب
 رسم جدول جهت ثبت نتایج داده ها( ج

 رسم نمودار جهت نشان دادن نتایج داده ها( د

 نتیجه گیری -8

 .بحث درباره این که آیا نتایج بدست آمده از آزمایش فرضیه را تایید یا رد می کند( الف
نتایج آزمایش فرضیه من را تایید می کند ) نوشتن نتیجه گیری در قالب یک پاراگراف بدین صورت ( ب

 ...  (نتایج آزمایش فرضیه من را تایید نمی کند زیرا ... ( )زیرا 

 در حقیقت پاسخی به طرح سوال و فرضیه موردنظر می باشد( ج



 :ویژگی های پروژه طراحی و ساخت
 

محور اصلی کار می باشد و آن انگیزه و نیازی که باعث می شود وسیله، فن یا برنامه  تعریف نیاز •
 .ای طی پروژه اختراع شود

در واقع معیارها، استانداردها و محدودیت هایی که برای طرح مـوردنظر   مشخصات طرح  -3
 .تعیین می شود و بر اساس آن تصمیم گرفته می شود که محصول نهایی چگونه ساخته شود

 :مشخصات طرح شامل
 ویژگی های فیزیکی         ( 5ظاهر            ( 4وزن                     ( 3اندازه                  ( 2شکل                   •

 زمان           ( 9هزینه تولید            ( 8کاربرد                 ( 7عملکرد                  ( 6

و هم چنین انتظاراتی که از نمونه اولیه داریم و یا در جریـان آزمـایش و اختـراع چـه توقعـات      
 .موردانتظار از آن وجود دارد

طرح اولیه ای از یک اختراع که روی کاغذ و قبل از آن که طرح واقعـا   طراحی مقدماتی  -4
 . اختراع شود رسم گردد

 نقشه دستی از طرح قبل از اجرای نهایی  -5
هر چه طرح جدید ارائه شود . هر طرح مقدماتی تعدادی نکات خوب و تعدادی نکات نامناسب دارد

 .با طرح قبلی مقایسه می شود و نقاط قوت و ضعف ، بهتر در ایده های جدید در نظر گرفته می شود



فهرستی از تمام مواد و وسایلی که برای ساخت نمونه ی اولیه نیاز  فهرست مواد  -6

است در این قسمت باید تمام اقالم به خوبی توصیف شود و اندازه و مقدار هر یک دقیق 

 .ذکر شود

شرح یک دستورالعمل گام به گام از تمام مراحل ساخت نمونه  ساخت نمونه اولیه  -7

 .اولیه و به صورت کامال توصیفی ارائه شود

بعد از ساخت، نمونه اولیه باید  آزمایش، ثبت داده ها و تحلیل نتایج نمونه اولیه  -8

مورد آزمایش قرار گیرد تا ببینید آیا انتظاراتی که در بخش مشخصات طرح بیان شده 

برآورده می شود؟ و الزم است آنچه را که واقعا در جریان آزمایش نمونه اولیه رخ می 

بار آزمایش شود تا صحت آن تایید شود و سپس  3یا  2دهد ثبت و یادداشت شود و حداقل 

 .به صورت جدول یا نمودار مورد تحلیل قرار داده شود

پس از تحلیل داده ها اگر با انتظارات طرح مطابقت داشت که نیاز به طراحی مجدد : نکته

 .نیست ولی اگر مطابقت نداشت طراحی مجدد الزم است

پس از آزمایش   طراحی مجدد، آزمایش مجدد، ثبت و تحلیل داده ها در صورت نیاز  -9

اول اگر الزم باشد تغییراتی در قسمت های نمونه اولیه که نیاز به اصالح دارد انجام شود، 

ولی مواردی که در خصوص نمونه . نیاز به انجام طراحی مجدد و آزمایش مجدد است

اولیه ذکر شده دوباره انجام می گیرد و همزمان داده های حاصل از آزمایش ثبت و 

 .یادداشت و سپس تحلیل می شود

در نتیجه گیری باید شواهد و دالیل حاصل از پروژه خود را برای  نتیجه گیری  -10



 ویژگی های دفتر کارنما
ن ثبت می شود-1

 
 .دفتر کارنما همانند یک دفتر یادداشت است که وقایع و اتفاقات مربوط به پروژه در ا

غاز تا پایان را نشان می دهد-2
 
 .مسیر حرکت پژوهشگر از ا

ن شده است
 
 .ثبت کردن اتفاقات به صورت روزانه و با ذکر تاریخ و این که چقدر وقت صرف انجام ا

زمایشات، فهرست مواد مورد استفاده، منابع مورد استفاده -3
 
یادداشت های مربوط به تحقیق زمینه ای، نتایج تحقیقات و یا ا

 .ثبت می گردد

ن مواجه می شوید-4
 
 .یادداشت کردن هر مشکلی که در جریان کار با ا

 .ارائه راه حل های  ی که برای غلبه بر مشکالت به کار گرفته می شود-5

 .دفتر کارنما حتما باید دست نویس و بدون غلط امالی  ی باشد-6

 .دفتر کارنما برای کلیه پروژه ها الزامی است: نک ته

 



 :ویژگی های گزارش ک تبی

 :    گزارش ک تبی برای دو نوع پروژه می باشد

 

زمایش      ب( الف                                          
 
 طراحی و ساخت( ا

 

 نازنین-و خط بی 16این گزارش ترجیحا تایپ شده و با فونت      

 .  نوشته شود                                            

 



زمایش
 
 :گزارش ک تبی پروژه ا

 .صفحه باشد 9حداک ثر باید ( عنوان)با احتساب صفحه جلد

زمایش، نام و نام   1صفحه 
 
جلد گزارش می باشد که شامل عنوان پروژه با قلم درشت، عکسی از ا

موزشگاه، تاریخ
 
 خانوادگی اعضای گروه، پایه تحصیلی، نام و نام خانوادگی معلم راهنما، ا

 (شامل )صفحه 

 سوال پروژه

زمون پذیر
 
زمایش در قالب یک جمله پرسشی و ا

 
 موضوع ا

 تعاریف

 (تعاریف)متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل شده و کلیدواژه ها 

 فرضیه

زمایش 
 
 (حدس و گمان ها)پیش بینی شما از نتایج ا

  

 



 .تحقیق زمینه ای یعنی مطالبی که در جریان تحقیق از منابع اطالعاتی و در ارتباط با موضوع پیدا کرده اید  5تا  3صفحه 

زمایش  6صفحه 
 
زمایش و روش گام به گام و شرح ا

 
 مواد و وسایل به کار رفته در ا

زمایش که در قالب جدول و نمودار ارائه می کنید و توضیح درباره داده    7صفحه 
 
زمایش-نتایج داده های ا

 
 های ا

نتیجه گیری یعنی پاسخی که به مسئله طرح شده داده می شود و با مقایسه فرضیه خود با نتایج به دست ( الف  8صفحه 
زمایش تحلیل  می کنید که فرضیه تایید شده یا خیر

 
مده از ا

 
 .ا

ینده دارید ثبت می شود :ایده یا پیشنهاد ( ب
 
 .در این قسمت اگر پیشنهاد یا ایده ای جهت تحقیق بیشتر و زمینه پروژه های ا

 (منبع مختلف و معتبر 3حداقل ... )منابع که شامل ک تاب، مجالت، وب سایت ها و افراد متخصص و ( الف  9صفحه  -7

که در انجام پروژه ، یاری کرده اند با ذکر چگونگی ... تشکر از اشخاص یا شرکت های خصوصی یا دولتی و  : سپاسگزاری ( ب
 .همکاری 

 



 :گزارش کتبی پروژه طراحی و ساخت

و   14حداقل . ) صفحه می باشد 18این گزارش با احتساب صفحه عنوان حداکثر 

 (18حداکثر 

عنوان یا جلد گزارش که شامل عنوان پروژه با قلم درشت، ترجیحا     1صفحه 

عکس از محصول، نام و نام خانوادگی اعضای گروه، نام و نام خانوادگی معلم  

 راهنما، پایه تحصیلی، آموزشگاه، تاریخ

 .یعنی نوشتن نیاز اختراع خود: تعریف نیاز   2صفحه 

باشد که قبال ذکر   5تا  3حداکثر می تواند از صفحه : تحقیق زمینه ای   3صفحه 

 .شد

شامل استانداردها و محدودیت هایی که برای طرح  : مشخصات طرح    6صفحه 

 .معین شده است

 



 طراحی         10تا  7صفحات  -5

 طرح نهایی:  8طرح مقدماتی           صفحه :  7صفحه 

 روش گام به گام:  10صفحه فهرست مواد               :  9صفحه 

ساخت، آزمایش، ثبت داده ها و تحلیل نتایج نمونه اولیه و      13تا  11صفحات  -6
 شرح آزمایش

       مواد و وسایل آزمایش:  12صفحه            ساخت نمونه اولیه:  11صفحه 

 جدول و نمودار و  تحلیل داده ها:  13صفحه 

طراحی مجدد، آزمایش مجدد، ثبت و تحلیل داده ها  و شرح     16تا  14صفحات 
 آزمایش مجدد         

 مواد و وسایل آزمایش:  15صفحه       ( در صورت نیاز)طراحی مجدد    :  14صفحه 

 جدول و نمودار و تحلیل داده های مجدد:  16صفحه 

قبال ذکر  )شناسی و سپاس گزاری -کتاب    18نتیجه گیری          صفحه    17صفحه 
 (شده است

  



 وسایل ارائه شده در نمایشگاه پروژه های علمی

 تابلو نمایشی مختص هر پروژه-1

کلکسیونی از اقالم جمع آوری شده جهت پروژه طبقه بندی  -2
نمونه یا ماکت یا موالژی از مدلی که درست کرده اید جهت  –

ارائه فعالیت نمایشگاهی و اجرایی جهت نمایش  –پروژه مدل 
ارائه آزمایش و فعالیت نمایشگاهی جهت پروژه  –علمی 

ساخت وسیله اختراع شده با نمونه کارکرد و تست  –آزمایش 
 .عملی جهت پروژه طراحی و ساخت-3
 دفتر کارنما-4

 دفتر گزارش کتبی ویژه آزمایش و طراحی و ساخت -5

  

 



 تابلو نمایشی

هدف از ساخت تابلوی نمایشی این  
است که خالصه ای از کارتان را به 

شیوه ای چشم گیر با دیگران در میان 
 .بگذارید

 



 :ویژگی های تابلوی نمایشی
سانتی  100این تابلو از سه دیواره و در حالت گشوده درست می شود که حداقل به طول : اندازه -1

 .سانتی متر می باشد 90سانتی متر و  120سانتی متر و حداکثر  70متر و ارتفاع 
 

ولی  16و برای زیرنویس عکس ها و جدول ها از قلم کوچکتر از  16حداقل از قلم : فونت نوشتار -2
 .استفاده شود 16برای تیترها از قلم بیشتر از 

عنوان باید درشت ترین نوشته تابلو باشد که به آسانی از فاصله  دور قابل خواندن باشد و عنوان -3
 .همیشه در قسمت وسط تابلو و در باالی آن نصب می شود

از مقوای محکم یا کارتن پالست یا چوب با کمترین هزینه و به سهولت قابل تهیه باشد : جنس -4
 مانند کارتن یخچال

خوردگی و  -و خوانا و  بدون خط  (   A4ترجیحا )اطالعات روی کاغذ سفید : نوشتار روی تابلو -5
 .غلط امالیی نوشته شود

عکس از روند کار و یا دانش آموزان در حین فعالیت و نصب روی  3یا  2چسباندن : عکس -6
 تابلوی نمایشی

تابلوی  نمایشی هر چه قدر ساده تر ولی در عین حال خوش منظر و خالقانه و :  ظاهر تابلو  -7
 .رنگارنگ می تواند باشد

از دیواره سمت راست شروع بعد دیواره  وسط و سپس دیواره  سمت چپ و از : چیدمان تابلو  -8
 .باال به پایین

 




