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خالصه شیوه نامه اولین جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

خالصه شیوه نامه اجرایی نخستین
 جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

شرکت کنندگان و محور های جشنواره:
  شرکت کنندگان واجد شرایط

1 -دانش آموزان دوره اول متوسطه
2 -دانش آموزان دوره دوم متوسطه )نظری، فنی حرفه ای، کار دانش(

3 -کلیه اولیای دانش آموزان، مدیران و کادر آموزشی و اجرایی مدارس کشور
4- دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور و دانش آموزان استثنایی

5- دانشجو معلمان سراسر کشور

آنچه كه شركت كنندگان می توانند ارائه دهند:
- فقط ایده 

- ایده پژوهشی
- ایده نمونه سازی یا عملیاتی شده

-ایده ثبت اختراع شده یا درحال ثبت اختراع

محورهای جشنواره
 محورهای ویژه دانش آموزان

ایــده هــای خالقانــه مبتنــی بــر حــل مســئله یــا مشــكل یــا بهبــود وضعیــت و كیفیــت )ســاخته شــده، پژوهشــی، 
ایــده خــام( در قالــب ایــده گروهــی یــا انفــرادی در یكــی از محورهــای زیــر:

الف( علوم پایه) فیزیك، شیمی، ریاضی(
ب( علوم فنی و مهندسی و فناوری

ج( زیست شناسی ،علوم پزشكی و محیط زیست
د(  محور ویژه بانک ملی ایران ) سواد مالی و مسئولیت اجتماعی(

هـ(  علوم شناختی و علوم میان رشته ای
و(  علوم انسانی 

ز(  آفرینش های هنری
ح( علوم رایانه

ط( محور آزاد
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ی( صنعت بیمه
  محور ویژه اولیاء

 بهبود  وضعیت تحصیلی ، تربیتی ، روانی و اجتماعی دانش آموزان در محیط مدرسه ، خانواده یا جامعه
  محورهــای ویــژه مربیــان ) مخصــوص ایــده پــردازی  معلمــان، هنرآمــوزان، مدیــران و كادر آموزشــی و اجرایــی 

مدرسه(
الــف- بهبــود محتــوای آموزشــی درســی )محتــوای کتــاب هــای درســی، شــیوه هــای تدریــس، انــواع بســته هــای 

کمــک آموزشــی(  دانشــجو معلمــان
ب- بهبود وضعیت تحصیلی ، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، مدرسه و خانواده 

  محور های ویژه دانشجو- معلمان سراسر کشور:
1. موارد الف و ب ویژه مربیان

2. محور آزاد

معرفی سامانه ثبت نام و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام:

شیوه ثبت نام دانش آموزان، اولیا و فرهنگیان
 hamgam.medu.ir 1- مراجعه به پرتال همگام به آدرس

 stideas-src.medu.ir 2- یا لینک ثبت نام در سایت جشنواره به آدرس
ورود به صفحه شخصی از طریق ماژول جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی.

نکتــه:  دانــش آمــوزان،  دبیــران و اولیــای دانــش آمــوزان  بــا مراجعــه بــه مدیــر مدرســه مــی تواننــد نــام کاربــری و 
رمــز عبــور ورود بــه صفحــه شــخصی را دریافــت  نماینــد.

3- تکمیل فرم ثبت نام: 
-مشــخصات  شناســنامه ای ایــده پــرداز و شــماره تمــاس و تصویــر عکــس پرســنلی   )ابعــاد عکس پرســنلی 300 
در 400 پیکســل و حجــم آن از 100 کیلوبایــت بیشــتر نبایــد باشــد. توصیــه مــی شــود قبــال بــا اســتفاده از نــرم افزار 

paint وینــدوز یــا نــرم افــزار هــای دیگــر بــه عکــس خــود انــدازه مناســب دهیــد.(
- مشخصات شناسنامه ای و شماره تماس  هم گروه )مخصوص ایده های گروهی دانش آموزان(

- مشخصات مدرسه محل تحصیل یا محل خدمت برای فرهنگیان
- مشخصات و شماره تماس مدیر مدرسه

- اطالعات استاد راهنما برای دانش آموزان 
- عضویــت در کانــون جوانــه هــای بانــک ملــی ایــران بــا افتتــاح حســاب در یکی از شــعب بانک ملــی ایــران )تا قبل 

از پایــان مهلت ثبــت نام(
4- تکمیل فرم ثبت ایده 

شیوه ثبت نام دانشجو معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه های فرهنگیان:
1. مراجعه به سایت ri.saedits و منوی »بخش ویژه دانشگاه فرهنگیان«

2. تکمیل فرم ثبت نام و ثبت ایده
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اطالعات مورد نیاز برای ثبت ایده 
-  ثبت ایده دانش آموزان می تواند بصورت انفرادی یا گروهی )گروه 2 یا 3 نفره( باشد. 

- هر دانش آموز مجاز به ثبت حداکثر سه ایده انفرادی و یک ایده گروهی است.
- دانــش آمــوز بــرای مشــورت و پختگــی ایــده مــی تواند اســتاد راهنمــا )دبیران مــدارس، اســاتید و صاحــب نظران 
و یــا یکــی از اولیــای دانــش آمــوز(  داشــته باشــد و مشــخصات اســتاد راهنمــا را در فــرم ثبــت کنــد و یــا اصال اســتاد 

راهنما نداشــته باشــد.

- ثبت ایده اولیا و فرهنگیان فقط بصورت انفرادی می تواند باشد.

- اولیا و فرهنگیان مجاز به ثبت فقط یک ایده انفرادی هستند.

- اولیــا و فرهنگیــان و دانشــجو معلمــان و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه فرهنگیان نمــی توانند اســتاد راهنما 

داشــته باشــند و بایــد فیلدهــای مربــوط به اســتاد راهنمــا را خالــی بگذارند.

-دانشجو معلمان می توانند استاد راهنما داشته باشند.

- ایــده بایــد محصــول فکــر شــرکت کننــده باشــد. در صــورت احــراز اســتفاده شــرکت کننــده از ایــده دیگــران در هر 

مرحلــه کــه باشــد از جشــنواره حــذف خواهد شــد.

- اولیا و فرهنگیان شركت كننده مجاز به انتخاب استاد راهنما نیستند.

-  هردانش آموز مجاز به ثبت حداکثر3  ایده انفرادی و یک ایده گروهی )گروه دو یا سه نفره( می باشد.

- فرهنگیان و اولیای شركت كننده فقط یك ایده انفرادی می توانند ثبت كنند.

-فرهنگیان، اولیا، دانشجو معلمان و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

موارد مورد نیاز در فرم ثبت ایده:
1- عنوان ایده 

2-زمینه علمی ایده )محور علمی(

3- وضعیــت مالکیــت معنــوی ایــده )ثبــت اختــراع، درحــال ثبــت اختــراع، نمونــه ســازی شــده ولــی ثبــت نشــده، 

پژوهشــی، فقــط ایــده خــام ( 

4-درج شماره اظهارنامه ثبت اختراع یا شماره اختراع ثبت شده )اختیا ری(

5-چکیــده ایــده، شــامل:  هــدف، بیــان مســئله یا مشــکل، راه حــل، شــیوه عملیاتی نمــودن راه حل پیشــنهادی، 

دســتاوردها و کاربرد )حداکثــر 500 کلمه(

6- نقشه علمی و فنی ایده

7-  آیــا ایــده در مســابقه دیگــری ارائــه شــده اســت؟ )عنــوان مســابقه و رتبــه کســب شــده( ایــده هایــی کــه در 

مســابقات معتبــر کشــوری موفــق بــه کســب رتبــه شــده باشــند مجــاز بــه شــرکت نیســتند.

8- آیــا ایــده شــما بــرای اولیــن بــار در ســطح ایــران و جهــان ارائــه مــی شــود؟ وجــوه تمایــز و برتــری ایــده شــما 

ــت؟ ــی چیس ــی و خارج ــابه داخل ــای مش ــه ایده ه ــبت ب نس

9-  استفاده کنندگان نهایی از ایده شما چه کسانی هستند؟



خالصه شیوه نامه اولین جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

5

ــد  ــم می توان ــر و فیل ــن و تصوی ــورت مت ــه به ص ــل ضمیم ــتر، فای ــات بیش ــه توضیح ــاز ب ــورت نی ــه 1: در ص توج

بارگــذاری شــود. حجــم فایــل هــای ضمیمــه در قالــب یــک فایــل زیــپ از 20 مگابایــت بیشــتر نباشــد. توضیحــات 

بیشــتر برحســب موضــوع و نــوع ایــده مــی توانــد شــامل: ضــرورت، روش اجــرا، نقشــه علمــی و فنــی ایــده، پیش 

بینــی زمــان اجــرا، بــرآورد هزینــه، نتایــج آزمایــش هــا، مقایســه دقیــق علمــی و تخصصــی ایــده بــا نمونــه هــای 

ــل  ــه کامپای ــه و نمون ــای برنام ــود، کده ــورت وج ــی در ص ــی و فن ــای علم ــه ه ــی، تاییدی ــی و خارج ــابه داخل مش

شــده ی ایده هــای حــوزه نــرم افــزار، پرســش نامه هــا و مصاحبــه هــا در ایده هــای حوزه علوم انســانی، مســتندات 

مربــوط بــه نمونــه ســازی و عملیاتــی نمــودن و... باشــد.
توجــه 2: امــکان ارســال و بارگــذاری فیلــم حد اکثــر 3 دقیقه ای بــا روایت ایده پــرداز کــه در آن مراحل ایده پــردازی، 
طراحــی، ســاخت، آزمایــش ،  نتایــج و... همراه مســتندات وجــود خواهد داشت.اســتفاده از نــرم افزارهــای ارائه و 
کنفرانــس بــه منظــور توضیــح بیشــتر موثر خواهــد بود. )بدیهی اســت مســتندات کامــل تــر امــکان داوری دقیق 

تــر را فراهم خواهــد آورد.(

تذکــر: پیشــنهاد مــی شــود بــرای اطمینان از تکــراری نبــودن ایــده، از بانــک های اطالعاتــی ســامانه مرکز مالکیت 
معنــوی و ســایر بانک هــای اطالعاتــی ثبت اختــراع اســتعالم گردد.

  امکان ویرایش ایده های ثبت شده تا قبل از پایان مهلت ثبت نام وجود دارد.
 درصــورت عــدم دسترســی دانــش آمــوزان بــه ســامانه اینترنتــی جشــنواره، فــرم ضمیمــه را تکمیــل و همــراه بــا 
ســایر مســتندات قبــل از پایــان مهلــت مقــرر بــه آدرس دبیرخانــه جشــنواره از طریــق پســت و یا ایمیل جشــنواره 

ــردد. ــال گ ــه آدرس topideas@chmail.ir ارس ب

 معیارهای ارزیابی ایده ها
خالقیــت و نــوآوری، مســئله محــور بودن،مبتنــی برنیــاز هــای کشــور و بومــی بــودن، داشــتن ارزش علمــی، فنــی و 
تخصصــی، مستندســازی علمــی، ســاده و کاربــردی بــودن، ســهولت اجرا، محصــول ذهــن فرد ایــده  پــرداز بودن

مراحل داوری:
منطقه، استان، کشور

نتایج نهایی مرحله کشوری:
ــز  ــودن و نی ــی ب ــا گروه ــرادی ی ــا دوم(، انف ــطه اول ی ــی )متوس ــاس دوره تحصیل ــی براس ــه نهای ــن مرحل منتخبی

ــد.  ــد ش ــاب خواهن ــی انتخ ــای علم محوره

جوایز و مزایا:
   جوایز

1- بــه ایــده هــای برگزیــده نهایــی کشــوری مطابق جــدول زیر عــالوه بر لــوح تقدیر، جایــزه کمک هزینه پژوهشــی 
یــا کمــک هزینه تبدیــل ایــده بــه نــوآوری و کارآفرینی تعلــق خواهد گرفت

ایده ی طالیی: یك میلیون  تومان
ایده ی نقره ای: 800 هزار تومان
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ایده ی برنزی : 600 هزار تومان
ایده ی شایسته ی تقدیر : 300 هزار تومان

2-  اهــداء لــوح تقدیــر و جوایــز طالیــی، نقــره ای و برنــزی بــه  ایــده های منتخــب بخش اولیــا، مربیان  و دانشــجو 
معلمــان و هیــات علمــی دانشــگاه فرهنگیان که حــد نصاب امتیــاز الزم را کســب نموده باشــند.

 جوایز ویژه:
1- دو جایزه ویژه سه میلیون تومانی به دو ایده به انتخاب داوران

یــا ســفر علمــی صاحبــان دو ایــده ویــژه بــه یکــی از کشــورهای عضوســازمان کنفرانــس اســالمی در صورت کســب 
مجوزهــای الزم از وزارت آمــوزش و پــرورش.

2- کمک به نمونه سازی و ثبت اختراع ایده های منتخب
3- کمــک بــه تبدیــل ایــده هــای برتــر پژوهشــی بــه مقالــه علمــی و چــاپ در نشــریات معتبــر علمــی و یــا ارائــه در 

کنفرانــس هــای علمــی معتبر
4-  کمــک بــه ایــده هــای طالیــی نمونــه ســازی یا عملیاتی شــده در جهــت ارتباط با شــتاب دهنــده هــا  و صاحبان 

ــازی صنایع و تجاری س
5- جایزه ویژه و ارزشمند بانک ملی ایران به دو ایده محور بانک ملی

6-  عضویت در باشگاه کارآفرینان نوجوان با تخفیف قابل توجه

   تقدیر از مدیران، دبیران راهنما و... 
1- اهــداء لــوح تقدیــر و جوایــز ارزنــده بــه منتخبیــن کارشناســان پژوهــش ســراهای اســتانها، مدیــران پژوهــش 
ســراها، مدیــران واحــد هــای آموزشــی، دبیــران راهنمــا، کارشناســان تکنولــوزی و گروههــای آموزشــی، روســای 

ادارات انجمــن اولیــاء و مربیــان اســتانها و ســرگروههای درســی   
2- تقدیــر از  کلیــه کارشناســان پژوهــش ســراهای اســتانها و روســای انجمــن اولیــاء و مربیــان فعــال اســتان هــا 
مدیــران پژوهــش ســراهای فعــال اســتان هــا،  مدیــران مــدارس و دبیــران راهنمــای ایــده هــای برگزیــده مرحلــه 

درون اســتانی 
3-  حمایــت مالــی از پژوهــش ســراهای برتــر هــر اســتان درصــورت برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و نیــز ثبــت نــام 
و ثبــت ایــده  توســط حداقــل 15 درصــد کل دانــش آمــوزان تحــت پوشــش بــه شــرط عضویــت آنــان در کانــون 
جوانه هــای بانــک ملــی ایــران )براســاس آمــار اســتخراج شــده از ســایت ثبــت نــام و ســایت کانــون جوانــه هــای 

بانــک ملــی ایــران(

تقویم اجرایی:

زمان اجراشرح فعالیتردیف
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25 شهریور 99آخرین مهلت ثبت ایده3

اعالم می شوداعالم نتایج و مراسم اختتامیه4

اعالم می شود.آغاز فعالیت باشگاه کارآفرینان نوجوان ویژه برگزیدگان5

 حامیان :

   -  بانک ملی ایران

 - وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی )معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال(

ـ ایران  -  کمیسیون ملی یونسکو 

 -  سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی

 -  معاونت علمی ریاست جمهوری )ستاد توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان(

-  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 -دانشگاه فرهنگیان

-  انجمن اولیاء و مربیان

دبیرخانه جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی:

-   پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت ناحیه 2 ری واحد دختران

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سامانه های زیر مراجعه فرمایید:

                                                        Stideas-src.medu.ir :آدرس سایت ویژه ثبت نام  جشنواره   -

          topideas@chmail.ir  :ایمیل دبیرخانه جشنواره  - 

  @Stideas  )کانال خبری و آموزشی جشنواره  در شبکه های اجتماعی ایرانی  )ایتا، سروش، بله  - 

 stideas.ir :سایت آموزشی جشنواره    -

-  تلفن:  55906916 - 021    روزهای تماس:  شنبه تا دوشنبه 9 صبح الی 17

-   آدرس: شــهرری،میدان نمــاز، بلــوار کمیــل، انتهــای خیابــان یزدان خــواه، بن بســت صاحب الزمان)عــج(، جنــب 

مدرســه ارشــاد، پژوهش ســرای دانــش آموزی بصیــرت ناحیــه 2 ری، کــد پســتی: 1847933349
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