با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و
بینش حرکت نمایید که زندگی زیر چتر علم و آگاهی ،آن قدر شیرین و
انس با کتاب و قلم و اندوخته ها ،آن قدر خاطره آفرین و پایدار است که

همه تلخی ها و ناکامی های دیگر را از یاد می برد " .امام خمینی (ره) "

تولید علمم ،فقم انتقما علمم نیسمت نموآوری علممی در درجمه اوّ اهمیمت اسمت .ایمن
رامممن از ایممن جهممت مممی گممویم کممه بایممد یم

فرهنم

بشممود .ایممن نممو اندیشممی ،فقم

مخصمموا اسمماتید نیسممت مخاطممب آن ،کممل محممی علمممی هممم اسممت.بایممد زمینممه ای
فراهم کنمیم کمه اسمتددادهای جوانمان کشمور شمووفا شمود و شمدار جمااب تولیمد فومر و
علم به حرکتی جدی و پایدار تبدیل گردد

"رهبر مدظم انقالب "

.
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دانش و ژپوهش از ن گاه مقام معظم رهبری
باید هدف ما این باشد؛ ولو در ظرف پنجاه سال ،کشور از اسارت علمى مطلقاً خارج بشود .تولید
علم معنایش این است .علم یک محصولى نیست که تولیدش مثل تولیدهاى دیگر باشد؛ به خیلى مقددمات
نیازمند است؛ ولى باید باالخره ما به آنجا برسیم که دانش را گسترش و بسط بددهیم ،بده فرىداى داندش
برسیم ،دانشهاى جدیدى را پیدا کنیم .دانشهاى ممکنِ براى بشر ىقط همین دانشهائى نیست که مدا امدروز
داریم؛ بسیارى دانشها قطعاً وجود دارد که بعدها بشر به آنها خواهد رسید؛ کما اینکه بسیارى از دانشها تدا
صد سال پیش نبود .بشر قابلیت استطاعتش خیلى بیش از اینهاست .عالم قابلیت معرىت و شناختش خیلدى
بیشتر از اینهاست .ما باید به جائى برسیم که در این عرصهها هرچه ممکن است ،پیش برویم؛ هرچه ممکن
است ،بفهمیم .رمز پیشرىت یک کشور ،یعنى آن محور اصلى براى اقتدار یک کشور ،پیشدرىت همدراه بدا
اقتدار ،علم است .آماج بسیارى از توطئههاى امروزى که علیه جمهورى اسالمى هست ،علم و اهل علدم و
دانشجویان علم و محیط علمى است؛ این را توجه داشته باشید .نگذارید این تیر طبق آن هدىگیرى دشمن،
به هدىى که آنها گرىته اند ،اصابت کند .کار عملى را نگذارید متوقف بشود .از همهى حرف هائى که گفته
شد ،مهمتر ،مسئلهى علم و تحقیق و پژوهش است .دنیاى غرب ثروتش از ناحیهى علم است ،اقتددارش از
ناحیهى علم است .،پول

ىى نفسه اقتدار نمىآورد .آنى که اقتدار مىآورد ،دانش است .ثروت هم اگر به

دست مىآید ،از ناحیهى علم به دست مى آید .علم را اهمیت بدهید .اینى که من سالهاست روى مسدئلهى
علم ،تحقیق ،پژوهش ،پیشرىت ،نوآورى ،شکستن مرزهاى علمىِ موجود تکیه می کنم ،به خاطر این است.
بدون انواع دانش ،اقتدار کشور امکانپذیر نیست .دانش اقتدار مىآورد.
دههى پیشرىت و عدالت بدون تردید یک پایهى اصلى آن علم است؛ گسترش علم و تعمیق علدم در
کشور است .کمااینکه اصل اعالم این عنوان  ،عنوان دههى پیشرىت  ،به پشتگرمى پیشرىت هائى بوده کده
در کشور از لحاظ علمى دیده شده .یعنى این امید به وجود آمده که ما میتوانیم در ظرف یدک دهده ،یدک
پیشرىت چشمگیر ،یک حرکت سریع در زمینههاى علمى داشته باشیم که بخشى از عقب ماندگىهاى ما را
جبران بکند .بنابراین مسئلهى علم مهم است .در باب علم و تحقیق ،آن بخش عمده هم مربوط بده تحقیدق
است؛ مربوط به پژوهش است .پژوهش اوالً مورد اهتمام قرار بگیرد ،ثانیداً سدمت و سدوى پدرداختن بده
نیازهاى کشور را پیدا کند .یعنى حقیقتاً پژوهش هائى بکنیم که مورد نیاز ماست .ما خودمان باید مشخص
کنیم که دربارهى چى مقاله می نویسیم ،دربارهى چى تحقیق می کنیم .مقصود این است که ما پدژوهش را
تابع نیاز خودمان قرار بدهیم.
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مقدهم

" علم و تحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است "

از آنجا که جهان با سرعتی وصف ناشدنی به سوی پیشدرىت و تکنولدوفی گدام برمدیدارد و در
حرکتددی چندسددویه ،هددم بدده سددوی پی یدددگی و هددم بدده سددوی گسددتردگی علددم پددیش مددیرود ...
لزوم وجود پژوهش و پژوهشگر بیش ازپیش احساس میشود.اجرای برنامدههدای پژوهشدی در مددارس
میتواند کودکان را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر دعوت و روحیه کنددوکاو را در آندان نهادینده کندد.
اگر آموزش چگونه پژوهیدن به درستی برای کودکان تعریف شود و به آنهدا طعدم تفکدر از راه شدنیدن و
دیدن دقیق اطراف خود را ب شاند ،میتواند اتفاق بزرگی را در آنها به وجود آورد که حد

پژوهشدگری

در آنان متولد شود .اهمیت یک پژوهش بیش از حاصل آن در چگونگی روند آن است .وقتی که کدود
موضوع پژوهش خود را بر حسب نیاز و دید واقعی خود به اطراف به دست آورد ،آنگاه چیددمان مراحدل
بعدی آن نیز از یک حقیقت اتفاق اىتاده در درون او شکل خواهد گرىت و این به یک نمایش صرف بددل
نخواهد شد.شاید راه به دست آوردن یک پژوهش درست و یک پژوهشگر موىق و راستین تنها در ایجداد
زمینه های درست تفکر در اىراد باشد.مراحل یک تفکر که می تواند به پژوهشی زاییده از درون منجر شود،
به شرح زیر است :درست دیدن ▪ایجاد سوال ▪جمعآوری اطالعات از پیرامون آن مقوله ▪شدکل گدرىتن
یک ىرضیه ▪پیدا کردن راهحلهای موجود برای بسط و آزمایش آن و...
معلمان  ،نخستین مشعل داران پیشرىت ىکری دانش آموزان هستند  .معلمان مجدرب و بدادر

و

ىهم برای پربار کردن هرچه بیشتر درس  ،در تمام زندگی به دنبال اندیشه ها و مطالب تازه هسدتند  .آندان
به دانش آموزان می آموزند که چگونه علمی ىکر کنند )) .چگونه منطقی بیندیشند  ،چگونه مشاهده کنند و
چگونه مشاهدات خود را منظم نمایند  ،چگونه حدس بزنند و …
.هم نین خانواده نیز به عنوان بستری مناسب که می تواند استعدادهای دانش آموزان را شکوىا سازد ،
همیشه از جایگاه مهمی برخوردار بوده است  .نقش حمایتی والدین  ،تشویق ها و همفکدری و مسداعدت
آنان در انجام پژوهش ها می تواند در توسعه ىرهنگ پژوهش در بین دانش آموزان نقش به سزایی داشدته
باشد  .از آنجا که جهت انجام پژوهش الزم است تا دانش اموزان در خارج از محیط مدرسه نیز به ىعالیت
بپردازند لذا همکاری والدین در این زمینه ضروری می باشد.
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"عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد".

بیان مسئله
پژوهش های دانش آموزی بنیادی ترین سطح از پژوهش های آموزش و پرورش به شمارمی آیندد
هدف اساسی این سطح از تحقیقات عبارت از تقویت روحیه کنجکاوی و کاوشگری در داندش آمدوزان و
آموختن مهارت های ضروری پژوهشی یا مهارتهای حل مسئله وکشف مجهول به آنها می باشد .
اگر حاصل دوره ی تحصیالت مدرسه ای  ،تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ،
با ىراموش شدن آن مفاهیم  ،حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست می رود  .به همین سدبب  ،بایدد
سعی کنیم عالوه بر مفاهیم پایه  ،راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرىدت و
دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده ی مادام العمر تبدیل شوند  .به همدین منظدور عدالوه بدر
کسب دانش باید راه و روش یادگیری را هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیری در آنان تقویت گردد.

ضرورت واهمیت موضوع
پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرىت و توسعة همه جانبة یک کشور اسدت و
قدرت و استقالل هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است .بنابر این ندوع و سدطح ىعالیدتهدای
پژوهشی یکی از شاخصهای اصلی توسعه و پیشرىت محسوب میشود .پژوهش یکی از محورهای مهمی
است که ضامن پیشرىت و توسعة پایدار در هر کشور به شمار میآید .اگر پژوهشی صورت نگیرد ،داندش
بشری اىزایش نخواهد یاىت و دچار سکون و رکود خواهد شد .بدون انجام پژوهش ،امور آموزشی نیز از
پویایی و نشاط الزم برخوردار نخواهد بود  .با توجه به نقش نظام آموزش و پرورش به عنوان تربیت کننده
و آموزش دهنده سرمایه های انسانی خالق و پژوهشگر ،پژوهش و نو آوری در جامعده ای توسدعه پیددا
می کند که نظام آموزشی و ىرهنگی  ،زمینه و بستر مناسبی برای آن را تدار

دیده باشد .

بنابراین تحقیق پژوهش را می توان در کنار آموزش یکی از اهداف بسدیار مهدم آمدوزش و پدرورش
دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می رسد که مدارس و معلمان در ایدن میدان دارای وظیفده
بسیار مهم و حساسی هستند که می توانند عالوه بر ىعالیت های تحقیقاتی روح و انگیدزه تحقیدق و روش
های درست پژوهش را در میان دانش آموزان نهادینه کنند.
5

مستندا ت اقنونی و حقوقی (سند تحول بنیادین آموزش و رپورش )
با استناد به راهکار (8/3و)33/2سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که اشاره به مشارکت دانش
آموزان در ىرایند تعلیم و تربیت دارد و هم نین ىصل ششم تحول بنیادین ( راهبرد های کالن ) بند6
گسترش و تعمیق ىرهنگ پژوهش و ارزشیابی ،خالقیت و نوآوری  ،نظریهپردازی و مستندسازی تجربیات
علمی -تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی(هدفهای کالن 4 ،2، 3و)8
بند  7بهرهمندی هوشمندانه از ىناوریهای نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار
اسالمی(هدفهای کالن  3،2،3،1و )7
بند  31ارتقای جایگاه علم و علمآموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه با تأکید بر
حیثیت ،کاشفیت و مطلوبیت علم (هدفهای کالن  3،2،7و )8
ىصل هفتم تحول بنیادین ( هدىهای عملیاتی و راهکارها ) بند  3از دانشهای پایه و عمومی سازگار با
نظام معیار اسالمی ،هم چنین از توان تفکر ،در

و کشف پدیدهها و رویدادها به عنوان آیات الهی و

تجلی ىاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش ،بینش و مهارتها و روحیهی مواجههی علمی و خالق با
مسائل ىردی و خانوادگی و اجتماعی برخوردارند.
بند  23توسعهی ظرىیت پژوهش و نو آوری ،نظریهپردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی(8و2و)7
راهکار  -23/3استفاده بهینه از ظرىیت های موجود برای گسترش ىرهنگ تفکر و پژوهش در بین مددیران،
مربیان و تأمین پژوهشگر مورد نیاز نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی و حمایدت از پژوهشدگران ىعدال و
مجرب
راهکار  -23/2تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدایت موضوعات و
اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی.
راهکار  -23/3حمایتهای مادی و معنوی از طرحهای موىق و نوآوریهای تربیتی بومی ،مستندسازی و
انتشار یاىتههای پژوهشی در داخل و خارج از کشور و ایجاد بانک اطالعاتی ىعال و کارآمد.
راهکار  -23/4حمایتهای مادی و معنوی از کرسیهای نظریه پردازی در علوم تربیتی و روشهای تعلیم
و تربیت و ىراهم آوردن زمینه کاربست یاىتههای جدید و نوآوری در مدارس و نظام تعلیم وتربیت رسمی
عمومی با همکاری حوزههای علمیه ،دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی.
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ماموریت و اهدا ف
پژوهش و تحقیق در جامعهای توسعه پیدا میکند که نظام آموزشی آن جامعه ،بستر مناسب را
ىراهم آورد و به همین جهت یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش ،نهادینه کردن تحقیق و پژوهش است
و معلمان باید روح تحقیق را در دانشآموزان نهادینه کنند .پژوهش نیازمند آموزش بوده و یک ىن است،
آموزش همراه با تفکر و تعقل مهمترین اولویت است.
کارشناسی ابتدایی و تمامی نیروهای این مقطع با ایمان به رسالت متعالی آموزش و پرورش و نقش
بیبدیل پژوهش در ترقی پلکان آگاهی دانشآموزان ،با بکارگیری تمام تالش خویش در راستای گسترش
تحقیق و پژوهش اهتمام میورزد و جشنواره جابربن حیان به منظور تحقق اهداف زیر برگزار می گردد :
هددف کلدی  :معطوف نمودن ،تقویت ىطرت و استعداد دانش آموزان به عناصر پنجگانه علدم  ،تفکدر  ،ایمدان
،اخالق و عمل

اهدا ف جزئی :
 تقویت روحیه پرسشگری و پرورش استعداد های بالقوه آنان تقویت نظم ىکری و درست اندیشیدن با ارائه طبقه بندی مفاهیم بر مبنای ىرآیندهای علمی و منطقی وتوانایی تخیل خالقه
 ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی دانش آموزان ایفای نقش سازنده محیط پیرامونی و ارتقای سطح زندگی ىردی ،خانوادگی و اجتماعی آشنایی دانش آموزان با پژوهش و شیوه های کشف و حل خالقانه مسائل علمی تقویت مهارتهای گوش کردن ،خواندن و دست ورزی -توجه و تمرین مهارت تفکر،استدالل و تقویت مهارت نگارش خالق

جامعه ی هدف
کلیه دانش آموزان ابتدایی دوره اول ودوم
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جشنواره علمی ژپوهشی جارببن حیان
در راستای معرىت و مهارت مورد نیاز دانش آموزان ،آموزش و پرورش برنامه ی علمی و پژوهشی
برای همهی دوره ها تعریف کدرده از جملده المپیادهدای علمدی بدرای دوره ی دوم دبیرسدتان جشدنواره
خوارزمی برای دوره ی اول دبیرستان و جشنواره جابربن حیان برای دوره ی ابتدایی که این جشدنواره در
چهار سطح برگزار

می شود سطح آموزشگاهی منطقه ایی  ،استانی و کشوری و در  4بخش

 -3جمع آوری نمونه و طبقه بندی  -2نمایش علمی (دستگاه مدل  ،نمایش و تحقیق)

 -3آزمایش

 -4طراحی و ساخت ،تقسیم موضوعی دارد  .هر ساله ادارات آموزش و پرورش در طی سال تحصدیلی
نسبت به جمع آوری و برگزاری نمایشگاه از آثار برتر اقدام می نماید و به پروفه های برتر هدایایی اهددا
می شود و آثار شاخص به مرحلهی بعدی معرىی می گردد .نظر به اهمیت جشنواره جابربن حیان
مؤسسه ىرهنگی آموزشی امام حسین (ع) نیز به طور مستقل اقدام به برگزاری نمایشگاه و انتخاب آثار برتر
می نماید برای هماهنگی بیشترو تحقق اهداف دبیرخانه ،
وبالگ جشنواره  Jaber.tabaar.netىعال بوده لذا انتظار دارد:
 _3مدارس گزارش آثار جشنواره را به صورت نوشتاری و تصویری و یا ىدیلم بطدور مسدتمر در اختیدار
دبیرخانه قرار دهند .
 _2ارسال مقاالت و یا نوشته ها به دبیر خانه مورد انتظار است .
 _3اولیا و دانش اموزان تشویق گردند تا با مراجعه به وبالگ دبیرخانه جشنواره برای حضور ىعال تر در
جشنواره آمادگی پیدا کنند.
 _4هر آموزشگاه می تواند حداکثر  33کار برتررا به نمایشگاه مؤسسه ارسال نماید.

توضیحات :
الف)برای کارهای ارسالی کار برگ نمونه پیوست تکمیل و یک هفته قبل از نمایشگاه به دبیر خانه تحویل
گردد.
ب) سه نمونه کار برتر که قابل ارائه و دىاع توسط دانش آموز تهیه کننده ،می باشد را به دبیر خانه معرىی
تا در جلسه ای با حضور تعدادی از دانش آموزان ،داوران و اولیای آنان  ،ارائه و دىاع نماید).
ج) سعی خواهد شد کار برگ کارهای ارائه شده به نمایشگاه بصورت مجلد در اختیار مدارس قرار گیرد.
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کار گروه جشنواره رد آموزاگشه :
 _ 2یکی از معاونین آموزشی

 _ 3مدیر آموزشگاه
 _ 4مربی آزمایشگاه

 _ 1یکی از معلمان عالقه مند

ستاد ربگزار ی جشنواره (دبیرخاهن)

دبیرخا هن :

 _ 3معاون ىن آوری

مکان  :مشهد مقدس چهار راه پل خاکی  -دبستان پسرانه شماره 2

تلفن تماس 38433767 -38433233 :
آدرس سایت دبیر خانه:

http://sb2.tabaar.com

آدرس وب سایت جشنوارهJaber.tabaar.net :

وظایف و چارت ستاد ربگزاری جشنواره
مدیر عامل
کارشناسی آموزش
کارشناسی ابتدایی
دبیرخانه
کمیته محتوایی

کمیته روابط عمومی

-تعیین موضوعات پژوهشی

-آماده سازی سایت دبیرخانه

 -ارائه فرم ارزیابی

 -ثبت اخبار و مقاالت

 -تهیه شیوه نامه اجرائی

-طراحی پوستر ،لوح تقدیر...

 -برنامه ریزی جهت داوری

کمیته مستند سازی

 ارتباط با موسسه و .. -تبلیغات واطالع رسانی
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کمیته تدارکات

-ثبت مراحل کار

-تهیه امکانات مورد نیاز جشنواره

 -ثبت جلسات مختلف

 -آماده سازی نمایشگاه

 -دریافت و ثبت آثار

 -تهیه هدایا ولوح تقدیر و..

-برگزاری جلسات توجیهی

 -هماهنگی با مسئولین نمایشگاه

 -پاسخگویی به سؤاالت

 -پذیرایی

جدول زمانبندی

عنوان موضوع

زمان اجرا

تهیه پوستر جشنواره

31 / 33/1

وب سایت جشنواره

31/33/7

ابالغ شیوه نامه

31/33/3

زمان تحویل کار برگ ها ی برتر

31/32/34

اقدامات الزم

توزیع به مدارس
آغاز به کارسایت
آغاز ىراخوان شرکت در چهارمین
نمایشگاه پروفه های علمی ،
پژوهشی دانش آموزی
ارسال آمار و اسامی به دبیرخانه

و سه کار قابل دىاع
اجرای مرحله ی برگزاری"
نمایشگاه "و دىاعیه کارهای منتخب

پایان نمایشگاه و داوری آثار

نیمه دوم
ىروردین 36
نیمه دوم
ىروردین 36
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آماده سازی سالن نمایشگاه
دعوت از میهمانان
تقدیر از منتخیبین چهارمین دوره

ویپست اه
کاربرگ شناسنامه جابربن حیّان
نام آموزشگاه :

نام:
نام خانوادگی :
پایه

یلی:

اری

نظیم :

موضوع :
نوع پژوهش :

الف ) علت انتخاب موضوع ( بیان مسئله ) :

ب) مراحل انجام کار ( هب صورت خالهص ) :

ج) ازبار و ام کاانت مورد استفاده :

د) هجیتن این رپوژه :
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