
 

 



 

 

 

 سال هیئت اعطاء جایزه علمی

  2دوره اول فرزانگان  دبیرستان متوسطه

 ریاست انجمن اولیا و مربیان                                                                         ریت                      مدی 

 نماینده دبیران                                                                                   معاونت آموزش             

 

ط مشی و راهبرد خ است.تعریف شده دانش آموزان صیلی اقدام به حمایت تحسال  هیئت اعطاء جایزه علمی وریتمما

لی  در طول سال تحصی یابی ممتد و مستندارزشبا  تالش های دانش آموزان   به رسمیت شناختن این برنامه؛  اجرایی 

حوزه های مختلف یادگیری،  حصیلی درتوانایی ت ارتقای دانش و  ترغیب دانش آموزان به این جایزه برای می باشد.

 ،اجتماعی و شهروندی کسب خصیصه های مثبت اخالقی،کسب مهار ت های تفکر خالق، ایده پردازی، جستجوگری و 

   چندگانه . معیارهای است چندگانه طراحی شده   بر اساس معیار های و ارج نهادن به موفقیت های دانش آموزان 

  اشد.می ب  اجتماعی و خدمات   رهبری  نوشتاری،  کالمی، ورزشی،  هنری، علمی، پژوهشی،  ل توانایی های تحصیلی،شام

 ت.اس  در مدرسه  اخالقی  و پیشرفت علمی و  ادگیری  اثربخشی  فرهنگ  تجلی از دستاورد های  اهدای  این  جایزه 

 

 

تماس بگیرید.    ..………………… کار خانمسر  2فرزانگانبا واحد آموزش دبیرستان  اطالعات بیشتربرای 

 ..............تلفن.............................................فکس...........................................آدرس سایت.....................

 



 

 

 اطالعات کلی

سال برنامه اهدای جایزه علمی الف(  

سه دانش آموز در این مرکز تعلق می طور ساالنه به است که به   2جایزه علمی سال معتبرترین جایزه دبیرستان فرزانگان

دکتر امیرحسین مسروری و تایید مدیریت مرکز پایه گذاری شد. و همت به پیشنهاد  1393-94گیرد. این جایزه در سال 

قابلیت تعمیم به دیگر و در سطح همین مرکز اهدا می شود که  2در دبیرستان فرزانگان 1394نخستین جوایز درسال 

 که مرکز انمعرفی بهترین دانش آموز به منظور اهدای این جایزهمدارس استعدادهای درخشان در سال های آتی را دارد. 

  .طراحی شده است نداخالقی شده ا های رهبری و برتری های توانایی لمی،دستاوردهای عمجموعه ای از  موفق به کسب

 

سالاعطاء جایزه علمی روند ( ب  

ت اهدای جایزه وظیفه یئهو  دوره اول متوسطه صورت می گیرد "2دبیرستان فرزانگان"دانش آموزان  این انتخاب در میان

 از میان کل دانش آموزان مرکز را به عهده دارد. انتخاب سه برنده

 هند.دازطریق تکمیل فرم ثبت نام اطالع را کاندید شدن خودبایداین برنامه شرکت کنند درکه تمایل دارند  دانش آموزانی -

از  مراتب اطالع رسانی د.از روند انتخاب مطلع باش باید می کندکت پدر و مادر هر دانش آموزی که در این برنامه شر -

 است.میسر طریق سایت دبیرستان 

کمیته تخصصی بررسی می شود. وظیفه این کمیته مطالعه برای توزیع جوایز اسامی دانش آموزانی که کاندید شده اند در  -

معاونت آموزش، نماینده دبیران و  شامل مدیریت،نفر است که توسط هیئت اعطای جایزه  5تا  3است و اعضای آن بین 

 و مربیان تعیین می شود.انجمن اولیا  ریاست

هیئت اعطاء جایزه علمی سالظایف پ( و  

به فرایند اعطای جایزه تدوین مالک ها و معیارهای مربوط  -  

طراحی برنامه ی رصد دانش آموز در طول  یک سال تحصیلی -  

ر تشکیل هیئت داوری و تنظیم شاخص ها و مالک های داورینظارت ب -  

ثبت نام و تایید مدارک فرم های درخواست وه نامه و آیین نامه های اجرایی، تنظیم شی -  

انتخاب برندگان و معرفی سه دانش آموز سال از میان کل دانش آموزان مرکز -  



 

 

 ت( جایزه 

اصوال اهدای این مبلغ  با این هدف صورت می گیرد که برندگان به دور از فشار  نقدی اهدا می شود. مبلغ  رتجایزه به صو

جوایز در یک هزینه ها به مطالعه و فعالیت های درسی بپردازند. هرسال جوایز به سه نفر از دانش آموزان اهدا می شود. 

برگزاری مراسم اهدای جوایز هفته اول  زمان ی شود.انتخابات انجمن اولیای مربیان به برندگان اهدا م مراسم رسمی هنگام

در مراسم اهدای جوایز همه دانش  مهرماه، در آغاز سال تحصیلی جدید و پس از اتمام دوره تحصیلی مورد نظر می باشد.

ان استعدادهای آموزن به همراه خانواده هایشان حضور دارند. در این مراسم ریاست آموزش و پرورش منطقه و ریاست سازم

 حضور دارند.درخشان 

 

پذیرش کاندیدها ضوابط   

 الف( شرایط علمی برای کاندید شدن

توانایی تحصیلی  -  

اظهار نظر معلمان در رشته های مختلف درسی  دانش آموز  همراه با  بررسی ریز نمرات   

درسی مختلف در رشته هایگواهینامه ها ارائه تقدیرنامه ها و   

 ب( شرایط اخالقی و رفتاری

 ندرباره رفتار و تعامل دانش آموز از سوی عوامل مدرسه) معاونان، معلمان، مسئوال و اظهار نظر  مثبت کلیشناخت  -

همکالسی ها و اولیای دانش آموز  دوستان،و...(،  ، نگهبانیسرویس، خدمتکاران  

شهروندیتوانایی مشارکت دانش آموز در فعالیت های گروهی، اجتماعی و  -  

تحویل مدارک  (پ  

نام به صورت غیر اینترنتی و بر اساس فرم های ضمیمه می باشد. فایل فرم های ثبت نام از طریق سایت مدرسه قابل ثبت 

 دریافت است.

شرکت کنندگان بایستی فرم های تکمیل شده ثبت نام را به انضمام یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه همراه با مدارک 

 تحویل نمایند. 1395ماه دی حداکثر تا پایان  سال جایزه علمیو مستندات الزم به  دبیرخانه 



 

 

تحویل شوند.  مدارک باید در  قید شده  ثبت نام   مواردی که در فرم  و فقط باید در یک پوشه  قرار بگیرد  مدارک  کلیه 

صفحه  10تایپ گردد.  تعداد صفحات حداکثر در  2007در محیط  14و اندازه    (Bnazanin) و  با قلم A4قالب برگه  

 تنظیم گردد.

با توجه به عدم امکان عودت مدارک، الزم است دانش آموزان نسخه ای از گزارش و اصل مستندات را نزد خود نگه داشته 

 و تصویر آن ها را تحویل نمایند.

شامل : پوشه مدارک  

 اطالعات اولیه و شخصی  – 1

 نمون برگ ثبت نام حاوی اطالعات اولیه باید کامل شود و در پوشه قرار داده شود. امضای پدر و مادر در این برگه الم است.

 بیوگرافی – 2

 یکاندیدها باید اطالعاتی را در مورد خودشان شرح دهند که دست نوشته خودشان باشد. این بیوگرافی یک نمونه از توانای

 قرار داده می شود.نوشتن دانش آموز است که می تواند دست نویس یا تایپ شده باشد و همراه با بقیه مدارک در پوشه 

 دانش آموزان باید اطالعاتی درباره وضعیت خانوادگی، عالیق، گرایش شغلی و برنامه آینده باشد. باید حاوی این نمونه

ست را یشان مهم بوده اورد از چیزهایی که در زندگی شان تاثیر داشته یا برایت داشته باشند که حداقل بتوانند سه مقابل

 در این زمینه می توانند از معلم های خود کمک بگیرند. توضیح دهند و

 دستاوردهای علمی  – 3

 موز در سال تحصیلی جاریکارنامه دانش آ کپی از 

 باشد. پژوهشی و های مختلف علمی در زمینه که شامل هر مدرکی تقدیر نامه ها و گواهینامه هاپی ک

 قرآنی، ورزشی و هنری باشد.مسابقات و رشته های  کپی تقدیر نامه ها و گواهینامه ها که شامل هر مدرکی در زمینه 

     مدرسهلیت ها و به رسمیت شناخته شدن در فعا در توانایی رهبری – 4

در زمینه  دانش آموز و یا مشارکت از توانایی های رهبری یمعتبر تاییدمدارکی که در این بخش ارائه می شوند شامل 

د تایی باشد. می پژوهشی، ورزشی و علمی هنری، ، شهروندی، پرورشی، زندگی یها  فعالیت های مختلف اجتماعی، مهارت

 ی باشد.و یا واحد های فرا مدرسه ابه فعالیت ها درسطح مدرسه  از طریق واحدهای مربوط می تواند  این مدارک

 

 



 

 

( نمونه نوشتنت  

 300دید ها خواسته می شود که یک مقاله کوتاه در حد د از کاننه ای که در قسمت بیوگرافی ارائه می شوعالوه بر نمو

 موارد زیر مورد توجه است : در بررسی این مقاله بنویسند. کلمه

 وضوح و پیوسته بودن افکار – 1

 جذابیت ایدهبکر بودن نوشته و  – 2

 نوشته و جلب توجه خواننده اثرگذاری - 3

 انتخاب کلمات مناسب – 4

 دستور زبان، امال و نگارش صحیح – 5

مصاحبه (ث  

کاندید ها در حضور هیئت داوری مصاحبه می شوند. سطح این مصاحبه مطابق با پایه تحصیلی دانش آموز می باشد و  

 بررسی موارد زیر در طول مصاحبه مورد نظر است:

 آرامش و اعتدال به نفس،اعتماد  – 1

 توانایی بیان افکار و ایده ها – 2

 روان صحبت کردن – 3

  ه کار بردن لحن مناسبصدای رسا و ب – 4

 توانایی تمرکز بر روی موضوع – 5

 توانایی دفاع  و ذکر دالیل منطقی برای گفته ها – 6

 انعطاف پذیری در پاسخگویی به سواالت – 7

 کاربرد دستور زبان صحیح – 8 

  پاسخ ها به سواالتوسعت اطالعات عمومی و ارتباط توضیح و  – 9

 توانایی برقراری ارتباط چشمی و زبان بدن – 10

 

( ارزشیابیج  

  .مصاحبه – 3نوشته  نمونه  – 2مدارک  پوشه  – 1د: نمورد  ارزیابی می شو  سه در دانش آموزاندر مجموع 

 ارزشیابی در سایت مدرسه موجود است.یک نمونه از برگه 



 

 

 نمون برگ ارزشیابی دانش آموز

 

(2)ضریب    ارزشیابی علمی – 1  

            الف(  معدل کل

            ب( ریز نمرات

  

 (1)ضریب   پوشه مدارکارزشیابی  – 2

           دانش آموز و رفتار اخالقالف( 

         فعالیت های گروهی، اجتماعی و شهروندیب( 

            رهبریپ( 

          ت( تقدیر نامه ها و گواهینامه ها

                        

 (1)ضریب   نمونه نوشتهارزشیابی  – 3

          وضوح و پیوسته بودن افکار الف( 

          بکر بودن نوشته و جذابیت ایدهب( 

         اثرگذاری نوشته و جلب توجه خوانندهپ( 

           انتخاب کلمات مناسبت( 

          دستور زبان، امال و نگارش صحیحث( 

                         

 (3)ضریب  و برایند نظر هیئت داوران ارزشیابی مصاحبه - 4

            الف( اعتماد به نفس

            ب( توانایی ابراز ایده

           پ( روان صحبت کردن



 

 

           ت( صدای رسا و لحن مناسب

           ث( تمرکز بر روی موضوع

       ج( استفاده از حقایق و دالیل منطقی برای پشتیبانی از ایده ها

          چ( انعطاف در پاسخ گویی به سواالت

           ح( دستور زبان صحیح

           چشمیخ( زبان بدن و ارتباط 

          د( وسعت محتوا و اطالعات عمومی

  

 

 

 

 

 

 


