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 مقدمه:

ی ورهابسياری ازکشفرايند توسعه کليدی در  هایعلوم و فناوریفناوری به عنوان يکي از زيست

 دتولي بخش قابل توجهي ازاين کشورها فراواني برخوردار است به نحوی که اهميت  ازجهان 

 .انددادهاختصاص  رشد اين شاخه به خود راناخالص داخلي 

 نيروی آموزش ،سنتي و عبور از اقتصاد ناکارآمدو توسعه پايدار جهت  ،يکي از عوامل موثر

 "محوررويکرد پژوهش"و در راستای تقويت  به همين منظور .مي باشدانساني ماهر و متخصص 

در آموزش و پرورش و به ويژه سازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان و به استناد اسناد 

نقشه جامع اول ارزش های بنيادين و الگوی  1-2از فصل  9باالدستي و تحولي از جمله بند

برای  شتالو  "تلفيق آموزش با تربيت، پژوهش و مهارت برنامه ريزی "علمي کشور مبني بر 

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش جهت آموزش  6-6و  7-5زی راهکارهای سا اجرايي

آموزان با کارکردهای اين شاخه از فناوری عملي مفاهيم اصلي مهندسي ژنتيک و آشناسازی دانش

درقالب تفاهم  2916در حوزه تخصصي مهندسي ژنتيک، کارسوق ملي مهندسي ژنتيک از سال 

و سازمان  )معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری)اورینامه همکاری ستاد توسعه زيست فن

مدارس استعدادهای درخشان اجرا  ملي پرورش استعدادهای درخشان، طراحي و هر ساله در

 کشوریهای از سری کارسوق رویداد ششمینامه حاضر نيز مربوط به نگرديده است. شيوه

 مابين ستاد توسعه زيست فناوری و نامه همکاری فيمهندسي ژنتيک است که منطبق بر تفاهم

آموزی نامه اجرايي کارسوق دانشسازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان و در راستای شيوه

برای جامعه  27/27/2915مورخ  221711/224در مدارس استعدادهای درخشان به شماره 

سال تحصيلي آموزان دوره اول متوسطه مدارس استعدادهای درخشان به منظور اجرا در دانش

 .ريزی شده استو برنامهطراحي  2421-2422
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 الف: اهداف

 يبدنيستيز یهاساحت ژهيبو تيوترب ميتعل گانهشش یهاساحت رشد به توجه، 

    فناورانه يعلم و یاقتصاد ،ياسيسياجتماع

 درخشان؛ یاستعدادها مدارس در یفناورستيز علوم با مرتبط یهادانش سطح یارتقا 

  توانايي کار گروهي  ارتقای گری و پژوهش وو افزايش روحيه پرسشخالقيت پرورش

  آموزان؛دانش

 ستيز توسعه سند اهداف تحقق سازیزمينه 

 و هابرنامه ها،تيظرف با متناسب یفناورستيز علوم یهاپروژه یاجرا و فيتعر 

 ربطيذ یهاارگان و هاسازمان یهاتياولو

 آن؛ یکابردها و فناوری¬ستيز علوم با دهيبرگز آموزان¬دانش نمودن آشنا 

 ؛فناوریستيز حوزه در يدانشگاه هایرشته انتخاب به آموزاندانش بيترغ 

 ارکانب: 

 و همچنين و معنوی مالي و حامي برگزاری متولي :سازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان 

  ؛کارسوقنظارت بر فرايند اجرايي 

 معنویمالي حامي :(علمي و فناوری رياست جمهوری معاونت) فناوریستاد توسعه زيست ،  ،

  ؛کارسوق و پشتيبان علمي مجری 

 مجری  :)معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری( فناوریآموزی زيستباشگاه دانش

 علمي 

 زنجان: دبيرخانه اجرايي کارسوق  1 فرزانگان دبيرستان دوره اول  

 ج: گروه هدف
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ر سراساول متوسطه استعدادهای درخشان  های دورهدبیرستاندختر و پسر  آموزاندانشتمامی 

 کشور

 .از يک جنسيت و از يک مدرسه باشندبايد  ناميثبت:اعضای گروه 1تذکر 

يت را با موفقکارسوق مهندسي ژنتيک  پنجمينآموزاني که در دوره قبل آزمون علمي دانش: 2تذکر 

وق نام مجدد در این کارس امکان ثبتپشت سر گذرانده و به مرحله آموزش تخصصي راه يافتند، 

در ان ايشنام ، ثبتانددر آزمون فوق قبول نشدهدسته از دانش آموزاني که  لکن برای آن را ندارند.

 .استبالمانع  "مهندسی ژنتیککارسوق  ششمین"

 اجرامراحل د: 

 :نامثبت و فراخوان -2

به معلمان، دانش آموزان و اوليا،  مديرمدرسهدر اين مرحله ضمن معرفي کارسوق توسط      

درسايت  نامهطبق تقويم اجرايي مندرج در بخش پاياني همين شيوهبايست مي مندآموزان عالقهدانش

های گروه آموزان در قالبثبت نام دانش .نام کنندثبت  bio.sampad.gov.irآدرس کارسوق به

های بعدی درخصوص دوره رساني هایطالعا ضمنا تمام گيرد.نفره صورت مي 4 يا 9 یآموزدانش

سايت کارسوق صورت خواهد آموزان از طريق وبنام دانشآموزشي و مراحل رقابت، پس از ثبت

 هایهاطالعيطور منظم مطالب و ه نام شده بآموزان ثبتدانشرابطين پژوهشي و است  الزمگرفت و 

 .سايت را دنبال نمايند

 مراحل آموزش -2

 آموزش مقدماتی:  :1-2    

ای، کسب دانش و اطالعات کافي در آن حوزه پردازی در هر حوزهاز آنجا که اولين قدم برای ايده

 ويریمکتوب و تص آموزان با مطالعه منابع مطالعاتي، دانشکارسوقدر مرحله اول  بدين منظوراست، 
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 هایشناسي و کارکردهای فناوریهای دانش زيستبا بنيان کارسوق شده روی سايتبارگذاری

آمادگي الزم برای مشارکت در آزمون تستي مجازی را شوند تا آشنا مي و مهندسي ژنتيک زيستي

شرکت  .کنندميآزمون مجازی شرکت  در کارسوقسايت آموزان از طريق وبکنند. دانشکسب 

ت به دس گروهمیانگین نمرات اعضای  ازکه گروه  ولی نمره  بودهدر آزمون به صورت انفرادی 

 ، مالک پذیرش و ورود به مرحله پیشرفته است.آیدمی

: از آنجايي که امکان تغيير اعضای گروه پس از آزمون وجود ندارد، از رابطين پژوهشي 1تذکر

گروهي مناسب )فعال و پيگير و دارای روحيه و انتخاب همشود تا در تشکيل گروه محترم تقاضا مي

مون زآآموزان را راهنمايي نموده تا با تشکيل گروه مناسب بتوانند در فعاليت گروهي و...( دانش

  حداکثر امتياز را کسب نمايند.علمي کارسوق و ساير مراحل 

خواهد  کارسوق از محتوای بارگذاری شده در سایت از سواالت آزمونی دوسومحدود : 2تذکر

برای این امر داوطلبان اطالعات عمومی و مطالعه آزاد است که شامل مانده باقی سومیک و بود

برای  stbioclub.ir فناوری به آدرس:آموزی ستاد زیستباشگاه دانش از سایت ندتوانمی

 د. ایناستفاده نم خود تکمیل مطالعات

  :)تخصصی( مجازی پیشرفته آموزش: 1-1

و همچنين با مشارکت دوره مقدماتي محتوای آموزشي  توجه بهبرگزيده مرحله اول، با  هایگروه

 در اختيار آنها قرار خواهد گرفت، آموزش پيشرفته ورهدکه در طول  های آموزشي مجازیدر کارگاه

 ، به مطالعهفناورانهزيست، با تمرکز بر يک ايده خودنفره  4 تا 3توانند در قالب گروههای مي

در طول اين مرحله، . خود بپردازندسازی ايده سنجي و ابعاد اقتصادی پيادهامکان کاربردهای آن،

دانش و تا بتوانند سطح  ،آموزان برگزار خواهد شدبرای دانشبه صورت مجازی وبينارهايي 

ی هادر پايان اين مرحله گروه .مهندسي ژنتيک افزايش دهند های متنوعاز کاربرد را خود معلومات
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تعريف شده در سايت، تدوين و ارسال  و شکل خود را در قالبو ايده نتيجه مطالعات  کننده،شرکت

را در قابليت اجکارگيری دانش، هشده، خالقيت در بن آثار بر مبنای منافع ايده مطرحنمايند. ايمي

داوری خواهند شد و  ، به صورت غيرحضوریسازی آنت تجاریو قابليآموزی سطح دانش

 گردند. انتخاب مي آموزش پيشرفته حضوریهای برتر برای ورود به مرحله طرح

صحيح و  جهت همفکری در خصوص ايده پردازیدر اين مرحله تمامي گروه ها  :1تذکر

ه ک )استاد راهنما(یک مربی علمی از راهنمايي و مشاوره بايد  شده در چارچوب کارسوق،تعريف

از زمان ارسال ايده تا پايان  علميحضور مربي  توسط مدرسه مشخص مي گردد، بهره مند گردند.

تسهيل امور مرتبط با به منظور مديريت و هدايت گروه ها  ،کارسوق جهت راهنمايي علميرويداد 

مشخصات مربی علمی هنگام ارسال ایده برای  لذا ارسال. ضروری مي باشد پروژه و کارعملي

  ضروری است.دبیرخانه کارسوق 

 : آموزش پيشرفته )تخصصي ( حضوری:1-9

جهت آمادگي بيشتر برای اجرای طرح پژوهشي وارد مرحله ديگری ، مرحله قبلهای برگزيده طرح

ملي عآموزان به طور و دانشبرگزار مي شود  به صورت حضوریاز آموزش پيشرفته مي شوند که 

طرح )، آموزش نگارش صحيح پروپوزالمختلف مورد نياز مهندسي ژنتيک هایو تکنيک هابا روش

ه صورت باين دوره از کارسوق .شوندهای مختلف آشنا ميدر قالب کارگاه و مقاله پژوهشي تحقيقي(

ق ی برگزار کننده از طريجزئيات اين مرحله و قطب ها. ها برگزار مي شوداستان در تعدادی از يقطب

 سايت کارسوق اعالم خواهد شد.

های خود، ايده خود را از نظر صحت آموزان بر اساس آموختهدر پايان اين مرحله، دانش :1تذکر

ايده  ،علمي و روش انجام پژوهش اصالح کرده و در قالب طرح پيشنهادی پژوهش )پروپوزال(

پس از ارسال گيرد و در اين مرحله داوری صورت نمينهايي خود را به دبيرخانه ارسال مي کنند. 
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توانند تحت نظارت مربي علمي خود فعاليت مي هاو ثبت طرح پيشنهادی پژوهش )پروپوزال(، گروه

 پژوهشي را آغاز نمايند.

نگارش صحيح منظور  به ،آموزش حضوریپس از اتمام  در اين مرحله از کارسوق، :2تذکر

برای  (مجری علمي) باشگاه یسو از ،هاپيگيری فعاليت گروه و هدايت، پشتيباني علميپروپوزال، 

  گردد.ميها پشتيبان علمي مشخص تمامي گروه

: با توجه به ضرورت برگزاری دوره حضوری کارسوق، بخشی از هزینه برگزاری این 3تذکر 

 یافتگانتعداد راه ناز مدارس دریافت خواهد شد. لذا در این مرحله، پس از مشخص شد مرحله

 رسانی خواهد شد.های برگزیده، میزان هزینه محاسبه و مبلغ آن اطالعاستاناسامی و 

بابت شرکت در مرحله حضوری  4101161610112کلیه مبالغ اعالمی باید به حساب شماره 

  دوره اول زنجان واریز شود. 2و بنام دبیرستان فرزانگان سی ژنتیک دمهنکارسوق ششم 

 : يپژوهش یطرحها ی:اجرا 9

و اجرا وارد مرحله سوم  یساز ادهيپ ی، براقبلارائه شده در مرحله  یآموزدانش یهاطرح

يي راهنما نيو همچن مربي علمي خود تيتوانند با حمايم آموزانمرحله دانش ني. در اشونديم

 ،منظور نيا یبرسانند. برا اجراخود را به مرحله  خالقانه یهادهيشده، ا فيتعر یهابانيپشت

 محل یآموزدانش یسراپژوهش ايمدارس خود و  يشگاهيتوانند از امکانات آزمايآموزان مدانش

 يپژوهش یهاتيفعال جينتا یآموزدانش یهاگروه ،مرحله نيا انيسکونت خود استفاده کنند. در پا

دبيرخانه به در قالب مقاله پژوهشي کارسوق  يعلم یهابانيپشتمربي و  ييخود را با راهنما

ایت در نهگيرد. توسط هيئت داوران مورد ارزيابي قرار ميکارسوق مهندسي ژنتيک ارسال کرده و 

برای  منتخب های پژوهشی طرح ازهای ارزیابی مقاالت،  داوران و شاخصنظر بر اساس 
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 ریتقد یینها دهیبرگز یهاطرح یهامیاز تآید و مل میعجلسه دفاعیه دعوت بهشرکت در 

 آید.عمل میبه

 :کارسوق : منابع مالیه

 شود:زير تامين مي طريقازکارسوق برگزاری های مالي هزينه

  )معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری(فناوریستاد توسعه زيست -الف(

 سازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان -ب(

 هزينه شرکت در کارسوق -ج(

 رابط پژوهشی و: 

د و گردکه توسط مدير مدرسه انتخاب ميبوده نيروهای رسمي مدرسه  رابط پژوهشي يکي از 

-يوهشآموزان و دبيرخانه کارسوق برابر های الزم بين دانشتحت نظر ايشان مسئوليت هماهنگي

ين رابط مهندسي ژنتيک از طريق ششمين کارسوق آموزان درنام دانشثبتبه عهده دارد.  را نامه

 توانندپژوهشي مي نارابط ،عالوه بر اين گيرد.آموزشي سمپاد صورت مي هایواحدپژوهشي 

مند و ارتباط دانش آموزان خود با دبيرخانه کارسوق و دريافت اطالعات از دبيرخانه را نظام

 تسهيل نمايند.

 ههمکارانی که در حوزکارسوق باید از  علمی)استاد راهنما( کلیه رابطین پژوهشی و مربیان

س تحصیل کرده یا تدری های مرتبط، علوم تجربی یا رشتهشناسیفناوری، زیستزیست

 انتخاب شوند. اندداشته

 :وظایف رابط پژوهشی 

معاونان و دبيران و با حضور با مشارکت مدير صورت مجازی ه ببرگزاری جلسات  .2

 ؛مدرسهو اساتيد راهنمای کارسوق در و علوم تجربي  ، شيميشناسيزيست
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 با هماهنگي مدير مدرسهابالغي  نامهشيوهاجرای پيگيری و  .1

آموزان در کارسوق با کمک و اولياء جهت شرکت حداکثری دانش هماهنگي دبيرانتشويق و  .9

 های پژوهشي ين طرحشورای مدرسه و انجمن و اولياء و مربيان و تدو

 های مربوط به کارسوق در مدرسه  جلسهتنظيم و بايگاني کليه اسناد و صورت .4

 از روند برگزاری و پيگيری کارسوق در مدرسهالزم ارائه گزارش  .5

 ارتباط مستمر و فعال با دبيرخانه و ارسال گزارشات الزم  .6

 کارسوق: جوایزز: 

 :نظر گرفته شده است مهندسي ژنتيک درکارسوق ششمين جوايز زير برای برگزيدگان 

  آموزی بر اساس نتایج مرحله های دانشبرتر گروه طرح هایجایزه نقدی برای لوح تقدیر و

 سوم

 های تحقیقاتی در حوزه مهندسی ژنتیک ویژه تیم-بازدید علمی از یک مرکز علمی

 برگزیدگان 

  (فناوری ریاست جمهوری معاونت علمی و)فناوریآموزی زیستلوح تقدیر باشگاه دانش 

ه بیشترین نمره را کسب مدرسه برتر ک 10به همراه بسته هدیه ملزومات آزمایشگاهی برای 

 .دکرده باشن

 های ارزیابی مدارس:ح: شاخص

 آموزان دوره اول متوسطه مدرسه در کارسوقدرصد شرکت دانش 

 نام شده در آزمون علمیآموزان ثبتدرصد شرکت دانش 

  آموزان در آزمون علمیدانشدرصد قبولی 

 یافته به مرحله آموزش پیشرفته حضوریهای راهدرصد گروه 

 یافته به مرحله نهاییهای راهایده 
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 ی: دبیرخانه:

)دوره اول( ناحيه  1، دبيرستان فرزانگان 29/21/2422مورخ  242174/224به استناد نامه شماره 

 گردد.معرفي مي مهندسي ژنتيک زنجان به عنوان دبيرخانه کارسوق ششم 1

 :وظایف دبیرخانه 

 ها و موارد مشابه در سايتها، بخشنامهنام و بارگذاری کليه اطالعيهانجام کليه موارد ثبت .1

 کارسوق

 صدور ابالغ برای اعضای دبيرخانه .2

 تهيه و طراحي پوستر و نمادهای تبليغاتي مناسب برای کارسوق .3

 نامه اجرايي کارسوقتدوين شيوه .4

 آموزان هيه بانک اطالعاتي رابطين و دانشت .0

 گويي به سواالتاعالم جزئيات برگزاری کارسوق در هر مرحله و پاسخ .6

 های پژوهشي اعالم نحوه ارسال آثار، مقاالت و طرح .7

 قع لزومها، مجری و سازمان در مواانجام مکاتبات الزم با مدارس، استان .8

 هاو روسای استان برگزاری جلسات آنالين توجيهي برای مديران .0

 نامه با مستنداتارائه گزارش عملکردی در پايان هر مرحله از انجام کارسوق طبق شيوه .11

نظارت فنی بر فرایند اجرای کار توسط مجری از طریق معرفی یک نفر کارشناس  .11

ف است موظفنی دبیرخانه. رابط فنی رابط عنوان فناوری بهتخصصی در حوزه زیست

ی کارسوق حضور داشته و مستندات علمی و فرایند اجرایی را در کلیه مراحل اجرا

 رصد و گزارش نماید.

 ايجاد ارتباط بين مدارس و مجری در مواقع لزوم .12
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رد های مونگاری با استاناعالم نتايج کارسوق در هر مرحله از طريق سايت مربوطه و نامه .13

 نظر

 ستاد )مجری(برگزاری مراسم اختتاميه طبق برنامه سازمان و با همکاری  .14

 عنداللزومبه ستاد و سازمان کارسوق جهت ارائه  کليه اطالعات بايگاني .10

تاييد يا عدم تاييد تمام جزئيات علمي، اجرايي کارسوق و اعالم کتبي تهيه گزارش فني  .16

 گيرد.(به سازمان و ستاد و ارائه مستندات الزم) اين امر الزاما توسط رابط فني صورت مي

 سازمان یسو از لزومعندا موارد ريسا و .17

 

 تقویم اجرایی

 توضيحات زمان اجرا شرح فعاليت رديف

2 

به  روسای ادارات سمپاد ،اطالع رساني از سوی 

دانش آموزان )شامل شبکه های مجازی، توجيه 

 مخاطبان، ارسال پوستر و ... ( مديران،

 شود.اين فرايند توسط سازمان انجام مي آبان 7تا 

1 
به مدارس توسط سازمان ملي ارسال شيوه نامه 

 پرورش استعدادهای درخشان
  آبان 7

9 
 نام گروهي توسط رابطينآموزان )ثبتنام دانشثبت

 در سايت پژوهشي(
  آبان 21تا آبان  7

 آبان 20تا آبان  7 برگزاری دوره آموزشي مقدماتي 5

آبان در سايت  7مطالب آموزشي از تاريخ 

لکن برخي کارسوق بارگذاری خواهد شد. 

نام در دسترس قرار مطالب بعد از ثبت

 خواهد گرفت.

6 
شرکت در آزمون علمي مجازی توسط دانش 

 آموزان در سايت کارسوق
 آبان 26-27

آزمون انفرادی خواهد بود ولی نتایج به 

 خواهد شد محاسبه گروهیصورت 
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  آبانچهارم هفته  اعالم نتايج آزمون علمي از سوی دبيرخانه 7

 1411آذر  11تا  آذر 1 آموزش تخصصي مجازی 1

بالفاصله پس از اعالم نتايج، نحوه برگزاری 

رساني خواهد و شرکت در اين دوره اطالع

 شد. 

 بر اساس فرمت مشخص شده در سايت تا پایان آذرماه به دبيرخانه کارسوق ايده هاارسال  1

22 
و اعالم نتايج گروه  ايده های ارسال شدهداوری 

 راه يافته به مرحله آموزش حضوریهای 
 دی ماه هفته اولتا 

مانده تا پايان ديماه هفته باقيدر طول سه

مدارس فرصت خواهند داشت هماهنگي 

الزم برای شرکت در دوره حضوری را 

 انجام دهند.

 اسفند 21بهمن تا  1 آموزش تخصصي حضوری 22
مکان، زمان دقيق، هزينه و نحوه شرکت 

 رساني خواهد شد.اطالعمتعاقبا 

 فروردین 21تا  ارسال پروپوزال  21

پس از ارسال طرح پژوهشي، فرايند اجرايي 

مربيان علمي  طرح با حمايت و نظارت

شروع خواهد  ستاد هایمدارس و پشتيبان

  شد.

 بر اساس فرمت مشخص شده در سايت تا آخر تیرماه ارسال مقاالت پژوهشي 29

24 
اعالم گروه های دعوت شده داوری مقاالت و 

 برای دفاع طرح های پژوهشي
  مردادماه 10تا 

  1412 ماه شهریور مراسم اختتاميه و اعالم نتايج نهايي 25

 

شود پیگیری و مطالعه کلیه اطالعات و مطالب ارائه شده در سایت کارسوق ژنتیک برای تمامی در پایان، یادآوری می

شود روزانه به سایت مراجعه و فرایند اجرایی کارسوق لذا توصیه می .است یضرورآموزان مدیران، مربیان، رابطین و دانش

 را دنبال نمایید.


