(به نام خدا)
راهنمای شرکت در بیست و
دومین دوره جشنواره دانش
آموزان ممتاز
دبیرخانه جشنواره دانش

کانون معلولین توانا

آموزان ممتاز

*شرایط شرکت در جشنواره دانش آموزان ممتاز :
-1متقاضیان(دانش آموزان ،مربیان ،والدین) محترم شرکت در بیست و دومین جشنواره دانش
سایت جشنواره به آدرس http://tavanafestival.comآموزان ممتاز می توانند با مراجعه به
در قسمت ثبت نام نسبت به ثبت و تکمیل اطالعات خود اقدام و شناسه و رمز کاربری دریافت
نمایند.بعد از ثبت نام کد پیگیری به ثبت نام کننده از طریق پیامک ارسال و همچنین در صفحه
سایت قابل نمایش خواهد بود ..کد پیگیری همان کد قرعه کشی می باشد.در صورت مشکل در
فرآیند ثبت نام می توانید با پشتیبانی سایت تماس گرفته و نسبت به رفع مشکل اقدام نمایید...
-2ثبت نام در این دوره رایگان می باشد و همه دانش آموزانی که عالقه مندی در حوزه های مختلف
علمی ورزشی هنری اجتماعی و ...دارند می توانند با ثبت نام و عضویت در جشنواره از خدمات
جشنواره بهره مند گردند...
-3به جهت اینکه این جشنواره با هدف تسهیل سازی در امر استعداد یابی دانش آموزان و بستر
سازی وتوانمندسازی آنها برگزار میشود هریک از دانش آموزانی که در خود توانایی و یا مهارت
خاصی را می بینند ومی خواهند آنرا پرورش و ارتقاء دهند می توانند در این جشنواره ثبت نام نمایند
وبعد از ارزیابی وکارشناسی از حمایت های پارک علم وفناوری،شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد
بهره مند گردند...
-4دانش آموزانی که دارای مدارک و مستندات قابل ارائه در موضوع مشارکتهای داوطلبانه اجتماعی
وفعالیت های گروهی متناسب با محورهای شرکت(به بخش قوانین ومقررات مراجعه کنید) در جشنواره و

همچنین دانش آموزانی که دارای گواهینامه ی مهارت در رشته های مختلف ویا دارای رتبه های اول
تا سوم در المپیادهای علمی و یا مسابقات و جشنواره های مختلف در تمام حوزه ها ( علمی،
فرهنگی ،قرآنی ،ورزشی ،هنری) می باشند می توانند با ارسال مدارک به دبیرخانه از طریق آپلود
مدارک خود در کارتابل مدیریت و یا ارسال به آدرس الکترونیکی اعالم شده در سایت جشنواره
مراجعه و نسبت به ثبت امتیازهای خود اقدام نمایند (.مدارک ارسالی ناقص ویا ناخوانا و یا فاقد از
درجه اعتبار مورد رسیدگی وبررسی قرار نمی گیرند).
-5به روز بودن تاریخ مدارک ارسالی دانش آموزان به دبیرخانه جشنواره امتیاز محسوب میشود و
هرچقدر مدارک جدیدتر و در دوسال اخیر باشد امتیازهای باالتری نسبت به سایر مدارک در قبل را
دارد.
-6شرکت درقرعه کشی و دریافت جوایز بر اساس کسب امتیازهای اعالم شده در جدول  8و 9می
باشد حداقل امتیاز برای شرکت در قرعه کشی  50امتیاز می باشد که هرچقدر این امتیاز افزایش
پیدا کند شانس حضور در مراحل باالتر قرعه کشی نیز بیشتر می شود.
-7برای اطالعات کافی درباره نحوه امتیاز بندی ها درقسمت جدول 9و 8موارد امتیازبندی را مطالعه
کنید.
-8جوایز این دوره به صورت نقدی می باشد که بعد از قرعه کشی به برندگان از طریق پیامک اعالم
وپس از دریافت ویا ثبت شماره شبای بانکی برندگان به حساب ایشان واریز میگردد
-9نحوه اهداء جوایز بدون قرعه کشی نیز متعاقبا دربخش اطالعیه سایت جشنواره اعالم می گردد.
-10دانش آموزانی که امکان ثبت نام به صورت الکترونیکی برایشان فراهم نیست می توانند با
مراجعه به شعبات دبیرخانه جشنواره در شهرهای قزوین تاکستان الوند و بوئین زهرا به صورت
حضوری ثبت نام کنند .
-11دانش آموزان میتوانند با عضویت در قسمت کاربران ویژه از خدمات بیشتر و متنوع تری
برخوردار شودند...کاربران ویژه سایت افرادی هستند که عالوه بر ثبت نام ،در فعالیتهای مختلفی که
توسط دبیرخانه در سایت اطالع رسانی میشود مشارکت و حضور فعال دارند ...

-12دانش آموزان میتوانند با معرفی خود یا افرادی که دارای توانایی های خاص در حوزه های علمی
اجتماعی ورزشی وهنری هستند ضمن برخورداری از مشاوره های تخصصی جهت ارتقاء توانایی از
خدمات ما در این حوزه ها بهره مند باشند.
-13اولیا ومربیان دانش آموزان نیز می توانند با ثبت نام در بخش باشگاه فعاالن اجتماعی توانا
همراهان و همکاران جشنواره ی ما باشند و در امر آموزش ،توسعه ،خالقیت  ،کشف استعداد و
توانمندی های فرزندانشان ما را یاری کنند و همچنین ناظران دلسوزی بر اجرای هرچه بهتر این
رویداد فرهنگی اجتماعی باشند...
-14دبیرخانه جشنواره از افرادی که دانش آموزان معلول موفق در حوزه های مختلف را به ویژه در
حوزه کسب وکار و کارآفرینی اجتماعی به ما معرفی کنند بدون قرعه کشی از هدایای جشنواره بهره
مند خواهند کرد و به طور ویژه از آنها قدردانی خواهد کرد...
-15همه دانش آموزانی که در سایت جشنواره ثبت نام می کنند (معلول و غیر معلول)در طول سال
از خدمات ما بهره مند میگردند ...میزان بهره مند بودن از خدمات متنوع جشنواره بسته به فعال
بودن و مشارکت داشتن در برنامه هایی است که توسط سایت جشنواره اعالم می گردد
 -16دانش آموزان می توانند در قسمت (ایده طرح و پیشنهاد) با تکمیل فرم مربوطه و ثبت طرح یا
ایده و یا پیشنهاد خود در سایت جشنواره ضمن برخورداری از امتیازهای بیشتر ،اتاق فکر دبیرخانه
در توسعه و تقویت فرهنگ خالقیت و کارآفرینی باشند....وهمچنین بعد از ارزیابی فرم تکمیل شده
توسط کارشناسان ما از حمایت های جشنواره(مشاوره،دوره های آموزشی و توامندسازی) بهره مند
گردند..
-17سایر عالقه مندان شرکت در جشنواره(مربیان و والدین) میتوانند در بخش فعاالن توانا که یک
باشگاه اجتماعی در جهت ارتقاء وگسترش تعامل بین دانش آموزان و والدین و معلمان می باشد ثبت
نام نمایند و از این طریق ،نسبت به افزایش مهارتهای مورد نیاز خود اقدام و از طریق تکمیل فرمهای
مربوطه از جدیدترین برنامه های آموزشی جشنواره مطلع گردند.
-18جشنواره همواره می کوشد ضمن پرداختن به اهمیت فرزند پروری و ارتقاء فرهنگ مطالعه در
شیوه های تربیت کودکان نقش مکمل را ایفا کند بدین جهت از همه صاحب نظران در این حوزه
دعوت می نماید با ارائه طرح و پیشنهادات خود ما را در این امر مهم اجتماعی یاری رسانند...

.٨جدول امتیازبندی دانش آموزان در سایت جشنواره
نوع فعالیت

امتیاز

مالحضات

ثبت نام در جشنواره

15

معرفی به دوستان

15

ارسال کد معرفی به دوستان و قرار دادن کد معرفی در فیلد مربوطه

تکمیل اطالعات

15

تکمیل اطالعات کاربری ،بارگزاری و آپلود مدارک خواسته شده از دانش

بارگزاری مستندات

25

ارسال مدارک براساس شاخص های جدول تعیین شده در جشنواره

شرکت در نظر سنجی

15

همراهی با موضوعات طرح شده در سایت جشنواره وثبت بازخورد آن

ارائه طرح و پیشنهاد

25

ارائه پیشنهاد وانتقاد در قسمت ارتباط با دبیرخانه و ثبت نظرات در صفحه

ثبت نام کامل مستلزم به دریافت کد کاربری ازطریق ارسال پیامک به ثبت
نام کننده میباشد

آموز

کاربری
شرکت در آزمونها و دوره 50

این آزمونها اختیاری بوده و به جهت توانمندسازی دانش آموزان در حوزه

های آموزشی

های مختلف علمی اجتماعی تدوین شده

مشارکت در تولید محتوا

100

معرفی آثار فاخر

150

تولید محتوا از طریق موضوعات مطرح شده در سایت جشنواره در قالبهای
فیلم ،انیمیشن ،پادکست ،موشن ،اینفوگرافیک ،مقاله ،معرفی نرم افزار و
اپلیکیشن توسط دانش آموزان و سایرین کاربران امکان پذیر می باشد..

اجتماعی

معرفی آثار مکتوب(مشروط بر مطالعه قبلی وتحلیل از آثار معرفی شده،
توسط معرف اثر) در حوزه های اجتماعی که از محبوبیت و رضایت مندی
باالیی برخوردار است...

آرای مردمی

200

هرنوع فعالیت درفضای مجازی در بستر سایت جشنواره قابلیت ارائه
ومشاهده برای عموم مخاطبان را داراست ...از این رو مخاطبان سایت که از
همه اقشار جامعه هستند میتوانند به صاحب و تولیدکننده اثر یا فعالیت یا
محتوا و یا افرادی که متناسب با محورهای شرکت در جشنواره دارای
مداراک و مستندات هستند رای و امتیاز دهند ...میزان مشارکت در
نظرسنجی از آثار قرار داده شده در سایت و همچنین ثبت امتیاز 1تا 5
ستاره توسط مخاطبان معیار ارزیابی امتیازات مردمی توسط دبیرخانه می
باشد...

.۹جدول امتیازبندی براساس شاخص های تعیین شده در جشنواره
شاخص ها

ردیف
 1علمی و
پژوهشی

المپیادهای علمی(درتمامی رشته ها) و مسابقات

امتیاز
50

استانی
المپیادهای علمی و مسابقات کشوری وملی (درتمامی

مالحضات
کسب رتبه
درمسابقات قرآنی

150

در مدارس در تمام
رشته ها

رشته ها)

مسابقات در سبک
المپیادهای علمی و مسابقات بین المللی

200

هوشی مانند چرتکه
نیز شامل این

(درتمامی رشته ها)
انتشار مقاالت علمی در نشریه های مدارس ،داخلی

50

وخارجی(درتمامی رشته ها)

100

امتیازات میشود

150
 2موفقیت

مقطع تحصیلی دبستان( خیلی خوب)

100

تحصیلی
(کارنامه)

دانش آموزانی که
موفق به دریافت

مقطع تحصیلی دبستان( خوب)

80

کارنامه تحصیلی ترم

مقطع تحصیلی دبستان( در حد انتظار)

50

دوم خود به دلیل

مقطع راهنمایی و دبیرستان با معدل 16

50

شیوه کرونا وتعطیلی

مقطع راهنمایی و دبیرستان با معدل17

100

مدارس نشده اند

مقطع راهنمایی و دبیرستان با معدل18

150

میتوانند کارنامه ترم

مقطع راهنمایی و دبیرستان با معدل 19و20

200

شرکت در پروژه های دانش آموزی وگروهی مدرسه

50

منظور از مشارکت

گروهی و

عضو بسیج دانش آموزی و هالل احمر

80

داوطلبانه در امور

مشارکت

رتبه در جشنواره های مدارس و مناطق و استان

80

اجتماعی مثل همیار

اجتماعی

عضو شورای دانش آموزی مدرسه

100

پلیس و

مشارکت داوطلبانه

150

سایرفعالیتهای

اول خود را ارائه
دهند..
 3فعالیت

فعالیتهای جهادی و داوطلبانه(اردوهای جهادی) منظور 200

اجتماعی...

از فعالیتهای جهادی حضور داوطلبانه در مناطق
محروم

4

ارائه ایده ،طرح علمی خالقانه

100

به جهت اینکه

ثبت اختراع و محصول

150

ارزیابی کارشناسان

200

و داوران غیر

خالقیت

تبدیل محصول و اختراع به نشان تجاری(از مرحله

ابتکار و

طراحی وپردازش ایده توسط دانش آموز وهمچنین

حضوری میباشد

نوآوری

اجرای ایده و طراحی یک مدل کسب وکار وقابلیت

الزم به ذکر است

ارائه به صورت شفاهی در قالب یک فیلم به دبیرخانه

مستندات قابل ارائه

ارسال میشود تا توسط کارشناسان وداوران بررسی

در قالب گرازش

شود

مکتوب ویا فیلم از
اثر و طرح قابل ارائه
تهیه شود

 5مهارت

ارائه مدرک و گواهینامه در هرنوع

80

مقدماتی تا تکمیلی

ورزی و

مهارتی(ورزشی،هنری،زبان انگلیسی،فنی

توانمندی

وکامپیوتر،شطرنج.کسب رتبه در جشنواره های

 100های برتر مهارتی

خوارزمی ،ابن سینا و).....وهمچنین کسب مقام های

200

اول تا سوم در مسابقات مهارتی ورزشی و
هنری(استانی کشوری فراملی)

*ارتباط با ما :
دبیرخانه جشنواره دانش آموزان ممتاز :
قزوین .ولیعصر بلوار شهید بهشتی کانون معلولین توانا
تلفن 028.33345222:
دورنگار028.33340711 :
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید ...
http://www.aparat.com/tavanafestival
https://www.instagram.com/tavanafestival
http://t.me/tavanafestival
https://twitter.com/tavanafestival

وپیشرفته ویا رتبه

