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  بسمه تعالي
  دستورالعمل پنجمين جشنواره حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكي 

  ) 1389( دانش آموزان و معلمان 
  

  :مقدمه 
را علمي و فناوري در سـطح منطقـه    ،كسب جايگاه اول اقتصادي ،سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران

نظام در تحول بنيادين به براي سرعت بخشي و شتاب دهي  مغتنمي يفرصت ها وق،در نظر گرفته است چشم انداز ف
 بـا  فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   .  را فراهم مي نمايـد بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات با آموزش و پرورش 

مي توانـد  ها  در كم ترين زمان ممكن و با حداقل هزينه يهمگان يدسترس ،اشاعه و پردازش اطالعات   ، تكيه بر توليد
اطالعات آموزشي سازمان پژوهش و برنامـه   معاونت فناوري ارتباطات و.  براي تحقق چشم انداز فوق باشدراه مناسبي 

فرهنگ سازي و ايجاد زمينه  مبني برريزي آموزشي در اجراي مفاد سند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات آموزشي 
الكترونيكـي بـه زبـان     توسـعه محتـواي   ،وزش و پـرورش و ارتباطات در آم مساعد براي به كار گيري فناوري اطالعات

بـا   ،دانش آموزان و معلماناقدام به برگزاري پنجمين جشنواره حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكي   )فارسي 
  : اهداف ذيل نموده است 

  : اهداف 
  .ايجاد زمينه جهش علمي و جنبش نرم افزاري در كشور  - 1
 .تعميق توليد محتواي الكترونيكي در آموزش و پرورش  توسعه و - 2

 .يادگيري  -عات و ارتباطات در فرآيند ياددهي ايجاد زمينه استفاده از فناوري اطال - 3

اسـتفاده از   بـه  مدرسـان مراكـز تربيـت معلـم و آموزشـكده هـا       يان،دانش آموزان و دانشجو ،يب معلمان غتر - 4
 .محتواهاي الكترونيكي در فرآيند آموزش 

و  دانشـجويان  ،دانـش آمـوزان   ، لمـان توانمنـدي هـاي مع   و توسـعه  ايجاد زمينه هاي مناسب براي شناسـايي  - 5
 .مدرسان در توليد محتواي الكترونيكي 

 . حمايت از پديدآورندگان توليد محتواي الكترونيكي  - 6

  : محورهاي برگزاري 
  توليد درس افزارهاي آموزشي متناسب با موضوعات كتاب هاي درسي  - 1
 وليد اجزاي آموزشي متناسب با موضوعات كتاب هاي درسي ت - 2

بخش هاي كوچكي از يك محتوا مانند يك آزمايش شيمي يـا فيزيـك و    ،منظور از اجزاي آموزشي:  1تبصره
  . مي باشد كه به صورت محتواي الكترونيكي تعاملي توليد گرديده است ... يا رسم نمودار در رياضي و 

  در حوزه آموزش و پرروش  قرآني رورشي،پتوليدات نرم افزارهاي  - 3
 سرگرمي و آموزشي ،توليدات نرم افزارهاي بازي  - 4

  نرم افزارهاي آزمون ساز - 5
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  :شيوه اجراء 
  :برگزار خواهد شد  در دو مرحلهه اين جشنوار

  مرحله استاني -1
  مرحله كشور -2

   
  : كننده هاي شركت گروه

   :آموزان دانش - 1
  و راهنمائي آموزان دوره ابتدائي دانش -
  آموزان دوره متوسطه  دانش -
  اي وكاردانش وحرفه هنرجويان هنرستانهاي فني -
  دانش آموزان مدارس استثنايي  -
  دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان  -
 

 )پيماني –رسمي(فرهنگيان  - 2

  دوره ابتدائي راهنمائي ومتوسطه نظري  و دبيران آموزگاران -
   و استعدادهاي درخشان ناييمعلمان مدارس استث -
 هاي فني و حرفه اي و كاردانش هنرآموزان هنرستان -

  اي و مراكز تربيت معلم  وحرفه هاي فني مدرسان آموزشكده ها، دانشكده -
 كاركنان آموزشي شاغل در ادارات آموزش و پرورش  -

  
  دانشجويان  - 3 

  دانشجو معلمان مراكز تربيت معلم  -
  وابسته به آموزش و پرورشهاي فني  ها و دانشكده دهدانشجويان آموزشك -

آموز، معلم،  دانش(توانند محصول خود را به صورت كار اشتراكي  آموزان و معلمان و دانشجويان مي دانش :1تبصره
  .ارائه نمايند) دانشجو، مدرس

  . دي و بررسي خواهد شدهنرآموزان و مدرسان رشته رايانه بصورت جداگانه گروهبن ،آثار دانش آموزان:  2تبصره
  

  :نحوه شركت
به ) رشد(شبكه ملي مدارس ايران  در بخش جشنواره حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكي بهمراجعه  - 1

   WWW.ROSHD.IR نشاني
 محتواي الكترونيكي مطالعه راهنما و تكميل فرم شركت در پنجمين جشنواره حمايت از پديدآورندگان - 2

 دريافت كد رهگيري وچاپ فرم  - 3

 ن محل تحصيل يا اشتغالمنطقه يا استا هنمايند تحويل دو نسخه از محصول توليدي همراه با فرم تكميلي به - 4
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محصول به صورت  سهمحصول به صورت انفرادي و يا حداكثر  يك كننده تنها مجاز به ارسال هر شركت:  1تبصره 
  . مي باشد )  نفر 4روه حداكثر اعضاي گ ( گروهي

كه در نگارش  در صورتي پذيرفته خواهد شد ،دوره هاي قبلي جشنواره ارايه شدهدر محصولي  چنانچه:  2تبصره  
  .  باشد درصد تغييرات اعمال شده 60بيش از  جديد آن

 
  : شرايط عمومي محصوالت توليدي 

آموزان، معلمان، دانشجويان، مدرسان باشد و از  يا گروهي دانشافزار توليدي بايد محصول فعاليت فردي و  درس) الف
  .خدمات شركت هاي خصوصي در توليد آن استفاده نشده باشد

  .برگزار خواهد شد  دفاعيه  جلسه ،نتايج  قبل از اعالم) در صورت نياز( مرحله  هر محصوالت برتر دربراي   : تبصره
بيان شده در برنامه درسي و پوشش دهنده رفتاري سازي اهداف  پياده جهت بايد در موضوع ارائه شده در نرم افزار) ب

  . هاي درسي باشد تمام يا بخشي از كتاب
افزار بازي و سرگرمي توليد شده باشد بايد ضمن هدفمند بودن  چنانچه محتواي ارائه شده به صورت نرم:  تبصره

  .ابتكار دركاربران گردد باعث افزايش خالقيت و
  .محصول توليدي قبال به هيچ ارگان دولتي و يا خصوصي واگذار نگرديده باشد امتياز) ج
نوع نرم ) هاي اطالعاتي  بانك -المعارف دايره - بازي و سرگرمي آموزشي  –افزار درس(با توجه به تنوع انواع توليدات ) د

رهاي مربوط به همان گروه گردد و كميته ارزيابي محصول را با معيا افزار توليدي توسط توليدكننده تعيين مي
  . خواهد داد مورد ارزيابي قرار 

جهت مشاهده اطالعات تكميلي در خصوص انواع نرم افزارها و همچنين معيارهاي ارزيابي هر كدام از آنها : تبصره 
 به نشاني شبكه ملي مدارس ايرانبخش جشنواره حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكي در مي توانيد به 

www.roshd.ir  مراجعه نماييد .  

  شرايط فني محصوالت توليدي 
  با توجه به اينكه خروجي بسته نرم افزاريOFFICE م افزار بيشتر جنبه ارائه مطلب داشته و نر

 . لذا از ارسال اين نوع نرم افزارها خودداري نمائيد . شود آموزشي تعاملي محسوب نمي

ا بصورت فردي يا گروهي خود ر آثاردوره ابتدايي و راهنمايي مي توانند و معلمان دانش آموزان فقط   :تبصره 
   .ارايه نمايند در قالب پاورپوينت 

 از امكانات متنوع در توليد محتواي الكترونيكي كليه  كارگيريدر به  هاي ممتاز رايانه با توجه به قابليت
فيلم و انيميشن در حد قابل قبولي ) Multi Media(اي  محصوالت ارسالي بايد از امكانات چندرسانه

 .باشدمند   بهره

  د قابل در ح) هآموزش دو سوي(هاي تعاملي  بايد از شيوه در طراحي نرم افزار ارسالي جهت ارائه محتوا
 . قبول استفاده گردد

 استفاده گردد  از صوت و گرافيك مناسب با موضوع محتواي توليد شده . 
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  داراي قفل نرم افزاري و يا سخت افزاري  نبايدبراي سرعت بخشيدن به روند ارزيابي، محصوالت ارسالي
 . و يا كلمه عبور باشند

 افزار خاصي  مبه نصب برروي سيستم و يا نصب نر كار و بدون نيازافزارها به صورت خود نرماالمكان تي ح
 . قابل اجرا باشند 

 قابل اجرا باشند) افزاري به لحاظ سخت(هاي مدارس  افزارها با امكانات موجود در رايانه نرم . 

  
خصوص معيارهاي ارزيابي هر نوع نرم افزار و بخش هاي مختلف جشنواره  در ضمناً توضيحات كامل تر

 .  موجود مي باشد WWW.ROSHD.IR) رشد(ي مدارس ايران حمايت در شبكه مل

 
 

  : تشكيالت جشنواره 
  شوراي سياست گذاري  
  كميته برنامه ريزي و اجرايي 

  كميته علمي و ارزيابي 

  كميته استاني 

  
  :اعضا كميته استاني 

 رئيس كميته (  مدير كل(  

  دبير كميته (  نيروي انساني مه ريزي وو برناپژوهش و معاون(  

  معاون آموزش متوسطه 

  معاون آموزش ابتدايي 

  معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت 

  مسئول گروه ارزيابي فني ( فناوري اطالعات و ارتباطات  ادارهرئيس ( 

 توايي ارزيابي مح ايهه گرو هماهنگي مسئول (( يو پرورش يرئيس گروه بررسي محتواهاي آموزش((  

  متوسطه دورهارزيابي محتواي  گروه مسئول( مدير گروه آموزش متوسطه ( 

 فنـي و حرفـه اي و    دورهارزيابي محتواي  گروه مسئول( فني وحرفه اي و كارودانش  رئيس اداره آموزش
  )كارودانش 

  ي ه راهنمايي تحصيلدورارزيابي محتواي  گروه مسئول( مدير گروه آموزش راهنمايي تحصيلي(  

  ه ابتدايي دور ارزيابي محتوايگروه مسئول ( مدير گروه آموزش ابتدايي و پيش دبستاني(  

  جهت پيگيري برنامه ها و مصوبات ( مدير كل رابط منطقه به انتخاب(   

 كز تربيت معلم و آموزشكده هاي فني و حرفه اي انماينده مر 
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   : شرح وظايف كميته استاني
 ناطق و آموزشگاه هاي استان ارسال شيوه نامه براي م  
 دانشجويان و فرهنگيان در سطح استان  ،اطالع رساني و جلب مشاركت دانش آموزان 

       حـداكثر تـا تـاريخ    ) يرخانـه  دب( معرفي يك نفر به عنوان رابط استاني بـه سـتاد جهـت پيگيـري امـور
30/9/89 . 

 دسته بندي ارزيابي محصوالت مرحله استاني   ،دريافت 

 كميته برنامه ريزي حوزه ستادي  هماهنگي با 

  تهيه گزارش نهايي و ارسال محصوالت منتخب براساس سهميه اعالمي به حوزه ستادي 

 قبل از ارسال به مرحلـه   ،شركت كنندگان درگروه هاي مختلفي بررسي صحت محتواي فرم هاي تكميل
 كشوري 

خواهـد  مشـخص  سـتادي  ستاني از سوي دبيرخانه سهميه ا ،بر اساس آثار ثبت شده هر استان در شبكه رشد  :تبصره 
 . خواهد شد  ناعالبه استان ها مرحله كشوري و جهت ارسال آثار براي ارزيابي شد 

  
و  براسـاس ميـزان مشـاركت   ) ارزيـابي   -اطالع رسـاني   -تشكيل جلسات ( ضمناً هزينه هاي برگزاري مرحله استاني 

  . پرداخت خواهد شدمحاسبه و ،بيرخانه ستاد اجراييتعداد محصوالت ثبت شده هر استان در پايگاه د
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  : تقويم اجرايي 
  :پنجمين جشنواره حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكي به شرح ذيل مي باشد تقويم اجرايي  برنامه

  

  جشنواره حمايت از پديدآورندگان محتواي الكترونيكيپنجمين تقويم اجرايي 

  تاريخ خاتمه  اريخ شروعت  مسئول پيگيري  موضوع  رديف

معاونت پژوهش و برنامه ريزي   تشكيل ستاد و دبيرخانه استان  1
  نيروي انساني استان

از زمان 
دريافت 
  بخشنامه

30/9/89  

  10/10/89  30/9/89  دبيرخانه استان  تهيه دستورالعمل و ارسال به مناطق و مدارس  2
  15/10/89  10/10/89  دبيرخانه استان نتعيين نمايندگان و رابطين مناطق با دبيرخانه استا  3
  20/1/90  15/10/89  دبيرخانه استان  تبليغات و اطالع رساني مناسب در سطح استان  4

برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي براي نمايندگان  5
  30/11/89  15/10/89  دبيرخانه استان  و رابطين مناطق

برگزاري جلسات توجيهي و آموزشـي بـراي مـديران      6
  30/11/89  15/10/89  دبيرخانه استان  س در سطح مناطقمدار

ثبت محصول و دريافت كد رهگيري از شـبكه ملـي  7
  20/1/90  15/11/89  شركت كنندگان   www.roshd.ir) رشد ( مدارس ايران 

دريافت دو نسخه از محصول به همراه فـرم تكميلـي  8
  28/1/90  20/1/90  نمايندگان و رابطين مناطق  نندگاناز شركت ك مشخصات

  30/1/90  28/1/90  دبيرخانه استان  ها از منطقه فرم ت ومحصوالدريافت   9

تشكيل كميته هاي داوري براي ارزيـابي محصـوالت     10
  30/2/90  20/1/90  دبيرخانه استان  مرحله استاني

11  

ارزيابي محصوالت مرحله استاني و ارسال نتـايج بـه
بــر اســاس ســهميه ( دبيرخانــه كشــوري جشــنواره 

اعالمي بـه اسـتان هـا از سـوي دبيرخانـه كشـوري       
  )جشنواره 

  30/2/90  30/1/90  دبيرخانه استان

  30/3/90  30/2/90  دبيرخانه ستاد   ارزيابي مرحله كشوري  12
  متعاقبا اعالم خواهد شد  دبيرخانه ستاد   برگزاري مراسم اختتاميه كشوري  13
  90پاييز   دبيرخانه استان  ري مراسم اختتاميه استانيبرگزا  14

  


