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  پرواز جشنواره ملی دانش آموزیاولین 

 

 

 

 

 جهش مهارت در پرورش استعداد
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 مقدمه

فضا و توجه به اهمیت و جايگاه علم هوا با خالقیت برترفضا، شرکت دانش بنیان ترويج فرهنگ آشنايي با صنعت هوا به منظور 

صنايع مرتبط با آن و نیز کمرنگ بودن نقش آن در جامعه، با عضويت در مجمع جهاني پرواز آزاد اقدام به تأسیس باشگاه پرواز آزاد 

اد ملي نخبگان و انعقاد تفاهمنامه همكاري مشترك معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، بنیتوجه به ايران نموده است و با 

 06/02/1396مورخ91208/96و نیز تفاهم نامه مشترك به شماره 21/11/1398مورخ 36343/11شماره  وزارت آموزش و پرورش به

هاي  انديشي وپرورش اقدام نموده است. اين باشگاه در جهت تجهیز و برگزاري کارگاهها، هم ،با معاونت متوسطه وزارت آموزش

 کارگیري دانش و فناوري روز جهت انتقال دانش پرواز به دانش ، در بهالنالتحصی ي آموزشي براي فارغها تخصصي و دوره -علمي

هدف اين مجموعه، تأکید بر توسعه  .اندازي گرديده است آموزان و ارتقاء سطح علمي و عملي مطابق با استانداردهاي جهاني راه

ناوريهاي راهبردي و اولويتدار ملي مطرح در نقشه جامع علمي کشور و زيرساختهاي مورد نیاز در جهت ترويج و نهادينه سازي ف

عنوان مرجع  آموزي و کانونها به آموزان در سطح مدارس، پژوهش سراهاي دانش ارتقاي ابزارهاي آموزشي و پژوهشي در بین دانش

ونقل پیشرفته  هاي حوزه فضايي، حمل وريپژوهشگران و صنعتگران آينده میباشد. باشگاه پروازآزاد ايران کارگزار ستاد توسعه فنا

اولین معاونت علمي فناوري رياست جمهوري و شتاب دهنده جمپا با همكاري معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش 

 مهارت و دانش هاي تحصیلي از مندي دانش آموزان دوره به منظور بهره 1399هرا در بهمن ماجشنواره ملي دانش آموزي پرواز 

 .با محوريت کانون هاي فرهنگي تربیتي کشور برگزار مینمايد و خالقیت فضاپرواز در حوزه هوا

 :اهداف

 آموزان در حوزه هـوايي و هوانوردي، فضـايي و...کشـف و شكوفـايي استعداد دانش 

 ترويج و گسترش علم هوانوردي در کنار ورزش هوانوردي مطابق با استاندارد جهـاني 

  ها به سمت کارآفـرينيآموزان و هدايت آنهاي دانشسازي ايدهتجاري ،ايده پردازي 

 هـوافضا تحصیلي رشته سمت به مندعالقه و مستعد آموزاندانش تحصیلي هـدايت 

 کانون هاهاي برتر در التحصیالن دانشگاهتشكیل استارت آپ جمپا به سرپرستي فارغ 

  هاي نـوينناوري ـآموزان در حوزه فشتابدهي دانش در جهت   ايجاد شبكه تخصصي 

 : ملی دانش آموزی پرواز جشنوارهاولین زمانبندی برگزاری 

 اعالم نتايج منتخبین مهلت ارسال آثار اطالع رساني بخشنامه و فراخوان

 اسفند ماه15 بهمن ماه22 ماهآبان  25تا  15 ماهآبان  14

 

 



 :کنندگان مسابقات معرفی مسابقات و شرایط شرکت
نامه برگزاري جشنواره در دو گرايش موشک کاغذي و ايده پردازي و  برگزاري جشنواره مطابق با ضوابط و مقررات مندرج در شیوه 

که متخبین با توجه به شرايط شتابدهي تخصصي جمپا مورد حمايت در جهت تجاري سازي و .ماکت در سطح کشور برگزار میشود

 م میگردد.يا تشكیل استارت آپ دانش آموزي انجا
دوره تحصیلی  فردی/گروهی شاخه گرایش ردیف

 ابتدایی

دوره تحصیلی 

 اول و دوم متوسطه

 * * انفرادی زمان موشک کاغذی 1

 

2 

 

 

 

 ایده پردازی و ماکت

 وتور کشیم ساخت هواپیمای مدلوطراحی 

 

 

 انفرادی

 

پایه های 

چهارم تا 

 ششم

* 

 طراحی و ساخت ماکت

 

 :رسانی، ثبت نام، ثبت رکورد در مسابقات کشوری  طالعنحوه ا

براي ثبت رکورد نسبت به بارگذاري  www.jampa.ir  دانش آموزان میتوانند پس از ثبت نام از طريق پرتال مسابقات به آدرس

اقدام موتور کشي و طراحي و ساخت ماکت با رعايت قوانین زير -فیلم ساخت موشک کاغذي و طراحي و ساخت هواپیماي مدل

  :نمايند

 .آموزي صورت مي گیرد هاي فرهنگي تربیتي کشور و شبكه آموزشي شاد دانش رساني برگزاري جشنواره از طريق کانون اطالع-1

 .فیلم مورد نظر میتواند در محل سالن و يا فضاي باز بدون باد ضبط گردد-2

اولین ه همراه شهر محل سكونت و نام مدرسه جهت حضور در آموز و پايه تحصیلي ب در ابتداي فیلم، نام و نام خانوادگي دانش-3

  .معرفي گرددجشنواره ملي دانش آموزي پرواز 

 ها بیايیم در جمپا لذت پرواز را در کنار هم تجربه کنیم آموز با بیان گرايش خود اين متن را بگويد: بچه در ابتداي فیلم، دانش-4

ها بدون خدشه در نحوه ضبط در فیلم  قیت و نوآوري در ساخت گرايشالاي، بكار بردن خ فیلم ارسالي با رعايت زمان ...... دقیقه-5

  .داوري مي شوند 

 دبیرخانه جشنواره الزامي میباشد. ( آثار و تايید کانون منطقه مربوطه جهت ارسال به همراه آثار به 1تكمیل فرم شناسايي)پیوست -6

 .نامه درج شده است شیوه4و3،2 پیوست شمارهاوري هر دو گرايش در نمون برگ هاي نحوه د-7

 

 

 

 دبیرخانه ملی   :آدرس پستی 

نوآوري و  مرکز 603،واحد طبقه سوم  16تهران ،خیابان شريعتي ،دوراهي قلهک ،خیابان پابرجا ،بلور آينه نبش گل يخ غربي ،پالك

 090-22624154:  پشتیباني       021-22624154لفن : ت        1949635849  :کد پستي شتابدهي جمپا 

 

 توجه: برای کلیه شرکت کنندگان در  اولین جشنواره ملی دانش آموزی  گواهی حضور صادر میگردد

 



 مقدمه گرایش موشک کاغذی:

هاي کاغذي در سراسر جهان افراد بسیاري را تحت تأثیر قرار داده است. تبديل کردن کاغذ به يک ماشین پرنده ممكن است موشک

کنند. دانشمندان، مهندسان و دانشجويان از هاي کاغذي از همان اصول پرواز هواپیماها پیروي ميساده به نظر آيد اما موشک

 1984کنند. مسابقه جهاني پرتاب موشک کاغذي اولین بار در سال هاي کاغذي براي مطالعه آئرودينامیک پرواز استفاده ميموشک

گردد. رکورد ي مسافت طي شده، زمان پرواز و حرکات آکروباتیک برگزار ميورها در سه رشتهبرگزار شد و تاکنون در اکثر کش

 باشد.متر مي 70ثانیه و مسافت  2607جهاني اين مسابقه 

 کنندگان:. شرایط شرکت2

پنل و سپس از طريق  مسابقاتپرتال ثبت نام در توانند از طريق متوسطه مي اول ودومابتدايي و دوره دوم آموزان دوره تمام دانش 

 اقدام نمايند. نسبت به ارسال مدارك کاربري خود 

  www.jampa.irنام:ثبت سامانه

 ها:گروه -3
 ترین مدت حرکت )زمان(طوالنی

 قوانین مسابقه موشک کاغذی:-4

  )Longest Airtime(ترین مدت حرکت*بخش طوالنی

 انجام گردد. .بادبدون  در فضاي باز و يا در سالنپرواز در  -1

 .شده باشدموشک کاغذي بايد از يک برگ کاغذ ساخته-2

 است. A4 کاغذ 21×29.7سايز استاندارد براي ساخت -3

بايد ساخته شوند و استفاده از هرگونه چسب، بند،برش،  کاغذ ها تنها با تا کردنباشد. موشکنگرم  100وزن موشک بیشتر از -4

 .ممنوع استکاغذ  …پاره کردن و 

 (پرتال)دانلود در .ها بايد با استفاده از کاغذهاي استاندارد مسابقه تهیه شوندتمامي موشک -5

 شود.  يک نقطه پرتاب )النچ(موشک بايد توسط يک نفر و از -6

شود. مي زمان حرکت موشک کاغذي از زمان رها شدن موشک تا لحظه تماس موشک با زمین محاسبهگیري مدتمعیار اندازه-7

 .شودنتايج به صدم ثانیه اعالم مي

 گردد. ارسال از طريق پست و يا تیپاکس جشنوارهبه آدرس دبیرخانه موشک ساخته شده را به همراه فرم مربوطه -8

 ثانیه قابل قبول  است .5زمان پرواز جهت ثبت رکورد باال -9

 رکورد نام شما در لیست قرار گیرد .نكته:بهترين زمان پروازي خود را در سامانه ثبت نمايید تا در ثبت 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               م شناسایی شرکت کنندگان فر

 اولین جشنواره ملی دانش آموزی پرواز

 تكمیل فرم همراه با ارسال موشک و ماکت 

  استان

  شهرستان

  نام مدرسه/کانون

  دانش آموز ینام خانوادگام و ن

  دانش آموز یکد مل

  یلی/ رشته تحص یلیدوره تحص

  /والدین تلفن تماس دانش آموز

  گرایش مسابقه

 ی:نام و نام خانوادگ

 ....کانون های فرهنگی تربیتی مدیر

 :تلفن شماره 

 

 امضا مهرو یختار                                      

 

 

الصاق عکس 

 پرسنلی

 پیوست یک



 

 اولین جشنواره ملی دانش آموزی پرواز

 موشک کاغذیگرایش 

متولد  نام  پدر نام ونام خانوادگي

 روز/ماه/سال/

شرکت  عكس نام مدرسه  همراه: کد ملي

  کننده

       

 نظر داور اول: نوع ايده  زمان رکورد  فیلم پرواز موشکوزن 
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 امتیاز

 

   

 خالقیت ونوآوري 

  

 قوانینرعايت 

 

 

 قابلیت پرواز

 

نوع ايده 

جديد)راهنماي 

  ساخت(

 امتیاز 10تا30 امتیاز 10 امتیاز15 امتیاز 10

      

  جمع کل امتیاز

 امضاء              شماره همراه:                        مدرک تحصیلی :                               :              داور ینام و نام خانوادگ

 

 
 

 نام ونام خانوادگي 

 باشگاه پرواز ازاد ايراننماينده 

 تاريخ وامضا

 ام و نام خانوادگي ن

 نماينده وزارت آموزش و پرورش

 تاريخ وامضا

 ينام و نام خانوادگ

 دبیر جشنواره

 امضاو تاريخ

 

 

 پیوست دو



 سازیایده پردازی و ماکتمقدمه گرایش: -1

 از حمايت لذا د.دار وجود زمینه اين در متخصص نیروهاي پرورش به نیاز آن، موضوعات در تنوع و هوافضاعلم  اهمیت به توجه با

 پرورش و استعدادها هدايت با تا آوردمي فراهم را ايزمینه هوانوردي، موضوعات با آموزاندانش فناورانه هايو طرح هاي خالقانهايده

 شوند. جذب هوافضا با مرتبط تحصیلي هايرشته سمت به مندعالقه آموزاندانش حوزه، اين در هاآن
 

 کنندگان:شرایط شرکت -2

پنل و سپس از طريق  پرتال مسابقاتثبت نام در توانند از طريق متوسطه مي اول و دومابتدايي و دوره دوم آموزان دوره تمام دانش 

 اقدام نمايند. نسبت به ارسال مدارك کاربري خود 

  www.jampa.irنام:ثبت سامانه

 ها:گروه -3

 طراحی هواپیمای مدل موتور کشی -1

 ماهواره و...(–سفینه –راکت –موشک -سازی )هواپیماماکت -2

 مستندات موردنیاز آثار:-4

شده و ماکت همراه اصل آثار نمونه ایده ساختهبه  CDيا  DVDو در قالب  ZIPفشرده  فايل يک در مستندات فیلم تمامي

 گردد. ارسال از طريق پست و يا تیپاکس جشنوارهبه آدرس دبیرخانه به همراه فرم شناسنامه آثار 

 

 شرایط اختصاصی آثار

 موتور کشی–بخش هواپیمای مدل 

  ساخته شود. آمادهساز و يا با لوازم صورت دستتواند بهآموزان ميطراحي هواپیماي مدل دانشدر ملخ و تراست 

 و ترکیبي مواد پالستیک، چوب، فوم،: از تواندمي ساخت و طراحي در اولیه مواد … 

 نمايد شرکت مسابقه از بخش در اين تواندمي اثر يک ارسال با تنها آموزهر دانش. 

 باشد نوآوري و خالقیت با همراه و صحیح بنديترکیب و باظرافت بايستي اثر. 

  4اي از روند طراحي و ساخت ايده در فرمت دقیقه 3فیلم کوتاهMP آموز باشد )مستند بايد تهیه شود که نشانگر فعالیت دانش

 موتورکشي را در برگیرد(.-از ابتدا تا انتهاي ساخت هواپیماي مدل

 سازیبخش ماکت

 استفاده ماکت ساخت جهت آماده هايپكیج نمونه باشداز مرتبط هوافضا، حوزه موضوعات با بوده و آموزدانش سازدست ماکت 

 .نشود

 بازيافتي مواد و ترکیبي مواد پالستیک، چوب، فلز، فوم، :از اندعبارت سازدست هاي ماکت ساخت و طراحي در اولیه مواد. 

 نمايد شرکت مسابقه از بخش در اين تواندمي اثر يک ارسال با تنها آموزهر دانش. 

 باشد نوآوري و خالقیت با همراه و صحیح بنديترکیب و باظرافت بايستي اثر. 

  اي از روند طراحي و ساخت ايده در فرمت دقیقه 3فیلم کوتاهMP4 آموز باشد )مستند بايد تهیه شود که نشانگر فعالیت دانش

 ساز را در برگیرد(.از ابتدا تا انتهاي ساخت ماکت دست



 

 

 موتور کشی–فرم داوری ایده هواپیمای مدل 

 : جمپا کد ثبت شده در سامانه : هواپیماعنوان 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز معیار ارزیابی عنوان ارزیابی

 

 خالقیت ونوآوری

  15 ایده نو 

  10 خالقیت ونوآوری 

  5 قدرت انتقال مفاهیم 

 

ارزش علمی ،فنی و 

 تخصصی

  15 محاسبات طراحیرعایت اصول 

  15 دقت ،ظرافت در ساخت 

  10 هماهنگی اجزا هواپیما

  5 کارکرد اثر مطابق با استاندارد

  10 استفاده از ملخ وتراست تجاری حرفه

  15 دست ساز ساخت ملخ و تراست

  100 جمع نهایی امتیاز

 امضاء              شماره همراه:                        مدرک تحصیلی :                               :              اولداور  ینام و نام خانوادگ

 

 

 امضاء              شماره همراه:                        مدرک تحصیلی :                               :              دومداور  ینام و نام خانوادگ

 

 

 

 نام ونام خانوادگي 

 باشگاه پرواز ازاد ايراننماينده 

 تاريخ وامضا

 ام و نام خانوادگي ن

 نماينده وزارت آموزش و پرورش

 تاريخ وامضا

 ينام و نام خانوادگ

 دبیر جشنواره 

 امضاو تاريخ

 

 

 

 پیوست سه



 

 

 

 فرم داوری ایده  ماکت

 :جمپا کد ثبت شده در سامانه  : اثرعنوان 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز معیار ارزیابی ارزیابی عنوان

 

 خالقیت ونوآوری

  10 ایده نو 

  15 خالقیت ونوآوری 

  5 قدرت انتقال مفاهیم 

 

ارزش علمی ،فنی و 

 تخصصی

  5 کارکرد اثر مطابق اهداف هوافضا

  15  و زیبایی اثردقت ،ظرافت 

  10 و سازماندهی اثرهماهنگی اجزا 

  5 انتقال مفاهیم  کاربرد و حل مسئله

  15 گستره تاثیر گذاری اثر

  10 استفاده از وسایل و مواد  ساده مستند سازی علمی

  10 مرتبط بودن با حوزه هوافضا

  100 جمع نهایی امتیاز

 امضاء              شماره همراه:                        مدرک تحصیلی :                               :              اولداور  ینام و نام خانوادگ

 

 

 امضاء              شماره همراه:                        مدرک تحصیلی :                               :              دومداور  ینام و نام خانوادگ

 

 

 

 نام ونام خانوادگي 

 باشگاه پرواز ازاد ايراننماينده 

 تاريخ وامضا

 ام و نام خانوادگي ن

 نماينده وزارت آموزش و پرورش

 تاريخ وامضا

 ينام و نام خانوادگ

 دبیر جشنواره 

 امضاو تاريخ

 

 پیوست چهار



 

 جوایز گروه شاخه ها بخش
 

 

 

موشک 

 کاغذي

 

 

 

 زمان
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