
 

 

 

 
 ایران پروازآزاددومین جشنواره ملی  نامهشیوه

 (آموزیدانشی هوافضاحوزه )
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 قاسم سلیمانی  حاج یادواره سردار شهید
 

 



 

 

 مقدمه:

 فرهنگ ترویج در جهت جامعه، در آن نقش بودن رنگکم نیز و آن با مرتبط صنایع و هوافضاعلم جایگاه  و اهمیت به توجه با

عضو مجمع جهانی  ،باشگاه پروازآزاد ایرانسیس تأ اقدام به جمپا(برتر )خالقیت  بنیاندانششرکت  ،هوافضا با صنعت آشنایی

 هایفناوریستاد توسعه و  وپرورشآموزشنت متوسطه وزارت معاوبا  91208/96مشترک به شماره  نامهتفاهمبا اخذ  پروازآزاد

. این باشگاه ق کارآفرینی امید نموده استپیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و صندو ونقلحمل حوزه فضایی،

کارگیری التحصیالن، در بههای آموزشی برای فارغتخصصی و دوره -های علمیاندیشیها، همتجهیز و برگزاری کارگاهدر جهت 

اندازی آموزان و ارتقاء سطح علمی و عملی مطابق با استانداردهای جهانی راهدانش و فناوری روز جهت انتقال دانش به دانش

 گردیده است.

دار های راهبردی و اولویتسازی فناوریجهت ترویج و نهادینهدر های موردنیاز تأکید بر توسعه زیرساختهدف این مجموعه، 

ان در سطح مدارس، پژوهش آموزدانشمع علمی کشور و ارتقای ابزارهای آموزشی و پژوهشی در بین ملی مطرح در نقشه جا

ملی  جشنواره دوره اولین به  توجه با. می باشدینده مرجع پژوهشگران و صنعتگران آ عنوانبهها آموزی و کانونسراهای دانش

توسط باشگاه  جشنواره همین ذیل نیز ایران پروازآزاد کشوری مسابقات ، دومین دورهشد برگزار 1398 سال در شهریورماهکه 

و  پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ونقلحمل حوزه فضایی، هایفناوریکارگزار ستاد توسعه  پروازآزاد ایران

 .شود برگزارمی 1399 سال درشتابدهنده جمپا 

 :اهداف

 و... اییـ، فضو هوانوردییی هـوا آموزان در حوزهایی استعداد دانشـف و شکوفـکش 

 مطابق با استاندارد جهـانیو گسترش علم هوانوردی در کنار ورزش هوانوردی  ترویج 

 ارآفـرینیبه سمت ک هاآنو هدایت آموزان دانش هایسازی ایدهده پردازی و تجارییا 

 هـوافضا تحصیلی رشته سمت به مندعالقه و مستعد انآموزدانش تحصیلی هـدایت 

 المللی و جهـانـیات ملی، بینـبرتر جهت حضـور در مسابق استعدادهایناسایی ـش 

  دارسـبرتر در م هایدانشگاه التحصیالنفارغبه سرپرستی  استارت آپ جمپاتشکیل 

 مسابقات: کنندگانشرکتمعرفی مسابقات و شرایط  لف:ا

ایران در سه سطح منتخبین  پروازآزادبرگزاری جشنواره ملی  نامهشیوهمطابق با تقویم اجرایی مندرج در  برگزاری جشنواره 

ستاد توسعه فناوری  ایران و پروازآزاداز سوی باشگاه صورت ساالنه در سراسر شهرهای کشور شهرستان، استان و کشوری به

 پذیرد.ونقل پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری صورت میحوزه فضایی، حمل

و با افزایش سطح علمی مسابقات با توجه به دپارتمان آموزش  سنی مختلف هایگروهدر هرساله جشنواره ملی پروازآزاد ایران 

با توجه به شرایط کرونا در کشور در  1399و در سال  دیگردبرگزار می شهریورماه هرسالان در آموزدانشو سطح آموزش 

 .گرددمیبرگزار  مرحله کشوری ماهبهمن



 

 

 مقدمه گرایش هواپیمای موتور کشی:. 1

 هایبخش ترینمهمعلمی از  کارری در کنار وتئو ورزشی بوده که تلفیق کار عملی و  هوانوردی هایرشتههواپیمای مدل یکی از 

با تنظیم  و بدون کنترل آموزدانشکه  باشدمی پروازآزاد هایگروهیکی از مدل موتور کشی جزء  و هواپیمای باشدمیاین حوزه 

 ثبت نماید. و باز هواپیما باید بتواند رکورد زمانی پرواز را در فضای بسته فرامین

 :کنندگانشرکت شرایط .2

 بندیزماناز طریق پنل کاربری خود در سامانه و طبق  توانندمیمتوسطه  هایابتدایی و دوره  هایان دوره آموزدانشتمام  

 د.ننمایاقدام  نامثبتنسبت به  شدهمشخص

  ایران )جمپا( پروازآزادباشگاه -1:نامثبت هایسامانه

 آزمون: -3

 (30امتیاز ارزیابی جمپا )از منبع کتاب هواپیمای مدل شفاهی و کتبی  صورتبه

 :استانی مراحل فرایند اجرایی-4

با توجه به شرایط کرونا در کشور و تعطیلی مدارس در مناطق مختلف این مرحله از مسابقات حذف و شهرستان: -مرحله اول

 .گرددمیان وارد مرحله استانی آموزدانش مستقیم با توجه به ارسال فیلم ثبت رکورد،

پیگیری  تحت نظارت کارشناس محترم نظارت واستان برگزیدگان مطابق با سهمیه معرفی : در این مرحله استانی-مرحله دوم

)مرحله استان( به  تئوری داوری هایبرگمستندات و نمونه ارسال تکمیل فرم برگزیدگان به همراه با  پژوهشی استانمدیر 

 .گرددمیدبیرخانه جمپا اقدام 

 انآموزدانشویژه  کارگاه آموزشی رایگان -5

با  آموزیدانشحضوری در محل مدرسه و یا پژوهش سراهای  صورتبهرایگان  یآموزش هایکارگاهان در آموزدانش حضوری:

 .نمایندمیشرکت جمپا  تأییدزیر نظر مربیان مورد وزارت بهداشت و رعایت فاصله اجتماعی  دستورالعملرعایت 

حضوری و دریافت گواهی پایان دوره  صورتبهآموزشی  هایکارگاهدر  نامثبتپس از  توانندمی کنندگانشرکت مناطق سفید:

نسبت به شرکت در بخش آزمون عملی پرواز با توجه به قوانین مرحله کشوری، جهت ثبت رکورد پروازی خود در مرحله 

 استانی اقدام نمایند

آنالین از طریق پنل عضویت خود و یا با  صورتبه حضوریغیر صورتبهی آموزش هایکارگاهان در آموزدانش :غیرحضوری

 .نمایندمی شرکتدر مسابقه و  نامثبتنسبت به آموزش و با پشتیبانی آنالین فیلم راهنمای ساخت و پرواز  pdfدریافت فایل 

 

 



 

 

 :هاهزینهتبصره 

با هماهنگی نماینده جمپا و یا مدیر مدارس، دبیران و رابطین  توانندمیرا ساخت هواپیمای مدل  ابزارهایکلیه لوازم و *

 دریافت نمایند.در قسمت فروشگاه  www.jampa.ir سایت طریق از آموزشی و یا 

 پروازآزادسراسری طی مصوبه کارگروه مشترک باشگاه  صورتبه پیما جهت ساخت و پروازهواعدد مدل  3لوازم و ابزار  هزینه*

 .باشدمی با محاسبه مالیات ارزش بر افزوده  هزار تومان وپنجنودو  صدیکمعادل  195.000 ایران مبلغ

 

 جهت ورود به مرحله کشوری نحوه ثبت رکورد و شرکت در مسابقات مرحله استانی -6

نسبت به بارگذاری فیلم پرواز با رعایت  نامثبتوارد سامانه مسابقات شده و پس از دانش آموزان می توانند برای ثبت رکورد * 

 نمایند:قوانین زیر اقدام 

 در محل سالن و یا فضای باز بدون باد ضبط گردد. تواندمیفیلم پرواز -1

توجه: این  .گرددمی و بارگذاریضبط  آموزدانشاز زمان ساخت هواپیمای مدل توسط  ایدقیقه 1فیلم  یک مرحله اول:-2

 و ارسال گردد. سازیآماده شدهتدوینخالقانه و  صورتبه تواندمیفیلم 

بسازیم و لذت  های مختلفجمپا هواپیما م همگی باهم دریها بیایبچهکند: این متن بیان  آموزدانش ،فیلم در ابتدای نکته:

 تجربه کنیم. پرواز را در کنار هم

 محل پرواز در فضای باز و یا سالن آموزدانشتوسط خود  شدهساختهپیمای هوااز  پروازفیلم یک مرحله دوم: -3

جهت حضور )و پایه تحصیلی به همراه شهر محل سکونت و نام مدرسه و متن  آموزدانشو فامیل اسم  در ابتدای فیلم، نکته:

 معرفی گردد. هوافضای جمپا( آموزیدانشدر دومین مسابقات 

یکپارچه از زمان  صورتبهو قطع فیلم  تأخیراز انجام مرحله قبل اقدام به پرواز هواپیما و ضبط پرواز بدون  پس مرحله سوم:-4

 النچ تا فرود انجام گردد.

 .باشدمیمسابقات در ساخت و پرواز الزامی  7-6-5-4-3-2-1رعایت کردن قوانین بند -5
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 کارگاه آموزش مربیگری -7

سازی در مدارس گروهان در جهت اهداف جشنواره و آموزدانشدر راستای برگزاری مسابقه و طرح ملی آموزش رایگان به 

پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری  ونقلحمل ایران کارگزار ستاد توسعه فناوری حوزه فضایی، پروازآزادباشگاه 

رشته فنی  التحصیالنفارغآموزشی و  معاونین ،و فناوری ارکویژه دبیران علوم و  اقدام به برگزاری کارگاه مربیگری در دو سطح

 .نمایدمیمهندسی و هوافضا 

سطح 

 آموزش

مدت 

 ساعت

 مدرک پایان دوره آزمون مشخصات مدل آموزش غیرحضوری حضوری

 

 مقدماتی
8 

 
 دارد دارد

ان با آموزدانشآموزشی  مدل 3

 بدنه تیرک

 تئوری و

 عملی پرواز

ایران و ستاد توسعه  پروازآزادباشگاه 

فناوری فضایی معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری

 

 متوسط
 ندارد دارد 30

و  آموزشی با بدنه تیرک مدل 1

 مدل با بدنه استراکچر 1

 تئوری و

 عملی پرواز

ایران و ستاد توسعه  پروازآزادباشگاه *

فناوری فضایی معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری

 ایحرفه*سازمان فنی و 

 می باشد. www.jampa.irایران به آدرس اینترنتی  پروازآزاداز طریق سامانه ملی باشگاه : نامثبتروش 

 نکات مهم:

نفر در محل  35حداقل با  کنندگانشرکت نامثبتتعداد با توجه به  حضوری مربیگری سطح مقدماتیمحل برگزاری کارگاه *

 .گرددمیبرگزار  استان

همراه با اسکان و پذیرایی برگزار  ایحرفهمحل برگزاری کارگاه مربیگری سطح متوسط در مرکز تربیت مربی سازمان فنی و  *

 (باشدمی غیرفعالیط کرونا در حال حاضر با توجه به شرا) .گرددمی

 :جهت برگزاری کارگاه آموزش حضوری پرداخت حق السهم مربیان جمپا-8

ایران در همین راستا با همکاری حامیان این  پروازآزادان، باشگاه آموزدانشکمپین آموزش رایگان برای  اندازیراهدر راستای 

 400.000مبلغ  آموزاندانش هر نفر  نامثبتاقدام به پرداخت حق السهم مربیان به ازای از شتابدهی تخصصی جمپا  طرح 

 .نمایدمی ریال 
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 :کشوری قوانین مسابقه-9
 نباشد. اینچ 21 از بیش مدل هواپیمای اجزای از کدامهیچ است کامل( )ساختن کردن سرهم وضعیت در هواپیما که زمانی .1

          بگیرد. قرار شکل( )مطابق مترسانتی 54*54 مربع هجعب یک داخل در شدهساخته مدل هواپیمای کهطوریبه

 .باشد گرم 5 باالی باید کشی موتور بدون مدل هواپیمای وزن حداقل .2

 .کند حرکت آزادانه باشد قادر کهطوریبه باشد، اینچ 7 یا و 6 ابعاد در تجاری پالستیکی ملخ یک صورتبه باید هواپیما ملخ .3

 .است مجاز ملخ هایلبه از یکی به وزن افزودن با کردن، باالنس و تعادل ایجاد .4

 .باشدمی مجاز ملخ در محور ابعاد افزایش منظوربه ملخ( اتصال شافت گرفت قرار )محل ملخ فعالیت محور حفره افزایش .5

 .است مجاز زمین روی از آف تیک یا و دست طریق از رکورد ثبت  برای هواپیما النچ .6

 .باشدمی قبولقابل و شدهگرفته نظر در رسمی و تشریفاتی پرواز عنوانبه ثانیه 20 از بیش پرواز .7

 .باشدمیباز فضای یا و  ورزشی سالن در پروازآزاد های هواپیمای پرواز و مسابقه برگزاری محل .8

 

 

 
 

 توانیدمیاحتمالی درروند اجرای مسابقات و استفاده از محتواهای آموزشی،  و تغییراتاخبار  از آخرینجهت کسب اطالع 

حاصل  تماس-09022624154همراه  شماره و-41546202122تلفن مراجعه یا با شماره  www.jampa.irبه پرتال 

 نمایید.


