
 

  ای های ریاضی مدرسهای مطالب درس آمار و احتمال کتابتولیدات چندرسانه نخستین جشنواره 

 2اطالعیه شماره 

های فیلم و انیمیشن ایچندرسانه تولیدساخت و کند تا به دعوت می را دانشجویان و ...آموزان، سان، دانش، مدرمعلمان این رقابت 

با عنایت به ردازند. زدهم با موضوعات آزاد بپاز پایه اول تا دوا ایسهرهای ریاضی مدتابک و احتمال  آموزشی از مطالب درس آمار

ر ارائه شده به تفكیك پایه، کتاب، ضروری است کلیه آثا (QR-CODE) ضرورت قرار گرفتن آثار متنخب در رمزینه پاسخ سریع

فردی و یا گروهی،  ر تولیدی باید محصول فعالیت خالقانه . آثاگردنددرس و موضوع در دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم تهیه 

 زشی باشد. و آمو های علمیموسسات و شرکت آموزان، مدرسان، دانشجویان و، دانشمعلمان

 :کنندههای شرکتگروه

 معلمان مدارس استثنایی، غیردولتی و، و متوسطه اول و دوم آموزگاران و دبیران دوره ابتدائی(: معلمان )مربیان -1

مدرسان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیری شهید ، کاردانشای و های فنی و حرفههنرآموزان هنرستان استعدادهای درخشان؛

   کادر اداری مدارس ،کارشناسان و کارکنان آموزشی شاغل در ادارات آموزش و پرورش، رجایی

های سراسر دانشجویان دانشگاه، دانشجویان دانشگاه شهید رجایی، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: دانشجویان -2

 کشور

های هنرجویان هنرستان، آموزان دوره متوسطه اول و دومدانش، آموزان پایه ششم دوره ابتدائینشدا: آموزاندانش -3

 فنی و حرفه ای و کاردانش

 ها و موسسات علمی و آموزشی، فعال در امر تولید محتوای الكترونیكی دولتی و غیر دولتیشرکت -4

 سایر عالقمندان -5

 نحوه شرکت در مسابقه:
 دانشجو یا معلم و دانش آموز)صورت کار اشتراکی توانند محصول خود را بهدانش آموزان و معلمان و دانشجویان می  -

 (.نفر 4)حداکثر اعضای گروه  ارائه نمایند (مدرس و

در توانند از طریق مدرسه محصول خود را از مدرسه محل خدمت می پس از دریافت تائیدیه  معلمان مدارس غیردولتی   -

 .جشنواره شرکت دهند

 معنوی را رعایت نماید. حق مالكیت فكری و متعهد است در اثر تولیدی خود تولید کننده )تولید کنندگان(   -

 باشد. نباید ترجمه یك محتوای غیر فارسی  محتوای ارائه شده  -

 (.موضوع 5تا  1بین ) دهای درسی باشبخش مورد نظر از کتاب باید پوشش دهنده  موضوع ارائه شده از طریق آثار  -

افزار بازی و سرگرمی تولید شده باشد، باید ضمن هدفمند بودن، همسو با صورت نرمچنانچه محتوای ارائه شده به -

 های درسی باشد.موضوعات کتاب

 امتیاز اثر تولیدی قبالً به هیچ ارگان دولتی و یا خصوصی واگذار نگردیده باشد. -

ای نظیر فیلم، انیمیشن، موشن، اینفوگرافی، بازی تعاملی، تصویر سه بعدی، نات چندرسانهکلیه آثار ارسالی باید از امكا -

 صوت وگرافیك برخوردار و متناسب با موضوع محتوای تولید شده باشد. پادکست،

ور افزاری و یا کلمه عبافزاری و یا سختبرای سرعت بخشیدن به روند ارزیابی، محصوالت ارسالی نباید دارای قفل نرم -

 باشند.

افزار خاصی قابل اجرا روی سیستم و یا نصب نرم صورت خودکار و بدون نیاز به نصب برحتی االمكان نرم افزارها به -

 باشند.

های مدارس )به لحاظ سخت افزاری( قابل اجرا باشند. همچنین افزارهای تحت ویندوز با امكانات موجود در رایانهنرم -

 و باالتر را داشته باشند. 4برای بخش یادگیری سیار، قابلیت اجرا تحت سیستم عامل اندروید نسخه افزارهای تولید شده نرم

دعوت انجمن آمار ایران از 

آموزان، معلمان، مدرسان، دانش
دانشجویان و ... برای شرکت در 

یک مسابقه علمی، آموزشی، 
 پژوهشی و هنری

 

 ایچندرسانه ساخت و تولید

و انیمیشن از مطالب بخش   فیلم
های ریاضی آمار و احتمال کتاب

 ای از پایه اول تا دوازدهم  مدرسه
 

 مسابقه: زیواج

 ی جوائز نقدی و تقدیرنامهاهدا

آموزی در دو بخش مجزای دانش
و دانشجویی از طرف انجمن آمار 

 ایران
 

 1401تیر ماه  31مهلت ارسال:    

  

 نشانی وبگاه:
cm/www.irstat.ir 

 

 ارتباط و ارسال ایمیل:

mc@irstat.ir 

 

 شماره تماس:

۶۶4۹۵۵40-0۲1  
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