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 یباسمه تعال

 یآموزدانش یهاارسوقک یینامۀ اجراشیوه
 مدارس استعدادهای درخشان در

های علم و فناوری کشور ارائه شده و تجامع علمی کشور، فهرستی از اولویدر فصل سوم نقشۀ 
هدایت نظام آموزش برای تأمین و جذب نیروهای نخبه »ها، ترویکردهای پشتیبانی از این اولوییکی از 

سند  1-۲-۵اقدام ملّی  همچنین، در عنوان شده است.« دارتهای اولویصّص مورد نیاز در حوزهمتخو 
های تحصیلی و افزایش آشنایی ت و گسترش مشاورهتقوی»شور در امور نخبگان، موضوع راهبردی ک

گاهان های علمیّه به منظور انتخابهای تحصیلی در آموزش متوسّطه، دانشگاه و حوزهافراد با رشته ه و آ
کید بر رشتههدفمند رشته کید قرار گرفته است.« های علوم انسانیهای تحصیلی با تأ  مورد تأ

ل سند تحو   یپژوهان جوان، همسو با رویکردهای پرورش استعدادهای درخشان و دانشمرکز ملّ
ت تقوی، به منظور لتحو  سندو نقشۀ راه  1۱-1و  ۵-۷ یارهاکراهویژه هبنیادین آموزش و پرورش ب

آموزان مدارس هدایت دانش، پرورش و ییشناساو نیز به منظور « محورآموزش پژوهش»رویکرد 
، نیازمند سازوکاری ویژه «دار علم و فناوری در کشورهای اولویترشته»استعدادهای درخشان به سوی 

این در  الیتو فعّ  ، پژوهشحصیلها و جلب عالقمندی آنان به ادامۀ تبرای آشنا ساختن آنها با این رشته
 است. هارشته

آموزان( های آموزشی دانش)کارگاه« هاکارسوق»ر در این خصوص، یکی از سازوکارهای ویژه و مؤثّ
های نظام اب، فارغ از محدودیتآموزان در محیطی جذّها فرصتی هستند تا دانشاست. کارسوق

 گوناگون آشنا شوند. یهایکالسیک آموزشی، با علوم و فناور

های الیتهای فوق برنامۀ مدارس استعدادهای درخشان )به عنوان فعّ الیتبخشی از فعّ« هاکارسوق»
نامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات آموزشی و ( هستند که با استفاده از ظرفیت و در چارچوب مفاد آیینهداوطلبان

شورای عالی  1۷۷۷٫۶۲٫۶۷ خمورّ  ۱۲۶ب جلسۀ شمارۀ پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی، مصو 
 آموزش و پرورش و دستورالعمل اجرایی نحوۀ ارائۀ خدمات فوق برنامه در مدارس دولتی به شمارۀ

 آیند.به اجرا درمی 1۷۶۷٫1۶٫۲۶ خمورّ  ۲۶۶۱۵1
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 ۱- ارسوقکف یتعر 

ان صاست. در این کارگاه آموزشی، یک یا چند نفر از متخصّ یآموزدانش ، کارگاه آموزشی«کارسوق»
ر ای دلیها مهارت او یالعات که اطّ ـکنندگان عالقمند ـعلمی و فناوری، با شرکت در یک موضوع خاصّ

 کنندگان بتوانند راجع به آنپردازند تا شرکتت مییالـ به بحث و تبادل نظر و فعّ ـآن موضوع دارند 
 .شتر نمایندیالعات و مهارت بسب اطّ موضوع مطالعه و ک

 2- اهداف کارسوق 

 دارهای علمی و فنی اولویتبا رشتهدبیران مدارس استعدادهای درخشان و آموزان آشنایی دانش -۱
 الیت پژوهشی مرتبط با آنهاهای فعّ( و زمینهکشور )مطابق نقشۀ جامع علمی کشور

 دبیران مدارس استعدادهای درخشانو آموزان دانشهای پژوهشی ارتقاء مهارت -2

 دارهای اولویتآموزان برای ادامۀ تحصیل در رشتهایجاد عالقه و انگیزه در دانش -۳

 های نوین در مدارس استعدادهای درخشانهای مرتبط با علوم و فناوریارتقای سطح دانش -۴

ها و ها، برنامههای نوین متناسب با ظرفیتهای علوم و فناوریتعریف و اجرای پروژه -۵
 ربطهای ذیها و ارگانی اعالم شده از طرف سازمانای، استانی و ملّهای منطقهاولویت

 های گروهیالیتهای غیرمستقیم و فعّآموزان با روشتربیت معرفتی و دینی دانش -۶

 ۳- انواع کارسوق 

 :به دو گروه اصلی قابل تقسیم هستنداز حیث محتوا، ها کارسوق

دارای تعداد جلسات کمتر آموزشی با شکل  هااین کارسوق :محورپژوهشهای کارسوق( الف
های دیگری مانند: از روش ،یابی به اهدافبرای آشنایی و دست و به جای آن،است کالسیک آموزشی 

احثه و مب»، «افزارکارگیری نرمهب»، «یع با محتوای علمی و فنّمتنو  هایمسابقه»، «مسئله کارگاه حلّ»
 ها به زمان بیشتری نیاز دارد،الیتچون این گونه فعّ شود.... استفاده میو« ساخت وسیله»، «گفتگو
 .شودروزی برگزار میصورت چندروزه و گاه شبانهه بها این نوع کارسوق معموالً

شکلی ، های آموزشیبرگزاری کارگاه ،هادر این گروه از کارسوق :محورآموزش یهاارسوقک( ب
ن یادر . دهدرا پوشش می ارسوقکبرنامۀ ای از سهم عمدهدارد و  های کالسیک علمینزدیک به آموزش

شناسی، نجوم، کامپیوتر، ، فیزیک، شیمی، زیستاتریاضی آموزش عناوین علمی مانند: ها،ارسوقک
 .استنظر  ... مدّومعارف اسالمی 
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، «شهرستان»، «مدرسه»های در سطح ها از حیث دامنۀ برگزاری، شامل کارسوقانواع کارسوق
که یکی از مدارس استعدادهای درخشان به عنوان  صورت؛ بدیناست «کشور»و « قطب»، «استان»
ها کند. اجرای کارسوقآن را برگزار می ،فراخوان موضوع کارسوق به سایر مدارسارسال با  ،«مجری»

پژوهان جوان استان با هماهنگی ادارۀ استعدادهای درخشان و دانش« استان»و « شهرستان»در سطح 
پژوهان با هماهنگی ادارۀ استعدادهای درخشان و دانش« کشور»و « قطب»ها در سطح و اجرای کارسوق

 گیرد.پژوهان جوان صورت میخشان و دانشجوان استان و مرکز ملّی پرورش استعدادهای در

هایی که در بیرون از فضای مدرسه )داخل یا بیرون آموزان در کارسوقبه منظور شرکت دانش تذکّر:
های شهرستانی، استانی، آموزان به کارسوقشود و نیز اعزام دانشمحدودۀ شهری( برگزار می

آموزی مطابق دستورالعمل اجرایی اردو ی، رعایت ضوابط مربوط به اردوهای دانشقطبی و ملّ
 .الزامی است 18٫۶8٫1۷8۶ خمورّ  ۲۲۶۲8٫1۴۶ نامۀ شمارۀ آموزی ابالغی طی و بازدید دانش

 ۴- کارسوقهای ارائه در شیوه 

های مختلف علوم پایه، در حوزه ع استعدادها و عالیق دانش آموزانبا عنایت به تنو  ،«هاکارسوق»
ای هتعدادی از شیوه مشتمل برکارسوق معموالً  هر .شوندبرگزار میهای نوین علوم انسانی و فناوری
، گفتگو، نمایشگاههای ههای کاربردی، حلقی، پژوهشآزمایش، کارگاه علمی و فنّ  آموزشی متنو ع مانند

 شود:یان میر بیدر ز هااین شیوهاز  یتعداد های آموزشی است.رانی و سایر روشسخن

این شیوه معموالً در محیطی که دسترسی به آزمایشگاه و امکان انجام آزمایش  آزمایش: -۴-۱
 شود. در صورت عدم دسترسی بهص وجود داشته باشد، به کار گرفته میدربارۀ یک سئوال یا ایدۀ مشخّ 

هن شود. ذطور اختصاصی برای آن آزمایش تهیه میآزمایشگاه مناسب، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی به 
صان و آزمایشگران،  همۀ حاضران برای رسیدن شود و با همکاری متخصّ کنندگان از قبل آماده میشرکت

 کنند.صی قابل قبول، سعی در انجام آزمایش مورد نظر میبه پاسخ تخصّ

شته و موضوع کارسوق، ص در راین شیوه با محوریت یک یا چند متخصّ  جلسۀ گفتگو: -۴-2
ود ذهن شهای بسیار ساده و در عین حال کلیدی، سعی میشود. در ابتدا با استفاده از پرسشبرگزار می

های ذهنی خود، وارد بحث شوند. این کنندگان به چالش کشیده شود تا آنها بر اساس پرسششرکت
ایت یی علمی مبتنی بر موضوع، با هدهاکند و حاصل آن، یافتن پاسخها مسیر جلسه را تعیین میپرسش
 صین حاضر در جلسه است.متخصّ
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ز، برانگیۀ چالشلیّالعات او های علمی و فنّی، ضمن ارائۀ اطّدر کارگاه کارگاه علمی و فنّی: -۴-۳
شود. سپس موضوع به صورت عینی مطرح و با کنندگان منتخب ایجاد میآمادگی ذهنی برای شرکت

 شود.راهم شده در کارگاه، پاسخ مورد نظر همراه با یک دستاورد کارگاهی تولید میاستفاده از امکانات ف

توان به صورت یک شیوۀ مستقل برای ایجاد محیطی شاد و از مسابقه نیز می مسابقه: -۴-۴
ها ک، برای رسیدن به اهداف کارسوق استفاده نمود. در اکثر کارسوقپرنشاط و در عین حال پرتحر 

تبط های رقابتی مرالیتاب، از ظرفیت مسابقات و فعّ شود ضمن ایجاد چالش در محیطی جذّمیپیشنهاد 
 با موضوع کارسوق برای انتقال مفاهیم علوم و فنون مورد نظر استفاده شود.

شود، ایجاد داالن بازدید هایی که تحت عنوان کارسوق برگزار میهدف از نمایشگاه نمایشگاه: -۴-۵
ریزی شده است تا ضمن طرح سؤال در ذهن بازدیدکننده در ابتدای مسیر، در محدودۀ برنامه با چیدمان کامالا 

 ود.گیری شکنندگان قابل درک و پیپایانی نمایشگاه پاسخ سؤال و یا موضوع ارائه شده برای شرکت

ران شود، سخنر یک کارسوق برگزار میهایی که به منظور انجام مؤثّرانیدر سخن رانی:سخن -۴-۶
فزارهای ابا استفاده از امکانات، تجهیزات، نرمکننده در کارسوق و آموزان شرکتتعداد دانشه به با توجّ

کنندگان، به های شرکتآموزشی، ضمن به چالش کشیدن اندیشهر آموزشی و کمکای و مؤثّچندرسانه
 دهد.های مطروحه پاسخ میپرسش یا پرسش

توان برای انجام های دیگری را نیز میهای مطرح شده، شیوهیوهعالوه بر ش ها:سایر شیوه -۴-۷
 احیها طر  اب و فارغ از محدودیتکارسوق و انتقال مفاهیم در محیطی غیرکالسیک و در عین حال جذّ

اقیت مجریان کارسوق پیشنهاد و اجرا ه به خلّهایی که با توجّو اجرا نمود. بهتر است مستندات شیوه
 ها ارائه گردد.وجهت استفاده سایر گروهشود، گردآوری می

 ۵- یرد منابع مالکنهین و هزینحوۀ تأم 

 ن خواهد شد.یر تأمیز یهاها، از محلارسوقک یاز در برگزاریمورد ن یمنابع مال

های علم و فناوری و سایر ها، پارکها، پژوهشگاهها، دانشگاههای سازماناستفاده از کمک (الف
در موضوع کارسوق )سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و...( یا  نفعهای ذیارگان

 آموزانیا اولیای دانش رانکمک خیّ

 ۶و  8، ۷نامه و بندهای آیین ۷و  ۲ مطابق موادّدر صورت عدم تأمین منابع از محلّ فوق،  (ب
عمل ۲۶/1۶/1۷۶۷ خمورّ  ۲۶۶۱۵1 برنامه به شمارۀهای فوقالیتدستورالعمل اجرایی فعّ 

 خواهد شد.
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 8و  ۷، ۷، ۲ ینامه و بندهانییآ ۴ۀ ها، مطابق مادّارسوقک یبرگزار یشده برانیتأم یمنابع مال
 ر خواهد شد.یبرنامه، صرف انجام موارد زفوق یهاتیالفعّ  ییدستورالعمل اجرا

قانون مدیریت  ۶۷با رعایت مادّۀ ) نندهکبرگزار یو گروه علم ییحمۀ گروه اجراالزّپرداخت حقّ  الف(
 (خدمات کشوری

 د، اجاره و...(ین تجهیزات و مواد )خرینۀ تأمیپرداخت هز ب(

 )در صورت لزوم( یو گروه علم یینندگان، گروه اجراکتکو پذیرایی شر اقامتنۀ یپرداخت هز ج(

 سازی فضا و سایر امکاناتن و آمادهینۀ تأمیپرداخت هز د(

 ۶-  یمنابع انسان شناسایی و انتخابضوابط 

ند. هست« یگروه علم»و « ییگروه اجرا»ها، شامل دو دستۀ ارسوقک یبرگزارل در یدخ یمنابع انسان
و  ییر شناسایزهای مورد نیاز از گروه یهایژگیه به وبا توجّ ننده،کر مدرسۀ برگزاریط مدن افراد، توسّیا

 شوند:یانتخاب م

 مان و سایر عوامل آموزشی و اجرایی مدارسمعلّ (الف

 ها و...(سراها، پژوهشکدهپژوهشی آموزش و پرورش )پژوهشیان مراکز علمی و مرب  ب(

حصیالن مدارس التّ فارغالمللی و های المپیادهای علمی کشوری و بیندارندگان مدال (پ
 (یلیمکالت تیان تحصیحاً دانشجویاستعدادهای درخشان )ترج

 های علم و فناوریها و پارکها، پژوهشگاهاعضای هیئت علمی دانشگاه ت(

 یو برگزار یاحدر طر  یت و توانمندیصالح یر افراد دارایارشناسان و ساکپژوهشگران،  (ث
 یو پژوهش یسات آموزشر مؤسّ یا سایدر مدارس  یآموزدانش یهاارسوقک

ن خواهد کر ممیز یهااز صورت یکیشده، به افراد انتخاب هایگیری از خدمات و توانمندیبهره
خدمات فوق  ییدستورالعمل اجرا ۷ژه بند یوهو ب 8و  ۷ یاساس بندهاشان، بر یبود و جبران خدمت ا

 :گیردصورت میشده نیمنابع تأم ، از محلّدر مدارس دولتی برنامه

 ت خدمات آموزشی و پرورشی فوقبرای اجرای باکیفی ی انسانی کارآمدنیرواولویت در تأمین  الف(
با کارکنان همان مدرسه است و در صورت ضرورت، استفاده از نیروهای کارآمد سایر ، برنامه

و  ترعایت تناسب جنسیمدارس نیز، بالمانع خواهد بود. در انتخاب نیروی انسانی، رعایت 
 تخصّصی بودن رشتۀ تحصیلی و تدریس و داشتن عملکرد قابل قبول، الزامی است.
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رسمی یا  کارکنانسایر و  قوانین و مقر رات، اعضای هیئت علمیکارگیری بازنشستگان برابر به ب(
 ها مجاز است.پیمانی دولت در برگزاری کارسوق

 المللیهای المپیادهای علمی کشوری و بیندارندگان مدالاستفاده از نخبگان فرهنگی،  تبصره:
د ریصورت خگزینش، بهپس از تأیید ، التحصیالن مدارس استعدادهای درخشانفارغو 

هرگونه صدور خدمات در قالب قرارداد موقّت و بدون ایجاد حقّ استخدام، بالمانع است. 
 اشد.بممنوع می اکیداً یررسمیغ نیروهای یاشتغال برا یا گواهیار و کانجام  یابالغ، گواه

 ۷- ایی مدرسههابرگزاری کارسوق فرایند 

باید  و کشور( ، قطبمدرسه، شهرستان، استاناجرا در )سطوح مختلف  هااز آنجا که در کارسوق
ه عرضآموزان عی که در برنامۀ رسمی آموزش مدارس گنجانیده نشده است به دانشمطالب جالب و متنو 

 آموزانعالئق و استعدادهای مختلف دانشهای علم و فناوری کشور، با اولویتمتناسب گردد، الزم است 
امور  توسّط مسئول( «الف»د رشته و عنوان کارسوق )کار برگ کاربرگ پیشنها، مینأامکانات قابل تو 

برنامه به  های فوقالیتاجرایی فعّ  دستورالعمل ۵ و ۲، 1بندهای  وفق وشود  تکمیل پژوهشی مدرسه
فرایندهای  ،(مان مدرسهشورای معلّ یید أت، با پیشنهاد مدیر و ۲۶/1۶/1۷۶۷ خمورّ  ۲۶۶۱۵1ۀ شمار

 .انجام گیردمدرسه مدیر  و زیر نظر استعدادهای درخشان استان ۀبا هماهنگی اداراجرایی 

 د:باش« الف»اربرگ ک ضمیمهد به یمستندات زیر با ◄

رشته  تیاولو یبرا یهیل توجیارسوق )خصوصاً دالک پیشنهاددهندۀ یارائه شده از سو مستندات -1
 و عنوان انتخاب شده(

 (یعلم گروهو  ییاجرا گروه) ان( کارسوقیمجرنندگان و کۀ عوامل )شامل برگزاریلّ کرزومۀ  -۲

آموزان ا قابل فهم برای دانشیارسوق )مرتبط با مباحث درسی ک یها و محتواسرفصل -۷
 متناسب با آن یوۀ اجرایو ش یبندمخاطب(، زمان

ها و فهآزاد و...، مؤلّ یارگاه، فضاکالس، آزمایشگاه، کارسوق )ک یبرگزار یصات فضاشخّم -۴
 های ایمنی(سیستم

و  یشگاهیزات آزمایارسوق )تجهکآموزشی مورد نیاز صات ابزارهای آموزشی و کمکمشخّ -۵
 و...( یکیترونکال یردهاو، رایانه و بیارگاهک

صات محصوالت )مانند ساخت ابزارهای کارگاهی، آزمایشگاهی و آموزشی قابل استفاده مشخّ -۱
  پیشنهادی استقرار اثر و...( ق )نوع اثر، محلّارسوکدر مدرسه و...( و آثار ماندگار 
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 ۸- ی شهرستانی و استانیهابرگزاری کارسوقتکمیلی  فرایند 

، «استان»یا  «شهرستان»به منظور برگزاری کارسوق در سطح مدارس استعدادهای درخشان 
صورت گیرد. های الزم میان مدارس مختلف باید از سوی ادارۀ استعدادهای درخشان استان هماهنگی

 «الف»ها، اطاّلعات الزم را )در قالب کاربرگ لذا، الزم است مدیران مدارس داوطلب اجرای این کارسوق
 و ضمائم آن( به ادارۀ استعدادهای درخشان استان خود ارسال نمایند.

، اقدامات زیر «الف» یهااربرگکها، پس از دریافت استعدادهای درخشان استان اتادار یرؤسا ◄
 دهند:انجام می را

امل را بررسی و در صورت ارائۀ مدارک الزم، آنها را بر اساس رشته و عنوان، ک یهااربرگک -
 نمایند.بندی میدسته

ضمن هماهنگی ی شهرستانی و استانی را تنظیم وهااجرای کارسوق فراخوان و بندیبرنامۀ زمان -
 کنند.ای درخشان استان ابالغ میبه مدارس استعداده جهت اعالم به دانش آموزان و اجرا الزم،

 تانیاسشهرستانی و ی هاکارسوقتعدادی از مورد نیاز مالی منابع  در تأمیناز طریق منابع ممکن،  -
 کنند.می مشارکت

 کنند.نظارت میها بر حسن اجرای کارسوق -

 ۹- ی قطبی و کشوریهابرگزاری کارسوقتکمیلی  فرایند 

، «ورکش»)چند استان( یا  «قطب»به منظور برگزاری کارسوق در سطح مدارس استعدادهای درخشان 
ها و مدارس مختلف باید از سوی مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان های الزم میان استانهماهنگی
استعدادهای درخشان پژوهان جوان صورت گیرد. لذا، الزم است مدیران مدارس و رؤسای ادارات و دانش
و ضمائم آن( به « الف»ها، اطاّلعات الزم را )در قالب کاربرگ های داوطلب اجرای این کارسوقاستان

 پژوهان جوان ارسال نمایند.مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش

، «الف» های، پس از دریافت کاربرگپژوهان جوانمرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش ◄
 دهند:اقدامات زیر را انجام می

، ضمن هماهنگی ی قطبی و کشوری را تنظیم وهااجرای کارسوق فراخوان و بندیبرنامۀ زمان -
پژوهان جوان جهت اعالم به دانش آموزان و اجرا به ادارات استعدادهای درخشان و دانش

 کند.ها ابالغ میاستان
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ی قطبی و کشوری هاکارسوقتعدادی از مورد نیاز مالی ابع من در تأمیناز طریق منابع ممکن،  -
 کند.می مشارکت

 کند.نظارت می هابر حسن اجرای کارسوق -

 ۱۱- هایابی کارسوقمستندسازی و ارزش 

زم الها در سطوح مختلف )از مدرسه تا کشور(، برگزاری کارسوقو مستندات به منظور ثبت سوابق 
هر کارسوق توسّط مدیر مدرسۀ مجری کارسوق تهیه و حدّاکثر یک هفته است گزارش تفصیلی برگزاری 

 پس از برگزاری کارسوق، به ادارۀ استعدادهای درخشان استان ارسال شود.

اقدامات ، هاکارسوق گزارش برگزاریها، پس از دریافت استعدادهای درخشان استان اترؤسای ادار ◄
 دهند:زیر را انجام می

 ستانامدارس های اجرا شده در کارسوقیۀ کلّگزارش تفصیلی  بازخورد و تهیۀ آرشیوبررسی، ارائۀ  -

های سطح مدرسه تا در مدارس استان )از کارسوقها کارسوق مختصر برگزاریارسال گزارش  -
 در پایان هر سه ماهملّی به مرکز سطح کشور( 

 گزارش برگزاریپژوهان جوان پس از دریافت پرورش استعدادهای درخشان و دانش یمرکز ملّ ◄
 نماید:ها، به ترتیب زیر اقدام میمدارس و استان در هاکارسوق

 کشورهای اجرا شده در کارسوقیۀ کلّ مختصرگزارش  بررسی، ارائۀ بازخورد و تهیۀ آرشیو -

ر آن و انتشا عناوینو  هابر اساس رشته اجرا شده یهاارسوقک یاعاتاطلّ کۀ بانیو ته یبندـ طبقه
و مدارس ها استانپژوهان جوان ادارات استعدادهای درخشان و دانشۀ جهت استفاد

 های آتیریزی و اجرای کارسوقاستعدادهای درخشان در برنامه

 یلیتحصان سال یدر پاسمپاد  یآموزهای دانشکارسوق یبرگزار ین و انتشار گزارش ملّیتدو -

 ندهیآ هایسالهای کارسوقاجرایی پیشنهادی دار در برنامۀ های الویتن کارسوقیتعیین عناو -

های ق در برگزاری کارسوقال و موفّانتخاب و تقدیر از رؤسای ادارات استعدادهای درخشان فعّ  -
 آموزیدانش

های در برگزاری کارسوق قال و موفّ مدیران مدارس استعدادهای درخشان فعّانتخاب و تقدیر از  -
 )در دو سطح تقدیر استانی و وزارتی( آموزیدانش


