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  مقدمه-١
نفــر دانــش آمــوز بــا همكــاري  ٦٥٠با جمعيتي در حــدود  ١٣٩٣جشنواره دانش آموزي مدكاپ در سال  

محور در حوزه سازه هاي ماكاروني برگزار گرديد. در سال اول اين جشنواره بيش  ٣در  ٤شهرداري منطقه 
مهيج پرداختند. در  روز به رقابتي ٣استان تهران ، اصفهان ، قم ، قزوين و البرز در طي  ٥مدرسه از  ٤٥از 

با توجه به تجربيات قبلي در زمينــه برگــزاري جشــنواره در نمايشــگاه راه و شهرســازي تــيم  ١٣٩٤سال 
جشنواره به ميزان هيجــان جشــنواره بيافزايــد. ازيــن رو دوره دوم اجرايي بر آن شد كه با گسترده كردن 

دانش آموز از بيش  ١٥٠٠حضور بيش از  با ٩٤جشنواره با همكاري دانشگاه علم و صنعت در آذر ماه سال 
مدرسه برگزار گرديد. از نكات ويژه جشنواره برگزاري رشته هاي جديــد  ٨٠استان كشور و بيش از  ١٢از 

نيلينگ و معماري در كنار ساير رشته هاي سازه هاي ماكاروني ، هوافضا ، برنامه نويســي و ســمينار هــاي 
انشگاه علم و صنعت و همچنين اضافه كردن رشته هاي رباتيك با همكاري مجدد د ٩٥علمي بود. در سال 

مدرسه از  ١١٠استان و  ٢٠دانش آموز از  ٣٠٠٠و كميكار به جشنواره تعداد شركت كنندگان به بيش از 
  كشور رسيد. 

  
  اهداف برگزاري:  -٢
  
 فضايي جهت رقابت علمي و مهيج ميان دانش آموزان مدارس مختلف كشور  ايجاد 
  به چالش كشيدن دانش آموزان در رقابتي بسيار سطح باال به واسطه حضور مقام داران كشوري و

 جهاني
 آشنايي دانش آموزان با محيط دانشگاه و ايجاد انگيزه در ايشان 
 آموزش كار تيمي و گروهي به واسطه حضور در مسابقات 
  هدايت سيستم آموزشي مدارس كشور به سمت پژوهش محوري ( به سبكSTEAM ( 
  و....
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  اصلي :  (بخشهاي) محورهاي -٣
  

  بهمن) : ٢٥روز اول (پنجشنبه 
 رشته هوافضا در دو بخش گاليدر و راكت هاي آبي چتر دار و ساده  
  جشنواره دانش آموزي) يك رشته سازه هاي ماكاروني در سه بخش بار متحرك (براي اولين بار در

  سازه سبك و ستون فشاري هدفمند –
 فيزيك و زيست -بخش فني مهندسي   رشته سمينار هاي علمي در سه  
 رشته معماري در بخش طراحي و ساخت ماكت  
  برنامه نويسي در دو بخشACM و شبيه سازي دو بعدي فوتبال  
 رشته ابرحباب 
  رشته آزمايشگاه  

  
  بهمن) : ٢٦روز دوم (جمعه 

   
 رشته رباتيك در دو بخش مسيرياب و جنگنده  
  رشته كميكار در دو بخش آزاد و عملكرد  
  و شيميسمينار هاي علمي در دو بخش نانو رشته  
 رشته ماشين هاي گلدبرگ  
 (براي اولين بار در يك جشنواره دانش آموزي ) رشته پرينتر سه بعدي گرايش پل بار گسترده  
 رشته برنامه نويسي ادامه گرايش شبيه سازي دو بعدي فوتبال  
 بخش پرتره و مستند رشته عكاسي در دو  
 رشته سازه ماكاروني مرحله دوم گرايش هاي ستون فشاري و سازه سبك 

  برگزار خواهد گرديد. ١٧بهمن راس ساعت  ٢٧اختتاميه نيز در روز شنبه 
  
  دانش آموزي –كشوري دامنه برگزاري:   -٤
  هاي جنبي و اخص: برنامه  -٥

  
  مسابقاتبرگزاري كارگاه هاي يك روزه جهت شركت در 

  شركت در مسابقات برگزاري كالس هاي آموزشي فشرده جهت
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  اصلي و فرعي / مشاركت كنندگان برگزاركنندگان -٦
  

  ي رمپ با همكاري دانشگاه شهيد بهشت گروه آموزشي پژوهشي
  
  حاميان : -٧

 سازمان فني حرفه اي استان تهران  
 دانشگاه شهيد بهشتي  
 موسسه آموزشي تبيان  
  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانانشوراي نظارت  
 موسسه انديشه آفرينان شريف  
 روبوخبر  
 تيزلند   

  :  مخاطبين -٨
 عموم دانش آموزان مدارس سراسر كشور  
 عموم دانش آموزان پژوهشسراهاي سراسر كشور  

  
    
  كننده در مراسم اختتاميه:مقامات شركت - ٩ 

هاي كه ارسال شده است پيش بيني مي شود مقامات زير دعوت نامه رايزني هاي انجام شده و با توجه به 
  در مراسم حضور يابند :

 رييس جمهور  معاون -
 معاون وزير آموزش و پرورش -
 رياست دانشگاه شهيد بهشتي -
 رياست سازمان فني حرفه اي استان تهران -
 مديران تمامي مدارس شركت كننده در جشنواره -
  و.... -
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