هوالعليم

دستورالعمـل برگزاري مجازي آزمون مرحـله نهايي سيزدهمين دوره
ليگ علمي بين المللي پايا )شهرستان /استان ،سال تحصيلي (١٣٩٨-٩٩
ويژه بسيج دانشآموزي استانها ،حوزههاي مقاومت بسيج دانشآمـوزي  ،مدارس ابتدايي ،دوره اول و دوم متوسطه سراسر كشور
ﻣﻘﺪﻣﻪ :
با صـلوات بـر ﻣحمـﺪ و آل ﻣحمـﺪ و احتـرام ،بــدينوســيله ضــمن تقــدير و ســپاس فــراوان از تمــامي دســتانــدركاران اجرايــي ،دســتورالعمل
اجراي مرحله نهايي سيزدهمين دوره ليگ علمي بين المللــي پايــا ايــن ويــژه بســيج دانــشآمــوزي اســتانهــا ،حــوزههــا و واحــدهاي مقاومــت بســيج
دانــش آمــوزي سراســر كشــور بــه منظــور برگــزاري هــر چــه بهتــر آن ،ابــﻼغ ميگــردد .ﻻزم اســت دســت انــدركاران امــر در ســطح اســتان،
شهرستان/منطقه ضــمن مطالعــه دقيــق و بــا عنايــت بــه رســالت ليــگ علمــي در كشــف اســتعدادها و پــرورش علمــي و فرهنگــي ايشــان در راســتاي
منويات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( به موارد ذيل دقت نظر بيش از گذشته معطوف دارند.
ليــگ علمــي پايــا در ســال تحصــيلي  ١٣٩٨-٩٩بــه صــورت گروهــي در پايــه ششــم ابتــدايي و دوره اول متوســطه در يــك رشــته واحــد بــه عنــوان
علــوم پايــه متشــكل از دروس رياضــي-علــوم و در پايــه دهــم در رشــتههاي علــوم رياضــي ،علــوم تجربــي و علــوم انســاني و ليــگ علــوم كــامپيوتر و
برنامهنويســي ،پژوهشــي و كــارآفريني در مقطــع متوســطه دوره اول )پايــههاي هفــتم ،هشــتم و نهــم( و مقطــع متوســطه دوم )پايــه دهــم و
يازدهم( برگزار ميگردد.

الف( شيوه ناﻣﻪ برگزاري ليگ علوم پايﻪ ،علوم تجربي ،علوم رياضي ،علوم انساني و علوم كاﻣپيوتر

مرحله نهايي ليگ علمي پايا به باتوجه به شرايط كرونايي كشور ،در رشته هاي علوم پايه ،علوم تجربي ،علوم رياضي ،علوم انساني و علوم
كامپيوتر امسال به گونه اي متفاوت در مراحل زير اجرا ميگردد.
ﻣرحلﻪ يك-پاﺳﺦگويي بﻪ ﺳواﻻت :سواﻻت مسابقه يك هفته قبل از آزمون از طريق سامانه آموزش مجازي ،كانال تلگرام و سايت ليگ
علمي پايا در اختيار گروه هاي منتخب قرار خواهد گرفت كه گروه ها بايستي ظرف مدت يك هفته به اين سواﻻت پاسخ دهند و سپس پاسخ
سواﻻت را در قالب پاورپوينت و  PDFدر سامانه آموزش مجازي بارگذاري نمايند.
* اين سواﻻت باز هستند و جواب معيني ندارند.
* در پاسخ دهي به سواﻻت مي توانيد از اساتيد ،مقاﻻت و منابع معتبر آموزشي و كتابخانه اي استفاده نماييد.
*سواﻻت بايستي در تاريخ مقرر تحويل داده شوند و در صورت تاخير در تحويل،امتياز منفي به تيم ارايه دهنده تعلق خواهد گرفت.
*پاسخ هر سوال حداكثر بايستي  ١٠صفحه داشته باشد و بعد از ارسال پاسخها ،دانشآموزان حق تغيير و يا كامل كردن پاسخها را ندارند و
مﻼك ارزيابي پاسخ هايي است كه براي دبيرخانه ارسال كردهايد و مورد داروي اوليه قرار گرفته است.
ﻣرحلﻪ دو-ارزيابي اوليﻪ ﺳواﻻت :كميتهي مسابقات بعد از ارسال سواﻻت توسط گروههاي منتخب سواﻻت را ارزيابي نموده و داوري اوليه
انجام ميگيرد .گروه هايي كه به سواﻻت پاسخ نداده و طبق زمان بندي مسابقه براي دبيرخانه ارسال نكرده باشند؛ از حضور در رقابت پاياني
حذف خواهند شد.
ﻣرحلﻪ ﺳﻪ -ارزيابي نهايي :گروههاي راه يافته به مرحله نهايي طبق جدول زمان بندي كه قبل از مسابقه ارايه مي گردد )با قرعه كشي(،
جهت ارزيابي و مسابقه پاياني به صورت آنﻼين به رقابت خواهند پرداخت.
در اين مرحله هر گروه شركتكننده در هر مرحله در يكي از دستههاي زير به قيد قرعه در نقشهاي متفاوتي به رقابت ميپردازند.

نﻘﺶ

گزارشگر
نﻘﺶ

ﭼالﺶ گر

گروهها در نقش گزارشگر بايستي پاسخ سواﻻتي كه هيات داوران و گروه چالش گر مشخص ميكنند را با استفاده از
پاورپوينت ارايه دهند) .گروه ها حق تغيير پاسخ هاي خود را نسبت به آنچه كه قبل از مسابقه ارايه داده اند را ندارند(
مسالههايي كه تيم ارايه دهنده بايد به آنها پاسخ دهد را انتخاب مي كند؛ نقاط ضعف و قوت تيم ارايه دهنده را بيان
ميكند و مي بايست به سواﻻت هيات داوران جواب دهد .براي بررسي بهتر ،پاسخ هاي گروه گزارش گر قبل از شروع هر
راند در اختيار گروه چالشگر قرار مي گيرد.

نﻘﺶ داور

يكي از اعضاي اين تيم پس از مشورت با ساير اعضا ،با بيان مختصري عملكرد تيم گزارشگر و چالشگر را ارزشيابي و
نتيجه گيري مي كند.

نﻘﺶ ناﻇر

گروه ها در اين نقش گروه مي توانند از هر گروه ديگري سوال بپرسند.

*در نهايت هيات داوران به نحوه ايفاي نقش توسط گروه ها امتياز خواهند داد و تيم هاي برتر را معرفي و ارزيابي خواهند نمود.
*مشخص كردن نقش ها طي قرعه كشي توسط كميتهي مسابقات صورت مي گيرد.
ب( شيوه ناﻣﻪ برگزاري ليگ كارآفريني و پژوهشي

گروه هاي كـارآفريني و پژوهشـي بايسـتي بـر روي موضـوع و پـروژه خـود فعاليـت نمـوده و آنهـا را طبـق شـيوه نامـه هـاي ارايـه شـده
در كانال و سايت به اتمام برسانند و در روز مسابقه ارايه كاملي از پروژه خود داشته باشند.
ج( زﻣان و ﻣحل برگزاري آزﻣون :شروع آزﻣون براي رشتﻪ هاي ﻣختلف ﻣطابق جﺪول پيوﺳت بصورت آنﻼين ﻣي باشﺪ.

حوزههاي محترم ﻻزم است نسبت به اطﻼعرساني دقيق زمان و محل آزمون به دانشآموزان اقدام نمايند.
دانشآموزان ميبايست نيم ساعت پيش از شروع ارايه هــا در محــل حــوزه هــاي آزمــوني حضــور يابنــد .همــراه داشــتن لــپ تــاپ مجهــز بــه وب كــم
 ،تبلت جهت اتصال به سايت و شركت در آزمون مجاز مي باشد.
با توجه به شركت برخي تيمهــا و دانشآمــوزان مقطــع متوســطه در دو رشــته )رشــته اصــلي بعــﻼوه پژوهشــي يــا علــوم كــامپيوتر-برنامــه نويســي يــا
كارآفريني( به هيچ عنوان نبايد زمان آزمون تغيير نمايد).تغيير در زمان آزمونها موجب ابطال حوزه آزموني مي گردد(.
شايســته اســت حــوزه هــاي آزمــوني نســبت بــه اداي احتــرام بــه روح پــر فتــوح رهبــر كبيــر انقــﻼب اســﻼمي حضــرت امــام خمينــي )ره( و تمــامي
شهداي گرانقدر در قالب اعﻼم از طريق سيستم صوتي حوزه ،پيش از آغاز آزمون اقدام نمايند.
بــا توجــه بــه اينكــه تفــاوت اصــلي آزمــونهــاي ليــگ علمــي پايــا برگــزاري آن بــه صــورت گروهــي مجــازي ميباشــد؛ محــل گــردهمــايي هــر تــيم
ميبايست به صورت جداگانه در نظر گرفته شود تا دانشآموزان بتوانند با آرامش در تعامل با يكديگر به پاسخگويي به سواﻻت بپردازند.
د( ﻣسوول اجرا و عواﻣل اجرايي آزﻣون:

مسووليت برگزاري مرحلهي نهايي ليگ علمي پايــا در اســتان بــر عهــده مســوول ســازمان بســيج دانــش آمــوزي اســتان و در حــوزههــاي آزمــوني بــر
عهده فرمانده حوزه بسيج دانشآموزي ميباشد.
اجراي آزمون در سطح حوزههاي بسيج دانشآموزي خواهد بود كه با حضور و نظارت بسيج دانشآموزي استان تحقق مييابد.
در صــورت برگــزاري آزمــون در مــدارس نــاظرين امــين بــراي حــوزههــاي آزمــوني دختــر و پســر مــيبايســت بــهطــور جداگانــه از بــين خــواهران و
برادران توسط بسيج دانشآموزي استان انتخاب شوند.
عوامل اجرايي هر حوزه آزموني شــامل مـدير حــوزه آزمــوني و مراقــب )بــه ازاء هــر  ٣٠نفــر يــك مراقــب( حتــي المقــدور از ميــان مــديران و دبيــران
آموزش و پرورش عضو كانونهاي بسيج فرهنگيان انتخاب گردنــد .نهايــت دقــت بــهعمــل آيــد تــا مراقبــان در حــوزههــاي آزمــوني كــه دانــشآمــوزان
مدارس مربوطه آنها حضور دارند؛ مسووليت نداشته باشند.
به هيچ عنوان امكان جابهجايي اعضــاي تيمهــاي شــركتكننده وجــود نــدارد .لــذا مشخصــات اعضــاي هــر تــيم و هويــت آنهــا بايــد توســط مــراقبين
و ناظرين حوزههاي آزمون كنترل شود.
چنانچه  ١الي  ٢نفر از اعضاي هــر تــيم در مرحلــهي اول آزمــون غايــب باشــند؛ ســاير اعضــاء ميتواننــد در آزمــون شــركت نماينــد و افــراد غايــب در
صورت كسب امتياز توسط حاضرين براي حضور در مراحل بعدي ،مجاز به همراهي تيم ميباشند.
در صورتيكه اعضاي تيم ها در روند آزمون به علت غيبت ،كمتر از  ٣نفر باشد ،گروه مجاز به شركت در آزمون نمي باشد.

ه( ﻣراحل حضور در آزﻣون:


همراه داشتن گوشي هوشمند ،تبلت يا لپ تاپ متصل به اينترنت )يا حضور در مدارسي كه امكان اتصال به اينترنت را دارند(
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درج كدملي فقط سرگروه بعنوان شناسه كاربري و رمز عبور هر تيم



ورود به بخش آزمون اينترنتي و جلسات ارايه طبق زمان بندي اعﻼم شده
زﻣانبنﺪي اجرايي آزﻣون ﻣرحلﻪ نهايي

روز

تاريﺦ

رشتﻪ و پايﻪ تحصيلي
علوم پايﻪ ،ششم
علوم پايﻪ ،هفتم

ﺳﻪ شنبﻪ  ،ﭼهارشنبﻪ و
پنﺞ شنبﻪ

بر اﺳاس قرعﻪ كشي

علوم پايﻪ ،هشتم
علوم پايﻪ ،نهم

 ٦تا  ٨آبان ١٣٩٩

علوم رياضي دهم
علوم تجربي دهم
علوم انساني دهم
كاﻣپيوتر دوره اول و دوم

پنﺞ شنبﻪ

كارآفريني دوره اول و دوم

 ٨آبان ١٣٩٩

پژوهشي دوره اول و دوم
برناﻣﻪ و ﺳاعت دقيق ارايﻪ ها توﺳط هر تيم ،روز قبل ﻣسابﻘﻪ براﺳاس داوري هاي اوليﻪ انجام شﺪه و قرعﻪ كشي ،اعﻼم خواهﺪ شﺪ.

دبيرخانﻪي ليگ علمي بينالمللي پيشگاﻣان ايران اﺳﻼﻣي)پايا(

ﺳازﻣان بسيﺞ دانﺶآﻣوزي ،ﻣوﺳسﻪ علمي آﻣوزشي رزﻣنﺪگان اﺳﻼم
خانﻪ رياضي تهران :تهران،خيابان دكتر فاطمي غربي ،ﻣابين جمالزاده و ﺳينﺪخت ،پﻼك ٢٥٠
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