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 صلوات

 لین جشنواره ملی پرواز آزاد ایرانفراخوان او

 )دانش آموزی(

 مقدمه

تاکید بر توسعه زیر ساخت های مورد نیاز جهت ترویج و نهادینه سازی فناوری های راهبردی و اولویت دار مالی مطرح در نقشه جامع  با

علمی کشور و ارتقای ابزار های آموزشی و پژوهشی در بین دانش آموزان در سطح مدارس کشور، به عنوان مرجع پژوهشگران و 

اقدام به راه  ناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ستاد توسعه ف ،صنعتگران آینده

 .اندازی باشگاه هوافضای جوان )دانش آموزی( نمود

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی   1201/99شیوه نامه اجرایی از  تفاهمنامه شماره  13-1به منظور عملیاتی نمودن بند

 معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش جهت ارزیابی و ، مرکز شد خالقیت برتر ووهوانوردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

 هدف ترویج و با اقدام به برگزاری اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران )جمپا( ش آموزی به حوزه هوافضادان سرا هایتجهیز پژوهش 

 استعداد دانش آموزان جهت حضور در مسابقات بین المللی و جهانی نموده است . اساییگسترش علم هوانوردی و شن

 اهداف جشنواره

 شکوفایی استعداد دانش آموزان کشف و 

  هواپیمای مدل  –تلفیق فضای علمی و ورزشی در حوزه هوانوردی 

 مرتبط با هوافضادانش آموزان در بخش های  اختراعات ( حمایت  از طرح های خالقانه )ابداعات و 

  هدایت تحصیلی دانش آموزان مستعد و عالقه مند به سمت رشته های تحصیلی مرتبط با هوافضا 

 معرفی به نماینده  انتخاب اعضای تیم ملی به منظور راهیابی به مسابقات بین المللی و جهانیFAI 

  گاههای برتر کشور فارغ التحصیالن دانش نخبگان و موزی به سرپرستیآشکیل باشگاه های دانش ت 

 ایجاد فضای رقابتی در بین دانش آموزان کل کشور 

 خاطبینم

 سال( 15تا  9کلیه دانش آموزان دختر و پسر مدارس دوره دوم ابتدایی و اول متوسطه )

 محور جشنواره 

 (Free Flight)مسابقات پرواز آزاد هواپیمای موتورکشی 

 ،طراحی و ساخت  پردازی مسابقه ایده

 و نمایشگاه تخصصی های آموزشیسمینار
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 جشنواره خ مهم یتار

 ایران ملی تیم عنوان به نفر 3 انتخاب و ماه 8 مدت به آموزشی اردوی در حضور جهت برتر نفرات عنوان به نفر 01انتخاب

 p03-Free Flight آزاد کالس مدل هواپیمای وجهانی المللی بین مسابقات در حضور جهت

 آموزشی ویژه دانش آموزان جهت حضور در جشنوارهدوره های 

در مدارس و یا پژوهش   FAIدانش آموزان پس از شرکت در کارگاه های آموزشی مطابق با استاندارد های فدراسیون جهانی هوانوردی

در  هوشمند جهت حضوردریافت کارت  اخذ مدرک پایان دوره و پس از ،سراهای دانش آموزی زیر نظر مربیان مورد تایید جشنواره

 می نمایند .www.jampa.ir درسایت جشنواره به آدرس ثبت نام  جشنواره اقدام و

 لوازم ترم

 وابزار

 تعداد 

 جلسه

  دریافت مدرک و عضویت محتوا کارگاه عملی تئوری

قابلیت با جمپا  آموزشی ویژه محصول

 مدل  100طراحی و ساخت بیش از 

که دانش آموزان  هواپیما  ارائه میگردد ،

میتوانند در بخش ایده عالوه بر آموزش 

 نمایند . پردازی جشنواره شرکت 

 محصول اول

  جمپا

 مجوز ورود به جشنواره موتور کشی  –گالیدر 7 3 10

 دریافت گواهی  مدل2موتور کشی  7 1 1 عدم نیاز دوم

 هوافضا عضویت باشگاه مدل 2موتور کشی  7 1 1 عدم نیاز سوم

 

 بال عوض بسته های حمایتی

ویژه دانش آموزانی که توان مالی خرید ندارند جمپا بسته های آموزشی  ،پژوهش سراهای دانش آموزی و عملکرد فعالیتبه با توجه 

  گردد. اد و عالقه در بخش هوانودی هستند به صورت رایگان توزیع میدارای استعد لیو

 عنوان زمان

  سراها و مراکز درپژوهش برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان مرحله اول )تیرماه تا شهریور(

(مرحله دوم )مهر تا آذرماه در مدارس برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان   

مهلت ارسال-آبان ماه 30مرداد تا  20  طراحی و ساخت -پردازیبخش ایده  

آبان ماه 30 دریافت کارت هوشمند شرکت در آزمون و   

بهمن ماه 3تا   1 ()انتخاب منتخبین مدارس مسابقه مرحله اول   

بهمن ماه 10تا   9 (مسابقه مرحله دوم )انتخاب منتخبین شهرستان   

بهمن ماه 21تا  12 (مسابقه مرحله سوم )انتخاب منتخبین استان   

7931ماه اسفند  کشوری() چهارم مسابقه مرحله    
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 کارگاه مربیگری حمایتی ویژه دبیران ورابطین آموزشی

یک مربی به صورت حمایتی  با توجه به  ،دبیران آموزشی با طرح هر مدرسه رابطین و برگزاری کارگاه های آموزشی مربیگری ویژه

نسبت به توانند در مرحله اول  می های دانش آموزی محترم پژوهش سرا باشد. مدیران ها در دست اقدام می ه بندی استانیسهم

ت به اجرای نسب  97-91و در مرحله دوم با توجه به ابالغ به مدارس در سال تحصیلی  پژوهش سراافراد نفر از  2معرفی حداقل 

  .نسبت به ثبت نام متقاضیان )دبیران ،رابطین آموزشی ( جهت شرکت در کارگاه مربیگری جمپا اقدام نمایند طرح هر مدرسه یک مربی

و  آموزشی های دوره برگزاریبه نسبت  هوشمند مربیگری جمپا کارتو مجوز فعالیت دریافت و آزمون در قبولی از پس مربیان**

 . نمایند اقدام مدرسه تیم انتخاب جهتدر بین دانش آموزان در   مسابقه

 مربیان جمپا()بخش    www.jampa.ir: ) ثبت نام  آنالین در سایت  جشنواره 
 

 

 ردیف
سهمیه حمایت آموزش  استان

 رایگان
 استان ردیف

سهمیه حمایت آموزش 

 رایگان

 نفر120 فارس 17 نفر90 اردبیل 1

 نفر110 قزوین 11 نفر250 اصفهان 2

 نفر90 قم 19 نف70 البرز 3

 نفر50 کردستان 20 نفر75 ایالم 4

 نفر10 کرمان 21 نفر120 آذربایجان شرقی 5

 نفر95 کرمانشاه 22 نفر100 آذربایجان غربی 9

 نفر90 کهکلویه و بویر احمد 23 نفر10 بوشهر 7

 نفر110 گلستان 24 نفر350 تهران 1

 نفر100 گیالن 25 نفر90 چهارمحال و بختیاری 9

 نفر95 لرستان 29 نفر90 خراسان جنوبی 10

 نفر140 مازندران 27 نفر135 خراسان رضوی 11

 نفر10 مرکزی 21 نفر90 خراسان شمالی 12

 نفر15 هرمزگان 29 نفر190 خوزستان 13

 نفر15 همدان 30 نفر10 زنجان 14

 نفر100 یزد 31 نفر10 سمنان 15

 نفر200 شهرستان تهران 32 نفر90 سیستان و بلوچستان 19

http://www.jampa.ir/
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 هوانوردی-شرایط تجهیز رایگان پژوهش سراهای دانش آموزی به حوزه هوافضا

مورد  ،برگزاری جشنواره ملی پرواز آزاد ایران براساس موارد زیرارزیابی پژوهش سراهای دانش آموزی با توجه به شیوه نامه اجرایی و 

 :گردد  بررسی قرار گرفته و تجهیز می

 حضور در کارگاه های آموزشی  استقبال دانش آموزان منطقه از طرح مدرسه تا پرواز و-1

 مورد نیاز جهت مربیگری  های نیروی معرفی -2

 جهت تجهیز  پژوهش سرا یمناا هیئتانتخاب نماینده باشگاه و موافقت  -3

 فضای اختصاصی جهت استقرار باشگاه هوافضای جوان در پژوهش سراها-4

 اپلیکیشن جمپا 
داوری  ی نحوه مورد نیاز جشنواره شامل اطالعیه و اطالعات کلیه توانند برای دریافت میمحترم پژوهش سرای دانش آموزی مدیران 

 .(  iranjampa: مدیران در اپلیکیشن رمز ورود) کننداقدام اپلیکیشن نصب  نسبت به دانلود وجشنواره 

 انتخاب پژوهش سرا و مربی نمونه جمپا
) اهداءلوح تقدیر ،تندیس یه همراه جایزه  جشنواره ملی پرواز آزاد ایران انتخاب و تجلیل از برترین مدیر و مربیهمزمان با برگزاری 

 صورت می گیرد. بهار آزادی( سکهویژه 

 اطالع رسانی و تبلیغات 

 توضیحات محل نصب زمان توزیع مرحله اول
 شبکه دوم سیما–رسانه ملی  پژوهش سراهای دانش آموزی ومدارس اردیبهشت ماه پوستر دوره های آموزشی دانش آموزان

 توضیحات محل نصب زمان توزیع مرحله دوم
 97در شهریور ماه رونمایی پوستر سراهای دانش آموزی ومدارسپژوهش  مهرماه پوستر اصلی جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

 دبیرخانه مرکزی جشنواره 

 19016623090پشتیبانی :   33232238تلفن :   مرکز رشد خالقیت برتر – الوند سوم –بزرگراه شهید نواب صفوی–تهران 

مشخصات  ضمن تعیین رابط استان، ،به مخاطبیندر امور جشنواره و پاسخگویی  به منظور تسریعلذا خواهشمند است 

 به صورت مکتوب  اعالم گردد. ، به دبیرخانه جشنواره فرد منتخب 


