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  قوانين عمومي :
  

محدوديتي در تعداد تيم هاي ثبت نامي يك ارگان وجود ندارد. منتها از هر مدرسه يك تيم رتبه خواهد   . 1
  داشت  يعني به باالترين رتبه ي آن مدرسه مقام داده خواهد شد. 

 نفر مي باشد. ٦نهايتا تعداد اعضاي يك تيم   . 2
بهمن  2٧اختتاميه جشنواره نيز شنبه برگزار خواهد شد.  ٩٧بهمن ماه  2٦مورخ  جمعهمسابقه در روز   . 3

 مي باشد.
ه دهد. عالوه بر مقاله، داشتن ئارا مقالههر گروه شركت كننده مي بايست پروژه خود را در به صورت   . 4

  .است الزامياي از پروژه براي اين بخش  دست سازه يا ماكت
 .كند شركت سمينار بخش در عنوان/موضوع يك با تواند مي تنها كننده شركت گروه هر  . 5
در محل مسابقه حضور داشته باشند. عواقب عدم حضور با  ديشركت كنندگان در كل زمان مسابقه با  . ٦

  .شركت كننده است
 . ه پروژه مي بايست توسط همه ي اعضاي گروه صورت گيردئتوجه داشته باشيد ارا . ٧
دخالت مشاور يا دبير راهنما سبب  و شودگويي به پرسش داوران تنها توسط اعضاي گروه انجام ميپاسخ . 8

  .كسر امتياز گروه خواهد شد
 .فرصت دارد قهيدق 15 تنها خودارائه  يمذكور برا ميداوران، ت ئتيتوسط ه داوري زمان در . ٩

 مي باشد. هزار تومان)صد سيتومان ( ٣٠٠٠٠٠هزينه ثبت نام براي يك تيم  . 10
 تنها در صورت عدم برگزاري تمام هزينه هاي تيم ها عودت داده خواهد شد.  . 11
 در صورت عدم حضور تيم ثبت نام شده، در مسابقه هيچ گونه مبلغي به ايشان عودت داده نخواهد شد. . 12
مي باشد لذا در صورت  قبول آيين نامه ، شرايط مسابقه و تيم داوريشركت در مسابقه به منزله ي  . 13

 اض فقط و فقط به اعتراضات كتبي رسيدگي خواهد شد.هرگونه اعتر
) قرار گرفته   1,0مالك هيأت داوران براي داوري در روز مسابقات،  آخرين ويرايش آئين نامه(ويرايش  . 14

بر روي سايت مي باشد. چنانچه تغييري در آئين نامه ايجاد گردد، در بخش اطالعيه هاي سايت به اطالع 
  . لذا توصيه مي شود براي اطالع از آخرين وضعيت و اخبار برگزاري مسابقات،شركت كنندگان خواهد رسيد

  مراجعه نمائيد. هرازگاهي به سايت رسمي مسابقات
و به تفكيك دختران و پسران  2و  1متوسطه  عدر دو مقط معماريه بندي در كليه گرايش هاي رشته برت . 15

تيم برتر  3تيم اول هر رده تنديس و لوح تقدير تعلق خواهد گرفت اما جايزه نقدي صرفا به  3مي باشد و به 
 كل در هر گرايش تعلق خواهد گرفت.

تيم باشد فقط و فقط مقام اول كل  ٢٠تبصره :  در صورتي كه تعداد تيم هاي يك گرايش كمتر از 
  آن گرايش جايزه نقدي را دريافت خواهد كرد.
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  معمارانه پردازي ايده
  
  .باشد نو طرح بايد و است آزاد طراحي ايده موضوع -
  

 توضيح يك صرفا مقاله آن، بدون كه شود مي محسوب مقاله از مهمي بسيار بخش گيري نتيجه و پردازي ايده
  .ندارد خاصي ارزش و است علمي

 است رسيده شما ذهن به يا كه بپردازيد موضوعتان مورد در معضالتي و مشكالت به بايد مقاله شرح انتهاي در
 و شده بشري زندگي شدن تر راحت موجب آن حل براي اي ايده كه باشد مي بحث مورد علمي جامعه در يا

  .بگشايد آينده در را علم از جديدي هاي شاخه است ممكن
 هاي سايت كه شد خواهد پردازي ايده بالتبع و معضالت فهميدن به منجر موضوع يك در شما علمي تسلط
 نخست صفحه در امر همين براي. نمود خواهند ايفا امر اين در را اي عمده نقش پژوهشي معتبر و رسمي
  .اند شده ذكر مهم هاي سايت اين از برخي آموزي دانش علمي سمينار رسمي سايت
 سال چندين حتي ديگر كسي را آن ايده و بپردازيد موضوعي معضالت و مشكالت به فقط شما است ممكن
  .نمايد بيان ديگر
 و شهري فضاي يك شدن بهتر مانند. باشند گذشته در شده ثبت ايده يك شدن بهتر براي توانند مي ها ايده

 ايده يك تواند مي كه دارد وجود جهان در پردازي ايده براي زيادي هاي تكنيك و آن توسعه طرح توجيه يا
  داشت خواهد بسزايي نقش زمينه اين در فكري بارش. . كند نزديك سرانجام مرحله به را ساده و خام
 هر و دهيم قرار خود كار سرلوحه را پيشرفت تا نمود ذكر توان مي تأمل قابل نكاتي سمينار برگزاري از پس

  .باشيم پيشين سمينار از بهتر سمينار
 سايت در مقاله ثبت ها، ايده به رسيدن جمله از كارها برخي براي مناسبي فرصت سمينار از پس همچنين

  .باشد مي. … و كتاب چاپ علمي، هاي ژورنال و رسمي هاي
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  :شود رعايت مقاله تهيه در بايد كه كلي چارچوب
 به منجر هركدام، ترتيب به و دقيق رعايت كه شوند مي اساسي و مهم بخش چند شامل رسمي هاي مقاله
  : است شده ذكر زير در ها بخش اين. گردد مي بخش آن در كامل نمره كسب
  )جلد روي(كار نخست صفحه
 را تحقيقاتي كار ويژگي تمام بايد و باشد خالقانه نامگذاري(. ………………………:  موضوع عنوان
  .)دهد نشان
  .)نمودند ياري علمي امر اين در را شما كه اساتيدي يا استاد(.. …………………:  راهنما اساتيد/استاد
  …………………… : پژوهشگر و محقق

  .………………………… : مدرسه نام
  13٩٧ بهمن

  
 غياث مثال عنوان به. است اهميت داراي نيز مقاله در شما نويسندگي. گيرد مي قرار خدا نام به صفحه اين در

  :نويسد مي خدا نام به بجاي پي عدد درباره خود رساله ابتداي در كاشاني جمشيد كار دوم صفحه: الدين
  .متن نويسندگي در خالقيت يعني اين و! است آگاه آن قطر بر دايره محيط تقسيم عدد از كه كسي آن بنام

   :مقاله شروع
 بايد ترتيب به و شده ذكر زير در كه كند مي تبعيت ساختاري از جهاني هاي استاندارد با صحيح مقاله يك

  .شود رعايت
  فهرست: : شود مي ذكر فهرست قسمت در شما كار مربوطه صفحه و اصلي هاي بخش

 موضوع بايد مقاله چكيده. كنيد مي نويسندگي خود قلم به را تان علمي مقاله كل خالصه شما بخش اين در
 مراجع و فرمول معادالت، جدول، شكل، جزئيات، بيان از و كند بيان را شده انجام تحقيقي چكيده:  كار نتايج و

 محدود پاراگراف دو يا يك در كه شود تهيه كلمه 300 در حداكثر و فشرده مقاله چكيده. شود خودداري
  شود توجه مقاله موضوع اصل به بايد تنها و ميشود

 پرداختن براي مشكالت به رسيدن اصلي، متن خالصه مقدمه، خالصه از اعم مقاله هاي بخش تمام چكيده، در
  .شود مي ذكر خالصه بصورت … و حل راه و ايده به

 توانيد مي. شود مي آورده بخش اين در تان علمي مطلب به پرداختن و شروع براي شما ابتدايي گام: مقدمه
  بنويسيد را موضوعتان علمي هاي واژه درباره توضيحاتي يا تاريخچه بخش اين در

 موضوع معضالت و مشكالت به پرداختن مقاله انتهاي در. باشد مي كار اصلي بخش قسمت، اين: مقاله شرح
   دارد بسياري اهميت) گيري نتيجه(بعد قسمت در اي ايده دادن براي بحث مورد

 با بحث مورد مشكالت از يكي حل براي پژوهشگر شماي جانب از پيشنهادي راهكار و ايده ارائه: گيري نتيجه
 اين در علمي موضوع زمينه در رشته آن متخصصان يعني راهنما اساتيد با رايزني و شما مطالعات به توجه
  .شود مي نوشته بخش
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 داده توضيح آمده بدست نتايج و مرور خالصه صورت به كار در شده انجام مهم نكات گيري، نتيجه بخش در
  .شود خودداري بخش اين در چكيده قسمت تكرار از.  شوند

 را بحث موضوع گسترش يا و كرد اشاره جديد پژوهش قابل و مبهم نكات به ميتوان گيري نتيجه قسمت در
  .داد پيشنهاد آيندگان براي ديگر هاي زمينه به

 يك صرفا و نگرفته صورت اي نويسي مقاله عمال مقاله در پردازي ايده و گيري نتيجه بخش نبود درصورت
  .است علمي توضيح

 سمينار، اندركاران دست و دبير پژوهشگاه، كتابخانه، مدارس، افراد، از توانيد مي لزوم درصورت: سپاسگزاري
 سپاسگزاري قسمت، اين در اند كرده ياري خود پژوهش و تحقيق انجام در را شما كه …و داوران محترم هيأت
  .رساند مي تان پژوهش و تحقيق امر در را شما تالش ميزان سپاسگزاري. نماييد
 بايد مراجع تمام. نيست شماره داراي آن عنوان و گيرد مي قرار مقاله انتهاي در) منابع(مراجع بخش: مراجع

 دانشگاهي و علمي معتبر مراجع از استفاده. شود قيد بايد مراجع كامل مشخصات و باشد شده استفاده متن در
  .بخشد مي علمي غناي شما مقاله به تان بحث مورد رشته متخصصان و راهنما اساتيد تأييد مورد و معتبر

 به رجوع شخص، درباره كوتاه توضيحي ها، واژه توضيح براي مقاله صفحات در) زيرنويس(پاورقي از استفاده
  .بخشيد خواهد كارتان به مضاعفي علمي اعتبار قطعا … و مربوطه بخش و صفحه شماره ذكر با خاص منابعي

  .شود استفاده منبع عنوان به تواند مي نيز … و مقاله كتاب، بلكه باشد منبع تواند مي سايت فقط نه
  .را مذكور سايت نه بياوريد را معتبر منبع آن نام نموده ذكر را خود سخن معتبر منبعي از سايتي اگر

 شده، استفاده مقاله يا منبع از عكسي توان مي نويسنده خواست صورت در و بوده اختياري بخش اين: ضمايم
  نمود ذكر بخش اين در را … و مقاله در رفته كار به فرمول اثبات
 به … و مقاله كتاب، متن از استفاده درصورت و گرفت خواهد صورت شما جانب از مقاله نويسندگي پايان

 تواند مي نيز خالقيت بخش اين در. شود يكدست كارتان تا كنيد دقت ادبي نكات ساير و ها فعل ضميرها،
  .شد داده توضيح آن خالقيت مورد در تر پيش كه خدا بنام مانند. باشد دخيل
 جذب خالصه اين خواندن با مخاطب چون. است مقاله مهم بسيار هاي نويسندگي از) خالصه(چكيده نوشتن

  .خواند خواهد كامل را متن و شده كار كل
 كامل توضيحات با و جزئي و دقيق كارتان توانيد مي تا و ندارد وجود مقاله صفحات تعداد براي محدوديتي

  .باشد علمي
  

  : مقاله تهيه گرافيكي الگوي
 دارا ضمن و شده تهيه Word افزار نرم در موجود قابليتهاي از برخي براساس و گرافيكي صرفا نامه شيوه اين

 نيز آموزي دانش برتر مقاالت كتاب چاپ دهي سرعت براي سمينار داوري جدول در بخش اين امتياز بودن
 هيأت و مخاطبين ديد در بسزايي تأثير كار ظاهري بودن شكيل است ممكن همچنين. باشد مي اهميت حائز

  .باشد داشته داوران محترم
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  .باشد A4 صفحه اندازه
  .شود تهيه ستوني دو صورت به مقاله اصلي متن بخش تنها

   شود. خودداري (Footer) صفحه پا و (Header)صفحه سر در متن بردن كار به از
  .شود گذاري شماره مقاله هاي صفحه مقاله ساختار در فهرست وجود بدليل
  .باشد مي زير مطابق قلم نوع و اندازه
  .باشد مي 1٦ سايز به B Titr )جلد روي(نخست صفحه در مقاله عنوان

  .باشد مي 12 سايز به Times New Roman التين قلم و 14 سايز به B Lotus فارسي قلم
  .باشد (Bold)پررنگ و 1٦ سايز به B Lotus ها بخش عناوين

  .باشد 12 سايز به B Lotus )زيرنويس(پاورقي فونت
  .شود استفاده سطر 14 از بايد صفحه هر در

  . باشد مي Watermark بدون ،)گراند بك(زمينه پس بدون كادر، بدون مقاله متني فايل
  .باشد Justify بايد مقاله متن تمام

  
  شود رعايت آموزان دانش ارائه در بايد كه كلي چارچوب

  .باشد نمي انفرادي و بوده گروهي ها ارائه  -
  .شد خواهد داوري ارائه در تان علمي تسلط ميزان -
  .باشد منطبق هم با بايد تان ارائه در شما هاي صحبت و ارائه افزار نرم مقاله، متن فايل  -
  .بسازيد تان ارائه براي علمي متني بايد و شود مي محسوب شما سرايي داستان نوعي به شما ارائه -
 روي بر كالمي تسلط همچنين و تان مطلب روي بر كامل تسلط آن الزمه و بوده بداهه شما گري مجري  -

  .است ادبي هاي واژه
  … مخاطب با چشمي ارتباط رفتن، راه ها، دست بدن، فيزيك از استفاده يعني بدن فن -
  و درست واژگان از استفاده گفتاري، ادبيات موقع، به سكوت و صدا ميزان و حجم از استفاده يعني بيان فن -
  …دارد اهميت بسيار شما كلمات و صدا وضوح -
 اين در زمان از كمتر يا بيشتر ديگر سميناري در است ممكن. باشيد داشته توجه حتما را زمان مديريت  -

 در شما ارائه زمان. باشيد داشته توجه زمان به خود ارائه طول در. شود داده تخصيص شما ارائه براي سمينار
 تنظيم كمتر اي ثانيه چند موجود هاي احتمال برخي طبق بر را خود زمان كه است دقيقه 15 سمينار اين

! شد خواهد تلقي منفي امتياز دقيقه 15 از بيشتر بسيار يا كمتر بسيار زمان براي باشيد داشته توجه ولي كنيد
  .رسيد خواهيد دلخواه زمان به تمرين با
 چند از تواند مي و بوده A 4 سايز به بروشور. باشد مي تان ارائه تبليغ جهت ارائه روز در پوستر و بروشور -

 و خودتان نام و عنوان تان، ارائه ساعت و روز و بوده A 2 سايز به پوستر. شود تشكيل) لَت(خورده تا بخش
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 و مناسب ديزايني با تان ارائه در حضور براي مخاطبين جذب جهت اي خالصه ارائه، موضوع با مرتبط تصاوير
  .شود مي آورده آن در مرتبط
  .شد خواهد داوري تانارائه روز در مذكور نكات
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