
 

 

 

 

 ناریسم نیقوان

 و دوره اول و دوم متوسطه ییدوم ابتدا دوره

 

 ،یو مهندس یاز جمله فن یپژوهش -یگوناگون علم یها و رشته ها شیدر گرا یعلم ینارهایحاضر در بخش سم یها پژوهش

و سالمت،  هیو بدن انسان، تغذ ی)پزشک یستیعلوم ز ،یو انسان ی(، علوم اجتماعیاضیر ست،یز ک،یزیف ،یمی)ش هیعلوم پا

 دیتجد یها ینانو، انرژ ،ینیو معارف د ی(، علوم اسالمیولوژیکروبیم ست،یز طیمح ،یشناس اهیگ ،یداروساز ،یجانورشناس

 و نجوم هستند. یفناور ستیز ،یسیو برنامه نو وتریکامپ ،یهنر و معمار ر،یپذ

 یثبت نام کنند، م نایس یدانش آموز یپروژه ها یالملل نیجشنواره ب یعلم ینارهایکه در بخش سم یدانش آموز یها گروه

 یها نیالزم، جزء برتر یاستانداردها تیشده، مطالعه کنند تا بتوانند با رعا نییبخش تع نیا یرا که برا ینیقوان ستیبا

 جشنواره باشند. 

 جیو اول و دوم متوسطه نتا ییدر مقطع دوره دوم ابتدا یعلم ینارهایشرکت کننده در بخش سم یدانش آموز یها گروه

 یعلم ناریسم کیدر قالب  دکنندگانیداوران و بازد اتیه یو مقاله برا نتیخود را به صورت پاورپو یقاتیو تحق یپروژه علم

 ارائه خواهند نمود.

 یعلم ینارهایشرکت کننده در بخش سم یحاکم بر گروه ها نیقوان

 نفر است. و هر دانش آموز مجاز است  5. تعداد نفرات مجاز شرکت کننده در هر گروه حداکثر 1

تا حداکثر  هیزمان ارا انی. هر گروه پس از پاستین شیزمان دارد که قابل افزا قهیدق 20خود  ناریسم ی هی. هر گروه جهت ارا2

 .ردیگ یداوران قرار م تئیمورد پرسش ه قهیدق 10

 گردد. یگروه م ازیراهنما سبب کسر امت ریبه پرسش داوران پاسخ دهند. دخالت دب یستیگروه با یاعضا فقط

 کنند. یبه پرسش ها همکار ییدر پاسخ گو یستیگروه با یاعضا یتمام

که به آن ها اعالم خواهد شد، راس ساعت مقرر در محل  یمطابق با جدول زمان بند ستیبا یهر گروه شرکت کننده م .3

 شده، گروه حذف خواهد شد.  نیحضور داشته باشد. در صورت عدم حضور در زمان مع ناریسم ی هیارا

خود  ناریسم هیارا یمانده برا یتواند از زمان باق یزمان از دست رفته قابل جبران نخواهد بود و گروه م ر،یصورت تأخ در

 استفاده کند.

صورت زمان  نیا ریدهند. در غ لیداوران تحو ئتیخود را به ه نتیپاورپو نارها،یاز شروع سم شیهمه گروه ها موظف اند پ .5

 آن ها کسر خواهد شد. یا قهیدق 20دستگاه پخش از زمان  یرو لیفا یو کپ لیتحو

 است. یاریگروه ها اخت یبروشور برا هی. ته.6

 است: لیشود به شرح ذ تیرعا نتیمقاله و پاورپو هیدر ته دیکه با یکل چارچوب
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 :مقاله

 خدا نام اول، صفحه ●

 مطالب فهرست ●

 دهچکی  ●

 واژه ها دکلی  ●

 پژوهش( نهیشپی) مقدمه  ●

 ها و روش کار شآزمای الزم، ابزار و مواد  ●

 یریگ جهیو نت جینتا لیو تحل هتجزی  ●

 منابع  ●

 ( یاری)اخت گزاری سپاس  ●

 و ....( بیترت نش،یمطالب و صفحات )فونت، چ میتنظ

 (:powerpoint) نتیپاورپو

  یو نگارش امالیی غلط وجود عدم  ●

 و رنگ فونت ها( نهزمی پس رنگ انتخاب در دقت و مناسب فونت از استفاده) باشد خوانا مطالب  ●

 نرود. نیو ارتباط آن ها از ب بیباشد که ترت یمطالب طور میمحتوا و تنظ نشچی  ●

 نتپاورپوی مختلف صفحات در نمودار و عکس از استفاده  ●

 اجمال و تناسب با موضوع ت،یبودن محتوا، کفا دهگزی  ●

 نتیدر پاورپو طوالنی جمالت از استفاده عدم  ●

 و منابع بندی جمع مطالب، فهرست داشتن ●
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