
 

 

 

 یبخش عموم نیقوان

 نایس یدانش آموز یپروژه ها یالملل نیب جشنواره

 

را که  ینیقوان ستیبا یثبت نام کنند، م نایس یدانش آموز یپروژه ها یالملل نیکه در جشنواره ب یدانش آموز یها گروه

 جشنواره باشند.  یها نیالزم، جزء برتر یاستانداردها تیشده، مطالعه کنند تا بتوانند با رعا نییبخش تع نیا یبرا

شده اند، به هنگام ثبت از صحت انتخاب  یطبقه بند یلیمقاطع تحص کیها به تفک شیاز رشته / گرا یبعض نکهیتوجه به ا با

 . دییحاصل فرما نانیاطم رشاخهیمقطع، بخش، شاخه و ز

 :یعموم نیقوان

 ندارد.  یداور جیدر نتا یریتعداد نفرات در هر گروه تأث. نفر است 5. تعداد نفرات مجاز شرکت کننده در هر گروه حداکثر 1

در صورتی که در هر بخش  .انجام شده باشد دانش آموزان خود کارهای شرکت داده شده در جشنواره می بایست توسط. 2

 و یا از امتیاز تیم کسر می نماید. حذفده کار دانش آموز نبوده است تیم را ارایه ش کارداور تشخیص دهد 

 ره می باشد و در صورت استفاده ازجشنوانسخه دست سازه خود در  اینمونه  مجاز به استفاده از. هر گروه شرکت کننده تنها 3

 .گردد دست سازه گروه های دیگر تیم حذف می

 باشد. یاستاندارد محاسبات م اری، معگرایشبه کار برده توسط داور/داوران هر  یریو ابزار اندازه گ اسی. مق4

خواهند کرد  یریجلوگ جشنوارهبرنده و ... به  رمعمول،یخطرناک، غ رمجاز،یقطعات غ ایداوران از آوردن مواد  ئتیه ای. داور 5

 .دییفرما یداخودداریمجاز اک ریغ لیاز آوردن وسا نیبنابرا

شوند( توسط  یمحسوب م ازیاز امت ی)که بخش علمی و فنی، از نظر هر گرایش. هر گروه شرکت کننده قبل از شرکت در 6

 .رندیگ یقرار م یابیداوران مورد ارز ئتیه

حضور  تعیین شده یراس ساعت مقرر در محل برگزار ،ی. هر گروه شرکت کننده موظف است مطابق با جدول زمان بند7

 صورت حذف خواهد شد. نیا ریاست در غ یهیداشته باشد بد

است و در  زیبه عهده شرکت کنندگان عز برگزاری  نیدر ح ایو ... لوازم و سازه قبل  یشکستن، بازشدن قطعات، خراب .8

 شود. یشده به گروه داده نم نییتر از وقت تع شیزمان ب ل،یقب نیاز ا یناگهان یصورت هر گونه رخداد

 شود. یگروه شرکت کننده در آن ثبت نام کرده اند، برگزار نم 20که کم تر از  گرایش هایی. 9

 کلیه اعضا تیم می بایست کارت شناسایی عکس دار همراه خود داشته باشند.. 10

و صرفا دانش را در حین مسابقه ندارند.  مسابقه محل برگزاریحق ورود به  همراهان یمسابقات گرایشهای چ یک از. در هی11

 آموزان تیم ها اجازه ورود دارند. عدم رعایت این مورد با حذف تیم همراه خواهد بود.
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حین تیم ها را در اجرای  در زمان دیگر تیم ها حق راهنمایی و مداخله انمعلمان، اولیا، مدیران و همراه. در هیچ گرایشی 12

 عدم رعایت این مورد با حذف تیم همراه خواهد بود. ندارند برگزاری

. حفظ حجاب و شئونات اسالمی و عمل به قوانین جاری کشور و آموزش و پرورش بر همگان الزامی است و بدیهی است 13

 همراه خواهد بود. جشنوارهعدم رعایت آن با حذف تیم و اخراج از محل 

سینا گسترش ارتباطات علمی، آشنایی با مراکز  پروژه های دانش آموزی لمللی. برخی از اصلی ترین اهداف جشنواره بین ا14

پژوهشی و آموزی و نهادینه کردن اخالق در حوزه علوم و پژوهش است لذا هرگونه درگیری، پرخاشگری و توهین از طرف 

 د.همراه خواهد بوجشنواره اعضا و یا سرپرست و همراهان تیم با حذف تیم و اخراج تیم از محل 

تنها اعضا تیم ها اجازه اعتراض به داوری را دارند و همراهان تیم حق ورود و اعتراض را ندارند. روند اعتراض به داوری به . 15

شرح ذیل می باشد در صورتی که از هر مرحله نتیجه حاصل نشد و تیم معترض و یا شخص رسیدگی کننده هیچ یک مجاب 

 .مراجع باالتر پیگیری نمایندتوانند از  ندگان میکن تشرک نشدند

 گرایش.سرداور 1

 گرایش. ناظر 2

 . دبیر فنی و یا مسیول بخش3

 . دبیر علمی4

 . دبیر جشنواره5

در صورتی که متوجه موردی شدند می توانند موارد را از طریق مکاتبه کتبی با دبیرخانه پیگیری  جشنوارهتیم ها بعد از اتمام 

 نمایند.

در زمان تعیین شده در محل تعیین شده حاضر شوند . تاخیر  بیش از پنج دقیقه با حذف تیم همراه . تیم ها می بایست 16

 خواهد شد.

 . در کلیه گرایش ها تصمیم و نظر داور و مسیولین جشنواره معیار عمل خواهد بود و تیم ها می بایست از آن تبعیت کنند.17

 رزندان ایران زمینبرای همه ف با آرزوی موفقیت و توفیقات روز افزون
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