
 

 

 

 

 

 

 

    مسابقه  ورود به -7
   



  

   

  

    
 شناسایی   

 مشکل

 خلق

هاایده  

 ایجاد 

حلراه  

 طراحی

 آزمایش

 انتقال

 نتایج

  ورود  

 به  مسابقه

ترسیم 

 نتایج 



   !ارائهزمان 

علمی  يکامل دارید، وقت آن است آن را با دیگران تقسیم کنید. مسابقه يکه یک پروژهحاال 

خود را با یک هاي دهد تا پروژهیک رقابت آنالین است که به شما این امکان را می، هاي خالقایده

  به اشتراك بگذارید.کل کشور  در، القانه و نوآورانه حل مشکل خو با روش  یاستاندارد جهان

  

 هاي خالقنمایشگاه ایدهبخش و در  www.Jaziredanesh.ir تان، در سایت براي اضافه کردن پروژهابید و پس حاال بشت

  دهد.را در اختیار شما قرار می خالقانههاي ایده اطالعات و ،از منابع ي بسیارينام کنید. این سایت مجموعهثبت

  

هایی در مورد یک ثبت از قوانین گرفته تا فرم عضویت و توصیه-بدانید  عضویتي بارهدراست  که نیاز چیزيآن تمام این سایت، 

  دهد. قرار می در اختیارتانبه سادگی  -و موفق گیرچشم

  
   



  

 
  

  

  

  

  

  

   

 فرم عضویت



  فرم عضویت

  

باید گفت که شما اما -اي آمده است طرز فکر محاسبه پی متد علمی یا مهندسی/هاي مختلف شروع شده و درفرم عضویت در بخش

  اید!انجام داده از قبلکل این کارها را 

  

درنتیجه، اگر یک وقت به مشکل برخوردید، همیشه  دارد.هاي مفیدي لینکهر بخش، 

   در راه است!کمک 

  خواهیم کرد.ها اشاره که به آن باشدمیفرم عضویت شامل مواردي 

  

  

   



  فرم عضویت

  

  خالصه

  در مورد من/ تیم

  موضوع/ طرح

  تحقیق

  روش/آزمایش کردن و طراحی دوباره

  نتایج

  گیري/ گزارشنتیجه

  ها و تقدیرهافهرست مرجع

  

 



  نتایج ي خالصه

یادتان باشد کنند. حتما احتماال نخستین چیزي است که داوران به آن نگاه می خالصه فعالیتتان

چه قرار است آنو  تانتان، مراحل پروژهله یا مشکلامسدر مورد و دقیق مختصر  ،شفاف ايخالصه

 ، بگنجانید.یا نه ایددست آورید و آیا موفق شدههب

 
 

   



 نتایج  يخالصه

  :به شرح زیر است بگنجانیدنتایج  يدر خالصهتوانید مواردي را که می

 ؟خاص از علم یا مهندسی تحقیق کنید يچرا تصمیم گرفتید در مورد این جنبه  

 بینی پیش ياید و فرضیه یا نتیجهله یا مشکلی که در مورد آن تحقیق کردهامس

 ...چیست؟ تانشده

 ؟را بنویسید تاناي از تحقیقهخالص 

 ؟تان به کار بردیدروش یا تکنیکی که در آزمایش 

 ؟چه کشف کردیدآن 

 بینی پیش يتان فرضیه یا نتیجهآیا نتایج آزمایش تان و این کهگیرينتیجه

 کند؟تان را تایید میشده

 اید، مفید خواهد بود؟جو کردهواي که جستدر حیطه ،هایتانطور یافتههچ 

 تان چیست؟کار بعدي 

 ارائه دهید.اي اسالیدي یا ویدئوي دو دقیقه 20توانید یک معرفی می 



 

  من  در مورد من/ تیم

  تان را با شور و اشتیاق و اعتماد به نفس معرفی کنید. هاید

  جلوي خودتان را نگیرید. 

  برنده شدن واقعا براي شما چه معنایی دارد؟ 

  میان بگذارید.تان به علم و مهندسی را با ما درعشق

  

 
  



  من  در مورد من/ تیم

  

  :به صورت زیر است بگنجانیدمن  يدرباره بخشِدرتوانید مواردي که می

 ی هستید؟هایتر عاشق انجام چه کارکنید و بیشکجا زندگی می 

 طور بر هشما به علم و مهندسی شده و این موضوع چ يدر اصل چه چیزي باعث عالقه

 زندگی شما تاثیر گذاشته است؟

 چه کسانی  اندکنید و به شما الهام بخشیدهشان میدانشمندان و مهندسینی که تحسین

 هستند؟

 ؟مواردي استچه  هاي شغلی یا تحصیلی شما براي آیندهبرنامه 

  د نطور زندگی شما را تغییر خواههو این جوایز چ چه معنایی داردشما  به نظربرنده شدن

 داد؟

   

 درباره من 



  موضوع/ طرح

 باید جالب و خالقانه باشد، به لحاظ علمی بیان شود و مرتبط با  ،(مخصوصا براي شما)تان موضوع یا طرح

  دنیاي امروز باشد.

 طور طبیعی به وبگنجانید که بسیار متمرکز باشد، در آن اي را بینی شدهپیش يباید یک فرضیه یا نتیجه

 بسازد.برایتان تان را دنبال کند و دانش موجود را لهامس

  

  

   



  موضوع/ طرح

  بگنجانید:در قسمت موضوع /طرح توانید مواردي که می

 کنید یا مشکلی که سعی اصلی که در مورد آن تحقیق می يلهامس

قابل  تان خاص ولها(مطمئن شوید که مس .دارید حلش کنید

 و براي تحقیق ایمن باشدگردد گیري باشد، به لحاظ علمی بیان اندازه

 )و مشکلی برایتان ایجاد نکند.

 چه ، مایشند آزآیکنید طی فرفکر می :تان یا نتایجی که انتظار داریدفرضیه

 را نشان خواهد داد؟اتفاق طور این هتان چافتد و نتایجاتفاقی می

 

   



  

  تحقیق

 بخشد. اما تحقیق عالی و ارزش میاعتبار  ،به پروژهو مناسب تحقیق خوب  یک به خاطر داشته باشید

  رود.می ، یک گام فراترگیردتواند از این پروژه بهره طور میهبا نشان دادن این که دنیاي واقعی چ

  

 
 

 

   



 تحقیق

  :به صورت زیر است بگنجانیددر یک تحقیق خوب و مناسب توانید مواردي که می

 ارائه بدهید.اندتان انجام دادهي انتخابیدر حیطهقبال اي از کارهایی که دیگران خالصه ، 

 تان شکل داده است.ق در مورد این کار به پروژهطور تحقیهکه چبدهید  مختصري توضیح 

  

  

  

   



  متد/ آزمایش و طراحی دوباره

 اید. استفاده کردههایتان یندهاي آزمایشی خوب براي آزمایشآفر وها از تکنیک نشان دهید 

 توصیف  اساسی یاتیطور واضح و با جزرا به هاي الزم در این خصوصچنین، متدها و استراتژيهم

  کنید.

 
 
 

   



  متد/ آزمایش و طراحی دوباره

  

  :به صورت زیر است بگنجانید در این قسمت توانیدمواردي که می

 آیند آزمایش...توصیف گام به گام آزمایش یا فر 

 مرتبط است)با کارتان تان (اگر متغیرهاي مستقل و متنوع 

 طور مطمئن شدید آزمایش یا هگزارشی در مورد این که چ

 ؟عادالنه استتان یند آزمایشآفر

 و  هکجا روي داد تاناطالعاتی در مورد این که آزمایش

 ؟نداهبه کار رفت در این امر، تجهیزاتی که

  براي این کار استفاده کردید.فهرستی از اقدامات ایمنی که 

 
   



  نتایج

 و الگوهاي روندهایی را که -ثبت و ارائه کنید  ،اي صحیح، نتایج یا مشاهدات مرتبط را به شیوهداده

  نمایید.کنند، توصیف تاییدشان می

  

   



  نتایج

به صورت زیر  بگنجانید در قسمت نتایج  توانیدمواردي که می

  :است

 ها یا مشاهداتتان، مانند دادهترین نتایجتوصیفی از مهم... 

 ایدالگوها یا روندهایی که ذکر کرده... 

 طور واضح در یک جدول، نمودار هباین موارد –تان ي کلیديداده

 .یا گراف نشان داده شود

 

   



  ات گیري/ گزارشنتیجه

  

 يکنندهله یا مشکل اصلی، و این که آیا تاییداتان به مسپاسخ آزمایش يتان باید نحوهگیري یا گزارشنتیجه          

  را توضیح دهد. باشد یا نه؟میتان فرضیه     

   



  اتگیري/ گزارشنتیجه

گیري در قسمت نتیجهتوانید مواردي که می

  :گونه استاین بگنجانیدگزارش /

 تاندقیق از نتایجاي خالصه... 

 يکنندههایتان تاییدتوضیحی از این که آیا یافته 

 ؟و چرا ؟ستهتان بینی شدهپیش يفرضیه یا نتیجه

  تان. هاي موجود در نتایجتوجه به محدودیتدقت و

قابل اعتماد هستند یا متدتان  درصد100ها آیا آن

 حدي ارتقاء یابد؟تواند تامی

  تان در آینده داشته باشد و نتایجشاید نوع تاثیري که

این تان به شما تري الزم شد. آیا نتایجاگر کار بیش

 تري بپرسید؟دهد تا سواالت بیشمیرا انگیزه 
   



  ها فهرست مراجع و قدردانی

  

 دریافت هایی که را تایید کنید و در مورد کمک ایدنموده ها رجوعمهم است منابعی که به آن

تان خواه بررسی تجهیزات و مطالب براي اطمینان از این که پروژه–د یصادق باشکامال اید، کرده

چه باشد، با براي افراد مربوطه صحیح باشد، و خواه کمک گرفتن از تجهیزات ناآشنا باشد. هر

  تان استناد کنید.یات واضح به مراجعیجز

 نمایید.ها تقدیر و تشکر اند تهیه و از آنا کمک کردهدر این قسمت لیستی از افرادي که به شم

 

   



  ها اجع و قدردانیفهرست مر

  :شامل موارد زیر است بگنجانید در این بخش توانیدمواردي که می

 ها استفاده تان از آنهایی که در تحقیقسایتها و وبها، مقاالت نشریهفهرستی از کل کتاب

سایت) را (یا اسم و آدرس وب اثر و تاریخ نوشته شدن آن اثر اید. مولف اثر، عنوانکرده

 .بگنجانید

 تان کمک کرده (مانند والدین، معلمان، استادان یا مربیان) از هر کسی که به شما در پروژه

  .با جزییات کامل بنویسیددقیق و اند را ار یا کمکی که برایتان انجام دادهو ک. تشکر کنید

 یک مدرسه یا  (شاید آزمایشگاهِ .ایدها دسترسی داشتهکه به آن و امکاناتی ات تسهیالتییجز

 اید.ها استفاده کردهبراي کارتان از آنتجهیزات خاصی که  يهمهدانشگاه) و 
   



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 سالمت و امنیت 



 

  سالمت و امنیت

است. اگر قوانین رسمی  و اساسی براي ما بسیار مهم همسالمت و امنیت افراد و حیوانات در این مرحله، 

  نخواهید گرفت.و مورد تایید قرار  را نقض کنید، فاقد صالحیت خواهید شد

 

   



  سالمت و امنیت

 

مگر این که در یک آزمایشگاه، مرکز  ؛حق ندارید از مواد شیمیایی استفاده کنید

هاي اید از دستورالعملکار کنید. ب و دهتحقیقاتی یا آزمایشگاه مدرسه ثبت ش

یات تماس/ مکان آزمایشگاه و یبه همراه جز ها راایمنی پیروي کنید و آن

  کنید.اضافه  تانبه پروژهمدیر آن آزمایشگاه، 

 
  



  سالمت و امنیت

 

شیمیایی خطرناك نیاز به استفاده از موادتان پروژهکنید اگر فکر می

تان (یا مدیر مربی- بزنیدها دست خودتان به آننباید  هرگز دارد،

ات تماس یید. لطفا جزنانجام ده براي شما آزمایشگاه) باید این کار را

  مربی/مدیرتان را در اختیار ما قرار دهید. 

  

نیاز به  به گمان شما،کنید که شیمیایی استفاده می ياگر از یک ماده

 .بکنیدتان را هاي ایمنی و سالمت خاصی دارد، لطفا تحقیقدستورالعمل

هاي از مربی/ مدیرتان درخواست آموزش کنید و از تمام دستورالعمل

کنید را به قابل اجرا پیروي کنید. لطفا هر دستورالعملی که دنبال می

  نمایید.ضمیمه  ات تماس مربی/ مدیرتانییهمراه جز
   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

   هاي نهایی توصیه



  تاني عضویتنحوه

  

  .هاي مهم را به خاطر بسپاریدوصیهتان است. این تي کلیدي در مورد فرم عضویتنکتهتان، ي انتقال پروژهنحوه

  

  

  !تان فکر کنیدبه مخاطبان

  تان را به همه انتقال دهید، نه فقط به یک دانشمند دیگر. خواهید ایدهشما می

  یندتان فکر کنید. آصحبت کردن در مورد فر يبه نحوه

  کنند؟ي شما را به خوبی درك میایدهها آیا آن-تان توضیح دهید دوستان و معلمانابتدا آن را براي والدین، 

  

   



  .استفاده کنید از تصاویر و فیلم

تواند می واقعتان وجود دارد. یک فیلم کوتاه دري عالی براي جان بخشیدن به پروژهیک شیوه

محصول نهایی یا ابتدایی د توانتان را به نمایش بگذارد، درحالی که یک عکس میپروژه

  را نشان دهد.  تانآزمایش

اما فراموش نکنید فقط -به دیگران است تان هایی عالی براي انتقال پروژهکل این موارد، شیوه

توانید و هرگز نمی اید، استفاده کنید.وجود آوردهههایی که خودتان بتوانید از تصاویر و فیلممی

 تصاویر دیگران بهره بگیرید.ها و از فیلمدر کارهایتان 

 
  .بررسی کنیدکامال تان را درستی داده

  تان باید صحیح باشد.داشتید، نیافتید، داده و محاسباترا که انتظار  چیزيحتی اگر 
   



  .شواهد را بگنجانید

  

هر بخش  شوند تا، کلمات شمرده میدر فرم عضویت

طور واضح و مختصر منتقل شود، اما اگر شواهد به

طور واضح نشان ي براي تایید آن دارید، آن را بهتربیش

  تان اضافه کنید.دهید و به پروژه

به عنوان مثال، اگر میزان زیادي داده دارید، آن را در 

اید، آن را ـــد درست کردهکُ یک ضمیمه بگنجانید. اگر

  میان بگذارید.با ما در طریق لینک به منبع،از
   



  هااجازه

  

  مالکیت فکري

تان که خودتان براي پروژهتوانید چیزي نمیاما بینید، هایی را میها و موسیقیتصاویر، فیلم توانیدشما مید دیگر: مالکیت فکري افرا

  ي آن را داشته باشید. ، حتی اگر اجازهاضافه کنیدرا  ایدوجود نیاوردههب

  . نخواهید داشتتان ها را در پروژهآن امکان استفاده از ولیها اضافه کنید، لینکی را به آن موظف هستید فقطشما 

  ، فاقد صالحیت خواهید شد.انجام دهیداگر این کار را 

   



 هااجازه

  ندها و لوگوهارَاسامی بِ

  

  ها را بگنجانید. توانید اسم هر برندي را ذکر کنید یا لوگوي آنشما نمی

تان را کامل کنید، سازد تا پروژهکنید که شما را قادر مییکامپیوتري استفاده م يبرنامهتوانید به عنوان مثال، بگویید که از یک می

  تان بیاورید.ید نام آن را در فهرست مراجعتوانمیو فقط 

  



  نویسیمرجع

  

 (مثال، عنوان کتاب، مولف، سال انتشار، ارجاع به صفحه). .طور واضح نسبت داده شده باشندها بهقولمطمئن شوید که نقل 

  سند عنوان یک تان دارید، آن را بههاي زیادي براي اضافه کردن به مرجعطور واضح ارجاع دهید. اگر دادهبههمه چیز را 

اهد یافت، بسیار شفاف را خوست و قاضی چه چیزي ا تان در مورد این که آن چه چیزيحتما در پروژه-لینک شده اضافه کنید 

 باشید و چیزي را از قلم نیاندازید.

  

متعلق به خودتان است. سرقت  ،این کلمات یا اثر تمامِ کنیدادعا می شمارسد که گونه به نظر میاین  مورد نیاز،ارجاع ندادن مواردِ

 شد.خالف قانون است. بنابراین اگر مرجع را درست نگنجانید، فاقد صالحیت خواهید  ،ادبی

  

عنوان مثال اگر یک بررسی را کامل کرده شما نقش داشته باشند، به يدر پروژه يبه خاطر داشته باشید اگر افراد

  تان بگنجانید.هاي شخصی را در پروژهباشند، شما نباید داده
   



  هادرست کردن ویدئوها و ارائه

  

صمیم بگیرید که یک فیلم توانید تتان، میدر بخش خالصه

  اسالیدي را بگنجانید.  20اي یا معرفی دقیقه 20

تان کل پروژهبتواند تا تان است این طراحی براي خواننده

  را سریع مرور کند. 

  تان!براي نشان دادن خالقیت است رصتی عالیچنین، فهم

توانید از والدین خود کمک ئوها میبراي ساختن این وید

   ها مشورت کنید.و با آن بگیرید

   



  هاکردن ویدئوها و ارائهدرست 

  تان وجود دارد:هاي عالی براي درست کردن خالصهجا توصیهدر این

 نوجوانان  و د. داوران، معلماند، فکر کنیندر مورد این که چه کسانی احتمال دارد کارتان را ببین تان را مشخص کنید.مخاطب

  تان نباشد؟، کارشناس پروژهکافی شفاف است تا دیگران بتوانند راحت آن را بفهمند، حتی اگر آن فرد يآیا به اندازه-دیگر 

 آیا همه چیز جریان دارد؟-حل مشکل هستید  آیندِید؟ شما در سفر فریسعی دارید چه بگو تان چیست؟داستان  

 :خیلی تند صحبت کنید،  کننده باشند و اگرسردرگمتوانند مطالب زیادي ننویسید. اسالیدهاي شلوغ می واضح صحبت کنید

وار بنویسید و شکل داستان به آن تان فهرستخط عالی براي هر مرحله از پروژه تان گم خواهد شد. یکپروژهي مهم و اولیهاصول 

  بدهید. 

  لوگوها و اسامی  ازجمله. موسیقی و تصاویري که به شما تعلق ندارند، باشیدزیر پا نگذاشته مطمئن شوید که قوانین را

  برندها، را نگنجانید.

یک بخش  فراموش نشوداي عالی است، اما الزم نیست. فراموش نکنید! با این که اضافه کردن یک ویدئو یا اجراي کارتان ایده

  بگنجانید.تان شده در ایده و نوشته خالصه



  

  

  شما یک طرفدار حل مشکل هستید.

  ست!احاال وقت عضو شدن 

 


