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 مقدمه:  ـ الف
علوم و فناوري سلول هاي بنیادي و پزشکی طی سال هاي اخیر رشد چشم گیري در دنیا یافته است و شواهد مطالعات آینده پژوهی 

سال آینده این حیطه از دانش جایگاه ویژه اي در طب پیدا خواهد کرد و ارزش اقتصادي آن روز به روز افزایش می  20تا  10نشان می دهد در 
سال گذشته  10. جمهوري اسالمی ایران طی شودرا به این مهم اختصاص داده  کشورها از منابع و سرمایه يروریست بخشی ضیابد. از این رو 

آموزان عالقه تجربه مطلوبی در این زمینه داشته و توانسته است در سطح مرزهاي دانش حرکت و به دانش پایه این حوزه دست پیدا کند. دانش
 اي آینده براي پیشرفت کشور خواهند بود. مند به این حوزه از امیده

و دبیران  بر استفاده از ظرفیت ممتاز دانش آموزانسلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی  با تکیه  دومین مسابقات کشورياز این رو 
 برگزار می گردد.به شرح ذیل نو  با رویکرد يسازي این دانش در جامعه براي ترویج و بومیکشور  پژوهش سراهاي دانش آموزي

 اهداف: ـب 
 آموزش و ترویج  و بومی سازي علوم و فناوري سلولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی در بین دانش آموزان و دبیران  -1

فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان  عالقه مند به یافته هاي جدید علمی و پژوهشی در حوزه علوم و فناوري سلولهاي بنیادي  -2
 بازساختیو پزشکی 

 ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهش هاي ملی و بین المللی  -3

 کشف و هدایت دانش آموزان نخبه و عالقه مند به حوزه علوم و فناوري سلولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی  -4

 ایجاد ارتباط مناسب و پویا بین دانش آموزان پژوهشگر کشور در این حوزه  -5

و حمایت اعضاي هیئت علمی و ارگان هاي مختلف دولتی و  شرکت هاي خصوصی به فعالیتهاي دانش آموزان از طریق جلب توجه  -6
 معرفی دانش آموزان پژوهشگر برتر در این حوزه 

 ایجاد روحیه رقابت سازنده بین دانش آموزان به منظور ارتقاي سطح فعالیتهاي ایشان  -7

 وردهاي خالقانه دانش آموزان در زمینه علوم و فناوري سلولهاي بنیادي و پزشکی بازساختیفراهم نمودن بستري براي ارایه دست آ  -8
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 :مسابقات معرفی مسابقات و شرایط شرکت کنندگان ـ پ
مطابق گرایش ویژه دانش آموزان و دو گرایش ویژه دبیران و آموزگاران  4دومین مسابقات کشوري سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی در 

 جدول ذیل برگزار می گردد:

 
 پیوست انفردي /گروهی مخاطبین گرایش مسابقه ردیف

مقاله( پژوهشی/  1
 1پیوست  گروهی و انفرادي متوسطه اول ودوم  مروري)

 2پیوست  گروهی و انفرادي متوسطه اول ودوم فناوري هاي دیجیتال  2

3 
جام ملی سلول هاي 
بنیادي و پزشکی باز 

 ساختی
 3پیوست  (حضوري)گروهی و انفرادي  متوسطه اول ودوم

 4پیوست  گروهی و انفرادي متوسطه اول ودوم فیلم  آموزشی 4

کنفرانس سلول هاي  5
 5پیوست  گروهی و انفرادي دبیران زیست شناسی بنیادي

 6پیوست  گروهی و انفرادي دبیران و آموزگاران تألیف کتاب 6

  
 :مرحله کشوري مسابقاتسهمیه ادارات کل در  - ت

 
 
 
 

دوره دوم متوسطه  دوره اول متوسطه دوره دوم ابتدایی دوره اول ابتدایی گرایش مسابقه
 نظري

دوره دوم متوسطه 
فنی وحرفه  –کارودانش 

 اي
 - 5 5 - - پژوهشی مقاله

  5 5   مروري مقاله
 2 2 2 * - فناوري هاي دیجیتال

 - نفره 3تیم  1 - - - کاپ
 - فیلم 10 - - آموزشی فیلم 

  کنفرانس دبیران
 تألیف کتاب بدون محدودیت
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 :ـ معرفی برگزیدگان استانی براي شرکت در  مرحله کشوري مسابقات ث
 

	:رایش گ                                                                                                                  :نام استان

 کد ملی کد تیم تحصیلی  دوره  ردیف
نام و  نام 
 عکس امتیاز در استان تلفن تماس خانوادگی

1 
       

    
    

2 
      

    

    

3 
      

    

    

1 
       

    
    

2 
      

    

    

3 
      

    
    

 نام و نام خانوادگی
 کارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی
 معاون آموزش متوسطه استان

 تاریخ وامضا

 نام و نام خانوادگی
 مدیر کل آموزش و پرورش استان

 تاریخ و امضا

 
 آموزشی، ازمحتواهاي استفاده و مسابقه اجراي در احتمالی تغییرات و اخبار آخرین از اطالع کسب جهت :تذکر

قطب  مراجعه یا با شماره هاي تلفن  src.medu.irسراهاي دانش آموزي  است به پرتال کشوري پژوهش ضروري
 تماس حاصل نمایید.   پژوهش سراهاي دانش آموزي کشوري 
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  مقدمه: 

 شرایط شرکت کنندگان : 
نفره و در محور مقاالت گردآوري در گروه  4تا  2پژوهشی در گروه هاي -توسطه در محور مقاالت علمیدانش آموزان دوره اول و دوم م

 نفره می توانند در این گرایش شرکت نمایند. 2هاي حداکثر 

 

 شرایط اختصاصی اثر :
 موضوع مقاله باید مرتبط با علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي و پزشکی باشد. )1

 باشد. 1-2و  1-1پژوهشی و گردآوري ارسالی به ترتیب مطابق با فرمت هاي ارائه شده در پیوست  الزامی است مقاالت )2

سازي انجام شده توسط  پژوهشی مقاله اي است که از پژوهش هاي آزمایشگاهی، شبیه سازي و مدل-منظور از مقاله علمی )3
 نوآوري برخوردار باشد. دانش آموز یا دانش آموزان ارایه گردد و حتما باید از اصالت، ابداع و

منظور از مقاله گردآوري مقاله اي است که در آن نویسنده با مرور بر تحقیقات انجام شده و تجزیه و تحلیل یک مشکل یا  )4
موقعیت، براي اقداماتی که در آینده باید صورت بگیرد، پیشنهاداتی ارایه می دهد. همه اطالعات ارایه شده بایستی برگرفته 

 بع معتبر علمی باشد.از چندین من

 ترجمه صرفا یک مقاله انگلیسی، به عنوان مقاله گردآوري قابل قبول نمی باشد. )5

 مستندات مورد نیاز آثار:

 باشند. pdfو   wordمقاالت ارسال شده بایستی در قالب فایل  )1

 فرم تعهد اثر و فرم مشخصات بایستی توسط نویسندگان تکمیل و در سامانه بارگذاري شود. )2

 :( مراحل اجراي)ند داوري فرآی
مقاالت ارسال شده پس از داوري اولیه و فرصت دوباره براي رفع نقص، به مرحله دوم داوري که شامل بررسی و ارزیابی مجدد اثر و 

ذکر است که  مصاحبه آنالین داوران با صاحبان اثر می باشد، راه یافته و در نهایت آثار منتخب در مرحله نهایی معرفی می گردند. الزم به
 ) انجام می گیرد.1-3ارزیابی اثر بر اساس فرم داوري(پیوست 

 :ضمائم
پژوهشی –: فرمت مقاله علمی 1نمون برگ   

 عنوان فارسی نوشته شود.)١۴ Bold B Zar(با سه خط فاصله از هدر (باالي صفحه )و با فونت 
نویسندگان ذکر شود. استاد راهنما نیز یکی از نویسندگان نویسنده یا  نام Bold ١٢ B Zarسپس با یک خط فاصله با همان(

 )مقاله محسوب می شود
 )،  ١٢B Zar Bold،... (*2، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 زیر نام ارائه کننده خط کشیده شود و سمت چپ باالي نام خانوادگی نویسنده مسئول ستاره گذاشته شود.



 ) ٧صفحھ ( 

(پس از یک خط فاصله، مشخصات نویسندگان را به صورت زیر بنویسید.براي استاد راهنما به جاي پایه تحصیلی و نام آموزشگاه 
 ، آخرین مدرك  تحصیلی و نام دانشگاه ذکر شود. )

 معمولی) ١٢ B Zarپایه تحصیلی ، نام آموزشگاه و پژوهش سراي همکار ، شهر استان ( -1

 معمولی) ١٢ B Zarشگاه و پژوهش سراي همکار ، شهر استان (پایه تحصیلی ، نام آموز -2

 معمولی) ١٢ B Zarپایه تحصیلی ، نام آموزشگاه و پژوهش سراي همکار ، شهر استان ( -3

 (دو خط فاصله بعد چکیده)

 )Bold ١٢ B Zarچکیده  (
یم شود.در چکیده ذکر مراجع متن چکیده باید شامل اساس و هدف کار و نتایج اصلی باشد و از کلی گوئی پرهیز شود. همچنین چکیده باید کامل و فقط در یک پاراگراف تنظ

) که ١٫۵ line spacing( 5/1خط با فاصله  6) و حداکثر در ١٠ Times New Romanمعمولی (کلمات انگلیسی با فونت    ١٠ B Zarجایز نیست. چکیده باید با فونت 
 ) تنظیم شود.  justifyاز کناره ها ردیف شده است (

 
 بدون در نظر گرفتن صفحات شامل منابع) تجاوز نکند.A۴(صفحه  5مقاله باید به صورت تک ستونی و به زبان فارسی ارائه شود و از 

 معمولی در یک سطر) ٨ B Zarکلمه با  5،  (حداکثر 2دي ، کلمه کلی1کلمه کلیدي :)Bold ٨ B Zarهاي کلیدي (واژه

 )bold ١٢ B Zarمقدمه (
 ها ردیف شده باشد. ) تک فاصله تایپ شود و کناره١٠ Times New Romanمعمولی (کلمات انگلیسی با فونت  ١٢ B Zarمتن مقدمه با 

دهی مراجع در متن در [] و به ترتیب مقدمه باید تاریخچه و سابقه علمی تحقیق را به طور مختصر و با ذکر منابع و مراجع الزم و به روز بیان کند. ارجاع
 شوند. شود در لیست مراجع با فرمتی که در ادامه آمده است لیست میشود و به ترتیبی که در متن ارجاع می] انجام می1از [

اي کوتاه و موثر که خواننده را با روند تحقیق آشنا کند ارائه قدمه را منوط به آخرین دستاوردهاي مرتبط با زمینه تحقیق کرده و سعی شود مقدمهم
 شود. 

رائه کرده و نشان دقت شود مقدمه در چند پاراگراف ارائه می شود که در آخرین پاراگراف نویسنده (نویسندگان مقاله) هدف اصلی از این تحقیق را ا
 دهند که این مقاله در ادامه کار سایر محققینی است که در پاراگراف هاي قبل مقدمه کار آنها مرور شده است.   می

 )bold ١٢ B Zarها (مواد و روش
ره ها ردیف شده ) تک فاصله تایپ شود و کنا١٠ Times New Romanمعمولی (کلمات انگلیسی با فونت  ١٢ B Zarها با متن مواد و روش

 باشد. 
شوند. سپس روش انجام آزمایشها، شرح آزمایشها، در این بخش ابتدا موادي که استفاده شده اند با ذکر نام برند شرکت تولید کننده مواد ذکر می

 شوند. هاي جداگانه شرح دادهمیهایی که براي آنالیز به کار رفته در پاراگرافها، روش و دستگاهتئوري
 هاي استفاده شده و ... آورده شود و از ذکر نتایج خودداري شود. ها، شرح دستگاهت دقت شود در این بخش فقط روش انجام آزمایشمهم اس

براي زیر  .گذاري عناوین اصلی، و نیز زیر شماره عناوین اصلی خودداري شودلطفاً با توجه به لزوم تهیه یک مقاله کوتاه جامع ساختار از شماره
 هاي مختلف بدون ذکر عنوان براي پاراگراف استفاده کنید. مختلف یک عنوان اصلی می توانید از پاراگراف بخشهاي

ها استفاده شود. تمام معادالت جهت تهیه فرمول  Microsoft equationها و روابط ریاضی باید به صورت چپ چین نوشته شوند و فقط ازفرمول
 گذاري شوند. ز در سمت راست فرمول شماره) و داخل پرانت1باید به ترتیب از (

 مثال:
)1                                                                                                  (٢E mc 

 )bold ١٢ B Zarها و بحث (نتیجه
 ها ردیف شده باشند.  ) تک فاصله تایپ شود و کناره١٠ Times New Romanمعمولی (کلمات انگلیسی با فونت  ١٢ B Zarها با متن نتیجه

شوند. لطفاً ها و یا مدلسازي آورده میهاي ضروري، به طور مختصر و موثر نتایج حاصل از آزمایشها و نمودارها و جدولدر این بخش با ارائه شکل
 کاربردي مرتبط با عنوان مقاله بسنده شود و از ذکر نتایج و کار تحقیقاتی سایرین خودداري شود.  فقط و فقط به نتایج مهم و

ها را گزارش کرد بلکه باید نتایج را گزارش و توجیه کرد. براي استناد بیشتر توجیهات بکار ها و دستگاهها نباید فقط نتایج آزمایشدر بخش نتیجه
 ابع و مراجع نیز اشاره کرد. توان به منرفته در این بخش می



 ) ٨صفحھ ( 

در زیر شکل ارائه شود. جداول Bold ١٠ B Zarها به صورت وسط چین با فونت ها و نمودارها باید وسط چین و واضح باشند و توضیح شکلشکل
مام جداول و اشکال به تایپ شود. الزم به ذکر است تBold ١٠ B Zarچین در باالي آن با فونتها به صورت وسطباید وسط چین و توضیح جدول

 گذاري شوند. آیند به شکل زیر باید شمارهترتیبی که در متن می
 مثال:

 ): شرح جدول در باالي جدول1جدول (
 مثال:

 ): شرح شکل در زیر شکل یا نمودار1شکل (
 

 )bold ١٢ B Zarنتیجه گیري (
 دیف شده باشند.  ها رمعمولی تک فاصله تایپ شود و کناره ١٢ B Zarمتن نتیجه گیري با 

هاي انجام شده به ها یا محاسبهدر این بخش فقط در یک یا دو پاراگراف کوتاه به آنچه انجام شده و آنچه به طور شاخص از کار تحقیقاتی، آزمایش
 شود. دست آمده است اشاره می

 )bold ١٠ B Zarتشکر وقدردانی(
 معمولی تک فاصله تایپ شود و کناره ها ردیف شده باشند.  ١٠ B Zarمتن تشکر و قدردانی با 

اند تشکر و قدردانی کنند ها یا افرادي که این تحقیق نقش داشته و یا این تحقیق را مورد حمایت قرار دادهتوانند در این بخش از سازمانمولف [یا مولفین] (در صورت تمایل) می
 (لطفاً این بخش از دو سطر بیشتر نشود). 

 )bold ١٢ B Zarمنابع (
معمولی تک فاصله تایپ و لیست شوند و کناره ها ردیف شده ١٠ Times New Romanمعمولی و مراجع انگلیسی با  ١٢ B Zarمنابع فارسی با 

 باشند. 
مشخص شده است و به ترتیب اي که در متن مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره منابع مورد استفاده در متن به ترتیب شماره در داخل کروشه [] 

  زیر با مراعات استانداردهاي رایج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.
 کتاب هاي فارسی و انگلیسی:

 ] نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان کتاب، ویرایش ...، انتشارات .....، سال .....1[
[۲] R.W. Baker, Membrane Technology and Applications, ۲nd ed., John Wiley & Sons, ۲۰۰۶. 

 کتاب هاي ترجمه شده فارسی:

شارات ] نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب به فارسی، عنوان کتاب ترجمه شده به فارسی، ترجمه ....نام ترجمه کنندگان، انت3[
 .....، سال .....  

هاي فارسی:مقاله  

 نویسندگان مقاله، عنوان مقاله، عنوان ژورنال، جلد...، سال ...، صفحه هاي ... تا ....] نام و نام خانوادگی 4[
 
 
 

هاي کنفرانسی فارسی:مقاله  

 هاي ... تا .... ] نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، محل برگزاري کنفرانس، سال ...، صفحه5[
هاي انگلیسی:مقاله  

[۶] M. A. Aroon, A.F. Ismail, M.M. Montazer-Rahmati, T. Matsuura, Effect of chitosan as a functionalization agent 
on the performance and separation properties of polyimide/multi-walled carbon nanotubes mixed matrix flat sheet 
membranes, Journal of Membrane Science ۳۶۴ (۲۰۱۰) ۳۰۹–۳۱۷. 
 چند نکته مهم در ذکر مراجع:

 ماً نقطه گذاشته شماره مقاله در لیست مرجع ها باید در ابتداي خط در داخل کروشه گذاشته شود و بین مقاله ها فاصله نباشد. در انتهاي آدرس هر مقاله حت
 شود. 

  .مقاالت فارسی راست چین و مقاالت انگلیسی چپ چین باشند 
 دهی مقاالت فارسی نام و نام خانوادگی نویسنده کامل آورده شود ولی در مقاالت و کتب انگلیسی نام به صورت مخفف بعد نقطه و سپس نام رسدر آد

 خانوادگی به طور کامل ذکر شود. 



 ) ٩صفحھ ( 

 .نام مقاالت و کتب و ژورنال و کنفرانس هاي فارسی و انگلیسی حتماً به صورت کامل نوشته شود 
 

 ]Times New Roman۱۲ عنوان وسط چین  با فونت ضخیم  [
English Title 

 ]Times New Roman۱۱نام نویسندگان با فونت  [
Authors: ۱) Author’s name,۲) author’s name 

name@gmail.com(ایمیل نماینده) 
 چکیده (۱۲Times New Roman) دو خط فاصله

چکیده  با فونت متن  [ Times New Roman۱۲[ 

 
 

: فرمت مقاله گردآوري2نمون برگ  
 

( عنوان فارسی مقاله B Zar ۱۴ Bold( 

کننده خط کشیده شود و )  (زیر نام ارائهBold ١٢ B Zarنام و نام خانوادگی نویسنده اول1 ؛ نام ونام خانوادگی نویسنده دوم2*   (
مسئول ستاره گذاشته شود.)سمت چپ باالي نام خانوادگی نویسنده   

 )0B Zar ������ 110 آدرس نویسنده اول (استان ،شهر،مدرسه، پایه ) (

 )0B Zar ������ 210  آدرس نویسنده دوم(استان ،شهر،مدرسه، پایه)   (

( چکیده B Zar ۱۲ Bold( 

    ) نوشته شود.B Zar 0 10با فونت  ( متن چکیده
دهد که نگاهی اجمالی به محتویات گزارش بیاندازد. چکیده باید کوتاه از محتویات گزارش است که به خواننده این فرصت را می ي کوتاهیچکیده یک گزارش علمی خالصه

 ١٠ B Zarگوئی پرهیز شود. همچنین چکیده باید کامل و فقط در یک پاراگراف تنظیم شود. در چکیده ذکر مراجع جایز نیست. چکیده باید با فونت بوده و در آن از کلی
 ) تنظیم شود.justify) که از کناره ها ردیف شده است (line spacing١( 1کلمه با فاصله  200) و حداکثر ١٠ Times New Romanمعمولی (کلمات انگلیسی با فونت 

 
 نوشته شود. در یک سطر  ١٠ B Zarکلمه با فونت   5حداکثر تا  کلمات کلیدي  هاي کلیدي:واژه

 

Bold ١٠ B Zar مقاله گرد آوري در این بخش با فونت محورشاخه تخصصی:  گزارش  در این بخش باید مشخص شود توجه داشته باشید کهذکرشود.   
  بوطه ارزیابی شود.گیرد. لطفاً از بین این محورها فقط یک مورد انتخاب شود تا گزارش شما در محور مرعلمی در کدام یک از محورهاي جشنواره  قرار می

 

 )B Zar ۱۲ Bold(  مقدمه

. کندکنید را مطرح میاش بحث میربارهاي از مشکلی که دخواهید درمورد چه موضوعی صحبت کنید و خالصهدهد که میمقدمه نشان می  



 ) ١٠صفحھ ( 

) نوشته شود و کناره ها Times New Roman ۱۰) معمولی نوشته شود.  کلمات انگلیسی داخل متن با فونت B Zar ۱۲متن مقدمه با فونت  (
 ردیف شوند. 

 

( ها و بحثنتیجه B Zar ١٢ bold( 

ش در اختیار خواننده بایست اطالعاتی را با ساختار منظم از موضوع گزاردهد که در آن میاین بخش بدنه اصلی گزارش شما را تشکیل می
صفحه  10اله شما نباید از سیم کنید. توجه داشته باشید که کل مقها تقها و زیر بخشتوانید مطالب را به بخشقراردهید. به این منظور می A۴   بیشتر

 شود.

ها با متن نتیجه B Zar ١٢ معمولی (کلمات انگلیسی با فونت   Times New Roman ١٠ ها ردیف شده باشند.  ناره) تک فاصله تایپ شود و ک  

شود در لیست مراجع با فرمتی که دربخش مراجع ترتیبی که در متن ارجاع میو به شودجام می] ان1دهی مراجع در متن در [] و به ترتیب از [ارجاع
شوند. آمده است، لیست می  

چین با فونت ها به صورت وسطچین و واضح باشند. توضیح شکلها و نمودارها باید وسطشکل B Zar ١٠ Bold در زیر شکل ارائه شود. جداول  
چین در باالي آن با فونترت وسطها به صوچین وتوضیح جدولباید وسط B Zar ١٠ Bold تایپ شود. الزم به ذکر است تمام جداول و اشکال  

. گذاري شوندآیند باید شمارهترتیبی که در متن میبه  

 توجه داشته باشید که مرجع شکلها و جدول ها می بایست در انتهاي عنوان آنها آورده شود.

 مثال:

جدول []. ): شرح جدول در باالي1جدول (  

 20 10 2 

 10 20 80 

   

 

 

): شرح شکل در زیر شکل یا نمودار [].1شکل (  



 ) ١١صفحھ ( 

ته شوند و فقط ازها و روابط ریاضی باید به صورت چپ چین نوشفرمول Microsoft equation  ها استفاده شود. تمام معادالت جهت تهیه فرمول
گذاري شوند. ) و داخل پرانتز در سمت راست فرمول شماره1باید به ترتیب از (  

 مثال:

)1                      (٢E mc 

( گیري و پیشنهاداتنتیجه B Zar ١٢ bold( 

با فونت  گیري متن نتیجه B Zar ۱۲ معمولی نوشته شود. کلمات انگلیسی داخل متن با فونت   Times New Roman ۱۰ در این بخش . نوشته شود 
توانید براي آنها یک بخش مجزا در تواند شامل پیشنهادات هم باشد یا میگیري میشود، نتیجهگیري مطالب گزارش ارائه میبندي و نتیجهجمع

قابل انجام باشند.  دهند و باید دقیق وهاي شما براي بهتر شدن موقعیت را نشان مینظر بگیرید. پیشنهادات، توصیه  

( تشکر و قدردانی B Zar ۱۰ bold( 

ها یا افرادي که این تحقیق نقش داشته توانند در این بخش از سازمانناره ها ردیف شده باشند.نویسنده (نویسندگان) در صورت تمایل میمتن معمولی تک فاصله تایپ شود و ک
نند (لطفاً این بخش از دو سطر بیشتر نشود). کاند تشکر و قدردانی و یا این تحقیق را مورد حمایت قرار داده  

( مراجع B Zar ١٢ bold( 

١٢ B Zarمراجع فارسی با  معمولی و مراجع انگلیسی با   Times New Roman ١٠ ها ردیف شده نارهمعمولی تک فاصله تایپ و لیست شوند و ک 
 باشند. 

تیب اي که در متن مشخص شده است و به ترمشخص و فهرست آنها مطابق با شماره ترتیب شماره در داخل کروشه [ ] منابع مورد استفاده در متن به
   زیر با مراعات استانداردهاي رایج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.

هاي فارسی و انگلیسی:کتاب  

] نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان کتاب، ویرایش ...، انتشارات .....، سال .....1[  

[۲] R.W. Baker, Membrane Technology and Applications, ۲nd ed., John Wiley & Sons, ۲۰۰۶. 

هاي ترجمه شده فارسی:کتاب  

 

کنندگان، انتشارات  ...نام ترجمه] نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اصلی کتاب به فارسی، عنوان کتاب ترجمه شده به فارسی، ترجمه .3[
 .....، سال .....  

 

هاي فارسی:مقاله  

..عنوان مقاله، عنوان ژورنال، جلد...، سال ...، صفحه هاي ... تا ..] نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله، 4[  



 ) ١٢صفحھ ( 

 

هاي کنفرانسی فارسی:مقاله  

هاي ... تا .... ] نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، محل برگزاري کنفرانس، سال ...، صفحه5[  

 

هاي انگلیسی:مقاله  

[۶] M. A. Aroon, A.F. Ismail, M.M. Montazer-Rahmati, T. Matsuura, Effect of chitosan as a functionalization agent on the 
performance and separation properties of polyimide/multi-walled carbon nanotubes mixed matrix flat sheet membranes, 

Journal of Membrane Science ۳۶۴ (۲۰۱۰) ۳۰۹–۳۱۷. 

 

 چند نکته مهم در ذکر مراجع:

 ماً شماره مقاله در لیست مرجع ها باید در ابتداي خط در داخل کروشه گذاشته شود و بین مقاله ها فاصله نباشد. در انتهاي آدرس هر مقاله حت
 نقطه گذاشته شود. 

  .مقاالت فارسی راست چین و مقاالت انگلیسی چپ چین باشند 
 دهی مقاالت فارسی نام و نام خانوادگی نویسنده کامل آورده شود ولی در مقاالت و کتب انگلیسی نام به صورت مخفف بعد نقطه و در آدرس

 سپس نام خانوادگی به طور کامل ذکر شود. 

 .نام مقاالت و کتب و ژورنال و کنفرانس هاي فارسی و انگلیسی حتماً به صورت کامل نوشته شود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 ) ١٣صفحھ ( 

مقاالت پژوهشی : فرم داوري 3نمون برگ   
 

امتیاز کسب 
 شده

محدوده 
 امتیاز

 ردیف چک لیست امتیاز دهی

 1 آیا عنوان مناسبی دارد؟(جامع گویا وبیانگر هدف است)  4-0 

،نتیجه شده است ؟(مقدمه ،روش بررسی،نتایج استاندارد تنظیمآیا چکیده در قالب  2-0 
 گیري)

2 

 3 آیا هدف وایده مطالعه به خوبی بیان شده است؟ 3-0 
 4 آیا اهمیت وضرورت انجام مطالعه به خوبی بیان شده؟ 3-0 
 5 نوع مطالعه به درستی بیان گردیده است؟ آیا 2-0 
 6 آیا روش جمع آوري اطالعات بیان شده است ؟وبا سوال تحقیق تناسب دارد؟ 4-0 
ذیرش آیا جمعیت مورد مطالعه به خوبی تعریف شده است؟(معیارهاي پذیرش وعدم پ 3-0 

  ویامعیار هاي واجد شرایط بودن )
7* 

شده  گروه اي مطالعاتی(در صورت وجود)بیان وبه تفکیکآیا حجم نمونه هادر کل  3-0 
 است؟

8* 

 *9 آیا حجم نمونه ها به تعداد کافی نتخاب شده است؟ 2-0 
 آیا روش جستجو ،معیار هاي انتخاب مقاالت،نحوه جمع آوري مناسب است؟ 8-0 

 
10 

 11 آیا نکات اخالقی رعایت شده است؟ 3-0 
 12 وروانی مطلبکیفیت کلی بیان روش کار  5-0 
 13 آیا به روش آنالیزمورد استفاده، اشاره شده وبه درستی انتخاب شده است؟ 3-0 
 14 آیا نتایج ذکر شده همراستا با اهداف مطالعه می باشد؟ 4-0 
 15 آیا واژگان کلیدي مرتبط هستند؟ 3-0 
 16 آیا پیوستگی الزم در بخش هاي مختلف وجود داشت؟ 8-0 

 17 مطابق فرمت مقاله جشنواره تنظیم شده است؟آیا  8-0 
ع نظر کلی داور درمورد این چکیده مقاله(ابتکار ونوآوري داشتن،جذاب وبدی 20-0 

 بودن،کاربردي بودن،رعایت قواعد نگارشی وامالیی،...)
18 

 18 جمع امتیاز مقاله 80 

 شود؟به نظر شما این مقاله در جشنواره قبول شود یا رد  قبول  رد 
 

19 

پوس 
 تر

 به نظر شما این مقاله به کدام صورت در جشنواره ارئه شود؟ شفاهی 
 

20 

 

 کد مقاله : استان:

 
 نام مقاله:

 
 نام نویسندگان: استاد راهنما:

 
 شماره تماس :                                                                ایمیل:

 



 ) ١٤صفحھ ( 

 فرم داوري ارائه شفاهی: 4برگ نمون 

 

 

 

 نام نام خانوادگی داور 
 

 تاریخ داوري :
 

 امضا:
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 معیار داوري ردیف
 

محدوده امتیاز 
 دهی

امتیاز کسب 
 شده

 توضیحات

 قدرت بیان 1
 

5-0   

 تسلط علمی برموضوع 2
 

4-0   

 مدیریت زمان 3
 

2-0   

فرمت  استاندارد واستفاده از  رعایت 4
 جدول،نمودار،تصویرو... در فایل ارائه

3-0   

 پاسخ  صحیح به پرسش ها (دفاع منطقی) 5
 

4-0   

 ارائه در خالقیت 6
 

2-0   

 جمع امتیاز نهایی ارائه
 

20   

 مجموع امتیاز مقاله و ارائه
 

100   



 ) ١٥صفحھ ( 

 
 

 

 



 ) ١٦صفحھ ( 

 

  مقدمه:
دانش آموزي آموختن چگونگی مواجهه با مسائل ، اندیشیدن و یافتن راه حل و مدیریت مساله ، نه تنها به عنوان  غایی ترین هدف پژوهش

یک مهارت علمی بلکه به عنوان یکی از مهمترین مهارت هاي زندگی می باشد.هر چند دستیابی به این هدف به تنهایی لزوم و ضرورت ورود 
ولی در کنار آن می توان به اهداف ارزشمند دیگري چون کاهش سن پژوهشگران کشور،  ه می کنددانش آموزان به حوزه پژوهش را توجی

 افزایش رشد علمی، تولید ثروت و...دست یافت.

پژوهش دانش آموزان در زمینه علوم نوین و دانش هاي راهبردي مانند سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی می تواند مسیر روشنی را 
 به قله هاي علم وفناوري در سطح بین المللی و تولید ثروت ملی ترسیم نماید.براي دستیابی 

را با  جام ملی سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی در همین راستا قطب کشوري سلول هاي بنیادي وپزشکی باز ساختی اولین
 اهداف زیر برگزار میکند:

 نیاديپیشگام بودن جمهوري اسالمی ایران در اموزش سلول هاي ب )1
 آموزش و ترویج  علوم و فناوري سلولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی در بین دانش آموزان  )2
 ایجاد انگیزه براي پژوهش و تمرین پژوهش ببه روش علمی  )3
 تعمیق یادگیري در فرایند بحث و مناظره علمی )4
 تقویت مهارت کار گروهی بین دانش اموزان  )5
 فراگیري مهارت مناظره علمی )6
 تقویت فن بیان و شیوایی کالم  )7
 مشارکت دانش آموزان در بررسی چالش هاي روز سلول هاي بنیادي )8
 تقویت توانایی حل مساله )9

 شرایط شرکت کنندگان : 
 رقابت بین دانش آموزان منتخب پایه دهم علوم تجربی مدارس دولتی و غیر دولتی می باشد.

 را معرفی نماید. نفره 3هر استان می تواند تنها  یک تیم الزاما 
 

 شرایط اختصاصی اثر (معنی ندارد)
 مستندات مورد نیاز آثار:

 فرم مشخصات بایستی توسط نویسندگان تکمیل و در سامانه بارگذاري شود.

 فرآیند داوري ( مراحل اجراي):
 فرآیند مرحله استانی: 

پژوهش سراي قطب استان و تحت نظارت کارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي استان مطابق  تیم منتخب  استان توسط )1
 ) به قطب کشوري سلولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی  معرفی می گردد. 1تقویم اجرایی و پیوست شماره (

 فرایند انتخاب تیم برگزیده استان توسط کارشناس امور پژوهش سراهاي دانش آموزي استان می باشد.  )2



 ) ١٧صفحھ ( 

گزینش تیم استان می تواند با برگزاري مسابقه یا انتخاب از میان برگزیدگان مسابقات، جشنواره ها  والمپیاد هاي علمی با موضوعات  )3
 مرتبط به سلول هاي بنیادي انجام شود.    

 د مرحله کشوري: فرآین
 این رقابت به صورت حضوري در سه مرحله به شرح ذیل برگزار می گردد: .1

ماه قبل از رویداد از طرف قطب کشوري منتشر می  4سؤال پیرامون علوم و فناوري سلول هاي بنیادي و پزشکی باز ساختی  10تعداد 
شرکت نموده و در خصوص سؤاالت  چالش)  در سخگو و منتقدپرسشگر، پاگردد و شرکت کنندگان  با پذیرفتن مسئولیت هاي مختلف (

 به بحث می پردازند.
 به ارائه پاسخی مستند و قانع کننده براي سوال مطرح شده می پردازد.:  پاسخگو
و سوال هایی براي پاسخگو طرح می کند و ارائه را نقد می کند، درحالیکه به بی دقتی ها و خطاهایی که در درك سوال  : پرسشگر

راه حل آن ممکن است باشد، اشاره می کند. پرسشگر نکات قوت و ضعف راه حل و ارائه ي پاسخگو را تحلیل می کند. 
پرسشگر نباید تبدیل به ارائه اي از راه حل خودش شود. در قسمت مباحثه، راه حل ارائه شده توسط پاسخگو مورد بحث  بحث

 گیرد. قرار می
 برآورد کوتاهی از ارائه ي پرسشگر و پاسخگو را عرضه می کند.و نقش دیگر ضمن طرح سوال  از هر د  منتقد:

در افتتاحیه و به قید قرعه انتخاب  چالشقرار می گیرند. گروه بندي و زمان  گروهاز تیم هاي منتخب استان ها  در یک  تیمهر سه  .2
 می گردد.

یک تیم که امتیاز بیشتري را کسب کرده است به مرحله بعد راه می  گروه رقابت به صورت حذفی می باشد و در هر مرحله از هر  .3
 یابد. 

شرکت می نمایند لذا تیم شرکت کننده در هر چالش باید هر سه مسئولیت را بپذیرد و  چالش 3تیم) در  3در هر مرحله هر گروه ( .4
 تعیین می گردد. در هر مرحله از رقابت ترتیب پذیرش مسئولیت به قید قرعه 

مسئول یاد شده مورد بحث قرار می گیردتیم پاسخگو می تواند تا سه مرتبه  3یک سؤال به قید قرعه انتخاب و توسط  چالش در هر .5
میگردد. (امکان رد بیش از سه  2-2سوال انتخاب شده به قید قرعه را رد نماید ولی رد سوال منجر به کسر امتیاز مطابق پیوست

 سوال وجود ندارد. )
 

 برنامه چالش هاي یک مرحله   .6

 چالش .7
 تیم .8

چالش  .9
1 

چالش  .١٠
2 

چالش  .١١
3 

 منتقد .15 پرسشگر .14 پاسخگو .13 1تیم .12
 پرسشگر .19 پاسخگو .18 منتقد .17 2تیم .16
 پاسخگو .23 منتقد .22 پرسشگر .21 3تیم .20

 
را بر عهده دارد؛ اعضاي تیم می توانند در زمان  منتقد چالش فقط یک عضو از هر تیم مسئولیت پاسخگو، پرسشگر یا حین یک .6

 به آماده شدن اختصاص داده شده با یکدیگر مشورت نمایند.هایی که 
 دقیقه می باشد. 45) 2-1در مجموع حداکثر زمان هر چالش طبق جدول (پیوست شماره  .7
 3) با توجه به مسئولیت ها تکمیل می گردد و میانگین نمره هر 2-4و 2-3، 2-2پس از هر چالش فرم هاي داوري (پیوست شماره  .8

و  3به ترتیب   پاسخگو،  پرسشگر و  منتقد به عنوان نمره نهایی اعالم می گردد. الزم به ذکر است ضریب امتیازچالش برگزار شده 
 می باشد. 1و 2

 تیم درمرحله دوم به رقابت می پردازند. 12از هرگروه یک تیم که باالترین امتیاز را کسب کرده به مرحله بعد راه یافته و در مجموع  .9
 یاز دهی در مرحله دوم مشابه مرحله اول می باشد.نحوه برگزاري و امت .10
 تیم برتر در چالش  نهایی  شرکت می کنند و برنده این چالش جام ویژه این رقابت را دریافت می نماید. 4پس از برگزاري مرحله دوم  .11

 



 ) ١٨صفحھ ( 

 

 :ضمائم
 جدول1: ترتیب عملکرد در یک چالش

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حداکثر چالش یک در عملکرد ترتیب ردیف
 زمان(دقیقه)

 1 کشی قرعه با اسخگوپ نقش به ربوطم سوال تعیین 1
 1 کند می رد یا بولق را چالش پاسخگو 2
 5 پاسخگو شدن آماده 3
 7 پاسخگو ي ارائه 4
 2 اسخگوپ هاي جواب و گوپاسخ از رسشگرپ هاي سوال 5
 2 پرسشگر شدن آماده 6
 10 میگیرد ستد به را صحنه پرسشگر 7
 1 کند می بندي جمع را بحث پرسشگر 8
 3 سواالت به جواب و پرسشگر و اسخگوپ از نتقدم هاي سوال  9
 2 منتقد شدن آماده 10
 3 گیرد می دست به را صحنه منتقد 11
 2  کند می بندي جمع ار بحث کل پاسخگو 12
 5 داوران هیئت سواالت 13
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 هاي بنیادي و پزشکی بازساختی (پاسخگو)فرم داوري جام ملی سلول :  1نمون برگ

 نام ونام خانوادگی اعضاي تیم در نقش پاسخگو:

 شماره سوال مورد بحث:
 سقف امتیاز موارد ارزیابی ردیف

 
 3داور 2داور  1داور 

ریزي و هماهنگی و انسجام تیمی و  حمایت و پشتیبانی اعضاء گروه از برنامه 1
 یکدیگر

5    

مناظره علمی و احترام به آراء و نظرات مخالف و حفظ حرمت رعایت اخالق  2
 اشخاص

5    

    5 جا و القاء نظرات و عقایددوري از تعصب بی 3

 انسجام مطالب و رعایت فرایندهاي علمی، منطقی و مستدل از طرح مسأله تا 4
 گیرينتیجه

5    

به اسناد و مدارك  آوري و استنادتحقیق و پژوهش در ارتباط با موضوع و جمع 5
 معتبر

10    

استفاده از دالیل و نظریات علمی و خودداري از بیان دالیل غیرعلمی و  6
 پسندعامه

5    

    5 منابع و مأخذ استفاده و بزرگ نماییپرهیز از سوء 7

    5 فن بیان و شیوایی کالم  8

کارگیري از بهرعایت دستور زبان فارسی و به کار گیري لغات سره و پرهیز  9
 اصطالحات غیرفنی، غیرتخصصی و عوامانه

5    

    5 شناخت مسئله و احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد بحث 10

     -20 ، -10 ، -5 بار سوم ) –بار دوم  –رد سوال انتخابی(بار اول  11

    100 جمع امتیاز 12

 ........................................... میانگین امتیاز: × 3امتیاز نهایی =

 
 
 
 
 
 
 

 

   .....................: ...................امضاء       ................................................نام و نام خانوادگی داور اول: 
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 )منتقدفرم داوري جام سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی(: 2نمون برگ 
منتقد نقش در تیم اعضای ی خانواد ونام  :نام

بحث مورد سوال  :شماره

 .....................................................................میانگین امتیاز : × 1امتیاز نهایی نقش منتقد =

 3داور 2داور 1داور سقف امتیاز موارد ارزیابی ردیف
    5 انسجام تیمی و  حمایت و پشتیبانی اعضاء گروه از یکدیگر ریزي و هماهنگی وبرنامه 1

    5 رعایت اخالق مناظره علمی و احترام به آراء و نظرات مخالف و حفظ حرمت اشخاص 2

    5 جا و جانبداري از یک گروه  دوري از تعصب بی 3

    5 از دالیل و نظریات علمی و خودداري از القاي نظرات و عقاید خود به گروه هاي دیگراستفاده  4

آوري و استناد به اسناد طرح پرسش برپایه تحقیق و پژوهش در ارتباط با موضوع از پرسشگر و پاسخگو، جمع 5

 و مدارك معتبر

10    

    5 عدم طرح پرسش هایی با مفاهیم یکسان و تکراري 6

    5 فن بیان و شیوایی کالم 7

کارگیري اصطالحات غیرفنی، غیرتخصصی رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیري لغات سره و پرهیز از به 8

 و عوامانه

5    

    5 شناخت مسئله، احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد سوال 9

    5 عدم طرح پرسش هاي غیر مرتبط با موضوع  10

    15 نوآوري در طرح سوال (طرح پرسش براي روشن شدن نکات مبهم در چالش) خالقیت و 11

    10 مدیریت زمان 12

    20 آوري و استناد به اسناد و مدارك معتبرجمعبندي و نتیجه گیري از مناظره گروه پاسخگو و پرسشگر با جمع 13

    100 جمع امتیاز
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 )پرسشگرفرم داوري جام سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی(:  3نمون برگ 

نقش در تیم اعضای ی خانواد ونام  :پرسشگرنام

بحث مورد سوال  :شماره

 .....................................................................میانگین امتیاز : ×  2امتیاز نهایی نقش پرسشگر=

 

 

 
 

سقف  موارد ارزیابی ردیف
 امتیاز

 3داور 2داور 1داور

    5 جام تیمی و  حمایت و پشتیبانی اعضاء گروه از یکدیگرریزي و هماهنگی و انسبرنامه 1

    5 رعایت اخالق مناظره علمی و احترام به آراء و نظرات مخالف و حفظ حرمت اشخاص 2

    5 جا و القاء نظرات و عقاید دوري از تعصب بی 3

    5 گیريانسجام مطالب و رعایت فرایندهاي علمی، منطقی و مستدل با طرح سواالت هدفمند تا نتیجه 4

    10 آوري و استناد به اسناد و مدارك معتبرطرح پرسش برپایه تحقیق و پژوهش در ارتباط با موضوع، جمع 5

    5 هایی با مفاهیم یکسان و تکراري عدم طرح پرسش 6

    5 طرح پرسش به صورت واضح و شفاف  7

    5 شیوایی کالمفن بیان و  8

کارگیري اصطالحات غیرفنی، غیرتخصصی و رعایت دستور زبان فارسی و به کار گیري لغات سره و پرهیز از به 9

 عوامانه

5    

    5 موضوع مورد سوالشناخت مسئله، احاطه و اشراف نسبت به  10

    5 عدم طرح پرسش هاي غیر مرتبط با موضوع  11

    10 خالقیت و نوآوري در طرح سوال 12

    10 مدیریت زمان 13

    20 عدم توانایی پاسخگویی گروه مقابل به پرسش هاي صحیح مطرح شده حین چالش توسط پرسشگر 14

    100 جمع امتیاز
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 ) ٢٢صفحھ ( 

 
 

 

 
 
 



 ) ٢٣صفحھ ( 

  مقدمه:

لی و ایجاد تسلط بر دانش و فناوري هاي راهبردي سلول هاي بنیادي عالوه برافتخارآفرینی براي کشور در سطح بین المل
افقی در کنترل و درمان بیماري هاي العالج ، فرصت مناسبی را براي اشتغال فراهم می آورد لذا با توجه به حرکت شتابناك 

مهمترین گام ،آموزش و ترویج این فناوري می باشد. از این رو آموزش وپرورش به عنوان عامل  علمی دنیاي امروز اولین و
نسانی و محور توسعه پایدار می کوشد با تولید محتواي آموزشی در ایجاد زمینه و بستر مناسب مولد سرمایه هاي ارزشمند ا

 براي رشد و شکوفایی استعداد هاي بالقوه کشور پیشگام باشد.

با توجه به محدود بودن تعداد آزمایشگاه هاي تخصصی در این حوزه و همچنین کمبود محتواي آموزشی الکترونیکی، 
طب کشوري سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی پژوهش سراهاي دانش آموزي اولین دوره مسابقه قمقرر گردیده  

را با اهداف زیر  "کار در آزمایشگاه سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی "دقیقه فیلم آموزشی با موضوع  3کشوري تهیه
 برگزار نماید:

 نیادي و پزشکی بازساختی در بین دانش آموزان آموزش و ترویج  و بومی سازي علوم و فناوري سلولهاي ب

 ایجاد زمینه مشارکت فعال دانش آموزان  کل کشور در تولید محتواي آموزشی در این حوزه 

 تعمیق یادگیري در دانش آموزان با آموزش آموخته هاي خود به دیگران

 تقویت مهارت کار گروهی بین دانش اموزان 

 راي استفاده بهینه از ظرفیت هاي فضاي مجازيفراهم سازي محتواي علمی مناسب ب

 شرایط شرکت کنندگان : 

 سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی هاي فناوري و علوم به مند دوره هاي اول و دوم متوسطه عالقه آموزان تمام دانش

فیلم کوتاه به  "در دو محور و یا سه نفره) 2همگام به صورت تیمی ( سامانه در خود کاربري پنل به مراجعه با ، می توانند
، صرفا مطابق موضوعات اختصاصی "فیلم کوتاه به زبان انگلیسی با زیر نویس فارسی  "و  "زبان فارسی با زیر نویس انگلیسی 

 د.مسابقه ثبت نام نماین ) دراین1مشخص شده براي هر استان (جدول شماره

 شرایط اختصاصی اثر :
تمامی فعالیت هاي دانش آموزان و مراحل انجام آزمایش بوده و بدون لرزش ( استفاده فیلم آموزشی می بایست نمایان گر  .6

 تهیه گردد.  MP۴ار پایه دوربین ) و با فرمت 

کیفیت صداي فیلم (استفاده از میکروفون یقه اي یا هدست و ... ) حائز اهمیت می باشد. در صورت پایین بودن کیفیت  .7
 صدا و تصویر ، اثر رد خواهد شد.

ثانیه قابل اغماض  30،کاهش یا افزایش زمان فیلم تنها تا 2دقیقه می باشد( مطابق جدول شماره  3مدت زمان مجازهر فیلم  .8
 می باشد)

 ) و نمایش آن درابتداي فیلم ضروریست.1تکمیل فرم اطالعات (نمون برگ شماره  .9

یمارستانی و آموزشی و پژوهشی) و به صورت آموزش در فیلم ها الزاما در محیط آزمایشگاهی(تمام مراکز دانشگاهی ، ب .10
 کامال عملی ارائه شود.



 ) ٢٤صفحھ ( 

) و رعایت نکات ذکر شده در آن  باعث افزایش کیفیت اثر و کسب امتیاز 2توجه به بندهاي فرم داوري(جدول شماره  .11
 بیشترخواهد شد.

می باشد. ارسال اثر در ) 1هر تیم مجاز به ارسال یک اثر با موضوع اختصاصی استان محل تحصیل خود(جدول شماره .12
موضوعات اختصاصی سایر استان ها منوط به تهیه و ثبت نام یک اثر با موضوع اختصاصی استان متبوع و بعنوان اثر دوم 

 تواند جزء برندگان مسابقه باشد.امکان پذیر است. الزم به توضیح می باشد که صرفا یکی از آثار می 

.اشاره ، آثار ارسالی مورد ارزیابی قرار نمی گیرنددر صورت عدم رعایت شرایط مورد تذکر:   

 مستندات مورد نیاز آثار:
شده (ابزار و فعالیت تیم و صحنه آزمایش هاي انجام دقیقه) از پشت  1ارسال چند تصویر یا یک مستند (حداکثر  .1

 ها حضورداشته باشند .موارد جالب) که اعضاي تیم هم در آن

 اختصاصی بخش ت.فیلم تهیه شده مطابق شرایط  .2

 .1تکمیل شده مطابق نمون برگ مشخصات آثار شرکت کنندگان .3

 

 فرآیند داوري ( مراحل اجراي):
قطب هاي استانی سلول هاي بنیادي و پژشکی بازساختی و با نظارت کارشناس امور پژوهش  توسط مسابقه استانی مرحله

مطابق فرم داوري (جدول  آثار ارزیابی و بررسی از در این مرحله پس  .گردد می سراهاي دانش آموزي استان برگزار
یافت. عالوه بر این  خواهند راه به مرحله کشوري انتخاب و دو تیم در هر موضوع اختصاصی استان وهر گرایش ) ،2شماره

ر است که هر استان می تواند حداکثر دو اثر برگزیده با موضوعات اختصاصی سایر استان ها را نیز معرفی  نماید. شایان ذک
 فیلم می باشد. 10سهمیه هر استان جهت شرکت در مرحله کشوري مسابقه حداکثر 

به   استان آموزي دانش سراهاي پژوهش امور توسط کارشناس 3و  2نمون برگ شماره  مطابق استانی مرحله برگزیدگان
کشوري  البرز (قطب استان شپرور و آموزش کل اداره به رسمی نامه همراه نمون برگ هاي داوري برگزیدگان  و با

 می گردند. معرفی کرج) 4سلول هاي بنیادي و پزشکی بازساختی مستقر در پژوهش سراي دانش آموزي مالصدراي ناحیه 

 که  "استان کمیته اجرایی" نقش با ورود ضمن آموزي دانش پژوهش سراهاي امور کارشناسان است ضروري همچنین

 مرحله شرکت در جهت استانی برگزیدگان نام به ثبت نسبت است، شده ایجاد ایشان براي همگام سامانه در قبل از

 نمایند. معمول را الزم مسابقه، اقدامات کشوري

 آموزانی که طرح آنها واجد شرایط شرکت در مرحله کشوري مسابقه باشد، گواهی شرکت در مسابقات با موضوع دانش
مچنین فیلم هاي مذکور در چهارمین جشنواره ملی سلول هاي بنیادي و انتخابی مسابقه  را دریافت خواهند نمود. ه

 پزشکی بازساختی به نمایش گذاشته خواهد شد.

 اجراي هر مرحله از مسابقه و با حضور تمامی داوران،  تشکیل جلسه توجیهی و تبیین نمون برگ هاي داوري پیش از
 ضروري می باشد.



 ) ٢٥صفحھ ( 

 

 :ضمائم
 : (فرم اطالعات جهت نمایش در ابتداي فیلم هاي ارسالی)1نمون برگ شماره 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و پزشکی بازساختیقطب کشوري سلول هاي بنیادي 

 استان:                                                                    

 گرایش: 

 موضوع:

 نام ونام خانوادگی اعضاي گروه :

 دوره و رشته تحصیلی اعضاي گروه:

 نام و نوع مدرسه:

 نام ونام خانوادگی استاد راهنما:

 نام پژوهش سراي معین قطب :          

 همکار : مرکز علمینام پژوهش سرا یا       

 نام آموزشگاه همکار:      



 ) ٢٦صفحھ ( 

 : جدول موضوعات اختصاصی استان ها 1جدول

 موضوعات اختصاصی هر استان استان ردیف
کشت سلول ،معرفی تجهیزات (آشنایی با پرینتر سه بعدي در طراحی داربست  شرقیآذربایجان  1

( 

 ، معرفی تجهیزات (آشنایی با بن ماري)PCR آذربایجان غربی 2

 )بررسی درصد زنده مانی سلول،  معرفی تجهیزات (آشنایی با سمپلر و پیپتور اردبیل 3

 پلیمر پلی کربناتپاساژ سلول، تهیه داربست سلولی با  اصفهان 4

 ، تهیه داربست هیدروژلی  IVF البرز 5
 کار با حیوانات (موش سوري)، استخراج سلول ایالم 6

را کار با دستگاه الکترویسی براي تولید داربست سلولی، کار با حیوانات (زب بوشهر 7
 فیش)

 هیستوتکنیک ، کار با حیوانات (پالناریا) تهران 8

 کار با حیوانات (موش رت)، معرفی تجهیزات (آشنایی با سانتریفیوژ) چهارمحال و بختیاري 9

 ، بررسی درصد زنده مانی سلول از سلول گیاهی DNAاستخراج  خراسان جنوبی 10

 معرفی تجهیزات(آشنایی با انکوباتور) ،پاساژ سلول خراسان رضوي 11

لید دستگاه الکترویسی براي تو معرفی تجهیزات (آشنایی با اتوکالو) ، کار با خراسان شمالی 12
 داربست سلولی

 الو)معرفی تجهیزات (آشنایی با انواع هود) ، معرفی تجهیزات (آشنایی با اتوک خوزستان 13

 کار با حیوانات (زبرا فیش) ، معرفی تجهیزات (آشنایی با انواع هود) زنجان 14

 کشت سلول سرطانی، ایمنی در آزمایشگاه سمنان 15

 از سلول گیاهی DNAمعرفی تجهیزات (آشنایی با سانتریفیوژ)،  استخراج  و بلوچستان سیستان 16

شهرستان هاي استان  17
 تهران

IVF  کار با حیوانات (پالناریا ، 

 فریزسلول، معرفی تجهیزات (آشنایی با میکروسکوپ اینورت) فارس 18

 انکوباتور)استخراج سلول،  معرفی تجهیزات(آشنایی با  قزوین 19

 شمارش سلول، کشت سلول قم 20

 ایمنی در آزمایشگاه،  هیستوتکنیک کردستان 21

 دفریزسلول، معرفی تجهیزات (آشنایی با تانک نیتروزن) کرمان 22

 معرفی تجهیزات (آشنایی با میکروسکوپ اینورت) ،کار با حیوانات (موش رت) کرمانشاه 23

 تجهیزات (آشنایی با تانک نیتروزن)، کار با حیوانات (موش سوري)معرفی  کهگیلویه و بویراحمد 24

 معرفی تجهیزات (آشنایی با سمپلر و پیپتور)،دفریز سلول گلستان 25



 ) ٢٧صفحھ ( 

 
 

 
 

 جدول نحوه امتیاز دهی در فرم داوري: 2جدول 

 
 
 

 
 

 PCR معرفی تجهیزات (آشنایی با ظروف کشت)، گیالن 26

 معرفی تجهیزات (آشنایی با بن ماري)،  اماده کردن محیط کشت لرستان 27

 استریل کردن محیط آزمایش ،  تهیه داربست هیدروژلی مازندران 28

 تهیه داربست سلولی با پلیمر پلی کربنات ، فریز سلول مرکزي 29

معرفی تجهیزات (آشنایی با پرینتر سه بعدي در طراحی داربست )،استریل  هرمزگان 30
 کردن محیط آزمایشگاه

 کشت سلول هاي سرطانی ،  شمارش سلول همدان 31

 اماده کردن محیط کشت، معرفی تجهیزات (آشنایی با ظروف کشت) یزد 32

روند باید شامل توضیح موضوع آزمایش، شرح آزمایش، شرح 
 مواد و تجهیزات مورد استفاده در آزمایش باشد. 

30 
روند انجام 

 آزمایش
 2 علمی

 3 مهارت  مهارت  کالمی 10 رسایی و شیوایی کالم وتسلط برموضوع  

 8 استفاده صحیح از تجهیزات
مهارت 

 عملکردي
 4 مهارت

رعایت اصول و نکات ایمنی در حین اجراي آزمایش. شامل 
استفاده از دستکش، عینک، روپوش و هود (در صورت لزوم و با 

 توجه به مواد و روش آزمایش)
 5 ایمنی ایمنی 8

 6 فنی کیفیت صدا 7 وضوح صدا و مفهوم بودن محتواي آزمایش
استفاده از زاویه درست دوربین به طوریکه جزئیات آزمایش و 

 نحوه کار با مواد و وسایل در آن مشخص باشد
 7 فنی کیفیت تصویر 7

تدوین مناسب تصویر، صدا و استفاده از زیرنویس ، ثبت لوگوي 
 ....قطب وافکت هاي الزم و 

 8 فنی تدوین 15

هایی که زمان آنها کمتر از دو دقیقه وسی ثانیه  یا به فیلم
امتیاز منفی تعلق  10بیشتر از سه دقیقه و سی ثانیه باشد 

 گیردمی
 9 فنی زمان -10



 ) ٢٨صفحھ ( 

 

 



 ) ٢٩صفحھ ( 

 مقدمه

 شرایط شرکت کنندگان
از فناوري هاي دیجیتال ساخت انیمیشن، بازي رایانه اي و اپلیکیشن می باشد که دانش آموزان هر سه مقطع به صورت منظور  .1

 نفره می توانند در این محور شرکت نمایند. 5انفرادي یا گروه هاي حداکثر 

 شرایط اختصاصی اثر

 در بخش انیمیشن توجه به موارد ذیل الزامی است: .2
 ص آموزش و ترویج علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي و پزشکی باز ساختی باشد.موضوع انیمیشن در خصو 
  دقیقه می باشد. 3تا  1مدت زمان مورد قبول  آثار بین 
   ۴ آثار با فرمتmp  از نباشد .  ......باشد و حجم آن بیش 
 د.در تمام صحنه ها وصوت هاي فیلم  یا انیمیشن رعایت شئونات اسالمی الزامی می باش 

 براي شرکت در بخش بازي رایانه اي و اپلیکیشن موارد ذیل توجه نمایید: .3

 .استفاده از هر نرم افزار  بال مانع است 
 .رعایت کپی رایت در استفاده از منابع الزامیست 
  آثار با قابلیتRun for pc . ارسال گردد و حجم آن بیش ......  از نباشد 
  انیمیشن رعایت شئونات اسالمی الزامی می باشد.در تمام صحنه ها وصوت هاي فیلم  یا 

 مستندات مورد نیاز

 3 عکس ثابت از فیلم در فرمتjpg  150با رزولوشنdpi 
 فایل اثر 

 

 فرآیند داوري ( مراحل اجراي):
اثر و مصاحبه  آثارارسال شده پس از داوري اولیه و فرصت دوباره براي رفع نقص، به مرحله دوم داوري که شامل بررسی و ارزیابی مجدد

ی آنالین داوران با صاحبان اثر می باشد، راه یافته و در نهایت آثار منتخب در مرحله نهایی معرفی می گردند. الزم به ذکر است که ارزیاب
 ) انجام می گیرد.1-4اثر بر اساس فرم داوري(پیوست

 

 

 

 



 ) ٣٠صفحھ ( 

 :ضمائم

 فرم داوري محور فناوري هاي دیجیتال: 1نمون برگ 
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 توضیحات امتیاز مالك هاي  ارزیابی رد

  5 تبیین و توضیح فرآیند تولید نرم افزار  1

  Autorun( 5افزار (اتوران سادگی در نصب و اجراي نرم 2

  5 داشتن  راهنما  3

4 
، پخش (ارتباط صفحه ها، پیوندهاعملکرد صحیح اجزاء و بخش هاي مختلف نرم افزار 

 فیلم و...)
10  

5 
مه ها، متن، قلم، صدا و عکس شنیداري (دک -کیفیت، چیدمان و کاربرد عناصر دیداري

 ها)
5  

  5 مطابقت کارکرد اثر با توضیحات شناسنامه  6

  5 هاي مختلف  قابلیت ارائه نرم افزار در  محیط 7

  5 توجه به فرهنگ و هویت اسالمی ـ ایرانی 8

  10 میزان ارزش آموزشی محتوا 9

  5 دسترسی آسان به محتواي نرم افزار 10
  10 بهره گیري از آخرین یافته ها و پژوهش هاي مرتبط با موضوع 11

  10 ...)سنجی و.ایجاد پنل هاي ارتباط با مخاطبین (پست الکترونیکی،  پیامک، نظر  12
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 ) ٣١صفحھ ( 

 

 
 



 ) ٣٢صفحھ ( 

  مقدمه:

کنفرانس دبیران زیست شناسی  به دلیل ضرورت توجه به علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي و پزشکی باز ساختی و ایجاد زمینه براي 
انش آموزان به شرح ذیل ارتقاء سطح علمی دبیران در این خصوص همچنین شناسایی دبیران عالقمند و تغییر نگرش در انتخاب رشته د

 برگزار می گردد:

 شرایط شرکت کنندگان : 
نفره و در محور مقاالت گردآوري در گروه هاي  4تا  2پژوهشی در گروه هاي  -همکاران  رشته ي زیست شناسی با ارسال  مقاالت علمی

 نفره می توانند در این گرایش شرکت نمایند. 2حداکثر 

 شرایط اختصاصی اثر :
 مقاله باید مرتبط با علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي و پزشکی باشد.موضوع  )1

 باشد. 1-2و  1-1الزامی است مقاالت پژوهشی و گردآوري ارسالی به ترتیب مطابق با فرمت هاي ارائه شده در پیوست  )2

سازي انجام شده توسط دبیر  پژوهشی مقاله اي است که از پژوهش هاي آزمایشگاهی، شبیه سازي و مدل-منظور از مقاله علمی )3
 یا دبیران ارایه گردد و حتما باید از اصالت، ابداع و نوآوري برخوردار باشد.

منظور از مقاله گردآوري مقاله اي است که در آن نویسنده با مرور بر تحقیقات انجام شده و تجزیه و تحلیل یک مشکل یا موقعیت،  )4
، پیشنهاداتی ارایه می دهد. همه اطالعات ارایه شده بایستی برگرفته از چندین منبع براي اقداماتی که در آینده باید صورت بگیرد

 معتبر علمی باشد.

 ترجمه صرفا یک مقاله انگلیسی، به عنوان مقاله گردآوري قابل قبول نمی باشد. )5

 مقاله در زمینه آموزش و ترویج سلول هاي بنیادي قابل قبول می باشد. )6

 مستندات مورد نیاز آثار:
 باشند. pdfو   wordقاالت ارسال شده بایستی در قالب فایل م

 فرم تعهد اثر و فرم مشخصات بایستی توسط نویسندگان تکمیل و در سامانه بارگذاري شود.

 

 فرآیند داوري ( مراحل اجراي):
ررسی و ارزیابی مجدد اثر و مصاحبه مقاالت ارسال شده پس از داوري اولیه و فرصت دوباره براي رفع نقص، به مرحله دوم داوري که شامل ب

ی اثر آنالین داوران با صاحبان اثر می باشد، راه یافته و در نهایت آثار منتخب در مرحله نهایی معرفی می گردند. الزم به ذکر است که ارزیاب
 ) انجام می گیرد1-3بر اساس فرم داوري(پیوست 

 :ضمائم

 
 



 ) ٣٣صفحھ ( 

 
 

 



 ) ٣٤صفحھ ( 

  مقدمه:

رویج مفاهیم وکاربردهاي علوم این مسابقه به منظور  استفاده از توانمندي دبیران و آموزگاران جهت  تهیه کتاب آموزشی براي آموزش و ت
 و فناور ي هاي سلولهاي بنیادي براي گروه سنی کودك و نوجوان می باشد .

 شرایط شرکت کنندگان : 

همه ي دبیران و آموزگاران محترم همه ي مقاطع و رشته ها می توانند با تألیف کتاب در زمینه سلول هاي بنیادي و پزشکی باز ساختی 
 ند .در مسابقه شرکت نمای

 شرایط اختصاصی اثر :
 موضوع کتاب آموزشی باید مرتبط با علوم و فناوري هاي سلول هاي بنیادي و پزشکی باشد. )1
 سال می باشد. 18تا  10گروه سنی مورد نظر براي تألیف کتاب   )2
 صفحه می باشد.30حداقل تعداد صفحات  )3
 الزامی است. 99اخذ شابک  تا تیر ماه  )4
 وجود ندارد.در قطع کتاب محدودیتی  )5

 مستندات مورد نیاز آثار:

  pdfو   wordفایل کتاب در  قالب فایل  )1
 1-5فرم مشخصات مولف یا مولفین و کتاب بر اساس فرم پیوست  )2

 فرآیند داوري ( مراحل اجراي):
ارزیابی مجدد اثر و مصاحبه کتب ارسال شده پس از داوري اولیه و فرصت دوباره براي رفع نقص، به مرحله دوم داوري که شامل بررسی و 

ی آنالین داوران با صاحبان اثر می باشد، راه یافته و در نهایت آثار منتخب در مرحله نهایی معرفی می گردند. الزم به ذکر است که ارزیاب
 ) انجام می گیرد. 5-2اثر بر اساس فرم داوري(پیوست  

 ضمائم:
فرم مشخصات مولف یا مولفین و کتاب:  1نمون برگ  
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