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 ت دوره ابتدایی جادوی طبیع  - لیگ لکولب  ن یقوان

 :یعموم ن یقوان

 .باشند یم  گی ل ن یمجاز به شرکت در ا 1388/ 30/01تا  30/01/1386 ن یب ن یمتولددانش آموزان مقطع ابتدایی یعنی  •

 توانند ثبت نام نمایند.دانش آموزان با سنین پایین تر از محدوده فوق با صالحدید مدرس و نماینده می 

باشد و ( LECO.ir) ایرانلکو  ت یسالب بخش لکواز مجموعه قطعات موجود در  ستیبا یم مواد و تجهیزات مورد استفاده یتمام •

 .  ستی در مسابقه مجاز ن   گرید له ی از هر گونه وس دهاستفا

 در محل توسط نماینده انجام می گیرد و برای نفرات برتر دبیرخانه این کار را انجام خواهد داد.   تطبیق شناسنامه •

 مسابقات بصورت غیرمتمرکز بوده و بسترهای الزم برای مسابقات باید از سمت نماینده فراهم شده باشد.  •

فیلم  ر تصویر دیده شوند.  در زمان مسابقه می بایست ویدئو ها روشن باشد و دانش آموزان در تمامی مراحل د  برای مرحله اول: •

فیلم  ارسال گردد.  بعد  دو ساعت  و حداکثر  باید گرفته شود  بصورت جداگانه  آموز  دانش  برای هر  و  همزمان  بصورت  مسابقه 

فیلم   برگزاری مسابقات همزمان توسط دبیرخانه ضبط می گردد و با فیلم های ارسالی تطبیق داده می شوند. در صورت عدم ارسال

 ر اساس مستندات موجود حذف می گردد.دانش آموز ب

فیلم  در زمان مسابقه می بایست ویدئو ها روشن باشد و دانش آموزان در تمامی مراحل در تصویر دیده شوند برای مرحله دوم: •

 ضبط فیلم جداگانه الزم نمی باشد. مرحله دوم برای  برگزاری مسابقات توسط دبیرخانه ضبط می گردد.

 :  یاختصاص ن یوانق

 موضوع مسابقه  •

 شود.  یبرگزار م  ی به همراه گزارش کارعمل و تستی -کتبی مرحله ای  دوصورت  به گی ل ن یا

 مرحله اول: 

آزمون مربوط به کلیه آزمایش  در مرحله اول به هر یک از اعضای تیم یک برگه سوال کتبی که به صورت تستی می باشد داده می شودکه این  

 می باشد. دقیقه  ۲۰زمان این آزمون  همه ی شرکت کنندگان باید در مدت مشخصی به این سواالت پاسخ دهند. د.های منبع اصلی می باش

 مرحله دوم:  

  ( ۱ژه یو عت یطب یجادو ) ۱ ژه یلکولب وموجود در دوره  یها  ش یاز آزما شی دو آزماشودکه نام   یداده م  لیفرم تحو کی می به هر ت 

آن نوشته شده است. شرکت کنندگان بدون استفاده از   یمتفاوت باشد، بر رو گرید م ی انتخاب شده و ممکن است با ت   یکه به صورت تصادف
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و  خود را در برگه گزارش کار نوشته    ش یآزما  جهی ها را انجام داده و مشاهدات و نت  شیبر معلومات خود، آزما  هیکتاب و با تک  ا ی  ادداشتی

 تحویل می دهند.

در همان لحظه باید روش تست کیفیت محصول خروجی بصورت عملی    .سواالت کتبی و گزارش کار برای دبیر خانه ارسال می گرددپاسخ  

 رسال گردد.انجام گردد و فیلم آن هم باید بصورت آنالین قابل مشاهده باشد و هم بصورت جداگانه برای دبیرخانه ا 

 می باشد.دقیقه  ۳۰ساعت و  ۲زمان مرحله دوم 

 ازی و کسب امت ییاجرا ن یقوان •

 است.   ازی امت ۱۰۰تواند به دست آورد،   یم  می ت  کیکه  یاز ی حداکثر امت

 . دیآ یبه دست م  میکسب شده توسط ت  ازاتی از مجموع امت   یینها ازی امت 

  (ir.LECO)  ایرانلکو  ت یدر ساآالت کامل موجود    ربا مواد و ابزا(  1  ژهیو   عتی طب  یجادو)  1  ژهیپک لکولب و  کیحداقل    یست یبا  میهر ت

 ز مسابقه به همراه داشته باشند.در رو

  د ی با روپوش سف   و   با خود داشته باشد  دیروپوش سف  و  ستکشد  ماسک،  دیشرکت کنندگان هر شرکت کننده با  ی من یا  ت یبه منظور رعا

 امتیازی برای شرکت کنندگان ثبت نخواهد شد. صورت  ن یا ری وارد شود. در غ 

 نحوه امتیاز دهی به شرکت کنندگان طبق جدول زیر می باشد. 

 

 

 

 امتیاز کلی  امتیاز مرحله به مرحله عنوان امتیاز  ردیف

 4۰ - ( تستی)میانگین نمرات اعضای تیم -آزمون کتبی ۱

 اجرای چارچوب مسابقات  ۲

 ۲ حاضر شدن به موقع 

۱۰ 

 ۲ کش دست +روپوشماسک + 

 ۲ نظم در محل مسابقه 

 ۲ نظافت و تمیزی میز

 ۲ داشتن ابزار های مورد نیاز 

 ۲5 - 1آزمایش عملی  ۳

 ۲5 - 2آزمایش عملی  4
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 موارد امتیاز دهی در آزمایشات: 

  – شرح کار) روش(    –مواد مورد استفاده    – وسایل مورد نیاز    –تئوری کار )مقدمه(    -هدف از انجام آزمایش  - عنوان آزمایش

 محصول   QC –  )قالب دو سوال کتبیدر   (تفسیر نتیجه –نتیجه گیری   – خطاها 

 

 

 تی موفق یآرزو با

  یجشنواره مل ن یدهمهف رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ  یپژوهش یعلم یها  ت ی خالق


