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 قوانین لیگ پژوهش دانش آموزی )لکوپد( 

 :یعموم ن یقوان

 . باشد یم رده های سنی مجاز شرکت در این لیگ برای تمامی  •

 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 برگزاری مسابقات  .  مراحل در تصویر دیده شوندمی بایست ویدئو ها روشن باشد و دانش آموزان در تمامی    ارائه  در زمان   •

 توسط دبیرخانه ضبط می گردد.

 برای این لیگ ضبط فیلم جداگانه الزم نمی باشد. •

 : موضوع مسابقه •

فنی و مهندسی، علوم پایه )شیمی، فیزیک، زیست، ریاضی(، نانو، انرژی های تجدید   ی عبارتند از:پژوهشموضوعات مختلف در حوزه ی  

 .مپیوتر و برنامه نویسی، زیست فناوری و نجوم هستندپذیر، کا
 

می    کنند،نام  ثبت    ایرانلکوکاپ    یپژوهش  یعلم  یها   تی خالق   یجشنواره مل  ن یدهمهف سمینار علمی  گروه های دانش آموزی که در بخش  

 .استانداردهای الزم، جزء برترین های جشنواره باشندبایست قوانینی را که برای این بخش تعیین شده، مطالعه کنند تا بتوانند با رعایت 
 

نتایج    مقطع دوره دوم ابتدایی و اول و دوم متوسطهدر    سمینارهای علمیگروه های دانش آموزی شرکت کننده در بخش  

برای هیات داوران و بازدیدکنندگان در قالب یک سمینار علمی ارائه خواهند    لهامقو    ورپوینت پا ت   علمی و تحقیقاتی خود را به صور   پروژه

 .نمود

 اختصاصی قوانین  •

نفر است. هر دانش آموز مجاز است تنها در یک رشته گرایش ثبت نام     4تعداد نفرات مجاز شرکت کننده در هر گروه حداکثر   .1

 رد. در نتایج داوری ندانماید. تعداد نفرات گروه تأثیری 

 .در بخش سمینار شرکت کند عنوان/موضوع هر گروه شرکت کننده تنها می تواند با یک  .2

 

 

  5زمان دارد که قابل افزایش نیست. هر گروه پس از پایان زمان ارایه تا حداکثر    دقیقه 15  هر گروه جهت ارایه ی سمینار خود  .3

 .  مورد پرسش هیئت داوران قرار می گیرد دقیقه
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 داوران باشد. برای باید پارپوینت مناسب به همراه تصویر ارایه کننده همزمان قابل مشاهده  .4

تمامی اعضای    .گروه می گردد  ر امتیاز کس  سبب دخالت دبیر راهنما .فقط اعضای گروه بایستی به پرسش داوران پاسخ دهند  تبصره(

 .گروه بایستی در پاسخ گویی به پرسش ها همکاری کنند

به اسکای روم متصل  هر گروه شرکت کننده می بایست مطابق با جدول زمان بندی که به آن ها اعالم خواهد شد، راس ساعت مقرر   .5

 د. گروه حذف خواهد ش. در صورت عدم حضور در زمان معین شده، شوند

 نند. را برای هیئت داوران ارسال ک همه گروه ها موظف اند پیش از شروع سمینارها، پاورپوینت خود  .6

 

7.   
 :چارچوب کلی که باید در تهیه مقاله و پاورپوینت رعایت شود به شرح ذیل است  •

 :(powerpoint) پاورپوینت مقاله 

 صفحه اول، نام خدا  ✓

 فهرست مطالب  ✓

 چکیده   ✓

 کلید واژه ها  ✓

 مقدمه )پیشینه پژوهش( ✓

 مواد و ابزار الزم، آزمایش ها و روش کار  ✓

 تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیری ✓

 منابع ✓

 سپاس گزاری )اختیاری(   ✓

 تنظیم مطالب و صفحات )فونت، چینش، ترتیب و ....( ✓

 عدم وجود غلط امالیی و نگارشی   ✓

مطالب خوانا باشد )استفاده از فونت مناسب و دقت در انتخاب رنگ  ✓

 پس زمینه و رنگ فونت ها( 

چینش محتوا و تنظیم مطالب طوری باشد که ترتیب و ارتباط آن ها   ✓

 .روداز بین ن

 استفاده از عکس و نمودار در صفحات مختلف پاورپوینت   ✓

 گزیده بودن محتوا، کفایت، اجمال و تناسب با موضوع  ✓

 عدم استفاده از جمالت طوالنی در پاورپوینت  ✓

 داشتن فهرست مطالب، جمع بندی و منابع  ✓

 

 تی موفق یآرزو با

  یجشنواره مل ن یدهمهف رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ  یپژوهش یعلم یها  ت ی خالق

 


