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 1یرایش و (پژوهش دانش آموزی)پدلکوقوانین رسمی رشته 
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 همکاران محترم، اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

آور می شویم ارائه قوانین به منزله اطالع شما عزیزان در جهت باال بردن قدرت برنامه ریزی و دضمن تشکر از همراهی همیشگی شما، یا

همچنین کیفیت برگزاری جشنواره می باشد. لذا از شما درخواست داریم با مطالعه دقیق قوانین، ما را در برگزاری هر چه با کیفیت تر 

 ، یاری نمایید.پ ایرانهجدهمین جشنواره ملی خالقیت های علمی پژوهش ی لکوکا

 

 

 با آرزوی توفیق روزافزون 

 دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی خالقیت های علمی پژوهش ی لکوکاپ ایران
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لکوکاپ ایران ملی خلاقیت های علمی پژوهشی هجدهمین جشنواره  

1لیگ –( پژوهش دانش آموزی)لکوپد  

 یعموم نیقوان 

  می باشد و تمامی مسئولیت عدم توجه به بازه ثبت  زامیسابقه و در محل برگزاری مسابقه الدر روز م شناسنامههمراه داشتن

 نامی بر عهده شرکت کننده می باشد.

 انجام خواهد شد. ،در صورت کسب مقام در جشنواره تطابق مجدد اطلاعات شناسنامه ای توسط دبیرخانه برگزاری 

 می باشد.نگ غیرمتمرکز در سطح کشور و بصورت هماهبصورت  ری مسابقات توسط دبیرخانه جشنواره،برگزا 

  قرار می گیرد. معیاردر موارد پیش بینی نشده ملاک عمل تصمیم دبیرخانه برگزاری مسابقات بعنوان 

 وانین رده سنیق

  ،اولین روز برگزاری جشنواره( می باشد. 1911اسفندماه  11تاریخ معیار برای محاسبه سن دانش آموزان( 

  استبلامانع  با سنین بالاتردر لیگ های با سن پایین تر حضور دانش آموزان. 

 دانش آموزان شرکت کننده می بایست منطبق بر جدول زیر باشد: تاریخ تولد 

 توضیحات پایان رده سنی شروع  رده سنی

41/11/9811  11/11/1911  سال 01یسال تا انتها 01 یابتدا 
 

 یاختصاص نیقوان

 برگزار می گردد. )ساخت(لیگ لکوپد در بخش ارائه مقالات و اختراعات 

 ،فرمت زیر می بایست کاملا رعایت گردد: تنظیم مقالهجهت  در بخش ارائه مقالات 

 حداکثر امتیاز چهارچوب کلی قوانین ارائه مقالات لیگ لکوپد شماره

 1.0 صفحه اول، نام خدا  0

 0 فهرست مطالب  2

 0 چکیده  3

 1.0 ها کلید واژه 4

 0 مقدمه )پیشینه پژوهش(  0

 2 ها و روش کار مواد و ابزار لازم، آزمایش 6

 2 گیری تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه 1

 0 منابع  8

 - گزاری )اختیاری(  سپاس 9

 0 تنظیم مطالب و صفحات )فونت، چینش، ترتیب و ...( 01

 01 مجموع  



 

لکوکاپ ایران ملی خلاقیت های علمی پژوهشی هجدهمین جشنواره  

1لیگ –( پژوهش دانش آموزی)لکوپد  

  داوران  به هیاتپاورپوینت جهت ارائه فایل  ،شرکت کننده می بایست چه در بخش ارائه مقاله و چه در بخش اختراعات

 ارائه دهد. 99اه بهمن م 03داکثر تا تاریخ ح

 :فایل پاورپوینت ارائه به صورت زیر می بایست آماده گردد 

 حداکثر امتیاز چهارچوب کلی قوانین ارائه پاورپوینت لیگ لکوپد شماره

 0 عدم وجود غلط املایی و نگارشی  0

 0 ( هاانتخاب رنگ پس زمینه و رنگ فونت مطالب خوانا باشد )استفاده از فونت مناسب و دقت در  2

 2 ها از بین نرود چینش محتوا و تنظیم مطالب طوری باشد که ترتیب و ارتباط آن  3

 2 استفاده از عکس و نمودار در صفحات مختلف پاورپوینت  4

 2 گزیده بودن محتوا، کفایت، اجمال و تناسب با موضوع   0

 0 عدم استفاده از جملات طولانی در پاورپوینت   6

 0 بندی و منابع داشتن فهرست مطالب، جمع  1

 01 مجموع  

 

  صورت ب شرکت کنندهدقت گردد همان فایل پاورپوینت ارائه شده به هیات داوران، می بایست در روز جشنواره توسط

 ارائه گردد.مدت زمان تعیین شده جامع و در 

  د.می باشو در فرم های تفکیکی داوری مربوط به مقالات و یا اختراعات بصورت جداگانه می ارزیابی عموبخش 

  به شرح ذیل می باشد: )ساخت(ارزیابی عمومی اختراعاتبخش 

 حداکثر امتیاز بخش عمومی ارزیابی داوری ساخت  شماره

0 

ی
ف طرح پژوهش

 توصی

 2 بیان اصل موضوع طرح ابداع شده در عنوان طرح

 2 وجود نکته نوآورانه و فناورانه در عنوان طرح 2

 2 ابتکاری در طرح ارائه شدهوجود گام  3

 4 المللیمیت طرح ارسالی در سطح ملی و بینبیان اه 4

 0 بررسی مشکل فنی و بیان اهداف 0

 0 هایی که در ارتباط با طرح ادعایی وجود داردوضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفتشرح  6

 0 جدید و بروز بودن طرح در سطح ملی و بین المللی 1

 0 ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه طرح پژوهشی 8

 0 توضیح اشکال، نقشه و نمودارها 9

 0 بیان واضح و دقیق مزایای طرح ادعایی نسبت به طرح های پژوهشی پیشین 01

 0 توضیح حداقل یك روش اجرایی برای به کارگیری طرح 00

 0 ذکر صریح کاربرد صنعتی طرح ارائه شده 02

 01 مجموع    

 

 



 

لکوکاپ ایران ملی خلاقیت های علمی پژوهشی هجدهمین جشنواره  
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  به شرح ذیل می باشد:ارزیابی عمومی مقالات خش ب 

 حداکثر امتیاز بخش عمومی ارزیابی داوری شماره

 عنوان 0

 0 جذابیت و رسایی کلمات

 0 اهمیت و اولویت کافی 2

3 
چکیده

 
 0 روشن بودن موضوع، هدف و روش تحقیق

 0 ها و نتایج تحقیقاشاره به یافته 4

 0 کلمه( 1تا  1ارائه کلمات کلیدی ) 0

6 

 مقدمه

 0 بیان موضوع تحقیق در ابعاد وسیع

 2 مطرح نمودن یك نیاز مشخص و هدف اصلی تحقیق 1

 0 مطرح نمودن ضرورت انجام تحقیق 8

 0 هانمودن روش تحقیق و گردآوری داده مطرح 9

01 

ی
ن اصل

 مت

 2 ارائه پیشینه موضوع تحقیق

 2 برخورداری مطالب از مستندات کافی و مناسب 00

 4 وضوح و روشنیها به تجزیه و تحلیل داده 02

 4 ارائه نتایج کمی و شفاف 03

 2 ارائه پیشنهادات متناسب با نتایج ارائه شده 04

 4 نوآوری و خلاقیت در تدوین مطالب 00

 2 انسجام علمی در مراحل مختلف تحقیق 06

 2 نحوه نگارش، سادگی و روانی در بیان مطالب 01

08 

 استناد

 4 منابع معتبر در متن مقالهاستفاده از 

 2 استفاده از منابع به روز و مرتبط با موضوع 09

 2 رعایت اصول منبع نویسی در کتابنامه 21

 41 مجموع    

 

  به شرح ذیل تعیین می گردد:ارزیابی اختصاصی مقاله و اختراع)ساخت( بخش 

 حداکثر امتیاز بخش اختصاصی ارزیابی داوری شماره

 21 سوال داوری 0

 21 سوال داوری 2

 41 مجموع  

 

 



 

لکوکاپ ایران ملی خلاقیت های علمی پژوهشی هجدهمین جشنواره  

1لیگ –( پژوهش دانش آموزی)لکوپد  

   طرح های اختراعی )ساخت( در صورت لزوم می بایست توسط شرکت کننده به آدرس دبیرخانه برگزاری مسابقات

 ارسال گردد.

  می تواند باشد.نفر  0حداکثر تعداد نفرات مجاز هر گروه 

  ت داوران به زمان دارد. زمان بیشتر برای ارائه از سوی هیادقیقه  51حداکثر هر گروه جهت ارائه فایل پاورپوینت خود

 تشخیص ایشان نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

 مطرح خواهند کرد که لازم است مقاله شرکت کننده ئه و طرح یا مون اراپس از ارائه گروه، هیات داوران سوالاتی پیرا

 تیم شرکت کننده نسبت به پاسخ آن ها اقدام نماید.

 نابع آزمون، نحوه پاسخگویی و اعلام نتایجم

 

رائه ارائه نمایند. بدین معنا که زمینه اآزاد  شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب رشته های مختلف به صورت •

 اختراعات آزاد می باشد.مقالات و 

در زمان  "ایران لکوکاپ یپژوهش یعلم یها تیخلاق یجشنواره مل هجدهمین پدلکو گیکارنامه ل"آزمون در قالب  جیتان •

 گردد. یاعلام م زیمقرر به شرکت کنندگان عز

 

 

 

 تیموفق یآرزو با 

 یپژوهش یعلم یها تیخلاقی جشنواره مل نیدهمهج رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ 

 


