
 

 

 به نام خدا

 معرفی رشته
که یکی از علوم پایه محسوب میشود و در بین دانش آموزان عالقه مندان زیادی دارد، به منظور ترویج  زیسترشته 

طراحی شده تا عالوه بر کسب آگاهی دوره اول و دوم متوسطه فرهنگ کسب دانش و افزایش مهارت بین دانش آموزان 

 حل مشکالت بردارند. مسیردر مورد این علم کارآمد و جذاب، بتوانند با افزایش مهارت و خالقیت، گام موثری در 

 نفره مجاز می باشد.  3شرکت در این مسابقه بصورت تیم انفرادی یا تیم حاکثر  -1ماده 

 در این رشته، دانش آموزان باید در مقطع اول یا دوم متوسطه باشند. برای ثبت نام -2ماده 

 مرحله به صورت زیر برگزار میگردد: 3این مسابقه در 

 آزمون علمیمرحله اول : 

به  شده و اعالم در این مرحله دانش آموزان باید در آزمون علمی زیست شناسی و زیست فناوری که در تاریخ مشخص

 شرکت کنند. در مسابقه، ردهافراد ثبت نام ک

هریک از اعضای تیم باید بصورت مجزا در آزمون شرکت کرده و پاسخ دهی به سواالت را انجام دهد. نمره این  -3ماده 

 بخش برای تیم بصورت میانگین نمره همه اعضا محاسبه خواهد شد.

های تخصصی که برای شرکت کننده این آزمون به صورت آنالین و همزمان خواهد بود. منابع آزمون طی وبینار -4ماده 

 ها برگزار میگردد به آنها اعالم میگردد.

دانش آموزان برای شرکت در این آزمون باید به تمام حوزه های کاری مربوط به زیست اطالعاتی را کسب کنند  -5ماده 

حد منابع معرفی شده در  مانند: شناسایی تجهیزات آزمایشگاهی، اصول کار با ابزار آزمایشگاهی و انجام آزمایشات در

 وبینارهای آموزشی

 مرحله دوم : مسابقه حضوری

بعد از انجام آزمون علمی و مشخص شدن نتایج، تیم های برتر به مرحله بعد صعود میکنند تا در مسابقه حضوری به 

 رقابت بپردازند.

وبینارهای آموزشی به دانش آموزان در این مرحله دانش آموزان باید تعدادی آزمایش را که طبق منابع اعالم شده در 

معرفی شده است، در محل مشخص با حضور داوران انجام داده و نتایج مطلوب را بدست آورند. در طی فرآیند آزمایش 

ممکن است داوران سواالت فنی و علمی مربوط به آزمایش را از دانش آموزان بپرسند و نتیجه این سواالت برای تیم 



 

 

آشنایی و اشراف کامل  میت خواهد بود. لذا دانش آموزان باید به مبانی علمی آزمایش های مربوطهداوری بسیار حائز اه

 داشته باشند.

 مرحله سوم : مسابقه حضوری نهایی

این مرحله با رقابت تیم های برتر مرحله دوم که امتیاز باالتری در انجام آزمایشات انجام شده کسب کرده اند، برگزار 

این مرحله سطح مسابقه بسیار باالتر رفته و دانش آموزان باید بتوانند عالوه بر دانش علمی، مهارت اجرا و  خواهد شد. در

 انجام آزمایش، اطالعات را تحلیل کرده و آزمایشات را با درک باالتری انجام دهند.

در این مرحله نیز دانش آموزان باید تعدادی آزمایش را در محل مشخص شده و در حضور داوران انجام داده و نتایج  

مطلوب را بدست آورند. در طی فرآیند آزمایش ممکن است داوران سواالت فنی و علمی مربوط به فرآیند آزمایش را از 

اوری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. لذا دانش آموزان باید به مبانی دانش آموزان بپرسند و نتیجه این سواالت برای تیم د

علمی آزمایش های مربوطه هم آشنایی و اشراف کامل داشته باشند و همچنین بتوانند با استفاده از داده ها و اطالعات 

 علمی، تجزیه و تحلیل مناسبی از آژمایشات داشته باشند.

 گزیدگان این مسابقه معرفی خواهند شد.تیم های برتر این مرحله به عنوان بر

الزم به ذکر است منابع مورد آزمون در این مسابقه در وبینار های آموزشی به دانش آموزان معرفی میگردد و جای نگرانی 

 برای منابع اطالعاتی نیست.

. با نظر داوران کسر هرگونه بی نظمی، عدم تکمیل فرآیند آزمایش در زمان تعیین شده، اعتراض بی مورد و.. -6ماده 

 امتیاز یا حتی حذف تیم را در پی خواهد داشت.

 های داوران الزامی است. حضور همه اعضای گروه هنگام پاسخ دادن به پرسش -7ماده 

 هر تیم بایستی از روپوش آزمایشگاهی ، دستکش و ماسک شخصی استفاده نمایند. -8ماده 

 گردد.می مربوطه تیم حذف که منجر به تذکر گردد، باعثوانین مسابقه و ق بروز رفتارهای خارج از موازین -9ماده 

اعالم می گردد و در زمان  و از طریق دبیرخانه و راه های مجاز معرفی شده نتیجه نهایی به صورت گروهی -10ماده 

 باشد.اعالم نتایج حضور نماینده گروه الزامی می

 داوری و امتیاز دهیمهم نکات  

 : انجام آزمایشروند حضور و 

 انجام به موقع آزمون -3سرعت عمل  -2حضور به موقع  -1



 

 

 رعایت موارد ایمنی و بهداشت:

 نظافت-3استفاده از روپوش ، دستکش ، ماسک  و عینک  -2 شیمیایی رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از مواد -1

 آزمایش.میز کار در پایان 

 همکاری گروهی:

 .نظم تیمی -3 آزمایشهماهنگی در انجام  -2 تقسیم درست وظایف -1

 مهارت:

انجام صحیح  -3آشنایی  با تجهیزات و موارد کاربرد آنها  -2استفاده صحیح از تجهیزات و مهارت به کارگیری آنها  -1

 .آزمایش

 سطح علمی گروه:

عملی مبنی بر تحلیل  مایشآزی به سواالت تئوری مطرح شده  توسط هر یک از اعضای تیم در بخش پایانی یپاسخگو -1

 .درست علت علمی آزمایش

 خالقیت در گروه:

 .مطرح شده امکان بروز خالقیت و ابتکار را داشته باشد آزمایشدر صورتی که -1

 وبینارهای آموزشی
 مجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد تایید دبیرخانه برگزار خواهد شد. صورت به این رشتهآموزشی  وبینار

 

 جشنواره  در کتنحوه شر
  www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی  نام در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش ثبت

 حضور در وبینارهای آموزشی و دستیابی به منابع علمی مسابقه.

 مرحله اول، براساس اطالعیه دبیرخانه. شرکت در آزموننام،  پس از ثبت
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