
 

 

 به نام خدا

 معرفی رشته

مسابقات در این زیادی دارد،  مندانعالقهآموزان شود و در بین دانشمیعلوم پایه محسوب  هایرشتهرشته شیمی یکی از 

 تا عالوه شدهطراحیترویج فرهنگ کسب دانش و افزایش مهارت بین دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه  منظوربهرشته 

در مسیر حل مشکالت  مؤثریبر کسب آگاهی در مورد این علم کارآمد و جذاب، بتوانند با افزایش مهارت و خالقیت، گام 

، سطح آگاهی و مهارت انجام دقیق آزمایش شدهطراحیطه در این مسابقه که برای دانش آموزان دوره دوم متوس بردارند.

 قرار خواهد گرفت. موردبررسیافراد در قالب تیم 

 .باشدمینفره مجاز  3 حداکثرتیم انفرادی یا تیم  صورتبهشرکت در این مسابقه  -1ماده 

 باشند.و همگی از یک جنسیت طه باید در مقطع اول یا دوم متوس تیم آموزاندر این رشته، دانش نامثبتبرای  -2ماده 

 :گرددمیزیر برگزار  صورتبهمرحله  3این مسابقه در 

 

 : آزمون علمیمرحله اول

 ،ندکنشرکت می از طرق دبیرخانه شدهمعرفیو مشخص  در وبینارهای آموزشی ،در سایت مسابقاتنام با ثبتدانش آموزان 

در ن آنالی صورتبهکننده، در سامانه مخصوص مسابقه  نامثبتهای تیم رسانی به همهبا اطالع نامثبتپس از اتمام مهلت 

 حضوری معرفی صورتبههای برتر این آزمون برای شرکت در بخش دوم مسابقه تیم کنند.میآزمون علمی شیمی شرکت 

 خواهند شد.

د. نمره این نرا انجام ده سؤاالتبه  دهیپاسخمجزا در آزمون شرکت کرده و  صورتبههریک از اعضای تیم باید  -3ماده 

 محاسبه خواهد شد. ی تیممیانگین نمره همه اعضا صورتبهتیم هر بخش برای 

اعالم  هاتیمبه آموزشی همین رشته خواهد بود. منابع آزمون طی وبینارهای  زمانهمآنالین و  صورتبهاین آزمون  -4ماده 

 .گرددمی

 شناسایی مانندشیمی اطالعاتی را کسب کنند  مختلفهای آزمون باید به حوزه دانش آموزان برای شرکت در این -5ماده 

 تجهیزات آزمایشگاهی، اصول کار با ابزار آزمایشگاهی و انجام آزمایشات

و سطح مسابقه  ها برگزار خواهد کردتیم هماهنگی وتیم داوری در هر مرحله وبینارهای تخصصی جهت آموزش  (1تبصره 

 خواهد بود. در وبینارهای آموزشی شدهمعرفیمنابع و  مطالب متناسب با

 

 



 

 

 

 وردنیازمبر اساس قوانین اختصاصی رشته ضبط نمایند و مستندات  کنندگان باید آثار خود رادر این مرحله شرکت 

در سایت بارگذاری و ارسال نماید در  _نام نهاییپس از ثبت_ شدهمشخصدر سایت های مسابقه که طبق فرمت

رسانی دبیرخانه اعضای که باید طبق اطالع شدهمشخص هاتیمبرای تمام  زمانهمها شرکت در آزمون برخی از رشته

 تیم در آزمون شرکت نماید.

 مترهای پارا ها به مرحله دوم راه خواهند یافت. مالک ارزیابیمستندات ارسالی توسط تیم داوری بررسی و بهترین تیم

 صورت یکسان خواهد بود.ها بهباشد و شرایط ارزیابی برای همه تیمدر قوانین اختصاصی هر رشته می شدهمشخص

 

 : مسابقه حضوریمرحله دوم

 به مرحله بعد صعودآزمون به تصمیم هیئت داوری برتر  هایتیمتعدادی از بعد از انجام آزمون علمی و مشخص شدن نتایج، 

 رقابت بپردازند.ادامه تا در مسابقه حضوری به  کنندمی

 برای برگزارشدهزشی در وبینارهای آمو شدهارائهمنابع اطالعات و طبق )در این مرحله دانش آموزان باید تعدادی آزمایش را 

زمایش . در طی فرآیند آدهند و امتیازات الزم را کسب کنندبا حضور داوران انجام و در محل مشخص ، های منتخب(تیم

 برای تیم داوری سؤاالتفنی و علمی مربوط به آزمایش را از دانش آموزان بپرسند و نتیجه این  سؤاالتممکن است داوران 

داشته کامل آشنایی و اشراف  ،مربوطه هایآزمایشبسیار حائز اهمیت خواهد بود. لذا دانش آموزان باید به مبانی علمی 

 باشند.

 حضوری : مسابقه نهاییمرحله سوم

، برگزار خواهد اندکردهکسب  شدهانجامدر انجام آزمایشات  الزم رابرتر مرحله دوم که امتیاز  هایتیماین مرحله با رقابت 

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

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

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

از دانش فنی و علمی مربوط به فرآیند آزمایش را  سؤاالتآورند. در طی فرآیند آزمایش ممکن است داوران  دست بهرا 

برای تیم داوری بسیار حائز اهمیت خواهد بود. لذا دانش آموزان باید به مبانی علمی  سؤاالتآموزان بپرسند و نتیجه این 

علمی، و اطالعات  هادادهداشته باشند و همچنین بتوانند با استفاده از  کامل مربوطه هم آشنایی و اشراف هایآآزمایش

 .(شودمیها اعالم در وبینار تخصصی به تیم مدنظرهای کلیدواژه) باشندمناسبی از آزمایشات داشته  وتحلیلتجزیه

 برگزیدگان این مسابقه معرفی خواهند شد. عنوانبهبرتر این مرحله  هایتیم

و جای نگرانی  دگردمیهای آموزشی به دانش آموزان معرفی د آزمون در این مسابقه در وبینارالزم به ذکر است منابع مور

 منابع اطالعاتی نیست.اطالع از برای 



 

 

یا  کسر امتیاز و... با نظر داوران موردبی، اعتراض شدهتعیین، عدم تکمیل فرآیند آزمایش در زمان نظمیبیهرگونه  -6ماده 

 حذف تیم را در پی خواهد داشت. حتی

 وران الزامی است.های داحضور همه اعضای گروه هنگام پاسخ دادن به پرسش -7ماده 

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

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

گردد و در زمان اعالم نتایج اعالم می شدهمعرفیمجاز  هایراهو از طریق دبیرخانه و  گروهی صورتبهنتیجه نهایی  -11ماده 

 باشد.حضور نماینده گروه الزامی می

 یازدهیامت نحوه داوری و موردتوجهنکات 

 :روند حضور و انجام آزمایش

 آزمون موقعبهانجام  -3سرعت عمل  -2 موقعبهحضور  -1

 رعایت موارد ایمنی و بهداشت:

میز  نظافت-3و عینک  ، ماسک، دستکشاستفاده از روپوش -2 شیمیایی در هنگام استفاده از موادرعایت نکات ایمنی  -1

 .آزمایشکار در پایان 

 همکاری گروهی:

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

 :در انجام آزمایش مهارت

انجام صحیح  -3 هاآنبا تجهیزات و موارد کاربرد  آشنایی -2 هاآن کارگیریبهاستفاده صحیح از تجهیزات و مهارت  -1

 .آزمایش

 سطح علمی گروه:

 عملی مبنی بر تحلیل آزمایشتوسط هر یک از اعضای تیم در بخش پایانی  شدهمطرحتئوری  سؤاالتی به یپاسخگو -1

 .علمی آزمایش ودرست 



 

 

 وبینارهای آموزشی

 دبیرخانه برگزار خواهد شد. تائیدمجازی در سامانه آموزشی مجازی مورد  صورتبهوبینار آموزشی این رشته 

 جشنواره در نحوه شرکت

 www.siccup.irآموزی به آدرس الکترونیکی نام در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانشثبت

 .مسابقهعلمی حضور در وبینارهای آموزشی و دستیابی به منابع 

 اطالعیه دبیرخانه. اساس برله اول، نام، شرکت در آزمون مرحپس از ثبت

http://www.siccup.ir/

