
 

 

 

 قوانین مسابقه چالش زیست فناوری گرایش فتومیکروگراف

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 

 

 ف:فتومیکروگرا

 رػحً ٌای نعاةقً

 ظلَل ٌای گیاٌی یا جاىَری  - 

 گعحصش نیکصوةی یا ظلَلی  -

 رالقیث نیکصوظکَپی -  

 اهداف مسابقه

 ػيارث دىیای نیکصوظکَپی و زیتایی ػياظی   -

 آػيایی ةا ىدَه صدیح ىهَىً گیصی و جٍیً اظالیس -  

 یادگیصی نٍارت کار ةا نیکصوظکَپ و اةضار جاىتی - 

 :قوانین عمومی  

 .پایً جدصیلی ػصکث کييسگان دوره اول و دوم نحَظطً نی ةاػس. 1

 .ىهَىً اظالیس در ٌص ػارً ارایً دٌسٌص گصوه نی جَاىس جيٍا یک . 2

 .رىگ آنیضی زیعحی اظالیس ةایس در جؼيَاره جَظط اعضای گصوه اىجام ػَد. 3

 .درالث و راٌيهایی نؼاور در خیو اىجام نعاةقً نهيَع نی ةاػس و ظتب خشف گصوه نی ػَد .4

رَد و ىهَىً اىحزاةی رَد )ةً اظحثيای ٌص گصوه نَظف اظث رىگ ٌای ارحصاصی و جهام اةضارٌا و وظایل نَرد ىیاز . 5

 .نیکصوظکَپ( را ةً ٌهصاه ةیاورد

ظاعث زنان دارد جا رىگ آنیضی رَد را اىجام داده و اظالیس را زیص نیکصوظکَپ قصار دٌس و از آن جصَیصةصداری  1ٌص گصوه . 6

 .کيس



 

 

 

 

، جٍث داوری ةً ٌیئث داوران ىؼان داده نی اظالیس ٌا پط از رىگ آنیضی و نؼاٌسه زیص نیکصوظکَپ جَظط اعضای گصوه. 7

 .و ٌص گصوه فقط نی جَاىس یک ىهَىً را در نعاةقً ػصکث دٌس ػَد

ً ةً پصظغ ٌای داوران پاظذ رَاٌس داد. پصظغ ٌا روش کار، نؼزصات ىهَىً و نیضان . 8 ٌص گصوه پیغ و پط از اىجام نعاةق

 .اىیعم رىگ آنیضی را نَرد ةصرظی قصار نی دٌيسداىغ اعضای گصوه ىعتث ةً ىهَىً رىگ آنیضی ػسه یا نک

در ةزغ رالقیث نیکصوظکَپی کً انعال ةصای اولیو ةار ةصگضار نی ػَد، ٌص گصوه نی جَاىيس از ٌص ىهَىً جالب و ةی جان . 9

را نثل ةصش عصضی ظَزن، کصیعحال ٌای ػیهیایی و... اظحفاده ىهایس. زیتایی و رالقیث در ایو ةزغ ةیؼحصیو انحیاز 

دارد و گصوه ٌا نی جَاىيس از کاغش ٌای رىگی ةصای پط زنیيً یا ىَرپصدازی ةصای جٍیً جصَیص اظحفاده ىهایيس. ٌم چيیو در 
 .صَرت ىیاز نی جَاىيس از اظحصیَنیکصوظکَپ ىیض اظحفاده ىهایيس

 
یکصوةی، گیاٌی یا جاىَری و جَجً: داىغ آنَزان نی ةایعث ىهَىً اىحزاةی رَد را ةصاظاس گصایغ اىحزاةی ظلَلی یا ن *

  .رالقیث نیکصوظکَپی اىحزاب ىهایيس

 :شیوه داوری

 .داوران از اةحسای کار گصوه ٌا، ةص فاکحَرٌای ذیل ىظارت رَاٌيس کصد و نصخلً ةً نصخلً انحیازات ثتث رَاٌس ػس

 کیفیث و جکيیک رىگ آنیضی -

 وضَح اجضا و جصَیص -

 جعساد و جيَع اجضای ىهَىً- 

 کار ةا نیکصوظکَپ ىدَه- 

 نؼارکث و ٌهکاری اعضای گصوه- 

 اةحکار، رالقیث و ىَآوری در کار -

 نیضان جعلط اعضای گصوه -

 کیفیث اجصای قَاىیو -

 ظیيا اپلیکیؼوگصوه ٌا نی ةایعث ةً عيَان جکلیف ىام ىهَىً اىحزاةی رَد ةً ٌهصاه ػصح روش کار رىگ آنیضی را ةصای * 
 .ارظال ىهایيس

 
 


