
 

 

 قوانین مسابقه چالش زیست فناوری گرایش اکتشاف و آزمایش

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 اکتشاف و آزمایش:

ٌّآور و ىّنس ٌلش  آزىایضگاه ىسارس ةَ غٍّان واخس غيهیاجی ٌظام آىّزصی ةا پرورش جفکر رالق، جرةیث افرادی کاوصگر،

 .ىِيی در صکّفایی رالكیث داٌش آىّزان دارد

 .آزىایضگاه ایً فرصث را ةَ داٌش آىّزان ىی دُس جا ىاُیث غهو را فراگیرٌس و ىِارت غهيی و غيهی را ةیاىّزٌس

اٌجام آزىایش غالكَ ىٍسان صرکث در ایً چانش ىی ةایسث ةا جّجَ ةَ ىّضّغات ىعرح صسه، ىِارت ُای الزم در ظراخی و 

 .در خّزه ىّضّع ىّرد ٌظر را کسب کٍٍس

 :اهداف مسابقه

 آصٍایی داٌش آىّزان ةا جکٍیک ُای آزىایضگاه زیسث فٍاوری . 1

 افزایش جّاٌيٍسی داٌش آىّزان در ىِارت ُای غيهی و آزىایضگاُی  .2

 :موضوع مسابقه

 اپهیکیضًداٌش آىّزان ىی ةایسث ُر چِار ىّضّع زیر را ةررسی کرده و گزارش جصّیری از ٌدّه فػانیث ُای رّد ةرای  

 .ارسال ٌيایٍس کهیس ارسال گزارش و جکهیفاز ظریق  سیٍا

 گیاُان  از DNA ث اسحزراجروش ُای سریع، آسان و ارزان كیيث جِ - 

 سٍجش کیفیث آب ةَ نداظ ىیکروةی  - 

 جّنیس سّرث زیسحی از ضایػات  - 

 اٌجام کضث ةافث گیاُی ةا روش ُای آسان در آزىایضگاه ىسرسَ  - 

 :قوانین مسابقه

ةر اساس  در اةحسای ىساةلَ یکی از ىػضالت و ىضکالت زیسث ىدیعی ةَ صکم سّال چانضی ىعرح ىی گردد و ُر گروه

ىعانػات رّد و ىلاالت و فػانیث ُای غهيی اٌجام صسه، روصی را ةرای خم ایً ىضکالت ةا اسحفاده از داٌش زیسث فٍاوری 

 .ىرخهَ اجرا ىی گردد کَ پاسذ صدیح ُر ىرخهَ در ىرخهَ ةػس ىّرد اسحفاده كرار ىی گیرد 4در   اٌحزاب ىی کٍس. ىساةلَ
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  مرحله اول: دانش - 

 .آىّزان ةا جّجَ ةَ چانش ىعرح صسه ةَ سّاالت جئّری پاسذ ىی دٍُس و ةَ دفاع از روش اٌحزاةی رّد ىی پردازٌساٌش د

   مرحله دوم: آزمایش -

در ایً ىرخهَ آزىایش ىرةّط ةَ سّال جئّری ىرخهَ كتم و روش اٌحزاب صسه اٌجام ىی صّد و ىی ةایسث از وسایم و ىّاد 

 .اٌجام آزىایش رّد اسحفاده ٌيایٍسىّجّد در ىدم ىساةلَ ةرای 

 مرحله سوم: اکتشاف و مهارت- 

داٌش آىّزان در ایً ةزش ةا جّجَ ةَ دو ىرخهَ كتم ىی ةایسث ایسه ای ةرای خم ىضکم ارائَ دٍُس. ایسه اٌحزاةی ىی جّاٌس 

 .سظراخی دسحگاه، اةزار یا ىّاد آزىایضگاُی ةاصس و ُيچٍیً ىٍعتق ةر اصّل غهيی و ىٍعلی ةاص

 مرحله چهارم: مهارت- 

از ایسه ىعرح صسه ىی ةایسث سارحَ صّد. در ایً ةزش وسایم یکسان در ارحیار گروه ُا كرار  bio model در ایً ىرخهَ

 .اةزار ىّرد ٌیاز ىثم کاجر، رط کش، كیچی و... را ُيراه داصحَ ةاصٍس  ىی گیرد ونی گروه ُا ىی ةایسث

 :زمان بندی مسابقه

 ىرخهَ )دكیلَ(زىان 

 داٌش 15

 آزىایش 33

 اکحضاف و ىِارت 03

 
 :شیوه داوری

 :ارزیاةی صرکث کٍٍسگان ةا ىػیارُای ذیم رّاُس ةّد

 کار جیيی و ىضارکث در اجرای کار  -

 جسهط غهيی ةَ ىّضّغات- 

 رالكیث و ٌّآوری در اسحفاده از وسایم و ىّاد ىّرد ٌیاز -

 رغایث ٌظو و ایيٍی الزم  -

 سرغث غيمدكث و - 


