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 1911 -1011استان آذربایجان شرقی سال تحصیلی 

 

 گراهی هحترم ٍ داًص آهَزاى سالم ٍ خذاقَت حضَر ّوکاراىعرض تا 

ضیَُ ًاهِ اجرایی ، در استاى رٍز آزهایطگاُگراهیذاضت عراحی ضذُ ترای   ترًاهِ اعالهی در پَستر  اجرای استایدر ر        

 ضذُ تِ ضرح ریل اعالم هی گردد:اجرای هرتَط تِ تٌذّای هَجَد در ترًاهِ ّای هغرح 

 ساماندهی تجهیسات آزمایشگاه مدارس: -1

 هغاتق ضیَُ ًاهِ پایص تجْیسات آزهایطگاّی ارسالی دتیرخاًِ) هتعاقثا ارسال خَاّذ ضذ(

 پویش ایمنی:  -2

 در هذارس ٍ کاًال ّای درسی داًص آهَزاى ٍ ضثکِ ضاد آهَزش ًکات ایوٌی -

 تجْیس ٍ ایوي سازی فضای آزهایطگاُ عثق ضیَُ ًاهِ ایوٌی آزهایطگاُ ارسالی دتیرخاًِ) هتعاقثا ارسال خَاّذ ضذ( -

 :مسابقه دست سازه ها -3

 ترگساری هساتقِ تِ صَرت استاًی هی تاضذ. -

(، فیسیک، ضیوی، زیست 2( یا )1علوی کتاب آزهایطگاُ علَم )در هَرد آهَزش یکی از هفاّین دست سازُ ّا  -

 ضٌاسی یا زهیي ضٌاسی تاضذ.

 اٍلَیت تا دست سازُ ّای خالقاًِ هی تاضذ. -

 جشنواره تولیدات الکترونیکی و مجازی درس آزمایشگاه: -4

 تَلیذات در قالة فیلن، اًیویطي ٍ ترًاهِ کارتردی تلفي ّوراُ ٍ ..... تاضٌذ. -

 هگاتایت تاضذ. 100یلن ٍ اًیویطي حذاکثر حجن ف -

 تاضذ. iosاًذرٍیذ یا  -ترًاهِ ّای کارتردی قاتل ًصة در یکی از هحیظ ّای ٍیٌذٍز -

 ( تاضذ.2( ٍ )1تَلیذات هرتَط تِ کتاب آزهایطگاُ علَم ) -

 جشنواره ایده پردازی: -5

 ( تاضٌذ.2( ٍ )1ایذُ ّای خالقاًِ در زهیٌِ کتاب آزهایطگا علَم ) -

 «رٍز آزهایطگاُ»ترداضت از پَستر ارسالی دتیرخاًِ  ارسال تْتریي -

 ایذُ ّا در قالة هتي، ًقاضی، کاریکاتَر ٍ .... قاتل ارسال هی تاضٌذ. -

 :"کاربرد فیسیک  و شیمی در پسشکی"فراخوان مقاله نویسی در مورد   -6

 هقاالت هی تَاًٌذ در دٍ قالة پَستر ٍیا هقالِ کٌفراًسی تْیِ ضًَذ. -

 (گرددهقالِ ًیس ارسال  pdf) فایل استفادُ ضَد.  Nazanin  41 Bٍ از فًَت  Wordدر هحیظ  -

 صفحِ  ًگاضتِ ضَد.  5حذاکثردر   -

 تاضذ. هقاالت دارای هطخصات کاهل  ًگارًذُ -

 حتی االهکاى ضرایظ ًگارش هقالِ هاًٌذ چکیذُ، ٍاشُ ّای کلیذی، ضرح هقالِ ٍ هٌاتع رعایت ضَد. -



) تا فرهت هَجَد در سایت گرٍُ آزهایطگاُ علَم قالب پوستر الِ خَد را در هقضرکت کٌٌذگاى هحترم هی تَاًٌذ  -

 استاى( ارائِ کٌٌذ.

 :"مباحث ایمنی در آزمایشگاه"تهیه پوستر یا کلیپ در مورد  -7

 دُ ًوایٌذ.ضرکت کٌٌذگاى ترای تْیِ پَستر از فرهت هَجَد در سایت گرٍُ آزهایطگاُ علَم استاى استفا -

 ّویي ضیَُ ًاهِ لحاػ گردد. « 4بند » ترای تْیِ کلیپ ضرایظ هَجَد در -

 

 نکات مهم:

 ضرکت در هساتقِ ترای دتیراى ٍ داًص آهَزاى هجاز هی تاضذ. -

 در تواهی آثار ارسالی هطخصات ّوکار یا داًص آهَز تْیِ کٌٌذُ اثر، تِ عَر کاهل درج ضَد. ایي هطخصات ضاهل: -

 خاًَادگی/ کذ پرسٌلی)کذ داًص آهَز(/ ًاحیِ ، هٌغقِ، هذرسِ تاضذ.ًام / ًام 

 هی تاضذ. 99آررهاُ  20هْلت ارسال آثار تا  -

 ((eaazmayeshgah@gmail.comاز عریق پست الکترًٍیک تِ گرٍُ آزهایطگاُ علَم استاى ارسال گردد. آثار -

 

 

 گرٍُ آزهایطگاُ علَم استاى آررتایجاى ضرقی

 


