
 



 ) باسمه تعالی ( 

  دانش آموزی دوره مسابقات تخصصی زیست شناسی دومینشیوه نامه اجرایی 

 ) Iran Biocup ایران بیوکاپ )   

 : مقدمه  

             محسوب در سند تحول بنیادین نقطه تحول و توسعه در آموزش و یادگیریتحقیق و پژوهش های علمی از آنجا که 

دومین دوره  ، ، با بهره مندی از فضای مجازی و بستر آنالینو پرنشاط نوآور  ،تربیت نسلی پرسشگر  در راستای ومی گردد 

 خواهد شد.برگزار مسابقات تخصصی زیست شناسی ویژه دانش آموزان عالقه مند و زیست پژوهشگران 

در حل مشکالت بحرانی  به راستی امروز بیش از هر زمان دیگر نقش محققان و پژوهشگران علوم و فناوری های زیستی

گسترش هر چه بیشتر فرهنگ پژوهشگری و آموزش مهارت های علمی و بهداشتی و درمانی بر همگان روشن شده است و 

  ضروری به نظر می رسد.در این حوزه فنی 

مسابقات قطب مین دوره سودر راستای  این دوره از مسابقات با محورها وچالش های نو در قالب های متنوع طراحی شده و

کشوری زیست فناوری پژوهش سراهای دانش آموزی و آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان و بهره مندی مطلوب مدارس از 

 دوره ها و برنامه های آموزشی اجرا خواهد گردید.

افرازی و است با یاری پروردگار یکتا و در سایه تالش و ایده آفرینی نوجوانان خالق این مرز و بوم ، شاهد سر امید

 خودکفایی علمی و فنی ایران اسالمی در علوم و فنون استراتژیک باشیم .

 

 : اهداف  

 کشف استعدادها و شناسایی دانش آموزان خالق در عرصه علوم و فناوری های زیستی  -

 ارزیابی توانمندی دانش آموزان در ارائه مطلب ، حل مسئله و رقابت های چالشی  -

 مهارت و دقت در انجام پروژه های پژوهشی  ،سنجش تسلط علمی  -

  در جهت پرورش ایده های خالقانه علمی  یادگیری تعاملی و پرنشاط ایجاد فضای -

دومین دوره مسابقات قطب کشوری زیست فناوری                 حضور گسترده دانش آموزان عالقه مند و مدارس فعال در -

 پژوهش سراهای دانش آموزی شهر تهران

 



 : شرایط عمومی مسابقه 

پس از مطالعه                 در مقاطع ابتدایی و متوسطه ، می توانندکلیه دانش آموزان عالقه مند به حوزه زیست شناسی  -1

 در این رقابت شرکت نمایند.  شرایط اختصاصی

جانوری ، گیاهی ، سلولی و حوزه علوم و فناوری های زیستی شامل کلیه شاخه های علوم زیستی و پزشکی مانند   -2

مولکولی ، ژنتیک ، بیوتکنولوژی ) زیست فناوری ( ، کشاورزی ، مهندسی پزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، سالمت و ... 

می باشد. موضوعات بین رشته ای که مرتبط با یکی از شاخه های علوم زیستی می باشد برای شرکت در گرایش های 

 مسابقه مورد قبول می باشد.

 تمامی رشته های مسابقه به صورت مجازی و در بستر آنالین معرفی شده از طرف دبیرخانه اجرا خواهد شد . -3

دانش آموزان عزیز عالقه مند در شهرستان ها نیز در هر یک از رشته های اعالم شده می توانند ثبت نام و شرکت  -4

 نمایند. 

به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور در مسابقه اعطا خواهد شد و برگزیدگان با اهداء جایزه و لوح سپاس مورد  -5

 تقدیر قرار خواهند گرفت . 

یک نفر از دانش آموزانی که در این حوزه موفق به جایزه ویژه زیست پژوهشگر جوان ) در مقطع متوسطه و ابتدایی ( به  -6

 تعلق خواهد گرفت .در علوم زیستی شده باشد با نظر هیئت داورن  ورانهنوآانجام پژوهش های 

عضو باشگاه دانش آموزی ستاد ضمن دریافت لوح تقدیر از قطب زیست فناوری کشوری ،  این رقابت ، تمامی برگزیدگان -7

ز امکانات تخصصی توسعه زیست فناوری ) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( خواهند شد و امکان بهره مندی ا

 صدرامهر برای آنان فراهم می گردد.دانش آموزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی موسسه علوم و فناوری های زیستی 

جهت کسب اطالعات بیشتر از نحوه شرکت در مسابقه به سایت موسسه صدرامهر به نشانی  -8

sadramehr.com.www  و یا کانال تلگرامی@sadramehr                          مراجعه نمایید و یا با شماره های

 یید.تماس حاصل نما 09033878838- 88579291

 

 

 

 
 

 
دوره مسابقات تخصصی زیست شناسیدومین   

Iran Biocup 
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 ختصاصی مسابقه به تفکیک هر رشته شرایط ا

 

 پژوهش :  محور 

پژوهشی مبتنی بر یافته های خود شرکت کنندگان در حوزه علوم و  –مقاالت علمی  محتوای گرایش        

 فناوری های زیستی 

 مقطع ابتدایی و متوسطه  شرایط شرکت کنندگان   

   

 شرایط اختصاصی اثر

  

  صفحه با 15الی  10شرکت کنندگان می بایست مقاله پژوهشی خود را در

 راه تصاویر مربوطه تنظیم نمایند.به هم 14و با اندازه  nazaninفونت 

 ارسال چکیده مقاله قبل از مسابقه   مستندات مورد نیاز    

  ارائه اصل مقاله به همراه پاورپوینت 

  معیارهای داوری     

  ایده کاربردی و خالقانه 

  تسلط علمی ارائه دهندگان 

  شده در پژوهشآشنایی کامل با مهارت های آزمایشگاهی طرح 

 

 

 پادکستبیو   : 

 تولید یک پادکست علمی زیستی با محتوایی جذاب  محتوای گرایش        

 مقطع ابتدایی و متوسطه  شرایط شرکت کنندگان   

 پادکست تولید شده می بایست با استفاده از نرم افزارهای ویژه این کار ساخته شود. شرایط اختصاصی اثر    

 طبق فرم مربوطه پادکست و موضوع ارسال توضیحات نام   مستندات مورد نیاز    

  است . گوینده ) دانش آموز(ارسال تصویر 

 خالقیت در ساخت و موضوع   معیارهای داوری     

  استفاده از موسیقی زمینه 

 ارتباط با مخاطب و محتوای علمی جذاب 

 
 

 



 

 

 بیواستندآپ  : 

 سخنرانی علمی جذاب پیرامون موضوعات علوم زیستی  محتوای گرایش        

 مقاطع ابتدایی و متوسطه  شرایط شرکت کنندگان   

با استفاده از ابزار و شیوه های جذب مخاطب به  آنالین ارائه یک سخنرانی علمی شرایط اختصاصی اثر    

 دقیقه  10مدت

 طبقه فرم مربوطه ارسال چکیده موضوع قبل از مسابقه  مستندات مورد نیاز    

 جذابیت موضوع و تیتر انتخابی برای ارائه   معیارهای داوری     

 اجرای خالقانه و استفاده از ابزارهای مختلف 

  لحن مناسب ، فن بیان شیوا و استفاده از زبان بدن 
 

 زیست سازه( بیومدل (   : 

 ساخت سازه ها و مدل های فرایندهای زیستی  محتوای گرایش        

 مقاطع ابتدایی و دبیرستان  شرایط شرکت کنندگان   

دقیقه  3فیلم سازه زیستی خود مراحل ساخت  تمامی شرک کنندگان می بایست از شرایط اختصاصی اثر    

 با توضیحات فرم مربوطه ارسال نمایند.کرده و ای 

 فیلم مراحل ساخت و فرم  گزارش نحوه ساخت و توضیحات علمی مستندات مورد نیاز    

 جذابیت طرح   معیارهای داوری      

 اجرای خالقانه و استفاده از ابزارهای مختلف 

   استفاده از ابزار بازیافتی 
 

  :   کاغذ زیستی 

 ساخت خالقانه کاغذ با مواد زیست سازگار  محتوای گرایش        

 مقطع ابتدایی  شرایط شرکت کنندگان   

ری باید مورد توجه در ساخت کاغذ زیستی استفاده از پسماند مواد طبیعی و ماندگا شرایط اختصاصی اثر    

  قرار گیرد

  فیلم سه دقیقه ای از مراحل ساخت و تکمیل اطالعات فرم  مستندات مورد نیاز    

 جذابیت طرح   معیارهای داوری      

  مواد دوست دار محیط زیست اجرای خالقانه و استفاده از 

   استفاده از ابزار بازیافتی 



 

  :  بیومارکت 

 نمایش محصول یا دست سازه تحقیقاتی یا فناورانه حاصل از پژوهش های پیشین محتوای گرایش        

 مقطع ابتدایی و متوسطه  شرایط شرکت کنندگان   

محصول می بایست مرتبط با علوم زیستی و قابلیت فروش و تجاری سازی داشته  شرایط اختصاصی اثر    

 باشد.

ارسال توضیحات نام محصول ، سال تحقیق و پژوهش و ساخت ، کاربرد ،   مستندات مورد نیاز    

 مرتبط با کدام حوزه علوم زیستی می باشد. ) در قالب یک صفحه ( 

 . ارسال تصویر از محصول الزامی است 

 خالقیت در ساخت و موضوع   معیارهای داوری     

  اقتصادی و کاربردی بودن محصول 

 تسلط شرکت کنندگان به مفاهیم علمی مرتبط و روش ساخت 

 

 

 :  ماکروفتوگرافی    

 تهیه عکس از فرایندهای زیستی و طبیعت با نگاه ماکرو محتوای گرایش        

 

  2و 1متوسطه  شرایط شرکت کنندگان   

  

 شرایط اختصاصی اثر   
  عکاسی ماکرو توسط دوربین عکاسی یا موبایل 

 

 الزامی و تصاویر پشت صحنه مشخصات ،ارسال تصویر اثر به همراه توضیحات  مستندات مورد نیاز    

 می باشد. 

 کیفیت ، زیبا شناسی و وضوح تصویر  معیارهای داوری      

 خالقیت و ابتکار در انتخاب نمونه 

 

 

 



    :  )پیل میکروبی ) بیوانرژی 

 ساخت باتری یا پیل زیستی که بتواند از پسماند و ضایعات برق تولید کند  محتوای گرایش        

  2و 1متوسطه  شرایط شرکت کنندگان   

  

 شرایط اختصاصی اثر   
  پسماندها و ضایعات  ،منبع تولید انرژی می تواند باکتری های فعال خاک

 .گیاهی باشد 

 ارسال تصویر اثر به همراه توضیحات و مشخصات قبل از مسابقه الزامی می باشد. مستندات مورد نیاز    

    

 معیارهای داوری
  خالقیت و ابتکار در انتخاب ماده اولیه 

  اثبات تولید سوخت زیستی 

  میزان توان تولیدی دستگاه 

 

 زیستی (  :    ی) غذا بیوفود 

 تهیه غذاها  و خوراکی ها بر اساس اصول علمی تغذیه  محتوای گرایش        

  ابتدایی و متوسطه  شرایط شرکت کنندگان   

  

 شرایط اختصاصی اثر   
  شرکت کنندگان می بایست به انتخاب خود یک نوع غذا یا خوراکی را با توجه

 به حفظ ارزش های غذایی آن تهیه کنند .

فیلم از غذا یا خوراکی تهیه شده با توضیحات کامل و روش های به کار گرفته ارسال  مستندات مورد نیاز    

  شده 

    

 معیارهای داوری
  خالقیت و ابتکار در انتخاب مواد اولیه  

  استفاده از روش تهیه بر مبنای حفظ ارزش مواد غذایی به کار رفته 

  ارائه میزان انرژی و کالری غذا  

 

 

 

 

 



نخستین دوره مسابقات تخصصی زیست شناسی دانش آموزیهزینه شرکت در   

ایران بیوکاپ     

 ویژه مقاطع ابتدایی و متوسطه 

شرکت کنندگان  مجاز تعداد  هزینه ثبت نام  و گرایش  محورنام    ردیف 

هزارتومان 85به ازای هر گروه  مبلغ  نفر 5تا  2فردی یا گروه های    1 پژوهش 

هزار تومان  25به ازای هر نفر   2 بیوپادکست  فردی یا گروهی  

هزارتومان 35  3 بیواستندآپ فردی  

هزارتومان 25  4 بیومدل   فردی 

هزارتومان  15  5 کاغذ زیستی  فردی  

هزارتومان 80به ازای هر گروه  مبلغ  نفر 5تا  2فردی یا گروه های    6 بیومارکت  

هزار تومان  25  7 ماکروفتوگرافی  فردی  

هزار تومان 35به ازای هر نفر   8 پیل میکروبی )بیوانرژی( فردی یا گروهی  

هزار تومان25  9 بیوفود ) غذای زیستی ( فردی  

 

 


