
پژوهشی دستورالعمل
نهاییمرحله 

مقطع متوسطه اول و دوم

شان براي شرکت در مرحله نهایی بخش پژوهش لیگ آموزانی که پژوهش پیشنهاديضمن تبریک به دانش
بایست موارد زیر را در زمان میهاي پژوهشیگروهدارد کلیه پایا برگزیده شده است، اعالم میعلمی 

:شرکت در اردوي مسابقات نهایی ارائه دهند

مقاله علمی- 1

مستندفیلمنسخه کامل- 2

فایل پاورپوینت- 3



هاي ضروري براي این ویژگیحداقل. الزم است هر کدام از موارد باال داراي استانداردهاي علمی الزم باشند
:تکالیف به شرح زیر است

مقاله علمی-1

- ستمدل مد نظر در لیگ پایا مقاله پژوهشی دست اول یا اورجینال ا. مقاله علمی شامل انواع مختلفی است
به معناي گزارشی مختصر و مکفی از دالیل انجام این پژوهش و روند اجراي آن به عالوه نتایج به دست آمده 

بسته به نوع کار پژوهشی شما ممکن است شما مجبور شوید مقاله . و تفسیر مجریان پژوهش از آن نتایج
ممکن است پژوهش شما منجر به گاهی نیز. خود را در قالب مقاالت علوم پایه یا علوم انسانی بنویسید

موما شامل مقاالت اورجینال در حوزه علوم پایه ع. گردد) patent(» اختراعثبت«یا » امتیازنامه«انتشار 
:هاي زیر هستندبخش

مقالهعنوان
 بهتر است آموزاندر مورد دانش(که در آن نام نویسنده مسئول مشخص شده باشد نویسندگاننام

).باشدپژوهشسرپرست یا مربی 
گذاري این کار معموال با شماره. ها مشخص شده باشدهر یک از نویسندگان زیر نام آنوابستگی

اي نوشته شده و در زیر اسامی، همان به این ترتیب که باالي اسم هر شخص شماره. شودانجام می
سی پژوهشی را اگر ک. آیدجا مشغول تحصیل یا کار است میاي که فرد در آنشماره با مؤسسه

تواند عنوان پژوهشگر مستقل را براي وابستگی خود به کار دهد میخارج از محیط آموزشی انجام می
.ببرد
اي از کل پژوهش شامل اهمیت و دلیل انجام آن، روش، نتایج به دست که شامل خالصهچکیده

ال در آخر اجراي کار نوشته آید معموچکیده با این که در ابتداي مقاله می. آمده و تفسیر نتایج است
.ها مشخص شده باشدگیريزمانی که همه نتایج و نتیجه. شودمی
کارکرد آن . شودهایی است که به بهترین نحو رئوس مطالب مقاله را شامل میواژهواژگان کلیدي

. گردد به سوي مقاله شماستهدایت بهتر فردي که در این حیطه به دنبال مقاالت مرتبط می
کند تا در نگاهی اجمالی، تصویري کلی از محتواي ین واژگان کلیدي به خواننده کمک میهمچن

.مقاله شما به دست بیاورد
خود و اجزاي آن را معرفی کنید و اهمیت کار را پژوهش موضوع پیشینه که در آن باید مقدمه

.شرح دهید
اید معرفی استفاده کرده... که در آن هر آن چه از ابزار، مواد شیمیایی، دستگاه و هامواد و روش

غیره ). مثل یک گونه گیاهی خاص(کرده و منبع تهیه آن را مانند برند، شرکت، محل جغرافیایی 
هاي انجام پژوهش خود را در یک روند منطقی بایست روشدر ادامه این بخش می. ذکر نمایید
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هایی که منجر به شکست شده یا نتیجه خاصی از آن معموال در این بخش روش. دتوضیح بدهی
اي داشته باشد و تفسیر آن مگر آن شکست روي روند پژوهش اثر ویژه. شوداستخراج نشده ذکر نمی

. به روال پژوهش کمک کرده باشد
توانید این شما می. تها و مشاهدات شما در حین انجام پژوهش اسدادهها،یافتهشامل تمامنتایج

هاي کیفی به طریقی معموال داده. ها و مشاهدات را به صورت کیفی یا کمی ارائه دهیدداده
هاي کمی نیز داده. آن آسان باشدآید تا بررسی و استخراج بندي شده و به حالت کمی در میدسته

.ودشارائه می، یا شکل شماتیکنمودارعموال تا جاي ممکن به شکل جدول،م
ها و نتایج حاصل از پژوهش به بحث و بررسی گذاشته بخشی است که در آن یافتهگیرينتیجه

تان چه دریافتی شما در این بخش باید بیان کنید که از مجموع مشاهدات. شودشده و تفسیر می
.ایدداشته

 افراد یا این بخش براي نام بردن و تقدیر از. در انتهاي برخی مقاالت آمده استسپاسگزاري
اند اما به لحاظ فنی و تکنیکی در مؤسساتی است که به نحوي در انجام پژوهش همکاري کرده

ها، آزمایشگاهی که فضاي مانند مشاوران، تکنسین. اندپردازش ایده و اجراي پژوهش سهیم نبوده
.البته این بخش اجباري نیست. پژوهش را در اختیار شما قرار داده و از این دست

اید ها کمک گرفتهکه باید در آن فهرستی منظم از منابعی که در نوشتن مقاله از آنمنابعر انتها و د
ها، ها، سایتتواند شامل دیگر مقاالت، کتابهمانطور که پیشتر گفته شد منابع می. ذکر کنید

ط زیادي نویسی آشنا شوید مطالب مرتببراي این که با روش مرجع. مصاحبه با افراد و غیره باشد
نویسی براي فراموش نکنید از یک الگوي مرجع. ها را مطالعه کنیدوجود دارد که بهتر است آن

.ي منابع استفاده کنیدهمه

در لیگ پایا مقاله شما باید بین . تعداد صفحات مقاله علمی متغیر بوده و به حجم کار پژوهشی بستگی دارد
مرداد در پروفایل شما بارگذاري شده 15باید نهایتا تا pdfفایل مقاله شما به فرمت .صفحه باشد10تا 5

توانید به لینک براي مشاهده یک نمونه مقاله علمی می.باشد تا امتیاز مربوط به آن براي شما منظور گردد
-http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1415: زیر مراجعه کنید و ساختار نوشتاري آن را ببینید

fa.pdf.

نسخه کامل فیلم مستند- 2

در . دقیقه تنظیم شده باشد20در دستورالعمل مرحله دوم شرح داده شد فیلم مستند شما باید همانطور که 
مرحلهایندر. یدنمایش داده باشراپژوهش خوديمراحل اجرایهکلنسخه نهایی این فیلم الزم است شما

شود درپیشنهاد می. یدکنيخود بارگذاریلدر پروفامرداد15باید نسخه کامل فیلم خود را نهایتا تا شما
یا اتاطالعيآورکار، جمعیمتقسنحوه یه،اوليهاطرحپردازشیده،اگیريهایی از نحوه شکلبخشمستند 



براي اختصاص مدت . را بگنجانیدو نتایج عینی به دست آمده ها،یشآزمایاپژوهشیطرحي، اجراهاداده
.بندي مناسبی در نظر بگیریدزمان به هر بخش زمان

فایل پاورپوینت- 3

براي این کار هر . دقیقه در یک سمینار ارائه بدهدزمان 15هر گروه موظف است پژوهش خود را طی مدت 
هاي ارائه در فایل.گروه باید یک فایل ارائه به فرمت پاورپوینت تهیه کند که شامل رئوس مطالب باشد

ها ذکر شده و از شوند با این تفاوت که تنها عناوین و سرفصلمعموال مطالب به همان ترتیب مقاله ارائه می
شوند و وار ارائه میعموما مطالب ضروري فهرست. گرددهاي بسیار پرهیز میتوضیحات و آوردن شرح

رائه کار پژوهشی خود بهتر است آن را به یکی از براي ا. دهنده استتوضیحات بیشتر به عهده شخص ارائه
اعضا که فن بیان بهتري دارد بسپارید تا هم از اتالف وقت در زمان ارائه کاسته شود و هم ارائه مطلب با 

ممکن است داوران در مورد طرح پرسشی مطرح کنند که اعضاي گروه باید به . تسلط بیشتري انجام بگیرد
پاسخ مناسبی ارائه ،در این حالت افراد یک گروه پژوهشی مجازند با مشورت هم. دکننده بدهنآن پاسخ قانع

تواند براي داور جالب نباشد توجه داشته باشید که ناهماهنگی در این بخش و با هم صحبت کردن می. دهند
.و بر امتیاز ارائه شما اثر منفی بگذارد
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.و بر امتیاز ارائه شما اثر منفی بگذارد

براي اختصاص مدت . را بگنجانیدو نتایج عینی به دست آمده ها،یشآزمایاپژوهشیطرحي، اجراهاداده
.بندي مناسبی در نظر بگیریدزمان به هر بخش زمان

فایل پاورپوینت- 3

براي این کار هر . دقیقه در یک سمینار ارائه بدهدزمان 15هر گروه موظف است پژوهش خود را طی مدت 
هاي ارائه در فایل.گروه باید یک فایل ارائه به فرمت پاورپوینت تهیه کند که شامل رئوس مطالب باشد

ها ذکر شده و از شوند با این تفاوت که تنها عناوین و سرفصلمعموال مطالب به همان ترتیب مقاله ارائه می
شوند و وار ارائه میعموما مطالب ضروري فهرست. گرددهاي بسیار پرهیز میتوضیحات و آوردن شرح

رائه کار پژوهشی خود بهتر است آن را به یکی از براي ا. دهنده استتوضیحات بیشتر به عهده شخص ارائه
اعضا که فن بیان بهتري دارد بسپارید تا هم از اتالف وقت در زمان ارائه کاسته شود و هم ارائه مطلب با 

ممکن است داوران در مورد طرح پرسشی مطرح کنند که اعضاي گروه باید به . تسلط بیشتري انجام بگیرد
پاسخ مناسبی ارائه ،در این حالت افراد یک گروه پژوهشی مجازند با مشورت هم. دکننده بدهنآن پاسخ قانع

تواند براي داور جالب نباشد توجه داشته باشید که ناهماهنگی در این بخش و با هم صحبت کردن می. دهند
.و بر امتیاز ارائه شما اثر منفی بگذارد


