
 

 

 

 

 

 دستورالعمل پژوهشی 

نهاییمرحله   

 مقطع متوسطه اول و دوم
 

طرح براساس دستوالعمل ارائه شده، بایست می پایا پژوهشی علمی یافته به مرحله نهایی لیگهای راهگروه

مگابایت  044و فیلم مستند خود را تا حجم   pdf وword فرمت به در قالب مقاله کامل پژوهشی خود را 

 ارسال نمایند.  http://paya.pishtazlms.ir سایتاز طریق مرداد  6 روز نهایتا تا

فایل  ،تاپهمراه داشتن لپ باکننده در رشته پژوهشی بایستی های شرکتدر روز اول مسابقات کلیه تیم

به ارائه و کد برنامه و ... مستندات، سازه، نمونه عملی، عکس، پاورپوینت و نسخه چاپی مقاله همراه با دست

)فردی به نمایندگی از گروه( یا گروهی)با مشارکت  تواند به صورت  فردیارائه می دفاع از طرح خود بپردازند.

بایست نسبت به موضوع تسلط کامل داشته و هر دو حالت همه اعضای گروه میانجام گیرد. اما در همه اعضا( 

 پاسخگویی به سواالت هیات داوران را داشته باشند.آمادگی و توانایی 

 نماید. های برگزیده را معین میآزمون علمی و عملی تیم ،نتیجه حاصل از روند پژوهشی

در زمان شرکت در اردوی مسابقات طبق دستوالعمل زیر بایست موارد زیر را می های پژوهشیگروهکلیه 
 نهایی ارائه دهند:

 به همراه مستندات مقاله علمی -۱
 مستند فیلم نسخه کامل -۲
 فایل پاورپوینت -۳

  

http://paya.pishtazlms.ir/


 

های ضروری برای این ویژگی الزم است هر کدام از موارد باال دارای استانداردهای علمی الزم باشند. حداقل

 زیر است:تکالیف به شرح 

 مقاله علمی -۱

 -مقاله علمی شامل انواع مختلفی است. مدل مد نظر در لیگ پایا مقاله پژوهشی دست اول یا اورجینال است

به معنای گزارشی مختصر و مکفی از دالیل انجام این پژوهش و روند اجرای آن به عالوه نتایج به دست آمده 

نوع کار پژوهشی شما ممکن است شما مجبور شوید مقاله  بسته بهو تفسیر مجریان پژوهش از آن نتایج. 

خود را در قالب مقاالت علوم پایه یا علوم انسانی بنویسید. گاهی نیز ممکن است پژوهش شما منجر به 

موما شامل ( گردد. مقاالت اورجینال در حوزه علوم پایه عpatent« )اختراعثبت»یا « امتیازنامه»انتشار 

 های زیر هستند:بخش

 مقاله عنوان 

  آموزان بهتر است که در آن نام نویسنده مسئول مشخص شده باشد )در مورد دانش نویسندگاننام

 سرپرست یا مربی پژوهش باشد(.

 گذاری ها مشخص شده باشد. این کار معموال با شمارههر یک از نویسندگان زیر نام آن وابستگی

ای نوشته شده و در زیر اسامی، همان شود. به این ترتیب که باالی اسم هر شخص شمارهانجام می

آید. اگر کسی پژوهشی را جا مشغول تحصیل یا کار است میای که فرد در آنشماره با مؤسسه

تواند عنوان پژوهشگر مستقل را برای وابستگی خود به کار دهد میمحیط آموزشی انجام می خارج از

 ببرد.

 ای از کل پژوهش شامل اهمیت و دلیل انجام آن، روش، نتایج به دست که شامل خالصه چکیده

نوشته آید معموال در آخر اجرای کار آمده و تفسیر نتایج است. چکیده با این که در ابتدای مقاله می

 ها مشخص شده باشد.گیریشود. زمانی که همه نتایج و نتیجهمی

 شود. کارکرد آن هایی است که به بهترین نحو رئوس مطالب مقاله را شامل میواژه واژگان کلیدی

گردد به سوی مقاله شماست. هدایت بهتر فردی که در این حیطه به دنبال مقاالت مرتبط می

کند تا در نگاهی اجمالی، تصویری کلی از محتوای واننده کمک میهمچنین واژگان کلیدی به خ

 مقاله شما به دست بیاورد.

 خود و اجزای آن را معرفی کنید و اهمیت کار را پژوهش موضوع پیشینه که در آن باید  مقدمه

 شرح دهید.

 اید معرفی دهکه در آن هر آن چه از ابزار، مواد شیمیایی، دستگاه و ... استفاده کر هامواد و روش

کرده و منبع تهیه آن را مانند برند، شرکت، محل جغرافیایی )مثل یک گونه گیاهی خاص(. غیره 

های انجام پژوهش خود را در یک روند منطقی بایست روشذکر نمایید. در ادامه این بخش می



 

آن  هایی که منجر به شکست شده یا نتیجه خاصی ازتوضیح بدهید. معموال در این بخش روش

ای داشته باشد و تفسیر آن شود. مگر آن شکست روی روند پژوهش اثر ویژهاستخراج نشده ذکر نمی

 به روال پژوهش کمک کرده باشد. 

 توانید این ها و مشاهدات شما در حین انجام پژوهش است. شما میداده ها،یافته شامل تمام نتایج

های کیفی به طریقی ها و مشاهدات را به صورت کیفی یا کمی ارائه دهید. معموال دادهداده

های کمی نیز آن آسان باشد. دادهآید تا بررسی و استخراج بندی شده و به حالت کمی در میدسته

 شود.ارائه می ، یا شکل شماتیکنمودار ه شکل جدول،عموال تا جای ممکن بم

 ها و نتایج حاصل از پژوهش به بحث و بررسی گذاشته بخشی است که در آن یافته گیرینتیجه

تان چه دریافتی شود. شما در این بخش باید بیان کنید که از مجموع مشاهداتشده و تفسیر می

 اید.داشته

  ت آمده است. این بخش برای نام بردن و تقدیر از افراد یا در انتهای برخی مقاالسپاسگزاری

اند اما به لحاظ فنی و تکنیکی در مؤسساتی است که به نحوی در انجام پژوهش همکاری کرده

ها، آزمایشگاهی که فضای اند. مانند مشاوران، تکنسینپردازش ایده و اجرای پژوهش سهیم نبوده

 و از این دست. البته این بخش اجباری نیست.پژوهش را در اختیار شما قرار داده 

  اید ها کمک گرفتهکه باید در آن فهرستی منظم از منابعی که در نوشتن مقاله از آن منابعو در انتها

ها، ها، سایتتواند شامل دیگر مقاالت، کتابذکر کنید. همانطور که پیشتر گفته شد منابع می

نویسی آشنا شوید مطالب مرتبط زیادی ین که با روش مرجعمصاحبه با افراد و غیره باشد. برای ا

نویسی برای ها را مطالعه کنید. فراموش نکنید از یک الگوی مرجعوجود دارد که بهتر است آن

 ی منابع استفاده کنید.همه

در لیگ پایا مقاله شما باید بین تعداد صفحات مقاله علمی متغیر بوده و به حجم کار پژوهشی بستگی دارد. 

مرداد در پروفایل شما بارگذاری شده  6باید نهایتا تا  pdfفایل مقاله شما به فرمت  صفحه باشد. ۱4تا  ۵

توانید به لینک برای مشاهده یک نمونه مقاله علمی می باشد تا امتیاز مربوط به آن برای شما منظور گردد.

-http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1415زیر مراجعه کنید و ساختار نوشتاری آن را ببینید: 

fa.pdf. 

 نسخه کامل فیلم مستند -۲

یی این فیلم تنظیم شده باشد. در نسخه نها مگابایت 044و با حجم  دقیقه ۱۵حداکثر فیلم مستند شما باید 

باید نسخه کامل  شما مرحله این . درنمایش داده باشید را پژوهش خود یمراحل اجرا یهکل الزم است شما

هایی از بخشمستند  شود درپیشنهاد می. یدکن یخود بارگذار یلدر پروفامرداد ماه  6فیلم خود را نهایتا تا 

 طرح ی، اجراهایا داده اتاطالع یآورکار، جمع یمتقسنحوه  یه،اول یهاطرح پردازش یده،ا گیرینحوه شکل



 

و نتایج عینی به دست آمده را بگنجانید. برای اختصاص مدت زمان به هر بخش  ها،یشآزما یا پژوهشی

افزارهای مربوطه استفاده برای فشرده کردن  و کاهش حجم فیلم از نرم بندی مناسبی در نظر بگیرید.زمان

 کنید.

 پاورپوینتفایل  -۳

دقیقه در یک سمینار ارائه بدهد. برای این کار هر  ۱۵زمان هر گروه موظف است پژوهش خود را طی مدت 

های ارائه گروه باید یک فایل ارائه به فرمت پاورپوینت تهیه کند که شامل رئوس مطالب باشد. در فایل

ها ذکر شده و از که تنها عناوین و سرفصلشوند با این تفاوت معموال مطالب به همان ترتیب مقاله ارائه می

شوند و وار ارائه میگردد. عموما مطالب ضروری فهرستهای بسیار پرهیز میتوضیحات و آوردن شرح

تواند به صورت  فردی) فرد به نمایندگی از گروه( ارائه میدهنده است. توضیحات بیشتر به عهده شخص ارائه

بایست نسبت به نجام گیرد. اما در هر دو حالت همه اعضای گروه مییا گروهی)با مشارکت همه اعضا( ا

 موضوع تسلط کامل داشته و آمادگی و توانایی پاسخگویی به سواالت هیات داوران را داشته باشند.

کننده بدهند. پرسشی مطرح کنند که اعضای گروه باید به آن پاسخ قانع ،ممکن است داوران در مورد طرح

پاسخ مناسبی ارائه دهند. توجه داشته باشید  ،راد یک گروه پژوهشی مجازند با مشورت همدر این حالت اف

تواند برای داور جالب نباشد و بر امتیاز ارائه شما اثر که ناهماهنگی در این بخش و با هم صحبت کردن می

 منفی بگذارد.

 


