مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان

مسابقة نوآوری های صنعتی سمپاد
سال تحصیلی 9397-98

(كاربرگ ب)

 )1عنوان پروژه پژوهشي ( دست ساخته):
 )2زمینه علمي(:بر اساس محورهاي پژوهش مسائل حوزه وزارت)..................................

 )3منشاء پیدایش پروژه :

 )4اهمیت و كاربرد:

 )5روش اجرا:

مسابقة نوآوری های صنعتی سمپاد
سال تحصیلی 9397-98

(كاربرگ ب)

مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان

تكم
 )6مشخصات فردي و تحصیلي دانش آموز(دانش آموزان) :رباي ره فرد جدا گاهن يل شود
نام:
نام پدر:

نام خانوادگی:
محل تولد:

تاریخ تولد:

شمارة دانشآموزی :

نام مدرسه:

نام استان و شهر:

پایة تحصیلی:
تلفن منزل (یا تلفن در دسترس):

تلفن همراه:
صندوق پست الكترونیك (ایمیل):

 )7فعالیتهاي علمي و پژوهشي كلیه دانش آموزان مجري( :اگر سابقه فعالیتهای علمی و پژوهشی ،یا ابتكار و اختراعی
داشتهاید ،مختصراً شرح دهید).

نام:
نام پدر:
شمارة ملی:

نام خانوادگی:
تاریخ تولد:

محل تولد:
شمارة دانشآموزی سمپاد:

 )8شرح عملكرد دانش آموزان مجري( :شرح عملكرد هر یك از مجریان ،باید بیانكنندة مسؤولیت ایشان در زمان اجرای طرح و
یا دیدگاه خاص او دربارة مراحل اجرایی طرح باشد).

 )9تاریخ تكمیل فرم:

 )11امضاي دانشآموزان مجري:

 )11مشخصات تحصیلي و شغلي راهنما /مشاور:
سابقه فعالیت علمی و پژوهشی در مدارس سمپاد:
نام و نام خانوادگی:

رشتة تحصیلی:
نام مدرسه:
استان و شهر:

مدرك تحصیلی:
عنوان شغل:

 )12فعالیتهاي علمي و پژوهشي( :اگر سابقه فعالیتهای علمی و پژوهشی ،یا ابتكار و اختراعی داشتهاید ،مختصراً شرح دهید).

شرح عملكرد راهنما/مشاور (شرح عملكرد هر یك از مشاورین و راهنماها ،باید بیانكنندة مسؤولیت وی در زمان اجرای طرح و یا
دیدگاه خاص او دربارة مراحل اجرایی طرح باشد).

 )13تاریخ تكمیل فرم:

)14نام و نام خانوادگي و امضاي راهنما /مشاور:

 )15جدول برآورد هزینه تقریبي پروژه:
ردیف

نوع هزینه

9

خرید كتاب و منابع

۲

خرید مواد و لوازم مصرفی

3

خرید خدمات

مبلغ هزینه (ریال)

شرح هزینه

۴

سایر هزینهها

جمع کل هزینهها

به رقم:

به حروف:

.

 )16مشخصات طرح مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی و امضای مسئول پژوهش مدرسه:

نام و نام خانوادگی و مهر و امضای مدیر مدرسه:

