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1اداره آموزش و پرورش ناحیه
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: مخاطبین 

فیزیکهمایش استانی دانش آموزي 

)دختر و پسر( دانش آموزان استعدادهاي درخشان دوره دوم متوسطه: مخاطبین 

: موضوع مقاالت
... )اندازه گیري جرم خورشید، ( تخمین و اندازه گیري) 1
.....)جوشکاري، برشکاري، جراحی و (لیزر ) 2
نجوم  و اختر فیزیک )3
انرژهاي نو) 4
نانو )5 نانو )5
ییابررسانا) 6

:موضوعات عکاسی
....)و رنگین کمان، شکست نور(پدیده هاي اپتیکی) 1
...) و کشش سطحی، چسبندگی(نیروهاي بین مولکولی)2
...)ترن هوایی، آونگ مخروطی (حرکت دایره اي ) 3
)... و سطحی آبامواج صوتی، امواج ، پراش، امواج تداخل(امواج )4
...) و ، غروب، رعد و برققطبی شفق(پدیده هاي طبیعی )5

)مغناطیسی و الکتریکی(خطوط میدان )6
...) و ، شهاب سنگگرفتگی ماه خورشید و(پدیده هاي نجومی ) 7

:شرایط شرکت
.آزاد است استان استعدادهاي درخشان دوره دوم متوسطه )دختر و پسر( شرکت تمامی دانش آموزان-1

)7مطابق بند  -با ارائه مقاله یا بدون ارائه مقاله ( 

یک نفر  وتوانند در قالب گروه هاي دو نفره یا به صورت انفرادي آثار خود را ارائه داده و  دانش آموزان ارائه دهنده مقاله،-2 یک نفر  وتوانند در قالب گروه هاي دو نفره یا به صورت انفرادي آثار خود را ارائه داده و  دانش آموزان ارائه دهنده مقاله،-2
.معرفی نمایند  را به عنوان استاد راهنماي مقاله) ترجیحا دبیر فیزیک یا علوم آزمایشگاه(

  zanjanfarzan@yahoo.comایمیل مدرسه به نشانی  به  pdfو  wordدانش آموزان آثار خود را در قالب  -3

    .ارسال و پیگیري نمایند



 

.قید گرددمنابع مورد استفاده در مقاالت کامل  -4

 .شده ارسال گردد zipآن در یک فایل  pdfو  wordتهیه شود و فایل  ۴Aصفحه  4مقاالت حداکثر در  -5

.آدرس و شماره تلفن آموزشگاه محل تحصیل کامل قید شود -6

ریال 000/200آموزنی که مقاله ارائه کرده باشند  و دانش ریال 000/350) بدون مقاله(افراد عالقمند به شرکت در همایش  -7

 (از بابت حضور در کارگاه هاي علمی، میان وعده ها و ناهار) به حساب سیباي 0220135155002 به نام دبیرستان فرزانگان1 
واریز نموده و اسکن فیش واریزي را همرا با اسکن فرم ثبت نام حداکثر تا تاریخ 97/1/20 به ایمیل مدرسه ارسال نمایند.

که شرکت کنندگان در این  چهشرکت در مسابقه عکاسی و ارسال عکس بدون حضور در همایش رایگان می باشد و چنان -8
.عمل نمایند 7مسابقه تمایل به شرکت در همایش را نیز داشته باشند مطابق بند 

می  ارسال دبیرخانه همایشر خود را به صورت قاب شده به آدرس عالوه بر این که آثا عکاسی شرکت کنندگان در مسابقه -9
 zipدر یک فایل ربینی که با آن عکس گرفته شدهوو مشخصات د خودکامل  باید فایل عکس را به همراه فایل مشخصات ،کنند

 .به ایمیل مدرسه ارسال نمایند

.شدخواهد  یللتج، راهنماي ایشان استادانو   شدهکه مقاالت آنها پذیرفته ی در مراسم اختتامیه از دانش آموزان -10

:نحوه اجرا زمان و 
.خواهد بود 25/1/97و زمان اعالم نتایج حداکثر  20/1/97 تا 97 1/1ارسال مقاالت از تاریخ شروع   -

.خواهد بود 30/1/97 در تاریخ برگزاري همایش و ارائه مقاالت برتر و پوسترهاي برتر  -

اند به همراه یک سرپرست از  ش مقاالت خود را دریافت نمودهیرآموزانی که مقاله ارسال نموده اند و تاییدیه پذکلیه دانش  -
.در همایش حضور خواهند داشت مربوطه آموزشگاه

ه در و مرتبط با مقال... تر می توان از تصاویر، فیلم، صوت، ئه بهاارائه مقاالت به صورت سخنرانی و پوستر بوده و براي ار -
power point استفاده کرد. 

ا همایشهمزمان ب برگزاري نمایشگاه عکس و پوستر -

و دبیران فیزیک در همایش استادانعلمی فیزیک با حضور  کارگاهبرگزاري  -

راهنماي مقاالت برتر استادانتجلیل از آثار و مقاالت برتر و دعوت و تقدیر از  -



CD صورت مکتوب و ه مقاالت برگزیده ب تهیه -

.یرفته شده ضمن ارسال بخشنامه به مناطق و نواحی در سایت مدرسه اعالم می گرددذاسامی دانش آموزانی که مقاالت آنها پ -

ارتباط با همایش استانی دانش آموزي فیزیکارتباط با همایش استانی دانش آموزي فیزیک
 1سایت دبیرستان فرزانگان�

https://www.medf.ir

1ایمیل دبیرستان فرزانگان�
                                          zanjanfarzan@yahoo.com   

کانال تلگرامی همایش�
۱۳۹۷https://telegram.me/frzph 

  
نگارش مقاالت و پوسترھا در کانال تلگرامی ھمایش و نمونھ ھایی از آثار دانش آموزان و تمپلت ھای صحیح �

 .در سایت دبیرستان درج خواھد شد
دبیرخانه همایشآدرس �

 1دبیرستان استعدادهاي درخشان فرزانگان –ارك رجایی جنب پ – 3ایثار –شهرك رجایی  –زنجان 
 4519638163کدپستی 

 ٠٢۴-٣٣۵۶٨٠٨١شماره تماس �
 

1دبیرستان دوره دوم فرزانگان                        دانش اموزي فیزیکفرم ثبت نام همایش استانی  1دبیرستان دوره دوم فرزانگان                        دانش اموزي فیزیکفرم ثبت نام همایش استانی 

 :                       تحصیلی پایه        :   نام پدر          :    نام و نام خانوادگی

           :     آموزشگاه و شماره تماس آدرس               :     آموزشگاه   

:مبلغ فیش واریزي                      :   ماره فیش واریزيش           شماره تماس      


