هدف مسابقه :افزایش فرهنگ کتابخوانی ،کارگروهی ،افزایش سطح دانش ریاضیاتی دانشآموزان
تعداد اعضای تیم 3 :نفر

سطح شرکتکنندگان :دوره دوم متوسطه

فرآیند برگزاری
• سههکتاب بت کتوان متبا متبفی متبمشههن هت یتم متبن ات سه تاکت یتسههکتاب بت تبل هفکتاابت کت
طن یتاکت یتاب بتمنسطت س تامتیکتنفیت زت وض یت یتم م،ت کتطن تا بلتبل هفکتشبهتوتشخصت
یتآمتبسلطت شبه
•

یتم مت یبت زت یتاب ب،تیکتسؤ لتطی حمتوتی ت نبخ بتاابهتا ی ت ینتسؤ ل،ت تبیحلکت ومتبس قکت
بشخصتبمتگی ه
منض ح:ت ینتسؤ لتن یبت س تس هتی ت س ت شن ت شبه ت
ت

تتتتتتفهرست کتب:
تتتتت1هتگی فتوتا ی

یتآمت( ی ض تتپ شت نشگ م)34-؛ت نبش ت:تبیازتنشیت نشگ م ت

تتتتت2هتنخسب نتبف متمنپنهنژیت( ی ض تتپ شت نشگ م)18-؛ت نبش ت:تبیازتنشیت نشگ م ت
تتتتت3هت وب :تگنی توتگاگت( ی ض تتپ شت نشگ م)1-؛ت نبش ت:تبیازتنشیت نشگ م ت
ت

نحوه اجرای مسابقه:
بس قکت ت وتبیحلکت یگز تبمشن هتجزئ تتبی حلت کتشیحتزییت س  :ت
ت

مرحله اول:
o

ت ینتبیحلکت سن الممت کت صن تتچابتگزیاکت یتوتجن بتتانم هتپی س بهت شبهتوتمم متم مت ت ت ینت
بس قکتشیا تبمااابتوتسؤ التت ت کتصن تتم ممتپ سختبم ابهت

o

نت5تم ت10تم مت کتبیحلکت فبت هتبمی ابه

1

مرحله دوم:
•

ت ینتبیحلک،ت ت سهههبف هت زتسهههن الممتاکتم مت یت هتی بکت کتبیحلکت وم،ت زتق لتطی حمتوت ئکت
ای ه نب،تیکتب س قکت یگز تبمتگی هتم م یت هتی بکت کتبیحلکت وم،تبج زت کت شیا ت ت ینت خشت
زتبس قکت ن هتوت بب زت یتم مت یت س ست وتبف تزییتمف نتبمشن :
1هتم متبن تنظی،تچابتسؤ لت زتسؤ التتس ییتم مت ت تحلتای هت س ه ت
2هتچابتم م،تسؤ لتطی حمتشبهت کتوس لکتم متبن تنظیت تحلتای هت نبه ت
ت
منض ح:تنمیهت یتاکت یتم مت

تسؤ لتخن تاسبتبمتااب،ت کت ینتشکلت س :ت گیتاسمتسؤ لت تحلت

نکی ،تصفیتوت ت ض کتشبمت یتم م،تیکتنمیهت ض کتبمتشن تم تج یمتاکتن ممت زتم مت تسؤ لت تحلت
ای هت شابهتپست زتآم،ت ت ض کت شبمت یتم م،تنمیهتطیحت سؤ لتا شتپ ب تبمتااب،تهذ ت کتنفمت یت
م مت س تاکتسؤ همتطی حمتاابتاکتنکتخ لمتسخ توتنکتخ لمتس هت شبه ت
تپ ی م،ت بب زتم م تبح س کتشبهتوتم م یت یگزیبهتبفی متبمشننبه ت
م صیه:تسؤ لت یتطی حمتشبهت یبت کتشکلمت شبتاکتجن بتصح حتآمت کتصن تتیکتوب ،ت یبنلت
ی تو تتانم هت شبهتنمیهت کت یتپ سخ،تصفیتی تیکتخن بت ن توت یزت متوجن تنب ه ت
ت

نکته:
•

نشتآبنز نمتاکت زت

مت کتبیحلکت ومت زت ب نبهتت نب،ت مچا مت بک مت ق

صهههن ممتبجز ت زتم مت یتبابخبت نب؛تنحنهت ق

ت تبیحلکت ومت ت کت

ت کت ینتصهههن تت سههه تاکت ینت ی ت تبحلت

یگز یتبیحلکت ومتبسه قکتحضهن تبمتی ابتوت کتطن ت مزب مت تم مت یتبابخب،تسهؤ التتبیحلکت
ومت ت ی

تبمااابهت یت نشتآبنزت کت صن تت نفی ی،ت کتحلت سؤ التتبمتپی ز هتنفی تت یگزیبهت

بفی متشبهتوتبن تمقبییتقی تبمگ ینبه

هرگونه تغيير در قوانين مسابقات درسایت جشنواره به نشاني  asrf.aut.ac.irاعالم ميشود.
مسئوليت عدم آگاهي از قوانين جدید برعهده تيمهای شرکت کننده مي باشد.
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