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 كميسيونتهران و حمايت  3 همكاري آموزش و پرورش منطقهموسسه فرهنگي آموزشي دانش با 
 .نمايدبرگزار مي در سطح شهر تهران را  آموزيچهارمين سمينار علمي دانش ،ملي يونسكو در ايران

 ،آموزشي كيفيت بخشي علمي وپژوهش،  تحقيق وترويج فرهنگ  ،اين همايشاز برگزاري هدف 
   آموزان مي باشد.و ارتقاء سطح خودباوري و اعتماد به نفس در دانش وريسخنافزايش مهارت 

در مقاطع متوسطه اول و دوم (پايه اول و دوم) جهت حضور  پژوهشگر آموزان دانش در اين راستا از
، محترم مدارس مديران جانبه همه پشتيباني است اميد علمي دعوت به عمل مي آيد. همايشدر اين 

موجب گذشته،  همچون سال هاي دانش آموزانو خالقانه و حضور فعال همكاري دبيران گرانقدر 
  .گرددافزايش كيفيت و نيل به اهداف و دستاوردهاي سمينار 

 در حضور هيئت محترم داوران كنندگاني كه موفق به ارسال و ارائه مقالهشركتالزم به ذكر است به 
تقديم پژوهش  نامهو كميسيون ملي يونسكو گواهي 3، از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه شوند

    اي اهدا خواهد شد.جوايز ارزندههر پايه از طرف دبيرخانه سمينار به نفرات برتر  مي گردد. همچنين 

 شناسيشناسي، زمينمحورهاي سمينار: فيزيك، شيمي، زيست  
 :جدول زمانبندي سمينار  

  توضيحات  تاريخ  عنوان

 25/10/93    ثبت نام و بارگذاري مقاالت در سايت
  5/12/93تا 

اساس الگوي تهيه مقاله موجود در سايت تنظيم مقاالت بايد بر 
  انجام پذيرد.

  5/12/93      هيئت داوران اتانتخاب
  10/12/93تا 

از دبيران، اساتيد و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود با 
مراجعه به سايت سمينار، جهت عضويت در هيئت داوران اعالم 

  آمادگي نمايند.

 ارائه  مقاالت در حضور هيئت داوران
  )سمينار (مرحله اول

   10/12/93  
  20/12/93تا 

ضمن ارسال مقاله از طريق سايت، جهت ارائه  بايد دانش آموزان
  پژوهش خود در حضور هيئت داوران آمادگي داشته باشند. 

  جدول زمانبندي ارائه دانش آموزان متعاقبا اعالم خواهد شد.

اهداي جوايز به و آموزان توسط دانش برگزيدهارائه مقاالت  94ارديبهشت   سمينارمراسم پاياني برگزاري 
  نفرات برتر

                         .خانه مراجعه فرماييدسايت دبيرجهت كسب اطالعات بيشتر به 
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