
   سالم ,  ایران عزیزمان میهن پژوهشگر آموزان دانش
 شما واالي وهمت فکرخالق بر سالم . شما  تواناي اندیشه بر سالم دارید، راباور خود که عزیزانی شما بر سالم    

  کشوردرنبرد مردم آحاد دیگر با وهمگام همراه مسیر، این انتهاي تا که استواریتان بر سالم . ویادگیري درآموزش
. اید ایستاده  کشور درسراسر آن ونابودي بیماري این با

 اقدام که داشت برآن را ما فناوري زیست کشوري قطب مجازي مسابقه اولین در پژوهشگران شما گسترده حضور
 دوره دومین و آموزي دانش پژوهشسراهاي وپژوهشی علمی جشنواره ذیل مجازي مسابقه دومین ارائه به

 سرگرمی برایجاد عالوه مسابقات سري این اجراي که داریم آن امید .  نماییم فناوري زیست  کشوري مسابقات
  . گردد عزیزمان ایران سازان آینده  شما ودانشی علمی سطح ارتقاء موجب ، پژوهان شمادانش براي علمی

                                     

    

مسابقه مجازي وسرگرمی علمی قطب کشوري زیست فناوري     

)    2شماره (پژوهشسراهاي دانش آموزي  
پژوهشی ودومین دوره مسابقات کشوري زیست فناوري   -و یژه آمادگی حضور در اولین جشنواره علمی       

شرکت کنندگا ن بعد از انجام مراحل اول ودوم مسابقه می توانند نسبت به تکمیل  صفحه پاسخنامه  
قطب کشوري زیست فناوري  که شامل مشخصات فردي دانش آموز ،جداول    2مسابقه مجا زي شماره 

روز یکشنبه 12رمزجدول وپاسخ سواال ت تستی می باشد؛ اقدام نمایندوتصویر آن را تا ساعت 
.ارسال نمایند  09218162298به شماره مجازي قطب کشوري زیست فناوري 99/1/24

کسب اطالعات بیشتر وارتباط با ما از طریق سایت وکانال مجازي درپیام رسان ایتا قطب کشوري زیست فناوري پژوهشسراهاي دانش آموزي  
zistfanavaristudentEitaa.com/

  stbiotech.src.medu.ir

به دست آوردن رمز جدول تصویري   : مرحله اول مسابقه  
  می که است شده تشکیل  آزمایشگاه تجهیزات تصویري جدول چهار از مسابقه  مرحله این

: نمایید حل یر ز شرح به  جدول  بایست
  .کنید حذف و نموده پیدا است شده تکرار تصویري جدول 4 در که لی اشکا باید ابتدا 

 واقع حروف پایان در .  است شده تکرار  بار 3 جدول هر در شودکه حذف تصاویري سپس
 پایین کادر ودر مشخص )چپ به راست از و ال با از(را جدول هر در اشکال باقیمانده در

 حروف ترتیب به نمودن وصل  با مرحله این اتمام از بعد.  نمایید وارد ترتیب به جدولها
  در را جدول رمز  این  .آید می بدست مسابقه این ،رمز 4 تا1 شماره جدولهاي از مانده

 زیست کشوري قطب 2 شماره وسرگرمی مسابقه پاسخنامه  صفحه در شده مشخص قسمت
.نمایید می وارد  فناوري

: مسابقه دوم مرحله 
 تجهیزات با آشنایی آموزشی  هاي محتوي از که تستی سواالت  ده به دادن پاسخ

 زیست کشوري قطب مجازي وکانال سایت در شده ارائه وتکمیلی مقدماتی آزمایشگاهی
 .است شده طراحی  فناوري
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: 1حروف باقیمانده جدول شماره 

۱جدول شماره 



:  2حروف باقیمانده جدول شماره

۲جدول شماره 



: 3حروف باقیمانده جدول شماره 

۳جدول شماره 



: 4حروف باقیمانده جدول شماره 

۴جدول شماره 





سخنامه  دومین مسابقه مجازي قطب کشوري زیست فناوري پا

مشخصات فردی دانش آموز شرکت کننده در دومین مسابقھ مجازی  جدول

:استان :پایھ تحصیلی :نام ونام خانوادگی 

:شھر :مدرسھ محل تحصیل/پژوھشسرا:کد ملی  

:رمز جدول تصویري 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

پاسخنامه سواالت تستی دومین مسابقه مجازي قطب کشوري زیست فناوري جدول

دجبالف  سوال
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