
  ي اول مسابقات علوم اعصاب شناختيكار هاي مرحلهقالب ارسال گزارش

  

دوستاني كه تا اين مرحله همراه ما بوده اند، به اطالع شما تمامي ضمن عرض تبريك و خسته نباشيد خدمت 

  كارها به شرح زير است:رسانيم قالب مورد تاييد براي ارسال گزارشميعزيزان 

  دهيد. به اسم همان كارگاه  قرار اي جداگانههر كارگاه را در پوشهمربوط به كارهاي گزارش -١

 ارائه كنيد. pdfدر قالب فايل فقط تمامي مستندات متني را   -٢

 يك فايل در ، شامل نام گروه، دبيرستان، شهر، نام اعضا و مقاطع تحصيلي هر يك رامشخصات گروه  -٣

 ها قرار دهيد.نوشته و در كنار پوشه

) rar.يا  zip.و فايل مشخصات را در كنار هم در يك فايل فشرده ( هامربوط به كارگاهي پنج پوشه -٤

 با نام گروه خود قرار دهيد و تنها اين فايل را براي ما ارسال كنيد.

ست و فايل ٥٠حداكثر حجم قابل قبول براي هر گروه  -٥ هاي بزرگتر از اين مقدار بارگذاري مگا بايت ا

 نخواهند شد.

 .را انجام دهيدارسال  لطفا پس از نهايي شدن نيبنابراامكان ارسال دارد،  باركيهر گروهي حداكثر  -٦

 است. ٢٩/١٢/١٣٩٦كارها تا مهلت ارسال گزارش -٧

 قرار دارد: فرم ارسال در اين آدرس -٨

http://www.helli.ir/portal/node/٣٤٤٧ 

 
 است. شدهارائهكارهاي هر كارگاه بايد در نظر داشته باشيد ي گزارشدر ادامه نكاتي كه در تهيه

 فيزيولوژيكتروكارگاه ال  

شود  م حاوي جواب يك تمريناچهار فايل هر كد -١ سال ب يك تا  هايرين. گزارش مربوط به تمبايد ار

 .لغت، پاسخ داده شود ٢٥٠لغت براي هر تمرين و تمرين چهار حداكثر در  ١٥٠سه حداكثر در 

 عكس باشد. ٤تواند حداكثر حاوي هر فايل مي -٢

دقيقه) تهيه كنيد و در ســـايت آپارات آپلود كنيد.  ٣براي هر آزمايش يك ويدئو(حداكثر به طول  -٣

 ٤ويديو براي  ٤ جدا قرار دهيد. (درمجموع يك فايلرا در  هاريني مربوط به تمويديو يهانكيل

  .تمرين)

 براي اين كارگاه ارسال كنيد. pdfفايل  ٥شما بايد  نيبنابرا -٤

 



  پردازش سيگنالكارگاه 

سخ  -١ سال نماييد. اين را در يك فايلها و پروژه هارينتمتمام پا ضيحات و  ار شامل تو فايل بايد 

 .اندآمدهدستبهي باشد كه از نوشتن كدها نمودارهاي

ــهكدهاي خود را در  -٢ ــه(داخل  scriptsبه نام  ياپوش ــيگنال) قرار  يپوش مربوط به پردازش س

اجراي كدها نياز به توضيح دارد، اين توضيحات را در يك فايل متني با نام  كهيدرصورتدهيد و 

Readme  .در همين پوشه قرار دهيد 

 كند.ارسال كدها كفايت مي هاي ديتا نيست و فقطنيازي به ارسال فايل -٣

 
 كارگاه حافظه 

 ارسال كنيد. را در يك فايل سؤاالت يتمامبهخ لطفا پاس -١

قرار دهيد و در يك فايل متني  scripts، آن را در يك پوشه به نام يدانوشتهكدي  كهيدرصورت -٢

 توضيح دهيد اين كد به چه صورتي بايد اجرا بشود. Readmeبه نام 

 
 كارگاه الكترونيك  

  ارسال نماييد.  را در غالب يك فايل شدهانجامهاي ها و شرح آزمايشپاسخ تمام تمرين -١

 Proteus ،Altium Designer يافزارهانرمبراي ساخت مدار (با  شدهانجام هايسازييهشب  -٢

در غالب  يازموردنبه همراه توضـــيحات  Simulation جداگانه با نام ياپوشـــهو ... ) را در 

 .داخل همان پوشه ارسال نماييد  pdfفايل

صورت امكان مدارهاي  -٣ شهيد باهنر  يضلع جنوبتهران،  "را به آدرس  شدهساختهدر  ميدان 

 .ارسال نماييد "، پژوهشكده رياضيات زيستي IPM هاي بنيادي(نياوران)، پژوهشگاه دانش

سال   -٤ صورتي كه امكان ار شما وجود ندارد ميمدار در  ركرد مدار خود كاي نحوهوانيد از تبراي 

ينك ويدئو را در متن گزارش و ل دينبارگذاري ك يت آپارتا، آن را در ســـيك فيلم تهيه كرده

 قرار دهيد.

 
  لطفا پيشنهادات و مشكالت خود را از طريقbiomath@ipm.ir .با ما در ميان بگذاريد  

 موفق باشيد.


