شاوزدهمیه کىفراوس بیه المللی اوجمه هوافضای ایران 3-5 ،اسفىدماه 5335
راَىمای تديیه گسارش "ایدٌَا ي ابتکارات خالقاوٍ در حًزٌ ًَافضا"
شرایط ایدهها و ابتکارات خالقانه
ثٍ عًسکلی ایذٌ ي اثتکبسی دس کىفشاوس قبثل اسسبل ي اسائٍ است کٍ حذاقل ضشایظ ریل دس آن محقق ثبضذ:
 )1نو باشد :ایذٌ ثبیذ داسای مطخػٍ جذیذی ثبضذ کٍ سبثقٍی آن مطخػٍ دس داوص ي صمیىٍی فىی مشثًط ثٍ آن ایدذٌ يجدًد
وذاسد.
 )2دارای گام ابتکاری باشد :ایذٌ ثبیذ ثتًاوذ دس حیغٍی خًد مطکلی سا اص مطکالت مًجًد کٍ َىًص ساٌ حلدی وذاسودذح حدل
ومبیذ تب داسای گبم اثتکبسی ثبضذ .یؼىی ػاليٌ ثش وً ثًدنح مًجت استقبء دسحیغٍی خًد ضدًد ثدٍ عًسیکدٍ اسدتىتب آن تًسدظ
فشدی ثب داوص متًسظ دس آن صمیىٍ امشی ثذیُی محسًة وطًدَ .مچىیه ساٌ حل فىی کٍ ایدذٌ ثدشای حدل مطدکل هیطدىُبد
میکىذح ثبیذ وسجت ثٍ سبیش ساٌحلَبی احتمبلی مًجًدح مضیت قبثل تًجُی داضتٍ ثبضذ.
 )3فایده عملی داشته باشد :ایذٌ وجبیذ غشفبً تئًسیک ي وظشی ثبضذ ثلکٍ ثبیذ قبثلیت اسدتفبدٌ ػملدی ي تًلیدذ دس غدىؼت سا
داضتٍ ثبضذ.

نحوهی تدوین گزارش
فشم قبثل اسسبل ثشای اسائٍی ایذٌ ي اثتکبسات خالقبوٍ داسای دي ثخص اغلی است کٍ دس مجمًعح حذاکثش دس  4غفحٍ تکمیدل ي
اسسبل میضًد .ثخص ايلح ضبمل اعالػبت کلی دسمًسد متقبضیبن ي ایذٌَب میثبضذ کٍ دس یک غفحٍح ثبیذ تکمیل گشدد .ثخص
ديم ضبمل ضشح ایذٌ ي جضئیبت مًسد ویبص دسخػًظ سًاثقح مضایب ي کبسثشدَبی آن است ي حذاکثش دس  3غفحٍ ثبیذ اسائٍ گشدد.
لغفبً ثشای تبیپ مته فبسسی اص فًوت  B Nazanin 12استفبدٌ کىیذ .دس ادامٍ دسمًسد َشیک اص ثىذَبی ثخص ديم اص فشم
گضاسش ایذٌ تًضیحبتی دادٌ میضًد:
 -1چکیده :ثخص چکیذٌ حذاکثش دس  000کلمٍ ثیبن ضذٌ ي خالغٍای اص مًضًع ي کبسثشدَبی ایدذٌ ي اثتکدبس دس آن مطدخع
میضًد .دس چکیذٌ ثبیذ مًضًع ایذٌح مطکل مًجًد دس صمیىٍی ایذٌ ي ساٌ حل اسائٍ ضذٌح يیژگیَبی فىی ي َمچىدیه مضایدبی
اغلی آن ثیبن ضًوذ.
 -2شرح ایده و ابتکار :جضء اغلی گضاسش سا ضشح ایذٌ تطکیل میدَذ .تذيیه ضشح ایذٌ ثبیذ ثٍ وحًی غًست گیدشد کدٍ ثدب
مغبلؼٍ مته آنح ضشایظ ػمًمی قبثلیت هزیشش ثًدن ایذٌ یؼىدی ودً ثدًدنح داسا ثدًدن گدبم اثتکدبسی ي مفیدذثًدن ػملدی آنح
مطخع گشدد .دس ثخص ضشح ایذٌ جضئیبتی رکش میضًد کٍ خًد ضبمل مًاسد صیش است:


داوص قجلی مشثًط ثٍ ایذٌ ي اثتکبس :دس ایه قسمت ثٍ داوص فىی مًجًد دس حًصٌی فىدبيسی مشثًعدٍ ي مطدکالتی کدٍ
َىًص الیىحل ثبقیمبوذٌ اضبسٌ میضًدَ .مچىیه ثبیذ مطخع کىیذ کٍ ایذٌی ضمب تکبمل یبفتٍی کذام محػًل دیگش
است؟ ي مضایبی ایه ایذٌ سا وسجت ثٍ مًاسد مطبثٍ مًجًد ثیبن ومبئیذ .الصم است دس مًسد آوچٍ کٍ اص قجدل دس حدًصٌی
داوص ثطش يجًد داسد ضشح دادٌ ضًد ي ثٍ کبسَدبی دیگدشان دس صمیىدٍی مشثدًط اسجدبع ضدًد .دس رکدش مشجدغ ثبیدذ
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مطخػبت کبمل آيسدٌ ضًدح مثل ػىًان ي وًیسىذٌی کتبةح وبضشح محل ي سبل اوتطبس ي دسغًستیکٍ مشجغ مجلٍ ثبضذ
وبم وًیسىذگبنح ػىًان مقبلٍح ضمبسٌ ي سبل اوتطبسح ي ضمبسٌی غفحبت ثبیذ رکشضًد.


ثیبن ایذٌ ي اثتکبس خالقبوٍ ي مضایبی آن :مطخػبت کبمل ایذٌی مًسد وظش ثٍ لحبػ فىی دس ایه قسمت آيسدٌ میضدًد.
دس قسمت ثیبن ایذٌ ثبیذ َمچىیه مطکل فىی سا کٍ ایه ایذٌ ي اثتکبس ثشای حل آن عشاحی ضدذٌ ي ویدض ساٌحدل اسائدٍ
ضذٌ سا ثٍ عًس خالغٍ ي ثٍ دقت تًغیف ومبییذ .یؼىی ثغًس ضفبف مطخع ضًد کٍ ایه ایذٌ چدٍ تدثییشات سدًدمىذی

داسد یب چٍ مطکلی سا دس صمیىٍ مشثًعٍ حل میکىذ؟


الصم است کبسثشد غىؼتی ایذٌ ویض ضشح دادٌ ضًد .یؼىی قبثلیت استفبدٌ اص ایه ایذٌ دس غىؼت ًَافضب یب خدظ تًلیدذ ي
کبسخبوٍ تًغیف ضًد.



َشچٍ کٍ دس ػکسَب یب جذايل اسائٍ خًاَذ ضذ ثبیذ دس ثخص ضشح ایذٌ ثٍ عًس مختػش مغشح ضذٌ ي ثب رکش ضدمبسٌح
ثٍ آن اسجبع دادٌ ضًد.

 -3مراجع :اگش دس تذيیه گضاسش اص کتبةح مقبلٍ یب َش مشجغ ػلمی دیگشی استفبدٌ ضذٌ اسدت ثبیدذ اعالػدبت آن دس اوتُدبی
مته رکش ضًد.
 -4شکلها و جدولها :ضکلَب یب جذيلَبی مًسد ویبص ثشای ضفبف ضذن ایذٌ ثبیذ ثٍ تشتیت استفبدٌ دس متهح ضمبسٌگدزاسی
ضذٌ ي دس اوتُبی گضاسش قشاس گیشوذ .تمبم ضکلَب ي جذيلَب حتمبً ثبیذ ػىًان داضتٍ ثبضىذ ي دس مته گضاسش ثدٍ آنَدب اضدبسٌ
ضذٌ ثبضذ.
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