
  ھای دبستانی بچھبرگزاری مسابقھ نقاشی برای 

آموزان  ھای آموزشی بیوتکنولوژی برای دانش مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران در پی ادامھ کارگاه
و  یبیوتكنولوژ ھمایش ملیھشتیمن  ھمزمان بادبستاني  ھای ی بچھبرا یمسابقھ نقاشاقدام بھ برگزاری 

این . کرد دانشگاه تھران یدر دانشگاه تربیت بدن ی و مھندسی ژنتیکایمني زیست ھمایش ملیچھارمین 
ھای مختلف  کننده از دبستان شرکت ٣٠ھمراه با  ی ایرانغرفھ مركز اطالعات بیوتكنولوژدر مسابقھ 

  .برگزار شد ١٨تا  ١۴از ساعت  تیر ماه ١۵در روز 

  

در سایت مرکز اطالعات  )یک ماه قبل از تاریخ ھمایش(فراخوان اولیھ این ھمایش در خرداد ماه 
رسانی در این خصوص از طریق  منتشر شد و اطالع www.irbic.irبیوتکنولوژی ایران بھ نشانی 

  . پیام کوتاه انجام شد

  
  ھای دبستانی فراخوان مسابقھ نقاشی برای بچھ



 یبرا توضیحاتی در محل ھمایش ترتیب داده شده بود کھ کنندگان در کارگاھی برای شرکت در ابتدا
ساده و انیمیشن بھ كودكان آموزش الزم داده  یو بوسیلھ اسالیدھاشد  داده یوژبیوتكنولمفھوم با  یآشنای

در  یدت زمان آموزش سواالت بسیار جالبدر م کنندگان در این کارگاه با وجود سن کم شرکت. شد
این  ینھ بدنبال فراگیرو كنجكاوا پرسیدندآن  یل آزمایشھا یا مراح ژن ورزینحوه انتقال و دست مورد

  . بودند علم

  

  کارگاه آموزشی آشنایی با بیوتکنولوژی

. کننده محصوالت بیوتکنولوژی بازدید کردند تولید یھا برخی غرفھ ازھا  بچھ یبعد از كارگاه آموزش
مرکز اطالعات بیوتکنولوژی   غرفھ نمایشگاه نقاشی درباره بیوتکنولوژی کھ درھمچنین بازدید از 

قرار داشت ایده الزم برای بھ تصویر کشیدن آنچھ درباره بیوتکنولوژی یاد گرفتھ بودند بھ این  ایران
  .کودکان داده شد

  
  ھا ھا از غرفھ بازدید بچھ



  

  بیوتکنولوژی ایرانھای دبستانی از غرفھ مرکز اطالعات  بازدید بچھ

  

  

مفاھیم  یدر یادگیركودكان  یان نمایانگر ھوش و قدرت درك باالاین عزیز یبسیار زیبا یھا ینقاش
  .است یھم چون بیوتكنولوژ یا پیچیده

  



  

  

  بازدید دبیر اجرایی دو ھمایش دکتر خوش خلق سیما در ھنگام برگزاری مسابقھ نقاشی

  .اھدا شد یادبود بھ رسم یا ھدیھ در این مسابقھ شركت كنندهدر پایان كار بھ تمامي افراد 

    

دكتر . سال انجام گرفت ١٢تا  ١١سال و  ١٠ تا ٩سال،  ٨تا  ۶ یھا در سھ گروه سن ینقاش یداور
یك نفر برنده در  یھر گروه سن از ھا را بھ عھده گرفتند و بچھ یھا ینقاش یخوش خلق سیما داور

و بھ رسم یادبود جوایزی بھ این  یمعرفتیر ماه  ١٧دو ھمایش یاد شده در عصر روز دوشنبھ اختتامیھ 
  .عزیزان داده شد



 برندگان مسابقھ نقاشی
 چکامھ انتصاری: سال ٨الی  ۶گروه سنی 
 زھرا وکیلی: سال  ١٠الی  ٩ گروه سنی
  حورا السادات شیردلی :سال ١٢الی  ١١گروه سنی 

داند از عزیزانی چون مھندس مھرناز انتصاری  بیوتکنولوژی ایران بر خود فرض میمرکز اطالعات 
ھای الزم، مھندس سارا پھلوانی، مھندس زھرا آقچھ  برای برگزاری این مسابقھ و انجام ھماھنگی

شی تشکر و دریغشان در برگزاری این مسابقھ نقا ھای بی و مھندس سعید پھلوانی برای حمایت کھریزی
آموزان برای ھمکاری در برگزاری این  ھمچنین این مرکز از تمامی والدین این دانش .قدردانی کند

  .کند مسابقھ تشکر و قدردانی می

  مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران
 


