قَاًیي هسبثقِ فیسیکذاًبى جَاى ایراى
)Persian Young Physicists’ Tournament (PYPT
.1هسبثقِ فیسیکذاًبى جَاى ایراى PYPT
ایي هسبثمِ رلبثتی ثیي تین ّبی ردُ سٌی  15تب  19سبل تب لجل اس ٍرٍد ثِ داًطگبُ است ٍ ثز هجٌبی تَاًبیی آًْب در حل هسبئل
ػلوی پیچیذُ در سهیٌِ فیشیه ٍ ارائِ راُ حل ّبیی لبثل لجَل ٍ ّوچٌیي دفبع اس ایي راُ ّبی پیطٌْبدی در هجبحثبت ػلوی
است وِ هٌبظزُ ثب جذال فیشیىی )ً (PFبم دارد  .ایي هسبثمِ در ایزاى ثب ًبم هسبثمِ ف یشیىذاًبى جَاى ایزاى  ، PYPT ،تَسظ
هؤسسِ اًذیطِ ّبی خالق جَاى آریبیی (وِ اس ایي پس هؤ سسِ ًبهیذُ هیطَد ) ٍ تٌْب ًوبیٌذُ رسوی اػشام تین اس وطَر
جوَْری اسالهی ایزاى ثِ هسبثمبت جْبًی فیشیىذاًبى جَاى ،ثزگشار هی گزدد  .ثِ هٌظَر اًتخبة دٍ تین ثزای اػشام ثِ هسبثمبت
ّ IYPT /AYPTز سبلِ ثب هطبروت داًطگبُ ّب  ،هؤسسبت آهَسضی ٍ یب اًجوي ّب ثزگشار هی ضَد  .لَاًیي ایي هسبثمِ تَسظ
وویتِ اجزایی هسبثمِ ( PEC)PYPT Executive Committeeتٌظین گزدیذُ است وِ در ّز دٍرُ جْت ّز گًَِ تغییزات
السم در ایي وویتِ دٍثبرُ هزٍر هی گزدد.
ایي هسبةلِ ثِ دٍ سثبى فبرسی ٍ اًگلیسی ثِ غَرت ّوشهبى ثزگشار هی گزدد  .ػاللِ هٌذاى ثِ ضزوت در ثخص فبرسی در فزم
ثجت ًبم خَد سثبى فبرسی ٍ ػاللِ هٌذاى ثِ ضزوت در ثخص اًگلیسی سثبى اًگلیسی را اًتخبة هی وٌٌذ  .ضزوت یه تین ثِ
غَرت ّوشهبى در دٍ ثخص اهىبى ًذارد .ول هسبثمِ ضبهل  3هزحلِ است.
هرحلِ اٍل:
اس سبل ّ 1394وشهبى ثب ثزگشاری ًْویي سبل هسبثمِ  PYPTدریبفت یه هسئلِ حل ضذُ تَسظ ّز فزد ػاللِ هٌذ ثِ ضزوت
در هسبثمِ الشاهی است  .پس اس ثزرسی حل هسبئل اس اػضبی تین ّبی ضزوت وٌٌذُ دػَت هی گزدد تب در هسبثمِ حضَری
عجك لَاًیي ایي هسبثمِ ضزوت وٌٌذ وِ ثب اًذوی تغییز ٍ در هزاحل هختلف اس ایي سبل ثِ ثؼذ اًجبم هی گیزد  .اهتیبس هسبئل
حل ضذُ ارسبلی ّز فزد در رٍس هسبثمِ حضَری اػالم هی گزدد.
هرحلِ دٍم:
در ایي هزحلِ هسبثمِ ثِ غَرت حضَری ٍ عجك لَاًیي خبظ خَد وِ در اداهِ هغبلت ثِ غَرت وبهل ضزح دادُ ضذُ است ،
غَرت هی گیزد.
هرحلِ سَم:
اًتخبة حذالل ً 20فز اس افزاد ثزتز دٍ هزحلِ لجل جْت هػبحجِ حضَری ٍ ثزرسی پبراهتزّبی هْوی وِ در اًتخبة تین اػشاهی
ثِ هسبثمبت ً IYPT/AYPTمص اسبسی دارًذ.
.2هسبئل PYPT
سَاالت هسبثمِ ّ PYPTوبى 17هسئلِ فیشیه هسبثمِ IYPTاست وِ در رٍی سبیت ایي هسبثمبت ًیش لزار دارد .
.3شرکت کٌٌذگبى درPYPT
اعضبی تین ّبی داخلیّ :ز تین حبضز در  PYPTضبهل  3تب  5ػضَ هی ثبضذ ٍ ضزوت ثزای ػوَم ػاللِ هٌذاى ردُ سٌی
ثیي  15تب  19سبل تبلجل اس ضزٍع تحػیالت داًطگبّی آساد است  .تزویت تین ثبیذ در توبم عَل هسبثمِ ،ثبثت ٍ ثذٍى ّیچ
تغییزی ثبلی ثوبًذ  .در هَرد تین ّبی ضزوت وٌٌذُ داخلی هحذٍد یتی ٍجَد ًذارد اهب اگز تؼذاد ضزوت وٌٌذگبى ثِ هیشاى لبثل
تَجْی افشایص داضتِ ثبضذ وویتِ  PECدر هَرد ًحَُ ضزوت دادى تین ّب تػوین گیزی هی وٌذ .
ّ.4یئت داٍراى
گزٍُ داٍراى اس عزف وویتِ اجزایی هسبثمِ  PECهؼزفی خَاّذ ضذ ٍ ضبهل حذالل  3داٍر در ّز اتبق است.
.5دستَر کبر PYPT
هسبثمبت در هذت سهبى اػالم ضذُ اس سَی مؤسسِ ثزگشار هی ضَد .تیم ّب در  PF 3ضزوت هی وٌٌذ ٍ تىزار هسئلِ در ّز
 PFدر ّز اتبق جبیش ًیست  .ایي رلبثت ّب ثزاسبس ثزًبهِ سهبًی هطخػی ،وِ ثب جشئیبت ثیطتز در ّویي لَاًیي ضویوِ ضذُ
است ،اجزا هی ضَد  .ضوبرُ تین ّب ثؼذ اس لزػِ وطی ثِ آًْب دادُ هی ضَد .
.6قَاًیي ّ PFب

ثستِ ثِ تؼذاد ول تین ّب ،در یه  PFسِ یب چْبر تین ضزوت دارًذ ٍ در ّز هزحلِّ ،ز تین در یىی اس دٍ جبیگبُ :ارائِ دٌّذُ
( ، )Reporterرلیت ٍ حزیف (ً ،)Opponentمص هی پذیزد .در ّز یه اس هزاحل ثؼذی "هٌبظزُ فیشیىی "  ،تین ّب جبیگبُ
خَد را عجك جذٍل سیز تغییز هی دٌّذ:
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 .7قَاًیي هرحلِ ّب()Stage
ترتیت اجرا در ّر هرحلِ از یک PF
 Rep، Oppرا ثِ ثحث در هَرد یىی اس هسبئل دػَت هی وٌذ
ٍ  Repثحث در هَرد هسئلِ پیطٌْبد ضذُ را لجَل ٍ یب رد هی وٌذ

زهبى اختصبص دادُ شذُ (دقیقِ )
1

آهبدُ ضذى  Repثزای اجزا

2

ارائِ هغبلت هسئلِ تَسظ گشارضگز

10

عزح سؤاالت Oppاس  ٍ Repپبسخ  Repثِ سؤاالت

1

آهبدُ ضذى تین حزیف

2

هٌبظزُ ػلوی ثیي  Rep ٍ Oppدرثبرُ هسئلِ هغزح ضذُ ٍ ارائِ گشارضگز

10

عزح سؤاالت تَسظ داٍراى

3

فزغت داٍراى جْت جوغ ثٌذی اهتیبسات

1

جوع کل زهبى ثٌذی هسبثقِ در ّر  30: Stageدقیقِ
کل ّ PFب:
هسبثمِ در سِ  PFثزگشار هی ضَد در  PF3فمظ ّز تین در هذت  10دلیمِ ثْتزیي هسئلِ خَد را ارائِ هی دّذ ٍ داٍراى در
هذت  3دلیمِ سَاالت خَد را هی پزسٌذ  .در ایي هزحلِ ًمص  Oppحذف هی ضَد  ..عَل سهبى هسبثمِ در ّز هزحلِ 30
دلیمِ است اهب در ّ PF3ز هزحلِ  14دلیمِ است ( ثب احتسبة سهبى اهتیبسدّی داٍراى ).
.8اجرای تین در ُ ر هرحلِ
 :Reporterراُ حل اغلی هسئلِ ٍ توبهی ایذُ ّب ٍ ًتیجِ گیزی ّبی تین را ثِ حضبر ارائِ هی دّذ .
:Opponentضوي اضبرُ ثِ ثزخی اضتجبّبت یب ثی دلتی احتوبلی  Repدر عَل ارائِ ،در درن هفَْم سؤال ٍ یب حل هسئلِ
اس ٍی سؤاالتی پزسیذُ ٍ سپس اٍرا ثِ ثحث ٍ چب لش هی وطبًذّ Opp .وچٌیي ًمبط ضؼف ٍ لذرت راُ حل یب ًحَُ ارائِ آى ثِ
ٍسیلِ گشارش دٌّذُ را هَرد تحلیل لزار هی دّذ  .اهب ثبیذ تَج ُ داضتِ ثبشد وِ ایي هٌبظزُ ًجبیذ در لبلت اجزای اٍ ثزای آى
سؤال ثبضذ؛ ثلىِ در هٌبظزُ ،راُ حل ارائِ ضذُ اس عزف گشارش دٌّذُ هَرد ثحث لزار می گیزد.
تجصرُ :1در عَل ّز "جذال فیشیىی " تٌْب یه ػضَ اس ّز تین ثِ ػٌَاى  Opp، Repغحجت هی وٌذ ٍ ثمیِ اػضب تٌْب اجبسُ
دادى تذوزات وَتبُ یب ووه ثِ ّن تیوی خَد در اًجبم اغَ ل فٌی اجزا را دارًذ ّ .یچ فزدی اس یه گزٍُ اجبسُ ًذارد ثیص اس دٍ
ثبر در عَل یه ً PFمص ثپذیزد ٍ در ول ّ PFب ثیص اس دٍ ثبر ًوی تَاًذ ًمص  Repرا داضتِ ثبضذ.
تجصرُ :2در ّ PF3ر تین ثْتریي کبر خَد را ارائِ هی دّذ  .ثِ ترتیت هجوَع اهتیبزات کست شذُ تین ّب در
2هرحلِ قجل ،تین ّب هی تَاًٌذ هسبئل خَد را ثزای ایي هزحلِ اػالم ًوبیٌذ  .تىزار هسئلِ در درّز اتبق جبیش ًوی ثبضذ.
.9قَاًیي اًتخبة یب رد سؤاالت

 -1توبهی هسبئلی وِ در یه  PFهطخع ارائِ خَّذ ضذ ثبیذ هتفبٍت ثبضٌذ ٍ اًتخبة هَضَع تىزاری هجبس ًیست .
" -2جذال فیسیکی"
 Oppهوىي است پیطٌْبد ارائِ ّز یه اس سؤاالت را ثِ  Repثذّذ ثِ جش سؤاالتی وِ:
.aلجال ثِ ٍسیلِ  Repرد ضذُ ثبضذ
 .bلجال ثِ ٍسیلِ  Repارائِ ضذُ ثبضذ
.cلجال در همبثل  Oppارائِ ضذُ ثبد
 .dلجال ثِ ٍسیلِ  Oppارائِ ضذُ ثبضذ
در غَرتی وِ ووتز اس  5سؤال ثزای اًتخبة ثبلی هبًذُ ثبضذ  ،هوٌَػیت  a،b،c،dثِ غَرت پطت سز ّن ٍ ثِ تزتیت اس  dثِ
 aحذف خَاٌّذ ضذ.
از  17سؤال هسبثقِ ّر تین حذاکثر  5هسئلِ را در طَل هسبثقِ هی تَاًذ  Rejectکٌذ ثذٍى ایٌکِ اهتیبزی کسر
شَد ( یک سَال در اثتذا ی اٍلیي دٍر هسبثقِ ٍ قجل از شرٍع آى ) .اهب ثؼذ اس آى ثِ اساء ّز سؤال  ،ضزیت اهتیبس گشارش
دٌّذُ ثِ  0/2وبّص هی یبثذ ٍ ایي وبّص در جذال ّبی ثؼذی ًیش اداهِ پیذا هی وٌذ.
.10ثعذ از ّر هرحلِ
ّز ػضَ اس ّیئت داٍراى ،تین ّب را ثز سبس توبهی اجزای اػضب ،سؤاالت پزسیذُ ضذُ ٍ پبسخ ّبیی وِ ثِ آًْب دادُ ضذُ ٍ
ّوچٌیي ضزوت در هٌبظزات  ،هَرد ارسیبثی لزار دادُ ٍ ػذدی ثیي 1تب  10را ثِ ػٌَاى اهتیبس تین در آى هزحلِ در ًظز هی
گیزد .هیبًگیي ثیطتزیي ٍ ووتزیي اهتیبس  ،اهتیبسی هحسَة هی ضَد وِ ثؼذا ثِ ثبلی ًوزات اضبفِ خَاّذ ضذ ٍ ایي هجوَع  ،در
هحبسجِ هیبًگیي ًْبیی اهتیبسات تین استفبدُ هی ضَد  .هیبًگیي اهتیبسات در ضزایت هتفبٍتص ضزة هی ضًَذ  3 :یب ووتز
(لسوت  )9ثزای 2 ، Repثزایٍ Oppسپس ثِ اهتیبسات ًْبیی تجذیل هی ضًَذ.
.11پبراهتر ّبی اصلی در ًتیجِ ًْبیی
 -1ثزای یه تین در : PF
هجوَع ول اهتیبسات (ّ )SPوبى هجوَع ًوزات هیبًگیي است وِ در ضزایت هٌبظز ضزة خَاٌّذ ضذ ٍ تب یه رلن اػطبر گزد
هی ضًَذ.
 _2ثزای یه تین در هسبثمِ :
هجوَع ول اهتیبسات ( )TSPثزاثز است ثب هجوَع اهتیبسات تین در توبم ّ PFب .تؼذاد ّ PFبیی وِ یه تین در آى ثزًذُ ضذُ
( )FWآى ّبیی است وِ درضبى ثیطتزیي را در ول سِ یب چِا ر تین ضزوت وٌٌذُ در ّوبى وست وزدُ است.
 .12اًتخبة تین ّبی ثرتر
 3تیوی کِ ثیشتریي  TSPدر توبهی ّ PFب را داشتِ اًذ تین ّبی ثرتر هسبثقِ شٌبختِ هی شًَذ در حبلتی وِ چٌذ
تین  TSPثزاثزی داضتِ ثبضٌذ ،تػوین گیزی درثبرُ رتجِ آى ّب ثز اسبس تؼذاد ّ FWب (ّ PFبی ثزًذُ ضذُ) است.
اًتخبة تین ّبی اًتخبثی جْت هسبثقبت IYPT/AYPT
پس اس پبیبى هسبثمِ تیوی وِ ثبالتزیي اهتیبس را ثذست آٍردُ است رتجِ اٍل ٍ دٍ تین دیگز رتجِ دٍم ٍ سَم را ثِ دست خَاٌّذ
آٍرد .ایي رتجِ ثٌذی غزفب جْت اًتخبة تین ّبی ثزتز هسبثمِ داخلیست ٍ ثِ هٌشلِ اًتخبة لغؼی تین ّبی اػشاهی ثِ هسبثمبت
ً AYPT/IYPTوی ثبضذ  .ثِ هٌظَر اًتخبة اػضبی تین اػشاهی پبراهتزّبی هختلف دیگزی ًیش هَرد ًظز خَاٌّذ ثَد وِ در
هزحلِ سَم هسبثمِ ٍ ثب هػبحجِ حضَری ٍ فزدی غَرت هی گیزد.
ظرف هذت یک ّفتِ از افراد ثرتر هسبثقِ دعَت ثِ عول هی آیذ تب در هرحلِ سَم هسبثقِ کِ شبهل هصبحجِ ًیس
اشذ حضَر پیذا کٌٌذ.
هی ة
ثِ توبهی ضزوت وٌٌذگبى در هسبثمِ در دٍ ثخش فبرسی ٍ اًگلیسی گَاّیٌبهِ حضَر در هسبثمِ اّذاء خَاّذ گزدیذ.
تصَیت شذُ تَسط کویتِ _ PECسبل1394

