
عی تابستان و سال تحصیلیرزانگان دو تهران بصورت تجمبرنامه ی پژوهشی ف  

 صهبى ثٌذی سخذادّبی پظٍّطی دسٍى هذسسِ ٍ ثشٍى هذسسِ ای -

 لیست ػٌبٍیي پیطٌْبدی جذیذ پظٍّطی -

 تهران        2فرزانگان                                                          فبیل اًتخبة سضتِ ی پظٍّطی داًص آهَصاى        -

  متوسطه اول                                      ثشًبهِ ی هذسسِ ثشای پشٍطُ ّبی ثشتش سبل گزضتِ ) ًَجَاى خَاسصهی ٍ ...( -

 ریل تمذین هی گشدد : ثِ ضشح  98-97ثشًبهِ ی جبهغ پظٍّطی سبل 

 الف ( زمانبندی رخدادهای پژوهشی درون مدرسه و برون مدرسه ای :

 رکش ضذُ است . 98تب اسدیجْطت  97اص آغبص تبثستبى   98-97دس جذٍل صیش گبم ثِ گبم سخذاد ّبی پظٍّطی سبل 

 ردیف شرح وظایف زمان اجراء

 1 ثِ داًص آهَصاى  98 – 97تحَیل تمَین اجشایی پظٍّص سبل  97 شتی

 97 هشداد

 ضشٍع فؼبلیت ّبی پظٍّطی دس تبثستبى :

 ّبی دٍسُ تبثستبى کبسسَقثشگضاسی 

 فٌی سٍلیٌگ ثبل ثشای پبیِ ّطتن. ثشا پبیِ ًْن ٍ کبسسَق ػلَم پبیِ کبسسَق

2 

 97هْش هبُ 

 

 ثب حضَس دثیشاى ّش سضتِ .  سبل تحصیلی پظٍّطی ّبیثشگضاسی دهَی پظٍّطی دس اٍلیي سٍص کالع 

 ضذُ تَسظ دثیشاى. ص آضٌبیی ثب سضتِ ّبی تَضیح دادُی هَسد ػاللِ ی داًص آهَصاى ثؼذ ااًتخبة سضتِ

 ٍلیِ ثِ پیَست تمذین گشدیذُ است .(ثب ثشخی تَضیحبت الیست پشٍطُ ّبی پظٍّطی ّوشاُ )

3 

 4 دس ػٌبٍیي هٌتخت داًص آهَصاى  ضشٍع کالع ّبی پظٍّص سبل تحصیلی ّفتِ ی دٍم

ّفتِ ی آخش هْش 

 97هبُ 

ی ًْن ثشای اًتخبة دٍ هسئَل ًوبیطگبُ پظٍّطی هذسسِ دس سبل اسی اًتخبثبت داًص آهَصی دس پبیِثشگض

 (کبًذیذّبیک ّفتِ صهبى تجلیغبت ٍ اسائِ ی ثشًبهِ ) 97-98
5 

 97آثبى 

ذف اًتخبة سشگشٍُ ّبی : فضب سبصی، ػلوی، ًوبیٌذگبى داًص اهَصی ًوبیطگبُ هذسسِ ثب ّ ضشٍع ثِ کبس 

 ی پبیِ ّب ( ًوبیطگبُ پضٍّطی هذسسِ ) اص توبه دس ساستبی ٍ... کویتِ ی اجشایی، هستٌذ سبصی دسآهذصایی، 

ّب ٍ هسئَلیي پظٍ ّطی هذسسِ دس ساستبی آهبدُ سبصی ٍ ثشًبهِ سیضی جلسبت هٌظن ثیي سشگشٍُ ثشگضاسی

 ًوبیطگبُ هذسسِ .)تْیِ لَگَ، پَستشػلوی دػَت ًبهِ ٍ... ( ایي جلسبت تب پبیبى سبل ثِ عَس هٌظن اداهِ داسد

6 

ّفتِ ی اٍل آرس 

 هبُ

تَسظ داٍساى خبسجی ثِ هٌظَس ّذایت صحیح ٍ ثشسسی دلیك  داٍسی هشحلِ ی اٍل پشٍطُ ّبی داًص آهَصاى

 تؼشیف پشٍطُ ّبی خبظ ثشای داًص آهَصاى هستؼذ تش ثستِ ثِ ًتبیج  داٍسی ّب.سًٍذ پشٍطُ
7 

 ّفتِ آخش آرس هبُ

 دسیک سٍص کبهلثشگضاسی سویٌبس ّبی ػلوی  –گشاهیذاضت ّفتِ ی پظٍّص 

َصاى اػالم هی ضَد ٍ داًص ّب ثِ داًص آهػٌبٍیي سخٌشاًی آى اسبهی اسبتیذ ٍدس ّفتِ ی لجل اص ثشگضاسی 

 کٌٌذ.آهَصاى دس سویٌبس هَسد ػاللِ خَد ثجت ًبم هی

دس  ٍ  اسائِ اسبتیذ هذػَهٌتخت دس داٍسی اٍلیِ  سویٌبس : اسائِ ی داًص آهَصاى  ثشگضاسی ثشًبهِ ی کلی سٍص

 هَضَػبت هختلف

8 

 9 تؼغیلی کالع ّبی پظٍّطی دس ثبصُ ی اهتحبًبت  97دی 

 97دی 

ّب  جلسبتی ثب حضَس دثیشاى هسئَالى پظٍّطی ٍ داٍساى خبسجی ثشای اسصیبثی سًٍذ دس ایبم تؼغیلی کالع

 ضَد.کالع ٍ پشٍطُ ّب ٍ اسائِ گضاسش دثیشاى  ثذٍى حضَس داًص آهَصاى تطکیل هی

 ٍ ثْتش سغح کیفی کالع ٍ دثیشاى است. ّذف اص ایي جلسبت استمبع ّش چِ ثیطتش 

10 

 11 اًتخبة پشٍطُ ّبی اسسبلی ثِ جطٌَاسُ ًَجَاى خَاسصهی 97دی  ّفتِ آخش

 ّفتِ اٍل ثْوي

97 

 داٍسی هشحلِ ی دٍم پشٍطُ ّبی داًص آهَصاى 

  98 اسدیجْطت 97ٍثْوي ٍ اسفٌذ  تصوین گیشی دس هَسد هسبثمبت ّذف دس

آهَصی )تجیبى، اثي ّبی هختلف داًصاًتخبة پشٍطُ ّب ثشای ضشکت دس جطٌَاسٍُ پیص داٍسی ًوبیطگبُ 

12 
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 سیٌب،سوپبد...(

 13 ٍ اسسبل هستٌذات هَسد ًیبص آهَصاى دس سٍیذادّبی هختلف پظٍّطیثجت ًبم داًص 97ثْوي 

 14 ثچِ ّب ثب هسئَلیي هذسسِ.جوغ ثٌذی ٍ ًْبیی کشدى کبسّبی هشثَط ثِ ًوبیطگبُ هذسسِ ثب جلسبت هٌظن  97ثْوي ٍ اسفٌذ

 15 ساکت ّب ٍ پشٍطُ ّبی داًص آهَصاى دس ٍسصضگبُ –تست گالیذس ّب  97 ثْوي 

 16 ٍ سالم کبح کبحاًگبى ضشکت دس هسبثمبت فشص 97اسفٌذ 

یب  97اسفٌذ 

 98فشٍسدیي 

 ثشگضاسی ًوبیطگبُ دستبٍسّبی پظٍّطی داًص آهَصاى:

ًوبیطگبُ اص جولِ اسسبل پَستش ٍ دػَت ًبهِ ثِ هذاسع ٍ هسئَالى  اًجبم کلیِ توَس هشثَط ثِ ثشگضاسی

 ّب ثشای ضشکت دس ًوبیطگبُ ٍ....هشثَط، اًجبم اهَس هشثَط ثِ فضبسبصی ًوبیطگبُ، پیگیشی تکویل پشٍطُ
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 18 ضشکت دس هسبثمبت پظٍّطگشاى جَاى سوپبد  98فشٍسدیي 

 19 ضشکت دس هسبثمبت پظٍّص سشاّب 98فشٍسدیي 

 20 ، ضشیف ٍ...داًطگبُ اهیشکجیش –ضشکت دس هسبثمبت َّافضب  98اسدیجْطت 

 21 اخز غشفِ ٍ ضشکت دس هسبثمبت –ضشکت دس هسبثمبت تجیبى  98اسدیجْطت 

 22 ػالم اتوبم یک سبل فؼبلیت پظٍّطی.اسائِ ی گضاسش کلی اص ًتبیج فؼبلیت ّبی پظٍّطی ٍ ا 98اسدیجْطت 

 

 ثشخی ًکبت هْن :

 کٌذ .ثشگضاسی آًْب تغییشالصم ثِ رکش است ثسیبسی اص فؼبلیت ّبی پظٍّطی عجك ثخطٌبهِ ّبی سبلیبًِ هؼشفی هی ضًَذ ٍ هوکي است صهبى  -1

پشٍطُ ّبی ثشگضیذُ ی خَاسصهی ثستِ ثِ هیضاى پیطشفتطبى دس سلبثت هوکي است خبسج اص صهبى لشاسداد ًیبص ثِ پیگیشی داضتِ ثبضٌذ ٍلی ثِ  -2

 احتوبلی ثَدى ٍ ػذم اهکبى پیص ثیٌی تؼذاد ٍ حتی ػٌَاى پشٍطُ اهکبى تخویٌی اص ثشًبهِ ی هَسد ًیبص دس حبل حبضش ٍجَد ًذاسد .دلیل 

 ة( لیست ػٌبٍیي پیطٌْبدی پظٍّص :

بیل ریل اًتخبة خَاٌّذ دس سٍص دهَ توبهی سضتِ ّبی پظٍّطی ثشای داًص آهَصاى دهَ ٍ ثؼذ اص دهَ داًص آهَصاى پشٍطُ ّبی هذًظش خَد سا دس ف

 .ًوَد ، ثصَست اٍلَیت اٍل ٍ دٍم 

 دس فشم ضشایظ داًص آهَصاى هتمبضی ثِ اداهِ ی سضتِ ی پظٍّطی سبل گزضتِ ًیض اضبسُ ضذُ است .
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 1هتَسغِ 2ثشگِ اًتخبة سضتِ ی پظٍّطی دثیشستبى فشصاًگبى 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 پظٍّطی سبل گزضتِ:سضتِ 

 
 1هتَسغِ  2ثب سالم ٍ ػشض تجشیک خذهت ضوب داًص آهَص ػضیض ثبثت پطت سش گزاضتي یک سبل تحصیلی هَفك ٍ ٍسٍد ثِ همغغ ثبالتش دس فشصاًگبى 

الصهِ، هختبس ثِ اًتخبة یکی اص  داًص آهَصاى گشاهی دلت ًوبییذ کِ حتوب حذالل دٍ سضتِ پظٍّطی سا اًتخبة ًوبییذ. )هسئَلیي ٍاحذ پظٍّص ثٌبثش صالحذیذ

 ایي دٍ سضتِ خَاٌّذ ثَد.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته پژوهشی ردیف رشته پژوهشی ردیف رشته پژوهشی ردیف

 (CoSpace)  سثبتیک 13 )گالیذس/ ساکت(َّافضب  7 صیست ضٌبسی 1

 سٍیبی ًَضتي 14 عشاحی صٌؼٌی 8 ضیوی 2

3 IYPT 9 تئبتش 15 کویکبس 

4 IYNT 10 اًسبًی ػلَم 16 هکبسیستن 

 ًجَم 17 ٌّش 11 ()ّبٍسکشافتَّافضب  5

اٍلَیت  اٍلَیت دٍم اٍلَیت اٍل

 سَم)اختیبسی(

   

 تهران 2فرزانگان 
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 ج( هؼشفی سضتِ ّبی پظٍّطی رکش ضذُ دس ثبال :

 طراحی صنعتی 

 فىز وٙیذ، ٔؾىالر را ثجیٙیذ ٚ عزاحی وٙیذ رٚی وبغذ ٚ در ٘زْ افشار ٚ درفذد حُ آٖ ثبؽیذ! 

یبد ٔی ٌیزیذ ٚ ثؼذ اس آٖ در ٘زْ افشار عٝ  -اعىچ سدٖ –در ایٗ والط ؽٕب ٔؾىالر را ٔیجیٙیذ  ٚ ثزای حُ آٖ ٔؾىُ ایذٜ ٔی دٞیذ. عزاحی دعشی 

  ثؼذی عزاحی ٔی وٙیذ ٚ در آخز ٔحقَٛ ٟ٘بیی خٛد را  سِٛیذ وٙیذ.)اس ٔجّٕبٖ ؽٟزی سب ثغشٝ ثٙذی سػفزاٖ! ٚ یب عزاحی یه ثبسی در دبرن( .

 

 مکبسیستم

یٝ ی ٔىبعیغشٓ ٘بٔی اعز سّفیك ؽذٜ اس عیغشٓ ٚ ٔىب٘یه. درحمیمز ایٗ دعشٍبٜ ٞب یه عزی ٔىب٘یشْ ٞبی دیچیذٜ سّفیك ؽذٜ ٞغشٙذ وٝ ػٕٛٔب ثز دب

ؽخقی اعز وٝ  فزایٙذٞبی ٔىب٘یىی ٞغشٙذ. ایذٜ ی ایٗ ٔبؽیٗ ٞب اس رٚة ٌّذثزي  وبرسٛ٘یغز أزیىبیی ؽزٚع ؽذ. ؽخقیز افّی وٕیه اعشزیخ ٞب

ٔغبثمبر ثٛعیّٝ ی ٔبؽیٗ ٞب  ٚ ٔىب٘یشْ ٞبی دیچیذٜ ای دعز ثٝ وبرٞبی عبدٜ ِٛحب٘ٝ ای ٔی سد. ایٗ رٚؽی ؽذ سب ثزای ایجبد خاللیز ٚ سفزیح ػّٕی 

د. ایٗ ٔىب٘یشٟٔب اوثزا ٔىب٘یىی ٔغبثمبر ٔبؽیٗ ٞبی ٌّذثزٌی ثزٌشار ٔی ٌزد 7891ٔخشّفی ایجبد ٌزدیذ ٚ ٔبؽیٗ ٞبی جبِجی عبخشٝ ؽذ. در أزیىب  اس عب َ 

دٜ ٔیؾٛد. ٔفْٟٛ ٞغشٙذ ِٚی اس ػّْٛ ٔخشّف ٔب٘ٙذ ادشیه. ؽیٕی ٚ غیزٜ ٚ دعشٍبٟٞبی ٔخشّف ٔب٘ٙذ دٙىٝ ،دٚرثیٗ ،عؾٛارٚ غیزٜ ٚ ا٘ٛاع ٘یزٚٞب در آٖ اعشفب

بسٟب سالػ ٔیؾٛد أب در ٔىبعیغشٓ یب ٔبؽیٗ ٌّذثزي ثب ایٗ دعشٍبٜ ثبِؼىظ ٔفْٟٛ ٟٔٙذعی اعز. در ٟٔٙذعی ػٕٛٔب ثزای ثٟیٙٝ عبسی ٚ عبدٜ عبسی ػّٕی

ه دعشٍبٜ دیچیذٜ  سز ثٛدٖ ٔبؽیٗ ٚ اسالف ا٘زصی یه  ٞذف عبدٜ را ا٘جبْ ٔیذٞٙذ وٝ در ایٗ دزٚعٝ دا٘ؼ آٔٛساٖ در ٔحیغی وبرٌبٞی الذاْ ثٝ عبخز ی

وشت درعی آؽٙب ٔیؾٛ٘ذ. ٕٞچٙیٗ خاللیز ٚ رٚحیٝ ا٘جبْ وبر ٌزٚٞی وٝ یىی  ٔىب٘یىی جبِت ٚ ٟٔیج ٔیٕٙبیٙذ ٚ ثٝ فٛرر ػّٕی ثب ٔفبٞیٓ ػّٕی ارائٝ ؽذٜ در

 اسافّی سزیٗ ٔؾىالر دا٘ؼ آٔٛساٖ اعز در حیٗ اجزای دزٚصٜ سمٛیز ٔیٍزدد.



عی تابستان و سال تحصیلیرزانگان دو تهران بصورت تجمبرنامه ی پژوهشی ف  

 صهبى ثٌذی سخذادّبی پظٍّطی دسٍى هذسسِ ٍ ثشٍى هذسسِ ای -

 لیست ػٌبٍیي پیطٌْبدی جذیذ پظٍّطی -

 تهران        2فرزانگان                                                          فبیل اًتخبة سضتِ ی پظٍّطی داًص آهَصاى        -

  متوسطه اول                                      ثشًبهِ ی هذسسِ ثشای پشٍطُ ّبی ثشتش سبل گزضتِ ) ًَجَاى خَاسصهی ٍ ...( -

 

 

 هبورکرافت -گالیدر – راکت هبی آبی: هوافضب 

 .ؽٛیذوبر فٙی ٚ وبرٌبٞی ٚ عبخز چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ آؽٙب ٔیدر سیز رؽشٝ ٞبی ٞٛافضب ثب ا٘ٛاع ٚعبیُ دز٘ذٜ، لٛا٘یٗ عیبالر ٚ ایزٚدیٙبٔیه، 

 دذیز أىبٖ ثبسی رٚ فضبی ٞز در آثی دزسبة ٔٛؽه .یه ٚعیّٝ ٟٔیج ٚ عبدٜ ای اعز وٝ ثب ٚعبیُ اثشذایی ٚ ارساٖ عبخشٝ ٔی ؽٛد هَضک آتی 

 . ثب ٘یزٚی فزاٚا٘ی عزٚ وبر داریٓ .سیزاٚدلز وبفی ثىبر ثزد زٚ حٛفّٝ داؽ فجز ثبیذ ٚعیّٝ ایٗ عبخز در. اعز
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(.  ٌالیذر ٞبی سی دزٚاس وٙذ. )ٞٛادیٕبی ثذٖٚ ٔٛسٛرثذٖٚ داؽشٗ ٔٛسٛر، دظ اس دزسبة لبدر ثبؽذ ٔذٌفشٝ ٔی ؽٛد وٝ  ٞٛادیٕب اسثٝ ٔذَ ٞبیی  گالیدر

ا٘ذ ٚ ؽزوز وٙٙذٌبٖ در آٖ  دیؾزفشٝ ٚ حزفٝ ای ٞبعز ایٗ ٔغبثمبر ثزٌشار ؽذٜٔب ٔغبثمبر ثغیبر عخشی دار٘ذ. عبَدعز دزسبة ثغیبر ٞیجبٖ اٍ٘یش٘ذ! ا

 ؽٛیذ.سب ثشٛا٘یذ در ٔغبثمبر خٛة ظبٞز ٙیذ سٕزیٗ ٚ سغز و ،ٌالیذر ثغبسیذ،سب یبد ثٍیزیذ ٔبٖ سیبدی را ثٍذاریذٞغشٙذ. دظ ثبیذ س

 

 

 

 

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثز رٚی سٔیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ ٌذر  سٛا٘بیی ٌذؽشٗ اس دٟٙٝایٗ ٚعیّٝ ٘ٛػی ؽٙبٚر دریبیی اعز وٝ ثز رٚی ثبِؾشىی اس ٞٛا سىیٝ دارد.  ّاٍرکرافت

آعب٘ی ٚ ثب ٘یزٚی را٘ؼ ٘غجشبً  ثٝ رٚػ ٞٛاثزد ٚ ثب اعشمزار رٚی ثبِؾشىی اس ٞٛای فؾزدٜ ثٝ خبوی(  -دٚ ٔٙظٛرٜ )آثی رؽٙبٚ ایٗ .اس رٚی آة را دارد

. ٞٓ اوٖٙٛ ٔغبثمبر ٔشؼذدی در رؽشٝ ی ٞبٚروزافز در دا٘ؾٍبٜ ٞب ٚ .. ثزٌشار ٔی ٌزدد وٝ ٞذف ایٗ والط وٙذ وٕی رٚی عغٛح آثی ٚ خبوی حزوز ٔی

 ؽزوز در ایٗ ٔغبثمبر ٔی ثبؽذ

 

 

 

 

 

 

https://article.tebyan.net/149388/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%84
https://article.tebyan.net/149388/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%84


عی تابستان و سال تحصیلیرزانگان دو تهران بصورت تجمبرنامه ی پژوهشی ف  

 صهبى ثٌذی سخذادّبی پظٍّطی دسٍى هذسسِ ٍ ثشٍى هذسسِ ای -

 لیست ػٌبٍیي پیطٌْبدی جذیذ پظٍّطی -

 تهران        2فرزانگان                                                          فبیل اًتخبة سضتِ ی پظٍّطی داًص آهَصاى        -

  متوسطه اول                                      ثشًبهِ ی هذسسِ ثشای پشٍطُ ّبی ثشتش سبل گزضتِ ) ًَجَاى خَاسصهی ٍ ...( -

 کمیکبر 
بد ٔی ؽٛد ثٝ حزوز درٔیآیٙذ. ِفظ ایج ؽیٕیبیی ای وٝ اس یه ٚاوٙؼ ٘یزٚ ٔحزوٝ ؽیٕی، ٔبؽیٗ ٞبی اِىشزٚؽیٕیبیی ٞغشٙذ وٝ اس ٟٔٙذعی ٞبیخٛدرٚ وٕیىبر یب

عبسٌبری، دٚؽزط ٟٔٓ در عبخز وٕیىبر ٔی  سیغز ٔی ثبؽذ. ؽزط ٘ٛیٗ ثٛدٖ ٚ Chemistry- engineering- car وٕیىبر ثز ٌزفشٝ اس ٚاصٜ

ویذ ٔی وٙٙذ ٚ ایٗ ٔٛضٛع ٔٛجت سٛجٝ ؽزوز ٞبی ثشري خٛدرٚ عبسی ٞبی سیغز عبسٌبر سب عٛخز ٞبی جٕؼی ثز ایجبد خٛدرٚٞبیی ثب رعب٘ٝ رٚس ٞز  ثبؽذ.

ٛدرٚ ٞب ٔی ثز ایٗ أز ؽذٜ اعز. ٞز عبِٝ خٛدرٚٞبی ٔشفبٚسی ثب ایٗ رٚیىزد عزاحی ٚ ثٝ ثبسار ارائٝ ٔی ٌزدد. وٕیىبر در افُ یه ٔذَ عبدٜ اس ایٗ خ

ٗ ٔؼضُ فٙؼشی ؽذٖ یؼٙی آِٛدٌی ٘بؽی اس وبرخب٘جبر ٚ فٙؼز خٛدرٚ ٞغشٙذ.وٕیىبر أزٚسٜ در عزاعز جٟبٖ وؾٛرٞبی فٙؼشی ثٝ د٘جبَ رفغ ثشري سزی.ثبؽذ

ٔبؽیٗ در  دا٘ؾی اعز وٝ در وُ ٔبؽیٙی عزاحی وٙیٓ وٝ ٘یزٚ ٔحزوٝ ی آٖ سٟٙب فزایٙذ ؽیٕیبیی ثبؽذ، دضٚٞؾٍزاٖ سالػ ٔی وٙٙذ سب ثبعزاحی ٚ عبخز یه

ا سبٔیٗ ٔی وٙذ خاللیز خٛد را ٔغزح وٙٙذ.٘یزٚی دیؼ را٘ٙذٜ ایٗ خٛدرٚٞب ثبیذ یه ٔبدٜ ؽیٕیبیی ثبؽذ اثؼبد وٛچه ٚ وٙشزَ ٚاوٙؾی وٝ ٘یزٚی ٔحزوٝ ٔبؽیٗ ر

 .وٝ ٔحیظ سیغز را آِٛدٜ ٘ىزدٜ ٚ ٞیچ ٌبس یب ٔبیؼی دیذٜ ؽذ٘ی را دذیذ ٘یبٚرد 

 

 محیط زیست –زیست شنبسی 
 یه ٔمبِٝ ی ػّٕی ٕٞزاٜ ثب آسٔبیؼ، عبخز، سحّیُ آٔبری ٚ ..... در رؽشٝ ٞبی ػّْٛ دبیٝ ٞذف وبر دضٚٞؾی ٚ سحمیمبسی اعز. آٔبدٜ وزدٖ

ذا وزدٖ یه رٚػ جذیذ، ثٟیٙٝ ٔٛرد ػاللٝ دا٘ؼ آٔٛساٖ اعز وٝ در آٖ عؼی ٔی وٙٙذ ثٝ د٘جبَ دج ٔجشٙی ثز ػّْٛ دبیٝ یٞبی اس رؽشٝسیغز ؽٙبعی یى

 .ؿ ثبؽیٓػی خبیه سزویت جذیذ ٚ یب ثزرعی سبثیزار ٔٛاد یب ؽزایغی ػبؿ ثز ٔٛضٛ عبسی
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ط ٔحیظ سیغز اس ٔغزح سزیٗ ٚ داؽ سزیٗ ٔٛضٛػبر رٚس اعز وٝ ٕٞٝ ی ٔب ثبیذ ثٝ فىز آٖ ثبؽیٓ ٚ ثزای حُ ٔؾىالر آٖ سالػ وٙیٓ. در ایٗ وال

 .ی وٝ در آٖ س٘ذٌی ٔی وٙیٓ ثبؽیٓٞبی ػّٕی ثٝ د٘جبَ ایذٜ ٞبی جذیذ ٚ ثٟشز ثزای حفبظز ٚ وٕه ثٝ ٔحیغعؼی ثز آٖ اعز ثب رٚػ

 ٔزاجغ ػّٕی ٘ؾز ٔمبالر -جؾٙٛارٜ خٛارسٔی –خزٚجی: ٔغبثمبر سجیبٖ 

 

 شیمی

 عزفذاراٖ سیبدی دارد.رؽشٝ ی ػّْٛ دبیٝ اعز  ٞبیٞٓ یىی اس رؽشٝ ؽیٕی

ٚ ؽٛد. عذظ ثز اعبط ػاللٝ آٔٛساٖ آٔٛسػ دادٜ ٔیٞبی سحمیك، عزچ ٚ ا٘شخبة ٔٛضٛع ثٝ دا٘ؼْ دبیٝ اثشذا رٚػدر والط ٞبی دضٚٞؾی ػّٛ

آٚری اعالػبر ثزای آٔٛساٖ ثب ثٝ وبر ٌیزی رٚػ ٔٙبعت ٔب٘ٙذ آسٔبیؼ ٚ جٕغد. ثؼذ دا٘ؼٛؽٔی رإٞٙبیی دثیز ٔزثٛعٝ ٔٛضٛػی ثزای سحمیك ا٘شخبة

عٝ ٚ ثٝ ٔزاجغ ٔزثٛ  وٙٙذ. ایٗ ٔمبالرٔیٔمبِٝ ای ػّٕی آٔبدٜ ٞب ٚ یبفشٝ ٞب ثب اعشفبدٜ اس ٘شبیج آسٔبیؼ. در ٟ٘بیز وٙٙذ یبفشٗ ثٟشزیٗ جٛاة سالػ ٔی

 ذ.٘ؽٛٔغبثمبر آٖ رؽشٝ فزعشبدٜ ٔی
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IYPT/ IYNT 

IYPT (International Young Physicists’ Tournament)  ٔغبثمبر راٜ ٗیا یآٔٛساٖ ع اعز. دا٘ؼ یجٟب٘ یٕیس هیشیٔغبثمٝ ف هی 

 غٝی. داٚراٖ ثب ٔمبوٙٙذی درثبرٜ آٖ ثحث ٔ ٞب ٓیس زیٚ ثب عب دٞٙذی ٔ ٝی( اراوزد٘ذی آٖ وبر ٔ یٞب لجُ رٚ )وٝ اس ٔبٜ یػّٕ ُیٔغب یرا ثزا ؾبٖیٞب حُ

 ؽٛ٘ذٔٙشخجیٗ در ایٗ رؽشٝ ثزای ٔغبثمبر جٟب٘ی اػشاْ ٔی .وٙٙذی ٔ یثزسز را ٔؼزف یٞب ٞب رسجٝ ٞب ٚ دبعخ دزعؼ ٞب، ٝیارا

IYNT (International Young Naturalists’ Tournament)  عبَ  71سب  71وٛدوبٖ  یثزا یجٟب٘ یٚ ٔغبثمٝ ػّٕ ذادیرٚ هی

سٔبٖ  ثٝ درن ٞٓ ُ،یٚ لٜٛ سخ زیخالل زیػالٜٚ ثز سمٛ ذادیرٚ ٗای. ا٘ذٚ ...( را ا٘شخبة ٘ىزدٜ غزیس ،یٕیؽ ه،یشیاعز وٝ ٞٙٛس رؽشٝ ٔٛرد ػاللٝ خٛد )ف

عبػشٝ ٕٔىٗ  هی بیٚ  ییٞب ثٝ سٟٙب وٝ حُ آٖ عبسدی رٚ ٔ رٚثٝ یّیآٔٛساٖ را ثب ٔغب دا٘ؼ IYNT. ىٙذیآٔٛساٖ وٕه ٔ در دا٘ؼ یػّٕرؽشٝ  ٗیچٙذ

ٔٙشخجیٗ در ایٗ رؽشٝ ثزای ٔغبثمبر جٟب٘ی اػشاْ  .ٚ أشحب٘بر ٞغشٙذ یوالع ٞبیزیفؼبِ ،یػّٕ یبدٞبیٔغبثمبر ٘مغٝ ٔمبثُ إِذ ٗی٘ظز ا ٗی! اس اغزی٘

 ؽٛ٘ذٔی
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 تئبتر  
آٔٛساٖ را ارسمب دا٘ؼ یزیدذزیِٛئٔغ ٗیاعز ٚ ا ای اس افزادٔجٕٛػٝ یٞٙزٞب ٔغشّشْ ٕٞىبر زیخاللب٘ٝ وٝ ثزخالف عب یٙؾیآفز ،یاعز ٌزٚٞ یوبر سزئبس

. عْٛ آ٘ىٝ سبسز دٞذیآٔٛساٖ را ارسمب ٔدا٘ؼ یارسجبط ٚ رفشبر اجشٕبػ یٟٔبرسٟب ،یضٌیٚ ٗیثز ارسجبط اعز. ا یس٘ذٜ ٚ ٔجشٙ یٞٙز بسزئس ٙىٝ،ی. دْٚ ادٞذیٔ

 یوٙؾ سزأس زیاعز. در ٟ٘ب یثب ارسػ ا٘غب٘ یٞبی ٞٓ ٞغز وٝ جشٚ عزٌزٔ یٚ عزٌزٔ یثبس ی٘ٛػ ٙذیٍٛیٔ Playثٝ آٖ  یغیٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ در سثبٖ اٍّ٘

 یٚاال ی ذٜیدذ هیثب  ٔٛساٖ،آ عغح آٔٛسػ دا٘ؼ یٔذارط، ارسمب سزأثز٘بٔٝ دضٚٞؼ س جبدیدر افالح جبٔؼٝ دارد. ا یٚ ٔشفىزا٘ٝ اعز وٝ عؼ یاجشٕبػ

آٔٛساٖ را ثب ایٗ ٞٙز، ؽٛد ثب ایجبد فضبیی ٔٙبعت دا٘ؼ در ایٗ والط عؼی ٔیدارد. ٙٝیزید یخیٞب سبر ا٘غبٖ زیافالح ٚ سزث ی ٙٝیاعز؛ وٝ در سٔ یا٘غب٘

 در حذ سٛاٖ آؽٙب وزد

 
 

 

 نجوم

 ٔٛرد را ٞب عشبرٜ اٍ٘یش ؽٍفز د٘یبی ٚ دا٘ٙذ ٔی را ػّٓ ایٗ ٞب ا٘غبٖ وٝ اعز عبَ ٞشاراٖ چٝ اٌز . دارد ٚجٛد د٘یب در وٝ ػّٛٔی سزیٗ لذیٕی اس یىی  ٘جْٛ ٚ ؽٙبعی عشبرٜ ػّٓ

 ٚالؼب ٞٓ دا٘یٓ ٔی ػّٓ ایٗ اس وٝ ا٘ذوی چیشٞبی ٕٞیٗ. داریٓ افشذ ٔی اسفبق جٟبٖ در وٝ ٞبیی ٚالؼیز اس ثغیبری اس وٕی ثغیبر دا٘ؼ ٞٓ ٞٙٛس ٔب أب ا٘ذ دادٜ لزار ٔغبِؼٝ

 ، عشبرٌبٖ ٚضؼیز ٚ آعٕبٖ در خٛرؽیذ ٔىبٖ رٚی در دیؾزفز ایٗ ػّٓ ٘مؼ ثغشایی داؽشٝ ا٘ذ  ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اس لذیٓ ٔٙجٕبٖ اعز آٚر ٚ ٌیج وٙٙذٜ حیزر اٍ٘یش ، ؽٍفز

 .دزداخشٙذ ٔی جٟبر ٚ فقَٛ سؼییٗ ٚ سمٛیٓ سٙظیٓ ثٝ ٚ وزدٜ سؼییٗ را سٔبٖ

  آٔذٖ ثٛجٛد ؽذٖ، سؾىیُ ٚ چٍٍٛ٘ی وٙٙذ ٔی ٔغبِؼٝ را وٟىؾبٟ٘ب ثیٗ ٔٛاد ٚ عحبثیٟب وٟىؾبٟ٘ب، ، دار د٘جبِٝ ٞبی ،عشبرٜ ٞب ٚ عیبٞچبِٝ ٞب  عشبرٜ ، عیبرار ٔب٘ٙذ آعٕب٘ی اجزاْ ٔٙجٕبٖ 

 ثزرعی ٔی وٙٙذ. ٚ سبثیز آٖ ٞب ثز یىذیٍز را

 : کرد تٌدی دستِ زیر هَارد قالة در تَاى هی را  2 فرزاًگاى اٍل دٍرُ ًجَم ٍاحد ّای فعاليت

 فیّٓٚ دخؼ  ٔمذٔبسی ٘جْٛ  آٔٛسؽی دٚرٜ. 7

 ( . عبخز وبرٌبٜ) ثزای سىٕیُ دزٚصٜ ٞبی ٔؼزفی ؽذٜ   ٘جٛٔی اثشارٞبی  عبخز آٔٛسػ ٔؼزفی دزٚصٜ ٞبی ٘جٛٔی ٚ در راعشبی آٖ.1

 .ثبسدیذ ٞبی ٘جٛٔی )ؽت رفذی یب ثبسدیذ اس آعٕبٖ ٕ٘ب(3
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 رویبی نوشتن

تيرٍى هی آٍرد یا لحظِ ای کِ کَدک ترای اٍليي تار چطن ّایص را یک. درست ضثيِ لحظِ ای کِ خرگَش آرام سرش را از لثِ ی کالُ ضعثدُ تاز 

 تِ رٍی جْاى تاز هی کٌد، ًَیسٌدُ ّا دًيا را ایي گًَِ هی تيٌٌد؛ ّرتار تازُ، ًَ، ضگرف، هتفاٍت...

ُ ی ٍرٍد ترِ دًياّرایی   دٍ. خَب کِ ًگاُ کٌين اطراف هاى پر است از قطعات گوطدُ ی پازل ّایی کِ ّرکدام رٍایت گرر قهرِ ای ّسرتٌد،درٍاز   

تعلر   تازُ اًد. ًَیسٌدُ ّا ایي قطعِ ّای گوطدُ را پيدا هی کٌٌد، دستی تِ سر ٍ رٍیطاى هی کطٌد ٍ ترایطاى جایی در یک پازل تسرگ کرِ ترِ آى   

 دارًد دست ٍ پا هی کٌٌد ٍ ایي ّواى لحظِ ای است کِ داستاى هتَلد هی ضَد...

 ٍزهرگی ّا دًيا را جَر دیگری دید.سِ. تاٍر دارین هی ضَد در ّياَّی ر

 هی ضَد زیثایی آفرید.

 هی ضَد تا هعجسُ ی کلوات دًيای تْتری ساخت.

 ٍ ایي رٍیای هاست.

 رٍیای ًَضتي...
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 جبمعه شنبسی

 اجشٕبػی ػّْٛدضٚٞؼ  والط در. اعز اجشٕبػی ی ٔغبِٝ یه ثبة در دزعؾی اجشٕبػی ػّْٛ در دزعؼ. ؽٛدٔی آغبس دزعؼ ثب وّی عٛر ثٝ دضٚٞؼ

 ٔیشٛا٘ٙذ وٝ خٛدؽبٖ دغذغٝ ٞبی اجشٕبػی وٝ ؽٛدٔی خٛاعشٝ آٔٛساٖ دا٘ؼ اس آٖ اس دظ. ؽٛ٘ذٔی آؽٙب اجشٕبػی ٔغبِٝ ی سؼزیف ثب آٔٛساٖ دا٘ؼ اثشذا

 ثٝ آٟ٘ب دغذغٝ ایٗ وٓ وٓ جّغٝ چٙذ عی دا٘ؼ آٔٛساٖ، اجشٕبػی دغذغٝ ی ثبة در ٔجبحثٝ فزآیٙذ در. ثزؽٕبر٘ذ را ثبؽذ، ٔب جبٔؼٝ ی اجشٕبػی ٔغبِٝ ی

 چٝ اس را دزعؼ ایٗ اوٖٙٛ وٝ رفز خٛاٞذ عٕز ایٗ ثٝ آٔٛساٖ دا٘ؼ ثب ٌفز ٌٚٛٞب آٖ اس دظ. ٔیؾٛد سجذیُ اجشٕبػی ی ٔغبِٝ یه ثبة در دزعؾی

 وزد؟ ثزرعی ٔیشٛاٖ ٌغشزدٞبی ٚ ٔشٙٛع اثؼبد

لبثُ اسائٝ  ٔمبِٝ ٚ  وٛسبٜ ٔغشٙذ دٛعشز، ؽىُ ثٝ وٝ اعز اجشٕبػی ٔٛضٛع یه درثبرٜ ی ٞبیی یبفشٝ اجشٕبػی، ػّْٛ در دضٚٞؼ والط خزٚجی ٟ٘بیز در

 . خٛاٞذ ثٛد
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 CoSpace رببتیک :

 .اعز.  جٟبٖ ٚ ایزاٖ در رثبسیه ٔخشّف ٞبی ٔغبثمبرؽبخٝ اس یىی ( ٔؾشزن فضبی أذاد)وٛ اعذیظ 

 سٔیٗ در ٞبایٗ رثبر ٚظبیف جّٕٝ اس وٝ دار٘ذ را ٔخشّف سٔیٗ دٚ در رثبر دٚ ٞذایز ی ٚظیفٝ أٛساٖ دا٘ؼ( ٔؾشزن فضبی أذاد) وٛاعذیظ ِیً در

 ثب ثیؾشز آٔٛساٖ دا٘ؼ ٚ ٘ذارد ٚجٛد رثبر عبخز حبظز حبَ در ِیً ایٗ در.اعز ٔؼیٗ ٞبی ثخؼ در آٖ دادٖ لزار ٚ ٔؾخـ اؽیب ثزخی آٚری جٕغ

 ؽٛ٘ذٔی آؽٙب ٘ٛیغی ثز٘بٔٝ ٚ ٔقٙٛػی ٞٛػ ٔحیظ

 جٟبٖ  ٚ ایزاٖ ٔخشّف ٘مبط اس ٔخشّف ٞبی سیٓثب حضٛر  ٕٞٝ عبِٝ  اعز وٝ ایزاٖ آساد رثٛوبح إِّّی ثی ٔغبثمبر وؾٛر داخُ درٔغبثمٝ  سزیٗ ٟٔٓ

 .ؽٛدٔی ثزٌشار
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 خالقیت هنری

ٚالؼی دا٘ؼ آٔٛساٖ ٚ ٘یش ضٕیز ٘بخٛدآٌبٜ آٟ٘ب جٟز دعشیبثی ثٝ عزح ٚ ایذٜ ی خالق  وٕه ثٍیزیٓ ٚ ثب  ثز ایٗ اعز وٝ اس سجزثیبر در ایٗ والط عؼی 

آٟ٘ب را در ٔؼزك ٔٛضٛػبر ٚ ایذٜ ٞبی  خبعزار ٚ...ٍ٘برػ  ،عٛفبٖ فىزٔثُ ٌفز ٚ ٌٛ ٞبی دٚ ٘فزٜ ٌٚزٚػی،  ثٝ وبر ٌیزی رٚػ ٞبی غیز ٔغشمیٓ

 ٜ ی ٟ٘بیی خٛد را ثزای دزٚصٜ ی والعی ا٘شخبة وٙٙذ.ؽخقی خٛد لزار دادٜ سب ثشٛا٘ٙذ ایذ

 ٞبی اسٛد سدٖ ٚ ایذٜ دزداسی آؽٙب ؽذٜ ٚ ٕٞشٔبٖ ٔغبِؼبر ٔیذا٘ی ٚ وشبثخب٘ٝ ای خٛد را ٘یش دیؼ ٔیجز٘ذدر ایٗ ٔذر دا٘ؼ آٔٛساٖ ثب رٚ ػ

 ثبؽذ. سٛا٘ذ در دزٚرػ ٚ ارسمبی خاللیز دا٘ؼ آٔٛساٖ سبثیز ثغشایی داؽشٝوٝ ایٗ آٔٛسػ ٞب ٔی
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