
3فعالیت های پژوهشی دبیرستان فرزانگان  
92-93سال تحصیلی   



 گرامی باد هفته پژوهش



 افتخارات



در یگانه علی محمدی دانش آموز  موفقیت ارزنده 
المپیاد جهانی ریاضیمدال برنز کسب   









 ردیف نام نام خانوادگی پایه رشته

 1 صدف آگاهی اول زیست شناسی

 2 تینا رادوند دوم نجوم و اخترفیزیک

کیا فرجادی دوم زیست شناسی  3 ریحانه 

 4 ستاره نجفی خشنو دوم ریاضی

 5 مهسا رشیدی سوم ادبی

 6 حوریه روحانی سوم زیست شناسی

 7 مهسا سولقانی سوم زیست شناسی

 8 روژین شکری خانقاه سوم فیزیک

 9 گلناز عباس پور جوزدانی سوم زیست شناسی

 10 ساینا فرنیسی سوم زیست شناسی

 11 روژین موسوی فرد سوم فیزیک

 12 هلیا نادری سوم زیست شناسی

 13 فائزه نوری سوم زیست شناسی

 اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد علمی



سارا ارشادو محیا صدری خانم ها   
 

در مقام اول استانی و چهارم کشوری کسب   
در رشته شیمیجشنواره جوان خوارزمی پانزدهمین   

 
مینا پیرامونو خانم   

پانزدهمین مقام سوم استانی کسب   
(مکانیک)در رشته فیزیک جشنواره جوان خوارزمی  
 



 دانش آموزان عزیز
زهرا مختاریو غزل نقدی بک :خانم ها  

3کسب مقام سوم در مسابقات گالیدر منطقه   
 

3دبیرستان فرزانگان  



 ویدا دهقان ،زهرا مختاری،هدیه آقا جانی

 کسب رتبه اول سازه ماکارونی گرایش سنگین 

 3مسابقات پژوهشسرای امیرکبیر منطقه

آقا جانی ،فاطمه ساالرگرنا،الیکا اسمعیل زادههدیه   

سبککسب رتبه دوم سازه ماکارونی گرایش   

  3در مسابقات پژوهشسرای امیرکبیر منطقه  

 و

 دانش آموزان عزیز



 کسب مقام دوم در مسابقات نجات تخم مرغ

 زهره سادات نجفی

 مهسا بنی اسدی

 کیمیا جزی
3در مسابقات پژوهشسرای امیر کبیر منطقه  



 کسب مقام سوم مسـابقات فرزکاپ
 

 لیگ شبیه ساز دوبعدی فوتبال

نرگس اویسی ،یاسمن جعفری ،زهرا خدایی،زینب قدس،نیلوفر ترکمان ،مهسا میمری  

 مهسا نقوی، نیلوفر چهاری زاده ،محدثه داداش زاده،پگاه افتخاری،مهسا بنی اسدی



 کسب مقام اول مسـابقات فرزکاپ
 

 ربات امدادگر الف

پونه شیخ انصاری-فاطمه دانش پور-مهتاب عامری-درسا سیدی  



Aکسب مقام سوم در مسابقات سالم کاپ لیگ امدادگر 

 مهتاب عامری درسا سیدی

 پونه شیخ انصاری فاطمه دانش پور



  کسب مقام دوم در مسابقات سالم کاپ ربات فوتبالیست

 نسیم شکویی کیمیا سلیمانی هانیه صادقی



IranOpen کسب مقام پنجم مسـابقات 
 و

IranOpen در بخش فنی ربات در مسابقات رتبه اول کسب   
 

 ربات امدادگر الف

پونه شیخ انصاری-فاطمه دانش پور-مهتاب عامری-درسا سیدی  



 کسب مقام دوم در مسابقات کفا
ها خانم   

غزل نقدی بک         
 یاسمن اصغری

ویدا دهقان                                           



به عنوان  غزل نقدی بکانتخاب دانش آموز 
در مسابقات کفا در فیزیکدان جوان برتر 

  92-93سال تحصیلی 



 کسب رتبه اول 
دانش آموزان عزیزتوسط   

 نرگس اویسی ، زهرا خدایی ، یاسمن جعفری

در رشته سیمولیشن     

،ویدا دهقان،آذین آذرکار،هدیه آقا جانیمختاری زهرا   

 در رشته سازه ماکارونی

پژوهشی  پژوهش سراهای دانش آموزی -در اولین جشنواره علمی

تهرانشهر    

3دبیرستان فرزانگان  

 و



 تقدیر از برگزیدگان مسابقات منطقه ای در 
93پژوهشسرای امیر کبیر اردیبهشت   



برگزاری کارگاه های 

 مختلف پژوهشی



 روژین صالحی
 ساینا روزبهانی
 نوژن عظیمی



 برگزاری کارگاه سازه ماکارونی در دبیرستان فرزانگان
92-93سال تحصیلی   









شیمیپژوهش   





کامپیوتر پژوهش 

 و سیمولیشن



 جلسه نقد و بررسی فعالیت های گروه رباتیک



1392-93تعداد کل پروژ های دبیرستان در سال    

 فیزیک 8

 شیمی 19

 زیست 22

 ریاضی 5

 رباتیک 7

 کامپیوتر 9

 سیمولوشن 1

(کفا) 1 IYPt 

 علوم انسانی  تعدادی در شاخه علوم اجتماعی و دینی

پروژه 72در مجموع   

.از سال قبل بوده و در سال جاری تکمیل گردیده استپروژه  4که شروع  
شکیال پاشایی-مارال عبدالهی-زهرا عطایی  شیمی تهیه لنت ترمز بدون آز بست 

 مکانیک گیره شنی مینا پیرامون

 فیزیک طیف سنجی لیال شمشکی

پونه شیخ انصاری-فاطمه دانش پور-مهتاب عامری-درسا سیدی  رباتیک امداد گر الف 



 داوری پروژه های در طول دوره







 آماده سازی نمایشگاه





















3آمار پروژه های شرکت کننده در پنجمین نمایشگاه فرزانگان  
علوم  
  -انسانی
 هنری

 فیزیک شیمی ریاضی زیست کامپیوتر رباتیک گالیدر سازه سیمولیشن

شاخه7  1 1 1 7 9 21 5 18 8 

 پروژه های برتر معرفی شده توسط داوران

 فیزیک همزن حرارتی طیف سنجی

 حذف فلزات سنگین با مواد آلی
 ساخت حامل مواد مغذی مورد نیاز گیاه

به جای شیمیایی نگهدارنده طبیعی در سوسیس و کالباس  شیمی 

تابع مربوط به نوار قلب بررسی نمودار  ریاضی 

دستبند برنامه اندروید بافت آیفون تصویری  کامپیوتر 

 اثر بارهنگ بر زخم
 تأثیر آدامس بر روی تمرکز

 اثر آفت کشی ترشحات کرم بر روی گیاه
 اثر برگ شاتوت بر روی دیابت

 زیست

 رباتیک پنجره و پرده خودکار فوتبالیست امدادگر الف

 علوم اجتماعی بررسی عدالت الهی



تقدیر از پروژه های برتر پژوهشی 
 دبیرستان در روز سمپاد



 آمار پروژه های معرفی شده به 
3شانزدهمین مرحله جشنواره خوارزمی منطقه  

 فیزیک 6

 شیمی 18

 ریاضی 6

 کامپیوتر 4

 الکترونیک 4

 مکانیک 1

 هنر 1

 اجتماعی 1

 زیست 21



سویزی پرنیان-نرگس خداکرمی-مهسا شیبانی  اثر آفت کشی ترشحات کرم ابریشم 
 زیست 

زهرا ذوعلم-فاطمه آقا صفری  تأثیر کور    کومپوزت بر روی فاکتور رشد 

 مکانیک کالیبراسیون گیره شنی مینا پیرامون

لیلی کمالی-پویه بنی جمالی  رنگرزی 

 شیمی
ساحل ساحلی-سوگل قاسمی  حذف فلزات سنگین با مواد آلی 

مهرسا شیاسی-مهکامه عباس زاده  تهیه مالچ 

فاطمه مقامی-مریم کیانی  تهیه پوشش محافظ برای چرم 

مرجان بی عوض-رومینا طایفه  BRT الکترونیک 

 فیزیک سیال مغناطیسی محیا صدری

نوژن عظیمی-سارا رضائیان های آرمیدگی بر میزان استرس بررسی تکنیک   

ملیکا رضایی-نازنین زند اجتماعی  تأثیر جویدن آدامس بر تمرکز 

سروین مصباحی-احمدی نرگس  زبان بدن 

پریسا یل سوار-نادیا بلند اختر  برنامه اندرویدی دستبند 

 کامپیوتر

 آیفون تصویری آوا دانایی

 طیف سنجی لیال شمشکی

سرلک-بهار ابریشمچی  پازل فکربکر 

بیژن زاده-اسمعیل زاده رومینا  برنامه حدس لوگو 

استفاده از تمام فضای مفید برای خانه های کوچک)طراحی نقشه  شقایق محمدزاده  هنر 

 اعداد تصادفی عطیه همایونفر
 ریاضی

 پیتزا مهسا غفوری

 عناوین پروژه های راه یافته به مرحله استانی شانزدهمین دوره جشنواره خوارزمی



 عناوین پروژه های معرفی شده به جشنواره جوان سمپاد

 طیف سنجی لیال شمشکی

ک
 فیزی

 گیره شنی مینا پیرامون

سارا  ارشاد-مونا درخشه  خنثی کننده صوتی 

هدیه آقا جانی-فاطمه ساالرگرنا  همزن حرارتی 

 تمیزکننده فراصوتی مهسا صادقی

 سیال مغناطیسی محیا صدری

 نیروسنج الکترونیکی مرجان بهداد

ی طرح اعداد تصادفی عطیه همایونفر
ض

 ریا

آنیتا آقا زاده-بهار الماسی  محاسبه تابع نوار قلب 

عادله زعفرانچی-مریم محمد ظاهری  بررسی خطاهای آماری 

ساحل ساحلی-سوگل قاسمی  حذف فلزات سنگین با استفاده از مواد آلی 

ی
شیم

 

فرنوش فراهانی-مائده میرمحمدخانی-هیوا مریدی  ساخت حامل مواد مغذی برای گیاه 

فائزه پناهی-مهسا عفتی  
با سطح  بررسی تعداد کربن در اسید چرب با محاسبه زاویه ای که

 می سازد

هاشمی سارا-فاطمه سلیمی  
مواد   بررسی مواد نگهدارنده سوسیس و کالباس و جایگزینی آن با

 طبیعی

پوشش ضد انعکاس صوت ساخت دیوار نگین ساعتی  



پروژه های ارائه شده به نمایشگاه نقش آفرینی زنان ایرانی 

 در توسعه پایدار با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

 1 بهبود و کالیبراسیون گیره شنی* مکانیک

 2 همزن حرارتی* فیزیک

 3 *حذف فلزات سنگین با ساتفاده از مواد آلی شیمی

پوشش ضد انعکاس و عبورصداساخت دیوار  شیمی  4 

 5 اثر آفت کشی ترشحات کرم زیست

 6 پرده و پنجره خودکار الکترونیک

 BRT* 7 الکترونیک

تصویری آیفون کامپیوتر  8 

 9 برنامه اندروید بافت دستبند کامپیوتر

 10 ربات امدادگر الف رباتیک

 11 ربات فوتبالیست رباتیک

 12 عدالت الهی اجتماعی

 13 عکس از طبیعت هنری

)*(پروژه به عنوان پروژه برتر انتخاب گردید 4در پایان نمایشگاه   





تهرانپژوهشی  پژوهش سراهای دانش آموزی  شهر -جشنواره علمیشرکت در اولین   
 دبیرستان البرز



 شرکت در همایش دانشکده فنی دانشگاه تهران



جلسه گروه  
 پژوهش


