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پروژهعنوانردیف

1
تهیه گیاهان ضد احتراق به منظور حفظ بقای جنگل ها. 1

2
تهیه بذر لوبیای زودپخت با صفت پروتئین باال. 2

3
تولید ماده از بین برنده حس بویایی در اماکن با بوی نامطبوع. 3

4
تهیه شناساگر تشخیص زعفران اصل از نمونه های تقلبی. 4

بیوتکنولوژی



پروژهعنوانردیف

ریزگرد ها برای کاهش آلودگی هوا در استان های ایران با استفاده از امواج الکترومغناطیسجذب 1

پوشاننده زمین با استفاده از پلیمرهای دور ریزکامپوزیت 2

فلزی به منظور جذب و ذخیره سازی متان در معادن ذغال سنگ-نانوجاذب های آلیساخت 3

نوریاپوشک هوشمند برای اندازه گیری کیفی فنیل کتون جهت کمک به بیماران فنیل کتوساخت 4

یاز ماده خوراکی در ابعاد کوچک با قابلیت القای احساس سیری و رساندن مواد چهارگانه مورد نتولید 5

بدن در مواقع بحرانی

پوشش پلیمری جهت استفاده بیماران هایپر هیدروزیستولید 6

شیمی
و 

محیط زیست



زیست

پروژهعنوانردیف

گیری تومور سرطانی موش با استفاده از نرم افزار پردازش تصویراندازه 1

و ساخت هود دو منظورهطراحی 2

و ساخت سازه قابل حمل برای قطع جریان برق در انتهای الکتروفوزطراحی 3



پروژهعنوانردیف

1
حریق هوشمند جنگلاطفای 

2
از واقعیت مجازی در نوروفیدبکاستفاده 

3
هوشمندپنجره 

4
نجات غریق هوشمندگردنبند 

کامپیوتر
الکترونیک
مکانیک



پروژهعنوانردیف

وزن آزاد–فوتبالیست 1

وزنسبک–فوتبالیست2

وزنسبک–فوتبالیست3



پروژهعنوانردیف

1
و "من زنده ام"شخصیت زن در ادبیات داستانی پایداری با تکیه بر دو داستان بررسی 

2
که دیدم زیبا  جایگاه اجتماعی زن در داستان های شیوا ارسطویی با تکیه بر سه داستان بی بی شهرزاد، اورابررسی 

شدم، و خوف

3
بر اساس نظریه فروید"چشمهایش"در رمان "فرنگیس"روان شناسی شخصیت نقد 

4
نه ام، در را باز  من اَ چو"، "دایره"پیام های اخالقی در ادبیات داستانی کودکان با تکیه بر دو داستان /مفاهیمبررسی 

"آب نبات چوبی آویزانو هویج سرگردان"و "کنید

5
نماد در نمایشنامه های رضا قاسمی با تکیه بر دو اثر حرکت با شماست، ماهان کوشیاربررسی 

ادبی
و

داستان 
نویسی



پروژهعنوانردیف

ر طراحی، ساخت و پرتاب راکت آبی با سامانه الکترونیکی بازکننده چت1

170ساخت و پرتاب گالیدر سازه ای دست پرتاب پرواز آزاد با دهانه بال 2

سانتی متر 

ساخت و آزمایش هاورکرافت دو موتوره مدل 3

هوافضا



پروژهعنوانردیف

با رویکرد سازه مستحکمطراحی پاویون1

طراحی هتل و فضای زمستانه با رویکرد تابستان طبیعی2

طراحی فضای پیاده روی با رویکرد انرژی اقلیمی3

معماری



پروژهعنوانردیف

1Problem No.3 – Dancing Coin 

2Problem No.4 – Heron's Fountain 

3Problem No.6 – Ring Oiler 

4Problem No.7 – Conical Piles 

5Problem No.10 – Tesla Valve 

6Problem No.14 – Radiant Lantern 

7Problem No.16 – Acoustic Levitation 

8Problem No.17 – Water Bottle 



نویسیداستانوادبیغرفه





غرفه زیست 
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غرفه شیمی
و محیط 
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غرفه 
بیوتکنولوژی





غرفه روباتیک



غرفه کامپیوتر
مکانیک-الکترونیک





IYPTپارک فیزیک و 





اختتامیه



:تهیه و تنظیم
3واحد مستندسازی دبیرستان فرزانگان

ورمزیارمرضیه -نجفیالمیرا


