
 
 

  تعالی باسمه

 
 

 3 منطقه رپورش و آموزش

  رپورشی آموزشی اهی فعالیت اجرائی تقویم      

گان دبیرستان                                                3 فرزان

          29-29سال تحصیلی                  
 



 
                                                                                                                                      

                                                                                                          

  
 

 

 30 51    -    03:7 صبحگاه

 03:7   -   0377 ساعت اول

 0377   -    0351 تفریح اول 

 0351   -  57301 ساعت دوم 

 57301   -    55377 تفریح دوم 

55377   -    533:7 ساعت سوم   

 533:7   -    5:377 ناهار  و نماز

 5:377   -    503:7 ساعت چهارم

 ساعات برنامه آموزشی دبیرستان 



 
 

 

 

 

 اسامی همکاران سمت / واحد

 سرکار خانم ساسانی مدیریت دبیرستان

 سرکار خانم عبدالباقی معاونت آموزشی

 سرکار خانم نامداری –سرکار خانم اکبرزاده  معاونت 

  سرکار خانم میترا همتی نوعدوست معاونت پرورشی

 سرکار خانم ناصری نیا معاونت پایه اول و دوم

 سرکار خانم برادران  معاونت پایه سوم 

 سرکار خانم برادران امور پژوهشی و المپیاد ها

 سرکار خانم امینیان –سرکار خانم اسدی  واحد مشاوره 

 سرکار خانم شهبازی 

 جناب آقای دکتر ایمان زاده

 سرکار خانم مهرداد امور فرهنگی

  سرکار خانم جاور وب سایت

 سرکار خانم رضوانی فر مسئول سایت

 سرکار خانم قاسمی –سرکار خانم کاتبی  امور دفتری

 سرکار خانم نّوابی –سرکار خانم اسکندری  کتابدار 

 سرکار خانم پور محّمد اجرایی سال چهارم

 سرکار خانم برزور امور مالی

 پهلوانلوسرکار خانم  متصدی آزمایشگاه زیست 

 برگ ریزان سرکار خانم  متصدی آزمایشگاه فیزیک

 ی هاسرکار خانم محّمد متصدی آزمایشگاه شیمی

 کادر اداری و اجرائی



 
 

 

 

 

 اسامی همکاران عناوین گروه ها

 سرکار خانم رحمتی -سرکار خانم زوجینی  –سرکار خانم وثوقیان گروه تعلیمات دینی 

 گروه عربی
نوریان   جناب آقای سیف  سرکار خانم  -سرکارخانم محبّی فر   -سرکارخانم یادگاری 

 هنرور

 سرکار خانم شمشکی  –سرکار خانم شاکرسرا  -سرکار خانم موسوی  گروه زبان خارجی

گروه تاریخ ، جغرافی و 

 علوم اجتماعی
 سرکار خانم صالح نژاد  -سرکار خانم حسین زاده -سرکار خانم نازاری

 گروه ریاضی

  –سرکارخانم بیات -حاللی پور  سرکار خانم -سرکارخانم باللی   -سرکارخانم مرادی

جناب آقای بهرام پور  –جناب آقای رزمی   -جناب آقای اصالح پذیر -دیانلو سرکارخانم ق

 جناب آقای دادبام - جناب آقای ندایی پور  –

 گروه فیزیک
 نیری  جناب آقای امام –ارع یکتا سرکار خانم ز –سرکار خانم توکلی 

 جناب آقای نجفی –جناب آقای حیدری 

 جناب آقای سلیمانی  -سرکار خانم سالمی   –سرکار خانم کامرانی-سرکار خانم عسگری گروه شیمی

 گروه زیست
جناب آقای دکتر عالی  –سرکار خانم حاتمی  –سرکار خانم آقایی   - دوبختیسرکار خانم 

 پور  

 سرکار خانم رأسی  -سرکار خانم کرد زاده   گروه زمین شناسی

 گروه ادبیات
جناب   -سرکار خانم دکتر جلیلی  –سرکار خانم اسفندی   –سرکار خانم اسدی خمامی 

 آقای دکتر احمد نیا 

 سرکار خانم احمد پور ورزش

 سرکار خانم داودی آمادگی  دفاعی

 کادر آموزشی



 
 
 

 

 

 

 پایه سوم پایه دوم پایه اول  ماه

 مهر

تشکیل کالس های المپیاد و 

 پژوهش

سطح آزمون تعیین برگزاری 

نماینده انتخاب  - ریاضی

دریافت طرح  -آموزشی کالس

  درس  دبیران

 جلسه انتخابات انجمن

 

 کالس المپیاد و پژوهش 

 انتخاب نماینده آموزشی 

دریافت طرح  –کالس 

 درس دبیران

 جلسه انتخابات انجمن 

 

 انتخاب نماینده آموزشی کالس

 دریافت طرح درس  دبیران

 جلسه انتخابات انجمن

 

 آبان

بررسی وضعیت تحصیلی 

فی توسط وارائه گزارش توصی

 دبیران به معاونان پایه

جلسه مالقات اولیاء با دبیران 

 و مشاوران پایه 

متحانات میان ترم از تاریخ ا  

الی  03:2ساعت  02/20/19

03:2 

وارائه گزارش بررسی

توصیفی توسط دبیران 

 –به معاونان پایه 

جلسه مالقات اولیاء با 

دبیران و مشاوران پایه 

متحانات میان ترم از ا 

 02/20/19تاریخ 

  الی  03:2ساعت 

برگزاری   03:2

 آزمون گزینه دو

بررسی وضعیت تحصیلی وارائه 

گزارش توصیفی توسط دبیران به 

 –معاونان پایه 

میان ترم از تاریخ  امتحانات

الی  03:2ساعت  02/20/19

03:2  

مالقات اولیاء با دبیران و جلسه 

 مشاور پایه

 

 آذر

 

ارائه کارنامه میان ترم در 

 آذر  نیمه اول 

 

 

ارائه کارنامه میان ترم 

 آذر  نیمه اول در 

 

برگزاری آزمون خارج 

 ازدبیرستان 

شناسایی دانش آموزان 

نیازمند به برنامه ریزی 

جهت آمادگی آزمون 

 نوبت اول

 

نیمه ارائه کارنامه میان ترم در 

 آذر  اول 

 

 برگزاری کار گروهی در صبح 

 تقویم آموزشی

 



 
 

 پایه سوم پایه دوم پایه اول ماه

 دی

 

برگزاری امتحانات پایان 

  00/92/19سال اول تا یمن

برگزاری آزمون جامع گزینه 
 22/01/20در تاریخ  2

 

برگزاری امتحانات 

سال اول تا یمپایان ن

 00/92/19تاریخ 

رگزاری آزمون جامع ب

در تاریخ  0گزینه 

01/92/19 

 

ال یمسبرگزاری امتحانات پایان ن

 00/92/19اول تا تاریخ 

 0برگزاری آزمون جامع گزینه 

 01/92/19در تاریخ 

 بهمن

 

رائه کارنامه نیمسال اول ا

21/99/19 

مالقات حضوری دبیران با 

  اولیا

 برگزاری کالس های تقویتی

 

ارائه کارنامه نیم سال 

اول در تاریخ 

20/99/19 

مالقات عمومی اولیاء 

 با دبیران

برگزاری کالس های 

 تقویتی

 

ارائه کارنامه نیم سال اول در 

 20/99/19تاریخ 

 مالقات عمومی اولیاء با دبیران 

 اسفند

 

 آماده سازی تکالیف نوروزی 

 برگزاری آزمون جامع 

 ارائه برنامه  آزمون میان ترم

شناسایی دانش آموزان 

ویژه  - نیازمندبه پشتیبانی

وبرنامه ریزی مناسب برای 

 ایام نوروز

 

 

آماده سازی تکالیف 

 نوروزی 

 برگزاری آزمون جامع 

ارائه برنامه  آزمون 

 میان ترم

شناسایی دانش آموزان 

نیازمندبه پشتیبانی ویژه 

وبرنامه ریزی مناسب 

 برای ایام نوروز

 

تشکیل کالس جمع بندی و تست و 

 نکته 

 آماده سازی تکالیف نوروزی 

 برگزاری آزمون جامع 

 ارائه برنامه  آزمون میان ترم

 

دانش آموزان نیازمندبه  شناسایی

وبرنامه ریزی  - ویژهپشتیبانی 

 مناسب برای ایام نوروز

 

 فروردین

- 

 آزمون میان ترم دوم  

 

 دوم   آزمون میان ترم

 

 میان ترم دومآزمون 

 اردیبهشت

 

 ارائه کارنامه میان ترم دوم 

 جامع هماهنگآزمون 

و برگزاری  سمپادهفته 

 سمینار پژوهشی

ارائه کارنامه میان ترم 

 دوم 

 جامع هماهنگآزمون 

و برگزاری  سمپادهفته 

 سمینار پژوهشی 

 ارائه کارنامه میان ترم دوم 

 جامع هماهنگآزمون 

و برگزاری سمینار  سمپادهفته 

 پژوهشی

 

 آزمون نیمسال دوم آزمون نیمسال دوم خرداد
 آزمون نیمسال دوم

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 پایه سوم پایه دوم پایه اول

 

8/8/05 51/8/05 50/8/05 

0/55/05 0/55/05 8/55/05 

 

 ازطریق سایت 51/0/05

 حضوری –ارائه کارنامه نیمسال اول  0/55/05

 ازطریق سایت 53/05/:3

 ازطریق سایت 50/3/03

   حضوری –ارائه کارنامه نیمسال دوم  0/0/03

دبیران  جلسه مالقات اولیا با  

 نحوه ارائه کارنامه



 
 
 

 

 

 

 

 روز مالقات سمت نام همکار

 

 ساعت مالقات

 خانم ناصری نیا
 معاون پایه

 اول ودوم

 یکشنبه

 سه شنبه

53 – 0 

 خانم برادران
 معاون پایه

 سوم

 دو شنبه

 چهارشنبه 

53 – 0 

 خانم اسدی
 مشاور پایه

 اول ودوم

 دو شنبه

 چهار شنبه

50 – 0 

 خانم امینیان
مشاور  پایه 

 سوم

 شنبه

 سه شنبه      

      

50 – 0 

  

برنامه مالقات معاونان پایه 

 ومشاوران



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55/0/05تا   33/8/05 میان ترم اول

 55/3/03تا    30/5/03 میان ترم دوم

 

 

 

 

 

 پایه دوم وسوم 50/8/05 آزمون اول

 همه پایه ها 30/57/05 آزمون دوم

 پایه دوم وسوم 58/53/05 آزمون سوم

 جدول آزمون میان ترم

 جدول آزمون جامع



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع جلسه تاریخ

 اعالم برنامه وسیاست سال تحصیلی 30/0/05

 میان ترمهماهنگی آزمون  30/8/05

 آزمون دی ماه 35/0/05

 بررسی نتایج نیمسال اول 51/55/05

 تکالیف نوروزی وبرنامه عید 50/53/05

 03برنامه ریزی تابستان  03اردیبهشت 

 برگزار میشود. 50تا  51جلسات از ساعت 

 جلسات شورای دبیران



 
 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ روز گروه

 53/53/05 50/55/05 58/0/05 6/8/05 8/0/05 شنبه فیزیک

 53/05/:5 51/55/05 50/0/05 50/8/05 56/0/05 یکشنبه شیمی

 51/53/05 50/55/05 35/0/05 56/8/05 58/0/05 سه شنبه ریاضی

 53/05/:5 51/55/05 50/0/05 50/8/05 56/0/05 یکشنبه زیست

  58/3/03 51/53/05 35/0/05 56/8/05 سه شنبه دینی

  50/3/03 56/53/05 51/0/05 50/8/05 چهارشنبه عربی

  50/3/03 50/53/05 37/0/05 51/8/05 دوشنبه ادبیات

زبان 

 انگلیسی
 33/0/05 50/8/05 چهارشنبه

56/53/05 50/3/03  

 جلسات گروه های آموزشی



 
 

 

 

 تاریخ های پرورشی فعالیت
 

برپایی نمایشگاه عکس و  –آماده سازی محیطی شاد  –تبلیغات 

 کتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس

 

هفته آخر 

 شهریور

سرود جمهری اسالمی  –مراسم صبحگاه شامل 3 تالوت قرآن 

پخش  -معرفی کادر اجرایی –خوش آمد گویی توسط مدیر محترم 

اجرای مارش و سرودهای حماسی  -سخنرانی ریاست جمهور

 ط گروه سرود ارتش جمهوری اسالمی توس

 بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس  

 

9/0/19 

نصب  –صبحگاه مرتبط با والدت امام رضا علیه السالم مراسم 

 پخش سرود در زنگ های تفریح –احادیث در تابلوی اعالنات 

 

5/0/19 

سخنرانی خانم دکتر برارپور با موضوع بررسی شخصیت موالنا 

 از دیگاه جهانی 

   

0 /0/19 

   بزرگ داشت حافظبرنامه صبحگاه به مناسبت روز 

 91/0/19 

سالروز ازدواج حضرت علی برنامه ویژه اول ماه ذی الحجه  

  -دعای توسل   -علیه السالم و فاطمه زهرا سالم هللا علیه 

 پذیرایی

  02/0/19 

 

معرفی نامزدها و برگزاری  –تبلیغات شورای دانش آموزی 

)ویژه بزرگ داشت دو عید بزرگ قربان و قدیر –انتخابات 

 پذیرایی و اقامه نماز جماعت (  –برنامه عید قربان در صبحگاه 

 نصب فرازهایی از دعای عرفه  –

 

 هفته اول  

 آبان

   



 
 

 

 تاریخ فعالیت
 

 –بزرگ داشت روز دانش آموز  -مسابقه کتاب خوانی ویژه عید غدیر 

 –اری مسابقات ورزشی و اردوی دانش آموزی برای همه پایه ها زبرگ

 پذیرایی توسط دانش آموزان سادات

 

 هفته دوم آبان 

     اولین جلسه چکاد قلم 

02/0/19 

 – به مناسبت دهه عاشورا مدرسه آماده سازی فضای –آغاز ماه محرم 

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون قیام  –زیارت عاشورا و مراسم عزاداری 

 اطعام عزاداران   –امام حسین علیه السالم 

 

02/0/19 

برگزاری مرحله  –اجرای مانور زلزله و آموزش راه های مقابله با آن 

   هنری –اول مسابقات فرهنگی 
 

0/1/19 

 01/1/19 فال حافظ  –تزیین مدرسه به مناسبت شب یلدا 

 

برگزاری اردوهای چند روزه برون استانی  برای همه پایه ها پس از 

 امتحانات ترم اول 

 هفته آخر دی

 –آغاز والیت امام زمان عجل هللا تعالی فرجه و تبلیغات دهه والیت 

 0/99/19 برقراری جلسات با عنوان مهدویت  –دعای عهد 

سخنرانی در باره مقام  –برگزاری جشن دانش آموزی  –هفته وحدت 

 شامخ رسول اکرم صل هللا علیه و آله 

 تا 5

92/99/19 

 –بازدید ازموزه و  کاخ  –تبلیغ و تزیین مدرسه  –دهه مبارک فجر 

شرکت در  –سینما  –اردوی تفریحی یک روزه  –مسابقات ورزشی 

  مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 

 تا 90

00/99/19 

ایجاد بازارچه خیریه در مدرسه و اختصاص درآمد حاصله به مؤسسات 

 خیریه 

هفته سوم 

 اسفند

 10فروردین  برگزاری مراسم عزاداری ویژه ایام فاطمیه  

بزرگ داشت  –مراسم جشن والدت حضرت فاطمه سالم هللا علیه 

 –اجرای برنامه توسط دانش آموزان در هفته معلم  –استاد مطهری 

 برگزاری نمایشگاه سمپاد

 10اردیبهشت 



91-92ماهمهر گزارش تصویری فعالیت های فوق برنامه 

هراسن بازگشایی  
هذرسِ
91/7/1



(ع)جشي ٍالدت حضرت اهام رضا
91/7/7



ال
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
یتـ

یج
ِ د

ساً
ُ ر

شگا
وای

ً



چـــــــــــــکاد  
قلن



هسابقِ بِ هٌاسبت رٍز کتاب ٍ کتابخَاًی
91/8/24

ّــــفتِ دفاع هقــــــــــذس



ًوایشــگاُ
یاد یاراى 



91-92گزارش تصویری فعالیت های فوق برنامه آبان ماه  

 جشــن عید سعیــد قربان
91/8/3 



 انتخابات شورای دانش آموزی
91/8/3 





 جشن عید غــدیر
91/8/10 



 مسابقه به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی
91/8/24 

 



 برگزاری مسابقات ورزشی



91-92برنامه آذرماهگزارش تصویری فعالیت های فوق 

مزاسم عزاداری و  
پخش نذری ایام  

عاشورا و تاسوعای  
حسینی

91/9/1



سخنرانی حاج آقا غیاث





اولیــن بـرف 

زمستانـی





91-92ماهبهمن گزارش تصویری فعالیت های فوق برنامه   

 بازدید از برج میالد
91/11/2 



 بازدید از کاخ نیاوران
91/11/17 



 جشن پیــــــــــــــــــروزی انقالب اسالمی ایران



 دهه فجــــــــــــــــر



 مسابقات ورزشــــــــــی
 



 نمایشــگاه
رسانه های 

 دیجیتال



91-92ماهاسفند گزارش تصویری فعالیت های فوق برنامه   



91/12/1( مرحله دوم)شرکت در مسابقه سرود منطقه    

91/12/2نیکوکاریشورای دانش آموزی به مناسبت هفته جلسه   

تواناییشرکت در جلسه گفتمان دینی با موضوع والیت فقیه توسط دکتر   

91/12/12(معلمخانه :مکان)  



کابیناردوی یک روزه تله   

(پایه اول)   

91/12/16 



کابیناردوی یک روزه تله   

(پایه سوم)   

91/12/22 



 برگزاری جشن نیکوکاری با همکاری کلیه دانش آموزان و اولیا







 جشـــن 
 چهارشنبه ســــوری



 چیدن سفره هفت سین در کل مدرسه



 3دبیرستان فرزانگان 
سال خوبی را برای 
.شما آرزومند است  



 برگزاری بازارچه خیریه به مناسبت جشن نیکوکاری



 برگزاری جشن نیکوکاری با همکاری کلیه دانش آموزان و اولیا







 جشـــن 
 چهارشنبه ســــوری



 چیدن سفره هفت سین در کل مدرسه



 3دبیرستان فرزانگان 
سال خوبی را برای 
.شما آرزومند است  



 

 

: اسامی دانش آموزان عزیزی که در مسابقات

یفه سجادیه ، احکام ، انشاء نماز ، نهج البالغه ، صحقرآن

 شهر تهران 3منطقه 

پایه رتبه رشته نام و نام خانوادگی ردیف 

سوم اول قرآئت قرآن سوی  هدی مو 1

دوم دوم حفظ قرآن مریم صابری   2

دوم دوم صحیفه سجادیه نادیا پیرزاده مقدم   3

سوم سوم صحیفه سجادیه مریم مهربان  4

سوم دوم نهج البالغه  فرشته شریعتی  5

دوم سوم کام حابهار برادران  6

اول سوم نماز نوشین صرافها  7

 



فعالیت های پژوهشی 
3دبیرستان فرزانگان  

91-92تحصیلی سال   



 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی شریفی: نام دبیر گروه های پصوهشی ریاضی پایه اول   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

 نظریه بازی ریاضی

 ساحل ساحلی

1گرو  زینب قدس 

 نوشین صرافها

 انتگرال

 کیمیا لطفیان

2گروه  ستاره نجفی 

 مریم صفایی

روابط نمودار وریاضی در پیش بینی قیمت سهامتأثیر   
 نگین سلیمی فر

3گروه  
 ترانه قادری

 نگاهی به پیزا با دید کامالً ریاضی
 مهسا عفتی

4گروه  
 فائزه پناهی

 اعداد پیزا
 ثریا قیدر

5گروه  
 مهسا غفوری

ی جهانی از روی نمودارپیش بینی قیمت طال   
 سیده مهسا سیادتی

6گروه  
اویسینرگس   

 

 

 

 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی شریفی: نام دبیر گروه های پصوهشی ریاضی پایه دوم   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

 نظریه بازی ریاضی
 یاسمن شهراسبی

1گروه  
 سروناز خدایاری

 بررسی نت های موسیقی باخ
 کیمیا مظلومی

2گروه  
 فاطمه غفاری



 

 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی پایه اول رباتیک گروه های پصوهشی   شکرآبی/خیاهی: نام دبیر   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

 سیستم تنظیم شتاب و سرعت خودرو

 آوا دانایی

1گروه  فرشته اسکندری فرد 

 کیمیا سلیمانی

 جاروبرقی هوشمند
پیشهاسما فالحت   

2گروه  
 درسا رضوانی

 سیستم هوشمند مراقبت از بیمار

 نادیه بیاتی

3گروه  مهسا صادقی 

یمی خندابیعحدیثه ن  

 بارکد یخچال برای مواد فاسدشدنی

 غزل نقدی بک

4گروه  کیمیا کربالیی 

 مائده فروزان

 ربات امدادگر

 نسیم شکری نژاد

5گروه  هانیه صادقی 

 مهسا میمری

 ربات امدادگر
 هیوا مریدی

6گروه  
 مائده سادات میر محمد خانی

 

 



 

 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی شکرآبی/خیاهی: نام دبیر گروه های پصوهشی رباتیک پایه دوم   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

 ربات امدادگر

 فاطمه دانش پور

1گروه  
 درسا سیدی

عامری مهتاب  

 پونه شیخ انصاری

 

 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی شکرآبی/خیاهی: نام دبیر گروه های پصوهشی رباتیک پایه سوم   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

 ربات فوتبالیست

 سارا حسن پور

1گروه  
 سحر خسروی

 سبا امیر فتاحی

 زهرا میرباقری

 

 

 



 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی رستن زاده: نام دبیر گروه های پصوهشی شیوی پایه اول   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

 تهیه شکالت ضد چربی
 محدثه زنگانه

1گروه  
 یاسمن بهرامی

 ساخت فوم های عایق صدا
 سو گل قاسمی

2گروه  
 مرجان بهداد

الستیکی بهبودی کف پوش  
 مامک بختیاری

3گروه  
 پرند ضیایی فر

 تهیه لنت ترمزارگانیک

 تارا عبداللهی فرد

4گروه  
 مارال عبداللهی فرد

 هدی موسوی

 زهرا عطایی

5گروه فاطمه قزوینیان تهیه ژل ضد عفونی کننده دهان از آب انار  

 تهیه خمیردندان سفید کننده گیاهی

 یاسمن اصغری

6گروه  
 نیلوفر ترکمان

 شقایق محمدزاده

 نازنین رسولی

 تهیه الیاف سلولزی از منابع طبیعی

 فاطمه سلیمانی

7گروه  مهسا نعمت اللهی 

 مائده افشار

 الکترولیز آب به وسیله انرژی خورشیدی
 ملیکا سادات رضوی

8گروه  
 مهال میرزایی

 تهیه الک ناخن از مواد طبیعی
 نگین ساعتی

9گروه  
 یاسمن جعفری

 کاربردی کردن ایرو ژل
 محیا صدری

10گروه  
 سارا ارشاد

(تهیه داروی کاهش فشارخون از نانو ذرات)ترانسفروزوم  

 ساخت دارو از عصاره گزنه برای درمان دیابت

 پارمیدا مستجابی
11گروه  

 فرنوش فراهانی

 

 

 

 



 

 

 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی پصوهشی شیوی پایه دومگروه های   رستن زاده: نام دبیر    

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

تهیه کیتوسان از پوسته میگوبرای درمان سوختگی و زخم 

 های سطحی پوست

 بهار برادران
1گروه  

 تهیه چسب گیاهی

 درسا صائبی

2گروه  درسا آمری 

 سمانه راسخ

شناسایی اثر خون پاک شدهتهیه اسپری برای   
 کیمیا فرح بخش

3گروه  
 مریم صابری

 تهیه محلول بی حس کننده دندان و ضدعفونی کننده دهان

 مهدیه اسی فیروز

4گروه  دنیا مظفری 

 ثمره میرزاخانی

 

 

 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی رستن زاده: نام دبیر  گروه های پصوهشی شیوی پایه سوم   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

(شبرنگ)ساخت ماده فسفرسنت  

نه مکاری اصل.پو  

1گروه  نهال عظیمی 

 یاسمن انوری

 

 



 

 

 

 

 

 

 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی هشتاق: نام دبیر گروه های پصوهشی فیسیک پایه اول   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی شرح پروشه

1گروه مینا پیرامون ساخت گیره شنی  

 ساخت یخچال خورشیدی
 زهرامختاری

2گروه  
 سروناز عمادی

 طیف نگاری

 تینا رادوند

3گروه  

 لیال شمشکی

معرفتمرجان   

 پرستو محسنی

 افشانه مقدسی

 ساخت اتوی خورشیدی

 فاطمه سلیمی

4گروه  مهسا نقوی 

 مونا درخشه

 قطبش نور
 طهورا طاهری

5گروه  

 فائزه قالر

6گروه نیلوفرپازوکی تاثیر شراره های خورشیدی بر سالمت انسان  



 

  به نام خدا 

91-92:سال تحصیلی پصوهشی فیسیک پایه دومگروه های   هشتاق: نام دبیر   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی شرح پروشه

IYPT 

 مهدیه آقا گلی

1گروه  

 فاطمه خدایاری

 روژین شکری

 سپیده میر حسینی

 غزاله قاسم پور

 متوقف نمودن حرکت نور

 دالرام پیرحیاتی

2گروه  شیما رضایی 

 یاسمن طباطبایی

(Smart Window ) شیشه هوشمند ساخت   
 پگاه عابدی

3گروه  

 نیکتا معالج

4گروه روژین موسوی فرد الگوریتم مونتوکارلو  

ژنتیک الگوریتم برنامه نویسی 5گروه یاسمن زارع   

 ساخت تسالکویل و تولید انبوه اشعه ایکس
 درسا توکلی

6گروه  

 ماندانا شکوری

 شبیه سازی شفق قطبی

 عسل بلورچی

7گروه  ماهین میرشمس 

*فاطمه خدایاری  

 

 

 



  به نام خدا

91-92:سال تحصیلی حبیبی: نام دبیر گروه های پصوهشی زیست پایه اول   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

 اثر آرام بخشی کافئین بر روی موش

 تارا غرابی

1گروه  آهنگ زاهدی 

 سارا مهدی آبادی

 اثر دود سیگار بر هوش موش
 سارا قاضی

2گروه  
 ملیکا سلمان پور

3گروه آتوسا یزدانی اثر دود سیگار منفعل بر حجم تنفسی  

 اثر آالینده های بنزین بر اشتها

 شیدا آریان زاد

4گروه  
 زهرا خدایی

 مهرسا شیاسی

 مهکامه عباس زاده

5گروه زهرا ذوعلم تأثیر امواج الکترو مغناطیس تلفن همراه بر رشد لوبیا  

 اثر گاالنتامین برای تقویت حافظه به عنوان مکمل غذایی
 نازنین رسولیان

6گروه  
 نگار عاملی

 اثر حنا بر سرعت رشد مو وپیشگیری از ریزش مو

 حسانه خسرو آبادی

7گروه  شکیال پاشایی 

 کیمیا وطنی

 اثرگیاه پونه در پیشگیری از درد

 ریحانه فرجادی کیا

8گروه  دنیز ناطقی 

 فاطمه آقا صفری

9گروه نیوشا کریمی طاری اثر باران های اسیدی بر رشد عدس  

 

 



 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی پصوهشی زیست پایه دومگروه های   حبیبی: نام دبیر   

 شواره گروه نام و نام خانوادگی دانش آهوز شرح پروشه

 بررسی شرایط بهینه زندگی بررشد آرتمیا

 گلناز عباسپور

1گروه  
 فائزه مطهری

 پردیس ایروانی

 ساینا فرمیسی

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خدا

91-92:سال تحصیلی : نام دبیر گروه های پصوهشی هنر پایه دوم   

 نام و نام خانوادگی شرح پروشه

.چشم ها را باید شست،تهران را رنگی باید دید  

زهرا شفیعی-1  

آناهیتا هوشان-2  

یاسمن افشاری پور-3  

نگار خسروی-4  

 

 

 



برگزاری جلسه پژوهش و اهدای جوایز به مناسبت هفته پژوهش





جلســه دبیــران گروه پژوهــــش



برگـــــــساری آزمون سنجـــــــــه



ان
وز

 آم
ش

دان
ی 

وه
گـر

ار 
ی ک

سار
رگ

ب





کالس های پژوهـــش



 پونه مکاری اصل



           در ششمین  دوره مقام سوم کسب 
های ماکارونی                      سازه پل مسابقات 

امیر کبیر  پژوهشسرای                         

.برگزار شد 3در منطقه 91/11/16این مسابقات در تاریخ   

دبیرستان .اعالم شد 91/11/24نتـایج مسابقه روز 
.رتبه سوم را در این مسابقات کسب کرد 3فرزانگان  











 

  

 

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد های علمی          

 نام و نام خانوادگی پایه رشـــته
 حوریه روحانی پایه دوم زیست

 مهسا سولقانی پایه دوم زیست

 گلناز عباس پور پایه دوم زیست

 فائزه نوری پایه دوم زیست

 سروناز خدایاری پایه دوم فیزیک

 روژین شکری پایه دوم فیزیک

موسوی فردروژین  پایه دوم فیزیک  

 تارا رادوند پایه سوم نجوم و اختر فیزیک

 حانیه احمدی پایه سوم شیمی

 ثمره میرزاخانی پایه دوم شیمی

 نیکتا سادات معالج پایه دوم کامپیوتر

ریاضی/کامپیوتر  یگانه علی محمدی پایه سوم 

ریاضی/کامپیوتر   دالرام پیر حیاتی فر پایه دوم 

 اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول

 المپیاد های علمی







 رشته

 

 پایه

 زیست رباتیک هنر ادبیات ریاضی شیمی فیسیک

 اول
5 11 4 - - 6 9 

 دوم
5 5 2 - 1 1 - 

 سوم
- 1 - 1 - 1 - 



 گواهینامه شرکت در مسابقات 
Iran Open 2012 
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 به امید 

 موفقیت های 

روز افزون شما عزیزان


