


 هشتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی پژوهشی

 3دبیرستان فرزانگان 

1396فروردین  25و  24  





  ،3 فرزانگان دبیرستان دانش آموزان پژوهشی علمی دستاوردهای نمایشگاه     

 .گردید برگزار 1396 ماه فروردین 25 و 24 جمعه و پنج شنبه روز دو در

 زیست رشته 9 در و پروژه 37 قالب در تالش ماه10 از پس دانش آموزان عملکرد

 داستان و ادبی ،IYPT هوافضا، روباتیک، بیوتکنولوژی، زیست، محیط و شیمی شناسی،

 و مدرسه کادر تالش با ماکارونی سازه و مکانیک-الکترونیک-کامپیوتر نویسی،

  هوش موضوعات با عمومی غرفه 2 پروژه ها این کنار در .شد گذاشته نمایش به دانش آموزان

 پشت در علمی پوسترهای .گرفت قرار بازدید مورد سعادت-ایمان-انسان و اخالقی

  در کتابچه ای در پروژه ها همه چکیده ی و بروشور و داشت جای دانش آموزان غرفه های

 .گرفت قرار بازدیدکنندگان اختیار



 .کردند بازدید ها غرفه از نمایشگاه، روز دو در بازدیدکننده نفر 420 حدود     

 حیاط در عملی صورت به ماکارونی سازه بارگذاری و آبی موشک خشک،پرتاب یخ انفجار

 .شد انجام دبیرستان 

  نیازجهت مورد پژوهشی و اداری مراحل انجام حال در آموزی، دانش های پروژه از پروژه 15 حدود

  ارزیابی مورد کیفی نظر از آموزان دانش ارایه و ها پروژه نمایشگاه، طی در .باشد می اختراع ثبت

 محورهای در شده ارایه های پروژه تمامی چنین هم .گرفت قرار افتخاری و مدعو تخصصی داورهای

  مورد سمپاد روز در انتخاب، از پس ها پروژه بهترین و گرفته قرار داوری مورد بروشور و ارایه پوستر،

 .گرفت خواهد قرار تقدیر

  از تقدیر و تندیس اهدای و اختتامیه مراسم برگزاری با فروردین، 25 جمعه روز پایان در نمایشگاه

 .رسید پایان به نمایشگاه، آموزی دانش اجرایی کادر



 تعداد پروژه غرفه عنوان ردیف
 2 و داستان نویسی ادبی 1

 - (معارف-روانشناسی)عمومی
 5 زیست شناسی 2
 8 شیمی و محیط زیست 3
 5 بیوتکنولوژی 4
 1 رباتیک 5
 4 مکانیک-الکترونیک-کامپیوتر 6
 3 هوافضا 7
8 IYPT 9 
 1 سازه ماکارونی 19

 غرفه ها



 پروژه عنوان ردیف

 بارانآبیاری قطره ای زیرسطحی گیاهان زراعی با استفاده از آب  1

 معرفی چمن  مقاوم به آلودگی و خشکی   2

 )لوبیا و نخود) تهیه ارقام سریع پخت حبوبات  3

 (  سفید بالک ها)مبارزه بیولوژیک با مگس سفید  4

 استفاده از ترکیبات تفاله چغندر قند در فرآیند تولید کاغذ   5

 بیوتکنولوژی



 پروژه عنوان ردیف
 استفاده از مخروط و دانه کاج به منظور حذف سرب از فاضالب های صنعتی  1

 استفاده از نانوذرات در ساخت شیشه های آبگریز  2

استفاده از جاذب های طبیعی در بنرهای تبلیغاتی شهری به منظور کاهش گاز   3
 گلخانه ای دی اکسید کربن و پدیده گرمایش جهانی 

 ساخت بتن دوستدار محیط زیست با جایگزینی مواد طبیعی به جای سیمان  4

 بررسی اثر نانو اکسید روی بر کاهش نیاز آبی گیاهان با توجه به مفهوم آب مجازی  5

کاهش رطوبت زباله با هدف پیشگیری از انتشار بو در محل های جمع آوری  6
 پسماندهای شهری 

 استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی به منظور بهبود خواص رنگ های صنعتی  7

 ساخت ظروف بسته بندی میوه بر پایه کیتوسان با قابلیت ماندگاری باال  8

 شیمی
و    

 محیط زیست



 زیست

 پروژه عنوان ردیف
 بوق بی آزار 1

 پوششی جادویی برای پیشگیری از واریس  2

 دستگاه تسهیل کننده ساخت واکسن و تست های ایمنی  3

 درب سرنگ ایمن  4

 (  غوز پشتی ستون مهره ها)کمربند پیشگیری کننده از کیفوز  5

 از بین بردن آفات برنج  6

 دستگاه زهرکش  7

 نشانگر طبیعی سالمت شیر  8

 بهینه سازی قفس موش  9

 کاهش جمعیت موش های خیابانی   10



 پروژه عنوان ردیف

 بازگردانی کلمات   1

 چراغ هوشمند   2

 بدنم را بساز  3

 ارتفاع گیری اتوماتیک خودرو از سطح زمین با استفاده از پمپ فرمان   4

 کامپیوتر
 الکترونیک
 مکانیک



 پروژه عنوان ردیف

 F3 JST فوتبالیست سبک وزن 1
 رباتیک



 پروژه عنوان ردیف

1 
بررسی تطبیقی عناصر داستان ژانر وحشت با تکیه بر آثار سیامک گُلشیری 

 ( سرزمین اشباح)و دارن اوشاگنسی (تهران، شهر اشباح)

2 
دلِ )بررسیِ تطبیقیِ ویژگی های مکتبِ رمانتیک در داستان های منیرو روانی پور 

 ( عسل، رکسانا و گندم)و مرتضی مؤدّب پور ( فوالد و کولی کنارِ آتش

 ادبی
و   

داستان نویسی   



 پروژه عنوان ردیف

 طراحی، ساخت و پرتاب راکت آبی با سامانه الکترونیکی بازکننده چتر   1

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

 ساخت و آزمایش هاورکرافت دو موتوره مدل   3

 هوافضا



 پروژه عنوان ردیف
1 Problem No. 3 "Acoustic Lens" 

2 Problem No. 4 "Super Ball" 

3 Problem No. 5 "Ultrahydrophobic Water" 

4 Problem No. 6 "Electric honey comb" 

5 Problem No. 7 "Hot Water Fountain" 

6  Problem No. 8 "The magnetic train" 

7 Problem No. 9 "Water Waves" 

8 Problem No. 11 "Rolling on a Disc" 

9 Problem No. 15 "Contactless Calliper" 

IYPT 



 افتتاحیه



 فضای نمایشگاه



 فضای نمایشگاه



 رادیو نمایشــگاه



 غرفه ادبی و داستان نویسی





:غرفه عمومی  

 هوش اخالقی

سعادت-ایمان-انسان  

 





 غرفه زیست شناسی





 غرفه شیمی
 و محیط زیست





 غرفه بیوتکنولوژی





 غرفه روباتیک



 غرفه کامپیوتر
مکانیک-الکترونیک  



 غرفه هوافضا



پارک فیزیک و 
IYPT 



 سازه ماکارونی



 اختتامیه



 اختتامیه



:تهیه و تنظیم  
3واحد مستندسازی دبیرستان فرزانگان  

نسرین رضوانی فر-زینب خداکرمی  


