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 7931هرماه م

 



ثرای اعالع رسبًی در سبیت هذرسِ ٍ درج در تقَین  ّبی پصٍّطیتْیِ ٍ تٌظین تقَین اجرایی پصٍّص ٍ هؼرفی رضتِ

 اجرایی هذرسِ.

 برگساری دهو پژوهشی

 ّبی پصٍّطی ثرگسار گردیذ.دهَ پصٍّطی ثرای آضٌبیی داًص آهَزاى ٍ ثب اسبتیذ ٍ رضتِ 97هْر هبُ  5در تبریخ  

 ی هَرد ًظر خَد را اًتخبة ٍ تحَیل ًوبیٌذ.دادُ ضذُ تب رضتِ ّبی اًتخبة رضتِ ثِ داًص آهَزاىدر ایي رٍیذاد فرم

 عناوین  رشته های پژوهشی هعرفی شده

 رشته پژوهشی ردیف رشته پژوهشی ردیف رشته پژوهشی ردیف

 (CoSpace)  رثبتیک 11 ًجَم 6 زیست ضٌبسی 1

 رٍیبی ًَضتي 11 یعراحی صٌؼت 4 ضیوی 2

3 IYPT 8 تئبتر 11 کویکبر 

4 IYNT 9 ػلَم اًسبًی 14 هکبسیستن 

 گجت 15 ٌّر 11 َّافضب 5

  

هْر داًص آهَزاًی کِ توبیل ثِ  ٍلیت ّبی اًتخبة ضذُ تَسظ ایطبى اًجبم ضذ ٍ در هبُاکالسجٌذی داًص آهَزاى عجق 

 ض داضتٌذ کالض خَد را تغییر دادًذ.َیض کالتؼ



  تؼذاد داًص آهَزاى ضرکت کٌٌذُ .گسارش کالسْبی پصٍّص ٍ 

 تعداد ًبم دثیر هکبى رضتِ 

 12 ستبری 1آزهبیطگبُ زیست  زیست ّطتن ًْن 1

 33 ثیجبرچیبى/ آذیي آزهبیطگبُ زیست دٍ زیست ّفتن 2

3 IYNT ُ4 هعصَهی فیسیک  آزهبیطگب 

 17 کریوی 1آزهبیطگبُ ضیوی ضیوی 4

 13 یسدچی 2آزهبیطگبُ ضیوی  کویکبر 5

 15 سیدرضبیی کبرگبُ حرفِ َّافضب 6

 7 سبهبًی Aالثراتَآر  ّبٍر کرافت 7

 10 ًصری Bر ثراتَآ رٍیبی ًَضتي 8

 20 ّبضویبى کبرگبُ ٌّر هکبسیستن 9

 14 ضبّسادُ 1/7 خالقیت ٌّری 10

 23 ضرافت 2/7 جبهعِ ضٌبسی  11

 11 سعیدی 3/7 طراحی صٌعتی 12

 16 ٍکیل 4/7 ًجَم 13

 18 هیرزایی 1سبیت گجت 14

 8 ًظری/ّبضوی 2سبیت رثبتیک 15

 22 سبهبًی سبلي اجتوبعبت تئبتر 16

 

 ثرگسار ضذ. (ایدقیقِ 91در ّر رٍز دٍ جلسِ هْرهبُ ) 16ٍ  19ضٌجِ کالسْبی پصٍّطی در رٍزّبی پٌجدر هبُ هْر 

 آهَزاى تَضیح دادُ ضذ.ّب ثرای داًصدر ایي هبُ آضٌبیی اٍلیِ ٍ رًٍذ تؼریف پرٍشُ

ًیس در   استآهَزاى دٍرُ اٍل دثیرستبى ی داًصزارت آهَزش پرٍرش ٍ اججبری ثرای کلیِاز عرف ٍکِ  عرح ایراى هْبرت

 ّبی پصٍّطی تؼریف ضذُ ثرگسار خَاّذ ضذ .ایي دثیرستبى در غبلت کالض

 

 

 



 ِهؼبًٍیي اجرایی در ّوبٌّگی اهَر اجرایی رٍزّبی پٌج ضٌجِ ثب حضَر هسئَل الوپیبد ثرگساری جلس ٍ 

ّب هَرد ثررسی قرار ٍ قَاًیي کالضغیبة سبػبت تطکیل کالض  ًحَُ حضَر ،ایي جلسِ هحل ثرگساری

 گرفت.

   

 برناهه صبحگاهی پنج شنبه ها:

 کبری ٍاحذ پرٍرضی.ای اجرای سرٍد ثب کوک ٍ ّورث سرٍد توریي سرٍد ٍ حلقِ ّبی داًص آهَزی

 ذ تب ثتَاًٌذ در توریٌبت حضَر داضتِ ثبضٌذ.آهَزاى دادُ ضي سرٍد ثِ کلیِ داًصهت

 

 برگساری جلسات کالسی با پایه نهن

-صٍّص ٍ ًوبیطگبُ دستبٍردّبی داًصاهَر اجرایی پثب ّوکبری ٍاحذ هحترم آهَزش جلسبت کالسی ثب پبیِ ًْن ثرای 

 آهَزی در پبیبى سبل ثرگسار گردیذ.



ّبی ضرکت در ایي فؼبلیت ٍ از داًص آهَزاى ثرای آهَزاى تَضیح دادُثرای داًص هرثَط ثِ ًوبیطگبُاهَر ایي جلسبتدر 

 هغرح ٍ پبسخ دادُ ضذ.آهَزاى ًیس دػَت ضذ ٍ ًظرات ٍ هطکالت داًصگرٍّی 

 

ر داٍعلت چٌذًفهسئَلیي ثرگساری ًوبیطگبُ ثرای آهَزاى پبیِ ًْن داًص از هیبىّبی صَرت گرفتِ عجق صحجت

 ضذًذ.

 آهَزاى داًصرای حست ثر ای اًتخبة هسئَالى ًوبیطگبُ.پبیِ ًْن ثر هَزاىآثرگساری اًتخبثبت هیبى داًص

 ُ اًتخبة ضذًذ.آهَزاى در اهَر ًوبیطگبثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ داًصّبًب غیبثی ٍ یلذا جبثری 

 اًتخبة اسن ٍ تقسین کبر ٍ ) ًوبیطگبُ آهَزاى فؼبل ًْن ثرای اًجبم اهَر اجراییثرگساری جلسبت ثب داًص

 (ثرًبهِ ریسی.....

 



آهَزاى در راثغِ ثب اهَر ًوبیطگبُ هبًٌذ آهَزی در فضبی هجبزی ٍ ثیي داًصّبی داًصضرٍع فؼبلیت

 هرثَط ثِ ًوبیطگبُ. ی در هَرد اسن ٍ آٌّگ سرٍد ٍ اعالع رسبًی کبرّبیًظرسٌج

                       

 هسابقات سازهان فضایی به هناسبت هفته هوافضا

عجق جلسِ هؼبًٍبى هسئَلیت پیگیری اهَر هرثَط 

 پصٍّص ٍاگسار گردیذ. بیی ثِ ٍاحذثِ هسبثقِ سبزهبى فض

 

 آهوزان در هسابقات سازهان فضایی جهت حضور دانشفعالیت های انجام شده 

 ِّبی هجبزی. )کبًبل تلگراهی ٍ ٍة سبیت هدرسِفراخَاى ضرکت در هسبثقِ از طریق ضجک  



 ًِصت پَستر ٍ ثٌر ّبی تجلیغبتی هعرفی هحَرّبی هسبثق  

 ُضرکت در هسبثقِ تَسط هعبٍى آهَزش ٍ هسئَل پژٍّص هدرسِ ثِ تفکیک  ثرای ایجبد اًگیس

 . کالس ٍ پبیِ

 تطَیق ٍترغیت  داًص آهَزاى ثرای هطبرکت  ًظر سٌجی ٍ تعبهالت فکری ثب دثیراى در خصَظ

 . حداکثری

  

 

  ِاری هسبثقِ.سارائِ ضدُ داًص آهَزاى در کویتِ ثرگ اتارزیبثی پیطرفت کبر ٍ تحلیل هستٌدجلس 

  ٍ داری.آهَزاى ثِ کوک ٍاحذ دفترّبی ارسبلی از داًصفیلنجوغ آٍری ٍ دستِ ثٌذی هقبالت 

  سبخت کلیپ ٍ گسارش اًجبم کبر ثرای ارسبل ثِ دثیرخبًِ هسبثقبت ثِ کوک ٍاحذIT .ِهذرس 

 

 

 

 

  

 

 زّرا حسیٌی                                                                                                              

 هسئَل پصٍّص دثیرستبى فرزاًگبى دٍ                                                                                           


