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رس خط

منیهفرزانگانیام
وایــن،اولیــنبــارهکــهســردبیرنشــریهمدرســه

هســتم؛
وکمیهممضطربم.

نمیــاد دلــش کــه هســت مــن از بخشــی انــگار
کنــه... رهــا رو اش مدرســه

بعنواندانشآموز،ســختیهایخودشــوداشــت؛
ازصبــحزودبیــدارشــدنوامتحــاندادنودرس

واســترسو...
ولــیقشنگیاشــمکــمنبــود؛مثــلکارگاهعلــوم،
خاطــرههایــیازروزایخــاص،معلمــاوکادرخوب
وصمیمیتــیکــهبیــنخانــوادهفرزانــگان۴بــودهو

هســت.
اگــردانــشآمــوزایایــنمدرســههســتیدوداریــد
بدونیــد دارم دوســت میخونیــد، رو متــن ایــن
ماهایــیکــهتــوفرزانــگان۴دانــشآمــوزبودیــم،

همیشــهیــهجملــهمعــروفداریــم
»فرزانگان ، هاگوارتز ماست«
اوناییامکهمتوجهشنشدن،بماند:(

اینجملهرونوشــتمکههیچوقتفراموشنشــه؛
مدرســهمــونهمونقــدرجادوییــهوهمونقــدرهــم

حــسخونــهداره
در همکارانــم و دوســتان کمــک بــا امیــدوارم
فرزانــگان۴،بتونــمبــهخوبــیازعهــدهیســردبیری
نشــریهبــربیــامومجلــهایجــذاببــرایخانــوادۀ
فرزانــگان۴وعالقمنــدانبــهایــنخانــوادهمنتشــر

کنــم.

بهارهساداتشاهوالیتی
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خط مشاور

فکــرکنــمهمــهتــونحداقــلیکبــارســراینکــه
شــدین! دعــوا گوشــیه!؟« تــو ســرت »چقــدر

وحتمــاشــاهدایــنبودیــنکــهمامــانوبابــااز
فعالیــت و میگذرونیــم نــت در مــا زمانــیکــه
هایــیکــهمیکنیــمنگرانــن!میدونــمزیــادپیــش
اومــدهکــهبقیــهازنصــفوقایــعوبالهــایجهــان
تــاکلمشــکالتجســمی-روحــیوجروبحــثهــا
وشــاکیشــدنهاتــونبــاخانــوادهروبــهاینکــه
»چــونســرتهمــشتــوگوشــیه!«نســبتدادن!
ولــی پــره حرفهــا ایــن از گوشــتون احتمــاالً و

میخــوامدرایــنمقالــهشــماروبــایافتههــای
مبنــای بــر یعنــی داکیومنتــه، )یــا محــور ســند
اصولــی( و معتبــر روشهــای بــا پژوهشهــای

مواجــهکنــم.
ســلطنتی کالــج دکتــرای دانشــجوی بترکلــس
لنــدنبــههمــراهدواســتادشنیــال مــک کــری
وآن مــاری گــری لیــشدرپژوهــشمتــاآنالیــزی
)میتونیــدبریــدبخونیــدپژوهشهــایمتاآنالیــز
پژوهــش (ســیزده چــهپژوهشهایــیهســتن
معتبــردرحــوزهاثــرفضــایمجــازیوشــبکههای-

اثر فضای مجازی  شبکه های اجتماعی
 بر سالمت نوجوانان 

 لیال صلح جو
مشاور بالینی فرزانگان4
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اجتماعــیبــرســالمترواننوجوانــانروبــانگاهــیسیســتماتیک
ــد. بررســیکردن

بــهگــــزارشســـازمـــــانبهـــــداشتجــــهانیدرســال۲۰۱۷،حــدود
۲۰درصدازنوجوانانوکودکان،تجربهمشکالتسالمتروان
روداشــتندکــهپژوهشــیدرانگلیــسنشــونمــیدهکــهایــنآمــار
طــی۲۵ســالگذشــتهرشــد۷۵درصــدیداشــته!)انــگاردقیقــاً
اززمانیکــهاســتفادهازاینترنــتعمومیتــروفراگیرتــرشــده!!!(

عمــدهمشــکالتنوجوانــانهــممربــوطبــهاختــالالتخلقــیمثــل
افســردگیواضطــرابگــزارششــده.

وایندودستهاختالل،ازعواملمهمبررویعملکردتحصیلی
وگرایشبهرفتارهایپرخطرهستند!

طبــقگــزارشمرکــزتحقیقــاتپیــودرســال۹۲،۲۰۱۵درصــداز
نوجواناندرفضایمجازیوشبکههایاجتماعیفعالیتدارند

هــم)کــهفکــرکنــماگــرامســالروبررســیکنــنبــه۱۰۰درصــد
رســیده:((کــهمحبوبتریــنابــزاراتصــالبــهایــن

فضاهــاهــماولکامپیوتــربــا۸۷درصــد،بعــدموبایــل
بــوده. ۵۷درصــد بــا تبلــت بعــد و ۷۵درصــد بــا

اینپژوهشهاچهارشاخهکلیشاملزمانیکه
افــراددرنــتصــرفمیکننــد،نــوعفعالیتــیکه

دارنــد)فاعالنــهیــامنفعالنــهبودنــش(،هزینــه
مــادیومعنــویکــهبــرایاینموضــوعمیپردازنــدو

اعتیادشــونبهاینفضارومطالعهکرده؛کهنشــون
دادهشــدهبیشــترازدوســاعتدرروزدرگیــرهــر

نــوعفعالیــتبــافضــایمجــازیونــتبــودن،رابطۀ
معنــاداریبــامشــکالتســالمتروانداره!وهــر

چقــدرعزتنفــسفــردپایینتــرباشــه،احتمــالابتــالء
فــردبــهاختــالالتاعتیــاد،افســردگیواضطــراببیشــتره!

حــاالدوتــاســوالمهــموجــودداره؛اولاینکــهچــراایــن
اثــردرنوجوانــیبیشــتره!؟

هویتیابــی ســن نوجوانــی کــه اونجایــی از خــب،
از هویــت عمــده بخــش و هویتــه شــکلگیری و

طریــقبازخوردهــایاجتماعــیمــاطــیتعامــالت
ایــندوره تــو بــاجامعــهشــکلمیگیــره،پــس
نظریــه طبــق بــر چــون پذیرتریــم! آســیب مــا
اجتماعــیفســتینگردرســال۱۹۵۴،مــا)همــه
آدمهــا-نوجوانــانبیشــتر(همــوارهدرحــال
قیــاسخودمــون)ازلحــاظتواناییهــاوافــکار

وعقایدمــون(بــادیگــرانهســتیم.
حاالاینوســطوقتیهمهدرحالبهنمایش
توانمندیهــای و هــا خوبــی فقــط گذاشــتن
خــودهســتند)چــونفضــایمجــازیایــنامکان

رومــیدهکــهمــابرشــیازرخدادهــاروببینیــم،

نــههمــهاتفاقهــایافتــادهرو!وتــازهتشــخیصحقیقــییــادروغبــودن
رخدادهــاهــمســختتره(فــرددرقیــاسومواجهــهبــاایــنهمــهافــرادِ
بهتــروموفقتــرازخــودش،احســاسبیکفایتــی،نقــص،شــرموحســادت
میکنــه؛کــهخــبایــناحساســاتخودشــونزیربنــایاختــالالتافســردگیو

اضطــرابهســتن!
ازطرفــیهــمهنــوزمهارتهــایتنظیــمهیجــانوقــدرتمواجهــهبــافشــار
همســاالندرنوجوانــانتکامــلپیــدانکــرده؛کــههمــهایــنعوامــلنوجوانــان
رونســبتبــهدیگــرگروههــایســنی،مســتعدتردربرابــرآســیبهایفضــای

مجــازیمیکنــه!
ســوالدومایــنهســتکــهحــاالاگــراینقــدرفضــایمجــازیبــده،چــراملــت

اینهمــهدرگیرشــن!؟
خــب!انســانموجــوداجتماعــیهســتوازاونجاییکــهبــهاشــتراکگذاریو
ارتبــاطبــاهمگونــۀخــودش،بــراشازخیلــیجهــاتمهمــهعواطــفوعقایــد
ودریافــتهمدلــیتــویایــنفضــاراحتتــره،مــدلارتبــاطمجــازیبــاجامعه،

نســبتارتبــاطحقیقــیبیشــترمــورداســتقبالهســت!
امــااگــرکیفیــتایــنارتباطــات)نــهکمیــت!(بــاالباشــهوبتونــههمــوننقــش
حمایــتاجتماعــیکــهاتفاقــاًبــرایســالمتروانالزمــهروداشــتهباشــه،ابزار

خوبــیهمهســت!
ولینهاینکهبشهجایگزینکاملارتباطحقیقی!

چــونخــودبیتحرکــیطوالنــی،خــوابروبهــممیریــزهوبهــمریختگــی
خــواب،کلفعالیتهــایشــخصروتحــتتاثیــرقــرارمــیدهودوبــاره،

ســیکلمعیــوبمشــکالتســالمتروانبــهراهمیافتــه!
خالصهاینکه!

آقا!همونجمله»حدنگهدار،کهاندازهنکوست!«
امیــدوارمازایــنابــزارمــدرنکــهبهخصــوصدردورانکرونــاخیلــیمدیونش

شــدیم،طوریاســتفادهکنیمکهکمککنندهبهرشــدمونباشــه!
نهآسیبزننده!

ترجمهوخالصهسازیومناسبسازیازطرفلیالصلحجو،
مشاوربالینی

اگــرعالقــهداریایــنپژوهــشکــههفتــادتــاپژوهــشمعتبــر،ســندکارش
هســتنروبخونــی،میتونــیبــاایــنعنــوانســرچکنــی:

asystematicondepression,anxietyandpsychological
distressinadolescents/Betulkeles



9 فصلنامه داخلی فرزانگان 4

دست خط

مترســکِمــن!ازهمــانروزاولــیكــهدســترويكالغــکهــای
مزاحمبلندنكردی،اخمنكردیوبهرويشــانلبخندزدی،چهره
اســكلتچهارهــزارســالهبــهخــودنگرفتــیكــهمبــادابــاپاهايشــان
گلكلــمهــاراخــرابكننــدورویكالهمكزيكــیاتبنشــينند،
ايمــانآوردمكــهمترســکِكــجوكولــهیبــیقــوارهایچــونتــو
مــیتوانــدمهربــانتــرازهمــهیآدمهــایصــافوصــوفِموقــر
واتــوكشــيدهباشــد.شــايدبــههميــندليــلبــودكــهكالهآفتابــی
نــوامراســرتكــردم،پيراهــنكوچــکشــدهخواهــرمرابــهتنــت
وبــابــرگهــایدرازبرايــتمــویزيتــونرنــگگذاشــتم.مثــلآدم
برفــیهــایقصــههــا،دوتــادكمــهكوچــکشــدچشــمانتويــک
لبخنــدبــاجذبــهپــركاهويــینقــشبســتبــرلبانــت.اگــرصورتــت
چوبــينبــود،يــکهويــجنــوکقلمــیوباريــکهــمنصيــبچهــره
بــیدماغــتمــیشــد.ولــیتــوبــدوندمــاغهمزيبايــی.حداقلآن
كالغهايــیكــهمهــرتراچشــيدهانــدايــننظــررادارنــد.هرچنــد
دليــلنمــیشــودكــهازمهــرومحبتــتســوءاســتفادهنكننــدو

مزرعــهبهشــتیزيــرپايــترابــرزخبــیآبوعلــفنســازند.
مترســکِمــن،تــوبــاهــربهــاركــهمــیآيــدكهنــهتــرمــیشــوی،
ولــیدرعــوضقــویتــروصبــورتــر.مترســکهــابرخــالفآدمهــا
هرچهپوسيـــدهترمیشــوند،صبـــورترومقاومترازجوانيــشـــان
مــیشــوندوكــمكــمخــودراآمــادهمــیكننــدكــهجايشــانرابــه
مترســکبعــدیبدهنــد.شــايدهــمديگــرنــایجنگيــدنبــاكالغ
هــاراندارنــدكــهخلــوتكــردنگوشــهانبــارچــوبرابهشــبوروز

ايســتادنوســطمزرعــههــایدراندشــتترجيــحمیدهنــد.
تــوامــامترســکِمــن،هيــچگاهخســتهنمــیشــویازهــرروز
لبخنــدزدنبــهآدمهــا،بــذرهــا،جوانــههــا،كــوههــاوحتــیكالغ
هــا؛وايــنازمهربانــیتوســتكــهاينجــاراتــرکنمــیگويــی،

هرچنــدقــدرتــورانمــیداننــد.
ــامهربانــیبــهچهــرهســختكــوش ــدب ــاهــربهــاركــهمیآي ــوب ت
كشــاورزانكــهزميــنرابــذرپاشــیمــیكننــدمــینگــری.آنهــا
نــه بــهنشــانهاحتــرامبرايــتبرمــیدارنــدو نــهكالهشــانرا
حتــیســریتــكانميدهنــد،بــاايــنهمــهتــوبرايشــانســرتكان

مترسک من

میدهــیوســالممــیكنــي؛اگــرچــهنمیشــنوند.
شــايداگــركمــیخــوشلبــاستــربــودیگــوش
هايشــانتيزتــرمــيشــدبــرايشــنيدنودادن
جــواببــهســالمهــایهميشــهبــیجوابــت.شــايد
هــمآنقــدرچشمانشــانبينــانيســتكــهترغيــب
شــوندكهبفهمندپشــتآنظاهرآشــفتهوكهنه

ــوخوابيــدهاســت. چــهصورتــیازت
مترســکبــیدســتوپــایمهربــانمــن،تــوبــی
كينــهتريــنســازهدنيايــی،كــهحتــیازآننجــار
ســنگدلكــهتنــتراچوبــیســاختكــهبپوســد
وبميــرد،كينــهبــهدلنــداری.تــوصــادقتريــن
موجوددنيايیكهشــبانهروزترابرایخشــنودی
صاحبـــتوســــطمزرعــهبــیدروپيكــرشمــی-
ايســتی،بــارانچــوبهــایتنــترامــیپوســاندو
نــوکزدنهــایبــیامــانپرنــدگان،نيمچــهلبــاس
تنــتراهــمپــارهپــارهمــیكنــدوبــادهــايوقــتو
بــیوقــتنصــفشــبی،ازبيــنپارگیهايلباســت

بــرتنــتمــیپيچــدوتــوآخهــمنمــیگويــی...

مترســکِخــوشقلــبمــن،درســتاســتكــهاز
پــسدوركــردنكالغهــابرنمــیآيــی،ولــیلبخنــد
زدنهــرروزهاتبــهچهــرههــایگاهدرهــموگاه
بشــاشمــا،كاریســتبــزرگكــههفــت،هشــت

ميليــاردنفــردرجهــانازپســشبرنمیآينــد.
مترســکِمــن،ســالهاازپــسهــممــیروندبهارها
مــیآينــدوزمســتانهــابــهپايــانمــیرســند،امــا
بــهمــنثابــتشــدهمحبــِتبــیتوقــعِتــوماندنــی

تــرازآناســتكــهبــرود!

گلسا سپه وند
دانش آموز پایه هشتم
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اپره خط
شفق های قطبی

الیا سرلک و آترینا فالح زاده
 گروه پژوهشی نجوم

شــفققطبــیپدیدهایشگفتآوروزیباســتکه
درطولشبهــایقطبیطوالنیدرآسماندیده
میشود؛آسمانتابانمیشودونقــشهایــیبا

رنگهاوشکلهایگوناگوندیدهمیشود.
گاهیدارايشکلکمانیکنواختساکنیاتپنده
استوگاهیازشمارزیادیپرتوباطولموجهای
متفاوتتشــکیلشــدهکهمانندپردههاونوارها

بازیمیکنندوپیچوتابمیخورند.
و سرخ به زرد، به مایل سبز از آن تابــان رنگ

تغییرمیکند. خاکستری به مایل بنفش
به که بود کسی نخستین فرانکلین، بنجامین
علت وی، نظر از کرد. توجه قطبی های شفق

بار مرکز در نور انتقال قطبی، های شفق وقوع
الکتریکیدرسرزمینهایقطبیبــودکهبابرفو

گیرد. می شدت رطوبت
طبیعتومنشأشفقهــایقطبیتــازماندرازی
راز این برای اینکه تا بهکلیپوشیدهماندهبود

شد. پیدا بخشی رضایت ،توضیح
قبلازهرچیــز،دانشمندانموفقشدندارتفاعی
راکهشــفقهــایقطبیظاهرمیشوند،تعیین

کنند.
بهاینمنظورازیکتابانیازدونقطهبهفاصله
به و گرفتند عکس یکدیگر از کیلومتر ده چند
کمکچنینعکــسهایــیثابتکردندکهشفقهای

قطبیدرارتفاع80تا100کیلومتریباالیزمین
ظاهرمیشوند.

بهاینترتیبدریافتندکهشفقهایقطبی،گازهايی
رقیقموجوددرجوزمینهستند،کهتااندازهای
بهتابشدرالمپهایتخلیهگازشبیهمیباشند.

شفق قطبی چگونه تشکیل می شود؟
مسیر انحراف موجب که لورنتس نیروهاي
شود، می مغناطیسی های میدان در الکترونها
دربسیاریازپدیدههایطبیعیتجلیمییابند
وفقطبابررســیایننیروها،توضیحآنهاممکن

است.
یکیازتماشاییترینوباشکوهترینپدیدههای
نشــأتگرفتــهازایننیــرو،شفققطبیاست،که
مشخصهعرضهايجغرافیاییباالنزدیکــیهــای

شمالیاجنوبمدارقطبیاست.
بــاد بــاردار ذرات برخــورد اثــر بــر قطبــی شــفق
خورشــیدیویونیزهشــدنمولکولهایموجوددر
یونوســفرزمیــنبــهوجــودمیآیدورنگهایشــفق
قطبــیدرافــقشــمالیبهصــورتســبزبــرافروختــه
ودرصــورتطلــوعخورشــید،بهرنــگســرخکــم
ــااکتبــرو رنــگدیــدهمیشــود.درمــاهســپتامبرت
ــاآوریــلمیتــوانایــنپدیــدهزیبــارا مــاهمــارست

مشــاهدهکــرد.

دوره تناوب ظهور شفق هاي قطبی
رابطهجالببینشــفقهــایقطبیوپدیدههای

دیگرروشناست.
شــفقهــایقطبیبادورههایمتفاوتمشاهده
میشوند.اختالفدورههايشفققطبیبعضی
مشاهدات رسد. می سال چندین به اوقات
های دوره که اند ساخته آشکار ساله چندین
زیادیماکزیممشــفقهــایقطبیبطورمرتبدر
یــازدهونیــمسالتکرارمیشوندودرطولاین
سال نخست، قطبی هــای شــفق شمار ، مدت
بهسالکاهشمییابدوسپسشروعبهزیاد
شدنمیکندتامقدارآنبعدازیازدهونیمسال،

دوبــارهبهماکزیمممیرسد.
و پراکنــده اتفاقــی پدیــده یــک قطبــی شــفق
بهطورکلــیضعیــفاســتکــهمعمــوالًدرآســمان
شــبوازمکانهایــیبــاعرضهــایجغرافیایــی

میشــود. دیــده زیــاد
نیــز شــمالی نورهــای بنــام معمــوالً پدیــده ایــن
شناختهمیشودوممکناستدرابتدابهصورت
یــکدرخشــشکمرنــگوشــیریرنگظاهــرشــود.
همچنیــنشــفققطبــیدربخــشهــایشــمالی
زمیــن،بــرایچشــمانســانبســیارکمنــوراســتو
نمیتــوانهــررنگــیراتشــخیصدادامــابــهانــدازه
ایدرخشــاناســتکــهمیتوانــدابــرهــاینزدیــک

افــقرانشــاندهــد.
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خط روی خط
فعالیت های واحد آموزشی دوره اول:

 برگــزاریجلســهویــژهبازگشــاییمدرســهدر	
فروردیــنمــاه

 برگزاریامتحاناتمیاننوبتدوم	
 پیگیریروندجشنوارهخوارزمی	
 برگزاریجلساتمشاورهفردیوگروهی	
 شــرکتدرجلســههدایتتحصیلیوپیگیری	

مــواردمربــوطبــههفتهمشــاغل
 برگزاریجلسهشورایدبیراندراردیبهشتماه	

 برپایــیافطــارویــژهدانشآمــوزانوبرگــزاری	
جشــنوارهســفرهســالم)پایــههفتــموهشــتم(

 برگزاریمرحلهدومآزمونپایشسمپاد	
 برگــزاریجلســهتوجیهــیجهــتشــرکتفعــال	

دانــشآمــوزاندرآزمــونهــایپایــشآمــوزش
وپــرورش

 حضــوردانــشآمــوزاندرداوریهــایاســتانی	
جشــنوارهنوجــوانخوارزمــیدرســهمحــور

آزمایــش،کامپیوتــرومناظــره
 ــیو	 برگــزاریجلســاتفــردیهدایــتتحصیل

انتخــابرشــتهویــژهدانشآمــوزانپایــهنهــم
 ارائهکارنامهمستمردوم	
 اولیــای	 بــا مشــاوره جلســات برگــزاری

تحصیلــی افــت دارای دانشآمــوزان
 برگزاریکالسهایتقویتی	
 برگزاریهمایشنرمشصبحگاهی	

 جشــنواره	 در برتــر دانشآمــوزان از تقدیــر
و فرهنگــی مســابقات و خوارزمــی نوجــوان

پژوهشــی
 برگزاریدموهایآموزشیجهتجذبنیرو	
 ارائهکارنامهخرداد	
 ارائهمشاورههایفردی	
 ارائهمشاورههایهدایتتحصیلی	
 برگزاریکالسهاوآزمونهایجبرانی	

فعالیت های واحد آموزشی دوره دوم:
 پایــه	 نــوروزی مطالعاتــی اردوی برگــزاری

مــاه فروردیــن در دوازدهــم

 ارائــهمشــاورههایفــردیدراردویمطالعاتــی	
نــوروزی

 اردوی	 در اشــکال رفــع کالسهــای برگــزاری
دوازدهــم پایــه نــوروزی مطالعاتــی

 مطالعاتــی	 اردوی در جامــع آزمــون برگــزاری
پایــهدوازدهــم نــوروزی

 شرکتدروبینارهایآموزشی	
 برگزاریدپارتمانهایآموزشی	
 برگــزاریجلســهتوجیهــیبازگشــاییحضــوری	

ویــژهاولیــادرفروردیــنمــاه
 برگزاریانجمناولیاومربیاندرفروردینماه	
 بازگشاییمدرسهبهصورتحضوری	
 برگــزاریشــورایمدرســهوشــورایدبیــراندر	

فروردینمــاه
 برگــزاریجشــنوارهنوجــوانخوارزمــی)محــور	

آزمایشــگاه(-مرحلــهمنطقــهای

 برگزاریکالسهایتقویتیوحلتمرین	
 برگــزاریجلســهمشــاورهگروهــیپایــهدهــمبــا	

حضــورجنــابآقــایدکتــرنیکخــو
 برگــزاریاردویمطالعاتــیپایــهدوازدهــمدر	

اردیبهشــتماه
 برگزاریآزمونهایشبهنهاییپایهدوازدهم	
 برگزاریکالسهایجمعبندیپایهدوازدهم	
 برگزاریشورایمدرسهاردیبهشتماه	
 ــهدهــمو	 برگــزاریآزمــونجامــعســنجشپای

یازدهــم
 برگزاریجلسهستادامتحانات	
 برگزاریجلسهروزملیهمیارمعلم	
 و	 فعــال دانشآمــوزان و دبیــران از تقدیــر

اداره توســط معلــم همیــار طــرح در برتــر
13 منطقــه آموزشوپــرورش

 برگزاریجلسهشورایمدرسهاردیبهشتماه	
 مــدارس	 یادگیــری عملکــرد پایــش برگــزاری

ســمپاد
 برگزاریاردویمطالعاتیپایهیازدهم	
 ارائهکارنامهمستمرنیمسالدوم	
 برگزاریمسابقهآزمایشگاهشهرتهران	

فعالیت های واحد فرهنگی دوره اول:
 مــاه	 حلــول آســتانه در مدرســه فضاســازی

مبــارکرمضــانونصــبپوســترهایمناســبتی
درتابلوهــا
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ســمپاد روز گرامیداشــت
 جمــعآوریآثــارشــرکتکنندگاندرمســابقات	

هنــریســمپادکوارســالبــهاداره
 جشــن	 در پیشــتازان ســرود گــروه حضــور

ســازمان تاســیس ســالروز گرامیداشــت
منطقــه در دانشآمــوزی

 گرامیداشــترحلــتعالــمربانــیســیدعبدهللا	
فاطمینیــا

 برگــزاریدهمیــنجلســهشــورایدانشآمــوزی	
حضوری

 اجرایمسابقهلباهنگ	
 ویــژه	 شخصیتشناســی مســابقه اجــرای

دبیــران
 اعضــای	 توســط رادیویــی نمایشــنامه اجــرای

روشــنا انجمــن
 جایــزهبــاران)تقدیــرازبرگزیــدگانمســابقات	

قرآنــیوهنــری(
 کــردن	 رهــا و فرزانــگان حلقــه تشــکیل

پذیرایــی و رنگــی بادکنکهــای

 برگــزاریجشــنمیــالدحضــرتصاحبالزمــان	
)عــج(

 ــی	 ــاقــرآن)جــزءخوان برگــزاریمحفــلانــسب
قــرآن(همــهروزه

 کســبرتبههــایبرتــردرمســابقاتقرآنــیو	
نمــازومســابقاتهنــری-فرهنگــی

 روزهــای	 اولیــن در جماعــت نمــاز برگــزاری
مدرســه مجــدد بازگشــایی

 برگــزارینهمیــنجلســهشــورایدانشآمــوزی	
بهصــورتحضــوری

 اطالعرســانیمســابقاتهنــریوقرآنــیکنگــره	
سمپاد

 گرامیداشــتمیــالدبــاســعادتحضــرتامــام	
حســنمجتبــی)ع(

 ویــژه	 عزیــزی دکتــر آقــای جنــاب ســخنرانی
بهصــورت نهــم و هشــتم هفتــم پایههــای

جداگانــه

خط روی خط مــاه	 حلــول بهمناســبت مدرســه فضاســازی
رمضــان مبــارک

 تهیهپوســترهایاطالعرســانیاعمالوفضایل	
ماهمبــارکرمضان

 گرامیداشــتحضرتخدیجه)س(درســالروز	
وفــاتایــنبانــویمکرمه

 تقدیــرازشــرکتکنندگاندرمحفــلانــسبــا	
قــرآنونمــازجماعــت

 برگــزاریویژهبرنامــهشــناختشــبهایقــدر	
بــاحضــورســرکارخانــمدانایــی

 برگــزاریکارســوقرســممیهمانــیافطــار،ویــژه	
پایــههفتم

 برگــزاریمراســمافطــاریویــژهپایــههشــتمو	
نهــم

 برگــزاریحلقــهمعرفــتدرراســتایاجــرای	
فرمــانرهبــری)جهــادتبییــن(

 گرامیداشتروزقدسوحضوردانشآموزان	
پیشتازدرراهپیماییروزقدس

 و	 فطــر ســعید عیــد جشــن برگــزاری

 اجرایسرودسالمفرمانده	
 هماهنگــیوتشــکیلکارگــروهتخصصــیجهت	

شــرکتدربیســتوهفتمیــنکنگــرهقرآنــی
ســمپاد

 اولیــن	 برگزیــدگان اعــزام جهــت هماهنگــی
جشــنوارههنــریســمپادواردویویــژهآئیــن

پایانــیجشــنوارههنــریســمپاد
 	

فعالیت های واحد فرهنگی دوره دوم:
 تهیــهکلیــپتبریــکنــوروزیوچیــدنســفره	

هفــتســین

 بزرگداشتمناسبتهایایامنوروز1401	
 و	 ســمپاد هنــری مســابقه اولیــن فراخــوان

در بخشــنامه محتــوای کامــل اطالعرســانی
مدرســه تابلوهــای و اطالعرســانی کانالهــای

 قرآنــی	 کنگــره هفتمیــن و بیســت فراخــوان
ســمپاد

 شرکتدروبینارهایجشنوارههنریسمپاد	
 فضاســازیمدرســهوگرامیداشــتحلــولمــاه	

مبــارکرمضــان
 گرامیداشــتســالروزشــهادتشــهیدآوینــیو	

روزهنــرانقــالباســالمیوبزرگداشــتروز
ملــیفنــاوریهســتهایدر20فروردیــن

 و	 فرهنگــی مســابقات برگزیــدگان معرفــی
13 منطقــه هنــری
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خط روی خط
 برگزاریهشتمینجلسهشورایدانشآموزی	

بــامحوریــتمشــارکتدانشآمــوزانواجــرای
مراســمهــایمــاهمبــارکرمضانوبزرگداشــت

روزمعلم
 بزرگداشــتســالروزوفــاتحضــرتخدیجــه	

)س(
 امــامحســن	 فضاســازیوآذینبنــدیمیــالد

مبــارک مــاه پانزدهــم روز در )ع( مجتبــی
رمضــان

 فضاســازیمراســمبزرگداشــتشــبهایقــدر	
وشــهادتامــامعلــی)ع(

 شــرکت	 و قــدس جهانــی روز بزرگداشــت
اعضــایپیشــتازانفرزانــگان4درراهپیمایــی

رمضــان مبــارک مــاه جمعــه آخریــن
 برگزاریجشــنعیدفطرمقارنبابزرگداشــت	

17 روز در ســمپاد ملــی روز و معلــم روز
اردیبهشــت

 اهــدایجانمــازودعــایقنــوتنمــازعیــدفطــر	
بــهنمازگــزاران

 و	 اولیــا انجمــن و مدرســه شــورای برگــزاری
معلــم روز بزرگداشــت جهــت بــه مربیــان
دبیرســتان محتــرم همــکاران از تقدیــر و

4 فرزانــگان
 اهدایجوایزوتقدیرازبرگزیدگانمسابقات	

قــرآن،عتــرتفرهنگــی-هنــریمنطقــه13در
جشــنعیــدفطــروبزرگداشــتمقــاممعلــم

 ملــی	 روز بهمناســبت پادکســت تهیــه
شــورای توســط درخشــان اســتعدادهای
ســمپاد روز گرامیداشــت و دانشآمــوزی

 تشــکیلحلقــهســمپادوهمخوانــیســرودهای	
ســمپاددرجشــنروزســمپاد

 فضاســازیداخــلوبیــرونمدرســهویــژهروز	
معلــممقــارنبــاروزعیــدســعیدفطــر

 جشــن	 و دانشآمــوزی ویژهبرنامــه برگــزاری
عیــدفطــرمقــارنبــاهفتــهگرامیداشــتمقــام

معلــمدر17اردیبهشــتماه
 تقدیــمتقدیــرنامــهوکارتهدیــهبــههمکاران	

محتــرمفرزانــگان4طبــقمصوبــاتشــورای
مدرســه

 نماینــدگان	 حضــور بــا همــکاران از پذیرایــی
انجمناولیاومربیانوصرفناهاردرســالن
تشــریفاتکالســیکدرروز17اردیبهشــتمــاه

 بزرگداشــتروزملــیخلیجفــارسمصــادفبــا	
ســالروزشــهادتشــهیدمحســنوزوایــی

 برگــزارینمــازاســتغاثهبــهامامزمــان)عــج(در	
مراســممعنــوی»مــرادریــاب«

 بزرگداشــترحلــتاســتادبزرگــواراخــالقو	
فاطمینیــا حجــتهللا احــکام

 برگزاریاردویفرهنگیوتفریحیدراردوگاه	
ابوذر

 بزرگداشــتوفاتحضرتعبدالعظیمحســنی	
مصــادفبا16شــوال

 و	 معنــوی انگیزشــی پوســترهای طراحــی
مــاه خــرداد امتحانــات ســالن فضاســازی

 ســالروز	 بــهمناســبت مدرســه فضاســازی
آزادســازی بزرگداشــت و ایثــار و مقاومــت

خرمشــهر
 انتشــارخاطــراتزندگــیوســیرهشــهیدمحمــد	

آزادســازی ســالروز بهمناســبت جهــانآرا
خرمشــهر

 بزرگداشتشهادتامامجواد)ع(	

فعالیت های واحد پژوهش:
 منطقــهای	 داوری در دانشآمــوزان شــرکت

خوارزمــی نوجــوان جشــنواره

 ثبتنــاموارســالآثــاردانشآمــوزاندررویــداد	
ملــیایدهشــو

 در	 دانشآمــوزان مســتندات و آثــار ارســال
پژوهشــی علمــی جشــنواره

 	IYPTبرگــزاریوادامــهکالسهــایپژوهشــی
پایــهنهــمبهصــورتحضــوری

 	Brainbeeبرگزاریکالسهایپژوهشی

 برگــزاریچهارمیــنرویــدادآمــوزشســیکاپ	
درنمایشــگاهبینالمللــیاینــوتکــس2022در

قالــباینوتکســیکاپدرروز۲۱اردیبهشــتماه

 حضوردانشآموزاندرمدرســهجهتشــرکت	
درمسابقاتکاپفیزیکایران)کفا(

 حضــوردانشآمــوزانفرزانــگان4درمراســم	
تقدیــرازبرگزیــدگانمســابقاتکاپفیزیــک

ایــران)کفــا(

 صــدورکارنامــهپایــانتــرمپژوهشــیمتوســطه	
اولومتوســطهدوم

 ملــی	 ســوق کار  در دانشآمــوزان ثبتنــام
شــناختی اعصــاب علــوم

 الزم	 هماهنگیهــای انجــام و برنامهریــزی
کارگاههــای و کارگروههــا برگــزاری جهــت

تابســتانی پایــگاه آموزشــی
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خط روی خط
فعالیت های واحد کتابخانه:

 فروشکتابهاینمایشگاهکتاببهدرخواست	
دانــشآمــوزاندرواحــدکتابخانــهدرفروردیــن

ماه

 معرفیکتابهفته	
 اهــداءکتــابتوســطدانــشآمــوزانفروردیــن	

مــاه

 اعــالمبرنــدگانمســابقهکتابخوانــیدانایــیو	
تواناییدومقطعمتوسطهاولودوم)مرحله

مدرســهای(
 کمــکدانــشآمــوزاندرآمــادهســازیکتــابها	

بــرایثبــتدرسیســتمبــهعنوانهمیــارکتابدار
 عالمــه	 محتــرم مدیریــت حضــوری بازدیــد 

حلــی10ازواحــدکتابخانــهبــههمــراهمدیریــت
خانــمِ ســرکار 4 فرزانــگان مجتمــع محتــرم

پشــمینه

 تهیــهلیســتکتــبمــوردنظــرازدانــشآموزان	
نمایشــگاه از خریــد بــرای گرامــی دبیــران و

کتــابتهــران
 ارســالبخشــنامهمســابقهکتابخوانــیدانایــی	

وتوانایــیمرحلــهمنطقــهایومعرفــیکتــب
مســابقه

 برگــزاریمســابقهکتابخوانــیدرمتوســطهاول	
ومتوســطهدومدراردیبهشــتمــاهدرواحــد

کتابخانــهبنــابــردرخواســتمنطقــه

 اعــالمبرنــدگانمســابقهکتابخوانــیدانایــیو	
توانایــیمرحلــهمنطقــهوتهیــهپوســترواعــالم

درســایتمدرســهوگــروههــا

 کتــاب	 نمایشــگاه ســومین و ســی  برگــزاری
تهــراندراردیبهشــتمــاهواقــدامبــهخریــد
دانــش و محتــرم دبیــران درخواســتی کتــب

عزیــز آمــوزان
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چین

زهره دانایی

رســمایــنمهمانــیهمیشــهایــنبــودهاســت:همــه
دعوتنــد.فرقــینمیکنــد،هرجــاکــهباشــندوهرکــه
باشــند.همــههمزمــاندعوتنــدبــهیــکمهمانــی
میشــود، کــه بهــار همزمــان هرســال، ســاالنه.

مهمانــیبرپاســت،بــایــکدعــوتفراگیــر.
...

هرســالبــارانکــهازآســمانفــرومیریــزد،درختــان
بــهســبزیمــینشــینندوقــرآنکــهازآســمانفــرو
مــیآیــد،جــانهــابــهشــکوفهمــینشــیندوایــن

همــهشــکوهمهمانــیســت.
...

آمــدهایــمکنــارهــمدریــکعصــریــکروزمــاه
مبــارک،بــاهــمکلــیبــازیکــردهایــم،وســطیو
ادابــازیوحــدسکارتوکلــیبــازیفکــریکــه
راســتشبعضــیازمــا،حتــیوقــتیــاحوصلهنشــد
ازاصــلبــازیســردربیاوریــمویــکبــازیزنــگدار
کــهبیشــترصدایــشجالــببــودوکلمــهبــازیو

مافیــاو...
داریــمبــازیمــیکنیــموخــوشمــیگــذرد؛وتشــنه
میشــویم،امــاحتــیآبهــمنمــیخوریــم؛چــهآنهــا
کــهروزهایــموچــهآنهــاکــهبــههــردلیــلامــکان
روزهدارینداشــتهایــم.چــونایــنرســممهمانــی
اســتکــهبــهاحتــرامامــرمیزبــاندرجمــعچیــزی
نمیخوریــمونمــینوشــیمحتــیاگــرامــکانروزه

دارینداریــم.
...

بعــدنوبــتچیــدنمیزهاســت.گروهــیدســتبــه
کارمیشــوندتــویحیــاط؛روبــرویدرختــانانــارو
درســایهکاجهــا،میزهــارامیچیننــد.قبــلازآنکــه

غذایمــانرابچینیــم،قــرآنهــارارویمیــزمــی-رسم مهمانی
چینیــموهمگــیبــاهــم،چنــدآیهتــالوتمیکنیم.
بخشــیازجــزءخوانــیکــهایــنمــاه،چنــدروزی
آنالیــنداشــتهایــم.مســابقهحدیــثنمــاز،برنامــه
بعــدیســتکــهبچــههــازحمتــشراکشــیدهانــد.
وحــاالکــمکــمداردغــروبمــیشــود.غذاهــای
رنگارنگوخوشمزهایکهآبدهانمانراراهمی-

انــدازدوراســتشصبــوریِروزهداریرادشــوارتــر
میکنــد–کســیچــهمــیدانــد،شــایدخــداثــواب
ایــنچنــددقیقــهصبــوریرابیشــترحســابکنــد،
چــونســختبــودحســابی!–هرکــسقــراربــود
بــهانــدازهدونفــرغــذابیــاورد،بــرایشــریککــردن
دوســتاندرافطــاریوالبتــهبــیاســراف؛هرچنــد

بعضــیهــابــرایهمــهخوراکــیآوردهانــد.
حــاالمیزهــاآمــادهاســت.خوشــمزهوخــوشرنگو

هیجانانگیز!
ــدعکــس ــدتن ــداســت.ازمیزهــاتن ــابلن نــوایربن
مــیاندازیــم.داورهــا،بــهمیــزهــاامتیــازمیدهنــد؛
بعضــیبچــههــا،وضــومــیگیرنــدتــانمــازاولوقت
بخواننــدوبقیــهبــهاحتــرامآنهــاصبــرمــیکننــدتــا
برســندوافطــارراباهــمشــروعمــیکنیــم.کلــی
عکــسیــادگاریمــیاندازیــم.همدیگــررادعــامــی-

کنیــموشــروعمــیکنیــمبــهافطــاری.همــهچیــزدر
مهمانــیخــدا،کنــارحــوضبــادوســتان،درحیــاط
مدرســهواولیــندورهمــیدردورهکرونــا،عطــرو

بــوومــزهبهتــریدارد.
بچهها!نمازوروزههایتانقبول.دوستیهایتان
پایــدار.الهــیمیزبــان،همــهتــانراهمیشــهپذیــرا

باشــد؛درســایهمهــرورحمتــش.
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روی خط

+سالم!خودترومعرفیکن.

+چطورشدکهعضومجمعقرآنیسمپادشدی؟

+تویاینوبینارهاازچهچیزیصحبتمیشد؟

+چهچیزیتویکالسهایکنگرهبیشترجذبتمیکردکهادامهبدی؟

+مسابقهبهچهصورتیبرگزارشد؟

+درمجمعچهکاریمیکنید؟

+قصدداریبازهمدرآیندهتومسابقاتکنگرهشرکتکنی؟

+مسابقهیکنگرهدقیقاشاملچیبوده؟

-ســالم!نرگــسپیــرزادههســتم.15ســالمهودانــشآمــوزپایــهنهــم
فرزانــگان4هســتم.

-معــاونفرهنگــیمدرســه،کالسهــایکنگــرهروبــهمــنمعرفــی
کــردنوازمــنخواســتنشــرکتکنــم...اولــشمطمئــننبــودمکــه
بخــوامامــابعــدشبــرامجالــبشــدبطــوریکــهبعضــیروزهــا،صبــح
زودبیــدارمــیشــدمتــاتحقیــقکنــموبــاخانــمدانایــیجلســهبــذارم
وازایشــونکمــکبگیــرم.خانــمدانایــیمعلــمریاضــیوقــرآنهســتن
ووقتــیازشــونســوالیمیپرســیم،همــهجوانبــومــیســنجنوخیلــی

منطقــیجــوابســواالتمونرومیــدن.

-موضوعــاتکلــیکنگــره،خودبــاوریوتمــدنســازیبــودومــابایــد
موضوعاتــیکــهزیرمجموعــهموضــوعکلــیبــودبــهعنــوانموضــوع
تحقیــقخودمــونانتخــابمــیکردیــمواونهــارودروبینــارمطــرح
مــیکردیــموراهنمایــیمــیشــدیم.ریــزموضوعاتــیمثــلخودبــاوری

ــاوریوخودشــیفتگیوغیــره. درحجــاب،فــرقخودب

-تــویکالســهابیشــتردربارهقوانیــنمســابقهمثــلســایزاثــروغیــره
صحبــتمیشــدنــهاینکــهمبحــثخاصــیرویــادبــدن...اونچیــزیکه
جذابیــتداشــتبــرایمــنوهــمگروهــیهــام،تحقیقاتــیبــودکــه

میکردیــم.

-مســابقهکامالبصورتمجازیبرگزارشــد.گروهســهنفرهیما،اول
تحقیاتمونروانجامدادیموبعد،منســاختانیمیشــنروبهعهده
گرفتــموصداگــذاریهــمبــایکــیدیگــهازهمگروهــیهــامبــود.وقتــی
رتبــهکســبکردیــم،درمرحلــهدومبــامــابــرایجــذباعضــایمجمــع

بصــورتمجــازیمصاحبــهکــردنومــنبــهمجمــعراهپیــداکــردم.

-درحــالحاضــردرمجمــع،کالسهــایمجــازیمثــلموشــن،تدویــن
وپادکســتبرگــزارمــیکنیــم.

-بلــه!اینقــدربــرایمــنتجربــهخوشــایندولــذتبخشــیبــودکــه
قصــددارمدوبــارهشــرکتکنــم.

-مسابقهچندبخشداشت.مفاهیم،قرائتوحفظ.بخشمفاهیم
میتونســتبصورتتصویرســازی،پادکســتویااینفوگرافیکباشــه

کــهمــادربخــشمفاهیم،کلیــپارائهدادیم.

مصاحبه با نرگس پیرزاده
رتبه ممتاز کشوی کنگره قرآن سمپاد و عضو مجمع قرآنی سمپاد 

+کالسهایکنگرهبهچهصورتبود؟

-میدونیــد...بیشــترازاینکــهبشــهگفــتکالس،وبینــاراطــالعرســانی
بــود.وبینــارهــابصــورتمجــازیویــکروزدرهفتــهبــودومعمــوال
صبــحهــابرگــزارمــیشــدودرایــنوبینارهــا،بخــشهــایمختلــفرو

بــرایمــاتوضیــحمــیدادنوقوانیــنارســالاثــررومــیگفتــن.
مصاحبهگر: بهاره شاه والیتی
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ــاوبهجهــتحفــظ ــاتوجــهبــهشــرایطهمهگیــریکرون امســالب
ســالمتیدانشآموزان،برنامهکارگاهعلومونمایشــگاهچکاددر
روزهای25و26اســفندماه1400بهشــکلمجازیبرگزارشــد.

همچنیــنســعیبــرآنبــودبــااســتفادهازابزارهــایموجــود،تــا
حــدامــکانبرنامههــابــهبهتریــنشــکلارائــهشــوند.

محــلبرگــزاریدهمیــنکارگاهعلــومونهمیــننمایشــگاهچــکاد،
وبســایتدبیرسـتـــانفرزانــگان4بود.

هنــری و پژوهشــی دســتاوردهای شــامل نمایشــگاه ایــن
دانشآمــوزاندرســالتحصیلــی1400-1401بــودکــهدر14رشــته
پژوهشــیمتنــوعدرقالــببیــشاز250پــروژهبــههمــراهآثــار
هنــریآنــاندرپنــجرشــتهمتفــاوتتوســطدانشآمــوزانارائــه

شــد.
مراســمافتتاحیــهدرروز23اســفندســاعت10تــا11ومراســم

اختتامیــهدرروز26اســفندســاغت15الــی16برگــزارشــد.

دهمین کارگاه علوم
و نهمین نمایشگاه چکاد فرزانگان 4

سال تحصیلی 1401-1400

گردآوریوانتخابلوگوهایکارگاهعلومونمایشگاهچکاد

نقاشیلوگودرحیاطمدرسهتوسطدانشآموزان

رشتههایپژوهشی

 شیمیونانو	
 زیستشناسی	
 فیزیک	
 هوشمصنوعی	
 دانشمغز	
 تولیدمحتوا	
 نجوم	

 کارآفرینی	
 رباتیک	
 موشنگرافیک	
 طراحیسایت	
 معماریوشهرسازی	
 	brainbee
 	IYPT

رشتههایهنری

 عکاسی	
 نقاشی	
 تایپوگرافی	
 گرافیک	
 طراحیصنعتی	

لوگوهایبرگزیدهنهایی نمونهایازلوگوهایبرگزیده

آماربازدیدازدهمینکارگاه
علوم

ونهمیننمایشگاهچکاد:

بازدیدکلازسایتمدرسه
1945 بازدید

بازدیدازآپاراتمدرسه
برگزاریمراسمافتتاحیهواختتامیهبصورتآنالین3139 بازدید
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خط ربرت
افتخارات آموزشی:

کسب رتبه اول در امتحانات نهایی خرداد ماه استان تهران )متوسطه 
دوم(

راهیابیبهمرحلهپایانیداوریمحورشیمیونانوجشنوارهجوانخوارزمی
عسل بابازاده)پایهیازدهم(

راهیابیبهمرحلهاستانیجشنوارهنوجوانخوارزمی
محورمناظره:

بییورق باغرامیان و فاطمه یزدان پاک)پایهنهم(
محورآزمایشگاه:

ماهدیس هاشمی و آیتک السا)پایههشتم(
محوربرنامهنویسی:

هلنا مظفری)پایههشتم(
دینا اقرلو و نرجس سادات مسعودی علوی)پایههشتم(

افتخارات فرهنگی متوسطه اول:
کسبرتبهبرترشهرتهراندرمسابقاتدرسهاییازقرآن

زینب سعیدی)پایههشتم(
کسبرتبهبرترشهرتهراندربیستوهفتمینکنگرهقرآنیمدارسسمپاد

زینب سعیدی)پایههشتم(رشتهحفظویژه،رتبهدوم
زینب سادات موسوی)پایههفتم(رشتهقرائت،رتبهدوم

برگزیدگانچهلمیندورهمسابقاتفرهنگیهنریفردا
گلسا سپه وند،داستاننویسی

دیانا سلیمی،داستاننویسی
فائزه کاویانپور،نشریهالکترونیک

مهدیه ابراهیمی،نقالی
سپیده زربینی،نقالی

ریحانه صدیقیان،پادکست
فاطمه نیری،ویدئوکست

هستی ملکوتی،هنرهایتجسمی
یاسمین تهامی،هنرهایتجسمی

سوگند بقایی،هنرهایتجسمی
هستی عسگری،هنرهایدستی

آوا عزیزی،عکاسی
سارینا بختیاری،تکنوازی

سیده سارا حسینی،وبالگنویسی
نرگس پیرزاده،پویانمایی

پروین مدیح،پویانمایی
برگزیدگاناستانیچهلمیندورهمسابقاتفرهنگیهنریفردا

پروین مدیح)پایههشتم(رتبهاولپویانماییاستانتهران
دیانا سلیمی)پایههفتم(رتبهاولداستاننویسیاستانتهران

آوا عزیزی )پایههشتم(رتبهاولعکاسیشهریاستانتهران
سوگند بقایی)پایههفتم(رتبهدومنقاشیآبرنگاستانتهران

فاطمه نیری)پایههشتم(رتبهسومویدئوکستاستانتهران
هستی عسگری)پایههشتم(رتبهسومپتهدوزیاستانتهران

گلسا سپه وند)پایههشتم(رتبهشایستهتقدیرداستاننویسیاستان

افتخارات فرهنگی متوسطه دوم:
برگزیدگانچهلمیندورهمسابقاتقرآنعترتونمازمنطقه۱۳

سپیده زربینی)پایههفتم(رتبهاولرشتهاحکام
ریحانه شاه محمدی)پایههشتم(رتبهاولرشتهحفظ

مهدیس رفیعی)پایههشتم(رتبهاولرشتهقرائت
نادیا حسینی)پایههفتم(رتبهدومرشتهانشاینماز
فاطمه لطیفی)پایههفتم(رتبهدومرشتهحفظویژه
زینب سعیدی)پایههشتم(رتبهدومرشتهحفظویژه

سارا داستانپور)پایهنهم(رتبهدومرشتهمفاهیم
نرگس پیرزاده)پایهنهم(رتبهدومرشتهقرائت

سارینا ساداتموسوی)پایههفتم(رتبهسومرشتهترتیل
هما بهرامی )پایههفتم(رتبهسومرشتهحفظ

پرنیان اشرف نژاد)پایههفتم(رتبهسومرشتهقرائت
پریسان حقیقت فر)پایههشتم(رتبهسومرشتهترتیل

فاطمه نیری )پایههشتم(رتبهسومرشتهانشاینماز
نازنین زینب نادری)پایههشتم(رتبهسومرشتهاحکام

سارینا بختیاری)پایههشتم(رتبهسومرشتهصحیفهسجادیه
مبینا پرچمی )پایهنهم(رتبهسومرشتهاحکام

کسبرتبهدوماستاندرمسابقاتپرسشمهر،بخشهنرهایایرانِ
قوی)رشتهآبرنگ(

بهار آقاجانی 
کسبرتبههایبرتردرسیامیندورهمسابقاتدرسهاییازقرآن

نیلوفر سادات الجوردی-رتبهاولکشوری
مبینا رهبر دوست-رتبهاولکشوری

ریحانه فتاحی -رتبهدومکشوری
فاطمه آل داود-رتبهدومکشوری

حنانه نجف زاده-رتبهدومکشوری
فاطمه حیدری منش-رتبهدومکشوری

سحر محمدی-رتبهسومکشوری
کسبرتبهبرترشهرتهراندربیستوهفتمینکنگرهقرآنیمدارسسمپاد

الهه برادران توحیدی)پایهیازدهم(رشتهحفظویژهرتبهاول
نیلوفر سادات الجوردی)پایهدهم(رشتهقرائترتبهاول
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خط ربرت
پذیرشوچاپمقالهششمینکنفرانسبینالمللیپژوهشدرعلومو
مهندسیوسومینکنگرهبینالمللیعمران،معماریوشهرسازیآسیا

سبا قانع بصیری)پایهیازدهم(
طرحشایستهتقدیرمحورشیمیونانوجشنوارهابنسینا

پرنیان خطیبیونازنین سعادتی)پایهییازدهم(
کسبمدالطالمقاماولمحورمعماریجشنوارهابنسینا

نگار سجادیومبینا بختیاریو بهاره صالح غفاری)پایهدهم(
کسبمدالنقره)مقامدوم(محورمعماریجشنوارهابنسینا

سبا قانع بصیری)پایهیازدهم(
طرحشایستهتقدیر،محورتدتاکجشنوارهابنسینا

هانیه احمدی)پایهدوازدهم(
کسبمدالنقره)مقامدوم(محورسمینارهایعلمیمعماریجشنواره

ابنسینا
پرستو مهاجروسارا کوهنوردودرسا حاجی عموشا)پایهنهم(

کسبمدالبرنز)مقامسوم(محورسمینارهایعلمیعلوماعصاب
جشنوارهابنسینا

 ستایش تراز منفردوهستی تراز منفردوریحانه سپهر آرا)پایهنهم(
کسبمدالبرنزمحوراختراعاتشیمیونانوجشنوارهابنسینا

یکتا زمردی 
کسبمدالنقره)مقامدوم(محورشیمیونانوابنسینا

عسل بابازاده)پایهیازدهم(
راهیابیبهمرحلهکشوریمحورزیستفناوری،گرایشماکروفتوگرافی

درجشنوارهعلمیپژوهشی
 الیا افشارکیا )پایهدهم(

راهیابیبهمرحلهکشوریمحورمسابقاتآزمایشگاهی،گرایش
نرمافزاردرجشنوارهعلمیپژوهشی

 سحر خزائیونیلوفر فوالدی شهری)پایهنهم(

افتخاراتپژوهشی:
کسبافتخاردرنخستیندورهجشنوارهدانشآموزیافرا

محورموشنگرافیک:
نرگسپیرزاده )پایه نهم( - رتبه اول

ملیکا وزیری و دینا اقرلو)پایههشتم(-رتبهدوم
محورسخنرانیعلمی:

ستایش جوادی و سرگل شهبال)پایههفتم(-رتبهاول
راهیابیبهمرحلهدومنخستینرویدادملیایدهشودبیرستانهای-

استعداددرخشان
آیسا فائزی)پایههشتم(

برگزیدگانهشتمینمسابقهبینالمللیدانشآموزیدانشمغز)مرحلهاول(
زهرا کالجی)پایههشتم(

نسترن ساربانی)پایهنهم(
مریم رهنما )پایهدهم(

ریحانه نقوی)پایهدهم(
کسبرتبهبرترجشنوارهملیدانشآموزیخواجهنصیرالدینطوسی،

رشتهمعماریوشهرسازی
پرستو مهاجرو سارا کوهنوردودرسا حاجی عموشا)پایهنهم(

نیکا رحمانی رادوترانه درکاهیانونگار گلشنی)پایهنهم(
پذیرشوچاپمقالهدراولینکنفرانسبینالمللیعمرانشهرسازی

معماریومحیطزیستوین–اتریش
روژینا اسدیوپرنیانخدابخشی)پایهییازدهم(

پذیرشوچاپمقالهدرنهمینهمایشملیمطالعاتوتحقیقات
نویندرحوزهزیستشناسیوعلومطبیعیایران

 فاطمه یزدان پاکوپرنیان اشرفی)پایهنهم(
کسبرتبهدوممسابقاتکفا)کاپفیزیکایران(

 فاطمه هوشنگی ماهرو ماجده طاهرخانیو بییورق باغرامیانو 
زهرا نوری)پایهنهم(

راهیابیبهمرحلهپایانیداوریمحورمعماری-عمرانجشنوارهجوان
خوارزمی

روژینا اسدیوپرنیان خدابخشی)پایهییازدهم(
کسبمدالنقرهدرجشنوارهعلومزندگیاندونزی

 ستایش تراز منفردوهستی تراز منفردوریحانه سپهر آرا)پایهنهم(
پذیرشوچاپمقالهدردومینکنفرانسشهرسازی،معماری،عمران،

محیطزیست،اسلونروژ
سبا قانع بصیری)پایهیازدهم(

به امید موفقیت های روزافزوِن
شما عزیزان دبیرستان فرزانگان4 
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