
متوسطه اول و دوم
پایه های هفتم تا دهم

1400-1401آذر ماه سال تحصیلی 

وزارت آموزش و پرورش
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

4مجتمع آموزشی فرزانگان 

پژوهشی علمی وبینارهای گزارش

(ویژه برنامه هفته پژوهش)



بهثروتبکسوجهاندرکشورعلمیجایگاهارتقایبرایفناوریبهدستیابیوعلمتوسعهوتولید
دانشمندان،نخبگان،پژوهشومطالعهمرهونعمومی،رفاهومردمزندگیوضعبهبودمنظور

.استمدارسحتیوتحقیقاتیمراکزوپژوهشکده هاودانشگاه هافناورانومحققان

راشورکدرپژوهشامرمختلفابعادرویبرتمرکزوتوجهکهاستمناسبیفرصتپژوهش،هفته
امرمتولیعنوانبه4فرزانگانآمورشیمجتمعپژوهشواحدمنظورهمینبه.می آوردفراهم

تحتبرنامه ایویژهپژوهشهفتهمناسبتبهگذشتهسال هایمطابقمجتمع،ایندرپژوهش
اب،اعصعلومفردی،توسعه:نظیرجذابیومتنوعحوزه هایدرپژوهشی–علمیوبینارهایعنوان

تحصیلیسالماهآذر27مورخشنبهروزدررازیستیعلوموروانشناسیکارآفرینی،محیط زیست،
.نمودبرگزار15:30لغایت11:30ساعتاز1400



پژوهشی-وبینارهای علمی اطالع رسانی 
پوستر جدول زمان بندی



پژوهشی-وبینارهای علمی اطالع رسانی 
پوستر وبینارها



پژوهشی-اطالع رسانی وبینارهای علمی 

سایت مدرسه

دشاپیام رسان گروه های کالسی



وبینار لذت یادگیری

:سرفصل ها
رشدفكرطرز.1
يادگيرىومغز.2
پرهياهودنيایدرتمركز.3
كارىاهمالمديريت.4
شكوفايی.5

:معرفی
فردیتوسعهمباحثمدرسوروانشناس✓
سمپادفارغالتحصیل-اعصابعلومحوزهدرفعال✓
اعصابعلومومغزپژوهشمدرسوپژوهشگر✓
١٤٠٠سالدرمغزدانشبرگزيدهمروج✓
بوکَگپآکادمیبنیانگذار✓
نوجوانبرايجرأتورزيمهارتحوزهدركتابمؤلف✓
(جافكرىاالسالم،شرعمهرساكندل،)پادکستر✓



وبینار لذت یادگیری



!وبینار رد پای لباس هایت را دنبال کن
:سرفصل ها

لباس؟خریدلذتبخشیوجذابیتچرایی.1
است؟چقدرمالباسهایواقعیبهای.2
میکند؟پرداخترابهااینکسیچه.3
خوب؟لباسخریدوانتخابشرایطبهترین.4

:معرفی
سوئدRiaدانشگاهازپایدارپوشاکتولیدوتأمینزنجیرهارشدکارشناسی✓
فرانسهdelamodکالجازپارچهسازیآموختهدانش✓
دانشگاهمدرسوتهراندانشگاهDBAدکترایدانشجوی✓
ایراندریونسکوجهانیسازمانپایدارُمدکارگروهرییس✓
ایرانمدارسپوشاکوسالمتایمنیدبیرکارگروه✓
نداسبرندوپایدارُمدسبزطراحانُسرمه،مدخانهمؤسسومدیر✓
فجرلباسوُمدملیجشنوارهداوروسیماوصداهنریکارشناس✓



!وبینار رد پای لباس هایت را دنبال کن



شغلیوبینار آشنایی با مشاغل و مسیر 

:سرفصل ها
استعدادهاشناختاهمیت.1
استعدادهاشناساییچگونگی.2
شغلیمهارتهایکسبچگونگی.3
آیندهسال10پرطرفدارشغلهای.4

:معرفی
مدرستربیتدانشگاهمدیریتارشدکارشناسی✓
پلهبهپلهکارآفرینیونوآوریمرکزبنیانگذار✓
کارآفرینیمشاورومدرس✓
بانوانکارآفرینیحوزهدرفعال✓
(مجوزاخذحالدر)کارآفرینیمسیرکتابمؤلف✓



شغلیوبینار آشنایی با مشاغل و مسیر 



مغزوبینار جستجوی معنای زندگی در 

:سرفصل ها
(انسانمغزوفرهنگجامعه،بااخالقیرفتارارتباط)مغزدراخالق.1
(انسانمغزدرِالِمانیکزیباییدلیل)مغزدرزیباییشناسی.2
(مغزعملکردباانسانرفتاراختیارارتباط)مغزدرآزاداراده.3

:معرفی
بهشتیشهیددانشگاهپزشکیآموزشارشدکارشناسیدانشجوی✓
ایرانپزشکیعلومدانشگاهپزشکیهفتمسالدانشجوی✓
دانشجویانعلمیالمپیادافتخاردیپلم1وبرنزمدال2دارنده✓
اعصابعلومتازههایفصلنامهتحریریهدبیر✓
یزسالمتانسانیعلومنشریهسیاستگذاریشورایومؤسسعضو✓
Brainمنتخبانمدرسهمدرس✓ bee-سمپادفارغالتحصیل



مغزوبینار جستجوی معنای زندگی در 



گزینیوبینار مهارت هدف 
:سرفصل ها

هدفانتخابشرطهایپیش.1
صحیحگزینیهدفویژگیهای.2
استراتژیکبرنامهریزی.3
هدفانتخابمختلفابعاد.4
زندگیمتغیرهسهمعادله.5

:معرفی
عمومیروانشناسیدکترای✓
بالینیروانشناسیارشدکارشناسی✓
ملیتیمهایروانشناسودانشگاهاستاد✓
المپیکملیکمیتهروانشناسیکمیسیونعضو✓
میزرویتنيسوفوتبالفدراسيونروانشناسیکمیسیونعضو✓
ورزشیروانشناسیمقدماتیاصولکتابمؤلف✓



گزینیوبینار مهارت هدف 



ژنوموبینار راز 
:سرفصل ها

1.DNAزندگیمولکول
انسانژنوماسرارآمیزدنیای.2
ژنتیکیشجرهنامه.3
DNAردپای.4
بیماریشناساییجرمشناسی،.5

:معرفی
میکروبیولوژیدکترای✓
فناوریزیستحوزهدرآموزشیسابقهسال۱۲✓
فناوریزیستکشوریقطبمدرس✓
فناوریزیستدانشآموزیباشگاهمدرس✓
متعدددانشآموزیمسابقاتداور✓
طالقانیبیمارستانکبدوگوارشبخشپژوهشگر✓
دانشآموزیاستارتاپاولدورهبرگزارکنندهومجری✓



ژنوموبینار راز 



پژوهشی-نتایج نظرسنجی وبینارهای علمی 

%88
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خوب
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%90
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!کنوبینار رد پای لباس هایت را دنبالریوبینار لذت یادگی

پژوهشی–وبینارهای علمی از دانش آموزان میزان رضایت 



پژوهشی-نتایج نظرسنجی وبینارهای علمی 

%80
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%3%2

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

%89
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پژوهشی–وبینارهای علمی از دانش آموزان میزان رضایت 

وبینار آشنایی با 
یمشاغل و مسیر شغل

وبینار جستجوی 
معنای زندگی در مغز



پژوهشی-نتایج نظرسنجی وبینارهای علمی 

%80

%15

%3
%2

عالی

خوب

متوسط

ضعیف
%77

%18

%4
%1

وبینار راز ژنومیوبینار مهارت هدف گزین

پژوهشی–وبینارهای علمی از دانش آموزان میزان رضایت 



پژوهشی-علمی گزیده نظرات دانش آموزان پیرامون وبینارهای 


