
  برنامه هاي فوق ليست كالس
  توضيحات  مخاطب  نام دبير  گروه پژوهشي  روز تشكيل كالس  عنوان كالس رديف

1  
  نشست ديني

 )پرسش و پاسخ(
 اسالمي علوم و معارف  دوشنبه

مراد،  آقايان عبدي
فراهاني، نورهاني و 

  صادق
آموزان در  ئواالت دانشبرگزاري سير مطالعاتي از كتابهاي شهيد مطهري و پاسخ به س پايه اول و دوم

  ...هاي اعتقادي، تاريخي، ديني و زمينه

  و پاسخ به شبهات مهدويت) عج(برگزاري كالس معرفت و شناخت امام زمان پايه اول و دوم  مراد آقاي عبدي اسالمي علوم و معارف  شنبه سه )مهدويت(شناسي  جريان  2

  برگزاري كالس تفسير و تبيين برخي نكات و آيات در موضوعات مختلف پايه اول و دوم  آقاي نورهاني اسالمي رفعلوم و معا  ها شنبه صبح سه تفسير موضوعي قرآن كريم  3

  هاي تخصصي اعتقادات و علم كالم برگزاري دوره كالس پايه اول و دوم  آقاي صادق اسالمي علوم و معارف  دوشنبه  اعتقادات تخصصي  4

  خواني قرآن و تواشيح برپايي كالس تخصصي جمع پايه اول و دوم  آقاي پوالدي مياسال علوم و معارف  شنبه سه  نشست قرآني  5

با هماهنگي شرح مناجات خمسه عشر  6
   پايه اول و دوم  آقاي رضوي علوم و معارف اسالمي  آموزان دانش

7  
  علوم اعصاب

)Neuro science( 
  زيست دوشنبه و پنجشنبه

آقايان تبريزي، 
افراسيابي و 

  زاده حسن
     اولپايه

8  
علوم اعصاب محاسباتي 

)Computational  
Neuro science( 

    پايه اول  آقاي پاكاريان  زيست  پنجشنبه

9  
افزار  آموزش پيشرفته نرم

 .ندباش نام در اين كالس مي اند مجاز به ثبت آموزان پايه دوم كه قبالً متلب كار كرده دانش  پايه دوم  آقاي پاكاريان  زيست  دوشنبه  ) MATLAB(متلب 

10  
افزار  آموزش مقدماتي نرم

   پايه اول و دوم  آقاي پاكاريان  زيست  شنبه سه  ) MATLAB(متلب 



11  
 علوم مباحث ويژه در

  زيست  پنجشنبه )Neuro science(اعصاب 
آقايان پاكاريان، 

زاده،  مهدوي، حسن
  تبريزي، افراسيابي

    پايه دوم

آقاي كريمي   رياضي  يكشنبه  طراحي بازي فكري  12
  اي ي صفحه دونفره هاي استراتژيك طراحي بازي پايه اول و دوم  اسانيخر

13  
هاي كوچك و  نهايت بي

   پايه اول و دوم  آقاي ميرابي  رياضي  دوشنبه  هاي بزرگ نهايت بي

14  
مباحثي در نظريه اعداد 

  هاي كار با آنها ته شده در نظريه اعداد پيشرفته و روشكار گرف معرفي ابزارهاي به پايه اول و دوم  آقاي جهانگيري  رياضي پنجشنبه زنگ اول  پيشرفته

15  
درآمدي بر نظريه كدگذاري 

)Coding(  معرفي نظريه كدگذاري، روش كار با آن و كاربردها و استفاده از اين نظريه در حل مسائل  پايه اول و دوم  آقاي جهانگيري  رياضي پنجشنبه زنگ دوم
  رياضي

16  
مسائل و ساختارهاي خالق 

هاي خالق موجود در طرح و حل مسائل رياضي و پيگيري  مطالعه و بحث در مورد ايده پايه اول و دوم  آقاي جهانگيري  رياضي پنجشنبه زنگ سوم   رياضيدر
  آنها

آشنا شويد و يك پروژه كوتاه بعدي سازي  افزار سه در اين كالس قرار است با يك نرم پايه اول و دوم  لو آقاي خدابنده  علوم انساني و هنر  شنبه سه  انيميشن  17
  .آموزان ساخته شود انيميشن در پايان دوره توسط دانش

هاي كوچك  هاي مهم معماري و انجام طرح ي پروژه آشنايي مقدماتي با معماري و مشاهده پايه اول و دوم  آقاي هاشمي  علوم انساني و هنر  يكشنبه  معماري  18
  .هاي اين كالس است مقياس معماري از خروجي

   پايه اول و دوم  آقاي پرويزي  كامپيوتر  يكشنبه  ها نظريه بازي  19

   پايه اول و دوم  آقاي اخوان  كامپيوتر  دوشنبه  شناسي الگو بازي  20

21  
  ماشينيادگيري 

)E-Learning(  پايه اول و دوم  محمدي آقاي گل  كامپيوتر  يكشنبه   

   ايه اول و دومپ  آقاي زماني  كامپيوتر  دوشنبه  نويسي اندرويد برنامه  22

  افزار طراحي به كمك نرم  23
Solid Works - A 

پايه اول   پي آقاي نيك  مكانيك  يكشنبه
  )مكانيك(

آموزان قبل از انجام هر  باشد كه دانش  مي3Dصورت  افزار جهت طراحي به اين نرم
آموزان سال اول  براي دانش. افزار طرح را مدل نمايند بايست در اين نرم اي مي پروژه

  .لزامي استا



  افزار طراحي به كمك نرم  24
Solid Works - B 

پايه اول   نژاد آقاي فرخ  مكانيك  دوشنبه
  )مكانيك(

آموزان قبل از انجام هر  باشد كه دانش  مي3Dصورت  افزار جهت طراحي به اين نرم
آموزان سال اول  براي دانش. افزار طرح را مدل نمايند بايست در اين نرم اي مي پروژه

  .امي استالز

  افزار طراحي به كمك نرم  25
Solid Works - C 

پايه اول   آقاي طهماسبي  مكانيك  شنبه سه
  )مكانيك(

آموزان قبل از انجام هر  باشد كه دانش  مي3Dصورت  افزار جهت طراحي به اين نرم
آموزان سال اول  براي دانش. افزار طرح را مدل نمايند بايست در اين نرم اي مي پروژه

  .ي استالزام

  افزار طراحي به كمك نرم  26
Catia  

پايه اول   آقاي رنجبر  هوافضا  دوشنبه
  )هوافضا(

آموزان قبل از انجام هر  باشد كه دانش  مي3Dصورت  افزار جهت طراحي به اين نرم
آموزان سال اول  براي دانش. افزار طرح را مدل نمايند بايست در اين نرم اي مي پروژه

  .الزامي است

همه   آقاي صابر  مكانيك  دوشنبه  سازي با ماكت مدل  27
  آموزان دانش

نمايي از تمام اشياء، جهت ساخت هر وسيله ابتدا يك نمونه در ابعاد كوچكتر ساخته 
آموزان با ساخت نمونه  در اين كالس سعي بر اين است تا دانش. معناي ماكت شود، به مي

  .اوليه آشنا شوند

28  
ككاربرد فناوري نانو الكتروني

  آشنايي با فناوري نانو و تأثير و كاربرد آن در قطعات و مدارهاي الكترونيكي پايه اول و دوم  آقاي فيروزي آراني  الكترونيك  يكشنبه )IEEEبا همكاري مؤسسه (
  )IEEEهمراه با اهداء گواهينامه (

29  
  كننده عملياتي تقويت
)op-Amp(  ي كار با  معرفي و شيوه پايه اول و دوم  آقاي ميرجعفري  الكترونيك  دوشنبهop-Ampو كاربردهاي آن در صنعت، پزشكي و الكترونيك نوين  

مند به اين رشته هستند و در گروه  آموزاني كه عالقه آموزش مباني الكترونيك براي دانش پايه اول و دوم دوست آقاي حقيقت  الكترونيك  شنبه سه  الكترونيك مقدماتي  30
  .كنند فعاليت ميپژوهشي ديگري 

پايه دوم   آقاي شهسواري  الكترونيك  يكشنبه  كنترل در مهندسي  31
  ها و كاربرد آن در صنعت و مهندسي مباحثي در كنترل سيستم  )الكترونيك(

32  
سازي خودكار  پياده

مدارهاي ديجيتال 
)VHDL(  

 CPLD و FPGAهاي  نويسي براي تراشه  كمك برنامهافزار به آموزش تعريف سخت پايه اول و دوم  آقاي باقرزاده  الكترونيك  دوشنبه

پايه اول   دبيران گروه  الكترونيك  يكشنبه و دوشنبه   الكترونيكگاهآزمايش  33
  .عنوان تكليف هر هفته مشخص شده است هايي كه به زمان آزاد براي انجام آزمايش  )الكترونيك(

با هماهنگي خواني نمنيدوره مطالعاتي فا  34
 پايه اول و دوم  دبيران گروه  يزيكف  آموزان دانش

 The Feynman Lecturesهاي اين دوره مطالعاتي، متن انگليسي كتاب  در نشست
on Physicsبه زبان (شده  شود و سپس موضوع مطرح  در جمع خوانده و ترجمه مي

براي اطالعات بيشتر درباره فاينمن و اين . گيرد مورد بحث و گفتگو قرار مي) فارسي
  .در اينترنت جستجو كنيدكتاب او 



 كارگران و يانآقا  فيزيك پنجشنبه زنگ دوم  كاربرد رايانه در فيزيك  35
 پايه اول و دوم  دكتر سيدعاليي

هاي دنياي اطراف  تر پديده ها از ابزارهاي متنوعي براي فهم و توصيف دقيق پيشه فيزيك
سازي  ي، استفاده از شبيهشناخت هاي پديده عالوه بر انجام آزمايش. كنند خود استفاده مي

ها به كار برده  پيشه نيز رويكرد متداولي است كه توسط دانش) كامپيوتري(اي  رايانه
هايي واقعي، نحوه استفاده از  آموزان همراه با مثال در اين دوره، دانش. شود مي
شركت در اين دوره . اي را براي حل مسائل فيزيكي ياد خواهند گرفت سازي رايانه شبيه
آموزان پايه اول عضو گروه پژوهشي فيزيك و ديگر عالقمندان به  ه تمامي دانشب
 در پايان دوره مسائلي از مسابقات. شود سازي كامپيوتري مسائل فيزيك توصيه مي شبيه

IYPT به عالوه آشنايي و استفاده . گيرند سازي مورد بررسي قرار مي هاي شبيه با روش
  .سازي بخشي از مطالب اين كالس است هاز سيستم عامل لينوكس براي شبي

 .شده در كالس است هاي هفتگي براي يادگيري مطالب ارائه اين كالس داراي تمرين: توجه

  پايه دوم  آقاي آقاپور  فيزيك پنجشنبه زنگ دوم  2حسابان در فيزيك   36

در اين . گيريم هاي پيشين براي ساخت زبان مناسب براي توصيف طبيعت را پي مي قدم
رويم و زبان رياضي خود را در  هاي مختلفي از دنياي فيزيك مي ير به سراغ گوشهمس

تمركز اين بخش بر . گيريم هاي مختلف به كار مي بررسي و توصيف مسائل و پديده
به عالوه ضمن .  بعد و اندكي الكترومغناطيس خواهد بود3 و 2مسائلي در مكانيك در 

ي، خود را نيازمند به ابداع و بررسي تشكر از دكارت و دستگاه مختصات دكارت
نياز اين درس  آموزاني كه پيش تنها دانش .هاي مختصات ديگر خواهيم ديد دستگاه

اند، اجازه شركت در اين  اند و يا با من هماهنگ كرده را گذرانده) 1حسابان در فيزيك (
 .هد شد در ترم آينده ارائه خوا1در ضمن كالس حسابان در فيزيك . كالس را دارند

37  
مقدماتي بر فيزيك سوپ 

 پايه اول و دوم  آقاي پرهيزكار  فيزيك پنجشنبه زنگ سوم  قارچ

. پوشاند اي از خامه با ضخامت بسيار كم سطح سوپ را مي آيند و اليه ها باال مي چربي
تواند مانع ته گرفتن آن شود، چراكه بقيه جريانات  اكنون تنها همرفت اجباريست كه مي

داريم و با ضميري آگاه به روشي كه بهترين  بنابراين مالقه را با هم برمي. اند ادهاز كار افت
اي بكشيم و  كاسه. زنيم تا اينكه ديگر آماده مصرف شود حالت آن است، سوپ را هم مي

  .فيزيك را بخوريم
هاي رمانتيك كه بگذريم بايد خدمتتان عرض كنم كه اين كالس، در سطح  از قسمت

اهد داشت و اما فيزيكي سطح باالتر، گرچه هر دو را از مقدمات شروع خوبي آشپزي خو
مندان بايد آماده حل تماريني هم از جنس آشپزي و هم از  بنابراين عالقه. خواهيم كرد

در ضمن شايان ذكر است كه  .پاي كالس حركت كنند جنس فيزيك باشند تا بتوانند پابه
است اما احتماالً اين بيشتر از دو جلسه را به گرچه در عنوان تنها سوپ قارچ نوشته شده 

 .خود اختصاص نخواهد داد و ما به غذاهاي بسيار ديگر خواهيم پرداخت
  .دليل كمبود جا ظرفيت كالس محدود است به: توجه

  

  
  



  18:00 الي 16:30روزهاي شنبه و چهارشنبه از ساعت   :برنامه هاي فوق زمان كالس: 1تذكر 
  17:00 الي 15:30شنبه از ساعت  نبه، دوشنبه و سهروزهاي يكش                  
  9:20 الي 8:00زنگ اول از ساعت   :روزهاي پنجشنبه                  
  10:50 الي 9:30زنگ دوم از ساعت                             
  12:20 الي 11:00زنگ سوم از ساعت                             
  .شود  برگزار مي7:45 الي 7:00هاي صبح از ساعت  كالس                  

  

  .باشد  مي23/7/93شنبه چهاربرنامه حداكثر تا روز  هاي فوق نام در كالس مهلت ثبت: 2تذكر
  .نام به دفتر معاونت پژوهشي مراجعه نمائيد  ثبتجهت               


