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  تابستان، بهار آموزش، پژوهش و فرهنگ

  در دبيرستان عالمه حلي تهران
  

  

  
مدارس، شروع تابستان  اكثرهميشه از زمان تحصيل خودمان تا امروز در 

ها و  باالي برنامهشناسيم. ليكن حجم  مي» تعطيالت تابستاني«عنوان  را به
، انسان را به ياد آماده شدن تهران ها در دبيرستان عالمه حلي ريزي برنامه

هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي همگي  اندازد. گروه براي بهار و عيد مي
را نويد شدن براي امر مهمي  مهياهاي منظمشان  با ترددها و جلسه

لت مسئله بااهميتي را كه به استقبال رفتن و بزرگداشت و منزدهند  مي
   دهد. اين همان بهار تابستان در عالمه است. نشان مي

  تان در بهار پژوهش، آموزش و فرهنگ مبارك. عيد تابستاني
  

  مهدي رضوي اميري
  مدير دبيرستان عالمه حلي تهران

  
  
  

خصوص امسال كه  به آموزان است. هاي دانش سال دوم دبيرستان در عالمه حلي تهران سال شكوفايي واقعي توانايي
آيند.  شمار مي گاه مهمي براي مسئوالن دبيرستان به شوند و تكيه نحوي ارشد محسوب مي آموزان سال دوم به دانش

ي سمپادي بودن است و ديگر هر آنچه كه از يك  ها در حوزه سال دوم، سال بلوغ است. سال به عرصه رسيدن بچه
بروز كند.  بايدها،  رود در اين بچه نوآوري و علم و فرهنگ انتظار ميي خالقيت،  آموز عالمه حلي در حوزه دانش
  زند. آموز سمپادي رقم مي مالكي را در شناخت دانش» بايد«و اين » بايد«گوييم  مي
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شود و از  ند. سالي است كه المپياد جدي ميداركنكور دستي بر آتش واهاي آموزشي تسال دوم سالي است كه مح
هاي سال دوم، ديگر بچه نيستند،  شود. بچه هاي دوم متبلور مي هاي بچه ت كه سمينار در دستتر سالي اس همه مهم

  دهند، اما... جواناني خاص هستند كه كارهاي خاص انجام مي
تنها پروانه  ي تعاريف بمانيم، نه نتظارات است و اگر در پيلهاش ا ها كه گفتيم همه اما، همه چيز را با هم ببينيم! اين

تنگ و تاريك خودمان خواهد ماند.  ي همان پيله ،افق نگاهمان بلكه .و پري براي پرواز نخواهيم داشتم شد نخواهي
ي ضخيم پيله را، كه تار و پودي سخت درهم تنيده  شي آنگونه داشته باشيم كه ديوارهبراي پروانه شدن بايد تال

  دارد، بشكافيم.
توجهتان را  ،اي فلزي به رنگ سبز دريايي زيري نباشيد، پيكره ر سربهشويد، اگر خيلي پس از در دبيرستان كه وارد مي

آموزان دبيرستان با كمك يكي  از دانشاست كه هفت هشت تا  )زيردريايي يونس(ي فلزي  كند. اين پيكره جلب مي
ان صورت بيست سال پيش ساختند. از آن زمان تا االن، خيلي كارهاي بزرگي در دبيرستنزديك به هايشان،  از مربي

درد بخورتر هستند. زيردريايي شايد نماد همان ماهي  شود، كه به گرفته است، اما برخي كارها هست كه ماندگار مي
موشك  ؟ديا را كه خوانده »و ذالنّون اذ ذهب مغاضبا«نجات داد.  يانس را از گرداب بالبزرگي باشد كه حضرت يو

  .»سماء انفطرت ...لاذا ا«شد حاال شايد در وجه رسد از همان جنس و رنگ با نظر مي انشقاق هم به
ي  انتها، و اين آن چيزي است كه شايسته شود از عمق درياها تا آسمان بي ي پرواز مي نسل عالمه حلي تهران آماده

  آموز ارجمند دبيرستان عالمه حلي تهران است. دانش
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  ها نحوه ثبت نام و هزينه كالس
 يهاي رسمي آموزش هاي كالس محيطي كامالً آزاد و علمي و فارغ از دغدغه تابستان فرصت مغتنمي است تا در

 تر دنبال نمائيد. بتوانيد در ارتقاي سطح علمي خود بكوشيد و عالئق خود را بهتر و گسترده
  ذكر چند نكته خالي از لطف نخواهد بود:

هفته تشكيل  4مردادماه به مدت  2تا روز چهارشنبه آغاز شده و تيرماه  8هاي تابستاني از روز شنبه  كالس - 1
 گردند. مي

 گردند. برگزار مي 14:50الي  8ي هر هفته از ساعت شنبه تا چهارشنبهها در روزهاي يك كالس - 2
 باشد:مي ايام قبل از ماه مبارك رمضاندقيقه و به صورت زير در  80ها  هاي كالس مدت زنگ - 3

  .13:30 -14:50زنگ چهارم:   11:15 – 12:35زنگ سوم:    9:40 – 11:00زنگ دوم:    8:00 - 9:15زنگ اول: 
  به پايان خواهد رسيد. 13دقيقه اي بوده و ساعت  60ن كالس ها زمامدت نكته: در ماه مبارك رمضان 

تشكيل نفر)  8(حداقل آموزان، در صورت به حدنصاب رسيدن نام دانش هاي تابستاني پس از ثبت كالس - 4
  گردند. مي

الي  2در تاريخهاي به صورت حضوري  يا  ب)  سايت الف) طريق دو از هاي تابستاني اليتنام فعزمان ثبت - 5
  .تير ماه انجام مي پذيرد. 5

  رسند، از طريق سايت دبيرستان اطالع رساني مي گردد. حد نصاب نميهايي كه به  كالس - 6
ها نسبي با تمامي كالس ها مطالعه نموده، تا آشناييها را براي تمام گروهسعي نماييد قسمت شرح كالس - 7

 گيري نماييد.نام تصميمداشته باشيد، سپس بر اساس عالقه خود براي ثبت
 نماييد.دقت كامالً خود  هاي انتخابي كالسي در تداخل زماننسبت به عدم وجود خواهشمند است  - 8

  
  
 

  باشد:هاي تابستاني به صورت زير مينام در فعاليتمراحل ثبت
  
 

   www.Helli.irتيرماه از طريق سايت دبيرستان به آدرس  6الي  2 روز از) Online( بصورت برخط - 1
 طريق درگاه پرداخت اينترنتي قابل پرداخت است.پرداخت شهريه از  انجام مي پذيرد و

محل دبيرستان عالمه در  13صبح الي  8تيرماه همه روزه از ساعت  5الي  2بصورت حضوري از روز  - 2
  حلي تهران

  



   4 

  گردد كه به شرح زير است: ، پژوهشي و المپياد برگزار ميفرهنگ و هنري  هاي تابستاني مركز در سه حوزه برنامه
  

  :فرهنگ و هنر
  باشد: پيشنهادي معاونت تربيتي به شرح ذيل مي 92هاي تابستاني  بدينوسيله برنامه كالس

  

  هاي اختصاصي: كالس - 1
  انيميشنكالس: عنوان

  مچهارزنگ اول تا دوشنبه روز: نام دبير:
  شود: در طول دوره به دو محور اصلي پرداخته مي

  افزار ) انجام پروژه و ساخت آن توسط نرم2) مباحث تئوري و طراحي           1                              
  

  ثقلينعنوان كالس: 
  دوم دوشنبه زنگ اول وروز: نام دبير:

  قرائت آيات منتخب قرآن مجيد و بررسي و پژوهش در مورد تفسير موضوعي و روايي آيات كريمه
  

  عكاسي عنوان كالس:
  دوشنبه زنگ سوم و چهارمروز: نام دبير:

  اصول اوليه عكاسي:
  رافزا با نرم ) اصالح عكس4شناسي      ) زيبايي3) آشنايي با دوربين     2) كادرشناسي     1           

 
  (كاهش وزن)ايروبيك عنوان كالس: 

  زنگ اولو چهارشنبه دوشنبهروز:  آقاي قلي پورنام دبير:
 

  
  پنگ پينگعنوان كالس: 

  و چهارشنبه زنگ چهارم دوشنبه زنگ دومروز:  آقاي نجفينام دبير:
 

  
  ووشوعنوان كالس: 

  ارشنبه زنگ دومدوشنبه زنگ سوم و چهروز:  آقاي رسولينام دبير:
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  بدنسازيعنوان كالس: 

  دوشنبه و چهارشنبه  زنگ چهارمروز:  آقاي قلي پورنام دبير:
 

  
  مستند سازيعنوان كالس:

  چهارشنبه زنگ اول، دوم و چهارمروز: نام دبير:
  يد شد.آشنا خواه»تدوين«ـ » فن مصاحبه«ـ»كارگرداني«اصول و مباني مستندسازي:در اين دوره با 

  
 خوشنويسي تحريريعنوان كالس: 

  چهارشنبه زنگ اول و دومروز: نام دبير:
  نويسي با خودكار و مدادراهكار و شيوه جديد و نوين خوشنويسي و زيبايي

  
 جلسه عمومي نقد فيلمعنوان كالس: 

 چهارشنبه زنگ سومروز:  صفريآقاي نام دبير: 
  تحليل و نقد و بررسي پرسش و پاسخ كارشناسي                       نحوه برگزاري: پخش فيلم          

 محل برگزاري: سالن اجتماعات شهيد بهشتي
  

  خطاطيعنوان كالس: 
  چهارشنبه زنگ چهارمروز: نام دبير:

  آموزش خط نستعليق
  

 گروه نمايشعنوان كالس: 
  چهارشنبه زنگ چهارمروز: آقاي عوض بيگينام دبير:

  يي با اصول و مباني نمايش و تشكيل گروه تئاتر مركز براي انجام كارهاي نمايشي مناسبتيآشنا
  

  روزه: برگزاري اردوهاي يك - 2
  

  تير ماه 16زمان اردو: يكشنبه 
  مكان: آهار شكراب

  صبح 8ساعت حركت: 
  تير ماه 12الي  9 نامه و تحويل آن:  تاريخ دريافت رضايت
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  حتماً مطالعه نمايند) -به دوم-اول  (دانش آموزان پايهي ژوهشپ

باشد و براي  پروژه ميكنترل گردد كه يك بخش آن بخش  در حوزه پژوهشي، دوره تابستاني به دو بخش تقسيم مي
  باشند. پژوهشي هستند كه اختياري ميآزاد هاي  آموزان اجباري است و بخش ديگر كالس دانش

  
  ها: پروژه كنترلالف) بخش 

اي بر شروع كار پژوهشي سال آينده و  هاي سال اول و در عين حال مقدمه ت تكميل آموزشدر حقيقاين بخش 
  باشد و داراي اهميت بسياري است. سمينار علوم و فنون و جشنواره خوارزمي مي امين سي

  باشد: روند كار به صورت مشخص به شرح زير مي
و  پروژه و پيشنهاد پروژه خود در حضور دبيران گروهشود تا طراحان آن، از  براي هر پروژه زماني تخصيص داده مي 

توانيد از ابزارهاي مختلف  و شما مي صورت شفاهي بوده آموزان، دفاع نمايند. اين دفاع به هيأت داوران و ديگر دانش
  براي توجيه بهتر داوران استفاده نمائيد.

ي پژوهشي سال اول، نمره پژوهشي سال ها امتياز كسب شده در جلسه دفاع و نمره كسب شده در كالس :1تبصره 
  اول شما را تشكيل خواهد داد.

اجازه ادامه  ،حداقل امتياز قابل قبول را كسب كنند ،آموزاني كه بتوانند در جلسات دفاع فقط و فقط دانش :2تبصره 
  .داشتخواهد  راهاي پژوهشي سال دوم  فعاليت در كالس

پذيرد. همچنين اولويت ارائه در  انجام مي 2هاي ذكر شده در تبصره  حمايت مادي فقط و فقط از پروژه :3تبصره 
  يابد. ها تعلق مي سمينار علوم و فنون و جشنواره خوارزمي، به اين پروژه

  /خرداد ماه صورت پذيرفت)27در تاريخ يكشنبه باال (البته قابل ذكر است كه فرايند 
  

و يا تمايلي به  اند كردهنقابل قبول در جلسات دفاع را كسب  هايي كه حداقل امتياز طراحان و مجريان پروژهفهرست 
  خرداد از طريق سايت اعالم خواهد شد. 2ادامه كار پژوهشي در سال آينده ندارند ، تا تاريخ 

تابستان كه در هاي پژوهشي  در كالسموظفند ، اسامي آنها اعالم نگرديده استهايي كه  طراحان و مجريان پروژه
  د. ننماي شركت نموده و اقدام به تكميل پروژه خود ه در زنگهاي اول و دوم  روزهاي چهارشنب

داوري درصدي و پس از  50صورت  به، ها، باتوجه به اعالم برآورد هزينه در پيشنهاد پروژه  حمايت مالي از اين پروژه
  گيرد. تعلق مي بخش به پروژه 2دوم و سوم در 

  هزينه شركت در كالس از دانش آموزان دريافت نمي گردد.ان عنو تابستان هيچ مبلغي به: در 1تبصره 
ها  حمايت از پروژه% از پروژه) مبلغي به عنوان 30: تا قبل از برگزاري جلسه دفاع دوم (پيشرفت حداقل 2تبصره 

  پس از آن انجام مي گيرد. ها  گردد و همه پرداخت پرداخت نمي
پس از  هر هفتهي خود، دفترچه گزارش پروژه تهيه نمايند و : همه دانش آموزان موظفند براي طرح ها3تبصره 

  ثبت گزارش فعاليت پروژه خود، آن را به امضاء دبير راهنماي خود برسانند.  
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كرده و از پروژه  كتشر داوريبار در جلسات مينار علوم و فنون حتماً بايد دو ر ادامه كار در سال تحصيلي تا سد
اند، حذف و يا به  هايي كه از پيشرفت مناسبي برخوردار نبوده ه ممكن است پروژهخود دفاع نمائيد. در اين مرحل

  آموزان ديگري سپرده شود. دانش
ها بايد  گردد، پروژه هفته مانده تا سمينار برگزار مي 3دفاع كه به فاصله زماني  در آخرين جلسه پيش :1تبصره 

  در سمينار علوم و فنون صادر گردد. مجوز حضور پروژه تا درصد داشته باشند90پيشرفت باالي 
اند،  تكميل نموده داوري مرحله اولبدون گذراندن به صورت انفرادي و آموزان  دانشخود هايي كه  پروژه :2تبصره 

  و از پروژه خود دفاع نمايند. هدداوري آخر شركت نمودر جلسه  بايد،جهت دريافت مجوز حضور در سمينار 
، تشكيل امتياز داوريامتياز آن با امتياز جلسات جمع گيرد و  ها صورت مي اوري پروژهد ،در زمان برگزاري سمينار

المللي  هاي بين به جشنواره خوارزمي و جشنواره ، آنهاهاي برتر پروژهپس از تشخيص ها را خواهد داد و  نهايي پروژه
  گردند. معرفي مي

  
  

  در جشنواره خوارزمي حائز مقام كشوري گردند: هايي كه بخشي از امتيازات در نظر گرفته شده براي پروژه
  جايزه نقدي - 1
  رتبه كشوري و تنديس از مقامات عالي لوح تقدير - 2
  شده، معدل و ريز نمرات) (باتوجه به مقام كسب دريافت سهميه ورود به دانشگاه - 3
هزينه  كمكربازي ـ عضويت در بنياد ملي نخبگان و برخورداري از مزاياي اين بنياد ـ همچون معافيت س - 4

  و... و سفر حج خريد مسكن تحصيل،
  پرداخت شده به دبيرستان عالمه حلينامي  ثبتتوجهي از شهريه  استرداد درصد قابل - 5
  )طراحان المللي (در صورت تمايل چاپ مقاله در نشريات داخلي و بين ،در صورت امكان - 6
  

  جشنواره خوارزميهاي  طرحداوري  هاي شاخصبخشي از 
  امتياز) 7( ابتكار و نوآوريخالقيت،  - 1
  امتياز) 5ارزش علمي، فني و تخصصي ( - 2
  امتياز) 5كاربرد حل مسأله ( - 3
  امتياز) 3مستندسازي علمي ( - 4
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  پژوهشي:آزاد هاي  ب) بخش كالس
اند. اين  ي كردهريزي و معرف آموزان عالقمند برنامه هايي را براي دانش هاي پژوهشي در تابستان كالس هركدام از گروه

اينكه در كدام توانيد بدون توجه به  يابد. شما مي ماه ادامه مي مرداد 20تير ماه آغاز شده و تا  8ها از تاريخ  كالس
  .نموده و ثبت نام نمائيدها را انتخاب  ، هركدام از اين كالسكند فعاليت ميگروه پژوهشي 

  

  گروه برق و الكترونيك:هاي پژوهشي  كالس

 س: الكترونيك مقدماتيعنوان كال
  دوشنبه زنگ اول و دومروز:  جعفرزادهآقاي نام دبير:

ي ها هدف از اين كالس آشنايي مقدماتي دانش آموزان با مباحث الكترونيك آنالوگ و ديجيتال و به همراه آزمايش
  د. عملي مربوط به هر بخش مي باش

ه الكترونيك فعاليت نكرده اند و مي خواهند با الكترونيك اين كالس براي دانش آموزاني كه در سال گذشته در گرو
 و مدارهاي الكترونيكي آشنا شوند، توصيه مي گردد.

  
  )نياز الكترونيك مقدماتي (پيش الكترونيك پيشرفتهعنوان كالس: 

  وم و چهارمسچهارشنبه زنگ روز:  شيخيآقاي نام دبير:
ي قدرتمند شبيه سازي مطرح ها شرفته شامل ميكروكنترلرها، برنامهمباحث مربوط به الكترونيك پي ها در اين كالس

  ي متعدد الكترونيكي را كسب خواهند كرد.ها خواهد شد و پس از پايان دوره دانش آموزان توانايي انجام پروژه
  .اند اين كالس مخصوص دانش آموزاني است كه در سال گذشته در گروه الكترونيك فعاليت شده

  
  نياز الكترونيك مقدماتي)  (پيش طراحي مدارهاي چاپي عنوان كالس:

  دوشنبه زنگ اول و دومروز:  شيخينام دبير: آقاي 
ي ها و با انجام پروژه Altium Designerدر اين كالس اصول طراحي مدارهاي چاپي توسط نرم افزار قدرتمند 
واهند بود مدارهاي مدنظر را به صورت برد متعدد آموزش داده خواهد شد و دانش آموزان پس از پايان دوره قادر خ

  مدار چاپي بطور كامل طراحي و پياده سازي كنند.
  اند. اين كالس مخصوص دانش آموزاني است كه در سال گذشته در گروه الكترونيك حضور داشته

  
  كامپيوترمكانيك و الكترونيك، ي ها ) دانش آموزان گروهالكترونيك پيشرفته( رباتيك در صنعتعنوان كالس: 

  سومشنبه زنگ دوروز:  شيخيآقاي نام دبير:
در اين كالس كاربرد رباتيك و علم هوش مصنوعي در حوزه ي صنعت و بطور كلي با محوريت الكترونيك بررسي 

ي مختلف تئوري و عملي مي باشد. در پايان اين دوره، ها خواهد شد. اين كالس به صورت ايده محور و شامل بخش
با طراحي و ساخت يك سيستم صنعتي با استفاده از ابزار علم رباتيك و كنترل آشنا شده و يك خط  دانش آموزان

ضمنا اين كالس ديد بسيار خوبي از مياحث رشته ي  توليد صنعتي بسيار كوچك را پياده سازي خواهند كرد.
  مهندسي برق، شاخه الكترونيك ،كنترل و رباتيك به دانش آموزان خواهد داد.
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  نياز، الكترونيك پيشرفته) (پيش الكترونيك در تجهيزات پزشكيوان كالس: عن

 چهارمدوشنبه زنگ روز:  شيخيآقاي نام دبير:
در اين دوره كاربرد الكترونيك در بحث تجهيزات پزشكي با ديد ايده محور مطرح گرديده و دانش آموزان با عمده 

خواهند شد. اين كالس به صورت ايده محور بوده و ضمنا دانش  آشنا ي مختلف و پركاربرد در اين حوزهها دستگاه
ي مختلفي را در زمينه تجهيزات پزشكي انجام خواهند داد. شركت در اين كالس ها آموزان در طول دوره پروژه

  دانش آموزان را با رشته ي مهندسي پزشكي نيز به طور كلي آشنا خواهد كرد.
 

  (پيش نياز، الكترونيك مقدماتي) ميكروكنترلر پيشرفتهعنوان كالس: 
  چهارشنبه زنگ چهارمروز:  آقاي احدينام دبير:

به صورت تخصصي تر بررسي خواهند شد و مباحثي كه در دوره الكترونيك پيشرفته ها در اين دوره ميكروكنترلر
مختلف ارتباطي، ي ها مجالي براي توضيح دادن آنها نيست مطرح مي شوند. از اين مبا حث مي توان به پروتكل

  اشاره كرد. Xmegaي ها ، و ميكروكنترلرUSBپورت 
  اند.اين كالس مخصوص دانش آموزاني است كه در سال گذشته عضو گروه الكترونيك بوده

  
  
  
  

  هاي پژوهشي گروه رياضي: كالس
  رياضي باز يها مسئله برخي بررسي و خالق يها مسئله حلعنوان كالس: 
 سومزنگ چهارشنبه روز:  جهانگيرينام دبير: آقاي 

 به گريزي گاهاً و شود، مطرح است آمده رياضيمعتبرمنابعدركهمعروفمسائلميشود سعي كالسايندر
 .شودبحثآنهامورددروشود زده رياضي باز يهامسئله

  
  رياضي تلفيقي ساختارهاي با آشناييعنوان كالس: 
  ارشنبه زنگ چهارمچهروز:  جهانگيرينام دبير: آقاي 

 رياضي يا علمي شاخة چند تلفيق حاصل كه شودمعرفيرياضيعلمازساختارهاييشد خواهد سعي كالسايندر
 و شد خواهد ساختارها آن در بحث مورد مسائل و كاربردها ،ها حيطه معرفي در سعي بيشتر راستا اين در. هستند
 .شداهدنخوانجامعميقطور به ها زمينه آندرآموزش
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  شناسي: گروه زيستهاي پژوهشي  كالس
  زيستي آمارعنوان كالس: 

  و چهارمسومچهارشنبه زنگ روز:  آقاي فالحتنام دبير:
در اين كالس قصد داريم تا با ياد گيري علم آمار، آزمايش هاي خود را در حوزه هاي مختلفي زيستي بهتر طراحي 

 .اب هاي بهتري دست يابيمكرده و بهتر تحليل نماييم تا به جو
 

 (عصب شناسي)NouroScience مقدماتعنوان كالس: 
  سه شنبه زنگ چهارمروز:  مهدوي نام دبير: آقاي

هاي عصبي و طرز كارشان آشنا شويد و  ايد با انواع شبكهدانيد؟ مايلي كاركرد دستگاه عصبي انسان را ميشيوه
هاي  راز و را بشناسيد و از رمز –مغزِ انسان  –ترين كامپيوترِ موجود  واهيد پيچيدهخ سازي نماييد؟ آيا مي ها را شبيه آن

 آن پرده برداريد؟ به كالسِ مقدمات علوم اعصاب بياييد.
  

 علوم محاسباتي با رويكرد زيست شناسي و فيزيكعنوان كالس: 
  دوشنبه زنگ اول و دومروز:  آقاي پاكارياننام دبير:
 MATLABنرم افزارهايي مثل  از تيد با باال بردن ادراك رياضي خود و با آموختن نحوه استفادهمند هسآيا عالقه

ي كامپيوتري و مدارهاي الكترونيكي/الكتريكي طراحي كنيد كه ساختار و ها ي رياضي، برنامهها ، فرمولProteus و
   ي زيستي و جانوران و گياهان را توضيح دهند؟ها و پديده ها عملكرد دستگاه

  
 شناسيزيستزبان تخصصيعنوان كالس: 

  دوشنبه زنگ اول ودومروز: گروه زيست شناسينام دبير:
متوني از كتب و مقاالت زيست شناسي خوانده شده، لغات و اصطالحات تخصصي اين مبحث بررسي  در اين كالس

تخاب شده اين كالس براي مي شود. اين كالس پيش نياز پژوهشي زيست شناسي مي باشد. با توجه به متون ان
  دانش آموزان عالقمند به المپياد زيست شناسي نيز مفيد خواهد بود..

  
  گروه شيمي:هاي پژوهشي  كالس

  شيمي انفجارعنوان كالس: 

  دوشنبه زنگ اول و دومروز:  مهياريآقاي نام دبير:
 تفاوت ماده منفجره با ماده آتش زا چيست؟-1
  وند و اوربيتالي خاصي دارند؟مواد منفجره چه ساختار پي- 2
  انفجار چه مفهوم ترموديناميكي دارد؟- 3
  ي مثبتي مي شود؟ها از اثرات ترموديناميكي انفجار چه بهره برداري- 4
  چگونه مي توان ساختار مواد منفجره را تغيير داد؟- 5

  توجه:شركت در اين كالس منوط به داشتن رضايت نامه كتبي از اولياي دانش آموز است
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ايي هستههاشيمي و واكنشنوان كالس: ع
  دوشنبه زنگ سوم و چهارمروز:  آقاي دكتر عربيهنام دبير:

 ي هسته اي چيست و چرا به وقوع مي پيوندند؟ها اساس واكنش-1
  يي موجب توليد انرژي زياد مي شود؟ها در سطح خورشيد چه نوع فرايند- 2
  ي هسته اي امكان پذير است؟ها طريق واكنش روياي كيمياگران...آيا تبديل مس به طال از- 3
  اورانيوم غني شده چيست و چه فرايندي را طي مي كند؟- 4
 ي هسته اي قويتر هستند يا هيدروژني؟هابمب-5

  
  

  هاي پژوهشي گروه فيزيك: كالس
 گيري و آزمايش در فيزيكاندازهعنوان كالس: 

  سوم و چهارمزنگ  چهارشنبهروز:  آقايان آقاپور و ايلخانينام دبير:
گيري جا كه اندازهدانيد! از آنگيري و آزمايش چه هستند؛ ولي باور كنيد كه نميدانيد اندازهشايد فكر كنيد كه مي

پردازي است) فراگرفتن اصول و و آزمايش يكي از دو بال پيشرفت علوم طبيعي مانند فيزيك است (بال ديگر نظريه
گيري و آزمايش از اهميت زيادي برخوردار است. شايد شنيده باشيد كه اينشتين كه شده در اندازههاي تثبيتروش

گذرانده هاي فيزيك ميپرداز بالمنازع در فيزيك بوده، در زمان تحصيل بيشتر وقت خود را در آزمايشگاهيك نظريه
ها و گيريوري اطالعات اندازهآها و نيز فرايند جمعآنگيري و كار با هاي مختلف اندازهاست. آشنايي با دستگاه

هاي مختلف دخيل در آزمايش بخش اصلي ها با رسم نمودار و يافتن چگونگي ارتباط كميتپردازش و تحليل آن
  اين كالس است.

  
  

  حسابان در فيزيكعنوان كالس: 
  و دوم دوشنبه زنگ اولروز:  آقاپورنام دبير: آقاي 

گيري مفاهيم رياضي بسيار ن و دوستان همراه شويم و در جريان شكلدر اين دوره فشرده قصد داريم با نيوتو
هاي فيزيكي مانند افتادن سيب از درخت يا چرخيدن پراستفاده مشتق و انتگرال كه براي تحليل فرايندها و پديده

رياضي،  سيارات به دور خورشيد ابداع شدند، قرار گيريم. هدف از اين دوره پس از آشنايي اوليه با اين مفاهيم
ها در فيزيك است. در طول اين دوره بخش جذابي از تاريخ فيزيك و رياضي كه پرداختن به كاربردهاي متنوع آن

پردازي و حل مسائل فيزيك (به ويژه مكانيك ها در نظريهگيري اين مفاهيم رياضي و استفاده از آناستگاه شكلوخ
 كالسيك) بوده است، مرور خواهد شد.
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  اي پژوهشي گروه كامپيوتر:ه كالس
  )Digital Image Processing( پردازش تصوير ديجيتالعنوان كالس: 
  شنبه زنگ اول و دومدوروز:  آراستهنام دبير: آقاي 

ي كاركرد چشم انسان در مواجهه با  ها بحث خواهد شد: رنگ و تصوير و نحوه در اين كالس در مورد اين مقوله
ي پردازش تصوير (نظير كنتراست،  هاي تصويري، آشنايي با اصطالحات مختلف در حوزه رمتتصاوير، انواع تصوير و ف

) و RGB ،YCbCr ،CMYK ،GrayScale ،BWهاي رنگي ( روشنايي، گاما و ...)، انواع بازنمايي و حوزه
ي تصوير،  يهها، افزايش كيفيت تصوير، انواع تبديالت بر روي تصوير، رفع اعوجاج ناشي از ته تبديالت بين آن
شناسي  اي، محلي و كلي بر روي تصوير، تبديالت ريخت هاي خاص از تصوير، اعمال تبديالت نقطه استخراج ويژگي

هاي هوشمند. اگر به اين  سازي تصوير، تشخيص اشيا از داخل تصاوير دودويي و پردازش بر روي تصوير، فشرده
  م كنيد.نا توانيد در اين كالس ثبت مباحث عالقمند هستيد مي

  
 iOSنويسي موبايل با برنامهعنوان كالس: 
  چهارمو سومشنبه زنگ چهارروز:  زارعينام دبير: آقاي 

و  تلفن همراهبراي   Appleاست كه  عاملي سيستمنام  iOSشود.  به شما آموزش داده مي iOSنويسي با  در اين كالس برنامه
  .است ساخته شده Mac OS ي هسته ي بر پايه iOS .نمايد عرضه مي

 C# .NETسازي فيزيكي با شبيهعنوان كالس: 
  سوم و چهارمدوشنبه زنگ روز:  آراستهآقاي نام دبير:
سازي يك آونگ دو تكه (و يا حتي بيشتر!) و يا حركت يك سري جرم و فنر به هم  ي شبيه خواهيد نحوه اگر مي

سازي كنيد، اگر  اي يك توپ با فرض وجود مقاومت هوا را شبيه خواهيد حركت پرتابه متصل را ياد بگيريد، اگر مي
دست آوردن و ترسيم موقعيت چند جسم تحت اثر نيروهاي مختلف آشنا شويد و  هاي عددي به يكخواهيد با تكن مي
  بنويسيد، حتماً در اين كالس ثبت نام كنيد! C#.Netها را در  ي اين برنامه همه

  
 MATLABهاي حياتي باپردازش سيگنالعنوان كالس: 
  سوم دوشنبه زنگ اول، دوم وروز:  جانقربانينام دبير: آقاي 

باشد. هاي پژوهشي فعال و جذاب در زمينه مهندسي پزشكي ميهاي بيولوژيكي يكي از زمينهپردازش سيگنال
گيري از اطالعات فيزيولوژيكي و بيولوژيكي مربوط به بدن انسان و با استفاده پژوهشگران فعال در اين زمينه با بهره

هاي بيولوژيكي ثبت شده از د تا با استخراج اطالعات از سيگنالكوشننويسي ميهاي برنامهها و مهارتاز الگوريتم
بيني وقوع هاي تشخيصي و درماني و پيشهاي الكتريكي قلب، مغز، عضالت و .... در فرآيندبدن مانند سيگنال

  اختالالت فيزيولوژيكي به پزشكان كمك كنند.
ها به هاي مختلف پردازش آنها و روشنشا آنهاي بيولوژيكي، مهدف از برگزاري اين دوره آشنايي با سيگنال

برخي از  MATLABافزار باشد. عالوه بر اين در اين دوره افراد ضمن آشنايي با نرممنظور تشخيص مي
سازي ي قلبي، دروغ سنجي و .... پيادهها هاي خاص مانند تشخيص آريتمي هاي پردازشي را براي كاربرد الگوريتم

  كنند.مي
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  گروه مكانيك:وهشي هاي پژ كالس
  Solid Worksافزارطراحي به كمك نرمعنوان كالس: 

  دوشنبه زنگ اول و دومروز:  عينيآقاي نام دبير:
در كامپيوتر به شكل سه بعدي مناسب است. سطح نرم افزار  ها جهت يادگيري دانش آموزان با نحوه ترسيم مدل آن
ن اين كالس خوب است ولي ضروري نيست و در نهايت دانش در حد يادگيري دانش آموز دبيرستاني است، ليك

آموز در صورت عدم فراگيري آن، مي تواند طرح را روي كاغذ بكشد و هيچ خللي به كار وارد نكند. اين نرم افزار 
براي امور مدل سازي طراحي قالب و طراحي ظاهري (طراحي صنعتي) براي كساني كه علم آن را مي دانند مناسب 

يي كه به مسابقه مي انديشند جهت تكميل پرونده در مسابقات يادگيري آن ها چنين يكي از اعضاي گروهاست، هم
توصيه مي شود. البته يكي ديگر از داليل توصيه آن ناقص ماندن اين كالس در طول سال است و به دوستاني كه 

ر سنجي اينجانب ميزان كارايي اين نرم عالقمند تكميل يادگيري هستند اين امكان را مي دهد. الزم به ذكر است نظ
  نشان مي دهد %15ي سال گذشته حدود ها افزار را در پيشبرد طرح

  
  

  :نجومهاي پژوهشي گروه  كالس
 عكاسي نجوميعنوان كالس: 

  دوشنبه زنگ سوم و چهارمروز:  ثابتي زادهآقاي نام دبير:
  طبيعت آشنا شويد. در اين كالس قرار است با اصول عكاسي، عكاسي آسمان شب و

  
  

  :ملحقات
 تكنولوژي بتنعنوان كالس: 

   دوشنبه زنگ اول و دومروز: اورعي و مشايخي انآقاينام دبير:
بتن پر مصرف ترين مصالح ساختماني پس از آب است. سرانه مصرف بتن در كشور رقم بسيار بااليي است كه از 

  آيد. ميليون تن سيمان بدست مي 50وليد ت
اي تعريف شده است كه در نهايت دانش آموز قادر باشد طرح اختالط بتن  براي دوره دبيرستان به گونه اين درس

جلسه) براي تكميل مفاهيم  2اي  هفتهماهه ( 6ئه كند و حداقل يك دوره هاي معمولي را ارا مصرفي براي مصرف
  سات ساخت بتن در كارگاه. در انتهاي دوره جل نياز است كه تشكيل شده است از جلسات درس در كالس و

هاي مختلف برگزار  توانند در مسابقات بتن كه در مقاطع مختلف سال در دانشگاه در انتهاي دوره دانش آموزان مي
  شود شركت كنند. مي
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 آشنايي با علم پولعنوان كالس: 
  دوشنبه زنگ سوم و چهارم روز:  آقايان رجبياننام دبير:

ها و كمپاني هاي بزرگ فكر كرده ايد؟ چطور بنز سال هاست در صنعت خودرو سازي  تا به حال راجع به شركت
بخش عمده اي از بازار را اشغال كرده؟ از طرفي چگونه شركت هاي نوظهوري مثل گوگل درآمد هاي باور نكردني 

تا حدي ضعيف مي دارند؟ راز اداره اين شركت ها و تسخير بازار چيست؟ چرا اقتصاد كشوري اروپايي نظير يونان 
شود كه مجبور به تعطيل كردن تلوزيون دولتي خود مي شود در حالي كه كشوري مثل چين طبق پيش بيني ها به 

  زودي اقتصاد اول دنيا خواهد بود؟
تحليل اين گونه داده ها نياز به دانش هاي اقتصادي و مالي  دارد. علم پول تلفيقي از اقتصاد و مديريت و بازرگاني 

لم پول براي هر كسي و در هر سطحي مورد نياز است. از مديران ارشد دولتي و سازمان ها و بنگاه هاي است. ع
خصوصي گرفته تا سرمايه گذاران كوچك و كاسب ها. حتي يك پزشك نيز با دانش علم پول مي تواند به كار خود 

  اال و خلق پول است.رونق ببخشد. در يك كالم داشتن علم پول اولين گام در جهت داشتن درآمد ب
  
  



   15 

  "رده ب"

  
  

درستي  كس به برگزار گرديده است و تقريباً هيچ "رده ب"هاي المپياد دبيرستان تحت عنوان  هاي بسيار قديم، كالس از زمان
  اند... چه كساني بوده "رده الف"آموزان  اند؟! و يا اصالً دانش ناميده "رده ب"ها را  داند كه چرا اين كالس نمي

  ي اين نامگذاري گير ندهيد! بوده، مانده، هست... ! ه اينكه خيلي به تاريخچهخالص
  
  

  
  
  

  معرفي
آموزان المپيادي  باشد. دانش هاي المپياد در دبيرستان عالمه حلي تهران مي متولي برگزاري كالس "رده ب"واحد 

ها با اين واحد در ارتباط  اري كالسنام و برگز ي ثبت بندي و نحوه نام و كسب اطالع از زمان بايست براي ثبت مي
) تماس گرفته و يا از لينك فالحت(آقاي  209توانيد با داخلي  روزتر مي باشند. براي كسب اطالعات به
www.Rade-b.blogfa.com .استفاده نمائيد  

  
  ها كالس
  ي درسي. ي تابستاني و دوره گردد: دوره طي دو دوره ارائه مي "رده ب"هاي  كالس

نام  برگزار خواهد شد؛ ثبت 15/6/92تا  4/6/92و  5/5/92تا  10/4/92هاي  ي تابستان كه در بازه در دوره
هاي فيلتر، نفرات نهايي براي  گيرد و در پايان دوره با برگزاري آزمون تري صورت مي آموزان با ضوابط ساده دانش
  گردند. ي درسي تعيين مي دوره
  باشد: ميها طبق جدول زير  ي زماني كالس برنامه
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 سه شنبه يكشنبه شنبه  

 تركيبيات/عليپور نظريه/متوصل     مساله/ثقفيان     هندسه/وكيليجبر/احمدي رياضي دوم

 نظريه/متوصل تركيبيات/عليپور   مساله/كريمي مساله/معين فر هندسه/وكيلي جبر/احمدي   رياضي سوم

             خداداديان       سليماني فيزيك دوم

 الخيارات/شاه بختي    الكنرومغناطيس/يكه       مكانيك/يوسفي زيك سومفي

 /ايزدي2شيمي        /صفوي3شيمي             شيمي دوم

 آلي/احمدزاده   آلي/احمدزاده     سينتيك شيمي سوم

        الگوريتم/ميرابوطالبي كامپيوتر دوم
صالح/برنامه 

 يتركيبيات/فيروز گراف/غفاري   نويسي

         الگوريتم/فروغمند كامپيوتر سوم
ملكي/برنامه 

 گراف/غفاري تركيبيات/فيروزي   نويسي

 /مطهري1فيزيك  مقدماتي/محمودي نيا كروي/پورقاسمي رياضي/محمودي نيا نجوم دوم
 آزمون

    
     سماوي/مرادي حل تمرين/قابوسي /محمودي نيا2فيزيك اختر/پورقاسمي نجوم سوم
 برنامه در پيوست آمده است زيست دوم

        
 برنامه در پيوست آمده است زيست سوم

         برنامه در پيوست آمده است ادبي سوم
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 4نگ ز 3زنگ  2زنگ  1زنگ     

 شاهنامه شاهنامهتاريخ ادبيات تاريخ ادبيات تير 8 شنبه

 شاهنامه شاهنامه دستور زبان دستور زبان تير 9 يكشنبه

         تير 11 شنبه سه
 شاهنامه شاهنامهتاريخ ادبيات تاريخ ادبيات تير 15 شنبه

 شاهنامه شاهنامه دستور زبان دستور زبان تير 16 يكشنبه

         يرت 18 شنبه سه
 بيهقي بيهقيتاريخ ادبيات تاريخ ادبيات تير 22 شنبه

 بيهقي بيهقي دستور زبان دستور زبان تير 23 يكشنبه

         تير 25 شنبه سه
 مثنوي معنوي مثنوي معنويتاريخ ادبيات تاريخ ادبيات تير 29 شنبه

 ويمثنوي معن مثنوي معنوي دستور زبان دستور زبان تير 30 يكشنبه

         مرداد 1 شنبه سه

 ي پاياني ماه مبارك رمضان دو هفته     

 تعطيل به مناسبت عيد سعيد فطر مرداد 19 شنبه

 غزليات شمس غزليات شمس دستور زبان دستور زبان مرداد 20 يكشنبه

         مرداد 22 شنبه سه
 گلستان گلستانتاريخ ادبيات تاريخ ادبيات مرداد 26 شنبه

 گلستان گلستان دستور زبان دستور زبان مرداد 27 شنبهيك

         مرداد 29 شنبه سه
 بوستان بوستانتاريخ ادبيات تاريخ ادبيات شهريور 2 شنبه

 بوستان بوستان حل آزمون آزمون دستور زبان شهريور 3 يكشنبه

         شهريور 5 شنبه سه
 حافظ افظحتاريخ ادبيات تاريخ ادبيات شهريور 9 شنبه

 حافظ حافظ حل آزمون آزمون تاريخ ادبيات شهريور 10 يكشنبه

         شهريور 12 شنبه سه
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