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 مقدمه

 به دبیرستان عالمه حلی تهران خوش آمدید.

های پژوهشی تهیه شده است و امید است با دفترچه پیش رو برای آشنایی شما با گروه

 خواندن آن اطالعات کافی را برای انتخاب گروه پژوهشی خود کسب کنید.

پدیا که از دانشنامه آزاد ویکی "پژوهش"بیاندازیم به مفهوم پیش از هر چیز نگاهی 

 استخراج شده است.

 افت،ی یخالقانه و سامانمند برا ارانه،یروند هوشمندانه، هوش کی قیتحق ای پژوهش"

 یبرا نیها است. پژوهش همچنرخدادها، رفتارها و انگاشته ها،دهیپد یو بازنگر ییبازگو

کار به هایو فناور یعمل یبه راهکارها افتنیدست  یموجود برا یهادهیاستفاده از پد

. دهدیارائه م یعلم یهاپژوهش خود را در مجله جینتا پژوهشگرطور معمول . بهرودیم
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. باشدیم« پاسخ دادن به آن» گریو د« پرسش پژوهش افتی»پژوهش در دو بعد 

 ".ستیو پژوهش مناسب ن قیتحق یدانشنامه آزاد است و برا کی ایپدیکیو

های برجسته یک آید پژوهشگر بودن باید یکی از شاخصههمانطور که از تعریف برمی

تان بتوانید به دنبال آموز سمپادی باشد. انتظار میرود که شما در زمینه مورد عالقهدانش

 این روند هوشمندانه، هوشیارانه، خالقانه و ... باشید.

ی تهران هشت گروه پژوهشی پیش رو خواهید داشت که در شما در دبیرستان عالمه حل

ها در اختیار شما اطالعات کلی از این گروه این دفترچهادامه با هر یک آشنا میشوید. در 

قرار خواهد گرفت و شما باید چهار گروه را برای بازدید انتخاب کنید. سعی کنید 

قه بیشتری دارید. توجه داشته هایی را انتخاب کنید که فکر میکنید به آنها عالگروه

از مرداد ماه  6در روز یکشنبه ها برای این انتخاب میشوند که بتوانید باشید این گروه

 آنها بازدید کنید.

گروه مورد عالقه خود را با ذکر اولویت جهت شرکت در  3بعد از بازدید الزم است 

ه داشته باشید که برای مشخص کنید. توج 98مرداد  8شنبه سهها در روز مصاحبه گروه

 ها و تجربیات قبلی خود را ارائه دهید.مصاحبه در هر گروه الزم است توانایی

های مصاحبه گروه پژوهشی شما مشخص در انتها با توجه به اولویتهای شما و نظر گروه

 میشود و از هفته آینده در آن گروه حضور خواهید داشت.

 

 

 با آرزوی موفقیت

 محمدرضا جوان

 معاونت پژوهشی
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ها اعتقاد دارند برق و الکترونیک شاید سخت، شاید آسان! بعضی

دانند. ترین رشته میترین رشته فنی است و بعضی هم آن را جذّابسخت

چهارتاها ظاهر برق را ـ  ها و دودوتااحتماالً هر دو نظر درست باشد! رابطه

های دهند امّا به محض این که مفهوم این حرفکمی دشوار جلوه می

بسته این ها را به کار خواهید برد و دلظاهراً پیچیده را متوجّه شوید، آن

شوید. در سال تحصیلی پیش رو قرار است همین کاربردها را رشته می

یاد بگیریم و البتّه استفاده 

ها در یکنیم. برای تئور

دانشگاه به اندازه کافی 

  …زمان خواهید داشت 

بِ بسم ا... کار باید پا در 

کفش فیزیک بکنیم؛ بفهمیم برق چه موجودی است و جریان و ولتاژ به 

شود؟ بعد از آن، با چاشنی آزمایش، نوبتِ شناختن چه چیزی گفته می

مرحله  ؛…موجودات مهم در الکتریسته است: مقاومت و خازن و سِلف و 

برترین قسمت، آشنا شدن با میکروکنترلر است. قطعاتی که بعد و زمان

های توانند برنامهکنند و میهای کوچک عمل میشبیه به رایانه

برای این که بتوانید نویسید را اجرا کنند. پس کامپیوتری که برایشان می

با میکروکنترلرها کار کنید، باید عالوه بر دانش الکترونیکی، 

! در گروه برق و الکترونیک چند سالی های خوبی هم باشیدنویسرنامهب

 کنیم.کار می ARMاست که روی میکروکنترلرهای 
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اگر تا حاال این اسم به گوشتان نخورده است، مدل پردازنده چند گوشی موبایل باالرده را 

همان  های نزدیککنیم، فامیلها استفاده میببینید. میکروکنترلرهایی که از آن

ترین گام، استفاده از چیزهایی است که یاد های موبایل هستند. آخرین گام و مهمپردازنده

های واقعی را های راهنما، هم انجام پروژهگیرید. با تعریف یک پروژه، به کمک معلممی

بندید. حتی اید را در قالب پروژه به کار میتمرین خواهید کرد و هم مطالبی که آموخته

تان الزم شود چیزهای جدیدی هم یاد بگیرید. پس است برای انجام خوب پروژهممکن 

توانند موضوعات متنوّعی داشته ها میپروژه! جوگرهای ماهری هم باشیدوباید جست

هایی در زمینه مهندسی پزشکی، هوشمندسازی یا های اخیر پروژهباشند. مثالً در سال

آموزی مقام اول در یم ربات فوتبالیست دانشآموزش داشتیم. در زمینه رباتیک هم ت

مسابقات آسیا و اقیانوسیّه را کسب کرد. این که پروژه شما چه موضوعی داشته باشد، 

 و مشکالت روز جامعه خواهد داشت.خلّاقیت خودتان عمدتاً بستگی به 

 

 



 

[7] 

شنیده باشید؛ مثال  از دانشمندان ریاضی را خیتا به حال نام بر یدشا

د. یکی از پروفسور مریم میرزاخانی که متاسفانه عمر کوتاهی داشتن

 ایشانهکه نتیجه پژوهشاین بود گفتند ن میادر مورد ایشمطالبی که 

در اینجا این سوال . کاربردهایی در علوم دیگر داشته است، در ریاضی

ها چطور شروع شده و چطور به سرانجام آید که این پژوهشپیش می

ن و ریاضیدانان دیگر اممکن است احساس کنید نبوغ ایش .رسیده است

ولی همه  .ها تاثیر زیادی داشته استبرای به نتیجه رسیدن این پژوهش

 طی کردن شگران بزرگ اعتقاد دارند که تالش و پشتکار به همراهپژوه

 .یاز یک پژوهش موفق استنمسیر درست، اصلی ترین پیش 

مند کمک کنیم تا آموزان عالقهکنیم به دانشدر گروه ریاضی تالش می

تعریف و شروع یک پروژه پژوهشی در ریاضی را تمرین کنند و در  فرآیند

برای  دهیم. رانجام رساندن پروژه را آموزشادامه، مسیر درست به س

آموزان تواند مورد عالقه دانششروع، معموال موضوعاتی در ریاضی که می

داشته باشند معرفی شده و از  اتوان بررسی آنها رآموزان دانشد و نباش

الب طشروع به مطالعه م ،شود که با روش درستآموزان خواسته میدانش

در ادامه با آموزش  .انند یک پروژه را تعریف کنندکنند تا بتو ورد نیازم

ی در ریاضی، به صورت شائل تحقیقاتی و پژوهسهای مواجهه با مروش

همه این  .کنیمگام به گام به سمت به نتیجه رساندن پروژه حرکت می

شود تا بتوانند اصول پژوهش در آموزان طی میخود دانش طمسیر توس

 بندی ون مسیر اصول تعریف مساله، دستهدر ای .ریاضی را تمرین کنند
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 .مدل سازی، تهیه گزارش، جمعبندی، ارائه و مقاله نویسی آموزش داده می شود

مند در پژوهش ریاضی موفق به هتعد و عالقسطی سالهای گذشته، دانش آموزان م

های پژوهشی خیلی خوبی شدند که در برخی موارد منجر به سرانجام رساندن پروژه

بین  تای در مسابقات خوارزمی جوان و حتی تهیه و چاپ مقاالهای شایستهامکسب مق

 .دشها جز با پیگیری و سختکوشی دانش آموزان محقق نمیاین پیشرفت .المللی شدند

ها، فضای اتاق ریاضی برای فراهم کردن محیطی تعاملی برای کنار این مدل پژوهش رد

های از این فضا برای برگزاری سخنرانیت. شده اسآموزان مدرسه تدارک دیده تمام دانش

ریاضی، مثل  شهور درموضوعات جذاب و غیرمهمچنین  .شودریاضی نیز استفاده می

به عنوان موضوعات جنبی  ...های ریاضی، رمزنگاری، خالقیت ریاضی، اریگامی وشعبده

 .دندار ارائهبرای عالقمندان قابلیت 



 

[9] 

  نیاز به روزتر یکی یعالمه حل رستانیدب یشناس ستیز شگاهیآزما

 یمدارس کشور مجهز به دستگاه هاای آموزشی و پژوهشی ه شگاهیآزما

 هیو تمام ناری، انکوباتور ،فور ،هود الم فوژیاتوکالو، سانتر لیاز قب شرفتهیپ

. باشدیدار م ازین یقاتیتحق یانجام کار ها یموز براآدانش  کینچه که آ

و  یجانور کیستماتیو س یوتکنولوژی،ب یعصب شناس شگاهیسه آزما

، گلخانه از  کی، اتاق آکوست واناتی،اتاق ح انیاتاق آبز نیو همچن یاهیگ

 هستند. شگاهیزماآ یاصل یبخش ها

که  باشدیکامل ان م بایانبار مواد تقر شگاهیزماآ نیا یها یژگیاز و یکی

اعم از  یبه کار بردن هرگونه ماده ا یموزان را براآدانش  یها ازین

. انبار مواد کندیم نیخود تام یها شیزماآدر  ییایمیوشیو ب ییایمیش

 ف، روغن ها، معرییایمیش یها رها، پود دیاس لیاز قب ییشامل بخش ها

 است. ییمایوشیو مواد ب یکشت باکتر طیها، انواع مح

 قیبا هدف تعم یو پژوهش یآموزش  ی نهیدر دو زم شگاهیزماآ نیا تیفعال

 شود. یانجام م یو علم یکتاب درس یآموزه ها

کار در  هیموزان با اصول اولآدانش ییشناآهدف  یموزشآبخش  در

در گام  .باشدیها مکار با مواد و دستگاه یمنیو دانستن نکات ا شگاهیازما

 یشناسستیدر دادن شَم ز یسع یاختصاص یکتاب کار نیبا تدو یبعد

 یکردن به انجام نحوهکارها و فکر شتریکه ب یطورموزان بهآبه دانش

کردن  ییوقت معلم به راهنما شتریش به خودشان سپرده شده و بیزماآ

 کند. کتهیرا به آنها د شیزماآتا فقط درس و مراحل  گذردیموزان مآدانش

 .شودیخر هفته ها برگزار مآدر  شگاهیزماآ یبخش پژوهش یهاکالس
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وارد بخش  هیخود بعد از گذراندن مصاحبه اول یلیموزان فارغ از رشته تحصآدانش

معلم  صیخودشان و تشخ یشخص یو بر اساس عالقه  شوندیم شناسی ستیز یپژوهش

 . شوندیوارد م شیپژوه یها رگروهیبه ز

 یبرا یاهیپا میها مشترک است و همه افراد تعالگروهریهمه ز یها براابتدا کالس در

 حیپروسه افراد ابتدا اصول صح نی. در ارندیگیگر را فرامپژوهش کیشدن به  لیتبد

 .شوندیم شناآ یعلم قیتحق کیعلم و اصول  یمعتبر، فلسفه یهاسیبتایکردن در دسرچ

 هیبا علوم پا ایروز دن یها یفناور نیهدف ارتباط برقرار کردن ب یوتکنولوژیببخش  در

ی فناوری زیست به پروژه ها توانیم نهیزم نیما در ا یها تیاست از جمله فعال

 یو کار ها اپساماند ه هیتجز یبرا یی، راه کار ها ولیوفیساخت ب شناساگرها،

 یبه کار بردن آنها برا یو راه ها اه یباکتر یشناخت و شناس لیاز قب یولوژیکروبیم

 .کرد اشاره ...ی، پزشکی واهداف صنعت

و  کیسماتیموزان با علم سآدانش  ییشناآقدم اول هدف  در یجانوربخش  در

 فینها تعرآ یبرا ییآنها پروژه ها ی. سپس با توجه به عالقه باشدیم یجانور یولوژیزیف

فارس اشاره کرد. در  جیخل یایخرچنگ در در یگونه ها ییبه شناسا توانیکه م شودیم

 شودیهم انجام م کیوتر و مکانیعلوم از جمله کامپ گریبا د یبیترک یبخش کار ها نیا

ساز  هیشب یبرنامه یطراح ای یمصنوع عضوت خسا یمثال به پروژه ها یبرا توانیکه م

 اشاره کرد. یتکامل

اول  یموزان در وهله آدانش  یبرا یدر بخش پژهش یشناس ستیگروه ز رسالت

 یها کیادامه با آموزش دادن تکن در باشد. یو تفکر کردن م دنیشیآموزش درست اند

روح پژوهش و  یایدر اح یو پژوهش سع قیتحق هیو به کار بردن اصول اول یشگاهیآزما

 .میدار یعلم یبه مدارج باال دنیرس یو تفکر در دانش آموزان برا تیهنر خالق
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شود به ذهن متبادر می« شیمی»نخستین چیزی که با شنیدن اسم 

ریختن محتویات دو ظرف روی یک دیگر و تشکیل بخارهای رنگی و در 

نهایت انفجار است. اما در حقیقت شیمی نوین فرایندهای پازل گونه ای 

ها سر و کار دارد؛ ها و مولکولگیرد که با مقیاسی در ابعاد اتمرا در بر می

رایندهای نانو گرفته تا شیمی دارویی و ساخت داروها و فرایندهای از ف

توان گفت حل کلی تر مانند جذب آالینده ها در هوا و آب. به جرات می

گیر جامعه بشری شده و رفع اغلب معضالت زیست محیطی که گریبان

است از جمله کاهش عوامل گرمایش جهانی، تصفیه آب، تصفیه هوا و 

خت، اصالح شوینده ها، حذف و تغییر ساختار کودهای بهبود کیفیت سو

ها، طراحی سلول های خورشیدی و ...  در دستان شیمیایی و آفت کش

 دان هاست. شیمی و شیمی

فرایند پژوهشی درگروه شیمی دبیرستان عالمه حلی تهران بر این اساس 

و جمع آوری اطالعات از مقدماتی  searchاست که پس از آموزش اصول 

زمان آموزش اصول آزمایشگاهی از جمله کار با مواد پیشرفته و هم تا

شیمیایی و ساخت محلول، دانش آموزان وارد فرایند انتخاب موضوع و 

 شوند. انتخاب پروژه پژوهشی می

 باشد:حوزه های پژوهشی در گروه شیمی به شرح زیر می

 صنعتی -پروژه های تجاری -1

صنعت پالستیک وجود دارد که  چسب هایی با ویژگی های خاص در 

 غالبا این چسب ها وارداتی هستند. 
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برخی جالدهنده ها و شفاف کننده ها در صنعت چرم نیز شرایط مشابهی دارند. تهیه و 

تولید چنین محصوالتی بازار آماده و مناسبی پیش رو دارد. موارد دیگری در این زمینه 

های پالستیکی و چرمی، د تمیز شونده، رنگگریز، سطوح خوعبارتند از: نانو پودرهای آب

 چسب های پایه آبی و ... . 

 پروژه های سنتز و ساخت مواد خاص -2

تهیه و ساخت کاغذ ضد آب، پارچه های جاذب اشعه فرو سرخ)جهت در امان ماندن از 

دوربین های دید در شب(، شیشه های ضد گلوله، ساخت کوانتوم دات های گرافنی و 

 گیرند.الیاف گرافنی و کربنی و ... در این دسته قرار میکربنی، سنتز 

 پروژه های زیست محیطی -3

با توجه به کمبود آب و خشکسالی گسترده، بازیافت و تصفیه آب امری ضروری و اجتناب 

چنین ساخت فیلترهای تصفیه هوا و تصفیه آب، مواد شوینده زیست ناپذیر است. هم

زیست سازگار و ... پروژه های زیست محیطی بسیار پر سازگار، سنتز کودهای شیمیایی 

 اهمیتی هستند.

 پروژه های زیستی و بیوشیمیایی -4

شیمی دارویی و سنتز مواد با خاصیت دارویی یا استخراج دارو از گیاهان در زمینه  

های گذشته پروژه گیرند. برای نمونه در سالجداگانه ای از پروژه های شیمیایی قرار می

نانو ذرات ضد انعقاد خون از اتصال ماده موثره در عصاره زنجبیل با نانو ذرات ساخت 

کوانتوم دات کربنی در گروه شیمی انجام شد. در پایان الزم است بدانید که ایده هایی 

که از طرف خود دانش آموزان مطرح شود، به شرط آنکه پیشینه مطالعاتی قوی داشته 

 گیرد.، مورد استقبال قرار میروز و ارزشمندی باشدو موضوع به
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گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر دارای سه زیر گروه به عنوان کالس و 

 پردازیم.چندین عنوان فعّالیّت است که در ادامه به معرّفی آن می

های اجتماعی و دیوارهای شهر پر است از در شبکهپژوهشی تئاتر: 

دهد های بازیگری. اتّفاقی که در پژوهشی تئاتر رخ میهای کالسآگهی

ست. قرار است در این کالس، های معمول بازیگریچیزی فراتر از کالس

ابعاد مختلف تئاتر را تجربه کنیم. در ابتدای کالس ما با مقدّمات بازیگری 

مقدماتی که برای اجرا آماده شویم و با شروع سال شویم. آشنا می

شود. در این فضای تجربه کردن، ای میتحصیلی، کار ما وارد ابعاد تازه

شود تا با ابزارهای مختلف برای اجرای هایی آموزشی برگزار میکارگاه

 های مختلف و الزم در تئاتر بیشتر آشنا بشویم. نمایش و نقش

ها با انواع نمایش واه شماست. در طیّ کالسخروجی کالس بسته به دلخ

توانیم یک یا چندین خروجی شویم و میهای مختلف آشنا میو سبک

مختلف در طی این سال تحصیلی داشته باشیم. همه چیز به توان و 

 ی شما بستگی دارد و فقط یک چیز بخشودنی نیست، تالش نکردن!انگیزه

ه صفت علوم انسانی و هنر تعریف کردن فعّالیّتی کپژوهشی مجله: 

ی برازنده آن باشد سخت است. چون هم علوم انسانی و هم هنر حیطه

وسیعی است و برای غلبه بر وسعت آن یا باید تن به تخصّصی شدن و 

انتخاب یک موضوع خاص داد یا به دنبال چیزی گشت که هرکس خودش 

قالب آن دنبال را در آن بیابد و بتواند موضوعاتی که در ذهن دارد را در 

 کند. 
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گیرد. تجربه مجله فرمی است که در آن هنر و علوم انسانی به خوبی کنار هم قرار می

ها و سال پیش این فعّالیّت نشان داد که مجله راه خوبی برای شکوفایی خلّاقیّت

استعدادهای افراد درگیر آن است. نوشتن برای مجله جرئت فکر کردن و قدرت بیان 

گرافیک مجله، گردانندگان آن آرایی و طراحی دهد. صفحهنویسنده هدیه میافکار را به 

خانه شان فکر کنند. پخش و فروش و پیدا کردن چاپکند به زیبایی خروجیرا مجبور می

خواهد که معموالً در مدارس آموزش ای میو چانه زدن با افراد مختلف توان مدیریتی

توان ی کالم، مجله دریایی است که می. خالصهشودشود و به تجربه کسب میداده نمی

 تر شویم.خواهیم شنا کنیم و عمیقدر هرجای آن که می

اهمّیّت سینما و مشتقّات آن در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده  پژوهشی سینما:

کنیم شویم. سپس سعی میدر این کالس با اصول فیلمسازی پلّه پلّه آشنا می  نیست.

های فیلمسازی )از فیلمبرداری و بازیگری گرفته تا در یکی از بخشاستعدادمان را 

هایمان فیلم بسازیم. فیلمسازی یک فعّالیّت جمعی متناسب با دغدغه تدوین( پیدا کنیم و

کنیم کنیم یک اثر هنری خلق کنیم بلکه سعی میاست که نه تنها در آن سعی می

هایی که ذهنمان را درگیر و با دغدغهی یک کار گروهی منظّم و قدرتمند را همستجربه

توانیم به اند داشته باشیم. در آخر خروجی کارمان را عالوه بر سیمنار مدرسه، میکرده

 های مختلف داخلی و خارجی ارسال کنیم و خود را محک بزنیم.جشنواره

توانید های فردی که شما میترین عناوین عبارتند از: پروژهمهم های دیگر گروه:فعّالیّت

های مختلف )از های علوم انسانی و هنر، کارگاههای فردی(، نشستتعریف کنید )پروژه

 ، شرکت در رویدادهای مختلف و ... .ها، بازدیدهاقبیل عکّاسی، شاهنامه و ...(، کارسوق
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 پژوهشی فیزیک؟!

ویژگی اصلی فیزیک، بنیادی بودن آن است! یعنی چی؟! یعنی اگر به 

نگاه « از اول»ها شوید به همۀ پدیدهپژوهشی فیزیک آمدید، مجبور می

نخواهند شد، خیلی از کنید... خیلی چیزها دیگر بدیهی در نظر گرفته 

ها و قوانین از قبل پذیرفته نخواهند بود، باید از اول نگاه کنید، باید فرض

گیری کنید، باید جستجو کش و ترازو و تجهیزات بیاورید و اندازهخط

افزارها ها را با نرمکنید، باید مقاله بخوانید و مقاله بنویسید، باید داده

سی کنید، شکست بخورید و تالش کنید، نویتحلیل کنید یا حتی برنامه

 شکست بخورید و تالش کنید تا باالخره موفق شوید!

 هاموضوعات پروژه

ما برای آماده کردن 

-عناوین و موضوعات پروژه

نگاهی های پیشنهادی، نیم

 هایهای پروژهبه زمینه

موفق جشنوارۀ خوارزمی، 

ی سند جامع پژوهش

ایم، اما شی معتبر جهانی داشتههمچنین مسابقات علمی پژوهو کشور 

انتخاب موضوع با مشورت معلمان راهنما و توسط خود شما انجام خواهد 

اید، پس راهی شد. پروژۀ شما، موضوع نویی است که خودتان انتخاب کرده

های پژوهشی فیزیک اید را خواهید ساخت! پروژهکه خودتان انتخاب کرده

، فیزیک تجربی و یا یک تئوریسازی، فیزشبیههای عمدتاً در دسته

 گیرند.ترکیبی از این سه دسته انجام می
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 آخرش؟!

در آیند، های برتر هر ساله در آن به نمایش درمیجز سمینار علوم و فنون که پروژهبه

ها به سمت انتهای سال تحصیلی با توجه به نوع پروژه و میزان پیشرفت آن، هدایت پروژه

ی آموزی فیزیک و....(، انتشار یک مقالهگردهمایی دانشمسابقات مختلف )خوارزمی، 

انجام المللی، تولید تجهیزات فیزیکی و ... ی علمی بینعلمی داخلی، انتشار یک مقاله

 خواهد گرفت.

 بیشتر بیاییم توی فضا!

های شده در سالهای انجامپروژه از نمونهبرای این که بیشتر متوجه فضا شوید، چند 

 ایم:یتان آوردهرا براگذشته 

باشد نشانی یکی از موضوعات مطرح روز دنیا میپالسمایی: الیهنشانی در محیط * الیه

با ایجاد یک  ،روش پیشرفتهاین است. در به آن شدهای توجه ویژه های اخیردر سال که

نشانی را روی سطوح توان الیهوجود آوردن ذرات پرانرژی، میمحیط پالسمایی و به

 به تولید قطعات الکترونیکی، تولید تواننشانی میانجام داد. از کاربردهای الیهلف مخت

 .. اشاره کرد.سلول خورشیدی، ساخت ادوات لیزر و.

باشد. خطی می دهندۀی بزرگ شتاب: این پروژه قسمتی از پروژهفت ـ والتونکراکاک* 

ین پروژه اقدام به در ااست.  دهندههر شتابهای ترین قسمتیکی از مهم، منبع تغذیه

به  است؛دهندۀ خطی شدهمناسب برای یک شتاب ساخت و پدیدارشناسی منبع تغذیۀ

کیلو ولت، انرژی الزم برای  100های حدود این نحو که با تبدیل ولتاژهای پایین به ولتاژ

 کند.شتاب دادن به ذرات را فراهم می

تئوری فیزیکی به از دستۀ بنیادی و  های: این پروژه یکی از پروژهشناسی صوتی* سیال

و با استفاده از  ،فیزیک و آید. در این پروژه با استفاده از مبانی قوی ریاضیحساب می

سازی، دمای مایعات مختلف را با توجه به صدای ناشی از ریختن این مایعات شبیه

توان به تشخیص دمای مایعات با دمای دست آورد. از کاربردهای این پروژه میتوان بهمی

 اشاره کرد.باال که امکان استفاده از دما سنج وجود ندارد، 
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حوزه هوش مصنوعی، پردازش تصویر،  4گروه پژوهشی کامپیوتر، شامل 

بازی سازی و وب می شود که در ادامه توضیح مختصری در رابطه با آنها 

 خواهیم داد:

است  یوترکامپ یاصل یحوزه ها یکی از یمصنوع هوش :یهوش مصنوع

 یمنطق یبتواند رفتار ها یوترکه کامپ یپردازدم ییروش ها یسرکه به بر

و انتخاب  یریگ یمتصم یروش ها یداشته باشد. در هوش مصنوع یا

 .یشودو ..... مطرح م یابی یرچند جواب و مس ینجواب از ب ینبهتر

مجموعه هوش  یراز مباحث ز یکی یرتصو پردازش :یرپردازش تصو

بخش  یندارد. در ا یرپردازش تصاو یرو یشتریاست که تمرکز ب یمصنوع

عمل  یک یا یرتصو یک یتواندم یو خروج یباشدم یرها از نوع تصو یورود

بدهد چه  یصتشخ یر،تصو یدنبا د یتواندم یوترباشد. به عنوان مثال کامپ

 .دوجود دار یردر تصو یشی ا

کامپیوتری با خرید چند های تر مردم، تجربه بازیبرای بیشبازی سازی: 

ها شود و با جاگرفتن آن بازیهای کامپیوتری شروع میبازی از فروشگاه

رسد. فقط عده کمی هستند که تشخیص شان به پایان میدر کمد اتاق

دهند ساخت یک بازی به پیچیدگی ساخت یک فیلم پرهزینه می

 هالیوودی است.

ستن بازی، شخصیت پردازی، سازی، نوشتن داریزی و آمادهها برنامهماه

جمله عوامل تری از شرفته و قدرت باالی کامپیوهای پیاستفاده از فناوری

 مهم برای ساخت یک بازی است. 
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باشد.  یساده از صفر تا محصول کامل م یباز یکساخت  یوتربخش کامپ ینهدف ما در ا

از  ینجاد. در ارا انجام دهد و از آن لذت ببر یآن باز واندفرد بت یکشکل که  ینبد

 یم یشود و سع یاستفاده م یساخت باز یموجود برا یها یتکنولوژ ینتر یشرفتهپ

 مهارت ها به دانش آموزان آموزش داده شود. ینممکن ا یشود تا جا

در این بخش با پایه های برنامه نویسی وب و زبان های توسعه هر بخش آن، آشنا  وب:

 می شویم تا بتوانیم وب سایت خود را طراحی کنیم.

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه های اینترنتی، هر شرکت و 

که این سازمانی دارای یک وب سایت میباشد که در آن خدمات خود را عرضه میکنند 

 مسئله بیانگر اهمیت این حوزه میباشد.
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 نمیخواد، از اسمش معلومه چیه دیگه!توضیح 

اولین تصویری که با شنیدن اسم این  احتماال

تعمیرگاه  ک، یدگروه تو ذهن شما نقش می بند

! ستهوانت پراید با قطار باری مثل مقایسه غلط نیست ولی است،  ماشین

بخش کوچکی از این شاخه  کفقط شامل ی ماشین و موتور باید بدانید

که با تعریف پروژه در  هست . یکی از هدف های این گروه اینندهست

مختلف با زمینه های  را پژوهاندانش شرایط آشنایی  ،حیطه های مختلف

 اینم یه نمونه از بقیش : .دکاری این شاخه فراهم کن
  

کاربردی  زیرشاخه های مکانیک و هوافضا گفت که شود به صورت کلی می

اغلب یک سری  از آن ها سراغ داریدی که هایو چیز نداز فیزیک هست

که در شماتیک  همان طور  .دماشین آالت و اشیاء فیزیکی کاربردی هستن

پوشش شاخه های متنوعی رو های باال دیدید، قرار است که این گروه 

ژوهان معرفی پبه دانش در این شاخه ها را پروژه های پیشنهادی  دهد و

تایید گروه! یک موضوع را انتخاب با و شما به صورت دلخواه و البته  کند

نیز وجود دارد و در صورت  پروژه از طرف شماخواهید کرد. امکان پیشنهاد 

روند  است. برای تمامی پروژه هاا هماهنگی با روند و اهداف گروه قابل اجر

 به یک محصول چه موقعی نیازمشخص شود که در ابتدا  کههست کار این 
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در این فاز مشکل موجود را شناسایی و به دنبال راه هست،  جدید

راه حل را پیدا کردیم  کهبعد از این  ( می گردیم،مطلوبحل)محصول 

تصمیم داشت، بودنش رو بررسی کنیم، اگر که توجیه بایستی اقتصادی 

مسیر  گام بعدی طراحی محصول است. در .ادامه پروژه می گیریمبه 

با که  ( داریسخت افزاری)نرم افزاری و راحی نیاز به یک سری ابزارط

آموزش می  توجه به نیازتان به صورت عمومی و یا اختصاصی توسط گروه

به عنوان راه حل چند طرح  دامکان داربینید. بعد از اتمام این قسمت 

 برای عملی کردنشد و انتخاب کنیمناسب ترین رو  بایستی د،داشته باشی

فضای کارگاهی مدرسه دارای امکانات مناسب و  ،شوید کارگاه وارد فاز

که  شتیداحتماال دوست دا کافی برای اجرای طرح های شما هست.

به یاد داشته باشید که ورود به ولی  رسیدیمبه کارگاه می خیلی زودتر 

آشنایی با ابزارآالت و رعایت تمامی نکات کارگاه دو شرط دارد، اول 

طرح خوب و  کی ایمنی کارگاهی و دوم

. [!تر هستاز نون شب واجبکه ]کامل

کردن برای عملی  را این که چه روشی

ن روش انستنیاز به د انتخاب کنید،طرح 

موارد قبل از ، این دآالت مختلف دارا ابزارآشنایی ب های مختلف تولید و

سازی در مراحل مستند . شروع این مرحله به شما آموزش داده می شود

با تکمیل محصول در قالب تدوینی گروه اجباری است. 

 خود تحت نظارت گروه پروژه شما تکمیل خواهد شد.
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