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.شدناست
کارونوآوریوخالقيت،اساسپيشرفتانسانوزندگیانفعاليت .سانیاستوایت

.بایددّقتكنیم،فكركنیموهبدنبالكشفانشناختهاهباشیم
یممیانبُرراپیداكنراهاهی.یماستعدادیراكهمغزوفكراريانیدارد،هبکاريندازباید

.علم،ییمناكنباشیمنوآوریردوادیوازبدعتو
بایداینجرأتراداشتهباشیمكهفكركنیمما
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یادداشتمدري
کاروسرآنباگوانگونفكراهیباید.ودشانجامخلآردوبستهرداهیردكهنيستکاریرپدازیایدهاین.شودمیآغازرپدازیایدهاززبرگکاراهی»

«.ییایدردآبازمنطقیوعملیاست،کارمحصولكهآنچهات.كنندپیدا
25/2/86رهبریمعظممقام

یپیوستهبهبودودیگرانوخودموقعيتردكجهتزمالجمعیوفردیاهیشایستگیكسبربایمناسبوسافتهسازمانایزمینهتحول،سندردمدرهس
.استمترییانسویازآن
اهیمحیزهببخشیتنوعنیزوفردیاهیتفاوتهبتوجهابرتبیتوتعلیماهیفرصتازربخورداریردعدالتبسطربسند،مبانیششموپنجماهدافرد

.استشدهاشارهیادگیری،
نوآوری،وخالقيترپدازی،دهایجهتالزمتمهیداتژپوهش،واحدرددقیقرزییربانمهباسند،اهدافتحققجهتردآموزشیواحداین

گاهوعمیقآموزش ژپوهشیاهیکالستشکیلفرصتایجادبااستنمودهتالشواستنمودهفراهمآموزاندانشربایرااهرپوژههبفرآيندگوهن
هبرااهیشانایدهخود،استعداداهیوالیقعهبتوجهباآموزاندانشاتآوردفراهمشرایطیآموزان،دانشکنارردمندعالقهوخالقمرییانحضورو

.گذارندباشتراكهبساريینباراخودخالقيتوذوقتفكر،اندیشیدن،محصولنهايتردوبگذارندآزمایش
ردنهايتردواندگرفتهعهدهربآموزشیاهیاليتفعتمامیکنارردراخودکارمسئوليترپوژه،اصلیصاحبانعنوانهبآموزاندانشفرآيند،اینرد

ردگامیهماتاندگذاشتهنمایشهبراخودیعلمدستاورداهیاست،جمعیزندگیآموزشکارگاهیکحقیقتردكه"علومکارگاه"عنوانبافضایی
.نماينداراهئآموزاندانشساريهبکمکربایدارنداختیارردكهآنچههموربدارندعلمرتوی جهت

کارانمکلیهیتالشازاستالزمجااینرد .اشمبداشتهراقدردانیوتشكرکمالژپوهشواحدردخصوصهبهم
گانآموزاندانشتمامیربای .دارمسربلندیوموفقيتآرزویچهارفرزان

پشمینهاعظم

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 



چکیده
مقاالتورپوژهاهیدانشآموزان

کادردهفتمینکارگاهعلوموشمی گاهچ ننمایش
گان چهاردبیرستانفرزان

1398بهار



عقوبی،دکترسارهفرااهنیمهندسمیتراشقاقی،دکترمنای:اساتیدراهنمایزیستشناسرپوژهاهی

بررسی تاثیر 
ی امواج مغناطیس

بر روی رشد 
باکتری 

پروبیوتیک

:پژوهشگران
خانیمبینا 
حسین پورفاطمه 

فاطمه کاظمی

چكيده 

حیوانیاانساندرمصرفصورتدرکههستندمشخصیوزندههایمیکروارگانیسمهاپروبیوتیک

کثرا.شوندمیمیزبانسالمتیبرمفیداثراتاعمالباعثبدنمیکروبیفلوررویبراثربا

آنجادروودهبانسانرودهمیکروبیفلوراصلیهایباکتریازبزرگیگروهبهمتعلقهاپروبیوتیک

واقعیتیناپایهبرهاپروبیوتیکمفیداثراتدربارهموجودباور.دارندضرریبیمیکروبیزندگی

ودخازمختلفهایبیماریبرابردرایکنندهمحافظتنقشرودهمیکروبیفلورکهداردقرار

هایفراورده.شودمیمشخصرودهمیکروبیفلورتثبیتباهاپروبیوتیکاصلیاثر.دهدمینشان

بهپنیروشیر,شدهغنیهایماست,پودر,کپسول,قرصاشکالبهتجاریبازاردرپروبیوتیکی

موجودندازاربدریااندگرفتهقرارمطالعهموردکنونتاکههاییپروبیوتیکاغلب.رسندمیفروش

چهی,اندکردهگزارشراهافراوردهاینمصرفتاکنونکهافرادیازنفرهزاراندروهستندایمن,

هابیوتیکپروبسیارمزایایگرفتننظردرباماو.اندندادهنشانخودازآشکاریجانبیعارضهگونه

دیگررفطاز,بگردیمهاپروبیوتیکاینرشدافزایشبرایراهیدنبالبهتاافتادیمفکراینبه

بنیادیوگیاهیهایسلولجملهازهاسلولانواعرشدرویبرهابارمغناطیسیامواجتاثیر

بهتوجهبابنابراین,استداشتهبردرنیزراآمیزیموفقیتاثراتخوشبختانهواستشدهبررسی

رویبرراامواجتأثیراینکهگرفتیمتصمیمهاسلولرشدرویبرمغناطیسیامواجمثبتتآثیر

.کنیمبررسیپروبیوتیکهایباکتری

چكيده 

پژوهشنایدر.استانگیزشگفتوبسیارهایویژگیبودندارا،طبیعیموادهایقابلیتازیکی

ازیکیهکباشدمیتانندارایانارپوستزیراشودساختهچسبانارپوستازکهاستاینبرسعی

ایمادهراناپوستکهایندلیلبههمچنین.باشدمیآنچسبندگیتانن،خاصیتبارزهایویژگی

رقمهببستهکهکارخانهضـایعاتاززیـادیبخشانارمیوهفرایندهایکارخانهدرواستدورریز

اننت.داریمراانارچسبساختقصدما،میدهدتشکیلانارپوسترااستمتغیر٪60تا30ازآن

،چوبروکش،نفتهایچاهحفاری،سازیچرم،سازیجوهر،سازیدارومانندصنایعیدر

ازیریگعصارهاستریرودکانتورواتانولازاستفادهباما.داردفراوانکاربرد...وچوبچسبساخت

سبندگیچخاصیتکهفلوبافناتر،وسانتریفیوژازاستفادهباسپسودادیمانجامراانارپوست

.یابیمدستمطلوبنتیجهبهتوانستیموکردیماستخراجدارد،رازیادی

چسب توسطتهيه 
انارپوست 

:پژوهشگران
پرنیا افسانه، 

زهرا میراضیفاطمه 
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عقوبی،دکترسارهفرااهنیمهندسمیتراشقاقی،دکترمنای:اساتیدراهنمایزیستشناسرپوژهاهی

ه بررسی و مقایس
در ترکيبات مضر

روغن ها در 
دمای باال به 

منظور پخت و پز

:پژوهشگران
پرنیان طاهری ، 

فاطمه آقاجان نژاد ،
انستایش ذوالفقاری

چكيده 

شکررفمصکهاینبهتوجهبا.شودبدنعمومیسالمتبهبودوحفظباعثبایدسالمغذاییرژیم

واندتمیانرژیمنبعدواینحدازبیشمصرفکهاستذکربهالزماستافزایشحالدرچربیو

وارخونفشمثلهاییبیماریبهابتالخطرتواندمیخودچاقیکهباشدداشتهدنبالبهراچاقی

واندتمیاشباعهایچربیکههستنداشباعغیرواشباعنوعدوبرهاچربی.دهدافزایشسرطان

هاییبیچربهمربوطهاچربیایننوعترینانگیزبربحثوشودخوندرکلسترولافزایشباعث

ستهدسهبههاروغناینمنشأ.کنندمیاستفادهمختلفهایروغنعنوانبهجامعهافرادکهاست

بهمربوطقضیهاینودارندهمراهبهمشکالتیهاروغنشوندمیتقسیمصنعتیوحیوانیوگیاهی

حاویقبلازکههاروغناینکردن،سرخهنگامهمچنین.شودمیهممایعوجامدروغننوعدو

ازیمخلوطآخرمادهوشوندمیفساددچارتربیشهستندشدهدگرگونهایچربیباالیمقادیر

باتترکیوچربیهایمولکولهایایزومروچربهایاسیدپراکسید،اکسیدترانسهایچربی

ازهستمختلفیهایراهبهترروغنانتخابوهاروغنمقایسهبرای.هستندبنزنیوآلدهیدی

جنتایوهاآزمایشاینازکدامهر....وصابونییدی،عدد،عددپراکسیدعددگیریاندازهجمله

.کندمیتعیینرامضرترکیباتمیزان،آمدهبدست

چكيده 

پاکازمنظورکلدر.هستندمتفاوتهایکاربردبامختلفهایگونهدارایشویندههایپودر

دیگراجسامیاوپارچههاازراچرکوچربیذرههایکههستموادی،(detergent)کننده

دارند،هکزیادیفوایدرغمعلیکنندهپاکوشویندهمواد.میشودتهیهمختلفانواعدرکهبزداید

آلودگیبرایجدیدیعاملعنوانبهدنیا،سراسردرگستردهمصرفعلتبهاخیرهایسالدر

پاکویشویندگخاصیتسطحی،فعالیتعلتبهترکیباتاین.روندمیشماربهزیستمحیط

باکهدهشاینبرتالشفوقپژوهشدر.شوندنمیتجزیهمحیطازآسانیبهولیدارند،کنندگی

وستپوبرایآسیبوآلودگیکهساختگیاهیایشویندهسیبواشنانازگیاهگیریبکار

طراحیآزمایشیاشنانگیاهکنندگیپاکخاصیتازاطمینانمنظوربهنداشتهزیستیمحیط

ویندهشصنایعدراستفادهبرایاشنانگیاهاندامبهترینکهشدمشاهدهفوقآزمایشدر.کرده

یساقهترخاکسکردخاکسترراگیاهاینیساقهبایدنیزانازگیریبهرهبرایواستآنیساقه

عصارهوخاکستراینکیبتراز.داردباالییگیکنندهپاکخاسیتساقهخودهمچونگیاهاین

.ساختباالییکنندگیپاکخاصیتباپودریتوادمینیزسیبگیاه

پاکيزگی مخرب 
پوشاک

:پژوهشگران
مهشید اسلوب، 

حاجی رجبی، زینب 
بهاره ربانی
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عقوبی،دکترسارهفرااهنیمهندسمیتراشقاقی،دکترمنای:اساتیدراهنمایزیستشناسرپوژهاهی

نگهداری و بسته
بندی روغن با 
روش ها ومواد 

طبيعی

:پژوهشگران
ستاره نژاد رستم
_نگین توکلی راد
فاطمه فخاری

چكيده 

با.برخوردارندبسیاریاهمیتازوبودهجهاندراستفادهمورداصلیغذاییموادازهاروغنمروزها
اینبهصنعتی،توجههایواحددرهیدروژناسیونوفسادطریقازروغنبهواردههایآسیببهتوجه
اولمتدصنعتیهاینگهدارندهجایبهطبیعیهاینگهدارندهکردنجایگزینبرایتالشوماده
بهرابسیاریهایبیماریوهاآسیبهانگهدارندهاین.باشدمیپژوهشگراناهدافازوشده

بررسیپژوهشایندر.دارندهمراهبهنوجوانانوکودکانجملهازحساسهایگروهبرایخصوص
صنعتیهاینگهدارندهبرایجایگزینصورتبهخامکنجدروغنرویبرطبیعیهاینگهدارندهتاثیر

بهشکرونمکبرنج،عسل،ازعبارتطبیعیهاینگهدارندهاول،یمرحلهدر.استگرفتهصورت
نجدکروغندرسفالیهایگلولهدومیمرحله،شدندتهیهرسگلپوششدرهاییگلولهصورت
هایروغنپراکسیدسومیمرحلهدر،گرفتندقراردارلعابسفالیظروفدرموجودخام

.گرفتندمقایسهموردنتایجآخریمرحلهدروگیریاندازهروز60مدتبهگرفتهقرارموردآزمایش
روغندرمضراتیداشتنهمراهبهبدونراروغنپایداریبهبودقابلیتطبیعیموادبرخینتیجه،در

وانعنبهتوانمیپختهشکروپختهترکیبیعسل،نمک،ازکهدادنشانحاصلنتایج.دارند
.کرداستفادهسنتزیهاینگهدارندهبرایجایگزینصورتبهنگهدارنده

چكيده 

.ندکنمیاستفادهخوابکیسهازخودکردنگرمبرایخودهایسفردرکوهنوردانازبسیاریامروزه

عایقعنوانهببلکهکندنمیگرمرابدنخوابکیسهکهاستاینکردتوجهآنبهبایدکهاینکتهاما

عایقخاصیتاینحفظرو،ایناز.شودمیزمینبهبدنگرمایانتقالازمانعوکندمیعملگرمایی

افزایشحالدرشدتبهجهاندرانرژیسرانهمصرفهمچنیناست؛مؤثرخوابکیسهکاراییدر

نوارازتفادهاسباکهشدهسعیپروژهایندر.استنکردهچندانیتغییرآنتأمینمنابعحالیکهدراست

انرژیفاتالازمانعتاکندعملعایقمانندوشودتقویتگرمایشیلحاظازخوابکیسهکربنی،های

ویکتارهایمحیط.باشدمیآبضدوگرماعایقکهاستسیلیکونازخوابکیسهاینجنس.شود

استفادهابخوابکیسهایندلیلهمینبههستندهاباکتریوهاقارچرشدبرایهامکانبهترینگرم

نترلکامکانهوشمندترموستاتساختباهمچنینوشدهضدعفونیطبیعیهایباکتریالآنتیاز

اهمفرراامکاناینهوشمندترموستاتکیت.استشدهپذیرامکاننیزدورراهازخوابکیسهدمای

بهلمتصبانکپاورشد؛شدهمشخصپیشازدمایازترکممحیطدمایکهمواقعیدرکهکندمی

اموشخراپاوربانکشد؛شدهتعییندمایازتربیشمحیطدمایاگروکندروشنراکربنینوارهای

باواندمیتنیزکربنیهاینوارکردنگرمبرایالزمانرژی.شودجلوگیریانرژیاتالفازتاکندمی

مکانیکینرژیاپیزوالکتریک.شودتأمینشدهساختهپیزوالکتریکموادازکههوشمندکفیازاستفاده

بهنیازیترموستاتکردنشارژبرایدلیلهمینبهکند؛میتبدیلالکتریکیانرژیبهرارفتنراه

.باشدکوهنوردانبرایمناسبیگزینهتواندمیخوابکیسهاین.نیستاضافیهزینه

طراحی و ساخت 
کيسه خواب 

هوشمند

:پژوهشگران
پارميس ناصری، 

حقيقیثنا 
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عقوبی،دکترسارهفرااهنیمهندسمیتراشقاقی،دکترمنای:اساتیدراهنمایزیستشناسرپوژهاهی

بهینه سازی 
مصرف ظروف 
یکبار مصرف 

پالستیکی

:پژوهشگران
زهرا رضایی، 

همتی، زهرا 
طاهریریحانه 

چكيده 

ملهجاز.میگیردقراراستفادهموردبندیبستهصنعتدرپالستیکیمادهنوع30ازبیشامروزه

پی)کلریدوینیلیباال،پلچگالیبااتیلنترفتاالت،پلیاتیلنپلیبهتوانمیهاپالستیکمهمترین

"اتیلنپلی".کردارهاشاستایرنپلیوکربناتپروپلین،پلیپایین،پلیچگالیبااتیلن،پلی(سیوی

با.داردجهانسراسردرتنبیلیون40حدوددرایساالنهتولیدپلیمر،ترینسادهوپرکاربردترین

رفمصوغذاییموادبندیبستهدربخصوصوصنعتدرهاپالستیکبسیارکاربردبهتوجه

مضراتوانانسزندگیازهاپالستیکناپذیریجداوپالستیکیهایبندیبستهازبشرروزافزون

وتیکیپالسهایبندیبستهبرایپوششیکهرسیدنظربههاانسانسالمتیحفظلزوموآنها

لاومرحلهدر.بکاهدممکنحدتاراهامولکولمهاجرتمیزانکهشودتهیهمصرفیکبارظروف

دمایکبههمهسپس.شدندتهیهمختلفهایمارکازمشماییشیربستهچندپژوهشاین

میکروزانمیردنیلازاستفادهباوشدهبرداشتههاشیراینازمقداری.شدندتیماروشدندرسانده

شیرندیببستهبرایپوششیدوممرحلهدر.شدندمقایسههمبامختلفهایشیرهایپالستیک

ازوودبموثرمصرفیکبارظروفپوششبرای(سرد)زردلعابازاستفاده.شدساختهمشماییهای

.کردجلوگیریغذاییمادهدرونبههامیکروپالستیکجملهازبندیبستهموادمهاجرت

چكيده 

ثراکاینبرعالوه،باشدکمتریهایضرردارایکههستندگیاهیهایداروجستجویدرمحققان

وصارهعتاثیربررسیپژوهشاینازهدف.رساندمیسیبآکشوراقتصادبهوبودهوادراتیهانآ

وکوساستافیلوکهایباکتریرویجداگانهوترکیبیصورتبهزردچوبهوختمیگلجوشانده

روشبهگیریعصاره)عصارهبابالنکهایدیسکپژوهشایندر.استکوالیاشرشیاواورئوس

حاوییکیکهجداپلیتدودرسپس.شدندآغشتهزردچوبهوختمیگلجوشاندهو(الکلی

.شدادهدقراربودکولیاشرشیاباکتریحاویدیگریوواورئوساستافیلوکوکوسهایباکتری

چوبهزردعصارهوختمیگلمجزایعصارهبهاورئوساستافیلوکوکوسباکتریدادنشاننتایج

اینبروهعال.بودحساسختمیگلعصارهبهحدودیتاکلیاشرشیاباکتریواستحساسبسیار

راساسب.ندبودمقاومزردچوبهوختمیگلجوشاندهترکیبوعصارهدوترکیببهباکتریدوهر

ودادراجهنتیبهترینزردچوبهبهنسبتمذکورهایباکتریرویختمیگلعصارهتاثیرمشاهدات

گلارهعصگفتتوانمیمشاهداتبهتوجهبا.شدهاباکتریرشدمانعپلیتدوهردرختمیگل

.داردبیشتریتاثیرمثبتگرمهایباکتریرویزردچوبهوختمی

اره بررسی تاثیر عص
زردچوبه و گل 

ختمی روی باکتری
اشرشیاکالی وهای

استافیلوکوکوس
اورئوس

:پژوهشگران
آرميتا قرمزچشمه ،

ریحانه پيرزاده 
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عقوبی،دکترسارهفرااهنیمهندسمیتراشقاقی،دکترمنای:اساتیدراهنمایزیستشناسرپوژهاهی

طراحی زیست 
ر حسگر مبتنی ب

تشخيص 
آمونياک برای 
تشخيص فلزات

سنگين

:پژوهشگران
پرنیان خدابخشی ،

فاطمه اعال 
چراغچیویدا 

چكيده 

وشتبهداحوزهدربزرگچالشیکبهسنگینفلزاتجملهازهااآالیندهانواعباآبمنابعآلودگی

العالجعبصهایبیماریازبسیاریبینارتباطامروزه.استشدهتبدیلزیستمحیطوانسانسالمت

استفادهبحثدر.استرسیدهاثباتبهموجوداتسایروانسانبدندرسنگینفلزاتتجمعوورودبا

اولیننیستندکنترلتحتاستانداردسازیهایزیرساختلحاظازکهمناطقیدرشربآبمنابعاز

کهنجاازآ.استآلودگیمنبعشناساییزیسیتیمحیطوبهداشتیهایبحرانازجلوگیریدرقدم

پیداراینبناباستافزایشروبهصنایعدرهاآنروزافزونمصرفواسطهبهسنگینفلزاتهایآلودگی

درلذا.دباشمیضروریبسیارالودگیازدستهاینمقرونودقیقسریع،شناساییراهکارهاینمودن

آنیتفعالکهآزاورهآنزیمپایهبرحسگریزیستزندههایسیستمازبرداریالگوباپژوهشاین

روشکیبهراسنگینفلزاتحضورتواندمیکهگردیدطراحیاستظرفیتیدوفلزاتبهوابسته

.نمایدردیابیصرفهبهمقرونکامالً

چكيده 

ارتباطهبتوجهبا.استدامپزشکیعلمیومشروعسنتیهایشیوهازیکیسنتی،امپزشکید

یانگلهایعفونتانتشاروانتقالبرایالزمشرایطکهروستاییمناطقدرهادامباانسان

طبردآنازاستفادهکهاستگیاهانیازیکیزرشک.استآوردهفراهمداموانسانبینمشترک

خواصوبودهالتهابیضداثراتدارایگیاهاین.استطوالنیایتاریخچهدارایسنتی

قراریبررسموردکولینرژیکسیستمضدوهیستامینضدخاصیتجملهازآنفارموکولوژیک

-مینابراینباست،اکسیدانیآنتیترکیباتدارایزرشکریشۀعصارهآنجاییکهاز.استگرفته

بهکهیهایترکیبمهمترینازیکی.ببردبینازراآزادهایرادیکالوفعالهایمتابولیتتواند

اینمهمیراتتأث.کرداشارهپروبیوتیکبهتوانمیاند،شدهمعرفیبیوتیکآنتیجایگزینعنوان

گیاهیشهر.استرسیدهاثباتبهزیادیتحقیقاتدرطیورایمنیسیستموسالمتیرویبرماده

سکدی.شداستفادهباکتریالآنتیآزموندرآمدهدستبهعصارهازشد،جوشاندهآبدرزرشک

در.دشتلقیحاورئوساستافیلوکوکوسباکتریحاویهایپلیتبهزرشکعصارهآغشتههای

خوراندهانگلبهآلوده(گوسفندهای)هایدامبهضدانگلیآزمونبرایهاعصارهاینبعدمرحله

بهعصارهایناستفادهسهولتبرای.گردیددامگوارشدستگاهپاکسازیوانگلدفعباعثکهشد

صقراینساختمزایایگردید،سازیغنیپروبیوتیکهایباکتریباودرآمدهقرصصورت

وصیهتانسانیمصرفبرایعصارهاین.استآنبودندسترسقابلوطبیعیبودن،قیمتارزان

.گرددمیکبدبهاسیبباعثآنباالیمصرفزیراگرددنمی

ر اثر ریشۀ زرشک ب
هاروی انگل دام 

:پژوهشگران
فاطمه اصغری، 

صالح غفاری، بهاره 
،عسگریآتنا 

سارینا اسماعيلی

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 



عقوبی،دکترسارهفرااهنیمهندسمیتراشقاقی،دکترمنای:اساتیدراهنمایزیستشناسرپوژهاهی

بررسی خواص 
ضد باکتریایی
گياه دم گاوی 

:پژوهشگران
فاطمه طورانی ، 

زهرا بنی جمالی ، 
ستایش رضایی

چكيده 

گاویدمگیاه،ایرانمرکزیمناطقزارهایماسهدرسازگاروبومیارزشمندهایگونهازیکی

ارزشنظرازوشودزیبااندازچشمایجادوخاکحفاظتعلوفه،تولیدباعثتواندمیکهاست

وSmirnoviumآلکالوئیدهایحاویآنهایبرگوگل.استاهمیتحائزبسیاردارویی

Spherophsinumایندر.دارندکاربردخونفشارکاهندهداروهایتولیددرکههستند

ندمانمثبتگرمهایباکتریازگاوی،دمگیاهباکتریالیآنتیخواصبررسیبرایپژوهش

انتریکامونالسالومودوموناسکلیاشرشیامانندمنفیگرمهایباکتریواورئوساستافیلوکوکوس

دشریختهشدهاستریلآزمایشلولهدودرفارلندمکنیممایعآزمایشطیدر.شداستفاده

،آنزااستفادهبا.شوداستریلتاشددادهحرارتلوپ.شداضافههاآنبهمقطرآبمقداریسپس

""نمونهاز E.coliمقداراتشدبررسیوشدگذاشتهآزمایشهایلولهدروشدداشتهبرباکتری

کشتمحیطرویبرباکتریمحلولازسواپازاستفادهباسپس.باشدیکسانهمباهاآنغلظت

MHA،نجامامنفیگرمومثبتگرمباکترینوعدوهربرایمراحلاین.شدانجامچمنیکشت

الکلیعصاره،70الکلیعصاره،خیسانده،جوشاندهبهآغشتههایدیسکدادنقرارباسپس.شد

بقط.شدبررسیآنباکتریالآنتیخواصکشت،محیطدراستونباآمدهبدستعصارهو96

،عصارهدرصد96الکلیعصارهدرکوچکبهبزرگازترتیببهرشدعدمهاله،آمدهبدستنتایج

.شدمشاهدهاستونباگیاهعصارهوگیاهجوشاندهدرصد،70الکلی

چكيده 

باراهعارضاینبهدچارافراداجتماعیوفردیبعدازبهداشتیمعضلیکعنوانبههموارهپابدبوی

اهیتمدلیلبهاماپابدبویرفعبرایمختلفموادیاداروعرضهرغمعلی.استکردهمواجهمشکل

ضعیفتی،پوسحساسیتمانندبیشتریمشکالتبارافردهادارواینازطوالنیاستفادهشیمیایی،

انیگیاهوموادهموارهسنتیطبدردیگرسویاز.مینمایدمواجه.......وپوستروییهایالیهشدن

هشپژوایندراینرواز.شدهاندواقعتوجهموردقارچیضدومیکروبیضداثراتوجودنظرنقطهاز

بهمختلفیطبیعوگیاهیمنبعچندازشدهاستخراجطبیعیترکیباتمیکروبیضدخاصیتابتدا

دهشاثباتمیکروبیضداثراتدارایموادازسپس.گرفتقراربررسیموردگذاریدیسکروش

غیرفعالیتورشدازپوستنرمالشرایطحفظبامیتواندکهگردیدتهیهاسپریشکلبهترکیبی

.نمایدجلوگیریپوستدربومولدمیکروبیعواملطبیعی

ساخت اسپری با 
استفاده از مواد 

ی گياهی ضد باکتر
برای از بين بردن

ا باکتری بوی بد پ

:پژوهشگران
الیا افشارکیا 
مبینا قاسمی 

فاطمه سلیمانی

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 



عقوبی،دکترسارهفرااهنیمهندسمیتراشقاقی،دکترمنای:اساتیدراهنمایزیستشناسرپوژهاهی

بررسی باکتری
های اطراف 

ریشه در گیاهان
آن مختلف و تاثیر

گیاهانروی رشد 
به عنوان کود 

زیستی

:پژوهشگران
،النا امید

،داودیزهرا 
صالحیشمیم 

چكيده 

اهآنازکههستندغذاییموادبهانرژی،وابستهآوردندستبهبرایخودتولدزمانازهاانسان

ائزحهاانسانمابرایوداردبسیارینقشهاانسانسالمتدرغذاییمواداین.کنندمیاستفاده

اینکهضمن.باشندداشتهآبادیکشورتوانندنمیباشندمریضکهمردمیاست،همچنیناهمیت

ولطدرماکههستندغذاییموادیاصلیمنبعگیاهان.استسالمبدنسالم،درعقلدانیممی

نباشندهاآناگروشودمیشروعگیاهانازطبیعتچرخهواقعدر.کنیممیمصرفخودعمر

نهنموباپژوهشایندر.بودخواهدممکنغیرانسانوجانوریهایگونهازبسیاریبرایزندگی

خانوادهنوعبهبسته)گیاهانرشدبرایمفیدهایشد،باکتریسعیمختلفمناطقخاکازبرداری

هاآنرارتکوآزمایشاتطی.شداستفادهمایعکودساختبرایوشناسایی(لپهدویالپهتک:هاآن

شودیمیافتگیاهانتمامیریشهاطرافدرکه(باسیلوس)زیآزادباکترینوعیکهشدمشخص

وشدتهیهنآازباکتریاییباکتری،سوسپانسیوناینسازیخالصبا.استموثرگیاهبهتررشددر

یزتریحاصلخبیشتر،خاکباسیلوسبودندارادلیلبهکشورشمالهایخاککهگردیدمشاهده

هخانواددرخصوصبه)هاآنزنیجوانهوهابذربهتررشدها،باعثآنباکتریاییمحلولودارند

بهنسبتکمتریبود،باسیلوسشدهآوریجمعتهراندرباغچهازکهخاکی.شد(هاایلپهتک

وردکعملبهتربودندهاایلپهدوخانوادهازکههایینمونهرویبرولیداشتکشورشمالخاک

.شدهاآندرشتسریعو(بهتردهیبرگوبیشتردوانیتر،ریشهضخیمساقهطول)بهتررشدباعث

چكيده 

مرتبطیممستقغیرومستقیمهایآلودگیآیندهدروحاضرقرندربشرهایچالشبزرگترینازیکی

برالستکیپضایعاتروزافزونوانکارناپذیرهایتنشبحثازجدای.استپالستیکیموادازاستفادهبا

اینازمیعظیحجمساالنهتولیدبرایفسیلیهایسوختازاستفادهزمین،کرهزندههایاکوسیستم

ووجستجترکیبات،اینمصرفکاهشدرکنارلذا.استافزودهبحراناینبرحدتخودترکیبات

ایندرلذا.درسمینظربهحیاتیوضروریبسیارجایگزینپذیرتجزیهزیستترکیباتبکارگیری

رچقاگونهسهطبیعت،دربازیافتطبیعیچرخهدرهاقارچبدیلبینقشبهتوجهباپژوهش

fomesخوراکی fomentarius،Schizophyllum CommuneوTrametes versicolor

دادهکشتچوبخردهویونجهگندم،ساقهشاملقیمتارزانگیاهیهایپسماندنوعسهرویبر

البهالیردتنیدهدرهممیسلیومازایپیچیدهساختارشدهتولیدقارچیهایگونهرشدنتیجهدر.شد

فیزیکییاتخصوصباپذیرتجزیهزیستهایکامپوزیتیکعنوانبهتواندمیکهگردیدحاصلپسماند

.گیردقراراستفادهموردبندیبستهمصارفبرایالایدهبیولوژیکومکانیکیو

تیک جایگزینی پالس
های صنعتی با 
بیوکامپوزیت 

قارچی

:پژوهشگران
سبا احمد محرابی

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 



عقوبی،دکترسارهفرااهنیمهندسمیتراشقاقی،دکترمنای:اساتیدراهنمایزیستشناسرپوژهاهی

توليد انرژی از 
ی فضوالت حيوان
در مقياس 

آزمایشگاهی

:پژوهشگران
نفروتکیمیا سادات 

کهندانیفاطمه 
حسینی نسبآیدا 

چكيده 

امروزهمصرفبیرویهمنابعانـرژیزیرزمینـیوسـوختهـایفسـیلیوآلـودگیهـای

جـهرازیستمحیطیوخطراتوآسیبهایبعضاًجبرانناپذیرناشیازآنبرجوامعبشـری،تو

درکشورما،باتوجهبهمصرفبیرویهسوختهـای(1.)بهسوختهایپاکمعطوفساختهاست

300.شـودفسیلیبهدلیلتجدیدناپذیربودن،منابعآنروبهپایاناست،بایـدفکـریبـرایآن

قطـهایسالپیشازاینشیخبهاییدانشمندبزرگایرانیگازهایمتصاعدشدهازفاضالبرادرن

جمعآورینمودهوبهوسیلهیافروختندائمیشـمعی،آبمخـزنحمـاممعـروفشـیخبهـایی

وگـازبطورخالصـهبی.بیوگاز،یکیازبهترینراههایتولیدانرژیاست(2.)اصفهانراگرممیکرد

دورازعبارتاستازگازهاییکهدراثرتخمیرفضوالتگیاهیوجانوریوپسماندهایآشپزخانه

ازآنرامتانکهیک60%اکسیژنودراثرفعالیتباکتریهایبیهوازیتولیدمیگرددکهحدود

دیاکسیدکربنودرصدکمی30%بقیهآنشاملحدود.گازقابلاشتعالاست،تشکیلمیدهد

بیوگازدرهنگام.ونیتروژناستازگازهایازتاکسیژن،هیدروژنوسولفیدهیدروژنورطوبت

نازآنمـی،گازسمیوخطرناکمنواکسیدکربنتولیدنمیکنـد؛بنـابرای(بیوگاز)سوختنمتان

وزد،توانبهعنوانسوختایمنوسالمدرمحیطخانهاستفادهکردواگریکفوتمکعـبآنبسـ

لتـوجهیکیلوکالریانرژیحرارتیتولیدمیکندکهدرقیاسباسایرموادسوختی،رقمقابـ252

ردراینآزمایشمادستگاهیدرستکردیمکهگازحاصلازتخمیـرفضـوالتمـررراد(3.)است

مخزنیجمعآوریوذخیرهنمایدتاپسازرسیدنبـهحجـموفشـارمناسـببتوانـدشـمعکرا

نرادراینحالتآبموجوددرلولهیباالیشمعکبخارمیشودوانرژیآنتوربی.روشنکند

.یکندمیچرخاندودینامآرمیچرمتصلبهالایدیانرژیمکانیکیرابهالکتریکیتبدیلم

چكيده 

،همیوبهمربوطضایعاتبیشترینکهرودمیهدرجهاندرغذازیادیمقدارسالهرکهدانیممی

بمناسهایبندیبستهوجودعدمدلیلبهغذاییموادمقداراین.استغالتوماهی،سبزیجات

ندیببستهکهاستاینکندمیبیانراطرحاینانجاماهمیتکهمهمیمسائلاز.شودمیفاسد

افیگزسرمایهبهزیستمحیطبهآسیببرعالوهواندتهیهشدهپالستیکازاغلبامروزیهای

استهگرفتصورتغذاییموادفسادازجلوگیریبرایگذشتهدرکههاییفعالیت.استنیازمند

همچونبیعیطموادازشدگرفتهتصمیمبنابراین.داشتندشیمیاییموادازاستفادهجملهاز،معایبی

شوداستفادهداردمیکروبیضدوقارچیضدخاصیتکهفعالکربن

د بررسی خاصيت ض
قارچی کربن فعال

:پژوهشگران
رامش دهقان ، 

شریعتیزهرا 
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بررسی مقاومت 
وس استافیلوکوک

غیر )اورئوس
بر ( بیماری زا

برخی از 
دزنفکتانت هاو
دترجنت ها با 

ت استفاده از تس
آنتی بیوگرام

:پژوهشگران
تینا عزیزی ، 

خانجانی پریشاد 
پریا لطفی

چكيده 

حائزیارموادبساینکیفیتبهها،توجهکنندهضدعفونیوهاشویندهتعدادافزایشبهتوجهبا

اکتریببردنبینازبرایهادترجنتهاودزنفکتانتقابلیتبهپروژهدراینروازاین.استاهمیت

غیر،مثبتگرمباکتریاین.استشدهپرداختهپوسترویموجوداورئوساستافیلوکوکوس

وستپرویوجودزخمصورتدرکند،میبیماریایجادطلبفرصتشکلبهوباشدمیزابیماری

ویفیتکبیوگرامآنتیتستانجامباپروژهایندر.شودپوستیهایبیماریمنجربهاستممکن

باکتریبردنبینازبهنسبتشویندهوکنندهضدعفونیموادانواعازبرخیکارایی

پوستازباکتریاییهایمنظورنمونهاینبه.گرفتقراربررسیمورداورئوساستافیلوکوکوس

سازیخالصازپس.شدنددادهکشتسپسوشدهجداگروهاعضایسرفرقودست،صورت

چمنیصورتبهمحلولاینوشددادهتطبیقفارلندمک0.5استانداردباآنهاغلظتباکتری،

هانندهکضدعفونیوهاشویندهاثربررسیبرای.شددادهکشتآگارمولرهینتونکشتدرمحیط

مدتهبدیسکحاویهایپلیت.شدندهادزنفکتانتوهادترجنتبهآغشتهبالنک،هایدیسک

گیریاندازهکشباخطرشدعدمهایهالهآنازپسوشددادهقرارانکوباتورداخلهفتهیک

ازحیاتدستشوییمایعدست،هایباکتریحاویرشددرپلیتعدمهایهالهبراساس.شد

حاویلیتپبررسیدر.بودبرخوردارباکتریبرندگیبینازقدرتباالترینوکیفیتبهترین

برندگیبینازقدرتوکیفیتاز1.5cmقطربهرشدعدمهالهبااوهشامپوسر،هایباکتری

.بودبرخوردارخوبینسبتاباکتری

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 

چكيده 

وودگیآلمسئلهاست،کردهجلبخودبهرابسیاریتوجهاخیرهایسالدرکهنگرانیهاییازیکی

رایبکهراهکارهاییکناردر.باشدمیسنگینفلزاتمعرضدرگرفتنقرارباانسانمسمومیت

سبکاذاتخبافردیبعددربحراناینمدیریتامااستشدهاجراوارائهفلزاتاینگسترشکنترل

رکیباتتکهگردیدهمشخصکهاستزیادیسالیان.گرددواقعمؤثربسیارمیتواندتغذیهسالم

لزاتفجملهازسمومازبسیاریحذفدرآنتیاکسیدانتترکیباتازبودنغنیدلیلبهگیاهی

دراورهآزمآنزیبرویسنگینفلزاتاثرپژوهشایندراینرواز.هستنداهمیتحائزبسیارسنگین

بوسسوپیازسیر،گوجه،زنجبیل،مثلاکسیدانتآنتیازغنیگیاهیهایعصارهبرخیحضور

گیاهیهعصارواجدمحیطدرآزاورهآنزیمفعالیتکهدادنشاننتایج.گرفتقراربررسیموردبرنج

.استگرفتهقرارتآثیرتحتکمترسنگینفلزاتحضوردر

ن حذف فلزات سنگی
از از بدن با استفاده

عصاره های گیاهی

:پژوهشگران
کیمیا نصیر
کیانا بنابی
سنا حسینی
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بررسی تأثیر 
دوزهای مختلف 

ون علف کش بنتاز
بر عملکرد ذرت

:پژوهشگران
پریسا شاه حسینی

فاطمه آتشانی

چكيده 

شکاههوا،وآبآلودگیباعثعلفکشهاولی.میروندبکارهرزعلفهایکنترلبرایعلفکشها
غیرروشهایافزایشامروزه.میشوندهمغذاییموادآلودگیباعثدرنهایتوخاکحاصلخیزی
درکشعلفماندنباقیازناشینگرانیهایافزایش.استغیرممکنهرزعلفهایمدیریتشیمیایی
در.میباشدعلفکشهامصرفکاهشجهتدالیلیمزارعدرتولیدهزینههایشدنکمومحیط

برایدهاستفادهشگلدانهایتعدادشدانجاممصرفیدوزکاهشامکانبررسیبهمنظورکهآزمایشی
دوزیبراگلداندوتوصیهشده،درصدهشتاددوزبرایگلداندو.شدگرفتهنظردرعددششذرت
ازاابتدذرتگلدانهایخاکبرای.شداستفادهشاهدبهعنوانگلداندووتوصیهشدهدرصدصد

دوفاصلهیدربذرها.شداستفادهسطحپوشاندنبرایهرزعلفبذرحاویخاکسپسوخاکبرگ
دهیفاصلهباوگلدانجایچهاردردوتاییبهصورتبذرهشتوخاکسطحازسانتیمترینیمو

یفتریضعساقهیکهرابذرهاییبذرها،کلیهیرشدازپس.شدندکاشتهیکدیگرازسانتیمتر
ازمترسانتیدهفاصلهیبابذرچهارگلدانهردرپسشدجداخاکسطحازقیچیتوسطداشتند
تهیهبرایوعلفکشلیترنیمدرسیسییکدرصد،صددوزمحلولتهیهیبرای.ماندباقییکدیگر
هبتهیهشدهدوزهای.شداستفادهعلفکشلیتریکدرششدهمویکدرصدهشتاددوزمحلول
ریاندازهگیبوتههاخشکوزنکارانتهایدر.شداسپرییکنواختمربوطهگلدانهایسطحهمهی
ازتفادهاسبهمربوط(هابوتهخشکوزن)عملکرددرصدبیشترینرفت؛میانتظارکههمانطور.شد
نضعیفتریآخرمرحلهدرودادهرابهترنتیجهدرصدهشتاددوزآنازپسواستدرصدصددوز

.استاستفادهنشدهکشیعلفهیچگونهازآندرکهاستشاهدبهمربوطعملکرد

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 

طراحی و ساخت 
کفش مبدل انرژی
جنبشی به انرژی

الکتریکی

:پژوهشگران
صبا عصاریان، 
،  شایلین گودرزی

ه الری، راضیپرنیا 
میروکیلی

چكيده 

امراینبهدستیابیمنظوربهکرد،تولیدالکتریکیانرژیبدنحرکتیانرژیازتوانمیامروزه

اینواقعدر.باشدمیهاروشاینازیکیبرقمولدکفشکهاستشدهارائهمختلفیهایروش

کهاستهاگزینهبهترینازبودنحملقابلوسبکساده،دسترسیکم،قیمتدلیلبهکفش

.داردراآنازاستفادهتواناییجامعهایندرعادیفردهر

شارژمعادلانرژیتواندمیکند،میواردزمینبهپاکفکهنیروهاییتوسطبرقمولدکفش

کفشایندرموجودپیزوالکتریکسنسورهایازاستفادهبا.کندتولیدراهمراهتلفنکردن

اینجایگذاریچگونگی.شودمیتبدیلبرقجریانبهبرداشتنگامازشدهواردهانرژی

هبپروژهاینانجامطولدرکهاستنکاتیترینمهمازغیرهودیودهامدارها،طراحیسنسورها،

.هاآنبررسی

هایگامزابرقتولیدتواناییدارایکهکردیمطراحیراکفشیقبلیهاینمونهازالهامباآخردر

.باشدمیکیفیسطحوکاراییبیشترینباماروزانهوساده



کامهسلیمی:اساتیدراهنمافیزیکرپوژهاهی مه

گردگیر جادویی

:پژوهشگران
فاطمه چمنی

چكيده 

ساکنتهالکتریسیقوانینازکهاستگردگیریزمینهدرکاربردیایوسیلهنامجادوییگردگیر
منزلازخارجرداشتغالعلتبهکههستندبانوانیبیشترکاالاینکنندگانمصرف.کندمیپیروی

نجامابراینیازموردزمانکاهشبرای.شوندمیزمانکمبوددچاردارند،عهدهبرکهوظایفیانبوهو
دهمشاهگردگیریزمینهدرزیادیمحصوالتاما.استگرفتهصورتزیادیاقداماتمنزل،هایکار
روش.آیدمیحساببهداریخانههایبخشترینازخطرناکیکیگردگیری،حالیکهدر.شودنمی
کوتاهیزمانمدتتنهاهاراهاینازکدامهرامااستشدهمطرحگردگیریبرایگوناگونیهای

نیزریگردگیکیفیت.آورندمیرویقبلیهایروشبهدوبارهمردممدتیازپسوهستندپاسخگو
،بهخانوادهافرادسالمتتواندمیمستقیمصورتنشوند،بهتمیزکثیفیوخاکاگر.استمهم

وگردی،گردگیرهنگامدرکهشودمیبدترزمانیمسئلهاین.کندتهدیدراخانوادهکودکانخصوص
تدرنهایو.شدخواهدخانهاهلریهواردمستقیمصورتبهوشودمیپخشفضادربیشتریخاک
.شودمیتنفسیهایبیماریبروزباعث
گردذراتهبشدهبارداررسانامیلهیککردننزدیکاثردرکهاستصورتبدینوسیلهاینکارطرز
ردوسیلهاینکارگیریبهوساختبا.شوندمیمیلهجذبنهایتدروشدهباردارذراتخاک،و

ریبیشتدقتوسرعتباگردگیریعملوشودمیجوییصرفهبرقمانندانرژیمنابعمصرف
.شودمیجلوگیریتنفسیهایبیماریبروزازنهایتدروگیردمیصورت

چكيده 

وجودایننوعاز.تولیدمیشودمیدانگرانشیموجیاستکهتوسطموجگرانشیفیزیک،در
وبهطورنظریپیشبینیشد،نسبیتعامازطریقنظری1916درسالامواجتوسطالبرتانیشتین

بهکمکتأسیساتالیگوطورتجربیمشاهدهگردیدودرسال2016صدسالبعد،درسال
2017جایزهنوبلبهطورمشترک(راینرویس،بریسیبریشوکیپاستورن)سهدانشمند2017

.رابهدلیلتالشهایخوددرزمینهآشکارسازالیگوومشاهدهامواجگرانشیدریافتکردند

اگر.گیریدبرایاینکهاینموضوعروشنشود،یکصفحهبسیارنرمالستیکیمنعطفرادرنظرب
اهدرارویآنقراربدهید،جرمزیادآنباعثفرورفتگیدرصفحهالستیکیخوبسکتبالیکتوپ

برود؛انحنایموجوددرصفحهالستیکی Bبهنقطه Aهحالکمیاینتوپرابغلتانیدتاازنقط.شد
دیگرانحنا Aواضحاستکهنقطه.خواهدرفت Bبه Aنیزهمراهباتوپجابجاخواهدشدواز

.شوداینحرکتازپایینبهباالیصفحه،باعثایجادنوعیموجمی.نخواهدداشتوباالخواهدآمد
.زمان،اینموج،موجگرانشینامیدهمیشود-درساختارفضا

ییندهایخشنوپرانرژیدرفضامآرخیازفربامواجگرانشیدرساختارفضازمانموجبایجاد
پیشبینی1916برتانیشتینوجودامواجگرانشیرادرنظریهینسبیتعامدرسالآل.شوند
ههادایرهمثلستارههاینوترونییاسیاهچال)محاسباتانیشتیننشانداداجسامپرشتاب.کرد

طقویترینامواجگرانشیتوس.زمانرامختلمیکنند-فضا(واردورهمدیگرحرکتمیکنند
ارههایرویدادهایبزرگایجادمیشوندمانندبرخورددوسیاهچاله،سقوطابرنواختروتلفیقست

.نوترونیمیباشد

امواج گرانشی

:پژوهشگران
شقایق مداحی
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ن برخورد کهکشا
راه شیری و 

آندرومدا

:پژوهشگران
فاطمه زهرا  خانی

چكيده 

لشدهاندکهکشانهاسامانههایبزرگیهستندکهازستارههاوبقایایستارههاومادهتاریکتشکی

هکهکشانراهشیرییککهکشانمارپیچیاستکههمرا.وبانیرویگرانشیگردهمآمدهاند

.درخوشهمحلیقرارگرفتهاست٫آندرومداکهنزدیکترینکهکشانمارپیچیبهراهشیریاست

میلیاردسالنوریازراهشیری5/2یککهکشانمارپیچیاستکه٫کهکشانآندومدایازنبرزنجیر

میلیاردسالآیندهایندوکهکشانباهم4تا3ایناحتمالقویوجودداردکهبین.فاصلهدارد

کیلومتربرثانیهدرحالنزدیکشدنبهراه140تا100آندرومداباسرعتیحدود.برخوردکنند

.شایدبعدازبرخوردیککهکشانغولپیکربیضویشکلبگیرد.شیریاست

چكيده 

Curie)کوریدمای temperature)کورینقطهیا(Curie point)کهمیشودگفتهدماییبه
یالقایمغناطیسیکبهودادهدستازراخودذاتیمغناطیسیخاصیتمغناطیسیموادآندر

Pierre)کوریپیر.میشوندتبدیل Curie)مغناطیسیخاصیتدادنشانکهبودشخصیاولین
.میرودبینازبحرانیدماییکدرمواد
یمنامیدهمغناطیسیمواد،شوندمیمغناطیسمغناطیسی،میداناعمالباکهموادیکلیه
بندیستهدزیرصورتبهمغناطیسیموادمغناطیسی،میدانبهپاسخچگونگیبهباتوجه.شوند
شوندمی
مغناطیسدیا-3(سختونرم)فرومغناطیس-2پارامغناطیس-1:

.پردازیممیمغناطیسپاراموادبررسیبهآزمایشایندرما
فیکابقدرراآهنشماوقتیاما،شودمیآهنرباجذبمعمولبطورآهنتکهیکآزمایشایندر
تدسازشدنآهنربابرایراخودخاصیتآهن،(داردنامکورینقطه)کنیدگرمخاصیدمایتا

کیدرتوانندنمیدیگرکهبطوریداردمیواحرکتبهراآهنهایاتم،گرماییانرژی.دهدمی
.کنندایجادمغناطیسیمیدانوگیرندخط

مغناطیسیقطبیدوگشتاور)Mمغناطشکهکردکشفتجربیطوربهکوریپیر1۸95سالدر
موثرمغناطیسیمیدانیعنی،(B)مغناطیسیمیدانباپارامغناطیسمادهیک(مادهحجمواحددر
این.داردمعکوسنسبت(T)کلویندمایباومستقیمنسبتاست،گرفتهقرارآندرنمونهکه

استلقبوقابلجهتاینازفیزیکیلحاظازقانوناین.استمعروفکوریقانونعنوانبهبیان
افزایشرا(مغناطش)MومیشودنمونهدراولیهقطبیهایدوشدنسوهمباعثBافزایشکه

قانون.میدهدکاهشراMومیزندهمبهراسوییهماینTافزایشکهحالیدرمیدهد،
.استشدهتائیدتجربینظرازنباشد،بزرگخیلیB/Tنسبتکهصورتیدرکوری
موادکهاستباالحرارتدرجهکوری،نقطهیا(TC)کوریحرارتدرجهمواد،علوموفیزیکدر

القاییمغناطیسباآنجایگزینودهندمیدستازراخوددائمیمغناطیسیخواصازخاصی
دمایدرمغناطیسدادنشانکهاستشدهنامگذاریکوریپیرازپسکوریدمای.شودمی

.استدادهدستازبحرانی

دمای کوری

:پژوهشگران
مدیسا معلم زاده
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صدای 
undertone

دیاپازون

:پژوهشگران
شاکریانفاطمه 

چكيده 

ماستکهدهیدقرارطوریکاغذبرگیکمقابلدرراسادهنوسانگریکیاودیاپازونیک

کمتروندیاپازاصلیفرکانسازشدهتولیدفرکانس.باشدداشتهوجودآنهابینضعیفی

.است

.زنیممیضربهآنبهپاندولیکازاستفادهباودادهقرارصداباکسدررادیاپازون

ابعادبهآزمایشاین.استکمتر(440)دیاپازوناصلسفرکانسازشدهتولیدهفرکانس

ازوندیاپبهضربهمحلودیاپازوننوعدیاپازون،وکاغذتماسمحلآن،قطروجنسکاغذ،

.داردبستگی

چكيده 

Build a simple motor whose propulsion is based on corona
discharge. Investigate how the rotor’s motion depends on
relevant parameters and optimize your design for maximum
speed at a fixed input voltage.

Corona motor

:پژوهشگران
پرنیان بهرامی 

حاتمیهلیا 
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پر کردن بطری

:پژوهشگران
ساسانیفاطمه 

چكيده 

االبباوشودتولیدصدااستممکنمیشود،بطریواردعمودیطوربهآبجریانیککههنگامی

آنشدتوسرعتموج،طولفرکانس،مانندصداخصوصیاتازبرخیبطری،درونآبسطحرفتن

شارفوسرعتارتفاع،دبی،دما،بطری،دهانهیقطروحجمجنس،شکل،.کنندتغییراستممکن

هر.دهستنشدهتولیدصدایبرموثرهایمتغیرترینمهمازبطریباآببرخوردمحلوآبجریان

گامهنکهسرعتیوگرانشیانرژیوجرمعلتبهمیشود،بطریواردکهآبیجریانقطراتازیک

بطریداخلآبواردراآنومیکندواردنیروخودسطحزیرهوایمولکولهایبهدارد،آمدنپایین

هبحبابهااینشعاع.میشودآبدرونمتفاوتاندازههایباحبابهاییتشکیلباعثومیکند

رویکهفشاریاختالف.داردبستگیمیکندواردخودزیرهوایمولکولهایبهقطرهکهنیرویی

اصدتولیدنتیجهدروآبدرارتعاشایجادباعثمیآیدوجودبهحبابداخلیوخارجیدیوارهی

کیلتشبرایآبقطراتنیرویاست،کمآبجریانسرعتوارتفاعکهشرایطیدرالبته.میشود

.نمیشودتولیدصدایینتیجهدرونبودهکافیحباب
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چكيده 

کهستاصداهاییمانندصدااین.پردازدمیفنریکزدنضربهازحاصلصدایبررسیبهپروژهاین
.شنیدتوانمیایافسانههایفیلمدر

،طولیموج.استفنردرونصوتیموجشدنمنتقلوکردنحرکتصدااینایجاداصلیدلیل
موجاینیواسطهبهنیزصداواستیکسانموجارتعاشوآنانتشارراستایکهاستموجی
.شودمیایجادفنردرطولیموجشودمیزدهضربهفنربهوقتی.شودمیتشکیل

در.تاسثانیهیکزماندرموجارتعاشتعدادفرکانس.داردفرکانسیشنویممیماکهصداییهر
ارتعاشباردوموجثانیهیکدراگرروروبهشکل

.بودخواهددوفرکانسباشد،داشته

:میشوداستفادهزیرفرمولازفنرتوسطشدهتولیدفرکانسگیریاندازهبرای

.استفنرجرمmوفنرثابتKصدا،فرکانسfروروبهیرابطهدر

نشانواستمتفاوتیعددفنریهربرایکهاستضریبیفنرثابت

:آیدمیدستبههوکقانوناصلیفرمولواسطهبهواستفنرسختیمیزانیدهنده

Fفنر،بهشدهواردنیرویkوفنرثابتxاستفنرطولتغییرمیزان.

Sci-Fiصدای 

:پژوهشگران
پرنیان بهرامی 

حاتمیهلیا 
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چرخ چاه معلق

:پژوهشگران
ریحانه دهقانی

چكيده 

باالمتسبهکهآبیجترویبراستایروفومیدیسکیاتوپمانندسبکجسمیککهصورتیدر

ایندر.چرخدمیآبرویبروماندمیشناورآبرویبردیسکدهیمقرارکندمیحرکت

پارامتر.استشدهبررسیبیرونیاغتشاشاتبهتوجهباشناوریودیسکوتوپشناوریعلتپروژه

شارهسرعتوفشار،هادیسکضخامت،جرمازاندعبارتدیسکوتوپشناوریبهمربوطههای

بادازدانعبارتشوندمیجسمحرکتبودنناپایدارباعثکهبیرونیاغتشاشات.شارهزاویهو(آب)

رنولیبقانونباتوانمیراتوپچرخشوشناوری.شارهزاویهوسرعت،فشاردرخواستهناتغییراتو

.کردتوجیحdragوliftنیرویکواندااثرومگنوساثر،
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Newton’s 
Cradle

:پژوهشگران
ساجدفاطمه 

فاطمه مهری
بهار قائدی
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اسالیم دارویی

:پژوهشگران
،زینب جعفری

غزال شرافت، 
فاطمه فرحت

چكيده 

بهجواناننووکودکانخصوصاًمردمعموماستفادهواسالیممحبوبیتافزونروزافزایشبهتوجهبا

اروییدخواصبااسالیمساختاسترسکردندوربرایبخشآرامایوسیلهوسرگرمییکعنوان

ودکانکدرانگیزهوعالقهایجادشیمیایی،موادازکمتراستفادهدرمانی،هایهزینهکاهشموجب

اسالیمساختوداروییگیاهانخواصبررسیآزمایشایندرهدف.است...وداروازاستفادهدر

توجهدمورآنموضعیاثرکهاست(...واکالیپتوس،بابونهزعفران،،میخک)گیاهاناینخواصبا

....وکنندگینرم،دردیضد،سوختگیضد،بخشیآرامازاندعبارتاثراتاین.بودهما

ودریپخمیرایندهندهتشکیلاصلیمادهکهبهداشتیپلیمرهایپایهبراستایژلهاسالیم

جملهازریدیگموادباالبته.میشودشناختههمایویپینامباکهالکلوینیلپلینامبهاست

بوریکیداساسالیمدیگرجزء.کردتهیهراخمیراینتوانمیمایعاپوکسیواستاتوینیلپلی

تشکیلوباشدمیرنگسفیدپودریبوراکس.میشودشناختههمبوراکسیابورنامباکهاست

نیزآنانحاللقابلیتوشودمیحلبآدرآسانیبهکهاسترنگبینرمهایکریستالازشده

ازیاریبسیشدهتشکیلمادهواستفراوانیکاربردهایدارایشیمیاییترکیباین.باالست

ساختنبرایبیوشیمیدرهمچنینبوراکس.باشدمیهالعابوآرایشیموادشیمیایی،هاشوینده

به،هافایبرگالسبرایقارچضدترکیب،آتشاندازتاخیرمادهعنوانبهبافری،هایمحلول

.رودمیکاربهرادیواکتیومنابعبراینوترونجاذبهایحفاظت،متالوژیدرفالکسعنوان

چكيده 

منشاهکموادیازاستفادهبهتمایلشیمیاییمضرموادازافزونروزاستفادهبهتوجهباامروزه

ضدخاصیتمقایسهوبررسیهدفباپژوهشایناستکردهپیداافزایشدارندطبیعی

کلییشیااشرهایباکتریرویبرشیرازیبابونهوبوبرگشیرازی،آویشنگیاهسهمیکروبی

(Escherichia coli)اورئوسواستافیلوکوکوس((staphylococcus aureusشدانجام.

.شدرسیبرباکتریهابرآندارندهبازاثروسازیجداآبباتقطیرروشبامذکورگیاهاناسانس

مهارواناییتشیرازیبابونهوبوبرگشیرازی،آویشنگیاهسههرکهبوداینآمدهبدستنتیجه

استمتفاوتآزمایشموردباکتریواسانسنوعبهبستهآنمقدارکهدارندراهاباکتریرشد

بررسی خواص ضد 
باکتریایی گیاهان

آویشن شیرازی، برگ
بو و بابونه شیرازی

:پژوهشگران
یعاطفه سادات ميرابوطالب

سلما فتحی اشكانی
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تشخيص مواد 
غذایی تقلبی از 
ی مواد غذایی طبيع

به وسيله 
شناساگرهای 

شيميایی

:پژوهشگران
،مهرسا خداداد
عطیه هاشمی

چكيده 

نچنیکهشودحاصلاطمینانتااستضروریروزمرهزندگیبرایخطربیوسالمغذایانتخاب

سطحدرسمیهایآلودگیکههنگامی.کندنمیایجادسالمتیبرایخاصیخطرهیچغذاهایی

ppmیبررسحال،اینبا.باشدبصریمعاینهدرغذاتنهاکهشودنمیحاصلاطمیناندارد،وجود

وخارجیموادبصری،قارچحشرات،وجودعدمازاطمینانحصولخرید،ازقبلغذاییموادبصری

دردهکننمصرفطرفازالزمهایمراقبتدقیق،بررسیازپسبنابراین،.کندمیتضمینراغیره

لمعازاستفادهبااستشدهسعیپروژهایندر.باشدخوبیکمکتواندمیغذاییموادخریدزمان

برخیرایبراستاایندروکردبررسیراموادبودناصلیاتقلبیزندگی،پرکاربردموادبرخیشیمی

.استشدهیافتشناساگرهاییمواد

چكيده 

الیتفعازپسافرادازبسیاریدردارند،ایمشغلهپرزندگیمردماکثرکهامروزیجامعهدر
میاستشمامکفشوپاازناخوشایندیبویکفشداخلپاگرفتنقراروروزانههای

جلویایدبمشکلاینازجلوگیریبرایلذاباشندمیهاباکتریپابدبویاصلیشودعامل
میشناختهنانسادومقلبعنوانبهپااینکهبهتوجهبا.گرفتهاراباکتریاینتکثیرورشد

.استمهموضروریبسیارآنازشود،محافظت
یهایباکتربرشدهساختهکفشکفیدررویذرهنانوثراتعیینپژوهشاینانجامازهدف

خکمیعصارهتاثیرمیزانهمچنینوپوستیهایبیماریمدتدرازدروپابویهکننددیجاا
.باشدمیکفشازمدتطوالنیاستفادهاثردرپادردتسکیندر

طریقازبیشترآنعملمکانیسمکهستا(ZnO)رویکسیداذراتنانوترینمهمازیکی
انعنوبهرویکسیداذرهنانویژگیوینابهتوجهبا.باشدمییباکترسلولیارهیودتخریب
ردمومثبتمگرومنفیمگریهایباکتربامقابلهایبرذراتنانوتریندبررپرکاازیکی

ردرویذراتنانوازاستفادهبااستشدهسعیپروژهایندرروایناز.نداگرفتهارقردهستفاا
نانو.کردریجلوگیشوندمیایجادپاتعریقباکههاییباکتریتکثیرورشدازکفشکفی
تفادهاسکفشکفیترکیبدرسپسوشدسنتزآزمایشگاهدرژلسلروشبارویذرات
دیگراز.استضددردخواصدارایمالشی،وموضعیصورتبهمیخکوغنرهمچنین.شد

دیگراز.ردبنامرااتیلنپلیپلمیرمیتواناستشدهاستفادهکفشکفیایندرکهموادی
برای.ردبنامرااتیلنپلیپلمیرمیتواناستشدهاستفادهکفشکفیایندرکهموادی

.شداستفادهدرکفیTPSازبدنبهرویذراتنانوورودازجلوگیری
رامیخکروغنمقداریوروینانوذراتهمراهبهاتیلنپلیباTPSترکیب:کفیساخت

internalدستگاهدر mixerیبراترکیبسپس.شوندترکیبهمباکامالتادادیمقرار
فشککفیرویبرنفوذپذیریپوششآخردروشددادهقرارپرسدستگاهدرقالبگیری

.شددادهقرارشدهتهیه
.بودموثراهدافجهتدروگرفتقراراستفادهموردکفیاینکفشکفیساختازپس

ساخت کفی کقش  
حاوی نانو ذرات روی  

با خاصیت ضد درد و 
ضد بو

:پژوهشگران
مدانلوهانيه 

سادات مير نظامیریحانه 
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تولید گازوئیل 
ترزیستی به صرفه

:پژوهشگران
حانیه احمدی، 

رمضانی، سارا 
زهره بقا، مهدیه 

متینه کشتکار

چكيده 

درصدانرژیجهانازسوختهایفسیلیتامینمیشودواینامـرموجـبمشـکالت75امروزهبیشاز
راینشـدهاسـت؛بنـاب...بسیاریازقبیلآلودگیهوا،گرمایشکرهزمین،ذوبشدنیخهـایقطبـیو

سـیاردستیابیبهسوختهایپاککهآالیندههایکمتریراواردهوامیکنندازموضوعاتاساسـیوب
.مهماستکهتوجهبسیاریازپژوهشگرانرابهخودجلبکردهاست

.ستیمدراینپژوهشبهبررسیبهصرفهترینوکارآمدترینروشبرایتولیدگازوئیلزیستیه
فاینپژوهششاملسهگامعملیاستکهشـاملاسـتخراجروغـن،تولیـدگازوئیـلزیسـتیومصـر

.گلیسیرینحاصلازاینفرایندبرایتولیدصابوناست

چكيده 

لوازمانواعبهعواملاینازایدسته.شودمیتهدیدزیادیعواملتوسطانسانسالمتیامروزه

یلوساوداروهایجعبه،اسکناسجملهاز.میگردتعلقآنمشتقاتوکاغدباشدهساخته

موجبوسایلاینپاکیزگیبنابراین....وکاغذیدستمال،استریلموادپوشش،مختلف

انسانسالمتیحفظبهوشدخواهدروزمرهزندگیدرزابیماریعواملتوجهقابلکاهش

.کردخواهدشایانیکمک

تااستردهکباکتریالآنتیکاغذساختبرسعیپروژهایندرماتحقیقاتیگروهمنظوربدین

طی.کندترکمرنگانسانزندگیدررازابیماریعواملوهامیکروارگانیسمحضورمیزان

مآمونیونانوذراتاینازگیریبهرهبااکسیدرویذراتنانوسنتزازپسفراینداین

اغذککهشودمیتهیهویژهمحلولیالتراسونیکدستگاهکمکبه(NH4OH)هیدروکسید

هایسممیکروارگانبنابراین،شودمیباکتریالآنتیشدنخشکوآندرگیریقرارازپس

بیتجرهایروشهمراهبهبیشتراطالعات.داشتنخواهندراآندرتکثیریارشدتوانایی

.استشدهدادهتوضیحادامهدرتردقیق

ساخت کاغذ آنتی 
باکتریال حاوی 
نانوذرات روی

:پژوهشگران
آیناز سخندان 

سادات میری مریم 
مائده سیف اله کردی
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يک ساخت بيوپالست
از لبنيات

:پژوهشگران
یكتا ربيعی 

مهرپویان   پارميدا 
سارا مماتی

چكيده 

،استافزایشحالدرروزبهروزمختلفکاربردهایودرانواعآنتولیدکهمصنوعیازموادیکی

ازحفاظتامکاننازلقیمتباپالستیکیبندیبستهگرچه.استپالستیکیترکیباتوپالستیک

یطیمحزیستبزرگمعضلمتاسفانهولیکندمیفراهمراغذاییموادخصوصاًمختلفمحصوالت

وفتینهایفرآوردهازبازاردرمعمولهایپالستیکاکثر.استشدهگیربشریتگریبانازآنحاصل

میطولصدسالچندهاآنتجزیهوهستندمحیطبهبازگشتغیرقابلوشدهتولیدسنگزغال

ساختمثلهشوندتجدیدازمنابعپذیرتخریبزیستپالستیکتولیدمشکل،اینرفعبرای.کشد

.استشیرمانندازلبنیاتیپالستیک

آلییمادهیککهنفتجایبهنداردنیزایفایدهوگذشتهآنتاریخکهشیریازتوانیممیما

.کنیماستفادهاستارزشمند

چكيده 

معضلیککهاستآبآلودگییزمینهدرتوجهقابلموضوعیفاضالبازسنگینفلزاتحذف

زیستخطراتموجبآبدرفلزاتاینوجودهمچنین.باشدمیآبکیفیتکاهشدرجدی

یرهغومنگنزکادمیوم،سرب،مس،جیوه،کروم،مانندمتعددیفلزات.شودمیفراوانیمحیطی

زاتفلفرایندبررسیمطالعهاینازهدف.باشدمیسمیتوجهیقابلمیزانبهشدهشاخته

.باشدمیقیمتارزانجاذبیکعنوانبهپرتقالپوستازاستفادهبامسوسرب

از حذف فلزات سنگین
پساب ها با پوست 

پرتقال

:پژوهشگران
یلدا جعفری 

صادقینرگس 
آیین بحیاری

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 

اکس میوه برای و
حفظ محیط زیست

و افزایش 
ماندگاری میوه ها 

:پژوهشگران
ملیکا جباری ،  
معصومه حسینی

چكيده 

درهاقارچومیکروبیعواملورطوبتبرابردرهاآنمانگاریافزایشومیوهفسادازجلوگیریبرای

آنازدارانانباربیشترکههاییواکسازیکیمتاسفانه.کنندمیاستفادهمیوههایواکسازهاانبار

هدربارپزوهشاین.شودمیسرطانبیماریبروزموجبکهاستتیزابنوعیکنندمیاستفاده

ازکه.ستاخوردنیپوششنانوآنونداردراتیزابیواکسمضراتکهاستکردهتحقیقدیگرواکسی

نیخوردپوششنانوخواصمطالعهطبق.شوندنمیبیماریهیچموجبکهاستشدهساختهموادی

اطرافشمحیطبرایواکساینودادشووشستراحتیبهراآنتوانمیونداردخظریواکساین

.نداردخطریگونههیچ
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ساخت موم 
ریختگی دقیق

:پژوهشگران
حیدریرعنا 
میرشکاریسارینا 

چكيده 

میشودمربوطمومیساختبهدقیقترطوربه.استگریریختهمومیکتولیددرخصوصاختراعاین
مقادیردارایکهدیگریمواد.استمواددیگرازاندکیمقادیرونفتیمومتوجهیقابلمقداردارایکه

وپشترفیشرواکساستری،مونتانواکسانواعجامد،بعضیکلرینهفنیلپلیازعبارتندهستندکمتر
نفوذوشدگینفتی،جمعواکساززیادیمقادیربودنداراعلیرغمنهاییترکیب.قلیاییفلزیکو

.سازدمیمناسبگریریختهمومکاربردبرایآنراکهداردنیزدیگریخصوصیاتوداردکمیپذیری
میکارهبقطعاتیانبوهتولیدبرایاستروشی(مومانباشتگریریختهیا)مومیگریریختهروش
نظیرفلزیقطعاتمعموالروشاینبهشدهتولیدقطعات.هستندشکلیظرایفدارایعموماکهرود
.هستندفلزاتاینآلیاژیاروی،سربفوالد،برنج،

اختهسنظرموردقطعهازمومیشدهبازتولیدطرحیکگریریختهازنوعاینشکلتریندرساده
وششپاینشدنخشکازپس.میشودپوشیدهشکلسرامیکیمادهیکبادومیکپیبعدوشده
انازبازونمودبازیابیمیتوانراشدهخارجموم.میشودخارجحرارتباآنداخلازمومیمدل

فلزملکاشدنسردبا.میریزیمآنداخلدررامذابفلزسرامیکیپوششپختازپس.کرداستفاده
.میکنیمخارجراقطعهوشکسنهراسرامیکیپوشش

چكيده 

.هستیمخودبدندرآزادهاییکالرادوهااکسیدانآنتیمیزبانمداومبهطورماازهریک
ذیهتغطریقازمواردیبقیهوشوندمیساختهبدنخودتوسطاکسیدانهاآنتیازبرخی
قتیو.میکندتولیدآزادرادیکالهایسلولی،واکنشهایانجامازبعدمابدن.آیدمیبدست
ادایجموجبکنند،حرکتبدندرآزادانهمیتواننداکسیژنحاویمولکولهایازخاصینوع

هربهداناکسیآنتی.میشوندآزادرادیکالهایتشکیلنتیجهدرواکسیداتیوآسیبِنوعی
برایکهموادیمخصوصاکندمهاررااکسیداسیونفرایندبتواندکهشودمیگفتهایماده

دنبدراکسیداسیونبالقوهعواملحذفیاشدهذخیرهغذاییموادشدنخرابازجلوگیری
تنوئیدکارمثال.هستندمختلفیغذاییموادشاملهااکسیدانانتی.شودمیزندهموجودیک
درسلولیواکنشیااکسیداسیونفرایندمواداینc.ویتامینولیکوپنوبتاکاروتنمانندها

.میکندمهارراآزادهایرادیکالیاپروکسیاکسیژنبرابر

اکسیدانآنتیآنازمتانولیحاللروشبهوشدخشکوآوریجمعبادامتحقیقایندر
الرادیکآوریجمعدرصدسنجشفالونوئیدی،تعیینارزیابیباسپسوشداستخراج
DPPH،آوریجمعدرصدتعیینپراکسید،هیدروژنرادیکالآوریجمعدرصدسنجش
(پماد)کرمساختشدهتهیهاکسیدانآنتیسبرایاسیدنیتریکوسوپراکسیدرادیکال
پوستدنشپیرازاکسیدانآنتیاینکهبهتوجهبا.شدگرفتهنظردرعصارهاینباپوستی

میکندجلوگیری

استخراج آنتی 
اکسیدان از بادام و 
ساخت کرم پوستی

:پژوهشگران
پانیذ چهره آرا، 

مالزم مجیب،عسل 
فاطمه برزگر
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تهيه پماد ترميم 
زخم با استفاده از

ماهیکالژن پوست 

:پژوهشگران
آیدا کوچ پی ده 
ویدا کوچ پی ده

چكيده 

یادیزمقادیرماهی،فرآوریدر.گرفتصورتماهیپوستازکالژناستخراجمنظوربهکنونیپژوهش

اینکهبههتوجباوگرفتنظردرکالژنیمنابععنوانبهراهاآنتوانمیکهشوندمیتولیدضایعاتاز

وداردزخمترمیمدرمؤثرینقشکالژنوشودمیریختهدورماهیضایعاتزیادیمقدارساالنه

بهسیاربآناززخمترمیمپمادتهیهوکردنتولیدنداردایهزینههیچکالژنتهیهاولیهموادهمچنین

.داردکاربردپزشکیصنایعدرواستصرفه

چكيده 

بهماقدابایدزودترهرچهواستنابودیبهروبشریتجانکهکنیممیزندگیعصریدر

ایبرمضروناسالم،مصرفموردهایتغذیهتمامکهعصریدر.کنیمراآنازجلوگیری

خودخاکوکودازسبزیجاتوهامیوههمچونطبیعیهایخوراکی.هستندانسانبدن

شوندمیضرمباشندنداشتهخوبیرسانیاکسیژنوتغذیهگیاهانایناگروکنندمیتغذیه

اگرهنتیجدر.گرددمیمحسوبتحدید(...وحیواناتوهاانسان)کنندگانشمصرفبرایو

ردیگوحیواناتو،گیاهخواروگوشتخوارهایانسانجاننباشدمناسبگیاهانتغذیه

ومهماربسیموضوعاینازپیشگیریپسافتدمیخطربهمحصولاینکنندگانمصرف

المسوضرربیکامالکودیکسنتزرویبرهمپروژهایناصلیتمرکز.استاهمیتحِائز

(انیکارگ)آلیو(بیولوژیک)زیستی،(معدنی)شیمیایی:داردوجودکودنوعسه.است

یشبیاستفادهواستترخطربی،هاکودهایگونهیهمهبینازارگانیککودکهاست

ررسیبموردراکوداین،پروژهبنابراینآوردنمیوجودبهگیاهبرایمشکلیآنیاندازهاز

)کردیماپیدراآنبرایمنبعبهترینویافتیمراکودنیازموردعناصرسپس.استدادهقرار

یهنهاتشرایطاینباماواستمتفاوتگیاهیهرنیازموردعناصرشودذکربایدکهالبته

رویبرتاثیریچهعنصرهرکهدریافتیمسپس.(دادیمقراربررسیموردراگیاهانازدسته

ازشدنمطلعبرایهمچنینوکندمیمصرفعناصراینازگیاهچگونهوگذاردمیگیاه

عنصرآناگراینکهگرفتننظردرباالبته)استعنصرآنبرایمنبعبهترینمنبعهراینکه

کلسیماتکربن(ناخالصصورتبهیااستبهتربگیردقرارگیاهمصرفموردخالصصورتبه

اینبرای.کردیممقایسه،کوددرهاییناخالصیهمراهبهکلسیمکربناتباراکوددرخالص

.بودبهترین،دهنتیجهوسریعرشددرکهچرابرگزیدیمرالوبیاگیاهیدانهمقایسه

بررسی اثر کربنات
کلسیم خالص و 

ناخالص بر روی کود   
و سنتز کود سالم

:پژوهشگران
نسترن حسینی راد
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ت دمولسيفایر زیس
تخریب پذیر

:پژوهشگران
هانیه باقری

چكيده 

.داردنیزدیگرصنایعدرزیادیکاربردکهاستنفتصنعتدرمادهترینمصرفپردمولسیفایرای

دچنانحصارتحتانفنیدانشورودمیکاربهروغن–ابونفت-آبشکستنبرایمادهاین

ایعصندراستفادهموردماکشوردرمادهایناززیادیمقدارروزانه.دنیاستسطحدرمعدودشرکت

مککتواندمیمادهاینداخلیتولیدکهاستآنیدهندهنشانامرهمین.گیردمیقرارنفتی

واببهدرصد11تا2بینایرانخامنفت.باشدداشتهاقتصادیرونقوتولیدکفاییخودبهزیادی

باالیییهزینهبایدکشورنتیجهدراستجهانیاستانداردازترباالکه،میشودالودهاولیهرسوب

بهودشمیاستفادههاانازامروزهکههاییدمولسیفایر.بپردازدبایدامولسیوناینجداسازیبرای

یزنمحیطیزیستالودگیسبباینوکندمیواردناپذیریجبرانوجدیهایاسیبطبیعت

ریقتزازتلفیقیروشیکایراندرزدایینمکونفتیهایامولسیونشکستنروش.میشود

.(1)باشدمیالکتریکیجریاناعمالوگرماییروش،(شیمیایی)هادمولسیفایر

چكيده 

.ودشمیاستفادهمختلفهایویژگیبامتفاوتهایکفپوشازروزمرهزندگیدر
وورزشصنعتدرایگستردهکاربردکهاستهاییکفپوشجملهازتارتانکفپوش
.دارددیگرصنایع

راوتیمتفاکیفیتخودخاصهایویژگیباآننوعهرکهداردنوعچندکفپوشاین
.آوردمیوجودبه

ودهکرتعیینراانعطافمیزانکههاستآننهاییالیهدرهاکفپوشاینتفاوت
.شودمیواردآنبهکهشمیایضربهازبخشیکردنخنثیباعث

بآسیامکانکهدهدمیقرارتصادممعرضدرراانساناستحرکتدرکهشتابی
پستیرینکمتبدونمانعبدونمسیراینمیگرددسعیبنابرین.نیستکمآندرنیز
یمحیطشرایطتاباشدهمراهاصطکاککمیوانعطافقابلحدودیتاوبلندیو

.باشدخوب

ازآنهموارسطحوکندمیخنثیراضربهاز%30کفپوشاینانعطافقابلیت
نسبیاصطکاکونمایدمیپیشگیریسطحناگهانیتغییرازناشیآسیبهرگونه
.شدخواهدوسیعوجدیآسیبازمانعآنانعطافقابلیتوسطح

تانبررسی کفپوش تار

:پژوهشگران
محیا جمالی

شیدا کفراشی
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ساخت آفت کش 
طبيعی

:پژوهشگران
آرميتا محمدی 
سوفيا سلمانی 

کوشكی ستایش 
فيض ابادییلدا 

چكيده 

میکهاستمحلولیساختبرایهاخوراکیوهامیودهپسماندوهازبالهازاستفادهمورددرطرحاین
یمکشاورانمحصوالتبهزیادیخساراتهاآفت.ببردبینازرابرگیاهانآناثراتوهاآفتتواند
اعثبشودمیاستفادهآفاتاینبردنبینازبرایکهشیمیاییهایکشآفتهمینطورورساند
تحقیقاتقطبانگلستانکشورنقاطازبعضیدرکهایگونهبهشدهزیستمحیطبهرساندنآسیب
یمیاییشهایکشآفتازناشیسمیهایگازانتشاردلیلبهپرندگانهایگونهازبعضیشدهانجام

کهخاکروژننیتتثبیتفرایندشودمیسببشیمیاییهایکشآفتنفوذهمچنیناندشدهمنقرض
وطبیعیموادازمشکلاینحلبرایطرحایندر،شودمیمتوقفاستضروریگیاهانرشدبرای

نداردراشیمیاییهایکشآفتمضراتکهاستشدهاستفادهکشآفتساختبرایدسترس

چكيده 

بخالتمانندویروسیهایازبیماریحاصلدردهایدرمانیاپیشگیریمنظوربهحاضرپژوهشدر
قطفپزشکانتوسطشدهتجویزهایودارونشدهکشفنآدرمانقطعیروشهنوزکهاستوزونا
.باشدمیدردبهنسبتبیمارتحملافزایشودردکاهشمنظوربه

.ودشمیسوزشودردوپوستقرمزیباعث،خارشباکهاستویروسیعفونتیکزونابیماری
میتوانندزونابهمبتالافراد.استزوناومرغانبلهآاصلیعاملالزوسترواریسویروس

فتادسالهباالیسنیندرهانشانهاینکنند،کهتجربهرانورحساسیتیاوسردرد،تب،خستگی
تساخبهتصمیمبیماریاینازحاصلهایدردکاهشبرایما.باشدمیترشدیدتروخطرناک

.مکنیمیاضافهپمادپایهبهراآنسپسوگرفتهرازیتونیعصارهابتداکه.کردیمپماد

ساخت پماد حاوی 
عصاره برگ زیتون 

برای درمان بيماری 
(زونا و تبخال)عفونی

:پژوهشگران
آناهيتا مظفری 

حبيبیفاظمه 
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بررسی خواص 
آنتی اکسيدانی

پوست پرتقال

:پژوهشگران
مهدیه قلی زاده 

بختیاری محدثه 

چكيده 

ولکولمآزاد،هایرادیکال.گردندمیآزادهایرادیکالکردنخنثیباعثکههستندموادیاکسیدانهاآنتی
شیمیاییملالععکسافزایشباعثمسالههمینوباشندمیکاملالکترونییپوستهفاقدکههستندهایی
حتیواسترس،فرآوریشده،خوراکیهایدود،هوا،آلودگیمعرضدربودن.شودمیسایرینبهنسبت

آزاد،الرادیکترینمهمانسان،در.شودآزادمیهایرادیکالتشکیلباعث،خورشیدفرابنفشمضراشعههای
هامولکولردیگازالکترونیکگیرد،قرارتشعشعمعرضدراکسیژنمولکولکههنگامی.باشدمیاکسیژن

میهابیماریموجبتغییراتاینازبرخی.گرددمیهامولکولدیگروDNAتخریبموجبوداردمیبر
هایادیکالرایناثردرهمگیسرطانودیابتعضالت،افتادنکارازقلبی،مشکالت:قبیلازمشکالتی.شود
شترینبیپرتقالپوست.داردوجودهااکسیدانآنتیافزایشبرایهاییراههمچنین.آیندمیوجودبهآزاد

صوصخبهسرطانطبیعیدرمانوپیشگیریبهکهداردراهااکسیدانآنتیازنوعیفالونوئیدها؛مقدار
میکاهشنیزراعروقیقلبیهایبیماریبهابتالخطروهمچنینکندمیکمکسینهوپوستسرطان
پاکخواصویتامیناین.استمیوهگوشتازبیشترپرتقالپوستدرموجودCویتامینهمچنین.دهد

بودبهواضطرابافسردگی،سرکوبخون،فشارکاهشباعثپرتقالپوست.داردبخشیآراموکنندگی
تحفاظتنفسی،مشکالتوزن،کاهشکاهشبههمچنین.شودمیبدکلسترولکاهشوقلبسالمت

کندمیکمکپوستطبیعیکردنسفیدودهانسالمتبهبود،گوارشیمسائلازازسرطان،جلوگیری
زبالهسطلهتمیزکنندطبیعی،،اسفنجمرکباتکنندهتمیزمو،ازمراقبت،پوستکنندهدرخشانهمچنین.
دفع،هاکفشازبدبویگرفتن،چوبکردن،درخشانفریزریخچالکنندهخوشبو،هواکنندهخوشبو،

کرشسازیآمادهوهاگربهداشتننگه،دورمورچهکننده،دفعصدفبیحلزونکنندهدفع،پشهکننده
.استایقهوه



شناختیعلوماعصابرپوژهاهی
اطلسشهامتی:اساتیدراهنما

Role of whiskers 
in mice 
maneuver and 
navigation 

:پژوهشگران
محمدیحانیه 

آریانا رمضانی
مهسا عزیزی

بیژنینگار 

چكيده 

رایب.داردراخودخاصیابیجهت،خودبدنیسیستمومتابولیسمبهتوجهباجاندارهر

درشیدخورجایگاهبهتوجهباوخودموقعیتازاستفادهباحشراتیاوپرندگانبرخیمثال

مغناطیسیامواجازاستفادهباهمحشراتازبرخی.کنندمیپیداراخودمسیر،آسمان

تاسموثراویابیجهتدرموشهایسیبیل•.میکنندحرکتخودمقصدسمتبهزمین

طرفیکهایwhiskersکندحرکتراستسمتبهمیخواهدکهزمانیموشمثالبرای

ازاستفادهباتاهستیمراهیدنبالبهما.میدهدحرکتخاصیطوربهراصورتش

whiskerکنیمکنترلراانهاحرکتموشهای.

هایازمایشوکردهطراحیsetupیکهاwhiskersحرکتتردقیقبررسیبرایمانیز•

.دادیمانجامراشدهطراحی

چكيده 

دهمشاههاانسانماکهرافعالیتیچگونهمغزکهدهندمینشاناییآینههاینورون
انآسآیندهدریالحظههماندررافعالیتآنانجامونمایدمیثبتخوددرکنیممی
دهکننمشاهدهفردعملاجتماعی،تعامالتدرکه،استآنهانورونایننقش.سازدمی
ککمکنندهمشاهدهفردبهطریقاینازودهدمیمطابقتمشاهدهموردفردعملبارا

رارفتارآنمشاهدهموردفردرفتارباخودرفتارنمودنهمسوطریقازتاکندمی
.بفهمد

ایآیینههاینوروناحتماالکهدهدمینشانهانورونازدستهاینرویاخیرمطالعات
عملکردتایمدانستالزمنتیجهدر.دارندسزاییبهتاثیرزبانتکاملوموسیقی،تقلیددر
جنتاییافتنصورتدرتاقراردهیمارزیابیموردیادگیریفرآینددرراهانوروناین

،پژوهشایندرلذا.نماییماستفادهیادگیریبهبودوافزایشجهتدرآنتاثیرازمثبت،
موردیادگیریجهتدرانساندرهانوروناینتاثیرتاگردیدطراحیهاییآزمایش
درایآیینههاینورونفرضیاتمان،مطابقکهدریافتیمنتیجهدر.گیردقرارارزیابی

.کنندمیایفاراایسزاییبهنقشیادگیری

يت بررسی تاثير فعال
نورون های آینه ای  

بر یادگيری انسان

:پژوهشگران
دریا حیدرزاده ، 

نرگس مطهری نژاد ، 
فریدی اصلملینا 
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شناختیعلوماعصابرپوژهاهی
اطلسشهامتی:اساتیدراهنما

تاثیر بلند مدت 
ار ریتالین بر رفت

موش

:پژوهشگران
حسینیشقایق 

مهدیه عصاری
فاطمینگار 

چكيده 

شدهیرفراگبسیارآموزاندانشودانشجویانبیندرریتالینجملهازمخدرموادمصرفکهآنجاییاز

اثراتکهشودمیگفتهواستضروریامریمدتکوتاهومدتبلنددرآناثراتبررسی،است

واستلینریتاجدیدنسلکهمدافینیلمدتبلندتاثیربهپژوهشایندر.داردبردرزیادیجانبی

برآنراتتاثیبررسیباتوانمی.استشدهپرداختهدارد،کمتریجانبیاثراتکهشودمیگفته

درلمدافینیمصرفآمارودادتعمیمانسانبهراپژوهشنتایج،آزمایشگاهیهاینمونهرفتارروی

موشهپروژایندرشدهاستفادهنمونۀ.دادکاهشآنتاثیراتدربارةآنهاآگاهیافزایشباراجوانان

مازازهاستفادباریتالینمصرفازپس(حافظهویادگیری)آنرفتارکهاستسوریآزمایشگاهی

(Maze)ریعسرامازمسیرمدافینیلمصرفازپس(نمونه)موشکهاستبدیهی.شودمیبررسی

حاصلمتفاوتاینتیجهاستممکنمدتدرازدراما.کندمیطیعادیحالتازترراحتوتر

باشدمتفاوتمدتبلنددرمدافینیلتاثیراتوشود

چكيده 

sensoryازبعدوقبلسوسریبررسیمورددرماپروژه lossهمچنینوregeneration
یراتتغیدربارهاطالتییافتنپروژهاینانجامازهدف.باشدمیکلریدکبالتباانداماین

ریسوسانتخابعلت.استسوسریدر(هاآنتن)حسیاندامدادندستدنبالبهنورولوژیک
وانیحیدراگرامادهیمقراربررسیموردانساندرنمیتوانیمراموضوعاینماکهبوداینهم

تغییراتنگرفتنظردرباحدیتارانتایجتوانیممیکنیمبررسیآمریکاییسوسریمانند
بسیارصبیعسیستمداشتندلیلبهسوسری.دهیمنسبتانسانبهبیولوژیکیوساختاری

اینکهضمن.میدهدمابهرامطالعهاجازهتریکوتاهزمانطیدروبیشتربازدهباساده،
تعدادعموضواینوداردعصبیسلولمشخصیکامالومحدودتعدادجانوراینعصبیسیستم

.میدهدکاهشآزمایشاتطیدررامامطالعهموردمتغیرهای
ماورکشدرپروژهاینرویبرکمهایپژوهشوتوجهیکماستاهمیتحائزکهدیگرینکته
.بکاهیمتوجهیبیمیزاناینازخواستیمماکهاست
میسوسریدرحسیاندامدادندستازکهبوداینپژوهشاینانجامازشدهحاصلنتیجه
بتواندتاباشداوبدندیگرحسیهایاندامدربهبودیتغییراتیاشدنترقویبهمنجرتواند
شدهثبتالکتریکیامواجرویبربررسیوبحثمارانتیجهاین.کندجبرانراآمدهپیشنقص

.داشتندماپژوهشدربسزایینقشامواجاینکهکردیمدریافتاوبدناز

سلول هایبازسازی 
حسی در سوسری

:پژوهشگران
محمدرحیمیهانیه 
حسینیسادات شکیبا 

کرمی نژادمبینا 
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شناختیعلوماعصابرپوژهاهی
اطلسشهامتی:اساتیدراهنما

بررسی تاثیر 
 NOآالینده های

بر میزان SO 2و  2
یادگیری و حافظه

سوری  موش

:پژوهشگران
سبایلیتینا 

فراهیبهار سیف 
سردارآبادیپانیذ 

مهرسا زارع، ستایش
اکبری 

چكيده 

رآیندفاینترینمهمازیکی.دهدمیانجامهمزمانطوربهراپیچیدهفرآیندهامیلیونانسانمغز
است،جربهتحاصلکهرفتاریدرپایدارنسبتاتغییراتایجادفرآیندبهواقعدرکهاستیادگیریها

اینهکدارد،نامدوپامیناستیادگیریبهمربوطکههاییهورمونازیکیمغز،در.شودمیگفته
نبدووشدهحفاظتطوربهپیشسالهامیلیونازواستماحیاتیهاینیازهستهیدرهورمون
اینترینمهمازکهدارندتاثیرمغزیادگیریرونددرگوناگونیعوامل.استماندهباقیمغزدرتغییر
ری،یادگیمحیطوموقعیتگذشته،تجاربهدف،وانگیزهیادگیرنده،آمادگیبهتوانمیعوامل
امروزههکاستمعضالتیمهمترینازیکیهواآلودگی.کرداشارهتنبیهوتشویقوتکراروتمرین
ردبرخواثردرکهاستهاییآالیندهحاویآلودههوای.استکردهخوددرگیربسیاررابشرجوامع
ازپس.گذاشتخواهنداومغزیادگیریرونددربسزاییتاثیرهاآالیندهاینباانسانمدتطوالنی
هایگازهبنسبتبیشتریدرصدبهگازسهکهشدیممتوجهمعتبرمنابعدرجووجستومطالعات

گازاز،گسهاینبینازمغز،برهاآالیندهاینتاثیربررسیبرایودارندوجودآلودههوایدردیگر
NO2گازوSO2درراسوریهایموشهفتهدرروزسهوکردیمسنتزآزمایشگاهدرمحیطرا
ازمدرهاآنعملکردشده،طراحیمازکمکبههربارودادیمقرارگازاینیکسانهایغلظتمعرض

برسزاییبتاثیرآلودههوایکهدهدمینشانآمدهدستبهنتایج.کردیممقایسهقبلبهنسبترا
داردسوریهایموشیادگیریکاهش

چكيده 

ازتفادهاسها،رسانهوجمعیارتباطوسایلگسترشوتکنولوژیپیشرفتبهتوجهباامروزه
وریطبهاست،شدهفراگیرشدتبهای،رایانههایبازیهمچنینومجازیفضایواینترنت

وازیمجفضایاینترنت،ازاستفادهصرفراوقتشانازهاساعتروزانهزیادیبسیارافرادکه
بسیارآثارتواندمیحدازبیشیاستفادهورویزیادهاین.کنندمیایرایانههایبازیانجام
گونهاینبهاعتیادمنفی،اثراتاینبرعالوه.بگذاردجایبرراجسمانیوروانیروحی،مخرب

قسمتتفعالیوعملکردتوانندمیکهایگونهبهشوندمیمغزبهرسانیآسیبسببهاکار
ولیتحصیافتذهن،تنبلی،انزواطلبیخالقیت،کاهشسببوکردهمختلرامغزازهایی

.شوندپرخاشگری
ویمجازفضایاینترنت،ازاستفادهبهمشغولمدامکهامروزنوجوانانوجوانانکهآنجاییاز

کلمشباآموزشیهایکالسودانشگاه،مدرسهدراغلبهستند،ایرایانهوآنالینهایبازی
منفیارآثازنیزتمرکزداشتنعدممشکلکهرودمیانتظارهستند،مواجهکافیتمرکزعدم
.رودبشمارفوقموارد
وشدههیهتمعتبرمنابعازایپرسشنامهابتداشدهبیانفرضیهبررسیبرایطرحایندرلذا
یکوپایسابرنامهتوسطتستینظرموردافرادیافتنازبعد.شودمیگرفتهآموزاندانشاز

ناموزادانشازاینترنتازاستفادهیاوایرایانههایبازیانجامازبعدبارهروشدهطراحی
.شوندمیگزارشنتایجآمدهدستبههایدادهتحلیلازپسنهایتدر.شودمیگرفته

Impact of  

playing 

computer 

games on 
attention shift 

:پژوهشگران
محدثه محمدی زاده ، 
آرمیتا سادات حسینی، 

،سرلکآیناز 
باران قاسمی نژاد
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رپیسازارع:اساتیدراهنمااقتصادرپوژهاهی

بررسی ميزان 
تمایل 

مصرف کنندگان 
ایرانی به مصرف 

کاالهای داخلی با 
تأکيد بر 

اد سياست های اقتص
مقاومتی

:پژوهشگران
فاطمه زهرا خلیلی

چكيده 

ترویجبرور،کشباالدستیاسنادمهمترینازیکیعنوانبهمقاومتیاقتصادسیاستهایهشتمبنددر
بازارترغیببهمنوطاصلیچنینکردناجراییکهاستشدهتأکیدایرانساختکاالهایمصرف
ازاشتندآگاهیروایناز.بودخواهدایرانساختکاالیدیگرعبارتبهیاملیتولیدبهایرانداخلی
تصادیاقبرنامهریزیدررامهمینقشداخلی،کاالهایمصرفبهایرانیمصرفکنندگانتمایلمیزان

.داشتخواهدداخلیمصرفوتولیدبینیپیشمنظوربه

تهیهازپسداخلی،کاالهایمصرفبهایرانیمصرفکنندگانتمایلمیزانازیافتنآگاهیمنظوربه
ورفتگقراربررسیونقدموردموجودپرسشنامهاولیه،اطالعاتجمعآوریوپرسشنامهاولیهنسخه
سیبررازحاصلنتایج.گردیدتهیهمربوطهپرسشنامهنهایینسخهالزماصالحاتانجامازپس

همانبهمردماکثریتکهاستآنازحاکیاست،شدهدادهمذکورپرسشنامهبهکهپاسخهایی
الفعلبراتمایلایننیزمیزانهمانبهکنندمصرفراایرانساختکاالهایدارندتمایلکهمیزان

اکثرهکاستآنتوجهقابلنکته.میکنندمصرفراداخلساختکاالهایدیگر،عبارتبهمیکنند،
هدستبنتایجاینبرعالوه.داردقرارموادغذاییکاالییگروهدرمیکنندمصرفمردمکهکاالهایی

استداربرخوربسیاریاهمیتازمصرفکنندگانبرایایرانیکارکناناشتغالکهمیدهدنشانآمده
.داردتنگاتنگارتباطیداخلیکاالهایمصرفبامسئلهاینکه

چكيده 

ان،درموبهداشتکالنبرنامههایپیشبردوکشوربهداشتوسالمتاهدافبهدستیابی
عنوانبهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت.استکارآمدومناسببسترینیازمند
همترینمواصلیترینعنوانبهبیمارستانهاتأسیسمسئولیتکشوردرسالمتامرمتولی
یملاعتباراتازتوجهیقابلمقادیرایران،ماکشوردرسالههر.داردعهدهبررادرمانیمراکز
اینزا.میشودموجودبیمارستانهایتوسعهوبازسازییاوجدیدبیمارستانهایساختصرف
یستزبحرانهایبهتوجهبادیگرسویاز.مییابدضرورتزمینهایندراستاندارهابررسیرو،

جنبهدوایناستالزماست،مواجهآنهاباکشورامروزهکهاقتصادیمعضالتومحیطی
درمطالعهایهیچکهاستذکربهالزم.گیردقرارارزیابیموردبیمارستانهااحداثدرهمزمان
.استنگرفتهانجامتاکنونمهماینبررسیجهت

یزنوبیمارستانهااحداثاقتصادیجنبههایداردقصدمقالهاینشده،ذکرمواردبهتوجهبا
عدفانرژی،ازبهینهاستفادهچونابعادیگرفتننظردرباراآنمحیطیزیستجنبههای
رفههایصبهمنجرکهمحیطیزیستمصادیقسایروکمترپسماندتولیدوپسماندصحیح

یالگویودادهقراربررسیموردبیمارستانها،احداثفرآینددررامیشودمتعدداقتصادی
.نمایدارائهراصحیح

ارزیابی جوانب 
اقتصادی و زیست 
محيطی احداث 

بيمارستان ها

:پژوهشگران
ملیکا خانلو

رضوانه زیناب جاوید
فاطمه قمری 
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رپیسازارع:اساتیدراهنماكسبوکاررپوژهاهی

طراحی بازی 
ی متناسب با محتوا

آموزشی

:پژوهشگران
مائده اصغری

رفروشگاه لوازم تحری

:پژوهشگران
مبینا امین زاده

مریم خان احمدی
صبا خادمی
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های بسته بندی کاال
کشاورزی صادراتی

:پژوهشگران
یاسمن صفریان 
عطیه زارعکار



مهندسمرضیهعدلی:اساتیدراهنمااندرویدرپوژهاهی

اپليكيشن 
(JALEEZ)جاليز

:پژوهشگران
آیناز ابراهیم زاده 

عزیزیالهام 
عسل محمدجعفری 

منیریروژین 
نجات کار راغبریحانه 

چكيده 

بی،افسردگیمانندمشکالتیدرگیرافرادکهشدهباعثماشینیزندگیهایروزهااین

.باشند...وحالی

پرورشینۀزمدراپلیکیشنیساختبهتصمیممختلف،بررسیهایوآیندهنگریباماگروه

گیاهورشپردرافرادبهکمکباداردقصدجالیزاپلیکیشن.گرفت«جالیز»نامبهگیاهان

نقشسالموپاکزندگیمحیطداشتنوهواآلودگیکاهشدرعالقۀشان،مورد

.باشدداشته

اشتراکچتروم،صفحهداشتنمانندمزیتهاییدارایاپلیکیشناین

ازنامهشناسثبتوتصاویردرج،گیاهانبهرسیدگیبرایآالرموتنظیمتجربههاگذاری

.مشاهدهاستقابلشماDeviceدرآنهاهمهکهاست...وگیاهان

چكيده 

یکفرهنگدرپوششنوعتاثیراهمیتوجامعهمردمنیازهایبهتوجهباماپروژه،ایندر

شنفومدموضوعبااستودیواندرویدمحیطدرجاوانویسیبرنامهزبانباافزارینرمملت،

هایست،تانسلیقهبهتوجهباتوانیدمیاپلیکیشناینازاستفادهباشما.نمودیمطراحی

وکنیدانتخابراخودعالقهموردکفشوکیفبا...وپیراهنشلوار،بلوز،ازاعملباسگوناگون

وکردهمراجعهمربوطهفروشگاهبهنظر،مورداجناسباالیدرشدهدرجآدرسبهتوجهبا

نهزمیدرشمابهکمکبرایهاییراهنماییماهابراینعالوه.کنیدخریداریراخودکاالی

نالینآخریدامکانوتخفیفاتبخشالبتهودادیمقراراپایندرمناسبعینکوعطرخرید

وزماندرهممیتوانیداپاینازاستفادهباشماکلدر.داردوجودنیزهافروشگاهبرخیاز

نصبرااماپکافیستتنها!کنیدجوییصرفهگذارید،میپوشاکخریدبرایکهپولیدرهم

.شویدمندبهرههاقابلیتاینازتاکنید

Fashionear

:پژوهشگران
توسلیصدف 

پورحسن زهرا 
زهرا حضوری

ذوالقدمهدیه 
مائده فضلی

ملیکا مهرامی
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مهندسمرضیهعدلی:اساتیدراهنمااندرویدرپوژهاهی

ادیجامداپلیکیشن 

:پژوهشگران
ری غزل آشفته دل، بش

عزیزیان،نرگس 
قدس،الهه واحد

چکیده 

تواننمیراخواندندرسمشقتامااست،جدیدعصردرافرادزندگیضروریاتازیکیتحصیل
...نباشدخواندندرسچرااستدیجیتالیاومجازیچیزهمهکهدنیاییدر!نگرفتنظردر

ارامکاناینتاشدهطراحیجامدادیاپ!خوانیدمیدرسومیگیریددستدرراخودگوشی
ماشینسورسهمچونایزمینههایسورسازاپاینطراحیبرای.دهدقرارشمااختیاردر

خهنسدروجاوانویسیبرنامهزبانباآننهاییگرافیکیطراحیوکدهاوشدهاستفادهحساب
Android)استودیواندرویدبرنامه2.3.3 Studio)اکتیویتیازهاییعکسکهگرفتهصورت
.کردخواهیدمشاهدهمقابلدرراآنهای

کهاولیههایآموزشباهمگامکهگردیدهآغاز97سالماهدیازبرنامهایناصلینویسیکد
زشآمووهاراهنماییوبودگرفتهصورتاندرویدپژوهشیکالسدرنویسیکدشروعازقبل
.بودآنکدنویسیباهمزمانهای

صیتخصهایکتابتکنیکیکدهایواینترنتیهایسورسها،آموزشهمینکدهااینمنابع
!داشتهمراهبههمراهاییمحدودیتوموانعآنهاازگیریبهرهالبتهکههستندزمینهاین
درشدهتصحیحهایسورسسنگینهزینۀهمچنینوهاسورسکدهایاشتباهاتنظیر

.اینترنت

.دشمیتعویهعزیزانشماخدمتارائهبرایبهترودرخورایبرنامهنبودندموانعایناگرکه

ودروسمطالعهسهولتآنهدفکهیافتبهبودوانتخابگروهاعضایتوسطاپاینایدة
!استبودهامروزیوجدیددنیایبهخواندندرسدادنسوقهمچنین

چكيده 

زمینازوباشیمخوبدارانیامانتبایدماوسپردهمادستبهگذشتگانکهاستامانتیزمین
زیست،طمحیوطبیعت.بسپاریمآیندگانبهآسیبکمترینباراآنوکردهحفاظتمنابعشو

درکههماهنگیشرایطوعواملومنابعموجودات،مجموعهازکهاستخداوندیموهبتی
.آیدمیوجودبهاستوابستهآنبهحیاتادامهوداردوجودزندهموجودهراطراف

رایبباریزیانآمدهایپیوگذاردمیاثرطبیعیچرخهوکیفیتبرزیستمحیطآلودگی
وترینمهمازیکیآلودگی،مسئلهامروز،جهاندر.داردبناهاوگیاهحیوان،انسان،زندگی

گیرمچشبسیارزیستمحیطآلودگیدرانساننقشواستانسانیتمدنمشکلحادترین
طبیعتوانانسمیانناگسستیپیوندیواستشدهآفریدهبشرنسلبقایبرایطبیعت،.است
درستسازیفرهنگوآندرموجودهایقابلیتباتااستتالشدربرنامهاین.داردوجود
.کندایفاآنمنابعوخاکییکرهاینحفظدرکوچکیسهم

گیاهاپلیکیشن

:پژوهشگران
هادیدیبا 

نكوفردعطيه 

زادهکيميا توکلی 

سيده ریحانه سالمت
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مهندسآالءطاهرزاده:اساتیدراهنماپایتونرپوژهاهی

 Ticساخت بازی 

Tocبا استفاده از
پایتون

:پژوهشگران
نگار الياسی، عطيه

موسوی، سارا ساالری

چکیده 

کییعنوانبهامروزهکهکردطراحیراپایتوننویسیبرنامه،زبان1991سالدرروسومفانخودو
لدلی.استزیادیمحبوبیتدارایوشودمیشناختهجهاننویسیبرنامههایزبانبرتریناز

قصدکهیافرادبرایگزینهاست،بهترینشدهسببویژگیهمینوباشدمیآنسادگیآن،اصلی
دروتاسبرخوردارباالییقدرتازسادگی،کناردرپایتوناما.دارند،باشدرانویسیبرنامهشروع

افزارهایرمسازی،نسازی،انیمیشناپلیکیشن،بازیشود،نظیرمیاستفادهآنازمختلفکاربردهای
...وفضاییسازمانهایآماری،برنامهومهندسی

هایرنامهبازتوانیدمیکهطوریاست،بهآنبودنپایتون،پلتفرممهمهایویژگیازدیگریکی
پایتون.یریدبگاجرامختلفهایعاملسیستمدرجزئیتغییراتبایاتغییرایجادبدونشدهنوشته
دردبخواهیکهموضوعیهربرایگفتتوانمیتقریباواستایگستردههایکتابخانهدارای
.داردوجودپایتوندرایبنویسید،کتابخانهکدیآنبارابطه

Ticبازیپایتون،کدهافردبهمنحصرهایویژگیخصوصیاتاینتمامیبهتوجهباما Toc(بازی
.نوشتیمپایتونبرنامۀدر(دوز

چكيده 

کهستابازمتنواِسکریپتیباال،شیءگرا،منظوره،سطحهمهبرنامهنویسیزبانیکپایتون
.شدطراحیهلندکشوردر1991سالدرروسومفانخیدوتوسط

واهیکوتوشدهنوشتهبرنامههایباالیخواناییاصلیهدفدوبرتأکیدآنایجادفلسفه
وشدهاندهتهیحداقلیصورتبهزبانایناصلیوکلیدیکلمات.استآنباالینسبیبازدهی

.هستندوسیعبسیاراستکاربراختیاردرکهکتابخانههاییمقابلدر

یشوندمتعریفآکوالددرکدبالکهایکهدیگررایجبرنامهنویسیزبانهایبرخیخالفبر
جلوواصلهفنویسهازپایتونزباندر(میکنندپیرویسیزبانگرامرازکهزبانهاییبهویژه)

عدادیتکهمعنیاینبه.میشوداستفادهکدبالکهایکردنمشخصبرایبرنامهمتنبردن
الکهایبدرتعداداینومیگیرند،قراربالکهرسطرهایابتدایدرفاصلهنویسهازیکسان

.دارندبمرتظاهریخودکارصورتبهکدبالکهایترتیببدین.مییابدافزایشدرونیترکد

(محوربعتاودستوریبرنامهنویسیوشیگراجملهاز)برنامهنویسیمختلفمدلهایپایتون
.میکنداستفادهپویاسامانهیکازمتغیرهانوعکردنمشخصبرایومیکندپشتیبانیرا

بندیطرحیکسمتبهبنابراینباشد؛خواندنقابلبسیارزبانیکهداردنظردرپایتون
ورتیکهصدرمیکند،استفادهانگلیسیکلیدیکلماتازاغلبومیرود،پارازیتبدونویژوال
سنتی،تهیافساختزبانهایبهنسبتپایتون.میکننداستفادهنقطهگذاریاززبانهادیگر
اصخمواردونحویاستثناءهایهمچنینوکمترکالمهایتکیهبهنیازپاسکال،وCمثل

.داردکمتری

طراحی بازی 

snake

:پژوهشگران

محدثه نیکوگفتار
مهدی زادهحدیثه 

سانیا صراف
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حیپایتونوطرارپوژهاهی
سايت

مهندسآالءطاهرزاده:اساتیدراهنما

بازی سازی با زبان
پایتون

:پژوهشگران
محبیمبينا 
یعقوبییاسمن 

چکیده 

علمزمینهدرکهاستقدرتمندیبرنامهنویسیزبانهایجملهاز(python)پایتون

سیبرنامهنویواسطهایوب،توسعهسامانهها،خودکارسازیماشینی،یادگیریدادهها،

.میشودگرفتهکاربه...و

ویژگیهایسرییکمدیونراخودگستردهکاربردوچشمگیرموفقیتپایتون

:هستندشدهذکرمواردشاملکهاستارزشمندی

ادیرازبانایناولیهاصولتوانمیکمزمانصرفبا.استسادهپایتونیادگیری

.ستاآسانآندستوراتمنطقدرکواستخواناکامالپایتوننحویترکیب.گرفت

.میشودپشتیبانیوشدهگرفتهکاربهگستردهایبهشکلپایتون

.دکراستفادهمیتواننیزرایجوعادیبرنامهنویسیهایباارتباطدرپایتوناز

هایدکدلدرکهداردرااینقابلیتزباناینیعنی.استچسبندهزبانیکپایتون

.کندکاملرایکدیگرتعاملباتابگیردقراراستفادهمورددیگر

Spotify,Yahoo maps,YouTube,Instagram,Googleشدهنوشتهپایتونزبانبا

.اند

برنامهیناازیکیکهاجراستقابلهابرنامهازبسیاریدرپایتوننویسیبرنامهزبان

.است(pycharm)پایچرمها

.کندراحیطپایچرمبرنامهدرپایتونزبانبابازییکگرفتتصمیمماتیمبنابراین

Catcher“بازینام & Dots”است.
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حیپایتونوطرارپوژهاهی
سايت

مهندسآالءطاهرزاده:اساتیدراهنما

چكيده 

قدمتسال26آنهاازکدامهیچامادارند،وجودجهانسراسردرزیادیسایتهایوب

Worldپروژهبهکهدنیاسایتوباولین.ندارند Wide WebهمانیاW3داشت،تعلق

افتهیتوسعه«لیبرنرزتیم»توسطکهسایتوباین.شدمتولد1991سالآگوست6در

باهمهنوزبود،

در.http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.htmlآدرس

.داردقراردسترس

وبردیگوسایتایناست،مشاهدهقابلدنیاسایتاولینآدرسبهمراجعهباکههمانطور

ردونداشتندخاصیطراحیآمدند،وجودبهسایتهمینازپیرویبهکهاولیهسایتهای

ورفتهفتهر.بودنشدهاستفادهصوتیفایلیارنگترکیبهایتصویر،مثلالمانهاییازآنها

دوراناصلیبازیگرانکهMicrosoftوNetscapeتوسطمختلفمرورگرهایمعرفیبا

راه،HTMLواسکریپتجاوامثلعواملیازاستفادهبابودند،سالهاایندرمرورگرهاجنگ

.شدهموارتروبصفحاتبهدادنشمایلوشکلوگرافیکیطراحی

.باشدمیهابرترینجزوDreamweaverسایت،طراحیمحبوبهایبرنامهلیستدر

وباندهندگتوسعهتوسطایگستردهطوربهکهاستمحبوبسایتطراحیافزارنرمیک

.شودمیاستفادهطراحانو

میافتدریشماکهاستچیزیبینیدمیشماآنچهکهایگونهبهاستویرایشگریکاین

Dreamweaverدرسایتطراحیحالدرشماکههنگامی:استمعنیاینبهکهکنید

.کنندمیکارشمابرایزمینهپسدرموجودهایبرنامهتمامهستید،

:ازعبارتندDreamweaverاصلیمزایای

کددیگرانواعازکدامهرواسکریپتجاوا،HTMLویرایشونوشتنبرایدستیمحیطیک

ها

افزارنرمتوسعهوتصویریویرایشبصری،صفحاتبندیطرحبرایطراحیمحیط

میاجازهشمابهودهدمینمایششودمیظاهرمرورگردرشماسندآنچهاززندهنمایش

کنیدبرقرارارتباطسندبادهد

.بینیدبفوراراآننمایشپیشوکنیدویرایشمستقیمطوربهتوانیدمیراHTMLعناصر

طراحی سایت با 
Dreamweaver

:پژوهشگران

موسویفاطمه سادات 
نغمه ميالنی
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حیپایتونوطرارپوژهاهی
سايت

مهندسآالءطاهرزاده:اساتیدراهنما

ساخت 
PACMANبازی

به وسيله 
PYTHON

:پژوهشگران
مطلبیدالرام 

هژبرنازنین 
سادات داداش نژاد فاطمه 

چکیده 

اشینی،میادگیریدادهها،علمزمینهدرکهاستقدرتمندیبرنامهنویسیزبانهایجملهازپایتون
.میشودگرفتهکاربه...وبرنامهنویسیواسطهایوب،توسعهسامانهها،خودکارسازی

کهاستارزشمندیویژگیهاییکسریمدیونراخودگستردهکاربردوچشمگیرموفقیتپایتون
ولیهااصولتوانمیکمزمانصرفبا.استسادهپایتونیادگیری:هستندشدهذکرمواردشامل
سانآآندستوراتمنطقدرکواستخواناکامالپایتوننحویترکیب.گرفتیادرازباناین
باارتباطردپایتوناز.میشودپشتیبانیوشدهگرفتهکاربهگستردهایبهشکلپایتون.است

اینیعنی.استچسبندهزبانیکپایتون.کرداستفادهمیتواننیزرایجوعادیبرنامهنویسیهای
رادیگریکتعاملباتابگیردقراراستفادهمورددیگرهایکددلدرکهداردرااینقابلیتزبان
اکتبردرمنپک.اندشدهنوشتهپایتونزبانباGoogle,YouTube,Instagram.کندکامل
2.5ازبیشکهاستدورانتمامدرویدئوییهایبازیبزرگترینازیکی.شدمنتشر19۸0سال

بهبود،آرکیددستگاههایعصرشکوفاییمَن-پَک.استداشتهفروش1990دههدردالرمیلیارد
ونشانحاالد،شوآرکیددستگاههایشکوفاییباعثتوانستکهبودمَن-پَکایندقیقتر،تعبیری

ازیهایبتاریخشخصیتهایبانفوذترینالبتهوشناختهشدهترینازیکیمَن-پَکشخصیت
.بخشیدجانآنبهایواتاتوروپروفسورکهشخصیتیمیآید،حساببهویدیویی

چكيده 

کهستابازمتنواِسکریپتیباال،شیءگرا،منظوره،سطحهمهبرنامهنویسیزبانیکپایتون
.شدطراحیهلندکشوردر1991سالدرروسومفانخیدوتوسط

واهیکوتوشدهنوشتهبرنامههایباالیخواناییاصلیهدفدوبرتأکیدآنایجادفلسفه
وشدهاندهتهیحداقلیصورتبهزبانایناصلیوکلیدیکلمات.استآنباالینسبیبازدهی

زبانهاییبرخخالفبر.هستندوسیعبسیاراستکاربراختیاردرکهکتابخانههاییمقابلدر
ازکهیزبانهایبهویژه)میشوندتعریفآکوالددرکدبالکهایکهدیگررایجبرنامهنویسی

برایرنامهبمتنبردنجلووفاصلهنویسهازپایتونزباندر(میکنندپیرویسیزبانگرامر
فاصلههنویسازیکسانتعدادیکهمعنیاینبه.میشوداستفادهکدبالکهایکردنمشخص

شافزایدرونیترکدبالکهایدرتعداداینومیگیرند،قراربالکهرسطرهایابتدایدر
.دارندمرتبظاهریخودکارصورتبهکدبالکهایترتیببدین.مییابد

را(محوربعتاودستوریبرنامهنویسیوشیگراجملهاز)برنامهنویسیمختلفمدلهایپایتون
.کندمیاستفادهپویاسامانهیکازمتغیرهانوعکردنمشخصبرایومیکندپشتیبانی

بندیطرحیکسمتبهبنابراینباشد؛خواندنقابلبسیارزبانیکهداردنظردرپایتون
ورتیکهصدرمیکند،استفادهانگلیسیکلیدیکلماتازاغلبومیرود،پارازیتبدونویژوال
سنتی،هیافتساختزبانهایبهنسبتپایتون.میکننداستفادهنقطهگذاریاززبانهادیگر
اصخمواردونحویاستثناءهایهمچنینوکمترکالمهایتکیهبهنیازپاسکال،وCمثل

.داردکمتری

نبازی سازی با پایتو

:پژوهشگران

انصاریصبا 
حسینیکیمیا 

فرفاطمه رضوانی 
رئوفینرگس 
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ایحیویمهندسفرامرزدائمی،مهندسمین:اساتیدراهنمارباتیکرپوژهاهی

فریریحانه ساکنی،یاسمن زادمهر،بهنوش جع:پژوهشگرانزادربات فوتبالیست وزن آ

چکیده 

.دهدجامانخودکاربهصورتراپیچیدهایکارهایمجموعهمیتواندکهاستالکترومکانیکیدستگاهیکربات
آنهااخلددرکنترلیدستگاهاینکهیاشوندکنترلخارجی،کنترلدستگاهیکتوسطاستممکنرباتها
وتبالیستفرباتشدهمعرفیرباتمیشوندساختهکاریانجامبرایکههستندماشینهاییرباتها،.بگیردقرار
:دارایرباتاین.میکنیممعرفیشمابهآنرامختصراکهاست

دیگربهبتنسآلیاژاینمزیت.استشدهتشکیلآلومینیومآلیاژازروباتشاسی:حرکتیسیستممکانیک
درانعنوهیچبهشاسیاینکهاستایندررودمیکاربه(وزنسبکروباتهایمثل)موارددیگردرکهموادی
2.5اتروبدرانتخابشدهآلومینیومضخامت.شودنمیآسیبدچارهاروباتمیاندرسنگینشرایطوضربات
روباتواقعدر.باشدمیمترمیلی
بهتوجهبا.باشدمیچرخچهارروباتحرکتیسیستم.داردمترسانتی16ارتفاعو22قطربهایاستوانهحالت
همازمساوییدرفاصلهبایدموتورچهارنتیجهدر،باشدمیدرجه360واستشکلدایرهشاسیکهاین
گیرندقرار
8شاملکهآیدمیپدیدحرکت16،سیستمایندر.باشدمیسیستمباشددرجه۹0موتوردوبینیفاصله)

.داشتخواهیمتوپتعقیببرایبهتریحرکتنهایتدرواستفرعیحرکت8واصلیحرکت
:موتورها
راهمزمانصورتبهجهتدودرحرکتقابلیتهاچرخاین.باشدمیخورشیدیچرخرفتهکاربههایچرخ
وروکشدارایاصلیچرخرویکوچکهایچرخ.باشدمیروباتجهتتغییرهنگامدراستفادهقابلو،دارد

اورینگ
راافیکاصطکاکزمینرویروباتبنابراین.دارندزیادیاصطکاکمسابقهزمینرویبروهستندالستیکی
رایورد.هاستدرایورباموتورهانیازموردولتاژتامین،شودمیانجامیکنواختصورتبهآنحرکتوداشته
وولت48ولتاژباDCاندازیموتورهایراهقابلیتدرایوراین.استL6203درایورهارباتایناستفادهمورد

.باشدمیداراراآمپر4جریان
:توپتشخیص

یبراهاروباتدر.بروندآندنبالتوپموقعیتبهتوجهباودادهتشخیصرانارنجیتوپبایدهاربات
دازشپربرایدیگرهایماژولوهادوربینبامقایسهدر.استشدهاستفادهپیکسیماژولازتوپتشخیص
بهراپردازشاطالعاتودهدمیانجاممجزامیکروکنترلریکباراتصویرپردازشماژولاین،تصویر

.میفرستدرباتاصلیمیکروکنترلر
:دروازهتشخیص

compassهاروباتدرشدهاستفادهنمایقطبمدل.کردیماستفادهنماقطبازکاراینبرای cmps03
.است
بهراجنوب/شمالقطبازانحرافمیزانKMZ51مغناطیسیمیدانسنسورعدددوکمکبهماژولاین

صورتبهراآنمیکروکنترلرودادهPICمیکرو
استفادهمورداستنامحدودسریالارتباطنوعیکهدهدمیقرارمادراختیارCMP<255>0بیتی8عددی
Codeتنظیماتازپس.گیردمیقرار Wizardدستوربا:

Camp = compass read(1);مانقطببرایفرضیشمالیکتعریفازاستفادهبا.شودمیخواندهآنمقدار
خوددروازهسمتبهقرارگرفتنوآنانحرافازوداشتنگهحریفیدروازهسمتبههموارهرارباتمیتوان

کردجلوگیری
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ربات فوتبالیست
سبک وزن

:پژوهشگران

پورهانیهمهرعلی
سراجهیوا
شجاعیکیمیا
شهابیمهدیه

سارابینافر
فاطمهزهراحیدری

زهرانقدیفر

چکیده 

کهاردوجوددوبهدووتکبهتکفوتبالیستهایرباتاموزیدانشفوتبالیستهایرباتدر
همشخصدارایتوپهارقابتایندر.داردوجودوجهانایراندراستانداردسطحدودررقابتاین
تیمقطریاینازوکردهساطعقرمزمادوناشعهخودازتوپکهترتیباینبهباشدمیزیرهای
.کندمیپیداراتوپها

:رباتاجزای

AT mega16:ااجرمیکرواینتوسطشدهدادهدستوراتوبرنامه.استرباتمغزقطعهاین
.شودمی

16وشودمیاستفادهتوپقرمزمادونامواجدریافتبرایهاسنسورایناز:IRسنسورهای
.میرودبکاررباتدرهاسنسوراینازعدد

گفتهبرنامهدرکهداردعددیبهبستگیموتورسرعتوچرخشجهت:transچرخوموتور
آسانرباتبرایراجهتیهردرحرکتکهشودمیاستفادهمخصوصیهاچرخازواستشده
.کندتر

Sharp:اهدیوارهازرباتفاصلهتشخیصبرایقرمزمادونگیرنده1وفرستنده1ازقطعهاین
.میرودبکار(out)اوتقانونو

cmp:قرارجهتدرآنراخودومیداندخودفرضیشمالراحریفدروازهکهرباتنمایقطب
.دهدمی

چكيده 

تقسمطراحیومرحلهچندینکردنطیمستلزموزنسبکفوتبالیسترباتهرساخت

ورباتاندازیراهبرایآنهاکناردرهمچنین.باشدمیمکانیک،الکترونیکنظیرمختلفهای

بایدالیستفوتبرباتیک.گیردصورتنحوبهترینبهنویسیبرنامهبایدآنعملکردبهبود

ودخودروازهازحریفدروازهتشخیصوآنتعقیبتوپ،تشخیصمانندهاییقابلیتدارای

ازیبحداالمکانبتوانتااستآنبرسعیلیگایندر.باشداوتنواحیتشخیصهمچنین

صورتدرکهداردوجودغیرهواوتنظیرقوانینیبنابراینکرد؛سازیشبیهراحقیقیفوتبال

ابالیت-فایِرتیمنتیجهدر.کندمیقانوناعمالداوروشدهمحسوبخطانشدنرعایت

وتایلندآسیاکاپِ،اُپنایران،فرزکاپفراکاپ،مسابقاتدرخودپیشینتجربیاتازاستفاده

مختلفهایسنسوروهاماژولازاستفادهوجدیدازطراحیاستفادهباداردسعیفیراکاپ؛

.باشدداشتهمسابقاتدرخوبیعملکرد

فوتبالیستربات 
سبک وزن

:پژوهشگران

صدفناز رحيمی                  
آیدا حميدیان

معصومه مهدی آبادی        
نيوشا الفت

احمدی بنكدار مهشيد 
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امدانشمندمهندسمحسننصرتی،مهندساله:اساتیدراهنماسیموليشنرپوژهاهی

رفتهمسیریاب پیش

:پژوهشگران

نا یاراللهی،آرتیوانیا 
سامع،ویانا 

اسدی،ستایش 
غفرانی،فاطمه 
کاشف،ستایش 
یاوری،زهرا 
شکری،یکتا 

محمدیان،آوین صادق
زاده، نیایش 

طاهریان،غزل 
نداف،صدف منصوری

چکیده 

وندکدنبالراآنهاودادهتشخیصراخطوطمیتواندکهاسترباتیمسیریاب،ربات
وطخطباهمراهراخودمسیرنیزمسیریابرباتدادند،مسیرتغییرخطوطکهزمانهر

.میدهدتغییر
سیاربانتخابوهستندشدهشناختهرباتهاینوعترینسادهرباتها،نوعاینمعموال
.استرباتیکیادگیریبهمندانعالقهوکارتازهافرادبرایمناسبی
فزایشاماالکترونیکونویسیبرنامهمهارتهایتامیشودباعثرباتنوعاینساخت

سفیدیامشکیخطوطکهبسازیدسادهمسیریابرباتیکمیتوانیدشما.کندپیدا
کهکنیدطراحیپیشرفتهتریرباتمیتوانیداینکهیاکنددنبالرازمینرویشدهرسم

دردونب.کنددنبالراخاصرنگیکفقطوکندشناساییرامختلفرنگهایباخطوط
اتهارباینتمامدارید،رامسیریابرباتنمونهکدامساختقصداینکهگرفتننظر

.هستندمشترکیویژگیهایدارای
مسیستبرایبیشتریاموتوردوازوشنییاچرخازهمگیهوشمندرباتهایاین

رایبرباتهااینهمهی.میکننداستفادهخطوطتشخیصبرایسنسورهاازوحرکتی
رباتمتفکرمغزعنوانبهالکترونیکیبردیکازوهستندشاسیدارایاستحکام،
.میکننداستفاده

چكيده 

aiسازیشبیهمحیط world cupشرکت.استمحلیهایرایانهبرایاستفادهقابل
aiدرکنندگان world cupیبراراخودالگوریتمکنندتادانلودرابرنامهاینتوانندمیai

commentator,ai soccer ,ai reporterمیاعضا,توسعهازپس.دهندتوسعه
میهارایکهدیگریهایسروررویبرراآنهاکنندوآپلودراخودآنالینهایالگوریتمتوانند
testingبرایماسروررویبراجراحالدرآنالینسازشبیه.کنندآزمایششوند

tournamentسایتوبسازشبیهصفحهطریقازتواندمیai world cupاستفاده
.شودمیاجرایکسانمحیطدروبسازیشبیه,عمده/مقدماتیهایدورهعنوانبه.شود

AIجهانیجامسازیشبیهسیستممدیریتبرایهاییبرنامهشامل:هاکنندهکنترل برنامه)
(یافتتغییرنبایدوشوندمیمدیریتدایرکتوریاینهای

soccer_ robot:یرتغیراشدهدریافتهایدادهاساسبررباتچرختغییراتکهایبرنامه
AIبازیکهاستایبرنامهداور:supervisor.دهدمی S occerمیمدیریترا
extbilsکند .استنمونههایبرنامهدراستفادهموردخارجیهایکتابخانهحاوی:

(programming_ language):حالدر.مثالدراستفادهموردنویسیبرنامهزبان
Cبرایهایینمونهحاضرما ++ (cpp)وPython (py)داریم.

AI World Cup

:پژوهشگران

جاللیدل آرا 
سونیا وسطا

آماراس نظریانس
کیمیا صلواتچی

مبینا بخشی
فاطمه متقیان

اکبرینرگس 
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AI cup

:پژوهشگران

نظریانسآماراس 
وسطا سونیا 

دل آرا جاللی  

چکیده 

وندکدنبالراآنهاودادهتشخیصراخطوطمیتواندکهاسترباتیمسیریاب،ربات

باهمراهراخودمسیرنیزمسیریابرباتدادند،مسیرتغییرخطوطکهزمانهر

.میدهدتغییرخطوط

بسیارانتخابوهستندشدهشناختهرباتهاینوعترینسادهرباتها،نوعاینمعموال

.استرباتیکیادگیریبهمندانعالقهوکارتازهافرادبرایمناسبی

ماالکترونیکونویسیبرنامهمهارتهایتامیشودباعثرباتنوعاینساخت

یاشکیمخطوطکهبسازیدسادهمسیریابرباتیکمیتوانیدشما.کندپیداافزایش

طراحیریپیشرفتهترباتمیتوانیداینکهیاکنددنبالرازمینرویشدهرسمسفید

بالدنراخاصرنگیکفقطوکندشناساییرامختلفرنگهایباخطوطکهکنید

تمامد،داریرامسیریابرباتنمونهکدامساختقصداینکهگرفتننظردربدون.کند

.هستندمشترکیویژگیهایدارایرباتهااین

مسیستبرایبیشتریاموتوردوازوشنییاچرخازهمگیهوشمندرباتهایاین

رایبرباتهااینهمهی.میکننداستفادهخطوطتشخیصبرایسنسورهاازوحرکتی

رباترمتفکمغزعنوانبهالکترونیکیبردیکازوهستندشاسیدارایاستحکام،

.میکننداستفاده

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 

Co-space 
پیشرفته

:پژوهشگران

وینرگس علی اکبر عل
ستایش اسماعیلی

ستایش اقبال
نگین محبوب فر

چکیده 

دربرنامهاینبودنجدیدونوینودادیمانجامزمینهایندرکهمطالعاتیبهتوجهباتیماعضای

افزایشوکشورپیشرفتجهتدرگامیگرفتیمتصمیمجهاندرآنفراگیرگسترشوایران

فرآیندیرباتاینگفتتوانمیکلیطوربه.برداریمنویسیبرنامهزمینهدرخوداطالعات

بهتوجهبارباتاین.بردفراوانیهایبهرهنزدیکایآیندهدرآنازتوانمیوداشتهامدادگرانه

زمانکمتریندرهاگنجباالیبسیارآوریجمعقابلیتشدهتعییناصولوشدهنوشتهیبرنامه

تعقیبتواناییونویسیبرنامهدرنوینهایایدهورنگتشخیصهایسنسوریوسیلهبهممکن

ممکنزمانکمتریندرویژهخیلیوویژههایگنجآوردندستبهومختصاتیوسیلهبهمسیر

.داردراغیرهو
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مدرسه خالق

:پژوهشگران

مریم متین راد

چکیده 

حتیوکشورهاآنیسرمایهمهمترینجوانانونوجوانانکودکان،جهانکشورهایسراسردر

وکودکیگرانقدروحساسناب،لحظاتازوسیعیبخشآیندگاناین.هستندهاآندولتمردان

کناردرکودکان،دومیخانهعنوانبهمدرسهداشتتوجهبایدوگذردمیمدارسدرشاننوجوانی

ایتدرنهومتعادل،سالمباور،خداانسانیتربیتِوتعلیمراستایدرخطیریومهمنقشخانواده

قابلمنابعازکمکباونوینهایایدهبررسیباداردتالشپژوهشاین.داردبرعهدهراموثرشهروندی

یوربهرهویادگیریبهمیلخالقیت،افزایشبرایاجراقابلومنطقیمعقول،راهکارهاییاعتماد،

ینافرزندانیعالقهافزایشراستایدرراهکارهاییبیانپروژهایناصلیتمرکز.دهدارائهرامدارس

ایخبرهازطوفانیکهاستاصطالحیتورمیرکودهمچنین.استمدرسهمقدسمکانبهبومومرز

ازفادهاستومدرسههاانواعبررسیازاستفادهباتاداردنظردرپروژهاین.داردهمراهبهرااقتصادیبد

ینهمچنوزیستیمحیطومالیامورپایداریچگونگیبررسیبهموردینمونهعنوانبه4فرزانگان

برترپایدارحالعیندرواستانداردنمونهایجادومدرسههافضایخارجیوداخلیمعماریاصالح

تاندارداسوفضاییهایارتباطازاستفادهباکشوراقتصادینابسامانشرایطدرمعماریاصولطبق

زاایپارهزیستمحیطواقتصادبحثدرهمچنین..بپردازداقتصادیقواعدومدارسمعماریهای

.پردازدمیروانشناسیوانسانیعلومبینارتباطبهموارد

چكيده 

ینااز.بودخواهدفردآنزندگیسطحواجتماعیموقعیتیکنندهتعیینفردیکهایمهارت
هایمهارتوهااستعدادبهجامعهیک.استضروریوالزمامرینیاز،موردهایمهارتکسبرو

خانهوزارتعنوانتحتمدرسهمیدانیمکههمانطورداردنیازترقیوپیشرفتبرایکشورشمردم
پرورشوجامعهمردمبهنیازموردواولیهمطالبیآموزشآنهدفواستپرورشوآموزش
موردعملیهایمهارتیادگیریبرایمناسبیبسترماکشوردرولی.استجامعهیکبرایاخالق
ونهنمواستانداردایمجموعهایجادهدفباپروژهاین،روایناز.استنشدهفراهمجامعهبراینیاز
نانآعالیقوجامعهنیازبامطابقنوجوانانموردنیازعملیهایمهارتاموزشبرایکشورسطحدر

خودموردعالقهفنونیادگیریبهصمیمیوسالممحیطیدرنوجوانانتا،استشدهطراحی
وکارحیطمباوشودفراهمنیزآنانبرایزاییاشتغالیزمینهوبپردازندکاربردیاصولیادگیری
ینظریهعنوانتحت)طبیعتباپیوندومعماریموضوعمیانایندر.شوندآشناجامعه

استتهگرفصورتایگونهبهطراحیپروژهایندرواستبرخوردارباالییاهمیتاز(بیوفیلیک
فضای،بیعیطمنابعازاستفاده.باشدداشتهاموزشیبازدهیافزایشدرمثبتیتاثیرپیونداینکه
.استپروژهایناهدافاززیستمحیطازحفاظتراستایدرتکنولوژینانوازاستفاده،سبز

مجتمع کارآموزی 
سپيدار

:پژوهشگران

خیّری نرجس 
فاطمه عزیزی

عاطفه میرزاخانی 
زهرا رهبر
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پردیس طراحی 
هنرمندان مينرو

:پژوهشگران

رنجبرفاطمه 
دوستیدیانا 

عنبرستانیعسل 

چکیده 

مندانهنرآثارخودنماییجهتبیشترفضاهایینیازمندکشوراین،ایرانحاضرحالجامعهاذعانطبق
کهبخشالهاموروحانیفضاییبااستمکانیشدهطراحییپروژهراستاایندر.باشدمیمستعد

راهریهنمضمونباهاییگردهمایییاوپرداختهخودآثارنمایشبهمیتوانندهنردوستانوهنرمندان
سازهبهیگرمایوروح،نمادگراییواسالمیفلسفهدخالتبااستشدهسعیپروژهایندر.کننداندازی
طوریبهدباشمیسهروردیشیخمکتب،اشراقیفلسفهپروژهایندررفتهکاربهیفلسفه.شوداهدا
وهشگرانپژرویاینازاستجسمانینوربهنیازوحیانینوربهرسیدنبرایبودباوراینبرشیخکه

تمرکزوآرامشبههنرمندانتاباشدمیصحیحپردازینوربهنیازروحانیمکانیایجادبرایمعتقدند
.برسندخودنیازمورد

خیزبادبهتوجهباداردقرارناژوانجنگلییمنطقه،اصفهاناستانشرقشمالدرپروژهایناقلیم
بادبرابرردتاباشدآیرودینامیکیرویکردباایسازه،سازهاینکهشددانستهواجباستاناینبودن
هرعمرجکهمکاناین.باشدداشتهرامقاومتبیشترینغربیجنوبوغربسمتازوزندهشدیدهای
ازفادهاستباکهاینگونهبه.داردانرژیمصرفرساندنحداقلبهدرسعیباشدمیهنریهربافردی
پاکانرژیتولیدخودکفاصورتبهپروژهمکانیموقعیتغربوغربشمالسمتبهیوزندهبادهای
.باشدمیایراندرواردتازهونوهنرهایپرورشپروژهاینمهمهایهدفدیگرازباشدداشته

Streetهمچونهنرهایی artنآبهنسبتصحیحیبرخوردوشدهتوجهیکمآنبهکشورایندرکه
مطرحجهاندرراخودهنرییزمینههردرایرانمستعد،هنرمندانحمایتبااستامید.اندنداشته
بپردازدرقابتبههاکشوردیگرباوکند

چكيده 

Multifunctional complexes have become very popular in modern days
. They will help people to save energy , and time as well as their
commerical , cultural and recreational needs . These building helps to
reduce traffic congestion , and subsequently the air pollution , and
improving the social sustainability of our city .

In addition to modern layout , natural materials , the Cultural Center ,
the Premier Sports sport-and-recreation complex , and other
infrastructure , other Multifunction complexes have some unique
features , including the educational and art section . For example , our
complex has an art Gallery which can put on the show featuring street
artists , painters , and photographers , and support the homeless artist
. Our designed building also consists of an educational section ,
equipped with modern educational technology , which help people to
learn about sciences such as archeology , geography , history physics ,
and astronomy . The goal was to help to create job opportunities ,
generate more money and help our country’s economy by attracting
tourists from around the world .

Bisan multiple 

complexes

:پژوهشگران
نادیا یزدانی
ملینا گشتایی

پارمیدا رحیمی
یلدا جعفری
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طراحی پردیس 
دانشگاه هنرهای 

ن زیبا برای معلولي
جسمی حرکتی

:پژوهشگران

سما داورزنی

چکیده 

اینازبسیاریکه،دارندگوناگونیهاینیازخودیروزمرهزندگیدرهاانسانتمامکهجاییآن،
می...وکارمحل،تحصیلمحل،شهر،محله،خانهمثلهاآنزندگیمحیطبهمربوطنیازها

هندسیمروایناز.کنندبرطرفراهامحیطاینمشکالتکهبگیرندنظردرراهاییحلراهباشد،باید
یروژهگ.کندبرطرفراهاآنهاینیازوکندکمکهاآنبهتواندمیشرایطیچنیندرمعماری

یناانجامازهدفگ.استحرکتیوجسمیمعلولینبرایزیباهایهنردانشگاهپردیسحاضر،طراحی
نیم؛کفراهمدانشجویانبرایراایالعادهفوقشرایطیمطلوب،فضاییطراحیباکهاستاینپژوهش
رابکنندسرخوردگیاحساسهاآنتاشودمیباعثکهراعواملیودادهکاهشرازااسترسعوامل

آوریجمعوشگ.بیاوریمارمغانبههاآنبرایرابخشآرامشمحیطیوببریمبینازوشناسایی
بهمراجعهوکتابخانهایوآرشیویموجوددراسناد،مدارکازمطالباستفادهها،دادهواطالعات
یقاتتحقنوعازهدف،حسببرپژوهشبندیدستهچنینهم.باشدمیاینترنتیمعتبرهایسایت

.میباشدکاربردی
منطقهایندر.ولیعصراستمیداندرواقع،6یمنطقه،تهراناستاندرپروژه،واقعاینپالنسایت
نطقهماجتماعیوجمعیتیبافتبرزیادیتاثیرکهخوردمیچشمبهزیادیدانشجوییهایگاهخواب

ازاندانشجویشودمیباعثکهدارددسترسیزیادیهایمتروبهمنطقهاینهمچنین.استگذاشته
.بشوندتامینعمومیونقلحملوسایلبهدسترسیلحاظ

باشگاه پرورش ذهن 
نهال

:پژوهشگران
آیالر رحیم زاده

مهتا امینایی

چکیده 

بیشترینذهندوره،ایندر.استفردهرذهنشکلگیریدورههایمهمترینازنوجوانیوکیکود
به.باشدداشتههاآموختهومحیطازرامطلبدرکمفیدترینمیتواندهمچنینویادگیری،میزان
رینمهمتازمفیدعادتهایکسبهمچنینوخالقیتافزایششدن،بازبرایبرنامهریزیدلیلهمین
کهاشدمیبذهنپرورشباشگاهطراحیحاضر،پروژه.استکشورهرآیندهتضمینوپیشرفتدرنکات

افزایش،گروهیکارهایویادگیریبهنوجوانانوکودکانکردنعالقهمندبرسعیژئوترمال،رویکردبا
تاودمیششاملسالمندانبرایرافضاهاییمجموعهاینعالوه،بهدارد؛نیمکرهدوتقویتوخالقیت

نیذهوروحیآسیپپذیریهایازانگیزهبخش،فضاییدرحضوروخودذهنپرورشبانیزقشراین
ازژه،پرواینتکمیلدرمحیطروانشناسیازبهرهگیریبابمانند؛همچنینمحفوظدورهایندررایج

طبقهبندینیازهاواهدافاساسدستآوردها،برتمامیوشدهاستفادهآرشیویکتابهایومقاالت
یکیطراحشرایطمنطقهاینمیباشد؛همدانکوهستانیمناطقشده،گرفتهنظردرسایت.اندشده

رویبرمحیطکهآنجاییازنتیجه،در.آوردخواهدفراهمرامحیطباسازگاروتوپوگرافمجموعه
نهمچنیوآموزشیمکانهایمقرراتوضوابطتوجهبهبامجموعهاینمیگذارد،اثرروحوفکررفتار،
علتمینهبه.باشدداشتهراتاثیربهترینتاشدهطراحیطوریکودکان،ونوجوانانروحیاتباسازگار
هایمهارتکردن،فکرصحیحطرزتشویق،آموختنبهرانوجوانانوکودکاناززیادیدرصدمیتواند
نگیزهامتنوع،فضاهایایجادوبرنامهریزیباهمینطورکند؛وپایهگذاریراصحیحعادتهایواجتماعی

.شودافتادهکارازافرادآمارکاهشباعثوشودسالمندانبخش
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پردیس درمانی 
آوینا

:پژوهشگران

اسدیروژینا 
اورعیپرنيا 
محمودیفاطمه 

چکیده 

دراختالالتاینآماربطوریکه.آیندمیبشمارجوامعدربزرگمشکالتازروانیهایبیماریامروزه،
اینهبتوجهحالیکهدر.شودبیماراناینبهتوجهیاینکهبدوناست؛افزایشحالدرروزبهروزجهان
سبببلکهکند،میجلوگیریاجتماعیمشکالتوکالناقتصادیهایهزینهازتنهانهجامعهازگروه
طراحیحاضرپروژهحاضر،یمجموعه.شودمیجامعهبرایمفیدوپویاقشریکبهنیازمندقشرتبدیل
یمارانبرجوعبرایمناسبیمحلتواندمیخودمنحصربفردطراحیباکهباشدمیآوینادرمانیپردیس
کهدهشگرفتهدرنظربیمارانبرایمتنوعیتفریحیودرمانیهایبرنامهمجموعه،ایندر.باشدروانی
مهمرویکرددوازمجموعهایندرکلیبطور.دنیاستمعتبرشناسیروانهایروشازبرگرفتههمگی
زیستیطمحوبیمارباراارتباطترینسالموبهترینبتواندتاشدهاستفادهطراحیبنایزیربعنوان
میجاییکمترکههستندمهمیعناصردوپایدار،معماریوشفابخشمعماریرویکرددو.کندبرقرار
-فیتوصیروشبهپژوهشاین.ببینیممانپیرامونتکراریوسردهایطراحیدرراآنهاوجودتوانیم

وهاآنازترخالقانهوتربهینهچههریاستفادهورویکرددواینهایمؤلفهبررسی،بهپیمایشی
اینبهوافتیدستنظرمورداهدافبهنحوبهترینبهبتوانتاشدهپرداختهشناسیروانباترکیبشان
بهمعماریازاستفادهباهمآنکرد؛کمکبیماران
.درمانیهایروشازمهمیبخشعنوان

نيروگاه انرژی
آذرخش

:پژوهشگران
سبا داوری

چکیده 

اربسیاموردراختاللباعثاینوداردوجودناپذیرنجدیدهایانرژیبرایمشکالتیجهانوایراندرامروزه
شکلماینبرایپاسخیتواندمیکهاندکردهپیداراهاییحلراهمشکلاینبرایدانشمندان.باشدمیزیادی
اینازیکهیچاما...وباد،آبازحاصلانرژیهمانندهایانرژی.پذیرتجدیدهایانرژیمثلهاییراهباشد
یکنرژیاتولیدبرایتواناییهاانرژیاینباشدهاانرژیاینازاستفادهبرایمناسبیپاسختواندنمیهاانرژی
مقداربیشترینبرقورعد.کنیماستفادههاآنازبتوانیمکهدارندوجودهاییانرژیهمبازاماندارندراشهر
3هببرقورعدانرژیازاستفادهباتاشدهسعیپروژهایندردارندخودباطبیعیاتفاقاتپیدرراانرژی
.بردنامگیرچشموجدیدنیروگاهیونیروییعنوانبهآنازالکتریکیونور،صوتصورت

کنیممیاستفادهبرقورعدانرژیمدلنوع3ازروشایندر

-.شودمیهاستفاداییثانیهخورشیدیهایازصفحهکهاستصورتیبهنورانرژیازاستفاده:نورازاستفاده-1
.آیدمیوجودبهخورشیدیمونتاژسلولازخورشیدیصفحه
.استشدهگرفتهمساجدگنبدازقسمتاینایده
تبدیلبادهمانیاهواازایتودهبهباشدزیادآنسرعتواگرکندمیحرکتهواوسیلهبهصوتکهدانیممی-2

بهراآنروژهپایندرشودمیتبدیلبادبهرقتهرفتهکندمیتولیدازخودبرقورعدپدیدهکهصدایی.شودمی
.شودمیهاتوربینچرخشباعثکهفرستیممیبلندهایلولهداخلبهمانعیوسیله

بهتریبیشنورتاشودمیباعثکهداردوجودپلسکینامبهنشکنهاییآیینههاییلولهایندورتادوردر
.شوددادهبازتابگنبدیسطح
استشدهگرفتهیزداستانهایبادگیرازقسمتاینایده
.هستندگیربرقبهمجهزامروزیهایساختمانبیشترکهدانیممیماهمه-3

وشودیخرابباعثوبکندبرخوردساختمانبهصاعقهگذاردنمیصاعقهمواقعدرکهاستایوسیلهبرقگیر
بانیمتوامیماحالکندمعادلهراخودهایالکترونزمینباکهداردقرارزمینحدترینپاییندرآنهایپایه
مکنیاستفادهزمینبامبادلهجایبهآنذخیرهوانرژیتولیدبرایوسیلهاینازموضوعاینبهتوجه
.استشدهانتخابفومنشهرستاندرراطرحاینساختهواشناسیدالیلبربنا
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مجتمع نوستالژی
بانوس

:پژوهشگران

سرلکسپیده 
یوسفی زاده، مهال 

مدبری فرسارا 

چکیده 

ودشمی.میدهندرخآیندهتاحالازوحالبهتاگذشتهازاتفاقاتآندرکهاستبُعدیوقتیازمان
معماریمعایبومزایاازاستفادهبامااستایندهوگذشته،حالدادننشانبرایمفهومیزمانگفت

باعیمجتمساختهبهتصمیمبرگرفتهدررازندگیمانجوانبتمامکهماحاضرحالمعماریوگذشته
کالتمشبتوانیمتاکردیممدرنرویکردبانوستالژیمجتمعانمزایایوتکنولوژیمعایببهتوجه

مکانی.بخشیمبهبودرااستنمایانمعمارینوعایندرهویتیبیایگونهبهکهایراندرمدرنمعماری
.استکرد،تلفیقامروزیمدرندنیایباشودمیکهآنمزایاهمراهبهگذشتهخاطراتتمامآوریادکه
پنجاهوشصتدههارزشهایونمادهادهندهنشانبیشترمدرنرویکردبانوستالژیسازیبازمکاناین
مجتمعایندر.دارددیگرهایدههبهنسبتتریحماسیرویکرددههدواینشکبدونکهاست

اینبقطبرفرضیهما.کرداشارهمذهبیواموزشی،فرهنگیهایمکانقدیمیها،رویکردبازیبهمیتوان
هایروشازکاراینتحققبرایوببخشیمبهبودجواناندرراهویتیبیبتوانیمکهداشتیماساس
نشانمگیریچشطوربهمجتمعاینالبته.کردیماستفادهایکتابخانهواسنادیمانندگوناگونیتحقیق
.استایرانیملیواقلیمیهویتطورهمینوامروزبهتاایرانپیشرفت،رسوموآدابدهنده

طراحی مرکز 
آسایشی، درمانی 

جانبازان ستاره های 
آسمان

:پژوهشگران
ریحانه احمدی

تارا حمیدی

چکیده 

ازنگهداریومراقبتهدفباکهاستخدماتیودرمانیمراکزازیکیآسمانهایستارهجانبازاننگهداریمرکز
ژه،پروایندر.استشدهپیشنهادوطراحیعزیزانآنسازیتوانمندودرمانبمنظوروتحمیلیجنگجانبازان

بهزمینیدرو"آسمانهایستارهجانبازاندرمانیآسایشی،مرکز"عنوانتحتجانباز50ازنگهداریطرح
امکانات+مجهزساختمان)شدهارائهطرحاجرایبا.استشدهارائهلواساناتمنطقهدرمربعمترهزار5مساحت
ازریگیبهرههمچنینودرماننوینروشهایازگیریبهرهمددکاری،خدماتازگیریبهرهروانپزشکی،پزشکی،

کهایونهگبهبرگردند،خودطبیعیزندگیبهتانمودفراهمجانبازانبرایآراموامنمکانیتوانمی(سنتیطب
هایتسایوآرشیویاسنادمطالعهتحقیقروش.شودفراهمآنهابرایاجتماعوخانوادهمحیطباسازگاریقابلیت
.استجانبازانازتعدادیباگفتگوومراکزایندرحضوربامیدانیومحیطیمطالعهواینترنتیمعتبر

مجتمع تعاملی 
مسکونی جوانان 

دیروز

:پژوهشگران

ملیکا حسن خانی
مبینا بختیاری

چکیده 

.شودنمیدادهموضوعاینبهزیادیاهمیتجامعهدرکهاستسالمندانهمانیادیروزجوانانموضوع

اربردیکنوعازپژوهشاین.کردخوشایندراشانزندگیافراداینبرایبهترمکانیساختباتوانمی
ردنکبرطرفوبهتروبیشترزندگیبرایسالمندانبهدادنامید،مکاناینساختازمااهداف.است
بانشد،آشناآنهاروحیاتباسازگارمکانیایجاد،معماریرشتهازگیریبهرهبااجتماعیمعضلاین

منطقهدرپروژهاین.آنهاستعواطفودرکسالمندانخانهمعایبکردنبرطرف،سالمندانروحیات
مییداپارتباطهمبهسبزفضاییباکهاستساختماندوشاملوشودمیساختهاقدسیه–تهرانیک
سبزفضاییساختمانرویروبه.استطبقه3ترکوتاهساختمانوطبقه5تربلندساختمان.کنند
راماحتسالمندانبهاید.استسالمندانهایخانوادهوکارکنانبرایپارکینگساختمانپشتواست

.ندکنزندگیگذشتهازترراحتخودعمرپایاندرتاساختآنهابرایاختصاصیمحیطیوگذاشت
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ان مدرسه ی نابينای
روشن

:پژوهشگران

باباپورثنا 
ثنا سرلک

مگردیچیانمینه 
غزل سلیمانی

چکیده 

رههابردهصفحاتتاریخپراستازنابینایانوکمبینایانیکهجوامعانسانیازثمرهوجودآنانبه
اعرناممخترعین،دانشمندانوشاعرانهمچونهلنکلر،خزائلی،فرزادطیباتیورودکی،ش.است

درالبهالیبرگهایتاریخبهجاودانگیوعظمتمیدرخشندوخودالهام...پرآوازهایرانزمینو
.بخشظرفیتهایبزرگیهستندکهمیتوانددرتمامدورانهاراهگشاباشد

همچیتگریدریاچهباواستشدهواقع22یمنطقهتهران،شهردرروشننابینایانیمدرسه
سالنیکوخوابگاهیکومدرسهساختماندوشامل)جداساختمانچهارمدرسهاین.استجوار
یمآموزشدبیرستانتادبستانپیشیدورهازآموزاندانشمدرسه،ایندر.میباشد(خوریغذا

هایحسازیکیازکهآموزانیدانشکهاستاینمدرسهاینساختازاصلیهدف.بینند
ایهانسانمثلبتوانندونکنندحسایننبودوقفراخودزندگیهستند،محرومخودخدادادی
بهکارهایشانانجامبرایآموزاندانشکهشدهطراحیگونهایبهمدرسه.کنندزندگیعادی،

هایاوردرویبربرخستههایکاریتراشازاستفادهباوندارندکمکبهجایی،نیازیجابهخصوص
رویربخطربیهایمسیرهمچنینکنندیابیمسیرتواننمیدارندوجودجاهمهکههایینردهو

بهموعهمجدر.شدهمشخصاستنابینایانمخصوصکههاییبرجستگیتردد،بابرایحیاطزمین
بهصوصمخگلعطرکالسهرمثالطوربهشده،پرداختهبیناییازغیرگانهپنجهایحستقویت
رابویاییحسکهاستآموزاندانشبرایهاکالسیافتبرایهاروشازیکیکهداردراخود

مراجعهوایکتابخانهوآرشیویمدارکواسنادطریقازاطالعاتآوریجمعروش.کندمیتقویت
دانشبرآنتاثیراتومعماریاصولازاستفادهبانتیجهدر.استبودهاینترنتیمعتبرهایسایتبه

توانیممیها،آناصولیوصحیحآموزشبراینیازموردتمهیداتکردنفراهمهمچنینوآموزها
.بپردازیمجامعهکارآمدنیرویتربیتبه

چكيده 

وداردوجودآنازانسانمتفاوتهایدیدگاهبهوابستههنری،هویتمورددرمختلفیتعابیرامروزه
استبودهمهمبسیارومتفاوتامروزتاگذشتهازآنهویتوهنرازهاانساندرککهانجاییاز

هاییمتقسدرتواندمیهرکسکهاستبشرزندگیازقسمتیکحقیقتدرهنرکرداشارهباید
.همیشهبراییاطورموقتبهخواهکند،تجربهاشزندگیاز

حسطارتقاءجهتهنراهمیتترویجرویکردبامناسبایمجموعهپروژهاینطراحیازاصلیهدف
قامتان،کوتاهمعلولین،جامعهاقشارتمامیدراجتماعیمراوداتتوسعهومردمهنریدانش

.است...وسالمندانجوانان،کودکان،
سایتتهران،شرقدر(نمایشیهنرهایحوزهدر)آموزشیوفرهنگیفضاهایوجودعدمعلتبه

.باشدمیپارستهرانمحدودهدرنیزپروژهپیشنهادی
تمرینهایسالندارایهمزیراگیردمیبردررااجراتانمایشیهنرهایکارشروعازبنااین

النسنهایتدرومختلفآموزشیهایکالسوپیشرفتهتمرینهایسالندارایهموابتدایی
بهمخصوصسالناجراهربرایکهشدهدقتموضوعبراینهمحدودیتاالبتهکه،استاجرا
.شودطراحیخود
وعالیقبهاحتراموخیابانیهنرهایدهیسامانسازی،فرهنگ،مجموعهاینمهممزایایاز

.آنهاستشکوفاییبهکمکوجامعهمختلفاقشاراستعدادهای

مجموعه هنرهای 
نمایشی آدلر

:پژوهشگران
الینا اصغری

مانلی قیصری
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مرکز تربیتی 
بازگشت

:پژوهشگران

عارفه ملیجی

چکیده 

تردهگسوطراحیجامعبرنامهباکهباشدمیمجرمینبرایبازپروریهایمکانبهترینازیکیزندان
بهترینبهتواندمیخود

دلپذیروناممحیطدرمجموعهکارکنانوزندانیانفیزیکیوذهنیسالمت.شودتبدیلدنیابستهمکان
اقداماتترینمهماز

جملهازمناسبوخوبزندانیکهایالایدهگرفتننظردرباپروژهاین.باشدمیحاضرپروژه
--بندنمازخانهکتابخانه(وجود

حاصالوپرورشبرایشایستهمکانیایجادبرایمناسبراهی)...وورزشیامکاناتانفرادیوجداهای
-.بودخواهدزندانیان

مناسبدرآمدیمنبعوکارنیرویافزایشباعثگیردمیقرارزندانیاناختیاردرکهموقعیتیهمچنین
.بودخواهدخودشانبرای

موسیقیخانه 
سیمرغ 

:پژوهشگران

مدیسا رضایی
آیلین فصاحت

چکیده 

دوومتفاوتهایاندازهباشکلایدایرهنمساختماندوازواستسنتیمعماریرویکردبابنااین
نیمکهتاسگونهاینانهاگیریقرارطرزوکهاستشدهساختهطبقهیکشکلمستطیلیساختمان

ساختماندوودهندمیتشکیلدایرهیکهمبااستداخلیحیاطکهکوچکوبزرگیدایره
یکداخلیحیاطوسطدر.دارندقرارکوچکیدایرهنیمساختمانهایکنارهدرکدامهرمستطیلی

نسالبزرگایدایرهنیمساختماندروبهداشتیسرویسوبوفهورستورانواستکوچکحوض
رهنگیفساختماندیگریساختمانواستاموزشبرایمستطیلیساختمانیکودادقرارکنسرت
استهداشتهاسرزمینتمدندرمهمینقشموسیقی.استاصلیساختمانبیروندرپارکینگواست

ذهنپرورشورشدموسیقیخانهساختازمااصلیهدف.بودهرابطههاانسانزندگیباهموارهو
بخشارامشوزیبافضاییکدرکودکان
خوردبرومیشوندشناختهمجردمفهومدروانتزاعیصورتدرکههستندهنرهاییمعماریوموسیقی
بیندرمشترکخصیصهایبودنانتزاعی.میباشدمجردومجزانیزها¬آنباروزمره

ادایجبامیتواندمخاطبباارتباطآغازینمرحلهدرومیباشدشنیداریهنریهنرهاست؛موسیقی،
یموسیقحاالت.واداردمعانیتداعیبهراناخودآگاهضمیریابسازدلحظهدررااوحسصوتیحاالت
جزیییقیموس.میآیدپدیدطبیعتنظمازکهاستفیزیکوریاضیاتازمنبعثمشخصیقواعدپیرو
واستنشدهتوجهآنبهبایدکهطورآنایراندرمتاسفانهاما.استملتهرفرهنگازنشدنیجدا
سبکوروحیهدرفراوانیتاثیرنیزروانشناختینظرازموسیقی.ندارندآنازچندانیاطالعاتمردم
.شودمیجامعهنشاطسطحرفتنباالسببآنبهرسیدگیوداردافرادزندگی
تغییروتندنیسباشندبایدکهآنگونهمعماریدرطبیعیعناصراگرچه.استانتزاعیهنرینیزمعماری
.شودمیاستفادههندسهوفیزیکوریاضیطبیعیقواعدازوفوربهآندرامایافتهاند،شکل
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مرکز طراحی و 
فروش پوشاک 

(سارابيس)ایرانی

:پژوهشگران

فاطمه ایزدی
دیانا شاوردی

چکیده 

ازلباسفرموشکلتحوالتآندرکهاستتمدنتاریخازبخشیلباس
پوشاک،عنواینتغییرباومیگیردقرارتحقیقومطالعهبررسیموردخاصیزمانتاایامترینقدیمی

.میشودتحولوتغییرنیزدستخوشجامعهآناجتماعیوفرهنگیرفتارهای
ضاییفوشدهآنمهجوریتسببکشورماندرملینگاهباآنبهتوجهیبیکهباالاهمیتباهنری،دم
کردهفراهمهاکشورسایرسالیقرخنهبرایرا

براییفکربایدواستکنندهنگرانکمیاستآمدهوجودبهمردمپوشیدنلباسدرکهتحولی.است
هکمجتمعیکطراحیباتاشدیمآنبربودشدهمابرایایدغدغهموضوعاینکهآنجااز.کردآن

:بخشسهشامل
است،فروشگاهونمایشگاهوتولیدی
سنتیمعماریهایالماناساسبرکهمجتمعایندر.دهیمسوقایرانیپوشاکسمتبهرامردم

همچنین.هستندزیباییهایلباسطراحیبهمشغولایرانیوخالقذوقخوشطراحانشدهطراحی
کاهشراوارداتوافزایشراصادراتوآوردمیفراهمراجوانانازبسیاریاشتغالزمینهکاراین

.میدهد
هاآنتامیشودباعثورهاندمیزدگیغربمشکلازراجوانانهمچنین
.کننددنبالعالقهوعشقباراایرانیفرهنگ

طراحی فرودگاه با 
هدف جذب توریست

(فرودگاه پارسه ) 

:پژوهشگران

سوگند رضایی
هانیه سادات مرجانی

چکیده 

ازاریبرخورددلیلبهومیشوندمحسوبپیشرفتهجوامعهایساختزیرترینارزشباازهافرودگاه
.نددارمهمینقشپایدارتوسعهایجادبهکمکوهاکشوراقتصادیرشددرمختلفهایپتانسیل

تیولوکوموراهافرودگاهکارشناسانبرخیکهاستحدیبهامروزدنیایدرهافرودگاهاهمیتوارزش
توسعهواقتصادیرشدعاملراکارآمدوپررونقهایفرودگاهوجودوتوصیفکشورهراقتصادی

.میدانندپایدار

هادولتکههستندمهمیسیاسیواقتصادیمراکزآنها.نمیشوندمحسوبپایانهیکاکنونفرودگاه
.دارنددقیقیهایریزیبرنامهآنبرای

رادگاهیفروکهافتادیمفکراینبهاستفرسودهساختمانیدارایوقدیمیشیرازفرودگاهکهآنجااز
ستازیادیتاریخیهایجاذبهدارایوزیباشهریشیرازکهجااناز.کنیمطراحیشیرازنزدیکیدر

شناختهورمنظبدیننیزشیرازفرودگاهنتیجهدرمیکنندسفرشهراینبهزیادیگردشگرانهرساله
گاهفرودداخل...وهاکتیبهوهاستونجملهازجمشیدتختهایالمانازگیریبهرهباما.استشده
ذبجباعثتاریخیهایجاذبهباگردشگرانآشناییبرایفضاییایجادباوکردیمطراحیراخود
.میشودکشوربهارزورودواقتصادیاوضاعرونقباعثکاراین.شدیمگردشگرانبیشترهرچه

نرژیاکههاییسرامیکوخورشیدیهایپنلازاستفادهباراانرژیمصرفکهکردیمسعیهمچنین
.دهیمکاهشمیکنندتولیدالکتریکی

ازجامعهخاصهایقشربرایمخصوصیوجداگانههایگیتهااستانداردرعایتباهااینبرعالوه
.کردیمطراحی...ومعلولونابیناافرادجمله
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(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 

طراحی مجتمع 
تجاری سازگار با 

محيط زیست
(پاسا برگ)

:پژوهشگران

بهاره شاهرخی
عاطفه شهرابی
فاطمه شهرابی

چکیده 

یانرژازبزرگیمنبعازبایدروزشبانهطولدرکهداردوجودبزرگیتجاریهایساختمانایراندر
.شودتامیننیازشموردبرقتاکنداستفاده

عنیی.کندتامینخودشرااشانرژیمنبعکهافتادیمایمجموعهفکربهمبحثاینمطالعهازپس
.سازدفراهمرامجموعهبرقبتواند
انرژیمصرفدربایدکهمیدانیمماهمهومیباشدانرژیباالبسیاراهمیتمجموعهاینانتخابدلیل
گذشتابکهاستمنبعیانرژی.داریمنگهنیزآیندگانبرایراملیهایسرمایهوکنیمجوییصرفه
نجریادرموضوعاینبارامردمبایددلیلهمینبهنیستپذیرجبرانومیرودپایانبهروزمان

کهنایهانرژیجایگزینراآنهاوباشیمنوینهایانرژیفکربهبایدکهبیاموزیمهمهبهوبگذاریم
.کنیم

کردهانتخاببرگپاسارانامشدلیلهمینبهاستزیستمحیطباسازگارتجاریمرکزمجموعهاین
.(پاساژمخففپاسا)زیستمحیطباسازگارپاساژیعنیایم

اینازیکی.استشدهمتصلهمبهویدیکتوسطکهاستقسمتدوشاملبرگپاسامجموعه
.استطبقه5دیگریوطبقه4هاساختمان

قرارورودیدردونزدیکونصبآنخارجیهایدیواردرکهاستآبشاردوشاملبرگپاسا
آبشاراینبآ.باشدنداشتهدسترسیآنبهکسیتاایمپوشاندههاییشیشهباآنرااطرافدارد،همچنین

حهصفاززیادیتعدادباراساختماناینسقفروی.شودجوییصرفهآبمصرفدرتاشدهپمپاژها
.کندگرمنیزراپاساژآبانرژیتولیدضمنتاایمپوشاندهخورشیدیهای
سبزمعماریازدلیلهمینبهکنیماستفادهنیزگیاهوگلوسبزفضایازامکانحدتاایمکردهتالش

.ایمکردهاستفادهکارماندر

طراحی محيطی سالم
برای سالمندان

:پژوهشگران

سالله محمدی 
فاطمه نراقی 
زهره گروهی

چکیده 

یمحیطساختمراکز،اینازهاآنرضایتعدموسالمنداننگهداریبرایباالتقاضایعلتبهامروزه
طیمحیچنینطراحیدرپس.استبرخوردارایویژهاهمیتازسالمندیکعالیقونیازهابامتناسب

.باشداشتهدوجودمطالعهبرایمناسبفضاییبایدمثالطوربه.کردتوجهسالمندیکاحتیاجاتبهباید
جامانایدورهمعایناتوورزشهاآنسالمتحفظبراییاوشودگرفتهدرنظرسالمندانیحرفهوهنر
آوردنادیبهازتاکندمیکمکسالمندبهفضابودنسنتیشده،انجامتحقیقاتطبقهمچنین.شود

هاییتناحساسسالمندکهبودمطمئنتوانمیهاایدهایناجرایصورتدر.ببردلذتخودیگذشته
برفضابودنسنتیتاثیرشدهبررسیهایئلهمسازدیگریکی.استراضیزندگیشازوکندنمی

محیطازربیشتسنتیمحیطیکدرسالمندآرامشکهاستدادهنشانتحقیقاتنتیجه.استسالمند
ایندرزینما.شودمیسالمندبهگذشتههوایوحالبرگشتنباعثزیرااستمدرنوامروزیهای
بابخشآرامش.یمحیططراحیبهداریمقصد(سنتیهایالمانو)سنتیمعماریازاستفادهباپروژه
بپردازیمسالمندیکنیازموردجوانبتمامگرفتننظردر
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(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 

طراحی مجتمع 
کارآفرینی و 

مهارتی معلوالن و
جانبازان

(مجتمع بهار )

:پژوهشگران

فاطمه وحیدی

چکیده 

دان،شهرونحقوقدولتفرارویچالشهایمهمترینازیکیجهان،درشهرنشینجمعیترشدتناسببه
رادافازدستهآنشهروندیحقوقبهتوجهمیان،ایندر.استشهریحقوقازآنانمندیبهرهیمسئله

زنیامضاعفهایحمایتبهگوناگوندالیلبهواندخاصمشکالتیاهامحرومیتها،نقصدچارکه
وددارنمشابهحقوقجامعهافرادسایرهمچونزندگیبرایمعلولینکهدرحالی.استاهمیتحائزدارند
داشتنقحمانندحقوقیازبایدوشود؛آنانانسانیحقوقتحققدامنگیرنبایداستثناییگونههیچ

لی،شغوآموزشیهایفرصتاجتماعی،وبهداشتیخدماتبهدسترسیخانوادگی،وخصوصیزندگی
جامعهدرحضوروتفریحیورزشی،تسهیالتاجتماعی،زندگیازبرخورداریونقل،حملمسکن،
وآموزشاشتغال،شودکهفراهممجتمعیدرجامعهقشرایننیازهایاینگونهاگر.گردندبرخوردار
شناختیازمتفاوتنگاهیباتابرآنیمپژوهشایندر.استآنهااستقبالموردنمایدتسهیلراتفریحشان

افرادرضایتجهاتدرتاکنیمایجادفضاییبودهمطرحمعلولیتبرایمعماریخصوصدرکنونتاکه
.برداریمگامی

طراحی مجتمع 
آموزشی تفریحی

موسيقی فلووا

:پژوهشگران

یگانه یافتیان
زهرا فیاضی

چکیده 

مانیدرهمچنینو،یادگیریحافظه،تمرکزقدرتافزایشموجبموسیقیبهدادنگوشویادگیری
ردممعموماستقبالموردموسیقییادگیریامروزه.استروانیوروحیهایبیماریازبسیاریبرای
هولتسبرایفراوانامکاناتباموسیقیگستردهآموزشبرایایمجموعهطراحیلذااستگرفتهقرار

....ووسیقیملوازمفروشگاه،،کتابخانهبصریسمعیسالن،کنسرتسالنجملهازموسیقییادگیری
.باشدمیافراداینسهولتباعث
ایننامواستشدهگرفتهالهامفلوتازهاآنظاهریشکلکهاستساختمانپنجدارایمجموعهاین

دهشگرفتهالهاممجموعهکلپالنهمچنین.استهاساختمانظاهریشکلازبرگرفتههممجموعه
.استسلنتاز

تمانساخ،اداریبخششاملطبقهدو،ساختمانموسیقیلوازمفروشگاهشاملطبقهیکساختمان
وزشیآمهایکالسشاملطبقهسهساختمان،موسیقیتفریحی–خالقانههایبازیشاملطبقهدو
نایهایدیوارهمچنین.باشدمیکنسرتسالنوآموزشیهایکالسشاملطبقهچهارساختمانو

.شوندهاکالسازصداعبورمانعتاهستند(آکوستیک)صداعایقمجموعه
شدهطراحیطوری...ورستوران،آالچیق،نوررقصیفواره،سبزفضایشاملفلووابیرونیمحیط
.باشدکارآموزانبرایمناسبمحیطیوآرامشباعثکهاست

رشهدرمایمجموعهسایت.نداردوجودامکاناتاینباایمجموعهشدهانجامتحقیقاتبهتوجهبا
اریخچهتدارایشهریاصفهانکهبوددلیلاینبهسایتعنوانبهشهراینانتخاب.داردقراراصفهان

.استکافیجمعیتبودنداراوهنروموسیقیبهمندعالقهمردمهمچنینوموسیقیایی
همراهبهموسیقیخالقانهوگستردهآموزشبرایایمجموعهآوردنفراهمطرحاینانجامازهدف
و...وموسیقیبابازی،موسیقیلوازمفروشگاه،کنسرتسالنمانندنیازموردامکاناتوهافضا

.استموسیقیبامرتبطوآورنشاطفضایداشتن
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طراحی استادیوم 
ورزشی شهدای 

خليج فارس

:پژوهشگران

دریا رضایی 
الینا تیموری

چکیده 

وستابرخوردارخاصیاهمیتازنیزورزشبهتوجهامورشدنماشینیوتکنولوژیپیشرفتبامروزه
مارانهمعطراحیدرتوجهایناست،گرفتهقرارتوجهموردپیشازبیشبدنیفعالیتوتحرکلزوم

یمکانعنوانبهامروزه،ورزشیهایباشگاهشدباعثوکردپیدانمودخوبیبهورزشیهایمجموعه
حتیواتتمرینازاعمهانیازتمامیپاسخگوعملکردیلحاظازبایدکهمکانیشوند،شناختهانرژیک

.دهدنشانوضوحبهراتحرکوپویاییبصریلحاظازهموباشدمسابقات

قرارشکلدایرهسطحیکرویبهکهاستفوتبالتوپیکشکلبهفوتبالاستادیومیکمایپروژه
در،داردورودیدر12سطحاین.استمربعمتر20000مساحتومتر3ارتفاعباسطحاین.دارد
وارددنامرختکنکهاستبازیکنانبرایآنسمتیککهداردوجودمحیزیاستادیوم،اینپایین
اینازوداردقرارخوریغذاورستورانوبهداشتیسرویسآنجادرکهتماشاگرانبرایآندیگرسمت
میروندشانهایصندلیوزمینبهتماشاچیانباالیطبقهدر.برودباالیطبقهبهتامیخوردپلهسطح
استمتر12276استادیومکلیاندازه..باشدمیپایینیوباالییبخشدوشاملهاصندلیردیفکه
دوردر.استنفرهزارششاستادیوماینگنجایش.استمربعمتر10920چمنزمینیاندازهولی
زمینیکاستادیومایندر.شودمیمنعکسآندراستادیومتصویرکهداردوجودنماییآبزمیناین

.وجوددوزمینیکآنچمنزمیندوردرحتی.قرارفوتبالبرایآموزشی

.استگرفتهقرارنظرمداصفهاندرمجموعهاینسایت

طراحی خانه 
سازگار با محیط 
زیست با رویکرد
کنترل مصرف 

انرژی

:پژوهشگران

مهدیه زمانی

چکیده 

عمرایانپدروبرساندحداقلبهراجدیدمنابعازاستفادهکهشودطراحیایگونهبهبایدساختمانهر
محیطدرجهاندرموجودمنابعاغلب.بیاوردبوجوددیگرهایسازهایجادبرایمنبعی،خودمفید

زیستثراتاکاهشبرایفعلیساختمانهایوضعیتارتقاءوترمیمودانشدهبکارگرفتهفعلیمصنوعی
ایدبنیزرانکتهاین.استبرخوردارجدیدهایسازهخلقبابرابراهمیتیازکهاستامری،محیطی
کهندارندوجودجهاندرمصنوعیهایمحیطخلقبرایکافیمنابعتعدادکهدادقرارتوجهمورد
فادهاستاین.دادقراراستفادهموردراآنهاازجدیدمقداریها،ساختمانازنسلهربازسازیبرایبتوان
بازیافترد،بگیشکلشدهبازیافتفضاهاییاشدهبازیافتمصالحازاستفادهمسیردرمیتواندمجدد

.استمعماریتاریخازبخشیآنهادرونعناصروهاساختمان
رخطبهراجانوراندیگروهاانسانازبسیاریتنفسداردکهزیادیبسیارلودگیآباتهرانشهر

ماورکشدرهمچنین.دهندکاهشحدیتاراهواالودگیتوانندمیسنتزفتوعملباگیاهان،انداخته
بایدوهستندمحدودهاانرژیایندرحالیکهشودمیاستفادهناپذیرتجدیدهاییژانراززیادبسیار

سبزیمعمارباخانهیکساختبهتصمیمموضوعاین،بنابر.کردپیداانهابرایمناسبجایگزینی
خانهاین.کردکنترلراانرژیمصرفبتوانوکاهشراالودگیازکمیخانهاینطراحیباکهگرفتم
هایآبگرمکنخورشیدی،هایپنلازخانهایندر،میکندتامینخودشراخودنیازموردهایانرژی

.استشدهاستفاده...وسبزروز،فضایدرخانهنیازموردنورتامینبرایبلندهایپنجرهخورشیدی،
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مجتمع طراحی 
ترس و وحشت

:پژوهشگران

فاطمه نظری یلر
پریا وفاداری

چکیده 

رفتارهایبروزباعثوبودهانسانهمراهمرگتاتولدبدوازکهاستانسانروانیحاالتازیکی"ترس"
ادایجواقعیخطراتبهواکنشدرطبیعیالبتهوناخوشاینداحساساین.میشودانساندرخاصی
آدمیادیعرفتاروآیدمیوجودبهاختاللاثربرکههیجانیاستواکنشیترسدیگر،بیانبه.میشود

راآدمیهکمحرکونیرویکصورتبهاستعاطفهایترسگفت؛میتواندیگرنگاهاز.میستاندبازرا
.میستاندبازانسانازراتالشتوانوکردهآسیبدچارحیاتموانعرفعومشکالتبامبارزهدر
میشودترسازصحبتوقتیاگرچه.استالزمانسانشخصیتتکمیلیروندبرایحدودیتارست

بدیچیزهمچندانترسکهاستآنحقیقتامامیکند،خطورماذهنبهناخوشایندیچیزهای
ینا.استانسانبیولوژیازبخشیخشموشادیغم،مثلمادیگراحساساتمانندهمترس.نیست

.هستندضروریمابقایبرایکهداردکارکردهاییاحساس
جتمعیمخواهیممیما.طلبترسمردمتفریحبرایگرفتیممجتمعیساختبهتصمیماساساینبر
،بعدی3سینماوسینمادردیدنفیلمنظرازطبقه6اینکهبسازیممردمبرایطبقه6یاندازهبه

،فراراقاتبهرفتنوتاتر،بازیشهردربازیوهاغرفهدیدنوخرید،شاپکافیورستورانبهرفتن
.کندبرطرفورفعکردنتفریحبرایحدودیتارامردمهاینیازساختمان،اطرافدرسواریقایق
.هستیمآنهابودنشادودادنهیجانومردمروحیهشدنبهتردنبالبهپروژهاینانجامدرما

طراحی مرکز 
پرورش خالقیت و 

استعداد یابی 
کودک و نوجوان

:پژوهشگران

رومینا آهنگر 
نگار سجادی

چکیده 

ازکییبنابراین.استرسیدهاثباتبهدرکودکانخالقیتومهارتآوردنبدستدربازینقشامروزه
اینبههخالقانوهدفمندبصورتکهباشدمراکزیرویبرگذاریسرمایهمیتواندتربیتیمهمارکان
.کنندپیدااختصاصمهم

بهجهتوبا.داردکودکانآیندهدربسزایینقشکودکاناخالقورفتاررویبرذهنپرورشبازیهای
مراکزنگونهایکهگفتمیتوانپس،هستندکشوریکسازآیندهواصلیعضوکودکانکهمطلباین
حلتواناییکودکانبه،مختلفهایبازیطراحیبامراکزاین.ردداکشورمانآیندهدرموثرینقش
رکشوبرایرابهتریآیندهاکنونهمازومیدهندزشآموراخالقیتوورزیدستمهارتومسئله
.نمایندمیفراهم

وآموزشامردراصلینیازهایازخالقیتوذهنپرورشمراکزایجادشده،اشارهمطالببهتوجهبا
رفمعدرونوبیروننمایکهمیشودزیباچهمراکزاینساختمانطراحیبرایحال.میباشدپرورش
.باشدمجموعههدف
کودکانبیاستعدادیاوخالقیتپرورشمرکزانسانمغزشکلازالهامباگرفتیمتصمیممنظورینبد
سانانمغزشبیهعملکرد،وحجمطراحیلحاظازساختماناینظاهرکهکنیمطراحیایگونهبهرا

استراستوچپقسمتدودارایساختمانکهاستایگونهبهمجموعهاینداخلیطراحی.باشد
.استمغزنیمکرهدوازبرگرفتهکه
ایجادونیبیرنمایرویبررامغزی(هایرگ)شکنجهایشبیهحالتیفلزوشیشهنمایازاستفادهبا
نگاهدرمانساختظاهریشکلوشدهبیشترکودکانبرایساختمانشکلیجاذبهاینکاربا.کنیممی
.میباشدمجموعهرسالتوهدفکنندهبیاناول

شدهتقسیم(مغزنیمکرهدو)راستوچپبخشدوبهطبقههرکهاستطبقه4دارایساختمان
وصمخصهاییاتاقمجموعه،اینهمکفطبقهدر.میشودمغزهاینیمکرهتقویتبهمنجرکهاست

اینزاکهداردقرارشدهانجامکودکانتوسطکههاییبازینتایجارزیابیوتحلیلبرایمشاوران
.شوندمیشناساییهستندایویژههایاستعداددارایکهکودکانیطریق



حرائیانمهندسمحسنباشنا،مهندسزهراص:اساتیدراهنماهوافضارپوژهاهی

(2و 1متوسطه ) تهران 4هفتمین کارگاه علوم و ششمین نمایشگاه چکاد مرکز فرزانگان 

و ساخت طراحی 
موتور توربوجت در

نيوتن 250کالس 
نيروی پيشران

:پژوهشگران

ه فاطمه آزادفر،سپید

یگل زاده،بهناز سعید

محدثه نوری،پونه 

رحیمی نژاد،فاطمه 

محمدی،ستایش 

یوسفی،سارینا 

عبدلی،ملیکا 

فیوج،هلیا باقری، 

آریاناز پورشیرازی

چکیده 

ازپسومیروداحتراقاتاقبهمکیدهشدههوایآندرکهکهاستموتوریجتتوربو"

.میشودخارجموتورعقبدهانهازدارخروجیگازصورتبهاحتراقوسوختبامخلوطشدن

یاکمپرسور-2مدخلیاورودی-1:شدهاستتشکیلاصلیقسمتپنجازتوربوجت

خروجییانازل-5توربین-4احتراقمحفظه-3متراکمکننده

وظیفهومیگذردآنازموتوربهورودیهوایکهاستبخشاولینقسمتاین:مدخلیاورودی

استموتوربهورودیهوایجربانکردنیکنواختوسرعتکاهشآن

کردنهفشردکمپرسوروظیفه.میشودکمپرسورواردمدخلازبعدهوا:متراکمکنندهیاکمپرسور

.استهوا

توسطسوختتزریقازبعدوشدهراندهاحتراقمحفظهسمتبهفشردههوای:احتراقمحفظه

.میرسدسانتیگراد1200تا۸00بیندمایبه،(انژکتورها)پاشهاسوخت

بهتـوربینشـک.قدرتوتوانموردنیازبرایگردشکمپرسورتوسطتوربینتأمینمیشود:توربین

هکندولـیشبیهبهکمپرسوراستامابااینتفاوتکهبهکمپرسورکاردادهمیشودتاهوارافشرد

محـوربهمجموعهکمپرسور،تـوربینو.درتوربینازجریانگازهایگرمعبوریکارگرفتهمیشود

وتـورهـرم.میگوینـداسـپول(محورانتقالدهندهنیروجهتگردش،ازتوربینبهکمپرسور)رابط

.میباشنداسپولمیباشدامابعضیازموتورها،دارایدویاچنداسپولتوربوجتداراییک

محلخروجگازهایعبوریازتوربینمیباشند،درنهایتگازهایخروجیازنـازل:نازلیاخروجی

.موجبتولیدنیرویپیشرانمیشوند

مبطورکلیمهمترینهدفماازانجاماینپروژهدرسطحدانشآموزیکمکبهبـومیسـازیعلـ

.طراحیوساختموتورهایمیکروجتدرداخلکشورجهتاستفادهدرصنایعدفاعیبودهاست
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