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رصت به خوبی تابستان فرصت خوبی است تا دانش آموزان بتوانند از این ف. می شودبرنامه هاي پژوهشی مثل هر سال، از تابستان آغاز 
.براي فعالیت هاي متنوع و ایده پردازي بهره ببرند

حضوري در فضاي شکل غیرپژوهشی به توجه به قوانین بهداشتی مرتبط با شرایط کنونی، برنامه ي معارفه رشته هاي با قاعدتا امسال 
د عالقه رشته، دانش آموزان را در شناخت و انتخاب رشته پژوهشی مورهر از توضیح مناسب از و اساتید راهنما، پس شد مجازي برگزار 

راهنما، پس از آموزش دانش اولیه متناسب با هر رشته، دانش آموزان را در تعریف اساتید خود همراهی کردند و در ادامه قرار است 
الیت ها، توجه به ماهیت و ملزومات هریک از فعبا .  کنندپروژه هاي علمی قابل انجام در شرایط موجود و پیش بردن این پروژه ها همراهی 

.از بسترهاي آموزش مجازي گوناگون که در مدرسه مهیا شده، براي هرچه بهتر پیش رفتن برنامه استفاده خواهد شد

روماسکايمحیطدر،99/5/5یکشنبهروزدرمدرسه،تابستانیبرنامه يآغازاولهفته يدرپژوهشی،رشته هايآنالینمعارفه ي
راخوداولویت هايآموزاندانشازیکهرها،رشتهمعارفهازپسگذشته،سال هايمانندوشدبرگزارنهموهشتمهايپایهبراي

.نمودندانتخابمدرسه،سایتدرشدهبارگزاريرشتهانتخابفرمرويبر

رکتشپژوهشیکالس هايازیکیدرآموزاندانشازیکهرها،کالسرسیدننصابحدبهونتایج،بررسیازپسنهایتدر
.شدندداده
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:کالس هاي پژوهشی که بعد از معارفه و انتخاب دانش آموزان تشکیل شدند


	گزارش� معارفه کلاس های پژوهشی
	برنامههای پژوهشی مثل هر سال، از تابستان آغاز می شود. تابستان فرصت خوبی است تا دانش آموزان بتوانند از این فرصت به خوبی برای فعالیت های متنوع و ایدهپردازی بهره ببرند.�قاعدتا امسال با توجه به قوانین بهداشتی مرتبط با شرایط کنونی، برنامهی معارفه رشته های پژوهشی به شکل غیرحضوری در فضای مجازی برگزار شد و اساتید راهنما، پس از توضیح مناسب از هر رشته، دانش آموزان را در شناخت و انتخاب رشته پژوهشی مورد علاقه خود همراهی کردند و در ادامه قرار است اساتید راهنما، پس از آموزش دانش اولیه متناسب با هر رشته، دانش آموزان را در تعریف پروژههای علمی قابل انجام در شرایط موجود و پیش بردن این پروژهها همراهی کنند. با توجه به ماهیت و ملزومات هریک از فعالیتها، از بسترهای آموزش مجازی گوناگون که در مدرسه مهیا شده، برای هرچه بهتر پیش رفتن برنامه استفاده خواهد شد.
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