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 مقـدمـه 
عصر  جایی که عصر حاضر راطی سه دهه اخیر دگرگونی های فراوانی در دنیا روی داده است تا 

روشنگری، دانایی، خرد ورزی، پژوهش و در نهایت عصر هفت مولفه ی قدرت، سرعت، فرصت، ثروت، 

اطالعات، ارتباطات و تغییرات سریع نامیده اند. در این میان پژوهش موتور توسعه شناخته شده است و از 

ون ایده سازی، خالقیت، مساله یابی، های عمده ی ترویج روحیه و فرهنگ پژوهش مواردی همچمولفه

در این دنیای جدید در مدارس  مساله آفرینی، مساله جویی، تحلیل و سپس تحقیق و عدم توقف است.

پژوهش و نوگرایی و نو ت می کنند و علوم پایه و اصیل همراه پژوهش و آموزش دوش به دوش هم حرک

 آفرینی با نیازهای روز هماهنگ می شوند.

 گرامیدانش آموز 

تهران تبریک می گوییم و امیدواریم تا با تالشی بی وقفه و  2دبیرستان فرزانگان  به شما را ورودبا سالم،

 مستمر شاهد درخشش و شکوفایی تان در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی باشیم. 

مطالعه دقیق، انتخاب توضیحات مربوط به کارگاههای پژوهشی این مرکز است که انشاءا... با  ترچه مذکوردف

 داشته باشید. رشته پژوهشی خود در  یبه جا و مناسب

 :توضیحات 

 ضمناً رشته پژوهشی یا المپیاد را دارید . وهشی و یا یایک رشته المپیادشما حق انتخاب یک کارگاه پژ 

 دادهنمره اختصاص در کارنامه به آن و می شود جزء واحد درسی شما محسوب شما انتخابی 

ی و کمم کماری ماننمد  تیبمت تیرموجمه، کمم کماری در ان مام         باطبنابراین هرگونه بی انض.می شود 

 فعالیتهای مربوط به پروژه ها و بی نظمی موجب کم شدن نمره این درس در کارنامه شما خواهد شد.

  در صفحه بعد ارائه شده است. 2چارت مربوط به کارگاه های پژوهشی دبیرستان فرزانگان 

برگزار   19/5/99ازی روز یکشنبه به صورت مج ه معارفه کارگاه های پژوهش*برنام

 .خواهد شد

 09916713833  لطفا رشته پژوهشی انتخابی خود را پس از اتمام معارفه به شماره 

 در تلگااااااارام وارد نماییاااااااد. )خاااااااان( مدرسااااااای   
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 کارگاه های آموزشی

 بخش علوم پایه  

iypt 

 شیمی 

 زیست شناسی

بخش فنی و  
 مهندسی

 رباتیک

 کامپیوتر 

 مکاترونیک

بخش هنری و 
 علوم انسانی 

  خالقیت هنری

 نگارگری 

 مطالعه و نگارش 

 تاتر 
 پژوهش قرآن

و فیلم تحلیل 
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 پایه  ومـعلتوضیـحات بخـش 
 

 

 

 

 iyptکارگاه 

 
IYPT و با  یالملل نیجوان است که هر سال در سطح ب کدانانیزیف یمسابقات جهان

 یجهان می. تگرددینوجوانان برگزار م یو در رده سن کیزیف نهیشرکت دههاکشور در زم

انتخاب  شودیکه هرسال در حدود بهمن ماه برگزار م PYPTمسابقات  قیکه از طر رانیا

 یهر سال پا 2فرزانگان رستانیدب IYPT ژوهشو به لطف خدا دانش آموزان پ شودیم

 بوده اند. یجهان میثابت ت

 باشدیم یکیزیو به اصطالح باز ف یسوال مفهوم 17مسابقات پژوهش محور ، شامل  نیا

و استنتاج دارد. دانش آموزان  شی، آزما لیتحل ،یکیزیبه مطالعه ف ازیآنها ن یکه بررس

با  ییآشنا نیو همچن رستانیدب یفراتر از دوره  یکیزیف میبا مفاه ییپس از آشنا

 یمقاله علم کیکار خود را در قالب  جینتا دیبا ،یریجه گیو نت لیو تحل شیآزما یروشها

در مسابقه  میدر قالب ت دیشدن مقاالت، دانش آموزان با رفتهیارائه دهند. پس از پذ

از  فیحر میدر مقابل ت نیچنشرکت کرده و در حضور داوران، کار خود را ارائه دهند و هم

چالش بکشند. ارائه ها به زبان  بهرا  فیحر میخود دفاع کرده و ت یها لیو تحل جینتا

 کیکلمه تجربه  یواقع یکالس به معنا نیگفت ا توانیبوده و در مجموع م یسیانگل

 است. اریپژوهش تمام ع
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 یبرگزار تیکه قابل گذردیم کیزیف هیپا میاول کالس ها به آموزش مفاه یجلسه  چند

 دارد. یمجاز

 میمفاه سیتدر نیمقاالت مربوط به سوال، همچن یمساله و مطالعه  میتقس یمرحله  در

 وجود دارد. یکالس بصورت مجاز یسوال هر نفر هم امکان برگزار

مدرسه داشت و  شگاهیآزما لیبه وسا ازین شیآزما یبرا یکه سوال انتخاب یصورت در

 تیو با محدود یبهداشت یپروتکل ها تیدر منزل نبود، با رعا شیو انجام آزما هیامکان ته

 وجود دارد. یکالس حضور یمکان برگزار ،ییو تعداد یزمان

احتمال  ،یبرگزار شد و در صورت ادامه پاندم یبه صورت مجاز IYPT2020 مسابقات

 وجود دارد. یبه صورت مجاز یمسابقه بعد یبرگزار

 

 شیمیکارگاه 
 

 

شیمی یکی از دانشهای بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات و 

پردازد. شیمی از کاربردی ترین علوم تجربی است که انسان به طور  دگرگونی ماده می

 یاز احساسات ،یا تا ساخت سالح هسته یمستقیم در زندگی روز مره، از پختن قرمه سبز

با آن سر و کار دارد به طوری به که جرات می توان  یگرتا معجزه  میکن یکه تجربه م

شیمی در ارتباط نباشد . با حذف شیمی  یبا واکنش ها یطیگفت کسی نیست که در مح

از زندگی، حیات دیگر مفهومی نخواهد داشت و بالفاصله همه چیز متوقف خواهد شد. 

و گیاهان انجام  وراندر بدن جاندیگر نوری از خورشید ساطع نخواهد شد، سوخت و سازی 

نخواهد شد و هیچ گونه تولید و فعالیت اقتصادی رخ نخواهد داد. پژوهش یا تحقیق در 

 یشیمی یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خالقانه و سامانمند برای یافت، بازنگری، بازساز

ر شیمی می در پدیده ها و رخدادهای مرتبط با زندگی است. از طریق پژوهش د رییتغ ای

 یبا شناخت، مطالعه و بررسی پدیده های موجود به راهکارهای عملی و فناوری ها توان

بسیار مفید در حل مشکالت موجود در زندگی دست یافت. در کارگاه پژوهشی شیمی، 

قابل توجه است، کار خواهند  ایجذاب  شانیکه برا یا دهیدانش آموزان در خصوص هر ا
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شد. در دسترسی به اطالعات علمی معتبر و مفید ،  دآشنا خواهنکرد. با الفبای پژوهش 

انجام فعالیت های آزمایشگاهی، طراحی آزمایش، تجزیه و تحلیل داده های علمی و 

( صاحب تجربه و مهارت می شوند و ISIخواندن و نوشتن مقاالت علمی بین المللی )

 پژوهش،ان فرآیند کنند. در پای یم تیخود فعال یها دهیا یبر رو یبصورت عمل

پژوهشگران نوجوان می توانند نتایج پژوهش خود در را مجله های معتبر علمی ارائه نمایند 

و یا برای رقابت در جشنواره ی خوارزمی شرکت دهند. همچنین پژوهشگران عزیز می 

توانند این یافته های علمی ارزشمند را در یک فرآیند تعریف شده و اصولی در اختیار 

 .هندشور قرار دصنعت ک

 

 شناسی انجمن زیست
 

ترین موجوداتی ای از موجودات مختلف است. از سادهحیات پیرامون ما مجموعه پیچیده

تر مانند گیاهان و جانوران، که با ها تا جانداران عالیها و جلبکها، قارچچون باکتری

گذارند. بشر از ابتدای پیدایش، یکدیگر در ارتباط بوده و بر موجودیت و بقای هم اثر می

های آن برای برآوردن نیازهای خود به کاوش در دنیای زنده پرداخته و با کشف ناشناخته
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های مختلف از آن استفاده کند. هرچند که گاهی هم این دنیای زنده توانسته به     شیوه

شود و برای یها مها خطرآفرین بوده و سبب بیماری، مشکل یا آسیب به آنبرای انسان

 ای جز شناخت بیشتر آن نیست. حل این مشکالت هم چاره

های آن علم ترین علوم برای جستجو در دنیای زنده و کشف ناشناختهیکی از کاربردی 

-ها و گرایششناسی علمی واحد نیست و با وجود شاخهشناسی است. امروزه زیستزیست

ری،گیاهی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، جانوهای بسیار متنوع و گوناگون مانند علوم

گردد. علوم زیستی برای حل مشکالت سلولی و مولکولی با عنوان علوم زیستی مطرح می

-مرتبط با علوم دارویی و درمان، تغذیه، بیوتکنولوژی، کشاورزی و محیط زیست به کار می

 روند.

زیستی بوده و آموزان علومششناسی فرصتی استثنایی برای آشنایی بیشتر دانکارگاه زیست

 کند. آموزان را  فراهم میهای مورد عالقه برای دانشامکان تحقیق و پژوهش در زمینه

آموزان، شناسی ایجاد انگیزه و حس جستجوگری در دانشاهداف اصلی انجمن زیست

شناسی، شیوه طراحی یک پروژه های مختلف تحقیقاتی در رشته زیستآشنایی با زمینه

های دسترسی به منابع اطالعاتی هشی و نحوه نگارش طرح پیشنهادی اولیه، روشپژو

 باشد. موجود و در نهایت اجرای عملی پروژه برای رسیدن به نتیجه مطلوب می

های تئوری و اجرای عملی کالس ها در دو بخشدر جهت رسیدن به این اهداف، فعالیت

شامل معرفی موضوعات مختلف پژوهشی، ریزی شده است. بخش تئوری که پروژه برنامه

های جستجوی موضوعی در مقاالت و منابع معتبر علمی، تعیین موضوع طرح و روش

آموزش گام به گام نگارش پروپوزال اولیه است، به نحوی بسیار مطلوب و بدون مشکل به 
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شیوه غیرحضوری و آنالین اجرا شده و عملکردهای هر گروه نیز به طور مجزا مورد 

 گیری خواهد بود. پی

در زمان اجرای طرح پس از تعیین و تایید موضوع پژوهش، بسیاری از مراحل کار هم      

هایی از مراحل اجرایی تواند همراه با هدایت دبیر مربوطه از راه دور انجام شود. بخشمی

گروه در روزهای مشخص طرح هم که نیازمند عملیات آزمایشگاهی است، به صورت تک

های ایمن در آزمایشگاه مربوطه گذاری، با رعایت همه موازین بهداشتی و فاصلهپژوهش

-آموزان در طی جلسات آنالین هفتگی، ضمن ارائه گزارش فعالیتانجام خواهد شد. دانش

ها و مشکالت طرح خود با دبیر مربوطه بحث و تبادل نظر های هفتگی، در رابطه با چالش

 خواهند داشت.  

آموزان ساعی و توانمند گامی در جهت حل مشکالت ه تالش و کوشش دانشبه امید آن ک

 و پیشرفت کشور عزیزمان باشد. 
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 توضیـحات بخـش فنـــی

 

 

 

 

 

 نگاه کی در مهندسی هایانجمن

 پژوهشی واحدهای برترین از کیی عنوان به تهران 2 فرزانگان دبیرستان مهندسی دپارتمان

 از پس را نوین رویکردی آموزیدانش پژوهش در که دارد تالش امروز کشور مدارس

. بگیرد پیش در المللی، بین و ملی مسابقات گوناگون، هایعرصه در بسیار دستاوردهای

 درخشان استعدادهای سازمان آموزاندانش برای هارقابت در موفقیت که اینست ما نگاه

راه ها،روش توسعه و کشف اساسی گام همانا و است آنان شکوفایی و رشد در اول گام تنها

 دبیرستان مهندسی گروه. است آموزیدانش سطح در پژوهشی و علمی دستاوردهای و ها

 به بنیادین نگاهی. باشند ساز جریان باید فرزانگان آموزاندانش که است باور این بر همواره

 موفقیت که است روشن روز چون که بردارند محیطشان رشد راه در گام و داشته مشکالت

 سال این در. داشت همراه به آنرا باید که است فرضی پیش گویی مختلف مسابقات در

 هایانجمن تمامی میان در همکاری روح پیش از بیش کردن حاکم با شد خواهد تالش

 .شوند مندبهره گروهی افزایی هم ارزشمند مزایای از اعضا تمامی مهندسی،
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 با و گذشته سالیان ارزشمند تجربیات بر تکیه با امسال دبیرستان مهندسی گروه فعالیت

 پروژه جذب با  ،2 فرزانگان دبیرستان در مهندسی و آوریفن تحقیقات مرکز اندازی راه

 را نوین مسیری صنعتی مراکز و تهران هایدانشگاه با مشترک هایپروژه به صنعتی های

 به ارزشمند گروهی و سازمانی فعالیت کی قالب در دارد  تالش و کرد خواهد آغاز

 در فعالیت که باشید داشته ادی به. ابدی دست فردی به منحصر دستاوردهای و تجربیات

 اند،داشته تجریه گذشته در که آموزانی دانش مختص تنها مهندسی های انجمن تمامی

پروژه از بخشی مسئولیت خود دانش سطح و عالقه اساس بر آموز دانش هر و بود نخواهد

 .داشت خواهد عهده به را ها
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 رباتیکانجمن 
 

تمام تالش ما در انجمن رباتیک، آموزش مهارتهایی هست که میتونه در آینده به درد شما 

بخوره و شما رو از هم سن و سال های خودتون کلی جلوتر بندازه. با شروع کالس آموزش 

شیرینه. با مدارهای مختلف سر و الکترونیک رو شروع می کنیم که با وجود سختی، خیلی 

کله میزنیم، تحلیل می کنیم، میسازیم، تست می کنیم. بعد از یه آشنایی نسبی با 

الکترونیک، طراحی مکانیکی با استفاده از کامپیوتر رو یاد میدیم که میتونید باهاش همۀ 

کالس  اجزای مکانیکی که توی ذهنتون هست رو طراحی کنید. اگر تا اینجای کار رو با

پیش بیاید، برنامه نویسی شروع میشه که توش الگوریتم نوشتن رو یاد میگیرید، میتونید با 

میکروکنترلرها کار کنید و به مدارتون با نوشتن یه برنامه بگید که چیکار کنه. بعدش 

مراحل طراحی رباتتون شروع میشه، و مدارها و اجزای مکانیکیش رو طراحی می کنید، 

ر هم می کنید و شروع به برنامه نویسی براش می کنید. همه ی این کارها بعد از ساخت س

رو با هم تیمی هاتون به صورت گروهی انجام میدید. تمرکز اصلی انجمن رباتیک روی 

ساخت ربات فوتبالیست بوده که خیلی هیجان انگیزه و توش رباتها بدون دخالت انسان با 

وی مسابقۀ اصلی که ایران اپن هست هم توی هم فوتبال بازی می کنن. قبل از شرکت ت

یک مسابقۀ تدارکاتی شرکت می کنیم که بتونیم با بقیه رقابت کنیم و ایرادات کارمون رو 

بفهمیم. اگه توی ایران اپن قهرمان بشیم هم که مسابقات روبوکاپ انتظارمون رو می کشه. 

دن، خراب کردن و اگه سرتون برای کارهای فنی درد می کنه و با ساختن، تست کر

باالخره جواب رو پیدا کردن هیجان زده میشید و پشتکار باالیی دارید، رباتیک می تونه 

 براتون بهترین کالس باشه.

 انجمن پژوهشی مكاترونیک
 

ی ی علم رباتیک و مکاترونیک منجر به پیشرفت گستردهامروزه تالش دانشمندان در زمینه

آن در زندگی روزمره شده است. مکاترونیک تلفیقی از سه  این علوم و ایفای نقش موثرتر

های هوشمند که بتوانند نویسی است. برای ساخت دستگاهعلم مکانیک، الکترونیک و برنامه

ها یاری رسانده و یا مشکلی را در زندگی حل کنند نیاز است تا در شرایط سخت به انسان

آموزان در ابتدا با ر این پژوهش دانشبا این سه علم آشنایی الزم را داشته باشیم. د
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مقدمات الکترونیک، مکانیک و برنامه نویسی آشنا شده سپس با برگزاری آزمون ا مباحث 

های امدادگر و یا های رباتآموزان مستعد در یکی از زیرگروهها، دانشبیان شده در کالس

پایانی در این پژوهش پردازند. هدف ی فعالیت میساخت یک دستگاه کاربردی به ادامه

ساخت یک دستگاه یا ربات هوشمند است تا در صورت کمتر شدن وضعیت شیوع بیماری 

المللی رباتیک آزاد کرونا و برگزاری مسابقات مطرح در این علوم، شرکت در مسابقات بین

المللی فیراکاپ )در سطح کشوری و جهانی( ایران و مسابقات ربوکاپ جهانی، مسابقات بین

 سابقات کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی است.و م

 

 
مپیک ربات ها مسابقات کشوری فیراکاپال
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 کره جنوبی 2019مسابقات جهانی فیراکاپ  (DRCلیگ مدیریت بحران )

 
 کانادا 2018لیگ امدادگر خط پیشرفته مسابقات ربوکاپ جهانی 

 

 Altium Designer ،Solid Worksافزارهای مهندسی و تخصصی در این پژوهش نرم

-ها دانشی این آموزشای آموزش داده خواهد شد که در ادامهبه طور پایه Arduinoو 

افزارها خواهند های هوشمند با استفاده از این نرمآموزان قادر به طراحی و تولید سیستم

اندازی انواع و راه Cنویسی به زیان ای برنامهآموزان با دستورات پایهبود. همچنین دانش

های سنجش های آردواینو، راه اندازی موتورها، سنسورهای کاربردی از جمله سنسورماژول

ها را بررسی میزان رطوبت، نور، دما و ... آشنا شده و به صورت عملی عملکرد هر یک از آن

 خواهند کرد.
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طراحی  Altium designerطراحی برد الکترونیکی ربات امدادگر خط پیشرفته در 

 Solidworksشاسی و بازو و مخزن ربات امدادگر در 
 

برای یادگیری بهتر و مستمرتر در این پژوهش نیاز به ابزار حداقلی جهت انجام آزمایشات 

های حضوری مقدماتی است. با توجه به شرایط کنونی کشور و عدم توانایی برگزاری کالس

ی پک آموزش مقدماتی مکاترونیک از تهیه آموزان باتا اطالع ثانوی، الزم است تا دانش

مدرسه، شرایط کارگاهی را در منزل برای خود فراهم کرده تا بتوانیم در حین آموزش 

 مجازی تمامی مباحث را به صورت عملی پیاده سازی و مشاهده کنیم.

آموزان زمان بیشتری با توجه به گسترده بودن مباحث در این پژوهش الزم است تا دانش

گیرتری داشته ه این پژوهش اختصاص داده و در طول هفته نیز فعالیت مضاعف و چشمرا ب

ها شرکت ی بیشتر در این کالسآموزانی که با انگیزه و عالقهباشند. در نتیجه تنها دانش

 تری داشته باشند.توانند در این پژوهش عملکرد موفقکنند میمی
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 انجمن پژوهشی کامپیوتر
 

 
 

کامپیوتر به عنوان ابزار مادر در تمامی زمینه های علمی و عملی مورد توجه و امروزه 

استفاده قرار گرفته است. این وسیله ی پرکاربرد بوسیله ی برنامه هایی کنترل میشود که 

بدست برنامه نویسان نوشته شده است. شناخت برنامه نویسی فقط مختص مهندسین 

تر استفاده نمیکنند. داشتن پایه ی دانش برنامه نیست چرا که فقط مهندسین از کامپیو

نویسی میتواند به تمام دانش آموزان، فارغ از گرایش و رشته کمک کند تا در زندگی 

 روزمره یا تحصیل و کار از این وسیله ی پرکاربرد بهتر و بیشتر استفاده کنند.

پایه و مهم  که یک برنامه ++Cکالس پژوهش برنامه نویسی با آموزش برنامه نویسی 

میباشد با مباحثی کاربردی و عمیقتر از سطح تدریس دبیرستان تالش دارد که دانش 

آموزان را با برنامه نویسی آشنا کند و همچنین در صورت استعداد و عالقه دانش آموز، 

 پروژه هایی برای شرکت در مسابقات تعریف و اجرا کند.

نا میشویم. مفاهیم سخت افزار، نرم افزار و در ابتدای کالس با کامپیوترها بصورت کلی آش

آشنا شده و  ++Cاجزای رایانه و وظایف آنها بحث میشود. با محیط برنامه نویسی 

دستورات را با نوشتن برنامه هایی ساده یاد میگیریم و به تدریج با ترکیب این دستور ها 

 برنامه های پیچیده تری خواهیم نوشت.

پردازش پالک خودرو از جمله پروژه های انجام شده در دوره  شبیه ساز دو بعدی فوتبال و

 ی قبلی کالس میباشد.

 این کالس بدلیل ماهیت، کامال قابلیت برگزاری بصورت مجازی را خواهد داشت.
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 توضیـحات بخـش هنری و  علوم انسانی

 

 

 

 

 کالس تفسیر قرآن 
 

آنچه معنی را روشن کند ویا پیدا کردن و آشکار تفسیر در لغت به معنای هویدا کردن یا 

کردن و بیان نمودن معنی سخن ، در کتاب نفائس الفنون آورده که تفسیر را بعضی اینطور 

 اند که تفسیر کشف ظاهر قرآن و تاویل کشف باطن آن.معنی نموده

 برای اینکه ما بتوانیم قرآن را بفهمیم این مراحل الزم است:

 یدن حقایق الفاظ فشرده و تک تک الفاظ قرآن صرف و نحو و فهم 

های قرآن متفاوت های قرآن مثل بالغت و فصاحت و معانی و بیان  و چون اسلوباسلوب 

ای آن اند و عدههای لفظی تفسیر نمودهای تفسیر قرآن را از راه لفظ و اسلوباست عده

-ها و مواعظ قرآن پرداختهقصه ای بهای به احکام شرعیه در قرآن و عدهاند و عدهپرداخته

اند ما از ابتدا باید فضای قرآن را بفهیم یعنی فضائی را که از اصل اراده شده بفهمیم  
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مرحله اول این فهم این است که ببینیم پیامبر)ص( وصحابه پیامبر )ص( چگونه است کالم 

 ای نداریم که به پیامبر)ص( رجوع کنیم. اند و ما چارهخدا را فهمیده

اما به مرور زمان هرچه از زمان پیامبر )ص( دورتر شدند چون تمام آیات تفسیر نشده       

بود باالخره بعضی از آیات برای مردم فهمش مشکل بود و این غامض بودن رو به پیشرفت 

 بود تا اینکه چند مدرسه یا روش تفسیری در مورد قرآن بوجود آمد. 

ای هم از صحابه به پیامبر )ص( بر )ص( نقل شد و عدهابتدا تفسیر به صورت روایت از پیام

آید  که معروف است به احادیث نقل کردند و مرحله دوم که تدوین احادیث بوجود می

تفسیر و مرحله سوم تفسیر یک علم مستقل شد و از احادیث جدا شد و در مرحله چهارم 

 مخلوطی 

-و نقلی رایج شد و کم کم فهمشد از احادیث صحیح و غیر صحیح و کم کم تفسیر عقلی 

های شخصی و اختالفات در فهم و اختالف آراء در علوم پیدا شد و تعصبات مذهبی هم آن 

 را

ای جانب ای همّ و غمشان تفسیر لفظی قرآن بود و عدهدارکرد اینجا بود که عدهدامنه 

 عقل را ترجیح دادند در اینجا بود که انواع تفسیر بوجود آمد.

 وعی قرآن تفسیر موض 

 تفسیر ماثور که عبارتست از تفسیر قرآن به قرآن در روایت 

 تفسیر فلسفی 
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 تفسیر عرفانی وصوفی مآب قرآن 

 تفسیر علمی و طبیعی قرآن 

های کوچک که ما از بین این تفاسیر آنچه مورد اجماع علماست از معانی و تفاسیر از سوره

 کنیم.قرآن شروع می

 واقع شود.امید است مقبول حضرت حق 

 

 کالس خالقیت هنری
 

هنر بیشتر از آنکه به دست و عمل وابسته باشد به ذهن و تفکر متکی است، ذهن هنرمند 

و خالق در پی یافتن روش هایی برای بیان خود بدون شک تکنیک ها و مدل های مناسب 

آموزش را خواهد یافت یا خواهد ساخت؛ اتفاقات اخیر در راستای تبدیل سیستم حضوری 

به سیستم مجازی به نظر چندان هم بی فایده نبود از قرار در مدل قبل جایگاه تفکر در 

آموزش و یادگیری در همه ی زمینه به خصوص هنر و مهارتهای مربوط به آن نادیده 

ها فکر کردم به اینکه هنر به صورت مجازی چگونه میتواند آموزش  مدت .گرفته شده بود

هایی را می توان برای هنرآموزان به صورت مجازی ایجاد کرد، و  داده شود و چه جذابیت

این یعنی حتی من به عنوان کسی که مسؤلیت آموزش هنر را بر عهده داشتم بیشتر از 

  !!هن متکی به دست و تکنیک ها بودمذ
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های گذشته دارد، در ابتدا چهار چوب فعالیت هایمان  هایی با کارگاه کارگاه امسال تفاوت

ها می گنجند شناسایی می کنیم  خص نموده ومهارت هایی را که در این چارچوبرا مش

 .این اتفاق بیشتر از یک جلسه طول نخواهد کشید

قدم بعدی آشنایی با تکنیک ها و روش های اجرای آنها می باشد و در کنار تمام اینها  

منحصر به فرد های گذشته با مفهوم خالقیت و تأثیر آن در خلق یک اثر هنری  مثل سال

در این کارگاه مبانی هنر های تجسمی آموزش داده می شود، تمامی آنچه  .آشنا می شویم

یک راهنمایی دیگر برای  .که کمک می کند ما بتوانیم یک کار هنرمندانه انجام دهیم

آشنایی با این کارگاه می تواند این باشد که می خواهیم کنی هر مفهومی از خالقیت در 

ود دارد با ابزار های هنری شکل بصری پیدا کند. مهم نیست نقاشی بلد ذهن شما وج

هستید یا نه؟ خوب رنگ آمیزی می کنید یا نه ؟ همین که کمی ذوق هنری داشته باشید 

 .اینجا جای خوبی برای شماست

 کالس نگارگری
 

نقاشی ایرانی) نگارگری( هنری است که 

توانسته در گذرگاه زمان راه و رسم به 

ترسیم کشیدن جمال را برپا دارد و بر 

های خیال نگارگر از جمال  روی بال

صوری به سوی جهان و اموری فراتر از 

گانه مشهود است،  چه در حواس پنج آن

کشیده شود و با خصوصیات خاص خود 
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ی غربی جایگاهی خاص بنا کند. هدف از آشنایی با نقاشی ایرانی ها در کنار سایر سبک

های بصری و محتوایی آن نیست بلکه شناختن آن به عنوان عضوی  تنها محدود به ویژگی

 از فرهنگ و هنر ایران که در گوشه و کنار زندگی هر ایرانی جای دارد.

فرهنگ و هنر اصیل و  کارگاه نگارگری فرصتی برای شناخت نه تنها نقاشی ایرانی بلکه

های سمپاد که همواره دغدغه فرهنگ و هنر این مرز  ای باشد برای بچه ایرانی است تا توشه

و بوم در کنار حرفه و تحصیل دارند. در این مسیر سبک های نگارگری ایرانی معرفی و 

یت گزینند و در نها دانش آموزان ضمن درنظر داشتن عالیق خود، سبکی را به اختیار برمی

ضمن آشنایی با هنر و فرهنگ ایرانی سعی در بازنمایی فرهنگ و هنر ایرانی در زندگی 

 امروز که خالی از اصل خود گشته، خواهیم کرد.

های ویدئویی در  ها به صورت فیلم باری بنا به شرایط حاضر در این کارگاه دانش آموز 

پژوهش علمی و مقاله نویسی نیز  آموزان قرار گرفته و در کنار کار عملی، نحوه اختیار دانش

که از ضروریات علوم امروز است، به آنها آموزش داده خواهد شد. در نهایت با حفظ ضوابط 

هایی برای رفع اشکال در نظر گرفته خواهد شد. امید است که سالی پربار  بهداشتی، کالس

 در صحت و سالمت در کنار یکدیگر رقم بزنیم.
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 تئاتر کالس 
 

 رویداد کارگاه تئاتر

ایم. این اتفاق همچون هر رویدادی در جهان، رنگ و ی یک اتفاق ایستادهما در آستانه

اش را دانست. این لعاب و سازوکاری دارد. برای شریک شدن دراین رویداد باید رنگ و مزه

برای "طور هم گفت؛ شود اینخواهند همین را بگویند. میآیند میجمالتی که در ادامه می

 "نامه را دارد.کسانی که داوطلب حضور در کارگاه نمایش هستند این برگه حکم یک تفاهم

 شود؟چرا کارگاه تئاتر برگزار می

ی شود که دربارههزاران نگاه و رویکرد در مورد تئاتر وجود دارد. کمتر متفکری پیدا می

یت بیشتری دارد. بیان این این اتفاق چیزی نگفته باشد. در این میان نکاتی برای ما اهم

 ی این رویداد به شناخت مشترکی برسیم.نکات برای این است که درباره

دهند زیر اند: یا در مواجهه با دنیای پیرامون ترجیح میها دو دسته: برای ما آدم"کنش" _

واقعی اند. برای ما این کلنجار رفتن، یک ارزش پتو بخزند یا به هر شکلی اهل کلنجار رفتن

 ی شروع یک تئاتر است.و نقطه

دانیم تضارب آرا و اختالف نظر وجود دارد. حتی تئاتر یک جامعه است. تمام و کمال. می _

آید یا هر چیزی. اما ما باید به دلیل از کسی خوشمان نمیاحساسات بینا فردی. بی

ه، چه فرقی دارد؟ اشتراک برسیم و این کار را تمام کنیم. اسمش را بگذار تئاتر یا جامع

 هدف ما همین پیدا کردن مسیر مشترک است.

ها چه خوب و چه تلخ، کنند تجربهتئاتر یک رسانه است. برای کسانی که احساس می _

 باید به اشتراک گذاشته شوند، تئاتر یک موقعیت و یک تریبون است. 

-واکنش میشوی و زنی، دیده میایستی، حرف میتئاتر یک موقعیت جدی است. می _

 کس ساده نیست، باید شجاعتت را پیدا کنی.گیری. برای هیچ

شناسی، شناسی، روانتئاتر پلی میان علوم انسانی و هنر است؛ ادبیات، فلسفه، جامعه _

 نویسندگی، بازیگری، چیدمان و یا هرچیزی که تو بخواهی.

ان، دانستگی و وار از رویا، آرمان، حقیقت، جهتئاتر لذت بخش است. شکلی معجزه _

 تکرار.. یک جادوی تمام و کمال بی"من"
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 گذرددر کارگاه نمایش چه می

-ی نظریاتِ جامعهترین بخش کارگاه نمایش است. مطالعهی نظری: این دوره، جدیدوره

های ادبی دیگر در این دوره شناسی، نقد، خواندن و تحلیل نمایشنامه و گونهشناسی، روان

گاه تئاتر از اندیشه جدا نبوده. این دوره نیمی از طول ان باشد هیچشوند. یادمانجام می

 شود، در نتیجه اشتیاق شما به این مباحث یک ضرورت است.ی شما را شامل میدوره

ی نظری، شما مراحل ایده تا اجرای یک نمایش را پشت ی دورهی اجرایی: با پشتوانهدوره

های ، شیوهنویسی، خلق کاراکتر، خلق فضا، پالتپردازیسر خواهید گذاشت. از جمله: ایده

های استفاده از بیان و بدن، های صدا، مهارتخوانی، تمریننویسی، نمایشنامهدیالوگ

 ها در طراحی گریم صحنه و لباس، کارگردانی و ....شناخت المان

 قرارداد

برخورد منحصر  ی¬وهیش ایباشد که با خود آداب، ساختار  "دانستن" تیماه نیا دیشا

 یسطح تعامل، مباحثه و کارگروه نیشتریگروه، ب یکه اعضا یتئاتر ی. در فضاآورد¬یم

 هستند. شینکات حضور در کارگاه نما نتری¬یهیچندمورد بد نیرا با هم دارند، ا

 *تعهد به حضور در تمامی جلسات

 *شنونده بودن

 *امیدوار بودن تحت هر شرایطی

 نتقاد*ارائه راه حل و جایگزین به ازای هر ا

 *نداشتن نگاه انتقادی و یا هر نوع قضاوتی به اعضای گروه

 صحنه ی از پشت صحنه تا رو ،یتیهر موقع تیدرک اهم *

ناپذیر از *کتاب خواندن، فیلم دیدن، نوشتن مداوم، شنیدن موسیقی به صورت جدایی

 زندگی.

نوازنده باید بنوازد، نقاش باید نقاشی کند، شاعر باید بسراید و تو باید 

تواند بنویسی تا با خود به آرامش کامل برسی. انسان چیزی را که می

 باشد، باید باشد. 
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 کالس مطالعه و نگارش
 

 

طلبد،  کار در درون انسان شهامت بسیار مینوشتن قبل از هر چیز سفری به درون است و 

کنیم. همه چیز و همه کس تو را به سرگرمیها و  بخصوص در عصری که در آن زندگی می

شوی که به  کنند که حواست از این سفر درونی منحرف شود، تشویق می اموری تشویق می

ا باز کن تا نمودهای بیرونیت توجه کنی ولی عمق در درون انسانهاست. نترس چشم دلت ر

ببینی چه دنیاهایی درون توست؛ برای ساخت شخصیتهای ساختگی داستانها الزم است 

 که میل به کشف درون خودت داشته باشی.

های نهانت در  کنی و همانجاست که احساس نویسی به درون خود سفر می هر بار که می

ها زندگی کنی، همانی  توانی درون جهان قصه یابند. می ها نمود می قالب شخصیتها و صحنه

توانی جهان را دوباره بسازی،  شوی، می  شوی که آرزو داری؛ دوست بداری و دوست داشته

ترس از عواقب  ات را رها کنی بی توانی خشم فروخورده بدون تبعیض بدون بدی؛ می

احتمالی، فریاد بکشی، بشوری، بجنگی، کشته شوی و حتی بُکُشی. با نوشتن خود را 

کنی همچون: دانته، شولوخوف، هدایت، دیکنز، داستایفسکی، ساعدی،  یجادوانه م

شکسپیر، هسه، دانشور، بیچر استو، چخوف و هزاران نویسنده نام آشنای دیگر. نسلها 

شوند، داستانهایی که روزی کسی در  روند و همچنان داستانها خوانده می آیند، می می

واقعیت امری انتزاعیست و هر یک از ما ای نوشته یکی مثل تو. در نهایت اینکه  گوشه

کنیم، همه بر حقیم و هیچ یک حق  جهان را از درون چارچوب ذهنی خود تماشا می

نیستیم، ماجرا همان اتاق تاریک و فیل موالناست، شناخت ممکن نیست مگر با به اشتراک 

ان اضافه بینیم. بنویس تا یک تکه جدید به پازل جه گذاشتن آنچه از دریچه نگاهمان می

 کنی.

خوانیم و اگر ممکن بود در کالس  ها باید پرداخت به آنچه برنامه می و اما بعد این مقدمه

کالس معلم نویسی،  حقیقی و اگر نبود در کالس مجازی پیاده خواهد شد: کالس داستان

قرار نیست درس بدهم و تو از یک گوش بگیری از گوش دیگر در کنی. همه  محور نیست،

هایمان را به  ها و دیده ها، شنیده شنویم و درنهایت خوانده خوانیم، میبینیم، می با هم می
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شناسی همچون  گذاریم. )به عنوان پژوهشگر ادبیات داستانی، تاریخ و جامعه بحث می

 راهنمایی که پیش از تو همین راه را رفته در کنارت خواهم بود(:

غاز خواهیم کرد. )جزء وظایف *هر روز را با یک شعر از شاعری کالسیک یا نو آ

 آموزان( دانش

خوانی  خوانیم؟ سالهای قبل برنامه چنین بود که ساعت اول را به داستان چه چیز می .1

زاده، هدایت، چوبک،  )جمال ایراننویسان تراز اول  دادیم بنابراین از داستان اختصاص می

ری، بهرنگی، علیزاده، احمد، دانشور، بیضائی، صادقی، علوی، علیزاده، گلشی ساعدی، آل

)مولیر، هوگو، کافکا، سارتر، همینگوی، اگزوپری، کامو، بالزاک،  جهانمحمود و...( و 

پاموک، اورول، سروانتس، اشمیت و...(  داستانهایی خواهیم خواند. اگر داستان، کوتاه بود 

در کالس خواند و  شود و اگر بلند هر فرد به اختیار در خانه خواهد  در کالس خوانده می

شناختی( در مورد داستانویس و  بعدی به نقد خواهیم گذاشت )نقد ادبی، تاریخی و جامعه

های کالس  آموزها موظف به شرکت در بحث شد، همه دانش آثارش اطالعاتی ارائه خواهد 

 هستند. ]خواندن داستانها در خانه اختیاریست اما امتیاز دارد[

آیند: مکاتب  و نگارش داستان به کار می آموزش برخی مباحث که برای فهم، نقد .2

نویسی )کالسیسم، رمانتیسم، رئالیسم و...(، عناصر داستان )پیرنگ،  داستان

شوند ولی در  پردازی، فضاسازی و...(، نکات ویرایشی ساده که اغلب رعایت نمی شخصیت

 (نویسی )جهت شرکت داستانها در جشنواره خوارزمی فهم داستان موثرند، کمی مقاله

 شود  هر ماه، یک تا دو فیلم در کالس دیده می .3

 ؛ فیلمها از کشورهای مختلف )جهان سوم و جهان های فکری برای تغییر در برخی کلیشه

 اول( و دیدگاههای مختلف انتخاب خواهند شد.

 تخیلی، کمدی، فانتزی و...( -آموزان با ژانرهای مختلف )علمی برای آشنایی دانش 

لب درام هستند، به همین سبب ساعت داستاخوانی را به این ژانر شاهکارهای ادبی که اغ

شود تا دانش آموز  اختصاص داده و در بخش فیلم داستانهای از ژانرهای دیگر دیده می

 است( داستانبداند دستش برای نوشتن باز است )مگر نه اینکه اساس فیلم و تئاتر، 
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  کنند بحث  موضوعاتی که مطرح میجذابتر شدن کالس. در پایان در مورد فیلمها و

 خواهد شد.

 خوانم، دوباره....  کنی، دوباره می خوانم، اصالح می نویسی، می می .4

کنی تا  نویسی برایم ارسال می بخش نهایی کالس خواندن متنهایی است که در خانه می

کنم و  کند را یادداشت و برایت ارسال می بخوانم نکاتی که به بهتر شدن متنت کمک می

شود. )شما در بهتر شدن  تان در کالس خوانده و به نقد گذاشته می داستانهای همه

کارهای هم مشارکت خواهید داشت، اغلب نویسندگان بزرگ چند دوست نویسنده 

 داشتند که به ساخته شدن هم کمک کردن(

در صورت صدور مجوز، مثل سالهای قبل برخی روزها کالس را در مکانهای مهیج مثل  .5

 اب، کاخ گلستان و... برگزار خواهیم کرد. باغ کت

 

 تحلیل و ساخت فیلمکالس 
 

 فروختیدل به نور جان ب چراغ    نام آنکه جان را فکرت آموخت به

مون، کالم مون و رفتار مون  شهیاند یکه چجور میفکر باش نیبه ا شهیخوبه که هم یلیخ

 ،یو خم مسائل زندگ خیمشکالت و پ یتو تنگنا یداشته باشه؛ چجور یاله یسمت و سو

 ه؟یچ قیتحق نهیو پژوهش ه؛ زم قیراه حل ش تحق م؛یو جهت و گم نکن میخودمونو نباز

بشن  کیآدما به هم نزد شهیهنر ه؛ که باعث م ،یتفکر یها نهیاز زم یکیمطالعه و تفکر؛ 

بشناسن که هم باخبر؛ تا بتونن رشد کنن و خودشون و بهتر  یو روح یو از احواالت فکر

  "من عرف نفسه، فقد عرف ربّه"

و  لیم که قصد تحل یمطرحه؛ کس رگذار،یمهم و تاث ومیمد هیبه عنوان  نمایهنر، س یتو

و  اتیادب ،یو فلسفه، روانشناس نیمثل د یتونه از علوم انسان یداره، نم لمیساخت ف

 نمایگر س لیو تحل نماگریس هیخبر باشه؛  یو ... ب یقیمثل موس گهید یهنرها نجوریهم

 طیبه جامعه و مح یعلوم باشه و اشراف نسب نیمجهز به ا نما،یعالوه بر خود س یستیبا
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اثر  هیعرضه و خلق  یدغدغه مند بودن ه؛ برا گه،ینکته مهم د هیاطرافش داشته باشه؛ 

تو وجودمون باشه؛  یدواریام نطوریعشق به اصالح و هم دیبا م؛یدغدغه مند باش دیبا یهنر

هنرمند، به  هیمباحث کالسمون ه؛ بعنوان  نایا اد؛یوگرنه برونداد کارمون مثبت از آب در نم

 یجور م؛یرو مد نظر قرار بد ییزهایو تو تعامل با مخاطب مون چه چ میحساس باش یچ

 هیو به بق میمون هم ازش استفاده کن یتو زندگ میتعامالت و مالحظات رو بتون نیکه هم

 .میبد ادیهم 

 باغ آدم گشت گلشن ضشیف ز        فضلش هر دو عالم گشت روشن ز

 عكاسی
 

که  یزیاز جهان نسبت به آن چ یمتفاوت یخود شروع به تماشا نیمن با دورب"گالن راول: 

به مراتب  دینیبیکه شما با عکس م یزیدر واقع آن چ دمیکردم و د ندیبیانسان م

 دن،ید گرگونهید یبرا ینگاه کردن است. راه یبرا یروش یعکاس "است. رگذارتریتأث

 یزهایتمام چ یدوباره  یروزمره، مرور و تماشا یمتفاوت از جهان ، از زندگ یشناخت

که با  ییآدمها  نشان،یگرفته تا منحصر به فردتر ایاش نیدور و برمان ، از ساده تر یتکرار

بار با  نیاول یبرا ای میگذریکه هر روز از آنها م ییابانهایخ م،یکنینم ای میکنیم یآنها زندگ

به دانش آموزان کمک  ی... عکاسدهیچیپ یاقهااتف ایساده  یاتفاقها م،یشویآنها مواجه م

نشان  گرانیخود به د ی ژهیمتفاوت و نوع نگاه و یدید هیجهان اطراف خود را از زاو کندیم

 تواندیم یعکاس یایآموز با ورود به دن . هر دانشنیمکاشفه از لنز دورب یبرا ی. روشدیبده

... از دیو بگو دیمخاطبانش بگشا یجهان خود را به رو یمنحصر به فرد ، درها یا وهیبا ش

 یها نیبه لطف دورب یعکاس یایمن ... دن یچشمها ی چهی... درست از دردینگاه کن نجایا

کارگاه وجه  نیکرده است . در ا جادیمخاطبان خود ا یبرا یرینظ یب یتجربه ها تالیجید

اشتراک  هداستان ب هیخواهد بود، فقط و فقط بق نیدورب ی چهیاز در دنیاشتراک ما د

 .  میخواهد بود که ثبت کرده ا ییگداشتن تجربه ها
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 تاریخ در (مجازی فضای پژوهش در کارگاه های معارفه برنامه

 (19/5/99یکشنبه

 

 Iyptو  Aypt  کارگاه

 

8:00 - 8:30 

 کارگاه کامپیوتر

 

8:30 – 9:00 

 ساعت استراحت

 

9:00 – 9:15  

 کارگاه زیست

 

9:15 – 9:45 

 کارگاه شیمی

 

9:45 – 10:15 

 10:30 – 10:15 ساعت استراحت

 

 کارگاه نگارگری

 

10:30 – 11:00 

 یو عکاس تیکارگاه هنر وحالق

 

11:00 – 11:30 

 11:45 – 11:30 استراحت  ساعت

 کارگاه تاتر

 

11:45 -12:15 

 کارگاه نگارش

 

12:15 -12:45 

 کارگاه فیلم سازی

 

13:00 – 13:30 

 کارگاه رباتیک

 

19:00 – 19:30 

 20:30 – 19:30 کارگاه مکاترونیک
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 :مهم بسیار تذکرات
 شما درسی واحد یک جزو پژوهش رشته یک و یا علمی رشته یک انتخاب

 ضمن باشید داشته حضور ها رشته تمام معارفه در می شود، لذا محسوب

 رشته کافی توجه و دقت با بعد، فرمایید مطالعه دقیق نیز را ها دفترچه اینکه

 در تلگرام ارسال نمایید. 09916713833و به شماره   انتخاب را نظر مورد
 .باشد نمی مقدور نام ثبت از پژوهش  بعد  رشته و یا  کارگاه *تغییر

 .خواستاریم متعال خداوند از عزیزان  شما همه برای را افزون روز توفیق

 
 

 تهران ۲ فرزانگان دبیرستان پژوهش واحد                    

 

 

 

 

 


