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 دوره دوم  2دبیرستان فرزانگان 

 1400-1401سال تحصیلی 

برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات فیزیکدانان جوان ایران 

(PYPT) 
 

 واحد پژوهش
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تیم از دانش آموزان مقطع دبیرستان از مدارس سراسر  13بهمن ماه با شرکت  29و  28مسابقات کشوری فیزیکدانان جوان پانزدهیمن دوره 

ر برگزار گردید. در این مسابقات که با هدف انتخاب اعضای تیم های اعزامی به مسابقات جهانی برگزار می گردد، دانش آموزان حول فعالیت کشو

 های پژوهشی و عملی خود بر روی پروژه های متنوع در زمینه فیزیک و زیرشاخه های مختلف آن به زبان انگلیسی به رقابت می پردازند.

ده دوره شرکت در این مسابقات و کسب هرساله رتبه های برتر در میان مدارس مختلف کشور، امسال نیز دبیرستان فرزانگان دو با سابقه بیش از 

 با دو تیم در مسابقات حضور یافت و موفق به کسب مدال های طال و برنز و قرارگیری در جمع سه تیم اول مسابقات گردید.

  

ن با شش ماه تالش و دانش آموزان کیانا کمالی پور، یاس مشکین، ثنا سجادی و آیسان کرامت، عابده طرمی، آرا شاکری و نرگس السادات نیسا

 شرکت فعالیت بر روی پروژه های فیزیکی در شاخه های ترمودینامیک، سیاالت، مکانیک و .. و ارائه نتایج پژوهش های خود در به زبان انگلیسی و 
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و پاسخ حول دستاوردهای خود با سایر تیم ها و همچنین هیئت داوران مسابقه، موفق به کسب افتخار در این مسابقات  در مباحثه و پرسش

 گردیدند.

 
 آیسان کرامت

 
 یاس مشکین

 
 ثنا سجادی

 
 کیانا کمالی پور

 
 نرگس السادات نیسان

 
 آرا شاکری

 
 عابده طرمی

به دلیل شرایط پندمی بصورت آنالین برگزار گردید و دانش آموزان برگزیده از مدارس مختلف بر اساس امتیازات پانزدهمین دوره این مسابقات 

( که به ترتیب IYPT( و رومانی )AYPTتیمی و عملکرد فردی در مسابقات، در قالب دو تیم پنج نفره برای شرکت در مسابقات جهانی اتریش )

 در این کشورها برگزار می گردد انتخاب خواهند شد. 1401در اردیبهشت ماه و تیرماه 

   

   
 

 IYPT:وهشی اساتید گروه پژ

 استاد عیسی نژاد  

 یاستاد شریعتمدار


