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مجتمـع فرهنگي آموزشـي عالمـه طباطبایي با هـدف آموزش و پـرورش مطلـوب فرزندان ایران زمين در سـال 1372 توسـط جمعـي از فرهنگيان 
تأسـيس و از همـان سـال با راه اندازی مدرسـه پسـرانه  عالمـه طباطبایـي )دوره اول متوسـطه( در خيابان شـهيد مطهری آغـاز به كار كـرد. اولين 
دبيرسـتان پسـرانه ایـن مجتمع با عنـوان واحد كارگر شـمالی واقـع در منطقه 6 تهران در سـال 1375 راه اندازي شـد و سـپس دومين دبيرسـتان 
پسـرانه بـا عنـوان واحد دكتـر فاطمي نيز بـا كادر مشـترك در محدوده واحد كارگرشـمالي در سـال 1379 تأسـيس گردید. در طي سـال ها فعاليت 
موفـق مجتمـع عالمـه طباطبایي، هيأت مؤسـس این مجتمع كوشـيده اسـت تا ضمن توسـعه مـدارس در مقاطع دبسـتان، راهنمایي و دبيرسـتان 
در سـطح شـهر تهـران، به توسـعه درون سـازماني و ارتقـاي كيفيـت فعاليت هاي فرهنگي و آموزشـي نيز توجـه ویژه اي داشـته باشـد و در واقع با 

هدایـت هدفمند، توسـعه كمـي را در خدمت توسـعه كيفي قـرار دهد.

بـا احـداث سـاختمان دبيرسـتان عالمـه طباطبایي واحد آبشناسـان یك با حـدود 7500 متـر مربع زميـن و حـدود 25/000 مترمربع بنا، كه از سـال 
تحصيلـي 1381 شـروع بـه فعاليت نمود، سـاختمان اداري مجتمع نيـز در مجاورت آن واحد آموزشـي مـورد بهره برداري قرار گرفـت و كليه كاركنان 

مجتمع در آن اسـتقرار یافتند. 

الزم به ذكر اسـت با راه اندازي اولين دبسـتان پسـرانه عالمه طباطبایي در سـال 1390، هم اكنون از دبسـتان تا پایان دوره دبيرسـتان، بيش از 4500 
نفـر دانش آمـوز در چندیـن واحد آموزشـي پسـرانه عالمه طباطبایـي در نقاط مختلف شـهر تهران مشـغول به تحصيل هسـتند و از سـال 1395 با 
تدوین چشـم انداز 10 سـاله آینده مجتمع، تاسـيس 3 دبيرسـتان دخترانه در دوره اول )واحد یوسـف آباد(، در دوره دوم )واحد اميرآبادشـمالي(  و در 
دوره دوم )واحـد آبشناسـان( نيـز بـه اجرا درآمـد و مورد اسـتقبال خانواده هاي محترم قـرار گرفت كه همين امـر موجبات برنامه ریزي براي توسـعه 
مـدارس دخترانـه از مقطـع ابتدایي تا پایان دبيرسـتان دوره دوم توسـط هيات موسـس را فراهم آورد كه با دقت نظر بيشـتر و با پشـتوانه 25 سـال 

فعاليـت مـدارس پسـرانه بي تردید به زودي شـاهد موفقيت هاي چشـم گير مـدارس دخترانه  نيـز خواهيم بود.

برگـزاری آزمون هـای هفتگـی، آزمون جامع، تشـکيل كالس های فوق برنامـه المپياد و گنجاندن سـاعات مکمل در آموزش مواد درسـی، برگزاري مسـابقات 
ورزشـي در سـطح مـدارس مجتمع با اسـتفاده از سـالن هاي مجهز و سرپوشـيده و همچنين فراهم نمودن بسـتري مناسـب بـراي آشـنایي دانش آموزان به 
امـور هنـری با اسـتفاده از اسـتادان باتجربـه و متخصص، برگـزاری اردوهـای درون اسـتانی و برون اسـتانی از برنامه های سـاالنه مجتمع اسـت. گردش های 
تفریحـی و بازدیدهـای علمـی  كه در طول سـال تحصيلی و تعطيالت تابسـتان انجام می شـود و حضـور فعال در تمامـی  عرصه های علمـی، فرهنگی، هنري، 

ورزشـی و جشـنواره های دانش آموزی در سـطح اسـتان، كشـوري و جهاني از مشـخصه های بارز مجتمع فرهنگی آموزشـی عالمه طباطبایی اسـت.

توجـه: از سـال 1377 شـركت دانش آمـوزان مجتمـع در مرحلـه اول المپيادهاي علمي آغاز شـد و با لحاظ موفقيت هاي به دسـت آمده از سـال 
1383 كالس های تخصصي برای آموزش های پيشـرفته  )Advanced( در واحد   آبشناسـان  یك تشـکيل شـد.  و به دليل ضـرورت تمركز و لزوم 
برنامه ریزي هـاي ویـژه به منظـور دسـتيابي به باالترین مدال هاي كشـوري و جهاني، بخشـي از سـاختمان واحد آبشناسـان یك در سـال 1387 
بـه واحـد ادونـس اختصاص داده شـد. پس از كسـب مدال هاي كشـوري و جهاني چشـم گير، هيأت مؤسـس بر آن شـد تا با احداث سـاختماني 
مـدرن در ضلـع جنوبـي واحـد آبشناسـان یك و بـا طراحـي ویژه مختـِص این مركز آموزشـي اقـدام نمایـد. پس از اتمـام سـاختمان جدید با 
تجهيـزات كامـل آموزشـي و در اختيار داشـتن آزمایشـگاه هاي مسـتقل فيزیك، شـيمي، زیست شناسـي و همچنيـن كتابخانـه اختصاصي و 
عمومـي و سـالن مطالعه بسـيار زیبا در سـال 1392 در اختيار واحـد ادونس قرار گرفت. امروزه این مركز آموزشـي پيشـرفته داراي سـاختماني 
كامـاًل مسـتقل مي باشـد و بـا كسـب 366 مـدال ارزشـمند كشـوري و جهاني پاسـخگوي این توجـه خاص بـوده اسـت. الزم به ذكر اسـت با 
اسـتقرار نظام جدید آموزشـي كه دوره دوم دبيرسـتان سـه سـاله تعریف شـده اسـت، سـال اول آموزش  مقدماتي المپيادها و آماده سازي آنان 
تحـت مدیریت مشـترك واحـد ادونس و دبيرسـتان دوره اول واحد آبشناسـان  برگزار مي گـردد كه این امـر در ادامه تحصيـل دانش آموزان در 

واحـد پيشـرفته المپيادهـا )ادونـس( و موفقيت هاي نهایـي دانش آمـوزان در پایه دهـم و یازدهم مؤثر واقع مي شـود.

ادونس( )واحد  المپيادها  و  پيشرفته  آموزش  ساختمان مســتقل مركز 
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از سـال 1377 پـس از حضور موفق دانش آمـوزان در مرحلـه اول المپيادهاي علمي، در سـال 1383 كالس های تخصصي 
بـرای آموزش هـای پيشـرفته  )Advanced( در واحـد آبشناسـان  یك تشـکيل گردیـد. وظيفه ی این كالس هـا آموزش 
دانش آمـوزان در سـطح آزمون هـای مسـابقات علمی مرحلـه دوم المپيادهای كشـوری بـود. رفته رفته ایـن كالس ها به 
یك واحد دبيرسـتانی بدل شـدند و از سـال 1387 بخشـي از واحـد آبشناسـان یك در اختيار واحد ادونـس قرار گرفت 
و در ادامـه بـا فراگيـر شـدن موفقيت ها و كسـب مدال هاي چشـم گير جهانـي و كشـوري و نياز به فعاليت هاي مسـتقل 
ایـن واحـد آموزشـي،  هيأت مؤسـس تصميماتي متناسـب با شـرایط جدید را اتخـاذ نمـود. بنابراین در سـال 1392 بنا 
بـه نيازهـای ایـن واحد، سـاختمانی مجزا و بـا امکانـات و تجهيزاتي در خور شـأن واحـد ادونس، در زمينی به  مسـاحت 
حـدود 2500 مترمربـع و بـا احـداث بنایـی بيـش از 5000 متر مربـع در ضلـع جنوبی واحد آبشناسـان یك افتتاح شـد. 
واحد آموزش پيشـرفته ).Adv( دارای دو شـاخه ی آموزشـی اسـت. گـروه المپيادها كـه امروزه بين مـدارس غيردولتي 
كشـور با كسـب 366 مدال المپياد كشـوري و جهانـي، در قله  موفقيت هاي مسـابقات علمي قرار گرفته اسـت و دیگری 
گـروه كنکور پيشـرفته كه از  سـال تحصيلـي 92 - 1391 بنا بـه نياز دانش آموزان شـکل گرفت و طي پنج سـال فعاليت 

موفـق، نتایـج برجسـته اي را كسـب كرده اند كـه در این ویژه نامه ارائه شـده اسـت.

دانش آمـوزان پـس از موفقيـت در آزمـون ورودي واحـد آمـوزش پيشـرفته و المپيادهـا )ادونـس( برمبنـای عالقـه و اسـتعداد پـس از گذراندن یک 
دوره ی جدیـد چندماهـه آمـوزش عمومـی المپيادی در كنـار دروس رسـمی وزارت آموزش و پرورش به 6 گروه تخصصی علمی تقسـيم می شـوند. 
تقسـيم بندی ایـن گروه هـا منطبـق بـا مسـابقات المپيادهـای علمی كشـور اسـت. گروه های ریاضـی، كامپيوتـر، فيزیـک، نجوم، زیست شناسـی و 
شـيمی؛ گروه هـای شـش گانه المپيـادی هسـتند كـه دانش آمـوزان بخشـی از زمـان آموزشـی خـود را در ایـن واحـد دبيرسـتانی به آموختـن آنها 
می گذراننـد. مراحـل آمـوزش المپيـاد یـک دوره  سـه سـاله اسـت و دانش آموزانی اجـازه ی ادامـه ی كار در گروه تخصصی خود را در این سـه سـال 
خواهنـد داشـت كـه ضوابط آموزشـی و عمومـی گروه خـود را رعایت كنند. در غير ایـن صورت، پایان هر سـال تحصيلـی، دانش آموزانی كه انطباق 
الزم بـا گروه هـای المپيـادی را نداشـته باشـند بـا ارائه مشـاوره آموزشـي بـه خانـواده دانش آموز، به گـروه كنکور مركـز آموزش پيشـرفته و یا دیگر 
واحدهـای آموزشـی مجتمـع منتقـل می شـوند و بنـا بـه تجربـه در سـال هاي گذشـته دانش آمـوزان معرفي شـده  از سـوي واحد ادونس به سـایر 
واحدهـاي آموزشـي مجتمـع بـه دليل آمادگـي و اندوخته علمي مناسـب در رتبه هاي باالي آزمون هـاي جامع قرار گرفته و در كنکور سراسـري نيز 

موفقيت هـاي قابـل توجهي بـه دسـت  آورده اند.

4

معرفی مركز آموزش پيشرفته و المپيادها

مدال آوران مجتمع در المپيادهاي كشوري - 1391

مدال آوران مجتمع در المپيادهاي كشوري و جهاني - 1392
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گروه آموزشی المپيادها
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المپيادهای علمی، مهم ترین مســابقات علمی دانش آموزی ایران هســتند. این مسابقات هر ساله در ســه مرحله برگزار می شود و 
دانش آموزان در پایان مرحله سوم موفق به كسب مدال می شوند. مرحله اول المپيادها كه هر سال حدود بهمن ماه برگزار می شود در 
واقع غربال گری اوليه دانش آموزان از ميان هزاران شركت كننده در سراسر كشور است. حدود 400 نفر در هر رشته المپيادی پذیرفته 
مرحله اول اعالم می شــوند. این دانش آموزان پس از شركت در مرحله دوم این مسابقات در اردیبهشت ماه هر سال برای كسب جواز 
ورود به دوره تابستانی باشگاه دانش پژوهان جوان رقابت می كنند. پذیرفته شدگان مرحله دوم المپيادها كه حدود 40 نفر هستند همگی 
به مدال دست پيدا می كنند. اما تعيين رنگ مدال را فرآیند آموزش و آزمون دو ماهه در دوره تابستانی باشگاه دانش پژوهان تعيين 

می كند كه به نوعی مرحله سوم المپياد محسوب می شود. 
حدود 10 نفر اول هر گروه المپياد به مدال طال می رسند كه این افراد از كنکور سراسری دانشگاه ها در زیرگروه خود معاف خواهند 
بود. در واقع مدال طالی المپياد كشوری به دليل حق انتخاب در كليه  گرایش هاي علمي دانشگاهي، ارزش باالتر از رتبه ی یک كنکور 

سراسري را دارد. 
نفرات دارای مدال نقره و برنز نيز از سهميه ویژه نخبگان در كنکور سراسری برخوردار خواهند بود.

از ميان 10 نفر مدال طالي هر رشته در طول سال تحصيلي چهارم در باشگاه دانش پژوهان جوان زیر نظر وزارت آموزش و پرورش 
طي فرآیند آموزش و ارزشيابي، 5 نفر برگزیده انتخاب مي شوند و به عضویت تيم ملي جمهوري اسالمي ایران در آن رشته در مي آیند.

* الزم به ذكر است كه تعداد پذیرفته شدگان هر المپياد و مدال های طال تابع قوانين و آئين نامه های همان سال است.

فرآیند المپيادها در یك نگاه

 مسابقات جهاني نجوم 2007 تايلند

 چهارمين همايش نخبگان ايران با حضور فارغ التحصيالن مجتمع عالمه طباطبايي

 مسابقات جهاني نجوم 2010 چين

المپياد چيست
آشنایي بامركز آموزش پيشرفته و المپياد هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی  ).Adv(؟
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مسابقات 

المپيادهاي 
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پذیرفته شدگان 
مرحله ي دوم به 

دوره تابستاني باشگاه 
دانش پژوهان 

قبولي در 
مرحله ي اول 

المپيادها
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این گروه آموزشـی به منظور پشـتيبانی گروه المپياد از سـال تحصيلی92 - 1391در واحد آموزشـی پيشـرفته ).Adv( تأسـيس شـد لزوم وجود 
یـک واحـد آموزشـی بـا محوریت موفقيت دركنکور سراسـري همواره در كنار گروه المپياد احسـاس می شـد. براین اسـاس تـالش گردید بهترین 

كادر آموزشـی اعم از اسـاتيد شـناخته شـده و برتر و مشـاوران برجسـته ای برای راه اندازی این گروه گردآوری گردد.
بـر ایـن اسـاس می توان ادعـا كـرد گـروه كنکور آموزشـی پيشـرفته تنها گروه تخصصی اسـت كه در كشـور تأسـيس گردیده تا در هـر مقطعی به 

دانـش آمـوزان المپيـادی بـه صورت تخصصـی و با  درک شـرایط ویژه آنهـا در عالی ترین سـطوح، خدمات آموزشـی ارائه كند.
امـا بر اسـاس نتایـج درخشـان كسـب شـده در كنکـور همان سـال مدیـران مجتمع بر آن شـدند كـه از تـوان این گـروه در جهت تأسـيس گروه 

كنکوری مسـتقل و در سـطح آموزش پيشـرفته اسـتفاده نمایند.
در حال حاضر این گروه آموزش های خود رابه دو طریق در اختيار داوطلبان  قرار می دهد:

1. دانش آموزان كه از ابتدا )پایه دهم( جذب این گروه شده و از همان اول مسير عادی برای كسب بهترین نتایج كنکور را انتخاب می كنند.
2. دانش آموزانـی كـه در گـروه المپيـاد مشـغول بـه تحصيـل بـوده و در سـال چهـارم به ایـن گروه معرفی می شـوند كـه در غالب كالسـی ویژه،  

آمـاده ی شـركت در كنکـور می گردند.
بدیهی اسـت هر دو گروه بایسـتی آماده شـركت در كنکور سراسـری گردند. نتایج منحصر به فرد پذیرفته شـدگان این گروه در پنج سـال متوالی 
)از سـال 1392 تـا 1396( مویـد ایـن نکتـه اسـت كـه دانش آموزان تحت آمـوزش در واحـد كنکور مركز آ موزش پيشـرفته در كسـب عالی ترین 

نتایـج كامال موفـق بوده اند.
وضعيت پایه ها در گروه آموزشی كنکور پيشرفته :

 )Adv.( بـه منظورایجـاد بسـتر ارائـه خدمات آموزشـی متنوع و متفاوت و حفظ و ارتقا سـطح خالقيـت دانش آمـوزان، در واحد آموزش پيشـرفته
امـروزه ایـن گـروه با توجه به تغيير سـاختار آموزشـی مقطع متوسـطه شـامل مقاطع تحصيلی زیر اسـت:

1. پایه دهم )تجربی و ریاضی(
2. پایه یازدهم )تجربی وریاضی(

3. پایه دوازدهم )تجربی و ریاضی و كالس ویژه ی دانش آموزان المپياد(

ویژگی های تحصيل در این گروه به شرح زیر است :
 1.  برنامه هـای تحصيلـی هـر پایـه از تابسـتان شـروع می گـردد بـا توجـه بـه حفـظ نشـاط و تجدیـد قـوای دانش آمـوزان ایـن كالسـها در دوره 

8 هفته ای و 4 روز از هفته در طول تابستان برقرار خواهد بود.
2. در طول سال تحصيلی كالسهای پایه دهم و یازدهم 6 روز در هفته تشکيل می گردد.

3. باتوجـه بـه افزایـش قابـل مالحظه ی سـاعات دانش آموزان در تقویم این گروه نسـبت به تقویم دیگر مدارس، اسـاتيد فرصـت الزم برای تعميق 
مطالـب درسـی و كار در هـر دو جنبـه ی آموزشـی یعنی تحقق بخشـيدن به مفاهيم درسـی و همچنين آماده سـازی برای كنکـور را دارند. نتایج 

عالی كسـب شـده در آزمون های آزمایشـی پایه های دهم و یازدهم نشـانگر این ادعاسـت.

این گروه آموزشـی به منظور پشـتيبانی تکميلی گروه المپياد از سـال تحصيلي 92-1391 در واحد آموزش پيشـرفته ).Adv( تأسـيس 
شـد. لـزوم وجـود پایـه چهـارم متوسـطه )پيش دانشـگاهی( از چند سـال پيـش از آن در این واحد احسـاس می شـد. پایـه چهارمی كه 

بنابـر نيازهای آموزشـی دانش آمـوزان مسـتعدتر و آموزش دیده در المپيادهـا باید كار كند. 
در واقـع پيش دانشـگاهی واحـد آمـوزش پيشـرفته ).Adv( تنهـا پيش دانشـگاهی تخصصـی دانش آموزان المپيادی در كشـور اسـت كه 
بتوانـد بـا تکيـه بـر قـوت دروس اختصاصی ضعـف احتمالی دروس عمـوی دانش آموزان را پوشـش دهـد تا بهترین نتيجـه ی ممکن در 
كنکـور سراسـری دانشـگاه ها گرفته شـود.  در عيـن حال دانش آمـوزان گروه كنکور نيـز با قرار گرفتـن در كنار دانش آمـوزان المپيادي، 
بـه رقابـت سـالم آموزشـي در این پایـه جلوه ي منحصربه فـردي مي دهند. این گروه در سـه كنکـور سراسـری 1392، 1393 و 1394 با 

داشـتن جمعـاً 131 دانش آمـوز موفـق به كسـب نتایج كم نظيری شـد كه در وب سـایت مجتمع قابل مشـاهده اسـت. 

 وضعیت پایه ها در گروه آموزشی کنکور پیشرفته:
به منظـور امـکان ایجاد بسـتر ارائه خدمات آموزشـی متنـوع و متفاوت با روش های كالسـيک در كنکور و حفظ سـطح خالقيت در واحد 
آمـوزش پيشـرفته )Adv( پایه هـای دوم و سـوم دبيرسـتان در گـروه كنکـور پيشـرفته نيز از سـال 92 در دو رشـته ي ریاضـي و تجربي 

تأسيس شـده است. 
از خصوصيات آموزشی منحصربه فرد این گروه می توان به این موارد اشاره كرد:

پایه دوم: 
1. وجـود سـاعات تکميلـی حـل مسـأله به صـورت تشـریحی و چندگزینـه ای در سـطح پيشـرفته به منظـور عمـق بخشـيدن بـه فهـم 

دانش آمـوزان
2. وجود برنامه های پژوهشی در داخل برنامه روزانه

3. هم افزایی ناشی از گرد هم آمدن تعداد قابل توجهی دانش آموز مستعد كه به هر دليل گروه المپياد را انتخاب نکرده اند. 

پایه سوم:
1. وجود ساعات تکميلی حل مسأله تشریحی برای امتحانات نهایی و آزمون های چندگزینه ای پيشرفته .

* بایـد توجـه داشـته باشـيم كه افزایش سـهم معدل امتحان نهایی در كنکور سراسـری دانشـگاه ها و شکسـتن فشـار كنکـور از طریق 
اجـرای جـدی برنامه هـای آموزشـی پایـه سـوم از خصوصيات بـارز و مثبـت این گروه آموزشـی به حسـاب می آید.

تخصصي دانش آموزان المپيادي در كشور استپيش دانشگاهي واحد آموزش پيشرفته ).Adv( تنها پيش دانشگاهي 

گروه آموزشی كنكور پيشرفته:
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)Adv.(  آشنایي بامركز آموزش پيشرفته و المپياد هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی

4. سيسـتم سـنجش دانش آموزان در واحد آموزش پيشـرفته در گروه كنکور سيسـتمی منحصر به فرد اسـت. به این ترتيب كه دانش آموزان 
پایه دهم و یازدهم در روزهای شـنبه  تمام هفته ها ی سـال تحصيلی مجموعاً به مدت 3 سـاعت در دو آزمون شـركت می كنند.

آزمـون تشـریحی در یـک الـی دو درس كـه سـواالت آن در سـطح آمـوزش گـروه ارائـه گردیـده و آزمون تسـتی در 3 تـا 4 درس ازمحتوی 
آمـوزش داده شـده مطالـب هفتـه تـا هـم دانش آمـوز موظـف بـه انجـام وظایـف تحصيـل خـود در هفتـه در تمـام دروس گردیـده و هم با 
مهارت هـای الزم در آزمون هـای تسـتی آشـنا گـردد. این آزمون ها برای پایـه دوازدهم روزانه برگـزار می گردد. )تحت عنـوان آزمون صبحانه(

یعنی هر دانش آموز پایه دوازدهم در مدت 20 روز آموزشی در 12 تا 14 آزمون دبيرستان شركت می نماید.
5. برای تکميل  فرآیند آزمون و سنجش دانش آموزان تمامی گروه در آزمون های آزمایشی خارج از مدرسه شركت نماید. 

6. مشـاوره و برنامه ریـزی: بـه تناسـب خواسـت گـروه و هم چنيـن خانواده های محتـرم و خود دانش  آموزان برای كسـب عالـی ترین نتایج، 
عملکـرد دانـش آمـوزان به صـورت روزانـه در قالـب تنظيم كاربرگ كنتـرل گردیده هرهفته ایـن عملکرد مورد ارزیابی مشـاور قـرار گرفته و 

مشـاور نظـرات كتبـی خـود را در اختيار خانـواده و دانش آموز قـرار می دهد.
همچنين مشاوران در مقاطع مختلف جلساتی با حضور دانش آموز و در صورت نياز اوليا آنان برگزار می كند.

7. بنابـر اهميـت نقـش تجربـه در كسـب مهـارت و حفـظ و تثبيـت دادهای آموزش سـاعات آزمایشـگاه در طول سـال تحصيلـی در برنامه 
هفتگـی گنجانـده شـده و در هـر 3 درس فيزیـک، شـيمی و زیست شناسـی دانش آموزان در آزمایشـگاه شـركت كـرده و در كارنامه  داخلی 

مدرسـه بـرای هر آزمایشـگاه نمره ای مسـتقل در نظر گرفته شـده اسـت.
8. اردوهای علمی: یکی از ویژگی های منحصر به فرد گروه كنکور تعداد اردو های علمی برگزار شده این گروه است.

پایه دهم: 
در دو مقطـع  پيـش از امتحانـات تـرم اول و تـرم دوم، در اردوی آمادگـی بـرای شـركت در امتحانات كه در محل دبيرسـتان برگزار می گردد 

شـركت می نمایـد این اردو از سـاعت 7تا20:30برگـزار مي گردد.
پایه یازدهم:

در سـه مقطـع، پيـش از امتحانـات تـرم اول )ایـن اردو در خارج از مدرسـه و به صورت شـبانه روزی برگزار می گـردد(، ایام نـوروز كه به مدت 
6 روز در دبيرسـتان و دو هفتـه ی منتهـی بـه شـروع امتحانات نهایی كه در دبيرسـتان برگـزار می گردد. همانند سـایر اردو هایی كه در محل 

واحد تشـکيل می شـود سـاعات حضور دانش آموزان 7 تا 20:30 می باشـد.
پایه دوازدهم :

در 4 مقطـع مجموعـا بـه مـدت حـدود دو و نيـم ماه: در هفتـه منتهی به امتحانات تـرم اول، كل ایـام امتحانات تـرم اول، هفته ی منتهی به 
عيـد نـوروز ده روز از ایـام تعطيـالت عيد، و اردیبهشـت تا زمـان برگزاری كنکور به تناوب در محل دبيرسـتان یا اردوگاهای خارج از مدرسـه 

برگـزار می گردد.
9. واحد كنکور نظير واحد المپياد از كتابخانه اختصاصی در محل واحد آموزشي برخوردار است.

10.  یکـی دیگـر از امکانـات منحصـر بـه فرد این گـروه، امکان مطالعه  دانش آموزان در محل سـالن طراحي شـده ویژه مطالعه تا سـاعت 21 
هر شـب به اسـتثنا پنجشـنبه كه تا سـاعت 18 سـالن دایر بوده می توانند بـه مطالعه دروس اقـدام نمایند.

در این شيفت كاری هم چنان كادر انظباطی )معاونين و  نيرو های اجرایی( برای كنترل و حضور  و غياب دانش آموزان حضور خواهند داشت.



ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

نام و نام خانوادگی
علي زارع

هومن فتاحي مقدم
متين محب الحجه
سهراب انتظامي
علي تقي بخشي

علي شریفي
حنيف حضرتي
محمد طبيعي

علي بهروز
آریا نراقي

علي رحيمي
محمد رضاخانلو

آرین فرخ
آریانا اخالص پور

محمد حسين معصوميان
محمود سلوک مفرد

پارسا بهين فر
مهدي حالجيان
احمد نبي پور

حميد ذوالفقاري
آرین حسيني
دانيال وادي

فرنام آریان فر
نریمان آریان
شایان بکتاش

محسن كالنتري
اميررضا نيتي

ميالد نوري زادگان
علي معمار طلوعي

آبتين صدري
آریا ولد بيگي
هومن قمري

محمد مقدسي
بردیا زبر دست
پدرام ساریخاني

پارسا پناهي
داریوش عظيمي
احسان سرخانپور
دانيال كيامرثي
نيما سيف الهي

گرایش قبولی بدون سهميه مدال
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف

مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي كامپيوتر - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي صنایع - دانشگاه صنعتي شریف

مهندسي علوم كامپيوتر - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي علوم كامپيوتر - دانشگاه صنعتي شریف

مهندسي شيمي -  دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي شيمي -  دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي شيمي -  دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي شيمي -  دانشگاه صنعتي شریف

فيزیک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه تهران
مهندسي مکانيک - دانشگاه تهران
مهندسي مکانيک - دانشگاه تهران
علوم مهندسي - دانشگاه تهران

مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندسي پليمر - دانشگاه صنعتي اميركبير

مهندسي هوا فضا - دانشگاه امير كبير پردیس
مهندسي برق - دانشگاه امير كبير پردیس
مهندسي عمران - دانشگاه شهيد بهشتي
مهندسي عمران - دانشگاه خواجه نصير

مهندسي معماري - دانشگاه هنر
مهندسي مکانيک -  دانشگاه صنعتي اصفهان

مهندسي مواد - دانشگاه سهند تبریز
مهندسي عمران - دانشگاه تبریز

مهندسي مکانيک - دانشگاه گيالن
مهندسي عمران - دانشگاه اروميه
مهندسي عمران - دانشگاه زنجان

دندانپزشکي - دانشگاه تهران پردیس
پزشکي - دانشگاه تهران پردیس

پزشکي - دانشگاه ایران
پزشکي - دانشگاه شهيد بهشتی پردیس

پزشکی - دانشگاه قزوین
پزشکي - دانشگاه شاهرود
پزشکي - دانشگاه كرمانشاه
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ردیف
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40
41
42
43
44
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51

نام و نام خانوادگی
مهدی امينيان

رامتين محصل یزدی
آرمين عبدالهی

محمدمهدی كرمانشاه
عرفان حسين خلج

پارسا فرین نيا
مهبد طاهریان

هومن خالو
اميرحسين مکارم

آرین صقری
سپهر قبادی
امين محسنی
آرمين هومن

اميرپویا شيرازی
آرشام اصغری

محمدحسين وارث وزیریان
مهبد خوردبين

سيد عليرضا بختياری
محمد سامی
مهراد دادار

عليرضا شفيعی
بردیا موهبت
متين معزی

مهراد شاه محمدی
علی روزبيانی
مرتضی افراز
پارسا برازش

ایمان رامشينی
علی اكبر محسنی

پایا كریمی
یاشار پيدایش
علی دقيقی

آرتين جهانی
مجيد اكبری
فربد مالیی

خشایار درخشان نيا
علی سليمی صدر

آرمين لهراسبی نژاد
كيان نجيمی

سياوش ورزقانی
محمد بادكوبه هزاوه

اميررضا نادری
محمد معصومی

آرمان خسروی نژاد
محمدفرید جبلی

نيما محرابی
عرفان سلطانی
حسين نيک زاد
آرش جمالزاده
مهراد گسيلی

اميرحسين احمدی ورزنه

گرایش قبولی بدون سهميه مدال
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف

مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي كامپيوتر - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي كامپيوتر - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي شریف

شيمي -  دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه تهران
مهندسي مکانيک - دانشگاه تهران
مهندسي عمران - دانشگاه تهران
مهندسي عمران - دانشگاه تهران
مهندسي عمران - دانشگاه تهران

مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندسي كامپيوتر - دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندسي كامپيوتر - دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندسي كامپيوتر - دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندسي عمران - دانشگاه صنعتي اميركبير
مهندسي صنایع - دانشگاه صنعتي اميركبير
ریاضی كاربردی - دانشگاه صنعتي اميركبير
ریاضی كاربردی - دانشگاه صنعتي اميركبير

فيزیک - دانشگاه صنعتي اميركبير
فيزیک - دانشگاه علم و صنعت

علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبایی
مهندسی معماری - دانشگاه تهران - پردیس
مهندسی برق - دانشگاه اميركبير - پردیس
مهندسی برق - دانشگاه اميركبير - پردیس

مهندسی مکانيک - دانشگاه اميركبير - پردیس
مهندسی كامپيوتر - دانشگاه اميركبير - پردیس
مهندسی صنایع - دانشگاه اميركبير - پردیس

مهندسی برق - دانشگاه مازندران
مهندسی مکانيک - دانشگاه مازندران

مهندسی مکانيک - دانشگاه اراک
مهندسی كامپيوتر - دانشگاه قم

مهندسی كامپيوتر - دانشگاه كرمان
پزشکی - دانشگاه تهران

پزشکی - دانشگاه شهيد بهشتی
پزشکی - دانشگاه شهيد بهشتی

پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران
دندانپزشکی - دانشگاه تهران پردیس

پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی البرز
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی یزد
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اهواز
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دندانپزشکی - دانشگاه گيالن پردیس
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

نام و نام خانوادگی
مهرگان درودیانی
سيد شایان ناظمی
محمد رضا بنایی

عرفان ذابح
هومن هاشمی هندوكشی
روزبه بصيریان جهرمی

مهيار بایران
امير حسين صبا شيروان
خشایار فيض بخشيان كهن

عرفان عاصی
علی فرقدان

سيد احسان بلوری فروش
پارسا موالیی

خشایار مير محمد صادق
شهریار حشمت دهکردی

محمد عسگری
حسين حضرتی

سينا فرودی
شهریار شادمان

الک بدرویا
آرین شریفی نوریان

مهدی قزلو
پویا محمودی
كامران كوپایی

محمد نورزاده روشن
محمد اصدق پور
اميرداوود خاكباز

سيد ایمان افروزه بروجنی
آریا ادیبی

محمد مرادمند
اميرمحمد اوحدی

سيد عليرضا ابوترابی
اميرساالر پاشایی

نوید اكبری آالشتی
كياوش مرادی

فربد مهينی حسن زاده
مهدیار مقدم
علی جوینانی
رهام فرومندی
مهدی مهدوی
عبدالرضا راعی
كاميار كشاورز
اشکان باقری

محمدرضا پارسا

نام و نام خانوادگی
علي زینالي

محمدحسين سيد صالحي
عليرضا محمدي
پارسا وحيدي

هيراد عالي پناه
محمد شاه عباسي

ارشان خانيفر
پوریا علي اصغري
احمدرضا صفوي

ایمان مقصودي نيستانکي
سپهر عليزاده عطار
سيد سبحان كشفي

احسان مقصودي نيستانکي
یاشار دبيران
آریا حسيني
ایلياد رمضاني

محمدرضا زارع شحنه
شروین خستو
سپهر آرین نژاد
سهند فرقداني

سيد عرفان سيدصالحي
بردیا سيداحمدنيا
آرش پوردامغاني

حسام نيکپي سالکده
سينا آشوري

یزدان بابازاده مقصودلو
امير لهراسبي نژاد

آرش معصومي نائيني
عليرضا جاللي

پوریا محمدي شهریور
یزدان نادرزاده اردبيلي

سپهر سعادت
جواد جواهري
امير ناصري

پویا كامران كوچصفهاني
عرفان حاجي پروانه

فرزاد كاشفي نيشابوري
بهزاد زماني پور قهرود

پوریا مخبریان
سياوش ابراهيم زاده
اميرارسالن مشهدیان

اميرحسين سحرخيز لنگرودي
آروین انواري
ماهان شفيعي

احمد رضا مرجانمهر
اميررضا صمدي علمداري
سينا روشن كار رودسري

پدرام كشميري

گرایش قبولی بدون سهميه مدال
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی شریف

كامپيوتر -  دانشگاه صنعتی شریف
كامپيوتر -  دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی نفت- دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی شيمی -  دانشگاه صنعتی شریف
فيزیک -  دانشگاه صنعتی شریف
ریاضی -  دانشگاه صنعتی شریف
ریاضی -  دانشگاه صنعتی شریف
ریاضی -  دانشگاه صنعتی شریف
ریاضی -  دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه تهران

مهندسی مکانيک - دانشگاه تهران
مهندسی مکانيک - دانشگاه تهران

فيزیک - دانشگاه تهران
ریاضی - دانشگاه تهران

مهندسی مکانيک - دانشگاه اميركبير
مهندسی نرم افزار - دانشگاه اميركبير

مهندسی عمران - دانشگاه شهيد بهشتی
مهندسی برق - دانشگاه خواجه نصير

مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی بابل
مهندسی مواد - دانشگاه تبریز
مهندسی برق - دانشگاه قم

مهندسی سخت افزار - دانشگاه شاهد
پزشکی - دانشگاه تهران
پزشکی - دانشگاه تهران

پزشکی - دانشگاه شهيد بهشتی
پزشکی - دانشگاه شهيد بهشتی

داروسازی - دانشگاه شهيد بهشتی
داروسازی - دانشگاه صنعتی شيراز

پزشکی - دانشگاه سمنان

مالحظات
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي برق - دانشگاه صنعتي شریف

مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - پردیس صنعتي شریف
مهندسي نرم افزار - دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي كامپيوتر- دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي كامپيوتر- دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي عمران- دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي عمران- دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي عمران- دانشگاه صنعتي شریف
مهندسي صنایع - دانشگاه صنعتي شریف
علوم مهندسي - دانشگاه صنعتي شریف

مهندسي - دانشگاه صنعتي شریف
فيزیک - دانشگاه صنعتي شریف
فيزیک - دانشگاه صنعتي شریف

مهندسي كامپيوتر - پردیس صنعتي شریف
مهندسي مکانيک - دانشگاه تهران

ریاضي - دانشگاه تهران
ریاضي - دانشگاه تهران

مهندسي مکانيک - دانشگاه امير كبير
مهندسي هوا فضا - دانشگاه امير كبير

ریاضي - دانشگاه اميركبير
ریاضي - دانشگاه اميركبير
ریاضي - دانشگاه اميركبير

مهندسي مکانيک - دانشگاه علم و صنعت
مهندسي مکانيک - دانشگاه علم و صنعت
مهندسي مکانيک - دانشگاه خواجه نصير
مهندسي كامپيوتر - دانشگاه خواجه نصير
مهندسي عمران - دانشگاه خواجه نصير

مهندسي مکانيک - دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندسي معماري - دانشگاه گيالن

مهندسي عمران - دانشگاه قم
پزشکي- دانشگاه تهران
پزشکي- دانشگاه تهران
پزشکي - دانشگاه قزوین

روانشناسي - علم و فرهنگ
داروسازي - دانشگاه آزاد تهران
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

نام و نام خانوادگی
فرهود رستم خانی

ارشيا رضوي
عرفان عباسقلی نژاد
بنيامين قاسمی نيا

كيارش امينی
پرهام حق شناس

محمدشهاب سپهري
سيدپارسا اسکندر

حسام منصوري آقازاده 
ارشيا نوروزي

رامان ابراهيمی كالچایه
ماكان خدابنده شهركی

آروین قویدل
سبحان رحيمی مقدم
محمدحسين عزتی

مهدي عزتی
محمدحسام رشيدي

اميد جبرایيلی
كسري برازجانی
مهدي پاشایی

بهراد اميرمکري
آرمين رحيميه
هيراد پژمان

مرتضی دامغانی نوري
اميرحسين فياضی

سهند اسدالهی اصل تبریزخواه
سيدمحمد عرفان رویين تن

علی شيخ ميري
آرین استادرضا

سپهر احمدقشالقی
اميرعلی كابلی

سيدپارسا ميرفصيحی
پيام یارندي

پوریا محمد جواهري

گرایش قبولی بدون سهميه مدال
مهندسی كامپيوتر - دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی كامپيوتر - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی شيمی - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی كامپيوتر - دانشگاه تهران
مهندسی كامپيوتر - دانشگاه تهران
مهندسی عمران - دانشگاه تهران
مهندسی عمران - دانشگاه تهران
مهندسی عمران - دانشگاه تهران

مهندسی معماري  - دانشگاه تهران
مهندسی مواد - دانشگاه تهران
مهندسی مواد - دانشگاه تهران
مهندسی مواد - دانشگاه تهران
مهندسی نفت - دانشگاه تهران

مهندسی برق - دانشگاه صنعتی اميركبير
مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی اميركبير
مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی اميركبير
مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی اميركبير
مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی اميركبير
مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی اميركبير
مهندسی شيمی - دانشگاه صنعتی اميركبير
مهندسی شيمی - دانشگاه صنعتی اميركبير
علوم كامپيوتر - دانشگاه صنعتی اميركبير

مهندسی برق - دانشگاه علم و صنعت
مهندسی كامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت

مهندسی مواد - دانشگاه علم و صنعت
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ردیف
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

نام و نام خانوادگی
اميررضا ودادیان غالم حسن

سينا آلبا
سيدصدرا عادل
عليرضا فروغی

محمد حکيم الهی
سپهر سحاب

رامين رفعت نژاد
محمدرضا مينافر

پویا مجرب
احسان رمضانی
مازیار باباگلی
سيامک قهاري

عليرضا حق بين توتونچی
بردیا غالمی

محمدحسن فالح كهن
مهدیار بهلولی یگانه

ناصر ميرزاكوچکی بروجنی
پارسا همتی

مهدي هدایتی
محمدپارسا بلوچی

سيد شروین توكلی طهران
احمدرضا كيادربندسري

آروین ستاري

گرایش قبولی بدون سهميه مدال
مهندسی مکانيک - دانشگاه صنعتی خواجه نصير
مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی خواجه نصير

مهندسی شيمی - دانشگاه شهيد بهشتی
مهندسی كامپيوتر - دانشگاه شاهد تهران
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی اصفهان
فيزیک مهندسی - دانشگاه صنعتی اراک

مهندسی برق - دانشکاه علم و فرهنگ تهران
مهندسی صنایع - دانشکاه علم و فرهنگ تهران
مهندسی معماري - موسسه معماري وهنرپارس تهران
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران
داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شاهد
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی گيالن - رشت
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان
پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اروميه
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بـرای تربيـت دانش آمـوز خالق نيـاز به نـگاه چندجانبه اسـت. وجـود برنامه های آموزشـی باز و 
پرسـش محور می توانـد زمينه هـای الزم برای ایجاد تفکـر انتقادی در دانش آمـوز را تحریک كند. 
روشـی كـه اثرگـذاری آن بـا تأخيـر زمانی بر شـخصيت دانش آموز خواهـد بود ولی بـه مراتب از 

روش هـای كليشـه ای ناگزیر كنکور عميق تر اسـت. 
برنامه هـای پژوهشـی در واحـد آمـوزش پيشـرفته )Advanced( به ایـن منظـور طراحی شـده 
اسـت. در گـروه پژوهـش آنچـه مهـم اسـت طرح پرسـش اسـت و نـه صرفـاً یافتن پاسـخ برای 
مسـأله ای از پيـش تعييـن شـده. دانش آمـوزان پایه هـای اول و دوم )گـروه كنکـور( ملـزم بـه 

گذرانـدن سـاعات آموزشـی درس پژوهـش در برنامـه درسـی خود هسـتند. 
گروه هایی مثل: زیست  فن آوری، فيزیک، رایانه و روبوتيک و ریاضی

ارائـه مقالـه بـه كنفرانس هـا و سـمينارهای داخلـی و خـارج از كشـور، شـركت در مسـابقات و 
جشـنواره های پژوهشـی از دیگر دسـتاوردهای برنامه های پژوهشـی در این واحد آموزشی است.

اجرای برنامه های پژوهشی:
)Adv.(  آشنایي بامركز آموزش پيشرفته و المپياد هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی

 برنامه های تکمیلی:
برگزاری كارگاه ها و سمينارهای یك روزه در موضوعات متنوع:

  تاریخ و فلسفه علم   آشنایی با اقتصاد
  فلسفه و منطق    آشنایی با اخبار مرزهای دانش 

  تاریخ معاصر ایران و جهان
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)Adv.(  آشنایي بامركز آموزش پيشرفته و المپياد هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی

مسـابقات »مت نت« پيرامون برنامه نویسـي كامپيوتر در دو مرحله انجام مي شـود. این رقابت ها از 
مسـابقات معتبر» اي.سـي.ام« كه از جمله معتبرترین مسابقه برنامه نویسي دانشجویي در سطح 
جهاني اسـت نمونه برداري شـده اسـت. تـا كنـون دو دوره از این مسـابقات در مجتمع فرهنگی 
آموزشـی عالمـه طباطبایـی برگـزار گردیـده اسـت. بر اسـاس تجربـه و جمع بندي و بـه منظور 
آمـوزش كار گروهـي، دانش آمـوزان معموال در قالب تيم هاي دو نفره به نتایج بهتري دسـت پيدا 
مي كننـد و بـه هميـن علت این مسـابقات بـه صورت تيم هـای دونفـره برگزار می شـود. پيش تر 
دانشـگاه صنعتي شـریف یک بار تحت عنوان مسـابقات دانش آموزي چنين مسـابقاتي را البته با 
سـاختاري متفاوت از مجتمع عالمه طباطبایي برگزار كرد كه آن هم یک مسـابقه حضوري بود 

و از هر مدرسـه یک تيم در آن مسـابقات مي توانسـت شـركت كند.

 برگزاري مسابقات برنامه نویسي »مت نت«:

مکان: مرکز همایش های مجتمع عالمه طباطبایی
نشانی : تهران- بزرگراه نيایش- انتهاي ستاري شمالي  - دوربرگردان جنوبي - خروجي دوم - خيابان شعرا- پالك 17 

تلفن: 44841330  - فکس: 44841914

زمان ثبت نام: 12 تا 21 بهمن ماه 1394
تاریخ آزمون ها:

 مرحله اول )آزمون آنالین(: جمعه 23 بهمن 94
 مرحله دوم )آزمون حضوری(: پنجشنبه 13 اسفند 94 - جمعه 14 اسفند 94

ارائه گواهی رسمی به 

راه یافتگان مرحله نهایی

ثبت نام و دریافت قوانين و اطالعيه ها از طریق:

www.mat.ir/mathnet

دومین دوره مسابقات سراسری

ه  نویسی
برنام

2th MATH NET
Challenging programming

)Advanced( مرکز آموزش پيشرفته و المپيادهای مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی
برگزار می کند:

 

دوره اول متوسطه
پایه های هشتم و نهم

رده سنی

رده سنیفـلـا

ب
دوره دبيرستان

پایه های دوم و سوم

 سومين دوره مسابقات برنامه نويسی مت نت
 دومين دوره مسابقات برنامه نويسی مت نت

 عکس يادگاری شرکت کنندگان دومين دوره مسابقات برنامه نويسی مت نت
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 انتشار روزنامه دیواری الف
ایـن روزنامـه دیـواری به منظور تشـویق دانش آموزان بـه مطالعه و دیگر فعاليت های فرهنگـی و تقویت بينش تحليلـی در مواجهه با اخبار 

علم و فن آوری از سـوي واحد ادونس منتشـر می شـود. 

هواپیمای ایرباس  A320 متعلق به شرکت هواپیمایی ایرآسیا که پرواز خود را ساعت 5 و20 دقیقه روز 
یکشنبه 7 دی ماه به وقت محلی از شهر سورابایا در شرق اندونزی آغاز و قرار بود ساعت 8:30 دقیقه به 
وقت محلی به سنگاپور برسد، بر فراز دریای جاوه با ۱۶2 سرنشین، که عمده آن ها اندونزیایی بودند از 

صفحه ی رادار محو شد.
عملیات شناسایی و نجات برای یافتن این هواپیما از همان ساعت های اولیه با حضور ۱۱00 نفر و همراهی 
30 قایق و بالگرد از چندین کشور مختلف به طور شبانه روزی آغاز شد تا سرانجام روز سه شنبه 9 دی ماه 
نیروی هوایی اندونزی خبر از کشف دو تکه بزرگ از الشه ی هواپیما و یافتن اجساد داد. جستجوگران 
اجساد بیش از ۴0 نفر از مسافران و بخش هایی از قطعات هواپیما را از آب گرفته و به ساحل منتقل 
کردند. با بیرون کشیدن جنازه هایی که جلیغه ی نجات به تن داشتند مشخص شد که قبل از سقوط به 

مسافرین اخطار داده شده و احتماال هواپیما دچار نقص فنی شده بوده است.
ناپدید شدن هواپیماهای مسافربری مالزیایی در سال 20۱۴ بوده است. که سال  از  این سومین مورد 
فاجعه باری را برای صنعت فضانوردی این کشور به همراه آورد. در ماه های گذشته یک فروند هواپیما 
متلعق  هب شرکت هواپیمایی مالزی با 239 سرنشین در مسیر پرواز به چین ناپدید شد که هنوز هم 
نشانه ای از آن به دست نیامده است و جست و جو برای یافتن آن هنوز در جریان است. پیش از این 
نیز یک هواپیمای دیگر متعلق به همان شرکت بر فراز خاک اوکراین سقوط کرده بود که تمامی 298 

سرنشین آن کشته شدند.

نشریه دیواری واحد اَدونس
شماره 25-هفته چهارم دی ماه 1393 

دی مـــاه  شـــانزدهم  گذشـــته،  هفتـــه  سه شـــنبه 
ـــا  دانشـــمندان از کشـــف چنـــد ســـیاره  ی زمیـــن ماننـــد ب
ـــر  ـــر خب ـــی کپل ـــکوپ فضای ـــای تلس ـــتفاده از داده ه اس
ـــیاره  ـــده دو س ـــف ش ـــیاره های کش ـــان س ـــد. در می دادن

ـــد. ـــباهت دارن ـــن ش ـــه زمی ـــه ب ـــش از بقی بی
ـــوری  ـــال ن ـــه ی ۴75 س ـــه در فاصل Kepler 438b، ک
از مـــا قـــرار گرفتـــه و حـــدودا هـــر 3۶ روز یـــک دور 
بـــه دور ســـتاره ی مـــادرش می چرخـــد. ایـــن ســـیاره 
ـــیاره ی  ـــت. س ـــر اس ـــن بزرگت ـــد از زمی ـــط ۱2 درص فق
فاصلـــه ای  در  و  دارد  بعـــدی Kepler 442b نـــام 
ـــرار دارد. هـــر  ـــوری از مـــا ق ـــر یعنـــی ۱۱00 ســـال ن دورت
۱۱2روز یک بـــار یـــک دور بـــه دور ســـتاره ی مـــادرش 
می گـــردد و فقـــط 33 درصـــد بزرگ تـــر از زمیـــن 
ـــیاره ی  ـــات س ـــد حی ـــیاره  در کمربن ـــن دو س ـــت. ای اس
ـــا از  ـــه ی آن ه ـــه ای کـــه فاصل ـــه گون ـــد؛ ب ـــرار دارن خـــود ق
ـــرایط  ـــه ش ـــت ک ـــه ای اس ـــه گون ـــود ب ـــادر خ ـــتاره ی م س
ســـطحی ســـیاره ها از لحـــاظ دریافـــت دمـــا و انـــرژی 

ــاب  ــا پرتـ ــه فضـ ــفند ۱387بـ ــن در اسـ ــابه زمیـ مشـ
شـــد و پیـــش بینـــی می شـــود تـــا ســـال ۱395 بـــه 
ماموریـــت خـــود ادامـــه دهـــد. از آن پـــس بـــا آغـــاز 
ـــرار اســـت  ـــه ق ـــز  وب، ک ـــی جیم ـــه کار تلســـکوپ فضای ب
در ســـال ۱397 بـــه فضـــا پرتـــاب شـــود، تحقیقـــات 

شکل  ذهنتان  در  سوال هایی  تا  شده  حال  به  تا  احتماال 
نداشته  پاسخی  آن  برای  شما  اطرفیان  که  باشد  گرفته 
متخصصان  پاسخ های  باشید  مایل  شاید  یا  باشند. 
آن ها  به  شاید  اما  بدانید.  سوال تان  به  راجع  را  حوزه  آن 
برایتان  آن ها  به  دسترسی  یا  باشید  نداشته  دسترسی 
ساده نباشد. Quora  وبگاهی است که با هدف رفع این 

مشکل به وجود آمده است.
Quora یک وبگاه سوال و جواب است که در آن کاربران 
عبارت  به  می دهند.  پاسخ  و  کرده  مطرح  را  سواالتشان 
دیگر کاربران قادرند تا به سواالت مطرح شده پاسخ دهند 
یا خود سوال تازه ای را مطرح کنند. نکته ی جالب توجه 
متخصصان  و  شده  شناخته  افراد  حضور  مورد  این  در 
حوزه های مختلف در این وبگاه است که در صورت مطرح 
شاهد  آن ها،  فعالیت  حوزه ی  با  مرتبط  سواالت  شدن 
کاربران  هستیم.  افراد  این  سوی  از  پاسخ هایی  ارائه ی 
نظر  مورد  سوال  تا  دهند  رای  سواالت  تمام  به  می توانند 
شود.  دیده  بیشتر  و  برود  باالتر  شده  مرتب  لیست  در 
دارد.  وجود  نیز  سوال  هر  کردن  دنبال  امکان  همچنین 
برنامک Quora برای اندروید و iOS عرضه شده است و 
شما می توانید به رایگان آن را از کافه بازار یا گوگل پلی 

یا اپ استور دانلود کنید.

ـــی  ـــده مبن ـــدار دهن ـــم هش ـــال عالئ ـــه ح ـــا ب ـــا ت حتم
ـــای  ـــراه را در جایگاه ه ـــتفاده از تلفن هم ـــدم اس ـــر ع ب
ســـوخت دیده اید، یا شاید شـــنیده باشید که استفاده ی 
از تلفن همـــراه در جایگاه هـــای ســـوخت منجـــر 
ــا  ــده و بعضـ ــری شـ ــران ناپذیـ ــوادث جبـ ــه حـ بـ
ویدیوهایـــی هـــم در ایـــن مـــورد منتشـــر شـــده 

ــرا چیســـت؟ ــا حقیقـــت ماجـ اســـت. امـ
ـــن  ـــوی انجم ـــه از س ـــورت گرفت ـــات ص ـــر تحقیق بناب
 )CTIA( ــکا ــراه آمریـ صنعـــت ارتباطـــات تلفن همـ
 American( و موسســـه صنعـــت نفـــت آمریـــکا
و  ســـند  هیچ گونـــه   )Petroleum Institute
ــود  ــر وجـ ــد کوچـــک، مبنـــی بـ ــی، هرچنـ مدرکـ
ــراه  ــتفاده از تلفن همـ ــن اسـ ــاط بیـ ــه ارتبـ هرگونـ
ــوختگیری و وقـــوع آتـــش ســـوزی در  ــگام سـ هنـ

هیـــچ کجـــای دنیـــا وجـــود نـــدارد.
ـــپ  ـــوزی در پم ـــش س ـــوع آت ـــا وق ـــال 200۴ ب در س
بنزینـــی در شـــهر نیوپالتـــز ایالـــت نیویـــورک بـــار 
ــار  ــتین بـ ــرای نخسـ ــه بـ ــایعه کـ ــر ایـــن شـ دیگـ
ــر  ــترده منتشـ ــورت گسـ ــه صـ ــال ۱999  بـ در سـ
ـــد.  ـــانه  ای ش ـــی رس ـــت و حت ـــوت گرف ـــود ق ـــده ب ش
ـــه  ـــد ک ـــخص ش ـــل مش ـــات مفص ـــس از تحقیق ـــا پ ام
علـــت حادثـــه الکتریســـیته ســـاکن بـــوده اســـت. 
ـــت  ـــال آن می رف ـــه احتم ـــز ک ـــابهی نی ـــوادث مش ح
ـــند،  ـــراه باش ـــتفاده از تلفن هم ـــه اس ـــوط ب ـــه  مرب ک
ـــر  ـــا دیگ ـــاکن ی ـــیته س ـــر الکتریس ـــر اث ـــا ب ـــی ی همگ
ــه چهارم  ــی سـ ــور کلـ ــه طـ ــد. بـ ــل بوده انـ عوامـ
حـــوادث آتـــش ســـوزی مراکـــز ســـوختگیری 
مربـــوط بـــه الکتریســـیته ســـاکن و ســـوخت گیری 
بـــا موتـــور روشـــن و مابقـــی مربـــوط بـــه دیگـــر 
ـــورد  ـــک م ـــی ی ـــه حت ـــی ک ـــت، در حال ـــل اس عوام

ــت  ــه ثبـ ــراه بـ ــا تلفن همـ ــاط بـ ــه در ارتبـ حادثـ
نرســـیده اســـت.

ـــدرال  ـــیون ف ـــری، کمیس ـــه ی دیگ ـــن در بیان همچنی
ـــه  ـــچ گون ـــه هی ـــت ک ـــه اس ـــکا گفت ـــات امری ارتباط
ـــایعه  ـــن ش ـــودن ای ـــت ب ـــر درس ـــی ب ـــواهدی مبن ش
ـــن شـــایعه در  ـــه ای ـــی ک ـــدارد. یکـــی از دالیل وجـــود ن
ـــان  ـــود همچن ـــدارک موج ـــواهد و م ـــی ش ـــر تمام براب
ــوت  ــه قـ ــی بـ ــطح جهانـ ــی دارد و در سـ طرفدارانـ
خـــود باقی ســـت، وجـــود عالئـــم هشـــدار دهنـــده 
ـــگام  ـــراه هن ـــن هم ـــتفاده از تلف ـــدم اس ـــر ع ـــی ب مبن

ــه  ــای عرضـ ــی از جایگاه هـ ــوختگیری در برخـ سـ
ـــا  ـــادا” ب ـــی کان ـــیون ایمن ـــت. “کمیس ـــوخت اس س
رد شـــایعه خطرنـــاک بـــودن اســـتفاده از موبایـــل 
در پمـــپ بنزین هـــا دلیـــل وجـــود ایـــن عالمـــت 
را جلوگیـــری از حـــواس پرتـــی هنـــگام پرکـــردن بـــاک 
سوخت اعالم کرده است. باید توجه داشت که هرچند 
اســـتفاده از تلفن همـــراه در پمـــپ بنزین باعـــث انفجار 
نمی شـــود، امـــا می توانـــد میـــزان کنتـــرل و 
ـــوادث  ـــروز ح ـــث ب ـــن آورده و باع ـــرد را پایی ـــت ف دق

دیگـــری شـــود.

به تازگی کلنگ باستان شناسان در قسمت مسکونی شهر 
که  است  کرده  برخورد  سازه هایی  و  دیوار  به  سوخته 
دوره  مبهم ترین  باستان شناسی  هیات  سرپرست  به گفته 
شهر سوخته به شمار می رود و اطالعات درباره آن بسیار 
اندک و ناچیز است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی میراث 
دوره  از  فرسوده ای  دیوارهای  درحال حاضر  فرهنگی، 
چهارم استقرار شهر سوخته پیدا شده که گفته می شود 
با این کشف، این سازه ها باید بر فرضیات و نظریاتی که 
دارد  وجود  سوخته  شهر  استقرار  چهارم  دوره  مورد  در 

تجدید نظر کرد.
 این درحالی است که کشف 39 گور در یک ترانشه، یکی 
دیگر از کشفیات بی سابقه باستان شناسان در شهر سوخته 
تاکنون،  کاوش ها  فصل  اولین  از  زیرا  می رود.  به شمار 
باستان شناسان توانسته بودند فقط ۱8 گور در یک گمانه 
شهر  باستان شناسی  هیات  سرپرست  کنند.  شناسایی  را 
سوخته می گوید: » کشف 39 گور در یک ترانشه و یک 
از جمله شناسایی یک کیسه  اشیای غیرمتعارف  سلسله 
اتفاقات تازه و موضوعات بی سابقه   چرمی نقاشی شده از 

شهر سوخته خبر می دهد.«
در آخرین روزهای کاوش  باستان شناسان در شهر سوخته، 
انبار پارچه های مردم شهر سوخته به همراه یک قربانگاه 
در اتاقک هایی که به تازگی شناسایی شده اند کشف شد. 
سوخته  شهر  باستان شناسی  هیات  سرپرست  که  آنطور 
شهر  در  شده  یافت  پارچه  قطعه  »بزرگترین  می گوید: 
سوخته به طول ۶0 سانتی متر و با عرض ۴0 سانتی متر 

است و در سه طیف مختلف رنگ قهوه ای است.« 
پس از کشف سازه  های معماری ارزشمند و تعدادی دیوار 
قطور در شهر سوخته، چندین اتاقک  در کنار دیوارهایی 
که متعلق به دوره چهارم استقرار منطقه مسکونی شهر 
سوخته است، شناسایی شد. هر چند، کاربری این اتاقک ها 
به طور کامل مشخص نشده، اما در یک اتاقک که ظاهرا 
نزدیک محل ورودی ساختمان بوده نیمی از بقایایی یک 
اسکلت  گاو در کنار کانال بسیار باریکی که احتماال محل 
این  درحالی  بوده کشف شد.  قربانی  جانور  جریان خون 
است که در دو گمانه در شمال دیوار اصلی مقادیر بسیار 
زیادی پارچه  به دست آمد. گفته می شود، بزرگترین قطعه 
پارچه یافت شده در شهر سوخته به طول ۶0 سانتی متر و 
با عرض ۴0 سانتی متر است. این قطعه پارچه دارای سه 

طیف مختلف رنگ قهوه ای است.

از دیربـاز دنباله دارهـا همـواره بـه عنـوان اجرامـی اسـرار 
آسـمان  در  نـاگاه  بـه  آن هـا  می شـدند.  شـناخته  آمیـز 
پدیـدار می شـدند، در میـان سـتاره های آسـمان جابه جـا 
می شـدند، روز بـه روز پرنور تـر شـده و مجـددا پـس از 
مدتـی کـم نـور و از نـگاه مـا ناپدیـد می شـدند. یافته هـا 
و تحقیقـات دانشـمندان در سـال های اخیـر بـه ما نشـان 
داد کـه ایـن اجـرام، کـه بـا دوره هـای تنـاوب متنـوع از 
را  طوالنـی  سـفری  شمسـی  منظومـه ی  دوردسـت های 
بـرای دیدار با خورشـید آغاز می کنند و سـپس بـا عبور از 
کنـار خورشـید در مـدار خـود گردشـی جدیـد را بـه دور 
خورشـید آغـاز می کننـد، چیـزی جـز گلوله هـای برفـی 

تشـکیل شـده از هسـته ی سـنگی یخی با دنباله ای از گاز 
و غبـار نیسـتند.

اکنـون بـار دیگـر ایـن شـب ها، آسـمان میهمـان یکـی 
دیگـر از ایـن اجـرام زیبـا و اسـرار آمیـز اسـت. دنبالـه 
شـناخته   )C/2014 Q2( الوجـوی  نـام  بـا  کـه  داری 
مـی شـود پنجمین دنبالـه داری اسـت که تـری الوجوی، 
اخترشـناس آماتـور اسـترالیایی آن را مرداد ماه امسـال با 
تلسـکوپ آماتوری 8 اینچی اش در صورت فلکی کشـتیدم 
یافـت و از آن عکـس بـرداری کـرد. این دنبالـه دار اکنون 
در آسـمان بـه روشـنایی مناسـبی رسـیده اسـت )از قـدر 
از  خـارج  تاریـک  آسـمان  در  و  می درخشـد(   ۴ ظاهـری 

شـهر بـه صـورت لکـه ای مـه آلـود میـان انبوه سـتارگان 
می شـود.   دیـده 

چنـد روز پیـش یعنـی چهارشـنبه ۱7 دی ایـن دنبالـه 
دار از نزدیک تریـن فاصلـه اش از زمیـن عبـور کـرد کـه 
ایـن موضـوع باعـث شـد الوجوی درخشـان تر از همیشـه 
در آسـمان دیـده شـود. امـا بـه علـت وجـود مـاه بـدر در 
آسـمان، بـه خوبـی دیـده نمـی شـد. اکنـون بـا طلـوع 
دیرهنگام تـر مـاه پـس از غـروب خورشـید، شـامگاه هـر 
روز فرصـت خوبـی اسـت تـا نگاهی به ایـن دنبالـه دار که 
ایـن روزهـا در صورت فلکی ثـور دیده می شـود بیاندازید. 
تلسـکوپ های  از  توانیـد  مـی  شـهر  در  آن  دیـدن  بـرای 

کوچـک یـا دوربین های دوچشـمی بهـره بگیریـد و البته 
در آسـمان های تاریـک و مکان هایـی کـه آلودگـی نـوری 
وجـود نـدارد نیـز می تـوان ایـن دنبالـه دار را بـا چشـم 
غیرمسـلح مشـاهده کرد. دنبالـه دار الوجـوی 27 دی ماه 
کنار یکی از زیباترین خوشـه های سـتاره ای آسـمان یعنی 
خوشـه پرویـن دیـده می¬شـود. همچنین ایـن دنباله دار 
دهـم بهمن مـاه بـه نزدیک تریـن فاصلـه اش از خورشـید 
می رسـد که در ایـن حالت حـدود ۱93 میلیـون کیلومتر 
از خورشـید فاصلـه خواهـد داشـت. اگـر موفـق بـه دیدن 
ایـن دنبالـه دار نشـوید بایـد برای بازگشـت دوبـاره اش تا 

8000 سـال دیگـر منظـر بمانیـد.

ایران
کشف سازه هایی مرتبط با مبهم ترین 

دوره  شهر سوخته

باورهای غیرعلمی
استفاده از موبایل در جایگاه های 

سوخت منجر به آتش سوزی می شود؟

آسمان شب
دنباله دار الوجوی 2014 در اوج روشنایی

بلژیکـــی و فرانســـوی هرکـــدام در  پژوهش گـــران 
تحقیقاتـــی جداگانـــه توانســـتند درمان هـــای جدیـــد 
ـــد. ـــه دهن ـــوع ۱ و 2 ارائ ـــت ن ـــای دیاب ـــرای بیماری ه ب
در ســـه دهه اخیـــر پژوهش گـــران در سراســـر جهـــان 
ــه  ــده کـ ــلول  های لوزالمعـ ــه سـ ــد کـ ــالش کرده انـ تـ
بـــه »ســـلول های بتـــا« معـــروف هســـتند را در 
آزمایشـــگاه بســـازند امـــا تاکنـــون موفـــق نشـــده اند. 
ــه ملـــی  ــگران در موسسـ ــون گروهـــی از پژوهشـ اکنـ
ســـالمت فرانســـه توانســـته اند ایـــن کار را انجـــام 

دهنـــد.

لوزالمعـــده فـــرد ســـالم بـــه طـــور مـــداوم هورمـــون 
انســـولین ترشـــح می کنـــد. امـــا وقتـــی ســـلول های 
ــن  ــد، ایـ ــام ندهنـ ــتی انجـ ــود را بدرسـ ــا، کار خـ بتـ
ــاری  ــه بیمـ ــرد بـ ــورد و فـ ــم می خـ ــر هـ ــادل بـ تعـ

دیابـــت مبتـــال مـــی شـــود.
در دیابـــت نـــوع ۱ سیســـتم دفاعـــی بـــدن بـــه 
ســـلول های بتـــا حملـــه مـــی کنـــد و ایـــن ســـلول ها 
ـــلول  ـــر س ـــار دیگ ـــه بیم ـــد. در نتیج ـــی رون ـــن م از بی
ــاخته  ــش سـ ــم در بدنـ ــولین هـ ــدارد و انسـ ــا نـ بتـ
ــا در  ــلول های بتـ ــوع 2، سـ ــت نـ ــود. در دیابـ نمی شـ

ـــه  ـــد و ب ـــا از کار افتاده ان ـــد، ام ـــود دارن ـــده وج لوزالمع
ــازند.  ــولین نمی سـ ــی انسـ ــدازه کافـ انـ

همزمـــان بـــا دانشـــمندان فرانســـوی، گروهـــی از 
ــه  ــدند کـ ــق شـ ـــز موفـ ــی نی ــران بلژیکـ پژوهش گـ
ـــروزه  ـــد. ام ـــوع 2 بیابن ـــت ن ـــرای دیاب ـــدی ب ـــان جدی درم
ـــج  ـــوع 2 رن ـــت ن ـــی، از دیاب ـــاران دیابت ـــد بیم 85 درص
می برنـــد. ایـــن نـــوع دیابـــت ظاهـــراً بـــه اضافـــه وزن 
ــگاه  ــران دانشـ ــود پژوهش گـ ــوط می شـ ــی مربـ و چاقـ
کاتولیـــک لـــوون در بلژیـــک می گوینـــد کـــه نوعـــی 
ــد  ــه می توانـ ــد کـ ــف کرده انـ ــری در روده کشـ باکتـ
ـــد  ـــوع 2 مفی ـــت ن ـــه دیاب ـــال ب ـــاران مبت ـــان بیم در درم
ــه  ــرد بـ ــه هرفـ ــد کـ ــران می گوینـ ــد. پژوهش گـ باشـ
ـــوع  ـــن ن ـــارد از ای ـــدود صدهزارمیلی ـــط ح ـــور متوس ط

باکتـــری در روده هایـــش دارد. 

گســـترده ای بـــرای یافتـــن فراخورشـــیدی ها صـــورت 
فراخورشـــیدی های  شناســـایی  گرفـــت.  خواهـــد 
ــوی  ــرایط جـ ــات و شـ ــی ترکیبـ ــر و بررسـ نزدیک تـ
آن هـــا یکـــی از هدف هـــای تعیین شـــده بـــرای ایـــن 

ـــت. ـــی اس ـــکوپ فضای تلس

دانش
تلسکوپ فضایی کپلر چند  سیاره  

زمین مانند پیدا کرد

سالمت
کشف 2 راه درمانی تازه برای درمان دیابت

©Gerald Rhemann

فناوری  از هفت کشور صاحب  به عنوان یکی  ایران 
میلیون ها  سال  هر  فضا،  به  زنده  موجود  فرستادن 
کشورهای  به  فضایی  خدمات  از  استفاده  برای  دالر 
صاحب ماهواره پرداخت می کند. این در حالی است 
از ماهواره هایی که  از 50 کشور در جهان  که بیش 

نشریه دیواری واحد اَدونس
شماره 27-نیمه  دوم بهمن 1393 

و وجود یک جست وجوگر  اینترنت  بستر  بومی سازی 
داخلی در شرایط کنونی، که اینترنت یک جزء جدایی 
خارجی،  شرکت های  و   است  ما  همه  برای  ناپذیر 
یا  برای کشورمان مسدود  را  از خدمات شان  بسیاری 
محدود کرده اند یا هر لحظه ممکن است که کلیه ی 
از  است.  ضرورت  یک  کنند  مسدود  را  خدمات شان 
این رو در دهه فجر امسال شاهد رونمایی از نسخه ی 
نهایی موتور جست وجوگر پارسی جو بودیم که نسبت 
به سایر موتورهای جست وجوگر ملی از کیفیت بهتری 

برخوردار است.
با تالش های بی وقفه تیم ۴0 نفره شرکت  پارسی جو 
یزد  دانشگاه  مهندسی  تحقیقات  مرکز  در  پارسی جو 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  حمایت  با 
پیاده سازی شده و با صرف حداقل هزینه و تجهیزات 
ادامه می دهد. در حال حاضر  به رشد و توسعه خود 
موتور پارسی جو بر روی یک بستر توزیع شده شامل 
 300 حدود  در  تاکنون  و  می شود  اجرا  سیستم   30
میلیون صفحه )از 600 میلیون صفحه( را نمایه سازی 
کرده است. همچنین این سامانه مجهز به پردازشگر و 

خطایاب هوشمند فارسی است. 
خدمات پارسی جو شامل جست وجوی: 

1- صفحات وب که در حال حاضر امکان جست وجو 
میلیون   600 از  صفحه  میلیون   300 از  بیش  در 
قرار است جست وجو  به زودی  و  بوده  دارا  را  صفحه 
ضمن،  در  کند.  ممکن  را  صفحه  میلیون   600 در 
اطالعاتی  ارزش  نظر  از  نیز  انتخابی  کیفیت صفحات 

و رتبه بندی بهبود قابل توجهی یافته است.
2- تصویر: در حال حاضر ۴0 میلیون صفحه را تحت 
 100 به  عدد  این  زودی  به  و  می دهد  قرار  پوشش 

از صفحات  تصاویر  این  بیشتر  رسید.  میلیون خواهد 
وب فارسی استخراج شده اند.

از  بیش  هوشمند  صورت  به  سرویس  این  خبر:   -3
100 وبگاه خبرگزاری را دسته بندی کرده و در اختیار 

کاربران قرار می دهد.
دو  ترجمه  قابلیت  این سرویس  ماشینی:  ترجمه   -۴
زبانه متن از فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی و 
پینگلیش به فارسی به همراه فرهنگ واژگان انگلیسی 
به فارسی را دارا است. نسخه آزمایشی این سرویس 
است.  بروزرسانی  و  بهبود  حال  در  روزانه  صورت  به 
ماشینی  ترجمه  روش  بر  مبتنی  ترجمه  سامانه  ی 
هوشمند آماری عمل کرده و از ترجمه ماشینی ترگمان 

که توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیاد سازی شده، 
استفاده می کند.

5- آوا: سرویس آوا امکان جست وجو، دانلود و پخش 
صوت و موسیقی در حجم انبوهی از فایلهای صوتی 
موجود در سطح وب فارسی را در اختیار کاربران قرار 

می دهد.
مقاله ی  میلیون  یک  بین  در  سامانه  این  علمی:   -6
انگلیسی و فارسی جست وجو می کند و بزودی تعداد 

مقاالت تحت پوشش چند برابر خواهد شد.
همچنین نسخه موبایل پارسی جو نیز به بهره برداری 
رسیده است و تمام خدمات باال به آسانی با استفاده از 
گوشی های هوشمند تلفن همراه در دسترس هستند.

اینکه منشـا تولیـد ریزگردهـا بیابان هاي عراق هسـتند 
یـا عربسـتان یـا بسـتر خشـک به جـا مانـده از مجموعه 
اسـت کـه  پیچیـده اي  بحـث  بین النهریـن  تاالب هـاي 
حتـي تصاویـر ماهـواره اي هـم نتوانسـته بـه آن پاسـخ 
دهـد. در برخـي تصاویـر، منشـا غبارهـا، عربسـتان و 
شـمال آفریقـا و گاهـی منشـا غبارهـا بیابان هـاي عراق 
و سـوریه و در مواقعـی نیز بسـتر خشـک و بـه جامانده 
از  مجموعـه اي  گویـي  اسـت.  بین النهریـن  تـاالب  از 
عوامـل دسـت به دسـت هـم داده تـا این غبارها دسـت 
از سـر آسـمان ایـران برندارنـد. از سـوي دیگـر تصاویـر 
منطقـه اي  سـازمان  توسـط  شـده  تهیـه  ماهـواره اي 

محیـط زیسـت خلیـج فارس)راپمـي( نیـز حکایـت از 
ایـن دارد کـه منشـا بسـیاري از ایـن ریزگردهـا همـان 
منطقـه نابودشـده در بین النهریـن اسـت کـه زمانـي نه 
چنـدان دور میزبـان بزرگ ترین تـاالب خاورمیانه بود و 

امـروز بیابانـي خشـک و لم یـزرع اسـت.
هشدار های سازمان ملل متحد

حـدود 10 سـال قبـل برنامـه محیـط زیسـت سـازمان 
ملـل )UNEP( بـا انتشـار گزارشـي از وقایعـي کـه در 
سـطح مجموعـه تاالب هـاي بین النهریـن در حدفاصـل 
بین دو کشـور ایران و عراق رخ داده بود، به کشـورهاي 
منطقـه هشـدار داد که عواقـب این تخریب هـا در کمتر 

از یـک دهـه آینـده بـه یک بحـران تبدیل خواهد شـد. 
سـازمان ملـل در ایـن گـزارش اشـاره کـرد: »فاجعه اي 
کـه در منطقـه بین النهرین بـه وقوع پیوسـته فاجعه اي 
در مقیـاس فجایـع دریاچـه آرال و جنگل هـاي آمازون 
اسـت کـه بزرگ تریـن فجایـع زیسـت محیطـي تاریـخ 
هسـتند.«  ایـن سـازمان در گـزارش خـود اعـالم کرد: 
ایـن یکـي از بدترین فجایع زیسـت محیطي مهندسـي 
شـده توسـط بشـر اسـت که عواقـب آن براي همیشـه 
واقعـه اي  مانـد.  خواهـد  باقـي  جهـان  خاطـره ی  در 
بین النهریـن  تاالب هـاي  درصـد   90 نابـودي  بـا  کـه 
بحـران  از یـک  نمونـه اي  رقـم خـورد،  در خاورمیانـه 
خانمان سـوز اسـت که مي توانـد به افزایـش درگیري ها 
زیسـت  آلودگي هـاي  افزایـش  منطقـه،  در  جنـگ  و 
محیطـي، تهدیـد جوامـع بومـي، نابـودي محوطه هـای 
و گیاهـي و  و زیسـتگاه هاي جانـوري  باستان شناسـي 
افزایـش شـمار پناهنـدگان زیسـت محیطـي و تهدیـد 
حقـوق بشـر بیانجامد. همـان زمان سـازمان ملل اعالم 
کـرد امیدوار اسـت، انتشـار ایـن گزارش بـه عنوان یک 
فراخـوان براي کشـورهاي منطقه و همسـایگان دجله و 
فـرات جـدي تلقـي شـود و راه را براي برقـراري ارتباط 
بهره بـرداري  منظـور  بـه  آنهـا  بیـن  بیشـتر  چـه  هـر 
عادالنـه از منابـع آب و برقـراري صلـح و امنیـت هموار 
کنـد. امـا متاسـفانه ایـن هشـدارها از طـرف هیـچ یک 
از کشـورهاي منطقـه جـدي تلقي نشـد؛ همان طور که 
هشـدار UNEP نسـبت بـه نابـودي دریاچـه ی ارومیه 
هنـوز بعـد از گذشـت ۴ مـاه جـدي تلقـي نشـده تـا 
روزي دیگـر در سـال هاي آتـي بـا بحـران جدیـدي بـه 
نـام »طوفان هـاي نمـک دریاچـه ی ارومیه« در شـمال 
غـرب ایـران مواجـه شـویم! در گـزارش UNEP آمده 
زهکشـي  شـبکه هاي  احـداث  و  سدسـازي  کـه  بـود 

محیط زیست
ریزگرد ها از کجا می آیند؟

ایران
نخستین نیروگاه زباله سوز کشور در 

دهه فجر افتتاح شد

می اندازید  جوش  آب  درون  را  تخم مرغ  که  هنگامی 
مولکولی  بین  پیوندهای  هم شکستن  در  باعث  حرارت 
تغییر  به  شروع  زنجیره ها  و  می شود  )واندروالسی( 
زنجیره ها سپس شروع  این  می کنند.  و شکستن  شکل 
اسید  آمینو  زنجیره های  دیگر  بین  پیوند  برقراری  به 
به  تخم مرغ  سفیده ی  تبدیل  آن  نتیجه ی  که  می کنند 
طوالنی  پختن  است.  سفید  کامال  و  ژالتینی  ماده ای 
و  خود  دور  به  زنجیره ها  پیچیدن  باعث  نیز  آن  مدت 
الستیکی  و  شدن  سفت  درنتیجه  و  آب  راندن  بیرون 
پژوهش  این  در  دانشمندان  شد.  خواهد  سفیده  شدن 
 90 دمای  در  دقیقه   20 مدت  به  را  تخم مرغ  تعدادی 
درجه ی سانتی گراد پختند تا کامال سفت شوند. سپس 
آن ها فرایند را به صورت معکوس اجرا کردند و سفیده ی 
سفت شده را با اضافه کردن اوره به پروتئینی شفاف به 
نام لیزوزوم تبدیل کردند. اوره پیوندهای شیمیایی سفت 

وابستگی  می برند.  هنگفتی  سودهای  ساخته اند  خود 
و  می شود  بیشتر  هرروز  فضایی  مخابرات  به  کشورها 
این حوزه در زمره ی پرسودترین بخش ها در صنعت 
فضایی قرار دارد، در این بازار بزرگ که سهم عمده ی 
آن در اختیار مخابرات فضایی است، خدمات بسیاری 

هوافضا
نگاهی به آخرین تحوالت فناوری 

فضایی در ایران 

دانش
تبدیل تخم مرغ پخته به خام!

فناوری
رونمایی از نسخه ی نهایی
 جست وجوگر  پارسی جو

انسان  هر  میانگین  طور  به  می دهد  نشان  مطالعات 
تولید  تا 2 کیلوگرم ضایعات جامد  در هر روز بین 1 
صنعتي،  ضایعات  شامل  فقط  پسماندها  این  مي کند. 
ساختماني و بیمارستاني نمي شوند. بسته به پیشرفت 
و توسعه در هر منطقه این مقدار به طور قابل توجهي 
مي تواند بیشتر شود.  در کل تخمین زده می شود که 
دور  دنیا  در  زباله  تن  میلیارد   ۴50 حدود  در  روزانه 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  ما  کشور  مي شود.  ریخته 
روز  هر  تهران  در  که  است  شده  زده  تخمین  نیست. 
8000 تن زباله تولید مي شود. در نتیجه کشور ما باید 
فراتر از عمل معمول سوزاندن یا دفن زباله حرکت کند. 
را  زباله ها  این  از  زیادی  در کشورهاي صنعتي، بخش 
در نیروگاه هاي زباله سوز مورد استفاده قرار مي دهند 
که هدف آن کاهش حجم زباله است. تفاله و خاکستر 
باالي  سمیت  بخاطر  سوزاندن  فرآیند  از  باقیمانده 
محل هاي  در  باید  سنگین(  فلزات  اکسین،  )دي  آنها 
انتشار گاز سمي  زیرا خطر  ته نشین شوند.  زباله  دفن 
بهمن    20 منظور  همین  به  دارد.  وجود  اتمسفر  به 
مجتمع  در  کشور  زباله سوز  نیروگاه  نخستین  امسال، 

دفع و پردازش آرادکوه با حضور معاون رییس جمهور، 
دستگاه هایی  مسئوالن  از  جمعی  و  تهران  شهردار 

اجرایی و مدیران شهری به بهره برداری رسید.
نیروگاه زباله سوز مجتمع آرادکوه که با همکاری کشور 
زباله  تن   200 ورودی  ظرفیت  با  شده  ساخته  چین 
توانایی تولید 3 مگاوات- ساعت برق را دارا است. در 
انتقال برق  براساس خط  تولید شده  این سامانه، برق 

و آبیـاري، 90 درصـد از بزرگ تریـن و زیباتریـن تـاالب 
خاورمیانـه را بـه بیابـان و نمکـزار تبدیـل کـرده اسـت. 
تاالب هـاي بین النهریـن در منتهي الیـه رودخانـه کرخـه 
و دجلـه و فـرات قـرار دارند و در ۴0 سـال گذشـته ترکیه 
و عـراق بیـش از 32 سـد بـزرگ روي دو رودخانه دجله و 
فـرات احـداث کردنـد و پروژه هاي بزرگ انتقـال آب مانند 
کانـال صـدام، نیـز وسـعت ایـن مجموعـه تاالب هـا را بـه 

یـک دهـم مقـدار طبیعي خـود تقلیـل داد.
معضل به وجود آمده برای تاالب هورالعظیم

در حـال حاضـر از تـاالب هـور مرکـزي و هورالحمـر فقط 
3 و 6 درصـد و از تـاالب هورالعظیـم در ایـران نیـز فقـط 
30 درصـد باقي مانـده اسـت؛ تاالب هایـی وصف ناپذیـر که 
زمانـي پایه گـذار تمدن هـاي بي شـماري از جملـه تمـدن 
بابلي هـا و سـومري ها بـود. حـاال گـزارش سـازمان ملـل 
نشـان مي دهـد کـه همیـن مسـاحت انـدك باقي مانـده 
انسـاني  فعالیت هـاي  از  ناشـي  بـاالي  ریسـک  بـا  نیـز 
مواجـه اسـت به طوري کـه بتازگـی سـد کرخـه و کاهـش 
آب ورودي بـه هورالعظیـم و نیـز برنامه هـاي آتـي دولـت 
بـراي انتقـال آب کرخـه بـه کویـت یـک تهدیـد بـزرگ 
بـراي همیـن انـدك بقایـای تـاالب محسـوب مي شـود. 
ایـن درحالـي اسـت کـه سـازمان ملل اعـالم کرده اسـت 
هم اکنـون تنهـا فرصـت باقیمانده بـراي ایـران حفاظت از 
تـاالب هورالعظیـم در مرز بیـن ایران و عراق اسـت. با این 
وجـود کماکان شـاهد نابودي تـاالب هورالعظیم هسـتیم، 
زیـرا بـا وجـود تشـدید پدیـده ی گـرد و غبـار، دولـت در 
گذشـته بـا واگـذاري 7500 هکتار از تـاالب هورالعظیم به 
وزارت نفـت بـراي عملیـات اکتشـاف نفـت موافقـت کرد. 
ایـن اراضـي به مدت 30 سـال بـه وزارت نفت واگذار شـد 
کـه نتیجـه ی آن تشـدید بیابان زایـي و نابـودي هـر چـه 
بیشـتر تنها قسـمت باقیمانـده ی تاالب هورالعظیم اسـت.

سرعت  به  قادرند  فضایی  فناوری های  می شود.  ارائه 
قابل  میزان  به  را  کشورها  مخابراتی  ظرفیت های 
شده  باعث  ویژگی ها  همین  دهند.  افزایش  توجهی 
کشور ما نیز برای استفاده از خدمات فضایی به ویژه 
بابت  را  در بخش مخابراتی ساالنه هزینه ی بسیاری 

اجاره ی فرستنده ی ماهواره متحمل شود. 
با توجه به کل بودجه ی فضایی کشور بعید نیست این 
هزینه با بودجه فضایی کشور برابری کرده و حتی از 
برخورداری  می دهد  نشان  امر  این  باشد.  بیشتر  آن 
دیدگاه  از  تنها  ما  برای  مخابراتی  ماهواره  یک  از 
بخش  و  است  ضروری  و  الزم  حد  چه  تا  اقتصادی 
بر روی آن سرمایه گذاری  باید  میزان  تا چه  فضایی 
کند. جدای از این ها نقاط مداری که ایران در فضا در 
اختیار دارد جزو سرمایه های بالقوه کشورمان در فضا 
محسوب می شوند که قرار دادن ماهواره مخابراتی در 
کمک  بزرگ  سرمایه ی  این  حفظ  به  می تواند  آن ها 
کند. زیرا این نقاط که از قبل توسط کشورمان رزرو 
شده اند، در صورت بی استفاده ماندن و قرار نگرفتن 
ماهواره در آن ها از طرف اتحادیه بین المللی مخابرات 
)ITU( از ایران باز پس گرفته شده و به کشور دیگری 

تعلق می گیرد.
در مسیر توسعه فناوری ساخت و پرتاب ماهواره ها، 
توانستند  بهمن  نیمه ی  در  کشورمان  متخصصان 
ماهواره ی فجر را با موفقیت با ماهواره بر سفیر به فضا 
ماهواره ی  دهند.  قرار  زمین  مدار  در  و  کرده  پرتاب 
ملی »فجر« که 50 کیلوگرم وزن دارد، در مدار 250 
تا ۴00 کیلومتری زمین قرار گرفته است. این ماهواره 
قادر است به مدت یک سال و نیم در فضا باقی بماند 
و به تهیه و ارسال تصاویر با قابلیت تفکیک حداکثر 
50 متر به ایستگاه های زمینی بپردازد. ماهواره فجر 
نسل جدید ماهواره امید است و چهارمین ماهواره ی 
زمین  مدار  در  سفیر  بر  ماهواره   با  که  است  ایرانی 
قرار می گیرد. ماهواره ی ایرانی فجر که هم اکنون در 
ارتفاع حدود 360 کیلومتری از سطح زمین در حال 
حرکت است، را می توانید به وسیله اینترنت از طریق 

این لینک ردیابی کنید:
http://www.n2yo.com/?s=40387

کننده سفیده را می شکند و آن ها را از هم باز می کند. 
آن ها سپس این ماده را به وسیله ی فرآیندی که باعث 
بازشدن گره خوردگی های بین زنجیرها و تبدیل ساختار 
به  می شود  پخته شدن  از  پیش  ساختار  به  پروتئین ها 

سفیده ی پیشین قبل از پخته شدن تبدیل کردند.
مطلوب  ساختار  بازیابی  پژوهش  این  اصلی  هدف 
پروتئین ها بود که در روش های پیشین تا چهار روز برای 
چنین کاری زمان نیاز بود اما در این روش فقط چند 
دقیقه برای این کار کافی است. ساختارهای پروتئینی 
نیازمند  آن ها  از  استفاده  که  دارند  وجود  بسیاری 
فرایندی  چنین  دارد.  اولیه  ساختار  به  بازگرداندن شان 
پروتئین های  ساخت  در  بسیاری  کاربردهای  می تواند 
مورد نیاز صنعت و علم داشته باشد و همچنین می تواند 
درمان  تحقیقات  و  مختلف  بیماری های  درمان  در 

سرطان  نقش مهمی ایفا کند. 

موفق  استرالیایی  و  آمریکایی  دانشمندان  از  گروهی 
مخصوص،  هم زن  نوعی  و  اوره  از  استفاده  با  شدند 
تخم مرغ آب پز را به تخم مرغ خام تبدیل کنند. اما واقعا 
تبدیل یک تخم مرغ آب پز شده به یک تخم مرغ خام چه 

کاربردی در زندگی روزمره ما دارد؟
90 درصد یک تخم مرغ از آب تشکیل شده است و 10 
درصد باقی مانده آن نیز پروتئین است که بیشتر ماده ی 
لزج سفیده نیز از همین پروتئین ها ناشی می شود. این 
هم  در  بلند  بسیار  زنجیره های  حقیقت  در  پروتئین ها 
به  که  هستند  آمینواسید هایی  تاخورده ی  و  فرورفته 
رشته های  به  شبیه  مولکولی  بین  نیروهای  وسیله ی 
قرار گرفته اند.  کنار هم  و  تنیده شده  ماکارونی در هم 

متصل  کشور  سراسری  برق  شبکه  به  شده  ساخته 
خواهد شد. فرآیند تولید برق به  این صورت خواهد بود 
که زباله پس از ورود به پیت ورودی زباله، وارد کوره 
می شود تا در دمای 800 الی 1200 درجه سانتیگراد 
سوزانده شود، سپس این حرارت به بویلرها منتقل و 
تبدیل به بخار آب شده و این بخار به سمت توربین ها 

و ژنراتور برای تولید برق هدایت می شود.  کارتون:علیجهانشاهی

فیلم های  از  زیر مجموعه ای  تخیلی  فیلم های علمی- 
یا  به طرح جهان های غیرمحتمل  تخیلی هستند که 
این  در  که  جهانی  می پردازند.  غیرمحتمل  ظاهر  به 
نوع فیلم ها نشان داده می شود در سایه پیشرفت های 
زمانی  که  را  آنچه  و  دارد  قرار  تکنولوژیک  و  علمی 
غیرمحتمل و ناممکن جلوه می کند، واقعی و محتمل 

جلوه می دهد.
علمی-  ادبیات  و  سینما  که  عقیده اند  این  بر  برخی 

نشریه دیواری واحد اَدونس
شماره 26-نیمه  اول بهمن 1393 

کاوشگر  نخستین  تاریخی  فرود  شاهد  آذرماه  اواخر 
 500 فاصله  در  دنباله دار  یک  سطح  روی  رباتیک 
جزو  که  اتفاقی  بودیم؛  زمین  از  کیلومتری  میلیون 
اما  بود.   2014 سال  علمی  رویدادهای  مهم ترین 
سوالی که ممکن است برای ما ایجاد شود این است 
که این تحقیقات چه دستاوردی برای زندگی روزمره 
باز  در  باید  را  سوال  این  جواب  داشت؟  خواهد  ما 
ماموریت های  در  استفاده  مورد  فناوری های  تعریف 
باز  به  مورد می توانیم  این  در  کنیم.  فضایی جستجو 
رزتا  فضاپیمای  در  استفاده  مورد  فناوری های  تعریف 

اشاره کنیم.
یکی از این فناوری ها در دستگاه موسوم به »بطلمیوس« 
استفاده شده است. بطلمیوس یک دستگاه تحلیل گر 
روی  گازی  نمونه های  استشمام  برای  که  است  گاز 
دنباله دار طراحی شده است. شرکت آکسفورد مدیکال 
است.  کرده  وارد  پزشکی  صنایع  به  را  فناوری  این 
آن ها با استفاده از این فناوری در سال 2011 ساخت 
دستگاهی را شروع کردند که بتواند باکتری هایی را که 
معموال منشا آسیب های شکمی و عفونت های منجر به 
سرطان هستند را تشخیص دهد. همین ابزار کاوشگر 
مناطق جنوبی  در  بیماری سل  تشخیص  برای  فیله، 

آفریقا نیز مورد استفاده قرار گرفت.
شرکتی که این قطعه را سوار کرده بود همان فناوری 
استفاده شده در دستگاه تحلیل غبار فضاپیمای رزتا 
را در مهندسی پزشکی و در دستگاه های ثبات بخش 
در جراحی قلب بکار گرفت. وقتی یک جراحی عمل 

تکان  سینه  قفسه  در  قلب  می شود،  انجام  قلب باز 
کار  از  می گیرد  صورت  معموال  که  اقدامی  می خورد. 
دارد.  باالیی  خطر  که  است  قلب  موقتی  انداختن 
و  کرده  کنترل  را  قلب  لرزش های  تازه،  حل  راه  این 
لرزشهای آن را کم می کند و به جراح امکان می دهد 
که در شرایط مناسب تری کار کند، آن هم در حالی 

که قلب همچنان می تپد.

همین ایده در زمینه های دیگری نیز به بهره برداری 
رسیده، حتی در ورزش. وقتی پای اسکی و سرعت در 
میان است، تعادل حرف اول را می زند. این دستگاه 
جلوی لرزش های خطرناک بر روی برف را می گیرد. 

همان کاری که در فضا هم بر عهده دارد. 
فناوری جالب توجه دیگر که در صنایع غذایی به کار 
جرمی  طیف سنج  در  شده  استفاده  فناوری  می آید، 

حال  در  سرعت  به  3بعدی،  پرینترهای  فن آوری 
تا  گرفته  هواپیما  قطعات  از  امروزه  است.  پیشرفت 
فناوری خلق  این  کارگیری  به  با  انسان،  بدن  اعضای 
آمریکا،  موتورز  لوکال  خودروسازی  شرکت  می شود! 
خودرهای  اول  نسل  از  دیترویت  نمایشگاه  در  اخیرا 
که  خودرو  این  کرد.  رونمایی  خود  چاپ شده 
»استارتی« نام دارد در نمایشگاه دیتروت جلوی چشم 
خودروسازی  شرکت  این  شد!!  چاپ  بازدیدکنندگان 
وعده داده تا خودروهای چاپ شده شده خود را تا پایان 
سال 2015 وارد بازار کند. در حال حاضر، برای تولید 
این خودرو با سازنده دیجیتال به 44 ساعت زمان نیاز 
است. سازندگان این خودرو امیدوارند که تا پایان سال 
از آن هم مدت تولید را  به 24 ساعت برسند و پس 
دو  خودروی  این  دهند.  کاهش  ساعت   12 تا   10 به 
نفره می تواند تا 40 کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد. 

در نمایشـگاه بین المللـی کاالهـای الکترونیـک در الس 
وگاس آمریـکا )CES2015(، عبارتـی که بیش از همه 
بـه گـوش می خـورد »اینترنت اشـیا« بـود. امـا اینترنت 

اشـیا چیسـت و قـرار اسـت به مـا چه کمکـی کند؟
اینترنـت اشـیا همان طـور کـه از نـام آن بـر می آیـد به 
معنـی ارتبـاط میان اشـیا از طریق اینترنت اسـت. مثال 
برقـراری ارتبـاط خـودرو بـا درب پارکینـگ از طریـق 
اینترنـت؛ بـه ایـن ترتیـب کـه وقتـی خـودرو نزدیـک 
و حسـگرهای  اینترنـت  از طریـق  پارکینـگ می شـود 
تعبیـه شـده درب پارکینـگ به طـور خودکار باز شـود! 
اینترنـت اشـیا کمـک می کنـد تـا کاربـران از راه دور 

بتواننـد بـر امـور خانـه و وسـایل خانگی کنترل داشـته 
باشـند. همچنیـن اینترنـت بـه یـاری آنهـا می آیـد تا از 
یـک کـودک تنهـا در خانـه مراقبـت کننـد یـا یخچال 
خانـه از طریـق اینترنـت بـه سـوپرمارکت متصل شـود 
و مـواد اولیـه مورد نیـاز غذایـی را کـه صاحبخانه برای 
پخـت آن برنامه ریزی کرده اسـت بـدون حضور خودش 

بـه طـور خـودکار بـه سـوپرمارکت سـفارش دهد.  
بیشـتر  چـه  هـر  نیـز  الکترونیـک  وسـایل  سـازندگان 
ابزارهایـی را تبلیـغ می کردنـد کـه تصـور »خانه هـای 
هوشـمند« را القـا می کـرد؛ خانه هایی که درب هایشـان 
بـه شـکل خـودکار بـاز می شـوند یا بـا باز کـردن درب، 

یـا  می افتنـد  کار  بـه  گرمایشـی  وسـایل  و  چراغ هـا 
آشـپزخانه های دارنـد کـه در آینـده همه کارهـا در آنها 

بـا اینترنـت انجـام می شـود.
شـرکت های سـازنده امیدوارنـد ایـن ابزارها جـای خود 
را در بـازار مصـرف بازکننـد و مصرف کننـدگان بـرای 
آنهـا هزینـه کننـد. در نمایشـگاه امسـال  از  اسـتفاده 
جملـه  از  شـد،  داده  نمایـش  هـم  نرم افـزار  تعـدای 
را  کلیدهایشـان  مـدام  کـه  کسـانی  بـرای  نرم افـزاری 
گـم می کننـد. ایـن افـراد بـا نصـب اپلیکیشـنی روی 
گوشـی های هوشـمند خـود بالفاصلـه می فهمنـد کلید 

گذاشـته اند. کجـا  را 
پرینترهـای 3بعـدی هـم در نمایشـگاه امسـال توجـه 
شـرکت  امسـال  کرده انـد.  جلـب  خـود  بـه  زیـادی 
سیسـتم های 3 بعـدی آخریـن مـدل پرینتـر خـود بـه 
نـام “کیـوب پـرو” را بـه نمایـش گذاشـت. ایـن پرینتر 
رنگ هـای  طیـف  از  رنگـی  هـر  بـا  می توانـد  3بعـدی 
مختلـف ابـزار بسـازد. سـال گذشـته، پرینـت 3 بعـدی 
هنـوز در مراحـل اولیـه بـود و کاربردهـای محـدودی 
داشـت. اما اکنـون وارد فضای ابزارهایی شـده که شـما 
هـر روز بـه کار می بریـد. می توانیـد هر وسـیله ای را که 
در خانـه بـه کار می بریـد، بـا پرینتـر 3بعـدی بسـازید. 
دیگـر کاربـرد ایـن پرینتـر بـه چاپ اشـیای کمیـاب یا 
قطعاتـی کـه بـرای فناوری هـای پیچیـده بـه آنهـا نیاز 
بین المللـی  نمایشـگاه  در  نمی شـود.  محـدود  اسـت، 
CES2015، اشـیای فراوانـی دیـده می شـوند کـه بـا 
پرینترهـای 3بعـدی سـاخته شـده اند. به نظر می رسـد 
پایانـی بـرای کاربردهـای مختلف ایـن پرینترهـا وجود 

ندارد.

فناوری
نمایشگاه  CES2015 در یک نگاه

موسیقی
آغاز فروش بلیت های سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

فناوری  این  از  سازنده  شرکت  است.  رزتا  فضاپیمای 
کرده   استفاده  حشرات  شیمیایی  ردپای  یافتن  برای 
و توانسته این موجودات را در جاهایی که وجودشان 
مضر است ردیابی کند. مثال در اتاق های هتل و حتی 
این  از  تولیدکنندگان موادغذایی می توان  درانبارهای 
در  ناخوانده  مهمانان  این  کردن  پیدا  برای  فناوری 

محل نگهداری مواد خوراکی استفاده کرد.

و در حال حاضر برای مسیرهای کوتاه و شهری تولید 
بهبود  را  آن  کارایی  امیدوارند  سازندگان  اما  می شود، 
بخشند. آن ها می گویند که اگر آن را در بدترین شرایط 
تا شش  پنج  آن حدود  رها کنید، عمر  از خانه  خارج 
کنید  پارکش  پارکینگ   در  اگر  اما  بود.  خواهد  سال 
بسیار  مدت  کنید،  استفاده  آن  از  عادی  صورت  به  و 
عمدتا  این خودرو  به عالوه  کرد.  کار خواهد  بیشتری 
بازیافت می شود. بنابراین خبر خوب این است که که 
هنگامی که خودرو هنوز کار می کند، اگر تصادف کنید 
ببیند، می توانید  به هر دلیل آسیب  از آن  یا قطعه  ای 
و  بیاندازید  دور  نمی شود،  بازیافت  که  را  قسمت هایی 
با بازیافت سایر بخش ها و فروش آن ها، یک خودروی 
بازار  به   2015 سال  پایان  تا  استارتی،  بخرید.  جدید 
یورو  هزار   25 تا   15 حدود  آن  قیمت  و  آمد  خواهد 

)حدود 65 تا 105 میلیون تومان( خواهد بود.

باشید که هرگز قرار نیست آنچه در یک فیلم علمی- 
تخیلی می بینید برمبنای اصول پذیرفته شده ی علمی 
و مورد تائید همه دانشمندان و عاری از خیال پردازی 

هنرمندانه باشند.
و  علوم  حوزه های  همه  به  تخیلی  علمی-  سینمای 
این موضوع های  بین  از  ولی  فناوری مربوط می شود ؛ 
قرار  توجه  مورد  همه  از  بیش  موضوع  چهار  متنوع، 
گرفته اند و احتماال فیلم های علمی- تخیلی را بیشتر 
با این موضوعات می شناسید: سفر های فضایی، سفر 
آینده  و  خارق العاده  پزشکی  پیشرفت های  زمان،  در 
زندگی بشر و غرق شدن در ابزارهای ساخته شده به 
دست بشر که به نحوی گریز ناپذیر زندگی انسان های 
مانند  ابزاری  خصوص  به  کرده اند ،  تسخیر  را  آینده 

رایانه های متفکر و ربات های انسان نما.
است  مدتی  که  تجربه«  و  »هنر  سینمایی  گروه 

به  دست  اخیرا  کرده،  آغاز  را  خود  رسمی  فعالیت 
اکران فیلم های علمی- تخیلی زده است. از این میان 
فضایی«  ادیسه   :2001« سینمایی  فیلم  به  توان  می 
اشاره کرد که براساس کتابی با همین نام از نویسنده  
آرتور  تخیلی،  علمی-  داستان های  آشنای  نام  و  فقید 

سی کالرک ساخته شده است. 
فیلم اینتراستالر )به معنی میان ستاره ای( نیز نام فیلم 
روی  پیش  چندماه  که  است  دیگری  تخیلی  علمی- 
پرده ی سینما رفت و اکنون می توانیم تا به تماشای آن 
بپردازیم. پردیس سینمایی قلهک برای روز 2۹ بهمن 
برنامه ی اکران این فیلم را در نظر گرفته است. از این 
فیلم به عنوان یکی از کم اشتباه ترین فیلم های علمی- 
هستید  عالقه مند  علم  به  اگر  می شود.  یاد  تخیلی 
کوروش  پردیس  تک  سینما  در  را  فیلم ها  این  دیدن 
و همین طور پردیس سینمایی قلهک از دست ندهید.

رخدادهای  بر  و  دارند  آینده نگرانه  دیدگاهی  تخیلی 
مثال  برای  شده اند.  ریزی  پایه  ما  جهان  روی  پیش 
برای  بشر  کوشش های  از  نمونه ای  فضایی  فیلم های 
انجام طرح هایی است که در آینده  سفرهای فضایی و 
محتمل به نظر می رسد. این ژانر از فیلم های سینمایی 
تمام هویت و ذات خود را مدیون گمانه زنی هایی است 
که از علوم انسانی، ادبیات و دانش روز وام گرفته است. 
نکته مهم در این ژانر نام علمی نام است. در نظر داشته 

سینما
اکران فیلم های علمی- تخیلی در گروه سینمایی هنر و تجربه

ماشین
خودروهای پرینت شده تا پایان سال 2015 به بازار می آیند

دانش
تحقیق در میلیون ها کیلومتر دورتر؛ 

این کار اثری در زندگی ما دارد؟

فروش بلیت های سی امین جشنواره بین المللی موسیقی 
فجر در حالی آغاز می شود که در این دوره 11۹ گروه در 
قالب گروه نوازی و تک نوازی در 2 بخش رقابتی و جنبی 
شاخه  در  رقابتی  بخش  در  رفت.  خواهند  صحنه  روی 
موسیقی  بخش  گروه،  در   10 ایرانی  کالسیک  موسیقی 
کالسیک غیرایرانی 6 گروه و در بخش آواز جمعی 8 گروه 

به اجرا می پردازند. 
بخش جنبی جشنواره نیز در شاخه های بین الملل، پاپ، 
بانوان، نسلی دیگر، استعدادهای  ایرانی،   نواحی، موسیقی 
تک نواز  و  گروه   10 می شود.  برگزار  کودک  و  درخشان 
گروه   8 پاپ،  شاخه  در  گروه   13 بین الملل،  شاخه  در 
در شاخه موسیقی نواحی، 7 گروه در شاخه بانوان، 13 
نوازنده و گروه در شاخه نسلی دیگر، 24 گروه و نوازنده 
شاخه  در  گروه   3 و  درخشان  استعدادهای  شاخه  در 
موسیقی کودک و نوجوان، 16 گروه نیز در بخش جنبی 

و خارج از این بخش بندی ها روی صحنه می روند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره  سی ام: علی ترابی دبیر 
اجرایی این دوره از جشنواره گفت: امسال شاهد حضور 
همه گونه های فعال موسیقی کشور در جشنواره خواهیم 

بود به طوری که نمایندگانی از ژانرهای نواحی، کالسیک، 
 سنتی و پاپ  در سالن های مختلف به روی صحنه خواهند 

رفت. 
داد: در جشنواره سی ام موسیقی فجر همانند  ادامه  وی 
دو دوره گذشته تمرکز اصلی موسیقی کالسیک ایرانی در 
بخش نسلی دیگر و تمرکز اصلی موسیقی کالسیک غیر 

ایرانی در بخش استعدادهای درخشان است.
و  گیشه ای  صورت  به  جشنواره  از  دوره  این  بلیت های 
اینترنتی قابل دسترس است. بر این اساس، فروش بلیت 
و    www.iranconcert.com وبسایت  طریق  از  ها 
تمامی مراکز معتبر فروش بلیت جشنواره قابل تهیه است.
سی امین  برنامه های  میزبان  تهران  تاالر  هفت  امسال 
رودکی،  تاالرهای وحدت،  است.  فجر  جشنواره موسیقی 
ایوان شمس، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای ارسباران، 
میزبان  میالد  برج  همایش های  مرکز  و  آزادی  برج 
گروه های شرکت کننده در سی امین جشنواره بین المللی 

موسیقی فجر هستند.
سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن  تا 

یکم اسفند برگزار می شود.

 اردوهاي آمادگي مرحله ي دوم المپيادهاي کشوري

)Adv.(  آشنایي با مركز آموزش پيشرفته و المپياد هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی

برگزاری اردوهای تفریحی و مطالعاتی
  اردوی افتتاحيه پایه نهم )علمی تفریحی(

  اردوی تفریحی پایه نهم
  اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم المپياد در ابتدای سال تحصيلي، نوروز و اردیبهشت ماه هر سال 

)ویژه آزمون مرحله دوم المپياد(  
  اردوهای تفریحی و مطالعاتی پایه دوازدهم )پيش دانشگاهی(
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 آزمايشگاه زيست شناسي

 اردوهاي رصدي

 حضور در نمايشگاه پژوهشي صنايع هوايي کيش

 اردوي آمادگي مرحله ي اول المپيادهاي کشوري اردوي مطالعاتي گروه کنکور پيشرفته

وجود آزمایشگاه های پيشرفته
در آموزش هـای امـروزی اگـر بخواهيـم درک دانش آمـوزان نسـبت به فرآیندهای علمی عميق تر باشـد، الزم اسـت آنها را درگير مشـاهده 
و اجـرای برخـی از پدیده هـای علمـی كنيـم. آزمایشـگاه های واحد آمـوزش پيشـرفته  )Advanced( به ایـن منظور طراحـی و راه اندازی 

شـده و گروه های آموزشـی المپيادی و كنکور پيشـرفته را پشـتيبانی می كند.

)Adv.(  آشنایي بامركز آموزش پيشرفته و المپياد هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی
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 شركت در مسابقات فرهنگیـ   هنری  ـ ورزشی
 جشنواره همساز و نمایش

 جشنواره گلبانگ سرود و سينما مدرسه
دانش آمـوزان واحـد آمـوزش پيشـرفته  ).Adv( مانند دیگر واحدهای آموزشـی مجتمع عالمه طباطبایـی در برنامه های فرهنگیـ  هنری  
و ورزشـی همچون مسـابقات موسـيقی همسـاز، جشـنواره نمایش، جشـنواره سـينما مدرسـه، جشـنواره گلبانگ سـرود، بهشـت انس و 

همچنيـن المپيادهای ورزشـی مجتمع حضوري فعـال دارند. 

 تقدير از برگزيدگان جشنواره موسيقي همساز

 شرکت در گلبانگ سرود

 تجليل از مدال آوران در گلبانگ سرود

 شرکت در مسابقات ورزشي

نگاهی به حضور دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایی

در المپيادهای بين المللی و كسب مدال  در این مسابقات

فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي
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 مدال آوران طالي کشوري - 1391



 مسابقات المپياد جهاني نجوم - 2014  روماني

 مسابقات المپياد جهاني رياضي - 2009  آلمان، خشايار خسروي طالي جهاني

 مسابقات المپياد جهاني نجوم - 2005  چين

 مسابقات المپياد جهاني نجوم -2011 - لهستان

 مســابقات المپيــاد جهاني نجوم 
2011 - لهستان



 محمدرضا امينيان- برنده مدال نقره  جهانی
المپياد رياضی )چين 2016(

 کيان نجيمي- برنده نقره جهانی 
المپياد زيست شناسی )ويتنام2016(

)Adv.(  آشنایي بامركز آموزش پيشرفته و المپياد هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی

 مسابقات المپياد جهاني فيزيك  2010 - کرواسي
علي  محمد پزنده، برنز جهاني )سمت چپ(

اردالن خضرايي، نقره جهاني )که در اين عکس حضور ندارد(

 مسابقات المپياد جهاني شيمي  2010 - ژاپن
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 مسابقات المپياد جهاني رياضي 2009 آلمان - خشايار خسروي، طالي جهاني

 مسابقات المپياد جهاني رياضي 2013 برزيل - الك بدرويا، طالي جهاني- گودرز مهر، برنز جهاني
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عالمه طباطبایي

طال جــهاني
1

نام: خشایار خسروي *
رشته: ریاضي

كشور: آلمان)2009(

طال كشوري - 1387

پنجاهمين المپياد جهاني ریاضي - 1388، آلمان
International Mathematical Olympia, 2009, Germany

پنجاهمين المپياد جهاني ریاضي كه در كشــور آلمان برگزار شد اهميت ویژه اي داشت به طوري 
كه در حاشــيه ي برگزاري آن ریاضي دانان بزرگي از جهان كه در دوره ي نوجواني خود مقام هایي 

در المپيادهاي ریاضي داشتند به سخنراني پرداختند.
در این دوره كه از 10 تا 22 جوالي 2009 برگزار شد 105 كشور جهان حضور داشتند كه تيم 
ایران مقام پانزدهم جهان را از آن خود كرد. 6 دانش آموز عضو این تيم توانستند یک مدال برنز، 

چهار مدال نقره و یک مدال طال به دست آوردند.

2 طال كشوري - 1391 و 1390 رشته ریاضي
1 نقره كشوري - رشته كامپيوتر

طال جــهاني
2

نام: الك بدرویا
رشته: ریاضي

كشور: برزیل )2013(

پنجاه و چهارمين المپياد جهاني ریاضي - 1392، كلمبيا
 54th International Mathematical Olympiad, 2013, Colombia

پنجاه و چهارمين المپياد جهاني ریاضي 27 تيرماه لغایت 6 مردادماه 1392 در شــهر »سانتامارتا« 
در كشور كلمبيا برگزار شد. در این مسابقات 6 دانش آموز عضو تيم ایران توانستند با كسب دو مدال 
طال، سه مدال نقره و یک مدال برنز در ميان تيم هاي شركت كننده از 97 كشور به مقام دهم جهان 

شوند. قابل ذكر است كه در این مسابقات تمامي كشورهاي اروپایي پس از تيم ایران قرار گرفتند.

* خشایار خسروی در سال 1393 در رشته دكترای پيوسته ریاضی دانشگاه استفورد پذیرفته شد.
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طالونقره جــهاني
3

نام: شایان ناظمي
رشته: نجوم

كشور: یونان )2013(

طال كشوري - 1391

هفتمين المپياد جهاني نجوم - 1392، یونان
7th International Olympiad astronomy & astrophysics, 2013, Greece

هفتمين المپياد جهاني نجوم و اختر فيزیک با حضور 39 كشور از 4 لغایت 14 مرداد 1392 برگزار 
شد و تيم ایران با  كسب 151/9 امتياز به رتبه دوازدهم جهان نائل آمد. این مسابقات در كشور یونان 
برگزار شد. شایان ناظمي در این مسابقات در بخش اصلي موفق به كسب مدال نقره و در بخش تئوري 

موفق به كسب طالي بهترین نتيجه تئوري جهان شد.

طال كشوري - 1391
طال جــهاني

4

نام: مهرگان درودیاني
رشته: نجوم

كشور: یونان )2013(

قابل ذكر است مهرگان درودیاني با كسب مدال طالي جهاني در این مسابقات با كسب رتبه هشتم در 
ميان 200 دانش آموز شركت كننده بهترین رتبه انفرادي مجموع تيم ایران را كسب كرد.

مدال آوران المپيادهاي جهاني و كشوري  مجتمع عالمه طباطبایي )از سال 1377 تا سال 1396(

هفتمين المپياد جهاني نجوم - 1392، یونان
7th International Olympiad astronomy & astrophysics, 2013, Greece
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طال جــهاني
5

نام: علي زینالي
رشته: نجوم

كشور: روماني )2014(

طال كشوري - 1392

هشتمين المپياد جهاني نجوم- 1393
8th International Olympiad astronomy & astrophysics, 2014, Romania

هشتمين المپياد جهاني نجوم و اختر فيزیک با شركت 45 تيم از 37 كشور مردادماه 1393 در 
كشــور روماني برگزار شد و تيم ایران با كسب 4 مدال طال و 6 مدال نقره به مقام نائب قهرماني 

جهان نایل شد.

طال كشوري - 1392
طال جــهاني

6

نام: یزدان بابازاده
رشته: نجوم

كشور: روماني )2014(

هشتمين المپياد جهاني نجوم- 1393
8th International Olympiad astronomy & astrophysics, 2014, Romania

یزدان بابازاده و علي زینالي دو شــركت كننده تيم نجوم واحد .Adv عالمه طباطبایي در مسابقات 
جهاني 2014 نجوم و اختر فيزیک روماني بودند كه هر دو نفر موفق به كسب مدال طال شدند.

الزم به ذكر است یزدان بابازاده طالي یك تيم ایران و نفر دوم جهان شد.
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طال جــهاني و كاپ طالي بخش تئوري مسابقات
7

نام: علي زارع
رشته: نجوم

كشور: اندونزي )2015(

طال كشوري - 1393

نهمين المپياد جهانی نجوم و اختر فيزیك - 1394، اندونزی
9th International Olympiad On Astronomy & Astrophysics, 2015, indonesia

نهميـن المپيـاد جهانـي نجـوم و اختـر فيزیـک در سـال 2015 بـراي بـار دوم در كشـور 
اندونـزی برگـزار شـد كـه تيـم ایران موفق به كسـب 3 مدال طـال، 4 مدال نقـره و 3 مدال 

برنـز شـد و در رده بنـدی تيمـی، در رتبـه اول جهان قـرار گرفت. 

مدال آوران المپيادهاي جهاني و كشوري  مجتمع عالمه طباطبایي )از سال 1377 تا سال 1396(

نقــره جــهاني
8

نام: سيدمحمد سيدصالحي
رشته: ریاضي

كشور: آفریقاي جنوبي )2014(

طال كشوري - 1392

پنجاه وپنجمين المپياد جهاني ریاضي - 1393، آفریقاي جنوبي
 55th International Mathematical Olympiad, 2014, South Africa

پنجاه و پنجمين المپياد جهاني ریاضي، مردادماه 1393 در كشور آفریقاي جنوبي با شركت 
101 كشــور جهان برگزار شد و تيم ایران با كســب 4 مدال نقره و دو مدال برنز به مقام 

بيست و یکم جهان رسيد.
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طال كشوري - 1392
نقــره جــهاني

9

نام: ایلياد رمضاني
رشته: كامپيوتر

كشور: تایوان )2014(

بيست و ششمين المپياد جهاني كامپيوتر- تایوان 1393
26th International Olympiad Informatics, 2014, Taiwan

بيست وششمين المپياد جهاني كامپيوتر تيرماه 1393 در كشور تایوان با حضور 81 كشور 
جهان برگزار شد و تيم ایران در این مسابقات به مقام سوم جهان دست یافت.

دو طال كشوري - 1386 و 1387
نقـره جــهاني

10

نام: ميالد بخشي زاده
رشته: ریاضي

كشور: اسپانيا )2008(

چهل ونهمين المپياد جهاني ریاضي - 1388، اسپانيا
 49th International Mathematical Olympiad, 2008, Spania

تيم شش نفره دانش آموزان جمهوری اسالمی موفق شد با كسب یک مدال طال و پنج مدال نقره مقام 
پنجم چهل و نهمين المپياد جهانی ریاضی در كشور اسپانيا را كسب كند. در این المپياد آقای كسری 
احمدی به مدال طال و آقایان ميالد بخشــی زاده، امير سپهری، محمد جهانگشایی، نيما حميدی و 
محمد مهدی یزدی به مدال نقره دست یافتند. شایان ذكر است چهل و نهمين المپياد جهانی ریاضی 
كه از معتبرترین مســابقات از نوع خود در جهان به شــمار می رود با حضور 624 دانش آموز از 104 

كشور جهان در شهر مادرید برگزار شد.
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طال كشوري - 1386
نقره جـهاني

11

نام: محمدرضا تکاپویي *
رشته: ریاضي

كشور: ویتنام )2007(

چهل وهشتمين المپياد جهاني ریاضي - 1387، ویتنام
 48th International Mathematical Olympiad, 2007, Vietnam

تيم دانش آموزي ایران در چهل و هشتمين المپياد جهاني ریاضي در ویتنام، با كسب شش مدال رتبه 
دوازدهم جهان را كســب كرد. در این مســابقات كشور روسيه، چين و ویتنام به ترتيب مقام هاي اول 
تا سوم را از آن خود كردند. تيم شش نفره المپياد ریاضي جمهوري اسالمي ایران سال قبل آن نيز با 
كسب سه مدال طال و سه مدال نقره به مقام هشتم المپياد جهاني ریاضي در اسلووني دست یافته بود. 
محمد رضا تکاپویي كه پيشتر مدال طال و برنز كشوري را كسب كرده بود در این سال توانست براي 

كشورمان افتخار آفریني كند.

طال كشوري - 1386
نقــره جــهاني

12

نام: سعيدهادیخانلو
رشته: ریاضي

كشور: ویتنام )2007(

سعيد  هادي خانلو در رشته ي ریاضي دانشگاه صنعتي شریف تحصيل كرده است. وي سال 84 به مجتمع عالمه 
طباطبایي آمد و در سال 86 وارد دانشگاه صنعتي شریف شد. سعيد هادي خانلو یکي از اعضاي تيم شش نفره ایران 
در چهل و هشتمين المپياد جهانی ریاضی كه در تيرماه سال 1387 در »هانوی« ویتنام برگزار شد بود. وي با 
كسب مدال با ارزش نقره جهاني در این رشته برگ زریني به افتخارات تيم هاي ایراني و مجتمع عالمه طباطبایي 
افزود. وي در خصوص ادامه تحصيل در خارج از كشور اعتقاد دارد كه باید اداي دین به ميهن و كشورش كند و 

مي گوید: »دوست دارم به كشور خود خدمت كنم.« )چاپ شده در نشریه جوانه اندیشه شماره ي 54-53 - ص50(

چهل وهشتمين المپياد جهاني ریاضي - 1387، ویتنام
 48th International Mathematical Olympiad, 2007, Vietnam

* محمدرضا تکاپویي در سال 1392 در رشته ي دكتراي پيوسته ریاضي دانشگاه استنفورد پذیرفته شد.
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طال كشوري - 1394
نقــره جــهاني

13

نام: محمدرضا امينيان
رشته: ریاضي

كشور: چين )2016(

پس از تالش فراوان دانش پژوهان سراســر كشور و پایان یافتن مسابقه ای بزرگ كه از سال 
1393 آغاز شده بود، تيم های اعزامی ایران به المپياد جهانی ریاضی چين )شهر هنگ كنگ( 
در سال 1395 )2016 ميالدی( اعالم گردید. این دوره از مسابقات از 16 تا 26 تيرماه سال 
جاری برگزار شــد كه محمدرضا امينيان موفق به كسب مدال نقره جهاني و كسب رتبه ی 

نخست در تيم اعزامی ایران گردید.

نقـره جـهاني
14

نام: فرهود رستم خاني
رشته: ریاضی

كشور: برزیل )2017(

پنجاه وهشتمين دوره المپياد جهانی ریاضي - برزیل، 2017
58 th IMO 2017 - International Mathematical Olympiad ,Brazil

پنجاه و هشتمين دوره المپياد جهاني ریاضي كه در شهر ریودوژانيروي كشور برزیل برگزارشد موفق به 
كسب مدال نقره گردید. در این رقابت ها كه با حضور 111 كشور برگزار شد تيم كشورمان موفق به كسب 
دو مدال طال، 3 نقره و یک برنز شد و بعد ازكشورهاي كره جنوبی، ویتنام، چين و آمریکا رتبه پنجم این 

دوره از مسابقات جهانی را كسب كرد.

طال كشوري - 1396

پنجاه و هفتمين المپياد جهاني ریاضي- 1395، چين
57 th IMO 2016 - International Mathematical Olympiad
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چهل ودومين المپياد جهاني فيزیك - 1390، تایلند
42st International Physics Olympia, 2011, Thailand

نقــره جــهاني
16

نام: مسعود محمدي ارزنق
رشته: فيزیك

كشور: تایلند )2011(

»مدرســه عالمه طباطبایي مدرسه ي خوبي بود. در مسير درســت حركت مي كرد. من قبل از 
دبيرستان اصالً نمي دانستم المپياد چيست« این صحبتي است كه مسعود محمدي ارزنق در گفت وگو 
با نشریه ي داخلي مجتمع عالمه طباطبایي عنوان مي كند. وي در این مصاحبه مي گوید: »من امام علي)ع( را 
خيلي دوست دارم و ایشان الگویم هستند. شخص »عالمه طباطبایي« را هم دوست دارم چون ایشان هم به 
لحاظ علمي و هم به لحاظ مذهبي جایگاه خوبي داشتند. این خيلي برایم جالب بود وقتي شنيدم این چنين 

آدمي مساله ي ریاضي هم حل مي كرده و انگيزه ام خيلي باال رفت.« )چاپ شده در نشریه اندیشه خانواده شماره 21 - ص38(

طال كشوري - 1389

نقـره جـهاني
15

نام: اردالن خضرایي
رشته: فيزیك

كشور: كرواسي )2010(

چهل ویکمين المپياد جهاني فيزیك - 1389، كرواسي
41st International Physics Olympia, 2010, Croatia

چهل و یکمين المپياد جهانی فيزیک با حضور 96 كشــور جهان در شهر زاگرب كرواسی برگزار شد و 
تيم المپياد جهانی جمهوری اســالمی ایران توانســت در این دوره یک مدال نقره، سه مدال برنز و یک 
دیپلم افتخار كسب كند. در این مسابقات اردالن خضرایی )مدال نقره( و علی محمدپزنده )مدال برنز( از 
دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایي، دو مدال از چهار مدال تيم ایران را كسب نمودند. حضور چشمگير 
دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایي در رشته هاي مختلف المپيادي همواره در كسب مدال هاي رنگارنگ 

و كسب افتخار براي كشور عزیزمان برجسته و مهم بوده است.

طال كشوري - 1388
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دو مدال نقره جهاني
19

نام: آرش دليجاني *
رشته: نجوم

كشور: هند)2006( اكراین)2007(

یازدهمين المپياد جهاني نجوم 
1385، هند

International Astronomy Olympia, 
2006, India

دوازدهمين المپياد جهاني نجوم 
1386، اكراین

International Astronomy Olympia, 
2007, Ukraine

در سال 2005 تيم اعزامي جمهوري اسالمي براي المپياد جهاني نجوم نتوانسته بود مدالي كسب 
كند اما در یازدهمين المپياد جهاني نجوم كه در هند برگزار شــد تيم ایران با مجموع 5 مدال 
به مقام سومي جهان رسيد. در این دوره تيم ایران یک مدال طال، دو مدال نقره و دو مدال برنز 
كسب نمود. آرش دليجاني در این مسابقات موفق شد مدال نقره را بدست آورد. این افتخار براي 
دوسال متوالي یعني سال 2007 اكراین هم براي آرش تکرار شد و افتخاري به افتخارات مجتمع 

عالمه طباطبایي و تيم جمهوري اسالمي ایران افزود.

دو طال كشوري - 1385 و 1386

* آرش دليجاني در سال 1394 از دانشگاه MIT فارغ التحصيل شد

طال و نقره كشوري - 1395 و 1394
نقــره جــهاني

18

نام: سيد ارشيا رضوی
رشته:  فيزیك

كشور: اندونزی )2017(
در چهل و هشتمين دوره ي المپياد جهاني فيزیک كه در شهر یوگياكارتاي كشور اندونزي برگزار شد، سيد ارشيا 
رضوي و عرفان عباسقلي نژاد دانش آموزان واحد ادونس توانستند با كسب دو مدال نقره جهاني مهر تایيدي بر 
توانایي هاي خود و نيز سيستم آموزشي مجتمع عالمه طباطبایي بزنند. »ارشيا می گوید: بين نجوم و فيزیك 
دومي را انتخاب كردم. این دو رشته خيلي به هم نزدیك هستند، اما جذابيت فيزیك به خاطر سخت 
تر بودنش است. سال دوم دبيرستان كه بودم مدال نقره المپياد فيزیك كشوري نصيبم شد و در سال 
سوم مدال طال. سپس به جرگه تيم ملي كشور پيوستم و جزو پنج نفر نهایي براي اعزام به المپياد 

جهاني شدم.« )چاپ شده در نشریه اندیشه خانواده شماره 71 - ص4(
چهل و هشتمين دوره ي المپياد جهاني فيزیك - اندونزی 2017

48st International Physics Olympiad (IPhO) ,2018, Yogyakarta-Indonesia

طال و نقره كشوري - 1395 و 1394
نقــره جــهاني

17

نام: عرفان عباسقلی نژاد
رشته:  فيزیك

كشور: اندونزی )2017(

چهل و هشتمين دوره ي المپياد جهاني فيزیک از تاریخ 25 تير1396 لغایت دوم مرداد ماه در شهر یوگياكارتاي 
كشور اندونزي برگزار شد. این مسابقات در دانشگاه محمدیه یوگياكارتا برگزار شد. در این رقابت ها سيد ارشيا 
رضوي و عرفان عباســقلي نژاد دانش آموزان واحد ادونس توانستند با كسب دو مدال نقره جهاني مهر تایيدي 
بر توانایي هاي خود و نيز سيســتم آموزشي مجتمع عالمه طباطبایي بزنند. »عرفان می گوید: من سال سوم 
راهنمایي در كالس هاي پيش ادونس واحد ميرداماد با بحث المپياد آشنا شدم و همين بهانه اي شد 

تا به واحد ادونس بيایم و المپياد را انتخاب كنم.« )چاپ شده در نشریه اندیشه خانواده شماره 71 - ص4(
چهل و هشتمين دوره ي المپياد جهاني فيزیك - اندونزی 2017

48st International Physics Olympiad (IPhO) ,2018, Yogyakarta-Indonesia

نقره )تيمي( و برنز )انفرادي(
20

نام: پرهام پرسنده خيال *
رشته: نجوم

كشور: لهستان )2011(

پنجمين المپياد جهاني نجوم - 1390، لهستان
International Mathematical Olympia, 2011, Poland

پرهام پرسنده خيال در گفت وگو با نشریه جوانه اندیشه مجتمع مي گوید: »مدال نقره نتيجه ي تالش همه ي 
بچه ها بود. امتحانات گروهي طوري طراحي مي شود كه همکاري در آن ها نقش خيلي مهمي دارد. چون اولين 
سالي بود كه این مسابقات برگزار مي شد، فرم مسابقه هنوز جا نيفتاده بود. بدشانسي آوردیم كه دوم شدیم. در 
امتحانات گروهي، زمان مهم است. در صورتي كه برگه را دیر تحویل دهيد، به نمره تان ضریبي تعلق مي گيرد 
و نمره تان را پایين مي آورد. نمره ي خام ما از همه ي گروه ها بيشتر بود، اما چون برگه را 4 دقيقه دیرتر تحویل 

دادیم، مقام دوم را كسب كردیم. )چاپ شده در نشریه شماره 59 جوانه اندیشه مجتمع عالمه طباطبایي - ص18(

طال كشوري - 1389

* پرهام پرسنده خيال در سال 1394 در رشته كارشناسي ارشد برق در اینستيتوتکنولوژي cal Tech پذیرفته شد.
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نقـره جـهاني
21

نام: آرین هاشمي طالخونچه*
رشته: نجوم

كشور: لهستان )2011(

پنجمين المپياد جهاني نجوم - 1390، لهستان
5th International Astronomy Olympia, 2011, Poland

»نجوم از كودكي تمام زندگي ام بوده اســت« این صحبتي است كه آرین  هاشمي در گفت وگو با 
نشــریه داخلي مجتمع عالمه طباطبایي عنوان كرده است. وي از 5-6 سالگي فعاليت نجومي اش را با 
شركت در كالس هاي رصد آغاز كرد. وي موفق شد در سن 18 سالگي مدال نقره ي مسابقات جهاني را 
به دست بياورد و در رشته ي مهندسي برق دانشگاه شریف تحصيل كند. وي در توضيح مدالي كه گرفته 
مي گوید: »روندي كه براي گرفتن مدال طي كرده ام، اهميت بيشتري دارد. نحوه ي برنامه ریزي و نحوه ي 

درس خواندن، خيلي برایم مهم تر است«. )نشریه شماره 59 جوانه اندیشه - ص 22(

طال كشوري - 1389

* آرین هاشمي در سال 1394 در رشته كارشناسي ارشد برق در اینستيتوتکنولوژي cal Tech پذیرفته شد.
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نقره جـهاني
22

نام: فرزاد فتحي
رشته: نجوم

كشور: برزیل )2012(

فرزاد فتحي نيز كه تا قبل از ورود به مجتمع مثل بسياري از دانش آموزان دیگر تجربه ي چنداني در 
نجوم نداشته در مورد این علم مي گوید: »نجوم علمي است كه علم هاي دیگر را در خود دارد. ریاضي 
و فيزیک در آن هست. ممکن است مردم دانشمندان معاصر خود را نشناسند اما همه فيزیکدان هاي 
معاصر خود را مي شناسند. همه پروژه هاي بزرگ امروز جهان، پروژه هاي نجومي است. از طرفي شما 
مي توانيد بدون هيچ هزینه اي به آسمان نگاه كنيد و درباره آن فکر كنيد. همين ویژگي ها براي ارضا 

كردن كنجکاوي یک جوان كافي است.« )نشریه شماره 59 جوانه اندیشه - ص 32(

ششمين المپياد جهاني نجوم - 1391، برزیل
6th International Astronomy Olympia, 2012, Brazil

طال كشوري - 1390

نقـره جـهاني
23

نام: محمد جواد شریعت زاده
رشته: نجوم

كشور: برزیل )2012(

شریعت زاده در گفت وگــو با خبرنگار نشریه جوانه اندیشه گفته است: »به نظر من واحد ادونس 
یکي از بهترین فضاهاي آموزشــي است كه مي توان در آن درس خواند و با مدیریت قوي كه در 
آن وجود دارد تا حد زیادي از موفقيت خود در این واحد اطمينان داشت. ادونس جایي است كه 
دغدغه همه بچه ها المپياد است و دانش آموزاني قوي دارد و جو درس خواندن در آن خيلي پررنگ 

است.« )نشریه شماره 60 جوانه اندیشه - ص 22(

ششمين المپياد جهاني نجوم - 1391، برزیل
6th International Astronomy Olympia, 2012, Brazil

طال كشوري - 1390

نقره جـهاني
24

نام: شایان خالویي
رشته: نجوم

كشور: برزیل )2012(

شــایان خالویي درباره گرایشــش به نجوم مي گوید: »تا قبل از ورود به مجتمع زیاد با نجوم 
آشنایي نداشتم. درس هاي دیگر را در دوره راهنمایي خوانده بودیم اما نجوم برایم جدید بود. البته 
به نجوم عالقه داشتم و یک تلسکوپ ساده هم براي خودم خریده بودم اما با مباحث تئوري نجوم 

بيگانه بودم. )نشریه شماره 60 جوانه اندیشه - ص 24(

ششمين المپياد جهاني نجوم - 1391، برزیل
6th International Astronomy Olympia, 2012, Brazil

طال كشوري - 1390
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مدال آوران
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مجتمع
فرهنگي آموزشي
عالمه طباطبایي نقره جـهاني

25

نام: محمد رضا بنایي
رشته: نجوم

كشور: یونان )2013(

هفتمين المپياد جهاني نجوم و اختر فيزیک با حضور 39 كشــور از 4 لغایت 14 مرداد 1392 
برگزار شد و تيم ایران با  كسب 151/9 امتياز به رتبه دوازدهم جهان نائل آمد. این مسابقات در 

كشور یونان برگزار شد. 
در این مسابقات محمد رضا بنایی كه در مرحله اول المپيادها نفر نخست كشور شده بود، توانست 

به مدال نقره نایل شود.

طال كشوري - 1391

هفتمين المپياد جهاني نجوم - 1392، یونان
7th International Olympiad astronomy & astrophysics, 2013, Greece
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مدال آوران المپيادهاي جهاني و كشوري  مجتمع عالمه طباطبایي )از سال 1377 تا سال 1396(

نقره جـهاني
26

نام: حسين داداش آذر
رشته: شيمي

كشور: ژاپن )2010(

چهل ودومين المپياد جهاني شيمي - 1389، ژاپن
42th International Chemistry Olympia, 2010, Germany

حسين داداش آذر در پاسخ به سوال خبرنگار نشریه جوانه اندیشه مجتمع عالمه طباطبایي به اینکه »عالقه 
و اســتعداد وي از كي شــروع شد؟« مي گوید: »از سال دوم دبيرستان و بر اساس برنامه ریزي مجتمع در 
خصوص انتخاب رشته هاي المپيادي، تعدادي از دانش آموزان را انتخاب و شناسایي مي كند. من ابتدا خيلي 
آشنایي با المپياد شيمي نداشتم، اما با مشاوره ها و راهنمایي هایي كه مدرسه به من داد، بعد از یک سال 
كار كردن متوجه شدم مشاوره هایي كه به من داده بودند درست بوده و شيمي همان رشته اي بود كه من 

واقعاً مي خواستم و به آن عالقه پيدا كردم.« )چاپ شده در نشریه شماره 55 جوانه اندیشه - ص 57(

طال كشوري - 1388

نقره جـهاني
27

نام: كيان نجيمی
رشته: زیست شناسی
كشور: ویتنام )2016(

پس از تالش فراوان دانش پژوهان سراسر كشور و پایان یافتن مسابقه ای بزرگ كه از سال 1393 آغاز شده 
بود، تيم های اعزامی ایران به المپياد جهانی زیست شناســی ویتنام )شهر هانوی( در سال 1395 )2016 
ميالدی( اعالم شد. این دوره از مسابقات از 27 تير تا 3 مردادماه سال جاری برگزار شد كه در آن »كيان 
نجيمی« موفق به كســب مدال نقره جهاني شــد. كيان در بخشی از مصاحبه خود با مجله دانش آموزی 
»جوانه اندیشه« می گوید: وقتي براي اولين بار با المپياد و شرایط آن آشنا  شدم نتيجه موفقيت در المپياد 

برایم بسيار جذابيت داشت، اما در همان حال ریسک پذیري شركت در این آزمون را هم مد نظر داشتم.

طال و نقره كشوري - 1394 و 1393

بيست و هفتمين المپياد جهاني زیست شناسي- 1395، ویتنام
IBO 2016: The 27th International Biology Olympiad

برنز جـهاني
28

نام: گودرز مهر
رشته: ریاضي

كشور: آرژانتين )2012(

در پنجاه و سومين المپياد جهاني ریاضي كه در كشور آرژانتين برگزار شد، تيم جمهوري اسالمي 
ایران با 3 مدال طال، 2 مدال نقره و یک مدال برنز و با جمع 151 امتياز در مقام هشــتم جهان 

ایستاد.

پنجاه وسومين المپياد جهاني ریاضي IMO - 1391، آرژانتين
53th International Mathematical Olympia, 2012, Argentina

طال و نقره كشوري - 1390 و 1389
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29

نام: علي محمد پزنده
رشته: فيزیك

كشور: كرواسي )2010(

چهل و یکمين المپياد جهانی فيزیک با حضور 96 كشــور جهان در شهر زاگرب كرواسی برگزار شد و 
تيم المپياد جهانی جمهوری اســالمی ایران توانســت در این دوره یک مدال نقره، سه مدال برنز و یک 
دیپلم افتخار كسب كند. در این مسابقات اردالن خضرایی )مدال نقره( و علی محمدپزنده )مدال برنز( از 
دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایي، دو مدال از چهار مدال تيم ایران را كسب نمودند. حضور چشمگير 
دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایي در رشته هاي مختلف المپيادي همواره در كسب مدال هاي رنگارنگ 

و كسب افتخار براي كشور عزیزمان برجسته و مهم بوده است.

چهل ویکمين المپياد جهاني فيزیك - 1389، كرواسي
41st International Physics Olympia, 2010, Croatia

طال كشوري - 1389
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مدال آوران المپيادهاي جهاني و كشوري  مجتمع عالمه طباطبایي )از سال 1377 تا سال 1396(

برنز جـهاني
30

نام: عباس  عليزاده
رشته: نجوم

كشور: تایلند )2007(

المپياد جهاني نجوم ساالنه در یکي از كشورهاي جهان برگزار مي شود و رقابتي دانش آموزي است. هدف 
از این المپياد را مي توان تشویق دانش آموزان به ادامه ي تحصيل در زمينه هاي مرتبط با نجوم دانست. 
همچنين مي تواند به بهبود وضع آموزش نجوم در كشورها با ایجاد مسابقات ملي در آن كشورها كمک 
كند. كشــور ما نخستين بار در ســال 1382/2003 به طور غيررسمي  با حمایت سازمان ملي پرورش 
اســتعداد هاي درخشان )سمپاد(، تيمي  متشــکل از یک دانش آموز دختر و دو دانش آموز پسر را براي 

شركت در هشتمين المپياد جهاني نجوم به كشور سوئد اعزام كرد.

المپياد جهاني نجوم - 1386، تایلند
International Astronomy Olympia, 2007, Thailand

دو طال و یک برنز كشوري - 1387 و 1386 و 1385

برنز جـهاني
31

نام: اميررضا صداقت
رشته: نجوم

كشور: چين )2010(

چهارمين المپياد جهانی نجوم و اخترفيزیک با حضور 22 كشــور دنيا در پکن چين برگزار شد. 
سال قبل آن یعني دوره ســوم المپياد دانش آموزی نجوم و اخترفيزیک جهان، در تهران برگزار 
شــده بود. در چهارمين المپياد جهاني نجوم و اخترفيزیک تيم ایران موفق به كســب مقام سوم 
تيم دانش آموزی در دنيا شــد. تيم ایران پس از هند و رومانی رتبه  ســوم جهان را كســب كرد. 
دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایي در این مسابقات نيز چون سال هاي گذشته سهم بسزایي 

در این موفقيت براي تيم كشورمان داشتند.

المپياد جهاني نجوم - 1389، چين
International Astronomy Olympia, 2010, China

طال و دو نقره كشوري - 1388 و 1387 و 1386

برنز جـهاني
32

نام: محمد مهدي  محاوري
رشته: نجوم

كشور: تایلند )2007(

تالش هاي جهاني در ســال 1386/2007 منجر به تشــکيل المپياد جهاني جدید با نام المپياد 
جهاني »نجوم و اختر فيزیک« )IOAA( شــد و ایران پس از این كه در ســال 1386/2007 در 
غالب تيمي غيررســمي در آن شــركت كرد، از سال بعد یگانه تيم خود را در این المپياد جهاني 
روانه كرده است. مجتمع عالمه طباطبایي از همان ابتداي شركت تيم هاي ایراني در این مسابقات 
تالش فراواني براي آماده ســازي و اعزام دانش آموزان خود در رشته  نجوم كرده است و به جرأت 

مي توان ادعا نمود كه در این زمينه سرآمد و برجسته است.

المپياد جهاني نجوم - 1386، تایلند
International Astronomy Olympia, 2007, Thailand

طال و نقره كشوري - 1385 و 1387
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33

نام: نبيل اتحادي
رشته: نجوم

كشور: چين )2010(

نبيل اتحادي: »از بچگي عالقه ي كمي به نجوم داشتم، و آن قدر جدي و قوي نبود. سال تحصيلي 
86-85 كه من وارد مجتمع عالمه طباطبایي شدم. آقاي ایرجي صحبت هایي در رابطه با رشته ي نجوم 
و المپياد هاي آن با ما داشتند كه خيلي روي من تأثير گذاشت و باعث شد آن عالقه اي كه از كودكي به 

این رشته داشتم، تقویت شود و این رشته را دنبال كنم.« )چاپ شده در نشریه شماره 55 جوانه اندیشه- ص60(
نبيل اتحادي پس از نقش خانواده دبيران مجتمع عالمه را دليل اصلي موفقيت خود مي داند. )همانجا(

المپياد جهاني نجوم - 1389، چين
International Astronomy Olympia, 2010, China

طال و برنز كشوري - 1388 و 1386
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مدال آوران المپيادهاي جهاني و كشوري  مجتمع عالمه طباطبایي )از سال 1377 تا سال 1396(

برنز جـهاني
34

نام: محسن رضایي زاده
رشته: نجوم

كشور: ایران )2009(

سومين المپياد جهاني نجوم - 1388، ایران
International Astronomy Olympia, 2009, Iran

محسن رضایي زاده در پاسخ به سوال خبرنگار نشریه اندیشه خانواده مجتمع عالمه طباطبایي به اینکه آیا 
اگر مدال طالي كشــوري را نمي گرفتي، از این كه نجوم خوانده اي پشيمان مي شدي؟ جواب داد: »قطعاً 
نه! »المپياد یا همه چيز اســت یا هيچ چيز«. از نظر من المپياد فقط همه چيز است. حاال ممکن است 
كه این همه چيز كمي  بيشتر و كمتر داشته باشد، ولي به طور حتم هيچ چيز نيست. من فکر مي كنم 
انســان مي تواند همه چيز را در المپياد به دست بياورد. من اگر در المپياد نقره هم مي گرفتم و به عقب 

برمي گشتم، باز هم همين راه را انتخاب مي كردم.« )چاپ شده در نشریه شماره 19 اندیشه خانواده(

طال كشوري - 1387

برنز جـهاني
35

نام: عرفان بيات
رشته: نجوم

كشور: برزیل )2012(

پدر دانش آموز عرفان بيات در مورد انتخاب مدرسه براي فرزندش مي گوید: »زماني كه عرفان 
راهنمایي بود ما به تهران آمدیم. مجبور شدیم چندبار مدرسه اش را عوض كنيم. اما خوشبختانه 
در پایان ســال ســوم راهنمایي عرفان توانست در آزمون ورودي چند مدرسه خوب قبول شود و 
مــا با توجه به تحقيقاتي كه انجام دادیم عالمه طباطبایي را انتخاب كردیم. خيلي هم از انتخاب 
خودمان راضي هســتيم. مدرســه طوري بود كه بچه ها یک بعدي بار نمي آمدند و مدرسه مورد 

رضایت ما بود.« )نشریه شماره 59 جوانه اندیشه - ص 29(

ششمين المپياد جهاني نجوم - 1391، برزیل
6th International Astronomy Olympia, 2012, Brazil

طال كشوري - 1390

نام: علي عباسي
رشته: نجوم

كشور: برزیل )2012(

برنز جـهاني
36

ششمين المپياد جهاني نجوم و اختر فيزیک در شهر »ریوي« برزیل برگزار شد. در این مسابقات 
تيم جمهوري اســالمي ایران با 10 نفر در قالب دوتيم »الف« و »ب« شركت كرد كه توانست به 
یک مدال طال، 3 نقره و 6 برنز جهاني دست پيدا كند. گفتني است 5 نفر از 10 نفر تيم جمهوري 

اسالمي از دانش آموزان مجتمع فرهنگي - آموزشي عالمه طباطبایي بوده اند.

ششمين المپياد جهاني نجوم - 1391، برزیل
6th International Astronomy Olympia, 2012, Brazil

طال كشوري - 1390
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نام: عرفان ذابح
رشته: نجوم

كشور: یونان )2013(

برنز جـهاني
37

هفتميــن المپياد جهاني نجوم و اختر فيزیک با حضور 39 كشــور از 4 لغایت 14 مرداد 1392 
برگزار شد و تيم ایران با  كسب 151/9 امتياز به رتبه دوازدهم جهان نائل آمد. این مسابقات در 
كشور یونان برگزار شد. شایان ناظمي در این مسابقات در بخش اصلي موفق به كسب مدال نقره 

و در بخش تئوري موفق به كسب طالي بهترین نتيجه تئوري جهان شد.

طال كشوري - 1391

هفتمين المپياد جهاني نجوم - 1392، یونان
7th International Olympiad astronomy & astrophysics, 2013, Greece
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مدال آوران المپيادهاي جهاني و كشوري  مجتمع عالمه طباطبایي )از سال 1377 تا سال 1396(

بـرنز جــهاني
38

نام: پدرام  بخشایي
رشته: شيمي

كشور: مجارستان )2008(

بعد از المپياد ریاضي، پر ســابقه ترین المپياد علمي جهان المپياد شيمي است. اولين المپياد شيمي در 
سال 1968 با حضور سه كشور چک اسلواكي، لهستان و مجارستان در پراگ برگزار گردید. سال هاي بعد 
نيز این المپياد به ميزباني كشورهاي بلوک شرق برگزار شد. در سال 1980 اتریش به عنوان اولين كشور 
غربي ميزبان این مسابقات بوده و كشور سوئد به عنوان دومين كشور بلوک غرب در سال 1982 ميزباني 
این مسابقات را به عهده گرفت. ایران در المپياد شيمي روسيه به مقام دهم دست یافت اما در سال  هاي 
بسياري جزو 5 كشور برتر این رقابت ها بوده است. )چاپ شده در نشریه شماره 55 جوانه اندیشه - ص 56 - مقدمه گفت وگو(

چهلمين المپياد جهاني شيمي - 1387، مجارستان
40st International Chemistry Olympia, 2008, Hungary

طال كشوري - 1386

برنز جــهاني
39

نام: رضا جوادي نژاد
رشته: فيزیك

كشور: مکزیك )2009(

چهلمين المپياد جهاني فيزیك - 1388، مکزیك
International Mathematical Olympia, 2009, Mexico

چهلمين المپياد جهاني فيزیک در شهر مریداي كشور مکزیک برگزار شد و تيم ایران موفق شد چهار 
مدال و یک دیپلم افتخار از این مســابقات كســب كند تا افتخاري دیگر براي كشورمان كسب شود. 
كسري حجازي، آروین شهبازي مقدم، محمدرضا محمدي مدال هاي نقره و رضا جوادي نژاد مدال برنز 
و اميرحسين تاجدیني دیپلم افتخار در این دوره از مسابقات علمي به دست آوردند. تيم ایران در دوره 
قبل آن یعني سي و نهمين دوره المپياد جهاني فيزیک كه در سال 2008 برگزار شده بود توانسته بود 

از بين 82 كشور جهان 5 مدال برنز به دست آورد.

طال كشوري - 1387

دیپلـم  افتخـار
40

نام: سهند پيربادیان *
رشته: نجوم

كشور: چين )2005(

تيم دانش آموزی المپياد نجوم جمهوری اسالمی ایران براي سومين بار در مسابقات المپياد جهانی نجوم 
كه از تاریخ 25 اكتبر لغایت دوم نوامبر 2005 مطابق با سوم لغایت دوازدهم آبان ماه در چين برگزار می شد 
شــركت كرد. در این مســابقات آزاده فتاحی سواد جانی در رقابت با 78 دانش آموز از 16 كشور موفق به 
كسب باالترین نمره دهمين المپياد جهانی نجوم شد و مدال طال را از آن خود كرد. در این مسابقات هيوا 
پذیرا و نيلوفر افسری اردچی به مدال نقره و جمشيد رضایی ميانرودی، پویا بنی اسدی و نگين سهراب خانی 

به مدال برنز دست یافتند و سهند پيربادیان نيز دیپلم افتخار این دوره از مسابقات را كسب كرد.

المپياد جهاني نجوم - 1384، چين
International Astronomy Olympia, 2005, China

طال كشوري - 1384

* سهند پيربادیان نخستين نماینده مجتمع عالمه طباطبایي در مسابقات المپيادهاي جهاني است.
* سهند پيربادیان در سال 1394 در مقطع پسادكتراي فيزیک در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي مشغول پژوهش است.
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 فرهود رستم خانی - برنده نقره جهانی المپياد رياضی )برزيل 2017(

نام: رامتين محصل یزدی
رشته: نجوم

كشور: هند )2016(

دیپلـم  افتخـار
41

دانش پژوهان المپياد نجوم ایران در دهمين المپياد جهانی نجوم و اخترفيزیک با كسب 2 مدال 
طال، 3 مدال نقره و 4 مدال برنز و یک دیپلم افتخار به مقام ســوم جهان دســت یافتند. دهمين 
المپياد جهانی نجوم و اخترفيزیک در روزهای 19 تا 29 آذرماه با شــركت 44 كشــور جهان در 
شهر بوبانيشوار هند برگزار شد. رامتين محصل یزدی از دانش آموزان گروه المپياد نجوم مجتمع 

فرهنگی -  آموزشی عالمه طباطبایی نيز موفق به كسب دیپلم افتخار شد. 

طال كشوري - 1394

المپياد جهاني نجوم - 1395، هند
10th IOAA, Bhubaneswar India

 کيان نجيمي - برنده نقره جهانی المپياد زيست شناسی )ويتنام2016(

 عرفان عباسقلی نژاد و سيد ارشيا رضوی  - برندگان نقره جهانی المپياد فيزيك )اندونزی2017(



نگاهی به حضور دانش آموزان مجتمع عالمه طباطبایی

در المپيادهای كشوري و كسب مدال  در این مسابقات
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ري
شو

ره ك
نق

یزدان نادرزاده اردبيلي
رشته نجوم )1392(

180

ري
شو

ره ك
نق

181

مهداد حقيقي
رشته نجوم )1393(

ري
شو

ره ك
نق

182

محمد كرد زنگنه
رشته نجوم )1393(

ري
شو

ره ك
نق

183

آرشام اصغري
رشته نجوم )1394(

ري
شو

ره ك
نق

184

پرهام تکيار
رشته نجوم )1394(

ري
شو

ره ك
نق

185

ارشيا رضوي
رشته نجوم )1394(

ري
شو

ره ك
نق

آبتين شهيدي
رشته نجوم )1389(

168

ري
شو

ره ك
نق

169

مزدك محسني رجایي
رشته نجوم )1389(

ري
شو

ره ك
نق

172

مازیار شهریاري
رشته نجوم )1390(

ري
شو

ره ك
نق

173

فرشيد كریمي
رشته نجوم )1390(

ري
شو

ره ك
نق

174

عرفان عاصی
رشته نجوم )1391(

ري
شو

ره ك
نق

175

سيد عليرضا ابوترابی
رشته نجوم )1391(

ري
شو

ره ك
نق

170

اميرعباس قاضي زاده طهراني
رشته نجوم )1389(

ري
شو

ره ك
نق

171

اهورا صمدي
رشته نجوم )1390(

ري
شو

ره ك
نق

سپهر آرین نژاد
رشته نجوم )1392(

178

ري
شو

ره ك
نق

179

سيد عرفان سيدصالحي
رشته نجوم )1392(

ري
شو

ره ك
نق

مهدی مهدوی
رشته نجوم )1391(

176
ري

شو
ره ك

نق
177

محمد نورزاده روشن
رشته نجوم )1391(

ري
شو

ره ك
نق

164

آروین قویدل
رشته فيزیك )1395(

ري
شو

ره ك
نق

165

سعيد  بهبهاني نيا
رشته نجوم )1385(

ري
شو

ره ك
نق

167

امير شایان عرضي
رشته نجوم )1388(

ري
شو

ره ك
نق

166

نيما قادري
رشته نجوم )1387(

ري
شو

ره ك
نق

163

مهبد طاهریان
رشته فيزیك )1394(

ري
شو

ره ك
نق

162

مهبد خوردبين
رشته فيزیك )1394(



68

ري
شو

ره ك
نق

189

داریا اخباري
رشته شيمي )1384(

ري
شو

ره ك
نق

188

امين  پورمحمدي
رشته شيمي )1378(

ري
شو

ره ك
نق

196

ميالد شفيع زاده
رشته شيمي )1386(

ري
شو

ره ك
نق

197

امين  اردكاني
رشته شيمي )1387(

ري
شو

ره ك
نق

195

امين  شکيبا
رشته شيمي )1385(

ري
شو

ره ك
نق

194

داریوش  محمدزاده پارچين
رشته شيمي )1387(

ري
شو

ره ك
نق

193

رامين  هاشمي فشاركي
رشته شيمي )1387(

ري
شو

ره ك
نق

192

محمدرضا  خوشي
رشته شيمي )1385(

ري
شو

ره ك
نق

191

اميرحسين  حبيبي
رشته شيمي )1384(

ري
شو

ره ك
نق

190

پيام  افتخار جهرمي
69رشته شيمي )1384(
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ري
شو

ره ك
نق

204

سينا فرودی
رشته شيمي )1391(

ري
شو

ره ك
نق

205

شهریار شادمان
رشته شيمي )1391(

ري
شو

ره ك
نق

207

مازیار باباگلی
رشته شيمي )1395(

ري
شو

ره ك
نق

206

مازیار باباگلي
رشته شيمي )1394(

ري
شو

ره ك
نق

208

عبد الرضا راعی
رشته زیست )1391(

ري
شو

ره ك
نق

209

پارسا پناهي
رشته زیست )1393(

ري
شو

ره ك
نق

200

دانيال مقدمي
رشته نجوم )1394(

ري
شو

ره ك
نق

201

پارسا افتاده
رشته نجوم )1395(

ري
شو

ره ك
نق

202

كسری برازجانی
رشته نجوم )1395(

ري
شو

ره ك
نق

203

محمدامين صادقيان
رشته نجوم )1395(

ري
شو

ره ك
نق

198

شایان الماسي
رشته شيمي )1389(

ري
شو

ره ك
نق

199

علي طوسي
رشته شيمي )1390(

ري
شو

ره ك
نق

186

عرفان عباسقلي
رشته نجوم )1394(

ري
شو

ره ك
نق

187

پارسا فرین نيا
رشته نجوم )1394(
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ي 
ور

كش
رنز 

دو ب

سروش  ایران منش
رشته نجوم )1388( 
رشته نجوم )1386(

223
ي 

ور
كش

رنز 
دو ب

224

پویا  خوش بخت
رشته نجوم )1388(
رشته نجوم )1386(

ري
شو

ز ك
برن

226

پوریا رمضي
رشته ریاضي )1384(

ري
شو

ز ك
برن

225

سامان سيفي
رشته ریاضي )1382(

ري
شو

ز ك
برن

227

مسعود بركتين
رشته ریاضي )1385(

ري
شو

ز ك
برن

228

ساالر یزدجردي
رشته ریاضي )1385(

ري
شو

ز ك
برن

پوریا محمدی شهریور
رشته ریاضي )1391(

232

ري
شو

ز ك
برن

231

آرش شریفي نوریان
رشته ریاضي )1389(

ري
شو

ز ك
برن

229

اشکان  یکرنگ صفاكار
رشته ریاضي )1385(

ري
شو

ز ك
برن

230

آراز صدوقي شبستري
رشته ریاضي )1387(

ري
شو

ز ك
برن

دو 

221

فرنود فقيهي برنجگاني
رشته ریاضي )1388(
رشته ریاضي )1389(

ري
شو

ز ك
برن

دو 

222

نوژن پاشاناسنگي
رشته كامپيوتر )1388(
رشته كامپيوتر )1389(

ري
شو

ره ك
نق

215

اميرعلی كالنتری
رشته شيمي )1396(

ري
شو

ره ك
نق

214

پارسا رنگریز
رشته فيزیك )1396(

ري
شو

ره ك
نق

216

خشایار سرمدی
رشته شيمي )1396(

ري
شو

ره ك
نق

217

آریان سلطانی
رشته كامپيوتر )1396(

ري
شو

ره ك
نق

218

شایان پيغمبری
رشته كامپيوتر )1396(

ري
شو

ره ك
نق

219

افشين فروتن
رشته نجوم )1396(

ري
شو

ره ك
نق

220

شهریار مجيدي
رشته نجوم )1396(

ري
شو

ره ك
نق

212

سهند تهرانی فاتح
رشته زیست )1395(

ري
شو

ره ك
نق

213

اشکان آصفی
رشته سلول های بنيادی )1395(

ري
شو

ره ك
نق

210

كيان نجيمي
رشته زیست )1393(

ري
شو

ره ك
نق

211

سياوش ورزقاني
رشته زیست )1394(
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ري
شو

ز ك
برن

247

علي اكبر طباطبایي
رشته كامپيوتر )1388(

ري
شو

ز ك
برن

248

عليرضا شریف زاده
رشته كامپيوتر )1388(

ري
شو

ز ك
برن

249

سينا یزدان بد
رشته كامپيوتر )1390(

ري
شو

ز ك
برن

250

آریا ادیبی
رشته كامپيوتر )1391(

ري
شو

ز ك
برن

253

نوید كوچکی پور
رشته كامپيوتر )1395(

ري
شو

ز ك
برن

254

انوشه  سلحشور
رشته فيزیك )1378(

ري
شو

ز ك
برن

252

یاشار دبيران
رشته كامپيوتر )1391(

ري
شو

ز ك
برن

251

شروین خستو
رشته كامپيوتر )1391(

ري
شو

ز ك
برن

256

مسعود یزداني
رشته فيزیك )1382(

ري
شو

ز ك
برن

255

عرفان  عاشوري
رشته فيزیك )1382(

ري
شو

ز ك
برن

236

مهدي حالجيان
رشته ریاضي )1393(

ري
شو

ز ك
برن

235

عرفان حسين خلج
رشته ریاضي )1393(

ري
شو

ز ك
برن

237

پارسا اسکندر
رشته ریاضي )1394(

ري
شو

ز ك
برن

238

محمد سامي
رشته ریاضي )1394(

ري
شو

ز ك
برن

240

كيارش  عدل
رشته كامپيوتر )1386(

مقام اول كشوري جشنواره خوارزمي در 
رشته  برق والکترونيک)1387(

ري
شو

ز ك
برن

239

بنيامين قاسمي نيا
رشته ریاضي )1394(

ري
شو

ز ك
برن

241

نيکي  شاكري
رشته كامپيوتر )1384(

ري
شو

ز ك
برن

242

ماني  شفاعت دوست
رشته كامپيوتر )1384(

ري
شو

ز ك
برن

243

اردالن احمدي
رشته كامپيوتر )1386(

ري
شو

ز ك
برن

244

بهنام  شهبازي
رشته كامپيوتر )1386(

ري
شو

ز ك
برن

245

اشکان  بشردوست
رشته كامپيوتر )1387(

ري
شو

ز ك
برن

246

شایان  حجت پناه
رشته كامپيوتر )1387(

ري
شو

ز ك
برن

233

بردیا سيداحمدنيا
رشته ریاضي )1392(

ري
شو

ز ك
برن

234

علي بهروز
رشته ریاضي )1393(
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ي 
ور

كش
رنز 

ب

هوتن  رایين
رشته نجوم )1385(

273

ي 
ور

كش
رنز 

ب

274

علي  صالح گودرزي
رشته نجوم )1386(

ي 
ور

كش
رنز 

ب
272

ارسالن امام جمعه كاشان
رشته نجوم )1385(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

علي  كوهپایي
رشته نجوم )1384(

مقام دوم كشوري  جشنواره خوارزمي 
 دررشته  فيزیک ونجوم)1385(

271

ي 
ور

كش
رنز 

ب

275

كيارش اميني
رشته نجوم )1390(

ري
شو

ز ك
برن

276

مهدی قزلو
رشته نجوم )1391(

ري
شو

ز ك
برن

280

اسينا آشوري
رشته نجوم )1392(

ري
شو

ز ك
برن

279

نوید اكبری آالشتی
رشته نجوم )1391(

ري
شو

ز ك
برن

278

علي شریفي
رشته نجوم )1393(

ري
شو

ز ك
برن

277

ایليا اربابي
رشته نجوم )1392(

ري
شو

ز ك
برن

260

سيد سينا  حافظي
رشته فيزیك )1387(

ري
شو

ز ك
برن

259

محمدحسين  محبي
رشته فيزیك )1386(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

261

وحيد امين تبار
رشته فيزیك )1387(

ري
شو

ز ك
برن

262

مسعود مهدي سلطاني
رشته فيزیك )1388(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

269

سهراب انتظامي
رشته فيزیك )1393(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

270

مهراد دادار
رشته فيزیك )1394(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

267

سيد ارشيا اقبالي
رشته فيزیك )1390(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

268

احسان مقصودي نيستانکي
رشته فيزیك )1392(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

263

احسان پورحسيني
رشته فيزیك )1389(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

264

آرین رحيميه
رشته فيزیك )1389(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

محسن اصدق پور
رشته فيزیك )1391(

266

ي 
ور

كش
رنز 

ب

265

پرهام جعفري
رشته فيزیك )1389(

ري
شو

ز ك
برن

257

عليرضا قاسمي
رشته فيزیك )1384(

ري
شو

ز ك
برن

258

پویا  بهمني
رشته فيزیك )1386(



ي 
ور

كش
رنز 

ب

302
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ري
شو

ز ك
برن

297

یاشار طهماسبی
رشته زیست شناسی )1396(

ري
شو

ز ك
برن

298

احمدرضا صدرزاده
رشته ریاضي )1396(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

300

اميرشایان ميزانی
رشته كامپيوتر )1396(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

299

كوروش اسالمی
رشته شيمي )1396(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

301

مهيار دستمزدی
رشته نجوم )1396(

76

ري
شو

ز ك
برن

296

محمد بادكوبه
زیست شناسي )1394(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

295

ارشيا نوروزی
رشته شيمي )1395(

ري
شو

ز ك
برن

محمدامين صادقيان
رشته نجوم )1394(

283

ري
شو

ز ك
برن

284

افشين فروتن
رشته نجوم )1395(

ري
شو

ز ك
برن

285

عليرضا  خوش مشربان
رشته شيمي )1386(

ري
شو

ز ك
برن

286

امير ماني
رشته شيمي )1382(

ري
شو

ز ك
برن

287

سيد علي درهمي
رشته شيمي )1388(

ري
شو

ز ك
برن

288

پویا  هراتي پور
رشته شيمي )1387(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

290

هامون هامرز
رشته شيمي )1390(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

289

حبيب  آذرآبادي
رشته شيمي )1387(

ي 
ور

كش
رنز 

ب

291

آریانا اخالص پور
رشته شيمي )1393(

ري
شو

ز ك
برن

292

آرمين عبدالهي
رشته شيمي )1394(

ري
شو

ز ك
برن

293

اميررضا نادري
رشته شيمي )1394(

ري
شو

ز ك
برن

294

آرین صقري
رشته شيمي )1394(

ري
شو

ز ك
برن

281

محمدحسين معصوميان
رشته نجوم )1393(

ري
شو

ز ك
برن

282

محمدحسام رشيدي
رشته نجوم )1394(

كالم آخر اینکه
ایــن موفقيت ها نتيجه ی درایت هيأت مؤســس، تخصص و تالش های مشــفقانه 
و مســتمر دبيران، مربيان و مدیــران محترم مدارس و همچنين سخت كوشــي 
دانش آموزان عزیز و توجه خانواده های گرامی شان است. اميد است كه این زحمات 
در شکل گيری آینده ای روشن تر برای این عزیزان و ایران سرافراز تأثيری بسزا داشته 
باشد و توجهات حضرت حق همچنان خانواده ی مجتمع عالمه طباطبایی را مورد 

الطاف بی دریغ خود قرار دهد.

ای دوست قمر بهتر یا آن كه قمر سازد؟
 خوبی شکر بهتر یا آن كه شـکر سـازد؟ 

ای باغ تویی خوش تر یا گلبن گل در تو؟
 یا آن كه به یك لحظه صد گلبن تر سازد؟

محمدرضا بيژني
رشته نجوم )1396(
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مسابقات روبوتيک آزاد اتریش - 2014 كسب عنوان تيم برگزیده 
كسب نایب قهرمانی جهانمسابقات پيكار ریاضيات شهري دانشگاه شریف توسط آرین كرمي

از راست به چپ: علي سليمي صدر - علي پورقاسمي - محمد حسين وارث وزيريان

 عکس يادگاري تيم روبوتيك عالمه با رييس 
روباتيك دانش آموزي جهان

 اعضاي تيم روبوتيك مجتمع عالمه طباطبايي به 
همراه سروش مستوفي سرپرست تيم اعزامي

پرش یک رقابت تيمی)هر تيم سه نفر(با هدف استفاده ی ریاضيات در زندگی روزمره است كه برای سومين بار در دانشگاه شریف برگزار شد.این رقابت هر ساله در مدت 
7 ساعت در یک روز انجام ميپذیرد و شامل یک دسته سوال ميباشد كه تمامی آنها موضوع مشترک دارند و به مشکالت روزمره ی زندگی مربوط ميشود به عنوان مثال 
موضوع این دوره از پرش آب رسانی در شهر به وسيله ی لوله بود.این سواالت پاسخ یکتایی ندارند بنا بر این اوراق به شکل مقایسه ای تصحيح ميشوند.در سومين دوره 
ی پرش كه در تاریخ 1396/9/9 برگزار شد 110 تيم از تهران و چند شهر دیگر حظور پيدا كردند و در نهایت از سه تيم برتر به عنوان تيم های برگزیده ی سومين پيکار 
ریاصيات شهری تقدیر به عمل آمد.تيم ما با نام فضای باناخ)آرین كرمی-پویا اسماعيلی( در پرش شركت كرد و با وجود دو نفره بودن گروهمان توانستيم تيم برگزیده ی 

این دوره ی پيکار ریاضيات شهری باشيم.
تيم علمی مسابقه: مصطفی سيادت موسوی، عضو هيأت علمی دانشکده ی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، سعيد شعبانی ركن وفا، مدیر خانه ی ریاضيات تهران، 
عرفان صلواتی، عضو هيأت علمی دانشکده ی ریاضی و علوم كامپيوتر، دانشگاه صنعتی اميركبير، كسری عليشاهی، عضو هيأت علمی دانشکده ی علوم ریاضی، دانشگاه 

صنعتی شریف، اميد نقشينه ارجمند، عضو هيأت دانشکده ی  ریاضی و علوم كامپيوتر، دانشگاه صنعتی اميركبير
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 اردوي يك روزه آشنايي با مرکز آموزش پيشرفته و المپيادها - ويژه پايه دهم

 کيارش عدل دانش آموز مجتمع عالمه طباطبايي در کنار وزراي علوم و 
آموزش و پرورش و رييس سازمان سنجش وقت کشور پس از دريافت 

نشان نخست کشوري جشنواره خوارزمي در رشته برق و الکترونيك )1387(

 کسب مقام اول مسابقات کاپ فيزيك ايران )کفا( 
1393- دانشگاه علم و صنعت

 جشنواره سازه هاي ماکاروني- 1389

81

بيست  و چهارمين كنفرانس بين المللي 
محققان جوان جهان

 کاميار کريمي فخر
برنده مدال نقره جهانی بيست و چهارمين کنفرانس بين المللی محققان جوان جهان  - آلمان 2017

كسب مدال نقره ی جهانی
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مدال آوران جهاني مرکز آموزش پيشرفته و المپيادها - مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي )2017 - 2005(
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

رشته
نجوم
نجوم
ریاضی
ریاضی
نجوم
نجوم
نجوم
ریاضی
شيمی
ریاضی
نجوم

فيزیک
فيزیک
شيمی
فيزیک
نجوم
نجوم

فيزیک
نجوم
نجوم
نجوم

سال
2005
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012

كشور
چين
هند

ویتنام
ویتنام
اوكراین
تایلند
تایلند
اسپانيا

مجارستان
آلمان
ایران

مکزیک
كرواسی

ژاپن
كرواسی
چين
چين
تایلند

لهستان
لهستان
برزیل

نام و نام خانوادگي
سهند پيربادیان
آرش دليجانی

محمدرضا تکاپویی
سعيد هادی خانلو
آرش دليجانی
عباس عليزاده

محمدمهدی محاوری
ميالد بخشی زاده
پدرام بخشائی

خشایار خسروی
محسن رضایی زاده
رضا جوادی نژاد
اردالن خضرایی

حسين داداش آذر
علی محمد پزنده
اميررضا صداقت
نبيل اتحادی

مسعود محمدی ارزنق
پرهام پرسنده خيال

آریان هاشمی طالخونچه
فرزاد فتحی

مدال جهاني
دیپلم افتخار
نقره جهانی
نقره جهانی
نقره جهانی
نقره جهانی
برنز جهانی
برنز جهانی
نقره جهانی
برنز جهانی

طالی جهانی
برنز جهانی
برنز جهانی
نقره جهانی
نقره جهانی
برنز جهانی
برنز جهانی
برنز جهانی
نقره جهانی

نقره و برنز جهانی *
نقره جهانی
نقره جهانی

)Adv.(  آشنایي بامركز آموزش پيشرفته و المپياد هاي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایی
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ردیف

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

رشته

نجوم

نجوم

ریاضی

نجوم

نجوم

ریاضی

نجوم

نجوم

نجوم

نجوم

نجوم

نجوم

ریاضی

كامپيوتر

نجوم

ریاضي

زیست شناسی

نجوم

ریاضي
فيزیک
فيزیک

سال

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

كشور

برزیل

برزیل

آرژانتين

برزیل

برزیل

برزیل

یونان

یونان

یونان

یونان

رومانی

رومانی

آفریقای جنوبی

تایوان

اندونزی

چين

ویتنام

هند

برزیل

اندونزی

اندونزی

نام و نام خانوادگي

محمدجواد شریعت زاده

شایان خالوئی

گودرز مهر

عرفان بيات

علی عباسی

الک بدرویا

شایان ناظمی

مهرگان درودیانی

محمدرضا بنائی

عرفان ذابح

علی زینالی

یزدان بابازاده

سيدمحمد سيدصالحی

ایلياد رمضانی

علي زارع

محمدرضا امينيان

كيان نجيمی

رامتين محصل یزدی

فرهود رستم خانی

عرفان عباسقلی 

سيد ارشيا رضوی

مدال جهاني

نقره جهانی

نقره جهانی

برنز جهانی

برنز جهانی

برنز جهانی

طالی جهانی

طال و نقره جهانی *

طال جهانی

نقره جهانی

برنز جهانی

طال جهانی

طال جهانی

نقره جهانی

نقره جهانی

طالي جهاني و كاپ طالي تئوري *

نقره جهانی

نقره جهانی

دیپلم افتخار

نقره جهانی

نقره جهانی

نقره جهانی
* توضيح: تعداد کل مدال هاي جهاني مرکز آموزش پيشرفته 42 مدال است چون سه تن از دانش آموزان هر کدام دومدال جهاني کسب نموده اند

45 مدال جهاني يعني 45 بار برافراشته شدن پرچم پُرافتخار کشور عزيزمان در سطح جهان
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مدال  هاي کشوري وجهاني مرکز آموزش پيشرفته و المپيادها 
 مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي )2017 - 2005(

از نگاه آمار

رشته المپيادی

المپياد ریاضی

المپياد فيزیک

المپياد كامپيوتر

المپياد نجوم

المپياد شيمی

المپياد زیست شناسی

المپياد سلول هاي بنيادي

مجموع

رشته المپيادی

المپياد ریاضی

المپياد فيزیک

المپياد كامپيوتر

المپياد نجوم

المپياد شيمی

المپياد زیست شناسی

المپياد سلول هاي بنيادي

مجموع

طال

24

12

11

29

6

3

0

85

طال

2

0

0

6

0

0

8

جمع كلجهانیكشوری

نقره

37

20

24

37

18

4

1

141

نقره

6

4

1

9

1

1

22

برنز

20

17

19

25

13

2

0

96

برنز

1

2

0

10

1

0

14

-

90

55

55

116

39

10

1

366

ادعا نمي كنيم كه بهترینيم
اما خرسندیم كه بهترین ها ما را برگزیده اند


