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از همــه باالتــر قضيــه آمــوزش و پــرورش و قضيــه دانشــگاه و قضيــه تعليــم و تربيــت 
اســت كــه مــا در ايــن جهــت از همــه جــا، از همــه جهــات بيشــتر احتيــاج داريــم 

اصــاح شــود. 
)صحيفه نور، جلد 10، ص 81( 

 

عنصر تحقيق و پژوهش در همه جا به صورت يک اصل در مجموعه كارها 
بايد مورد توجه قرار گيرد. 

پژوهش مقدس است و محصول آن نيز بايد مورد احترام همگان باشد
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مقدمه  
به نام آفریدگار لوح و قلم

اغــراق نيســت كــه گفتــه شــود راه پژوهــش و پژوهشــگر شــدن  از مدرســه ميگــذرد. اگــر قــرار 
ــه مــدارس نــگاه  باشــد پژوهــش توســعه یابــد و از مرزهــاي دانــش عبــور شــود الجــرم بایــد ب
كنيــم  و ایــن پــروژه عظيــم را از مــدارس و حتــي مــدارس ابتدایــي آغــاز كنيــم. ســنگ بنــاي اوليــه 
گســترش فرهنــگ پژوهــش و توســعه مهــارت هایــي نظيــر گفتگو، مفهــوم ســازي، توجــه انتخابي، 
تفكــر انتقــادي، اســتدالل، حــل مســاله، تصميــم گيري و بررســي بــي طرفانــه و بدون پيــش داوري، 
در مدرســه گذاشــته ميشــود و مدرســه اســت كــه بــا ورود بــه ایــن حــوزه هــا، زمينــه هــاي الزم 

بــراي اشــاعه فضــاي بحــث و بررســي عالمانــه و منصفانــه را فراهــم ميكنــد.
در برنامــه هــاي بلنــد مــدت پيشــرفت و توســعه آموزشــي كشــورمان كــه درمفــاد اســناد تحولــي 
جلــوه گــر شــده اســت نيــز ایــن مفاهيــم متعالــي درج شــده و بــراي اجرایــي كــردن آنهــا، برنامــه 
هــاي عملياتــي تدویــن شــده اســت.در راســتاي تحقــق اهــداف اســناد تحولــي از مــدارس انتظــار 
مــي رود بــه تربيــت نســل خــاق، متفكــر ، پرسشــگر و نقــاد اهتمــام ورزنــد. تحقــق ایــن هــدف 
هــا مســتلزم توجــه بــه فرایندهــاي آموزشــي در مــدارس بــراي پــرورش مهــارت هــاي تفكــر و 

پژوهشــگري اســت. اميــد كــه چنيــن بــاد.
آنچــه در ایــن مجموعــه گــرد آمــده اســت خاصــه اي از تــاش هــا و ابتــكارات دانــش آمــوزان 
عزیــز ایــن مرزوبــوم در حــوزه بررســي هــاي علمــي و دانــش پژوهــي هــاي خودانگيختــه اســت 
كــه در قالــب پــروژه هــاي دانــش آمــوزي و بــا هدایــت و رهبــري معلمــان و مربيــان گرامــي و 
والدیــن ارجمنــد ایشــان شــكل گرفتــه اســت. آثــار ارائــه شــده در ایــن مجموعــه، پيــش از ایــن 
در جشــنواره هــاي رســمي وزارت آمــوزش و پــرورش نظيرجشــنواره جابربــن حيــان و جشــنواره 
نوجــوان و جــوان خوارزمــي معرفــي شــده انــد و اینــك بــا همگامــي و همراهــي مســئولين محتــرم 
وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري و در آغازیــن روز برنامــه هــای  هفتــه ملــی  پژوهــش ســال 
ــرداز اســت، فرصــت  ــر، پژوهشــگر و اندیشــه پ ــوزان متفك ــش آم ــل از دان ــه روز تجلي 1397 ك
ــاي  ــت ه ــه فعالي ــاعه خاص ــت اش ــد اس ــت. امي ــده اس ــم ش ــا فراه ــاعه آنه ــراي اش ــاره  ب دوب
پژوهشــي دانــش آمــوزان عزیزمــان كــه آینــده ایــن كشــور، منــوط بــه راي،نظــر وهمــت بلنــد آنــان 
خواهــد بــود، ســبب ســاز پيشــرفت هــاي مســتمر در زمينــه تفكر و مهــارت اندیشــيدن و اســتدالل 
باشــد . ایــران عزیــز را هميــن كــودكان و نوجوانــان كــه امــروزه آســتين همــت بــاال زده  و چــراغ 

دانایــي  برافروختــه انــد، خواهنــد ســاخت.
 وزارت آمــوزش و پــرورش بــه ســهم خــود و  بــا توســعه پژوهــش ســراهاي دانــش آمــوزي و 
آزمایشــگاه هــاي مــدارس و توليــد برنامــه هــای درســی تفكــر و پژوهــش، مهمتریــن زیــر ســاخت 
هــاي مــورد نيــاز توســعه فرهنــگ پژوهــش در مــدارس را فراهــم كــرده انــد. بــه اميــد خــدا، فكــر 
افزارهــاي آن نيــز بــا اجرایــي شــدن برنامــه هــاي زیــر نظــام پژوهــش كــه بــه تصویــب شــورای 

عالــی آمــوزش و پــرورش و امضــای رئيــس جمهــور محتــرم رســيده، توســعه خواهــد یافــت.
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 شایسته است از نگاه عميق و همت بلند وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقاي دكتر 
بطحایي به موضوع پژوهش و توسعه پژوهش هاي دانش آموزي و پژوهش سراها  و نوع نگاه 
متفاوت ایشان به مقوله تعليم و تربيت  تقدیر و تشكر كنم  و از همراهي هاي وزیر محترم 
علوم، تحقيقات و فناوري ، جناب آقاي دكتر غامي و معاون پژوهشي ارجمند جناب آقاي 
دكتر برومند و مدیران پژوهشي وزارت علوم  جناب آقاي دكتر نيسي وجناب آقاي مهندس 
زالي سپاسگزاري نمایم.  همچنين شایسته است از حمایت هاي رؤساي محترم مناطق آموزش 
و پرورش و مدیران كل آموزش و پرورش استان ها از فعاليت هاي پژوهش سراها سپاسگزاري 
نمایم. بدون شك از نقش مهم و ماندگار و تاش هاي صبورانه معلمان و مدیران مدارس و 
این  نمود.از مساعي  توان غفلت  نمي  پژوهش  به  آنها  اهتمام  و  پژوهشی  راهنمایان  و  مربيان 

عزیزان نيز سپاسگزاري مي كنم. 

فرهاد كريمي
رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

و قائم مقام ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش
آذر ماه 97
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پایه و دوره تحصیلیتصویر  پژوهشگرنام پژوهشگررتبه
نام استان/منطقه/

آموزشگاه
عنوان فعالیت 

پژوهشی منتخب

1
يوسف رضايی

داستان نويسیاصفهان/ناحيه2/آمين سوم/دوره اول 

2
عسل

اردبيل/ناحيه 1/شاهد  دوم/دوره اول   بهزاد وكيل آباد
داستان نويسیشهيد فاتحی

3
آتنا

 محمدرضا خانی
كرمان/ ناحيه 2/  دوم/دوره اول 

داستان نويسیشايستگان

4
محمد حسين 

 لرستان/ بروجرد/سما،  اول/دوره اول روزبهانی
داستان نويسیشهيد عباسپور

5
الناز

 زارع زردينی
يزد/ ناحيه 2/سيدالشهدا   سوم/دوره اول 

داستان نويسیچمران

6
محمد سبحان 

چهارمحال و بختياری/ سوم/دوره اول تراكمه
داستان نويسیسلمان شهر/ سينا

7
ماهان

 محمد خواه
داستان نویسیگیالن/ الهیجان/ تربیت 2دوره اول - سوم

 دوره اول  ابتدایی
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دوره دوم ابتدایی

نام پژوهشگررتبه
نام همکاران 

پژوهشگر
پایه و دوره 

تحصیلی

نام استان/
منطقه/

آموزشگاه

عنوان فعالیت های  
پژوهشی

عنوان فعالیت 
پژوهشی 

منتخب
) مقاله ، طرح پژوهشي، 

اختراع یا ابتکار ثبت 
شده(

آيلين حاج 1
محمدی

هليا طريقی  ـ 
نگار يزدانی

ششم/ 
دوره دوم 

تهران، منطقه 
كج ياب طراحی و ساخت7/ صداقت

ستون

محمد 2
جوادكرمی منش

حسين 
هوشداری

پنجم/ 
دوره دوم 

خوزستان/ 
بهبهان/ شهيد 

نهايی 2
اورژانس طراحی و ساخت

خانگی

ايل آی 3
محمديان

الدوز مراديان ـ 
دنيز ملک پور

پنجم/ 
دوره دوم 

آذربايجان 
شرقی/ناحيه 3 
تبريز/ شهيد 

محمودی

برق نمکیآزمايش

طاها ارجمندی 4
كاتی

ابوالفضل اردالن 
ـ   اميرمهدی 
رضاپورسينی

چهارم/
دوره دوم  

خراسان 
رضوی/ كات/ 

غيرانتفاعی 
پيوند مهر

جادوی آزمايش
آكريات

5
زهرا نظامی 

ششم/ آيناز ابراهيمیاسفهان
دوره دوم 

شهرستان
های تهران/ 

شهريار/ يحيی 
احمدی

چوب طراحی و ساخت
جادويی

6
اميرمحمد 
درويشی

چهارم/----
دوره دوم  

فارس/شيراز/ 
غيردولتی 

گلبرگ
طراحی و ساخت

كشيدن 
دايره بدون 
دخالت دست

نيان خالداری7
چرو مجيديانی  
ـ مانيسا سواره  
ـ آيناز فرجيان

ششم/ 
دوره دوم 

كردستان/ 
طراحی و ساختسقز/سپيده

انفرادی 
و گروهی 
كوچک را 
بزرگ ببين
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دوره اول متوسطه 

نام همکاران نام پژوهشگررتبه
پژوهشگر

پایه و دوره 
تحصیلی

نام استان/
منطقه/

آموزشگاه

عنوان فعالیت 
های  پژوهشی

عنوان فعالیت پژوهشی منتخب ) مقاله ، طرح 
پژوهشي، 
اختراع یا 
ابتکار ثبت 

شده(

علي ابوطالبياسين قاسمي1
نهم/ 

متوسطه 
اول

بوشهر/ناحيه 
دشتي/ عامه 

حلي

طرح 
پژوهشی

تکنولوژی  از  گيری  بهره  آيا 
پااليش مغناطيسی در آبياری می 
تر  طوالنی  حفظ  به  منجر  تواند 
رطوبت در خاک گردد و در جهت 
رفع بحران های موجود راهکاری 

قابل تأمل به شمار بيايد؟

محمدحسين 2
ابوالفتحي

محمدمهدي عبدي 
بسطامي

هفتم/ 
متوسطه 

اول

لرستان/ناحيه 
2 خرم آباد/ 
شهيدبهشتي

طرح 
پژوهشی

جويی  صرفه  در  عواملی  چه 
مصرف آب مؤثر می باشند

عرفان جوانمردمهدي الماسي3
نهم/ 

متوسطه 
اول

آذربايجان 
شرقي/عجب 
شير/ نمونه 
دولتي مقدس

طرح 
پژوهشی

رفتار  بندی  اولويت  و  شناسايی 
در   ها   خانواده  نادرست  های  
آب  بهينه   مصرف   با  رابطه 
آشاميدنی در  نظر  دانش آموزان 
متوسطه  اول   ی   دوره  پسر  
سال  در  شير  عجب  شهرستان 

تحصيلی 9697

بابک بقايرينيما استاجي4
نهم/ 

متوسطه 
اول

خراسان 
رضوي/ 
سبزوار/ 

شهيدبهشتي

طرح 
پژوهشی

نقش تمرينات كششي تنفسي و 
تغذيه، بر كاهش ميزان اضطراب 
امتحان  دانش آموزان پايه نهم 
سبزوار  بهشتي  شهيد  مدرسه 

چگونه است؟

رضا طاوسي5
هفتم/ 

متوسطه 
اول

اصفهان/
چگونه می توان به راحتی شيشه اختراعناحيه2

شکسته اتومبيل را جدا نمود؟

پريناز مجاورهانيا شاهرود نژاد6
هفتم/ 

متوسطه 
اول

خراسان 
رضوي/ناحيه 

3/مصلي 
نژاد حضرت 

زهرا)س(

اختراع
باقابليت  هوشمند  خريد  آسان 
بافناوری  نابينايان  برای  استفاده 

 RFID

اميرحسين 7
سرمست

هفتم/ 
متوسطه 

اول

كرمانشاه/ 
قصرشيرين/ 

برادران
اختراع

 ماســاژور لرزشــي پوســت ســر 
ــتقيم  ــال مس ــت انتق ــا قابلي ب
محلــول تقويــت كننــده مــوي 

ســر



پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 12

دوره دوم متوسطه 

نام پژوهشگررتبه
نام 

همکاران 
پژوهشگر

پایه و دوره 

تحصیلی

نام استان/منطقه/

آموزشگاه

عنوان فعالیت عنوان فعالیت های  پژوهشی

پژوهشی 

منتخب ) مقاله ، طرح پژوهشي، 
اختراع یا ابتکار ثبت شده(

فربد فاطميان 1
مهدی 
علی 

اصغرزاده

دوم)12 
تجربی(

البرز/كرج/
پژوهش سرای 

معلم 

1اگزوز خودرو با قابليت 
تبديل آالينده های هوا به 

اكسيژن
2 كپسول اكسيژن تنفس 

زيستی

اگزوز خودرو 
با قابليت 
تبديل 
آالينده 

های هوا به 
اكسيژن

سارينا تارا غنی زاده 2
دوم)10تجربی(هاشمی فر

كرمانشاه/ناحيه 3 
/ پژوهش سرای 
پروفسور شمسی 

پور

1چسب زخم آنتی باكتريال 
ضدآب با چسبندگی قابل 

توجه
2 تهيه  شيشه 

الکتروكروميک با استفاده از 
فناوری ITO و پليمر رسانای 

پلی آلفا

چسب زخم 
آنتی باكتريال 

ضدآب با 
چسبندگی 
قابل توجه

رضا مهدی پور 3
----رابری

دوم) پيش 
دانشگاهی 

،علوم تجربی (

كرمان/رابر/
پژوهش سرای 
امام صادق )ع(

1گرده افشانی درخت خرما
2 دفع كننده طبيعی آفات 
درختان و گياهان) سم كرم 

خراط(
3 دستگاه مکانيزه تصفيه 

آب دريای خورشيدی

دفع كننده 
طبيعی آفات 

درختان و 
گياهان) سم 
كرم خراط(

علی دهقان 4
-----دهنوی

دوم)پيش 
دانشگاهی ، 

رياضی(

يزد/مهريز/
پژوهش سرای 
آيت اهلل خاتمی

1طراحی و ساخت برد هاي 
درايور دستگاه چاپ پارچه 

در چاپخانه ی صنعتی يزد
2برنامه نويسی رابط 

گرافيکی كاربرGUI ميکرو 
LPC1788 براي شركت 

HoorSun

3طراحی و ساخت كامل 
پرينتر سه بعدي با ميکرو 

LPC1768 كنترلر
4 طراحی و ساخت كامل 

برد هاي دستگاه رطوبت ساز 
هوشمند در شركت دانش 

بنيان مهر نگار

چاپگر روی 
سطح زمين
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دوره دوم متوسطه 

نام پژوهشگررتبه

نام همکاران 
پژوهشگر

پایه و دوره 
تحصیلی

نام استان/
منطقه/

آموزشگاه

عنوان فعالیت های  
عنوان فعالیت پژوهشی پژوهشی

منتخب ) مقاله ، طرح پژوهشي، 
اختراع یا ابتكار ثبت شده(

5
امير دلدار 

فروتقه
دوم)11 رشته 

رياضی (

خراسان 
رضوی/
نيشابور/
پژوهش 

سرای سينا 
مسيح 
آبادی

 1ساخت سوخت 

زيستی بيو ديزل بوسيله 
نانو كاتاليست اكسيد در 

MCM41 بستر
2مدال نقره كشوری 
نهمين المپياد فناوری 

نانو )تابستان 1397(
3كسب رتبه 5 كشوری 
جشنواره جوان خوارزمی 

شهريور)1397(
 4گواهی پايان دوره

 آموزشی غير حضوری
 ميکروسکوپ الکترونی
 ) آموزشSEMروبشی (

فناوری نانو  )1397(

ساخت سوخت 
زيستی بيو ديزل 

بوسيله نانو 
كاتاليست اكسيد 

MCM41 در بستر

دوم)12 رشته مهيار سامتی6
رياضی(

تهران/
منطقه8/
پژوهش 
سرای 
صدرا

1 لرزه نگار الکترونيک 
هوشمند

2مقاله گلخانه هوشمند

لرزه نگار 
الکترونيک 

هوشمند

سيد محمد 7
ابطحی

دوم)11رشته 
رياضی(

فارس/
ناحيه 

2شيراز/
پژوهش 

سزای رازی 
ناحيه 2 

شيراز

1- دستگاه مضاعف كننده 
اماح آب

2-برگزيده سومين 
جشنواره اختراعات ابن 

سينا
3-تقويت سفره های زير 
زمينی جهت استحصال 

آب شرب از درياچه 
مهارلو

4رتبه سوم دومين 
المپياد ليزر و اپتيک

دستگاه مضاعف 
كننده اماح آب
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معرفی دانش آموزان پژوهشگر برتر سال 97 و چکیده آثار آنها
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 دوره اول  ابتدایی1

1- آثار دانش آموزان دوره اول ابتدایی، از نوع داستان نویسی بود و در قالب پژوهش، ابتکار و اختراع نبود، لذا 
به دليل تفاوت آن با مجموعه آثار معرفی شده در این دفتر،از درج خالصه آنها در این مجموعه خودداری شد.
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دوره دوم ابتدایی
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ــا همــان عارضــه ســتون  ــه افزایــش بيمــاری اســکوليوز ی ــا توجــه ب ــاز: ب ــف ني تعري
ــا ایــن دســتگاه تشــخيص عارضــه بــه ســهولت انجــام خواهــد  فقــرات بخصــوص در دختران،ب

ــه روش ســاده و ارزان ــه اميــد پيشــگيری و درمــان ب شــد. ب
خاصه پروژه طراحی و ساخت:   

ــت  ــدی- 4 بس ــنه ق ــدد آیــ ــرازو-  1ع ــدد تــ ــوب-  2 ع ــدد چ ــرح: 2 ع ــخصات ط مش
ــی ــر خياط ــدد مت ــره-  2ع ــخ و گي ــوالدی- مي ف

روش ســاخت : کارهــای نجــاری توســط نجــار انجــام شــد ســپس آینــه خریــداری شــده بــا 
گيــره بــه چــوب وصــل شــد.برای ایمنــی وســيله 4 بســت فــوالدی نصــب شــد و 2 تــرازو بــه 

چــوب پایــه وصــل شــد. 2 مقيــاس انــدازه گيــری بــه دو طــرف آینــه نصــب شــد.

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: آيلين حاجی محمدی
نام و نام خانوادگی دانش آموزان همکار به ترتيب ميزان همکاری: هليا طريقی ـ نگار يزدانی

استان : تهران      نام منطقه:     نام مدرسه: صداقت، دخترانه، شهری 
عنوان پروژه: كج ياب ستون    نوع پروژه:  طراحی و ساخت

پایه تحصيلی: ششم  نام معلم راهنما: مريم دانيال ، ناهيد پاشايی نام مدیر مدرسه: مينا لطفی
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تعريــف نيــاز: مهــم تریــن دليــل طراحــی وســاخت ایــن وســيله، ایــن بــود کــه روزی مــادرم موقــع 
جاروکــردن دچــار بدحالــی وگرمــای شــدید و تنگــی نفــس شــدکه مجبــور شــدیم ازآب ســرد و پنکــه دســتی 
ــا طراحــی و ســاخت ایــن وســيله قدمــی هــر  ــا ب ــرآن شــدیم ت ــذا ب ــا حــال او بهترشــود. ل اســتفاده کنيــم ت
چنــد کوچــک در رفــع ایــن مشــکل بــرای بيمارانــی کــه دچــار تنگــی نفــس )آســم( هســتند برداریــم و عــالوه 
بــرآن بــا روشــی نــو و خالقانــه، گــرد و خــاک هــوای آلــوده در اثــر افزایــش چگالــی بــه یــخ جــذب و بدیــن 
روش تصفيــه گــردد.  بــا ســاخت ایــن وســيله ویــژه توانســتيم ضمــن برطــرف کــردن ایــن مشــکل بــا توليــد 
انبــوه بــه اقتصــاد کشــور نيــز کمــک کنيــم. درعيــن حــال ایــن نــوع وســيله را ســبک، ارزان قيمــت و بســيار 

ســاده و ابتــکاری ســاختيم. 
خاصه پروژه طراحی و ساخت: 

ــدازه  ــواد بســيار ســاده، دردســترس و ارزان قيمــت 2- ان ــا اســتفاده از م ــرح : 1-ســاخت ب ــخصات ط مش
وســيله حــدود30 × 25 ســانتيمتر بــا وز ن حــدود 1/5 کيلوگــرم   3- فــن  12×12 کوچــک  1 عــدد در صــورت 
ــازک  ــودن8000 تومــان  5- ســيم ن ــو ب ــودن8000 تومــان  4- فن10×10کوچــک 1عــدد در صــورت ن ــو ب ن
ــان   ــدد8000 توم ــط 1ع ــطل متوس ــان  7- س ــدد8000 توم ــک ع ــت ی ــان  6- آداپتور12ول ــر 500 توم 1مت

8-ماســک ویــژه تنفــس پزشــکی 1عــدد3000 تومــان
ــط  ــرد خ ــت ب ــک وای ــا ماژی ــا را ب ــن و زانوه ــب ف ــل نص ــزرگ مح ــطل ب ــاخت : 1-روی درب س روش س
ــب  ــطل نص ــزرگ را روی درب س ــن ب ــم. 2- ف ــی کني ــدا م ــط را از درب ج ــل خ ــغ مح ــا تي ــيم و ب می کش
می کنيــم. 3-زانوهــا را درمحــل خــود روی درب ســطل نصــب مــی کنيــم. 4- لولــه ویــژه تنفــس پزشــکی را 

ــم. ــی کني ــه پشــت ســطل نصــب م ــن کوچــک را ب ــم. 5- ف ــی کني ــو ســطل نصــب م ــه جل ب
6- ســيم فــن هــا را بــه رابــط آداپتــور نصــب مــی کنيــم. 7- فيلترهــای کوچــک را درجلــوی فــن هــا نصــب 

مــی کنيــم.

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: محمد جواد كرمی منش
نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار : حسين هوشداری             

استان: خوزستان   نام منطقه: بهبهان   نام مدرسه: شهيد نهايی2، پسرانه، شهری 
عنوان پروژه: اورژانس خانگی    نوع پروژه: طراحی و ساخت

پایه تحصيلی: پنجم  نام معلم راهنما: عباس معلميان نام مدیر مدرسه: مهرداد قنبريان
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سؤال: آیا مقدار نمک در ميزان توليد برق تاثير دارد یا نه؟                                 

ــان  ــانایی جری ــزان رسـ ــد مي ــتر باش ــک بيش ــدر نم ــر چق ــک ه ــول آب و نم ــه: در محل فرضي
الکتریســــيته ی محلــول نيــز بيشــــتر مــی شــود. 

شــرح آزمايــش: ابتــدا یــک قوطــی فلــزی رانــی را خالــی مــی کنيــم و روی قوطــی را ســمباده 
مــی زنيــم تــا رنــگ آن کامــال از بيــن بــرود و قســمت فلــزی قوطــی رانــی ظاهــر گــردد. چــون 
رنــگ آن مثــل عایــق عمــل مــی کنــد و مانــع از اتصــال خــوب مــی شــود و دور قوطــی رانــی را 
بــا فــوم هــم در قســمت پایيــن هــم بــاال عــــایق بنــــــدی مــی کنيــم و بــا یــک کــش فــوم هــا 
را محکــم مــی کنيــم و ورقــه ســيمی را بــه انــدازه دور قوطــی مــی بریـــم و محــــکم مــی کنيــم. 
ســپس گيــره هــا را بــه دو ســيم بــا هویــه لحيــم مــی کنيــم و بــا آب نمــک آزمایــش را انجــام 

می دهيم. 

نتيجه  گيری : مقدارنمک درميزان توليد برق اثر مثبت دارد.

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: ايل آی محمديان
نام و نام خانوادگی دانش آموزان همکار به ترتيب ميزان همکاری: الدوزمراديان ـ دنيز ملک پور

نام استان :  آذربايجان شرقی  نام منطقه: ناحيه 3 تبريز      نام مدرسه: شهيد محمودی، دخترانه، شهری 
عنوان پروژه: برق نمکی    نوع پروژه: آزمايش

پایه تحصيلی: پنجم     نام معلم راهنما: فاطمه ياری     نام مدیر مدرسه:حميرا سعادتی
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ــا پــودر داخــل پوشــک بچــه )پلــی آکریــالت(  ــا درصــورت ترکيــب خــاک ب ســوال: آی
ــرای رشــد گياهــان اســتفاده کــرد؟ ــوان از آب کمتــری ب مــی  ت

فرضيــه : پيــش بينــی مــی شــود بــا ترکيــب مــواد پوشــک در خــاک ،گياهــان در مــدت زمــان 
بيشــتری بــدون نيــاز بــه آب زیــاد رشــد خواهنــد کــرد.

شــرح آزمايــش: ابتــدا مقــداری بذرگيــاه تهيــه مــی کنيــم بذرهــا را در دو گلــدان هــم انــدازه 
قــرار مــی دهيــم. بــه یکــی از آنهــا مقــداری پــودر جــاذب داخــل پوشــک اضافــه مــی کنيــم و بــه 
هــر دو گلــدان بــه مقــدار مســاوی آب مــی دهيم.دیگــر بــه گلدانهــا آب نمــی دهيــم تــا ببينيــم 

مانــدگاری گيــاه کــدام گلــدان بيشــتر اســت. 
متغير مستقل: پودر داخل پوشک،     متغير وابسته: رشد گياه

متغيرهــای كنتــرل: ميــزان خــاک، نــوع خــاک، دمــا، ميــزان آب، نــوع و انــدازه گلــدان، نــوع 
گيــاه، مــدت زمــان انجــام آزمایــش

نتيجــه گيــری: گلدانــی کــه خــاک آن بــا مــواد داخــل پوشــک بچــه )پلــی آکریــالت( ترکيــب 
شــده بــود پــس از 10 روز بــدون نيــاز بــه آب رشــد بهتــری داشــت.

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: طاها ارجمندی كاتی
نام و نام خانوادگی دانش آموزان همکار به ترتيب ميزان همکاری: ابوالفضل اردالن ـ امير مهدی رضا پور سينی

نام استان : خراسان رضوی  نام منطقه: كات    نام مدرسه: غير انتفاعی پيوند مهر، پسرانه شهری 
عنوان پروژه: جادوی آكريات    نوع پروژه: آزمايش

پایه تحصيلی: چهارم     نام معلم راهنما: نعيمه غامی قره سو   نام مدیر مدرسه: زينب علی پوركيوانلو
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تعريــف نيــاز: طــرح مــا نيازهــای افــرادی کــه دارای ناتوانــی جســمی هســتند را برطــرف 
مــی کنــد و حضــور در کالس و مســير خانــه تــا مدرســه  و حيــاط را آســانتر مــی کنــد و مشــکالت 
واکرهــای موجــود را نيــز برطــرف کــرده اســت تــا افــراد بــا معلوليــت و ناتوانــی در پــا راحــت تــر 

در جامعــه حضــور داشــته باشــند .

خاصه پروژه طراحی و ساخت: 

ــاد 40 در 70 و وزن  ــس چــوب در ابع ــه شــکل مســتطيل از جن ــرح : طرحــی ب ــخصات ط مش
حداقــل 2.5 کيلــو گــرم کــه بــه راحتــی جمــع شــده و حمــل آن آســان اســت بــه همــراه کاالهایــی 

چــون موکــت ، واکــر ، صندلــی ، ویلچــر .

روش ســاخت : در ســاخت ایــن وســيله از چــوب بــه علــت ســبکتر بــودن اســتفاده شــد و پــس 
از مشــورت و همفکــری اعضــای گــروه طــرح اوليــه بــرای ایــن کار ارایــه شــد ،ســپس بعــد از تهيــه 
مــواد اوليــه الزم ، طــرح و مــواد اوليــه بــا کمــک یکــی  از والدیــن دانــش آمــوزان کــه نجــار بــود 

ایــن وســيله ســاخته شــد.  

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: زهرا نظامی اسفهان
نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار: آيناز ابراهيمی

استان: شهرستانهای استان تهران  نام منطقه: شهريار   نام مدرسه: يحيی احمدی ،دخترانه ، روستايی
عنوان پروژه:  چوب جادويی   نوع پروژه:  طراحی و ساخت

پایه تحصيلی: ششم   نام معلم راهنما: خديجه عليرضا لو   نام مدیر مدرسه: نسرين صومعه
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تعريــف نيــاز: تاکنــون همــه مــا بــه دفعــات نیــاز پیــدا کردیــم کــه دایــره رســم کنیــم و اصــواًل 
بــرای رســم دایــره بهتریــن وســیله پــرگار است.کشــیدن دایــره بــا پــرگار بــرای بچــه هــا کمــی مشــکل 
اســت و رســم دایــره بــا شــعاع بــزرگ  توســط پــرگار ممکــن نیســت. در پــی حــل مشــکالت فــوق بــه 

دنبــال راه حلــی گشــتم تــا بتــوان بــدون دخالــت دســت دایــره رســم کــرد.

خاصه پروژه طراحی و ساخت: 

مشخصات طرح : شکل؛ شبیه مثلث قائم الزاویه است.            

 وزن: حدود200 گرم ؛ هزینه تولید:20 هزارتومان. قیمت: بین25 تا50 هزار تومان             

ــره  ــن دای ــالوه کشــیدن چندی ــه ع ــره بکشــد ب ــعاع دلخــواه دای ــا ش ــت دســت ب ــدون دخال ــارات : ب انتظ
ــان.  ــور همزم ــه ط ــز ب متحدالمرک

کاربری: نیاز به مهارت چندانی ندارد.                                                                             

ــی  ــم م ــه ه ــانتیمتری را ب ــای 10و20و25 س ــدازه ه ــوپ در ان ــه چ ــه قطع ــدا س ــاخت : ابت روش س
چســبانیم.آرمیچر گیــر بکــس را لحیــم کــرده و بــا چســب بــه داخــل ضلــع کوچــک مثلــث و بــر روی ضلــع 
دیگــر کلیــد و جاباتــری را نصــب مــی کنیم.اتصــاالت ســیم هــا را انجــام داده و بعــد تایــر و میــخ و قلــم 

وخــط کــش را بــر روی پــرگار پیشــنهادی وصــل مــی کنیــم. 

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: امير محمد درويشی
نام استان : فارس     نام منطقه: شيراز     نام مدرسه: غير دولتی گلبرگ ، پسرانه ، شهری 

عنوان پروژه: كشيدن دايره بدون دخالت دست   نوع پروژه: طراحی و ساخت
پایه تحصيلی: چهارم    نام معلم راهنما: سهيا رضايی    نام مدیر مدرسه: نصراهلل سياحی
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ــدن اجســام  ــه مشــاهده و دی ــوط ب ــک فصــل مرب ــا ی ــوم م ــاب عل ــاز: در کت ــف ني تعري
ــه همــه نميرســيد و  ــت ب ــم نوب ــا ميکروســکوپ کار ميکردی ــر ب ــر اگ ــا 32 نف ــی باشــد. م ــز م ری
ــيله ای  ــان وس ــه خودم ــم ک ــن بودی ــر ای ــه در فک ــم. هميش ــت آن را ببيني ــا دق ــتيم ب نميتوانس
ــان مشــاهده  ــا وســيلۀ  ارزان خودم ــز و ســلول هــا را ب ــواد ری ــف م ــا قســمتهای مختل بســازیم ت
کنيــم و بافتهــای مــواد را بــه صــورت دســته جمعــی نــگاه کنيــم یــا حتــی آن را رســم و در مــورد 
آن بحــث کنيــم و بــه دیگــران کمــک کنيــم تــا آنهــا هــم خودشــان بــا قيمتــی ارزان ایــن وســيله 
را بســازند و حتــی بــرای مناطــق محــروم بــه توليــد انبــوه برســد. بــا توجــه بــه نيــاز بــاال شــروع 

ــم.  ــه طراحــی و ســاخت ایــن وســيله کارا و ارزان کردی ب

خاصــه پــروژه طراحــی و ســاخت: حجــم : طــول 50 ســانتی متــر، عــرض 40 ســانتی متــر و 
ارتفــاع20 ســانتی متــر؛ جــرم : 5کيلــو گــرم؛ جنــس بدنــه: چوبــی؛8 عــدد عدســی ازنــوع محــدب؛ 
2 عــدد کليــد و پریــز پالســتيکی؛ کارکــرد : بزرگنمایــی اجســام ریــز؛ هزینــه: بســتگی بــه نــوع 

المــپ و عدســی دارد از 15000تومــان تــا 40000 تومــان.

مشخصات طرح:

روش ساخت : 1-در دو جعبه دو سوراخ  کاماًل گرد ایجاد ميکنيم) به کمک استاد نجاری این کار 
صورت گرفت (2- برای یکی از جعبه ها سقف متحرک با لوال وصل ميکنيم و در انتهای آن المپ 3 
وات با کليد و در نهایت عدسی محدب و محلی برای تصویر ها نصب می کنيم. )جمعی: به کومه ل(  
3-یک پایه کابينت بر روی سوراخ باالی جعبۀ دوم با پيچ نصب می کنيم 4- المپ 1/5وات را در 
کف جعبه به همراه کليد وصل کرده و 5 عدسی )محدب( را با فاصله های معين در جای خود قرار 

می دهيم و پایه متحرک را داخل جعبه نصب ميکنيم . )فردی : به تاک (

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: نيان خالداری
نام و نام خانوادگی دانش آموزان همکار به ترتيب ميزان همکاری: 

چرو مجيديانی  ـ مانيسا سواره  ـ آيناز فرجيان
استان : كردستان     نام منطقه : سقز    نام مدرسه: سپيده ، دخترانه ،  شهری 

عنوان پروژه: انفرادی و گروهی كوچک را بزرگ ببين       نوع پروژه: طراحی و ساخت
پایه تحصيلی: ششم      نام معلم راهنما: حيات فاروقی       نام مدیر مدرسه: فريده عبدلی
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دوره اول متوسطه
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نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری اصلی:  ياسين قاسمی نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار: علی ابوطالب
استان : بوشهر، نام منطقه/ناحيه: دشتی، نام مدرسه: عامه حّلی ، پسرانه، شهري نوع مدرسه: خاص

عنوان پروژه: بررسی اثر آبياری مغناطيسی بر رطوبت خاک نوع پروژه: پژوهشي
پایه: نهم، نام معلم راهنما: افسانه شيخيانی، امينه حسن زاده، عباس حاجی حسينی،

 نام مدیر مدرسه: علی حاجی پور امکانات و پشتيباني علمي: مدرسه، اولياء، پژوهش سرا، غيره

ســوال:  آیــا بهــره گيــری از تکنولــوژی پاالیــش مغناطيســی در آبيــاری مــی توانــد منجر بــه حفــظ طوالنی تر 
رطوبــت در خــاک گــردد و در جهــت رفــع بحــران هــای موجود راهکار مناســبی باشــد؟

ــدان  ــک مي ــان آب از درون ی ــدن جری ــت از گذران ــارت اس ــی آب عب ــش مغناطيس ــوژی پاالی ــاز: تکنول ــف ني تعري
مغناطيســی یــا الکتــرو مغناطيســی بــا نيــروی مشــخص و معيــن کــه باعــث تغييــر در برخــی خصوصيات فيزیکــی آب 
مــی شــود. بهــره گيــری از ایــن تکنولــوژی در بخــش کشــاورزی در صــورت اثبــات اثــر مثبــت آن مــی توانــد راهــکاری 

مفيــد در جهــت بهبــود شــرایط موجــود باشــد.
خاصــه پــروژه طراحــی و ســاخت: بــه منظــور انجــام ایــن پــروژه ابتــدا مطالعــات کتابخانــه ای و فيــش نویســی 
در رابطــه بــا مســائل محيــط زیســت و خــاک شناســی بــه مــدت حــدود 2 مــاه آغــاز شــد کــه در ایــن مــدت رونــد 
تشــخيص موضــوع مناســب بــا همــکاری هــای اســاتيد و متخصصيــن حــوزه ی محيــط زیســت صــورت گرفت. پــس از 
تشــخيص موضــوع و راهــکار و ایجــاد تغييراتــی در آن برنامــه ی زمانــی انجــام پــروژه بــه صــورت واضح مشــخص شــد و 
مراحــل طراحــی آزمایشــات بــا همــکاری ســازمان هــای وابســته آغاز گشــت، پــس از آن بــا اصالحــات بســيار 3 آزمایش 
تدویــن شــد و نمونــه هــای دســتگاه هــای مغناطيــس کننــده آب تهيــه گشــت. آزمایــش هــا بــه ترتيــب بــه منظــور 
بررســی اثــر آبيــاری مغناطيســی بــا قــدرت 4500 گــوس ، 12000 گــوس بــر حفــظ رطوبــت و تاثيــر آبيــاری و 4500 
گــوس بــرای ميــزان نفــوذ پذیــری آب در خــاک صــورت گرفــت و در روال نمونــه گيــری هــا جریــان تدویــن کليــات 
تحقيــق آغــاز گشــت. آزمایــش هــا در در شــرایط محيطــی مشــابه زميــن کشــاورزی بــه منظــور قابــل تعميــم بــودن اثر 
صــورت گرفــت کــه روال اســتخراج، ســنجش آمــار و انجــام آن بــه دو صــورت، یکــی در مرکــز تحقيقــات آب و خــاک به 
کمــک دســتگاه هــای پيشــرفته و دیگــری در شــرایط محيطــی عــادی بــه وســيله ســنجش جرمی بــود. نتایــج آزمایش 
هــا پــس از اســتخراج تحليــل و بررســی شــد و روال تدویــن پــروژه آغــاز گشــت و پــس از تهيــه آن ،اصالحــات الزم بــه 

منظــور بهبــود اثــر انجام شــد.
مشــخصات طــرح: ایــن اثــر پژوهشــی یــک اثــر آزمایشــگاهی، کتابخانــه ای اســت کــه در تاریــخ پایيــز و زمســتان 
1396 در اســتان بوشــهر بــه صــورت بومــی  بــه مــدت 6 مــاه باهمــکاری مرکــز تحقيقــات آب و خاک اســتان انجام شــد. 
روش ســاخت: بــه منظــور انجــام ایــن پژوهــش همــکاری هایــی صــورت گرفــت و مراحــل آزمایشــگاهی تحقيــق بــه 
کمــک دســتگاه هــای پيشــرفته مرکــز تحقيقــات آب و خــاک انجــام و ســنجش شــد، عــالوه بــر آن مراحــل آزمایــش 
هــا بــه وســيله محاســبات بيشــتر امــا بــا بهــره گيــری از ســنجش جرمــی کــه روش آن بــه مراتــب کــم هزینــه تــر و 
آســان تــر بــود نيــز انجــام شــد. نتایــج  و نمــودار هــا نيــز در نهایــت بــه کمــک نــرم افــزار هــای تحليلــی اســتخراج و 
تهيــه گشــت. در رابطــه بــا شــيوه کار بــه صــورت گســترده و چگونگــی ســنجش در بخــش مراحــل و  روش تحقيــق اثر 

مطالبــی آورده شــده اســت.
نتيجــه گيــري: نتایــج حاصــل شــده از 3 آزمایــش انجــام شــده نشــان دهنــده تاثيــر مثبــت بهــره گيــری از تکنولوژی 
پاالیــش مغناطيســی بــر حفــظ طوالنــی تــر رطوبــت خــاک در نمونــه هــای 4500 و 12000 گوســی ) حــدود 6.6 و 7 
درصــد اختــالف بــا نمونــه عــادی( بــود، عــالوه بــر ایــن ميــزان نفوذپذیــری در نمونــه خــاک آبيــاری شــده بــه وســيه 
آب مغناطيســی 4500 گــوس نســبت بــه نمونــه آبيــاری شــده بــا آب عــادی براســاس مشــاهدات صــورت گرفتــه از 
آزمایــش بســيار افزایــش یافتــه و بــه صــورت واضــح قابــل تشــخيص اســت. در مجمــوع نتایــج حاکــی از تاثيــر مطلــوب 

ایــن تکنولــوژی اســت.
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مصاحبه با دانش آموزان پژوهنده)محور پژوهش(
محور سئواالت:

1- انگيزه شما از انجام پژوهش مورد نظر چه بوده است؟
 فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت اقتصاد مقاومتی و رفع وابستگی به بيگانگان به عنوان نيروی محرکی بود که ما را به انجام این پژوهش سوق 

داد ، عالوه بر آن اهميت بحران های زیست محيطی و مسئله آب به عنوان یک مشکل ملی و مسئله همگانی بر اهميت این موضوع ميافزاید . 
2- انجام اين پژوهش منجر به حل چه مسأله يا مشکلي يا توليد دانشي شده است؟

انجام این پژوهش نيز ميتواند قدمی باشد در جهت رفع یا بهبود بحرانهایی که تاکنون راهکار قابل تاملی برای آنان ارائه نشده است و در دهه های 
اخير و پيش رو به عنوان جزیی از مشکالت اصلی کشور مطرح خواهند شد؛ برای مثال بهره گيری از نتایج این اثر در بخش کشاورزی می تواند 

مقدار مصرف آب را در این بخش به عنوان یک حوزۀ پر مصرف به دليل کاهش راندمان آبياری کم کند و نياز های مصرفی خانگی و صنعتی را بر 
طرف سازد.

3   در انجام پژوهش چه افراد، مؤسسات، نهادهايي و يا ... به شما كمک كرده  اند؟
در انجام این پژوهش آزمایشگاه تحقيقات آب و خاک استان بوشهر به منظور انجام آزمایشات و اداره محيط زیست استان ، اداره آموزش و پرورش ، 
پژوهشسرای شهر خورموج، اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر و شهرداری شهر خورموج به منظور تامين نيازهای پژوهش همکاری های الزم 

را انجام دادند .
4    فعاليت پژوهشي خود را معرفي كنيد.

موضوع: بررسی اثر آبياری مغناطيسی در حفظ رطوبت خاک 
اهداف: اهداف این پژوهش ، متناسب با موضوع :

هدف كلی : بررسی اثر آبياری مغناطيسی بر حفظ طوالنی تر رطوبت خاک و عوامل وابسته 
اهداف جزئی : 

1. بررسی اثر آبياری مغناطيسی گذرنده از ميدان 4500 گوس بر حفظ طوالنيتر رطوبت موجود در خاک 
2. بررسی اثر آبياری مغناطيسی گذرنده از ميدان 12000 گوس بر حفظ طوالنيتر رطوبت موجود در خاک

3. بررسی اثر آبياری مغناطيسی گذرنده از ميدان 4500 گوس بر ميزان نفوذپذری آب در خاک 
فرضيه/سئواالت :

سواالت این تحقيق، عبارتند از:
1-  آیا آبياری به وسيله آب مغناطيسی گذرنده از ميدان 4500 گوس باعث حفظ طوالنی تر رطوبت در خاک می شود؟ 
2-  آیا آبياری به وسيله آب مغناطيسی گذرنده از ميدان 12000گوس باعث حفظ طوالنی تر رطوبت در خاک می شود؟

3-  آیا آبياری به وسيله آب مغناطيسی گذرنده از ميدان 4500 گوس می تواند سبب نفوذپذیری یکنواخت تر و سریع تر آب در خاک 
شود؟ 

فرضيه های این تحقيق عبارتند از:
1-  آبياری به وسيله آب مغناطيسی گذرنده از ميدان 4500 گوس باعث حفظ طوالنی تر رطوبت در خاک می گردد.  
2-  آبياری به وسيله آب مغناطيسی گذرنده از ميدان 12000گوس باعث حفظ طوالنی تر رطوبت در خاک می گردد.

3-  آبياری به وسيله آب مغناطيسی باعث نفوذپذیری بيشتر آب در خاک نسبت به آبياری به وسيله آب عادی می شود.                                                    
4-  آبياری به وسيله آب مغناطيسی تأثيری بر حفظ طوالنی تر رطوبت در خاک ندارد.                                                                                                                                          

5 -  آبياری به وسيله آب مغناطيسی تأثيری بر ميزان نفوذپذیری آب در خاک ندارد. 
روش/روش هاي انجام پژوهش: آزمایشگاهی و کتابخانه ای 

مدت زمان اختصاص داده شده براي انجام پژوهش: به طورکلی حدودا 9 ماه که سه ماه از آن فرآیند مطالعه ای داشته است. 
5اگر تحقيقات مشابهي در اين زمينه انجام شده است ذكر نماييد؟

پيشينه ی تحقيق به صورت گسترده در متن پژوهش ذکر شده است اما به صورت خالصه باید گفت تحقيقات علمی با زمينه آب مغناطيسی در 
دانشگاههای کشور صورت گرفته است که البته به صورت گسترده نيست  ؛ اما پژوهشی با مضمون ذکر شده تا کنون انجام نشده است و قابل تعميم 

بودن پژوهش به شرایط طبيعی یکی از ویژگی های این اثر نسبت به موضوعات پيرامون است . 
6- براي ترغيب دانش آموزان به انجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي چه پيشنهادهايي داريد؟

در نظر گرفتن و برگزاری جشنواره هایی از این قبيل و همچنين اعطای امتيازات ویژه تحصيلی به دانش آموزان پژوهشگر و مهيا کردن شرایطی که 
دانش آموزان در آن توان ارائۀ آثار علمی خویش را داشته باشند می تواند گامی در جهت هدایت عالقه دانش آموزان به انجام اینگونه پژوهش ها و 

آثار باشند .
7 چگونگي آشنايي خود با جشنواره نوجوان خوارزمي را ذكر نماييد؟

در پایه هفتم از طریق راهنمایی معلمين وتشویق دانش آموزان توسط آنها به منظور شرکت در جشنواره ، به طور حدودی با محورهایی از جشنواره 
آشنا شدیم و شرکت در مرحله استانی جشنواره موجب این شد که با بقيه محورها نيز آشنا شویم .

8در صورت وجود نمونه مشابه پژوهش،  مزيت، ويژگي و برتري آن را نسبت به نمونه مشابه ذكر نماييد؟
در مــورد بهــره گيــری از تکنولــوژی پاالیــش  مغناطيســی پژوهــش هایــی در مــورد خــواص رســوب زدایــی یــا خــواص  دیگــر اســتفاده از ایــن  
تکنولــوژی  پژوهــش هایــی تــا کنــون صــورت گرفتــه اســت، امــا تــا کنــون پژوهشــی کــه بــه طــور تخصصــی بــه بررســی مــوارد مطــرح شــده 
بپــردازد و بتوانــد گامــی در جهــت رفــع بحــران هــای اصلــی زیســت محيطــی کشــور بــا ایــن عنــوان و تکنولــوژی صــورت نگرفتــه اســت، عــالوه 

بــر آن فابليــت تعميــم بــه شــرایط طبييعــی و نویــن بــودن موضــوع از مزیــت هــای ایــن اثــر بــه شــما مــی رود.
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نام و نام خانوادگی دانش آموز، مجری اصلی: محمد حسين ابوالفتحی
نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار: محمد مهدی عبدی بسطامی

استان : لرستان    نام منطقه/ناحيه: ناحيه 2 خرم آباد   نام مدرسه: شهيد بهشتی پسرانه، شهري، 
 نوع مدرسه: خاص   عنوان پروژه: بررسی عوامل مؤثر در صرفه جويی  مصرف آب از ديدگاه دانش آموزان               

نوع پروژه: پژوهشي و گروهی     پایه:  هفتم      نام معلم راهنما: كيومرث احمدی
 نام مدیر مدرسه: امير علوی      امکانات و پشتيباني علمي: مدرسه، اولياء

سوال: چه عواملی در صرفه جویی مصرف آب مؤثر می باشند؟
تعريف نياز: آب مایه حيات است و باید در مصرف آن صرفه جویی کنيم.

خاصه پروژه طراحی و ساخت:
هــدف از انجــام ایــن پژوهــش »بررســي عوامــل مؤثــر در صرفــه جویــي مصــرف آب از دیــدگاه دانــش آمــوزان دوره ي 
اول و دوم متوســطه ي اســتعدادهاي درخشــان شــهيد بهشــتي شهرســتان خــرم آبــاد« بــود. بــرای تحقــق ایــن هــدف 
ــاري تحقيــق  ــرار گرفــت. جامعــه ي آم ــش آمــوزان مــورد بررســي ق ــن دان ــه روش توصيفــي )پيمایشــي( نظــرات ای ب
ــر متوســطه ي  ــر )203 نف ــداد 516 نف ــه تع ــتان  ب ــن دو دبيرس ــوزان دوره ي اول و دوم ای ــش آم ــه ي دان ــامل کلي ش
ــم  ــد. حج ــل بودن ــه تحصي ــغول ب ــي 97- 1396 مش ــال تحصيل ــه در س ــت ک ــطه ي دوم( اس ــر متوس اول و 313 نف
ــه اي  ــي طبق ــري تصادف ــه گي ــتفاده از روش نمون ــا اس ــه ب ــوده ک ــر ب ــورگان 220 نف ــدول م ــتفاده از ج ــا اس ــه ب نمون
ــه  ــي ب ــه ي تحصيل ــر پای ــر از ه ــورد نظ ــوزان م ــش آم ــتانها( دان ــده ي دبيرس ــدي ش ــد بن ــت ُک ــتفاده از ليس ــا اس )ب
ــات از پرسشــنامه  ــع آوري اطالع ــراي جم ــد. ب ــرار گرفتن ــورد پژوهــش ق ــه انتخــاب و م ــا در جامع ــع آنه نســبت توزی
ــؤاالت  ــه س ــد ک ــتفاده ش ــؤال( اس ــي)30 س ــات تحقيق ــخصي و اطالع ــات ش ــد اطالع ــاخت در دو بع ــق س ي محق
ــن کشــاورزي«،  ــاي نوی ــا از آب«، »اســتفاده از روش ه ــواده ه ــگ اســتفاده ي درســت خان ــد »فرهن ــي در 6 بُع تحقيق
ــز آموزشــي«  ــع«، »مراک ــي صنای ــر الگــوي مصرف ــه کشــي«، »اصــالح قيمــت مناســب«، »تغيي »اصــالح سيســتم لول
تدویــن گردیــد. بــراي تعييــن روایــي از معيــار روایــي محتوایــي و سازه)همســاني درونــي ســؤاالت( و بــه منظــور بررســي 
ــي  ــب روای ــد. ضرای ــتفاده ش ــاخ اس ــاي کرونب ــون( و روش آلف ــردن آزم ــه ک ــي از دو روش تنصيف)دونيم ــار و پایای اعتب
 0p</01 0معنــي دار مــي باشــد بقيــه ي عوامــل بــاp< /05 ســازه بــه جــز عامــل »تعييــن قيمــت مناســب« کــه بــا
ــه دســت آمــد. ــه روش آلفــا 0/71ب ــه روش تنصيــف 0/85 و ب معنــي دار مــي باشــند. همچنيــن اعتبــار پرسشــنامه ب

نتایــج نشــان داد کــه از نظــر دانــش آمــوزان دوره ي اول متوســطه از بيــن 6 عامــل مــورد بررســي 3 عامــِل 
»فرهنــگ اســتفاده ي درســت خانــواده هــا«، »حــذف روش هــاي ســنتي و اســتفاده از روش هــاي نویــن 
ــل  ــن 6 عام ــطه از بي ــوزان دوره ي دوم متوس ــش آم ــر  دان ــع« و از نظ ــي صنای ــوي مصرف ــر الگ ــاورزي« و »تغيي کش
ــنتي و  ــاي س ــذف روش ه ــازل« و »ح ــا و من ــاختمان ه ــي س ــه کش ــتم لول ــالح سيس ــِل »اص ــي 2 عام ــورد بررس م
اســتفاده از روش هــاي نویــن کشــاورزي« بيشــترین نقــش را در صرفــه جویــي مصــرف آب مــي توانــد داشــته باشــد.

مشخصات طرح:
عوامــل موثــر در صرفــه جویــی مصــرف آب از دیــدگاه دانــش آمــوزان دوره ی اول و دوم متوســطه اســتعدادهای درخشــان 

ــرم آباد. خ
روش ساخت:

روش پژوهش: توصيفی )پژوهشی( ، روش توصيفي )پيمایشي( 
نتيجه گيري:

از دیــدگاه دانــش آمــوزان دوره ی اول متوســطه ســه عامــل فرهنــگ خانــواده، حــذف روش هــای ســنتی کشــاورزی و 
تغييــر الگــوی مصرفــی صنایــع و از دیــدگاه دانــش آمــوزان دوره ی دوم متوســطه دو عامــل اصــالح لولــه کشــی و حــذف 

روش هــای ســنتی کشــاورزی و اســتفاده از روش هــای نویــن در صرفــه جویــی مصــرف آب موثرنــد
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مصاحبه با دانش آموزان پژوهنده)محور پژوهش(

محور سواالت:

1   انگيزه شما از انجام پژوهش مورد نظر چه بوده است؟

      کمک به رفع معضل کمبود آب در ایران.

  2 انجام اين پژوهش منجر به حل چه مسأله يا مشکلي يا توليد دانشي شده است؟

      با مشخص کردن سهم هر عامل می توان برای صرفه جویی مصرف آب برنامه ریزی کرد.

3   در انجام پژوهش چه افراد، مؤسسات، نهادهايي و يا ... به شما كمک كرده  اند؟

     پدرم- مدیر مدرسه- دبير علوم اجتماعی)آقای سپهوند(.

4 فعاليت پژوهشي خود را معرفي كنيد.

ــطه  ــوزان دوره ی اول و دوم متوس ــش آم ــدگاه دان ــرف آب از دی ــی مص ــه جوی ــر در صرف ــل موث ــی عوام ــوع: بررس - موض

ــاد ــرم آب ــان خ ــتعدادهای درخش اس

- اهــداف: بررســی نقــش فرهنــگ خانــواده، روش هــای نویــن کشــاورزی، اصــالح سيســتم لولــه کشــی، اصــالح الگــوی مصرفــی 

صنایــع و مراکــز آموزشــی.

- فرضيه/ســواالت: تــا چــه انــدازه فرهنــگ خانــواده، روش هــای نویــن کشــاورزی، اصــالح سيســتم لولــه کشــی، اصــالح الگــوی 

مصرفــی صنایــع و مراکــز آموزشــی در صرفــه جویــی مصــرف آب مؤثــر اســت؟

- روش/ روش هاي انجام پژوهش: توصيفی از نوع پيمایشی.

- مدت زمان اختصاص داده شده براي انجام پژوهش: 5 ماه

5 اگر تحقيقات مشابه اي در اين زمينه انجام شده است ذكر نماييد.

- ميزان آگاهی مردم کاشان نسبت به صرفه جویی آب.

- نقش مسئوليت پذیری در صرفه جویی مصرف آب در شهر یاسوج.

- بررسی ميزان مصرف سرانه ی آب خانگی در شهر خرم آباد.

6 براي ترغيب دانش آموزان به انجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي چه پيشنهادهايي داريد؟

    آنها را با اهميت انجام پژوهش آشنا کنيم.

7 چگونگي آشنايي شما با جشنواره نوجوان خوارزمي را ذكر نماييد؟

    با راهنمایی های دبير اجتماعی و دوستان دانش آموز.

ــر  ــه مشــابه ذك ــه نمون ــري آن را نســبت ب ــت، ويژگــي و برت ــه مشــابه پژوهــش، مزي ــورت وجــود نمون 8در ص

ــد؟ نمايي

   در ایــن پژوهــش ســهم واریانــس عوامــل مؤثــر و  تأثيرگــذار در پژوهــش مشــخص مــی گــردد تــا برنامــه ریــزان بتواننــد براســاس    

اولویــت هــا برنامــه ریــزی کننــد.
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نام و نام خانوادگی دانش آموز، مجری اصلی: مهدی الماسی
 نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار : عرفان جوانمرد

استان : آذربايجان شرقی   نام منطقه/ناحيه: عجب شير   نام مدرسه : نمونه دولتی مقدس، پسرانه ، روستايی،
 نوع مدرسه: خاص    امکانات و پشتيباني علمي: مدرسه

عنوان پروژه: شناسايی و اولويت بندی رفتار های  نادرست خانواده ها  در  رابطه با مصرف  بهينه  آب آشاميدنی 
در  نظر  دانش آموزان پسر  دوره ی  اول  متوسطه شهرستان عجب شير در سال تحصيلی 9697 

نوع پروژه: پژوهشي    پایه: نهم    نام معلم راهنما: محمد نقی احمد پور   نام مدیر مدرسه: ضرغام ضرغامی

سوال:
رفتــار هــای  نادرســت خانــواده هــا  در  رابطــه بــا مصــرف  بهينــه  آب آشــاميدنی در  نظــر  دانــش آمــوزان پســر  دوره 

ی  اول  متوســطه شهرســتان عجــب شــير در ســال تحصيلــی 97-96 بــه ترتيــب اولویــت کدامنــد؟
تعريف نياز:

بــا توجــه بــه مشــکل آب ،یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر بحــران آب ، بــه ویــژه در ارتبــاط بــا آب آشــاميدنی، رفتــار 
ــه کار گرفتــن سياســت هــای مدیریتــی در ایــن زمينــه مــی باشــد.  هــای ناردســت مصــرف و فرهنــگ غلــط مــردم و ب
بنابرایــن، بایــد بــر روی رفتارهــا و فرهنــگ مــردم در ارتبــاط بــا مصــرف آب آشــاميدنی، تحقيقــات گســترده ای صــورت 
گيــرد. لــذا انجــام تحقيقاتــی همچــون ایــن پژوهــش مــی توانــد بــه تصحيــح فرهنــگ و رفتارهــای نادرســت در رابطــه بــا 

مصــرف آب کمــک کنــد.
خاصه پروژه طراحی و ساخت:

هــدف کلــی ایــن پژوهــش شناســایی و اولویــت بنــدی رفتارهــای نادرســت خانــواده هــا در رابطــه بــا مصــرف بهينــه آب 
آشــاميدنی در نظــر دانــش آمــوزان پســر دوره اول متوســطه شهرســتان عجــب شــير در ســال تحصيلــی 97-96 مــی باشــد؛ 
جامعــه آمــاری تحقيــق مــا، دانــش آمــوزان پســر دوره اول متوســطه شهرســتان عجــب شــير در ســال تحصيلــی 97-96 می 
باشــد کــه تعــداد آن هــا 1376 بــوده کــه در پایــه هــای هفتم،هشــتم و نهــم مشــغول بــه تحصيــل هســتند کــه از ميــان 
آن هــا ،بــه صــورت تصادفــی ، 100نفــر بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــده انــد. ابــزار جمــع آوری اطالعــات در ایــن 
پژوهــش پرسشــنامه اســت. پرسشــنامه را خودمــان بــا کمــک معلــم راهنمــا و بــر اســاس نظــر صاحــب نظــران و پيشــينه 
تحقيــق تهيــه کردیــم. بــرای تجزیــه و تحليــل اطالعــات خــود از آمــار توصيفــی، درصــد و ميانگيــن و برنامــه اکســل کمــک 
گرفتيــم. نتایــج حاصــل نشــان مــی دهــد کــه ازميــان رفتارهــای نادرســت خانــواده هــا درمصــرف آب، ســاخت وســاز در 
اولویــت اول، شســت وشــو در اولویــت دوم، نگرشــی و بهداشــتی در اوليــت ســوم و پخــت وپــز در اولویــت چهــارم قــرار دارد 

و بــه عنــوان مهمتریــن رفتارهــای نامطلــوب در زمينــه مصــرف آب آشــاميدنی تلقــی مــی گــردد.
مشخصات طرح:

جامعــه ی آمــاري تحقيــق حاضــر دانــش آمــوزان پســر دوره ی اول متوســطه آمــوزش و پــرورش شهرســتان عجــب شــير 
در ســال تحصيلــی 97-96 مــي  باشــد کــه بــر اســاس اطالعــات دریافــت شــده از اداره ی  آمــوزش و پــرورش شهرســتان، 
ــه صــورت تصادفــی از ميــان ســه پایــه ی تحصيلــی)  تعــداد آن هــا1376 نفــر اســت. مــا از ميــان آن هــا 100 نفــر را ب
هفتــم، هشــتم و نهــم( انتخــاب و بيــن آنهــا پرسشــنامه توزیــع نمودیــم. یعنــی بــه تمــام  5 مدرســه شــهری و 5 مدرســه 
انتخابــی روســتایی مراجعــه کردیــم و و در هــر مدرســه 10 پرسشــنامه را بــه صــورت تصادفــی  در ميــان ســه پایــه تحصيلی 

توزیــع کردیــم.
روش ساخت: روش انجام تحقيق ما کتابخانه ای و ميدانی است.

نتيجه گيري:
 نتایــج حاصــل نشــان مــی دهــد کــه ازميــان رفتارهــای نادرســت خانــواده هــا درمصــرف آب، ســاخت وســاز در اولویــت اول، 
شســت وشــو در اولویــت دوم، نگرشــی و بهداشــتی در اولویــت ســوم و پخــت وپــز در اولویــت چهــارم قــرار دارد و بــه عنــوان 

مهمتریــن رفتارهــای نامطلــوب در زمينــه مصــرف آب آشــاميدنی تلقــی مــی گردد.
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مصاحبه با دانش آموزان پژوهنده)محور پژوهش(
محور سواالت:

1انگيزه شما از انجام پژوهش مورد نظر چه بوده است؟
   مــا مــی خواســتيم بدانيــم کــه رفتــار هــای نادرســت خانــواده هــا در رابطــه بــا مصــرف آب آشــاميدنی کــدام انــد 
و اولویــت بنــدی آن هــا چگونــه اســت. مــا در ایــن پژوهــش رفتــار هــای نادرســت خانــواده هــا را از نظــر دانــش 

آمــوزان پســری کــه در دوره اول متوســطه ســال تحصيلــی97-96 مشــغول بــه تحصيــل انــد ، بررســی کردیــم.
2 انجام اين پژوهش منجر به حل چه مسأله يا مشکلي يا توليد دانشي شده است؟

      رفتارهــای نادرســت خانــواده هــا در رابطــه بــا مصــرف آب آشــاميدنی شناســایی و اولویــت بنــدی شــدند کــه مــی 
تــوان از اطالعــات بدســت آمــده در فرهنــگ ســازی و اقدامــات الزم بــرای اســتفاده بهينــه از آب آشــاميدنی اســتفاده 

. د کر
3در انجام پژوهش چه افراد، مؤسسات، نهادهايي و يا ... به شما كمک كرده  اند؟

     دبيــر راهنمــا جنــاب آقــای محمدنقــی احمدپــور کــه در تدویــن و نــگارش و بــه پایــان رســاندن پژوهــش کمــک 
ــدارس پســرانه  ــتان عجبشــير، م ــتان عجبشــير، اداره آب و فاضــالب شهرس ــرورش شهرس ــوزش و پ ــد، اداره آم کردن

دوره اول متوســطه         
4 فعاليت پژوهشي خود را معرفي كنيد.

موضــوع: شناســایی و اولویــت بنــدی رفتــار هــای  نادرســت خانــواده هــا در رابطــه بــا مصــرف  بهينــه  آب 
آشــاميدنی در  نظــر  دانــش آمــوزان پســر  دوره ی  اول  متوســطه شهرســتان عجــب شــير در ســال تحصيلــی 

96-97
اهــداف:1- شناســایی رفتــار هــای نادرســت خانــواده هــا در رابطــه بــا مصــرف آب آشــاميدنی در نظــر دانــش 

آمــوزان دوره ی اول متوســطه شهرســتان عجبشــير در ســال تحصيلــی 96-97.
2- تعييــن اولویّــت بنــدی رفتــار هــای نادرســت خانــواده هــا در رابطــه بــا مصــرف آب آشــاميدنی در نظــر دانــش 

آمــوزان دوره ی اول متوســطه شهرســتان عجبشــير در ســال تحصيلــی 96-97.
فرضيــه/ ســواالت: 1-رفتــار هــای نادرســت خانــواده هــا در رابطــه بــا مصــرف  بهينــه  آب آشــاميدنی در نظــر 

دانــش آمــوزان پســر  دوره ی اول  متوســطه شهرســتان عجــب شــير در ســال تحصيلــی 97-96 کدامنــد؟
2- اولویــت بنــدی رفتــار هــای نادرســت خانــواده هــا در رابطــه بــا مصــرف  بهينــه  آب آشــاميدنی در  نظــر  دانــش 

آمــوزان پســر  دوره ی اول  متوســطه شهرســتان عجــب شــير در ســال تحصيلــی 97-96 چگونــه اســت؟
روش/روش هاي انجام پژوهش: روش انجام تحقيق ما کتابخانه ای و ميدانی می باشد.

مدت زمان اختصاص داده شده براي انجام پژوهش: سه ماه
5  اگر تحقيقات مشابه اي در اين زمينه انجام شده است ذكر نماييد.

 تحقيقاتــی در راســتای ایــن موضوعــات انجــام شــده اســت، ولــی بررســی هــای مــا نشــان مــی دهــد کــه بــه صــورت 
مــوردی در ایــن زمينــه و بــه صــورت اولوبــت بنــدی تحقيــق خاصــی صــورت نگرفتــه اســت و بــه جــرأت مــی توانيــم 

بگویيــم نــه تنهــا در شهرســتان عجبشــير بلکــه در ســطح کشــور پژوهــش جدیــدی مــی باشــد.
ــه انجــام فعاليــت هــاي علمــي و پژوهشــي چــه پيشــنهادهايي  ــوزان ب ــش آم ــراي ترغيــب دان 6 ب

ــد؟ داري
   1-تجليل موثر و به موقع از دانش آموزانی که در جشنواره ها مقام کسب می کنند . 

   2-برگــزاری کالس هــای توجيهــی و آموزشــی و کارگاه هــای تخصصــی بــرای دانــش آمــوزان بــا حضــور مربيــان و 
صاحــب نظــران

7 چگونگي آشنايي شما با جشنواره نوجوان خوارزمي را ذكر نماييد؟ 
ــن  ــد و همچني ــح دادن ــه جشــنواره توضي ــاره ی اهــداف و شــيوه نام ــی کــه درب ــم راهنمــا و توضيخات ــق معل  از طری

ــا شــد. ــزه در م ــل کــه موجــب ایجــاد انگي ــه کار هــای ســال هــای قب مشــاهده نمون
8در صــورت وجــود نمونــه مشــابه پژوهــش، مزيــت، ويژگــي و برتــري آن را نســبت بــه نمونــه مشــابه 

ذكــر نماييــد . -
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نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری اصلی: نيما استاجی
نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار: بابک بقايری

نام استان: خراسان رضوی    نام منطقه/ناحيه: سبزوار
نام مدرسه: شهيد بهشتی، پسرانه، شهري    نوع مدرسه: خاص

عنوان پروژه:تاثير حركات كششی تنفسی و تغذيه مناسب بركاهش اضطراب امتحان  نوع پروژه:پژوهشي
پایه: نهم، نام معلم راهنما: مهدی ناصری، نام مدیر مدرسه: سيد احمد جليلی راد

امکانات و پشتيباني علمي: مدرسه و اولياء

سوال: 
ــه نهــم  ــر کاهــش ميــزان اضطــراب امتحــان دانــش آمــوزان پای ــه، ب نقــش تمرینــات کششــي تنفســي و تغذی

ــه اســت؟ مدرســه شــهيد بهشــتي ســبزوار چگون
تعريف نياز:

عدم تعادلی به نام اضطراب که دانش آموزان قبل از امتحان به آن دچار می شوند.
خاصه پروژه طراحی و ساخت:

ــر  ــه مناســب ب ــرکات کششــی - تنفســی و تغذی ــر بخشــی ح ــزان اث ــور بررســی مي ــه منظ ــر ب ــش حاض پژوه
کاهــش اضطــراب امتحــان بــا اســتفاده از روش شــبه آزمایشــی بــا طــرح پيــش آزمــون - پــس آزمــون بــا گــروه 
کنتــرل انجــام شــد. نمونــه مــورد مطالعــه شــامل 52 دانــش آمــوز پســر پایــه نهــم بــود. ابــزار جمــع آوری داده 
هــا پرســش نامــه اضطــراب ساراســون و همــکاران بود.نتایــج داده هــا نشــان مــی دهــد روش اعمــال شــده ، تاثيــر 

معنــاداری بــر کاهــش اضطــراب امتحــان دانــش آمــوزان داشــته اســت. 
مشخصات طرح:

این پژوهش به روش شبه آزمایشی با طرح پيش آزمون - پس آزمون و با 25 نمونه دانش آموزان پسر پایه نهم 
انجام گرفته است. 

روش ساخت:
ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه اضطراب ساراسون و همکاران بوده است.

نتيجه گيري:
نتایــج داده هــا نشــان مــی دهــد روش اعمــال شــده)انجام اعمــال کششــی و تغذیــه مناســب(، تاثيــر معنــاداری 

بــر کاهــش اضطــراب امتحــان دانــش آمــوزان داشــته اســت. 
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مصاحبه با دانش آموزان پژوهنده)محور پژوهش(
محور سواالت:

1 انگيزه شما از انجام پژوهش مورد نظر چه بوده است؟
       وجود مساله ای به نام  اضطراب که هم خودمان و  هم  همکالسی هایمان با آن مواجه بوده ایم 

 2 انجام اين پژوهش منجر به حل چه مسأله يا مشکلي يا توليد دانشي شده است؟
     مشکلی به نام اضطراب قبل از امتحان را برای خودمان و همکالسی هایمان تا حدود زیادی رفع کرد.

3در انجام پژوهش چه افراد، مؤسسات، نهادهايي و يا ... به شما كمک كرده  اند؟
     معلــم راهنمــا  در توصيــه هــای علمــی و دانشــی و مدیــر مدرســه در فراهــم آوردن امکانــات و کالس همــکاری 

مناســب داشــتند.
4 فعاليت پژوهشي خود را معرفي كنيد.

 موضوع: اضطراب قبل از امتحان
 اهداف: کاهش  اضطراب قبل از امتحان

 فرضيه/ســواالت: آیــا مــی تــوان اضطــراب قبــل از امتحــان را بــا انجــام حــرکات کششــی و تغذیــه مناســب کاهــش  
داد؟

 روش/روش هاي انجام پژوهش: روش شبه آزمایشی با طرح پيش آزمون و پس آزمون
 مدت زمان اختصاص داده شده براي انجام پژوهش: چهار ماه  

5 اگر تحقيقات مشابه اي در اين زمينه انجام شده است ذكر نماييد.
     تحقيقی در حوزه دانش آموزی انجام نشده است.

6 بــراي ترغيــب دانــش آمــوزان بــه انجــام فعاليــت هــاي علمــي و پژوهشــي چــه پيشــنهادهايي  
داريــد؟

ــی دانــش آمــوزان، بيــان اهميــت پژوهــش در آمــوزش و نگــرش دانــش  ــی  و بيرون     افزایــش انگيــزه هــای درون
ــه پژوهــش و کار تحقيــق مثبــت شــود. آمــوزان بایــد ب

7 چگونگي آشنايي خود با جشنواره نوجوان خوارزمي را ذكر نماييد؟
     از طریــق مدرســه و مدیــر مدرســه و همچنيــن مطالعــه بخشــنامه مرتبــط بــا جشــنواره کــه بــه مــدارس ارســال 

شــده بــود.
ــه  ــه نمون ــبت ب ــري آن را نس ــي و برت ــت، ويژگ ــش، مزي ــابه پژوه ــه مش ــود نمون ــورت وج 8در ص

ــد.  ــر نمايي ــابه ذك مش
   این پژوهش با روش شبه آزمایشی با طرح پيش آزمون – پس  آزمون انجام شده است.
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نام و نام خانوادگی دانش آموز:  رضا طاوسی
نام استان: اصفهان    نام منطقه/ناحيه: ناحيه 2 اصفهان     نام مدرسه: نجفی ، پسرانه، شهري، خاص

عنوان پروژه: گيوتين چسب      نوع پروژه: سخت افزار     سطح کاربرد پروژه: كشوری
پایه تحصيلي: هفتم      نام مدیر مدرسه: حسام سيدنا

فرایند طراحي و ساخت، امکانات و پشتيباني فني: اولياء    هزینه توليد :100000 ريال ،

سوال: 
چگونه می توان به راحتی شيشه شکسته اتومبيل را جدا نمود؟
تعريف نياز)مسئله اصلي كه منجر به توليد اختراع شد(:

 فراهــم کــردن امنيــت نصــاب شيشــه و جلوگيــری از آســيب دیــدن وی در هنــگام جداکردن شيشــه
شکســته اتومبيــل، افزایــش ســرعت عمــل و صرفــه جویــی در وقت

خاصه پروژه طراحی و ساخت:
کشــيدن طــرح براســاس طــرح ذهنــی، تهيــه کــردن نقشــه اوليــه، تهيــه وســایل مــورد نيــاز طبــق 

نقشــه، ســاختن دســتگاه طبــق نقشــه  
مشخصات سخت افزاري/نرم افزاري طرح:

 - استفاده از فيلتر هوای ماشين ) کاميون یا اتوبوس(
 - درب قابلمه، پيچ، چسب، نوار اسفنجی، سيم ابریشم فوالدی، شيشه 

روش ساخت: 
ابتــدا درب قابلمــه را روی فيلتــر هــوای کاميــون ســوار کــرده و بــا پيــچ محکــم مــی کنيــم ،ســپس 
یــک الیــه نــوار اســفنجی کــه در وســط آن ســيم ابریشــم فــوالدی واقــع شــده اســت را بــه شيشــه 
مــی چســبانيم. در ادامــه لبــه ی بيرونــی نــوار اســفنجی چســبيده بــه شيشــه را بــه چســب پلــی 
ــرده  ــوا وصــل ک ــر ه ــل روی فيلت ــه از قب ــه ک ــرده و شيشــه را روی درب قابلم ــان آغشــته ک ایرت
بودیــم، مــی چســبانيم . پــس از 24 تــا 48 ســاعت چســب آن خشــک مــی شــود و کار مــا پایــان 

مــی یابــد
موارد كاربرد اختراع: 

جدا کردن شيشه های شکسته ماشين 
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مصاحبه با دانش آموزان پژوهنده)محور پژوهش(
محور سواالت:

1.انگيزه و مسئله اصلي شما از ساخت و توليد اين وسيله چه بوده است؟
-امنيت نصاب شيشه در هنگام تعویض شيشه 

-صرفه جویی در وقت و هزینه
2.ساخت و توليد اين وسيله/محصول چه كاربردهايي دارد؟

برای تعویض شيشه هایی که با چسب سيليکون و پلی ایرتان به جسم دیگر چسبيده اند.
3. در انجــام پژوهــش چــه افــراد، مؤسســات، نهادهايــي و يــا ... بــه شــما كمــک كــرده 

 انــد؟
مدیر ، معاون مدرسه ، پدرم و پژوهش سرای خيام

4. وسيله/محصول توليد شده/ ساخته شده خود را معرفي نماييد؟
عنوان :گيوتين چسب

اهداف : ایمنی در کار ، صرفه جویی در وقت و هزینه
کاربــرد : جــدا کــردن شيشــه انــواع وســایل نقليــه از جملــه قطــار ، کشــتی و مخصوصــا اتوبــوس کــه 

شيشــه هــای بــزرگ دارد
مدت زمان اختصاص داده شده براي ساخت وسيله : تحقيق :4ماه    ساخت :2 روز 

ــه  ــي چ ــي و پژوهش ــاي علم ــت ه ــام فعالي ــه انج ــوزان ب ــش آم ــب دان ــراي ترغي 5 ب
ــد؟ ــنهادهايي داري پيش

ــه  ــان ب ــه نظــر اطرافي ــدون توجــه ب ــان رســيد ب ــه نظرت ــازی ب ــع ني ــرای رف ــده و طرحــی ب ــر ای اگ
ــد. ــت ندهي ــود را از دس ــد خ ــد و امي ــود بپردازی ــده خ ــا ای ــه ب ــق در رابط تحقي

ــر  ــد ذك ــام داده اي ــه انج ــن زمين ــابه اي در اي ــات مش ــوابق و تحقيق ــه س ــر نمون 6 اگ
ــد. نمايي

تخت خواب هميار )برگزیده ناحيه (
مسابقه ربات های جنگجوی سبک وزن در دانشکده شهيد مهاجر

7 چگونگي آشنايي شما با جشنواره نوجوان خوارزمي را ذكر نماييد؟
-بازدید از نمایشگاه جشنواره نوجوان خوارزمی در محور دست سازه ها

- از طریق مدرسه
ــن  ــري اي ــي و برت ــت، ويژگ ــي،  مزي ــا خارج ــي ي ــه ايران ــود نمون ــورت وج 8در ص

ــدارد ــری ن ــه دیگ ــد. نمون ــر نمايي ــول را ذك محص
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نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری، برنامه ریز و طراح اصلی: هانيا شاهرودنژاد
نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار: پری ناز مجاور 

نام استان: خراسان رضوي، نام منطقه/ ناحيه : ناحيه 3 مشهد ، نام مدرسه: مصلی نژاد حضرت زهرا(س(، دخترانه،، 
شهري، نوع مدرسه: عادی 

عنوان پروژه: آسان خريد هوشمندباقابليت استفاده ، برای نابينايان بافناوری RFID   نوع پروژه: سخت افزار  
پایه تحصيلی: هفتم  ؛ نام معلم راهنما: خانم صديقه افشار ؛ نام مدیر مدرسه: خانم زهرا شاه دوست 

فرایند طراحی و ساخت، امکانات و پشتيبانی فنی:  اولياء ، مدرسه و ... 

سوال:
ــه افــراد نابينــا در خریــد مســتقل از فروشــگاه هــاي بــزرگ کمــک نمایيــم و خریــدی  چگونــه مــي توانيــم ب

ــراي افرادعــادي در هایپرمارکــت هــا و فروشــگاه هــا ایجــاد نمایيــم؟ ــه کاالب ــا دسترســي دقيــق ب آســان ب
تعريف نياز)مسئله اصلی كه منجر به توليد اختراع شد(:

ــات  ــام تحقيق ــان و انج ــد نابينای ــکالت خری ــي مش ــه و بررس ــردازي مدرس ــده پ ــاي ای ــرکت در کالس ه ش
ــت ــان(و اینترن ــن از نابينای ــن ت ــتان و چندی ــان اس ــن نابينای ــس انجم ــا رئي ــه ب ميداني)مصاحب

خاصه پروژه طراحی و ساخت:
طراحــی ســبد هوشــمند خریــد و قفســه هــای کاال کــه مجهــز به تگ هــای کــددار مربوط بــه محصوالت و نــام کاال 

باخط بریل می باشــد و برقراری ارتباط بين صندوق و ســبد کاال
مشخصات سخت افزاري/نرم افزاريطرح:

ایــن دســتگاه شــامل دو بخــش ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مــی باشــد: بخــش ســخت افــزاری شــامل یــک 
ــای  ــرد ه ــگر،ویبره و ب ــه نمایش ــورد و صفح ــونيک ، کيب ــور التراس ــده) ار اف ای دی( ، سنس ــتنده و گيرن فرس
الکترونيکــی ، بــازر و ماکــت فروشــگاه ، ســبد خرید کاال و صندوق. بخش نرم افزاری شــامل برنامه نویســی آی ســی 
اتمــگا 9 و اتمــگا 23 و ای اس دی 5555 بــا اســتفاده از نــرم افــزار بســکام و بــا زبــان بيســيک، نصــب نــرم افــزار 

ــا دســتگاه از طریــق بلوتــوث وی ال ای ترمينــال در گوشــی و برقــراری ارتبــاط ب
روش ســاخت:ابتدا بعــد از بررســی ایــده وطراحــی طــرح اوليــه بــرد هــای الکترونيکــی بــا اســتفاده از نــرم 
افــزار پروتئــوس طراحــی گردیــده و بــر روی فيبــر چاپــی چــاپ گردیــد و قطعــات الکترونيکــی بــر روی آن 
لحيــم کاری شــد و پــس از آن آی ســی هــای بــرد توســط نــرم افــزار بســکام برنامــه نویســی و پروگــرم شــد  

و در نهایــت ماکــت دســتگاه و ســبد کاال ســاخته شــد
موارد كاربرد اختراع:

فروشگاه ها و هایپر مارکت ها و با تغييرات جزئی در کتابخانه هاي هوشمند
نتيجه گيري:

اســتفاده از تکنولــوژی هــای جدیــد باعــث صرفــه جویــی اقتصــادی و دســتيابی آســان تــر بــه هــدف مــورد 
ــود کيفيــت  ــر، موجــب افزایــش و بهب ــان کمت ــا ایجــاد آســایش و راحتــی و صــرف زم نظــر مــی گــردد و ب
ــان و ناشــنوایان  ــد، بخصــوص نابينای ــرار دارن ــه خصــوص قشــري کــه در اقليــت ق ــراد در جامعــه ب زندگــی اف

عزیــز مــی شــود.
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مصاحبه با دانش آموزان پژوهنده)محور پژوهش(
محور سواالت:

1انگيزه و مسئله اصلي شما از ساخت و توليد اين وسيله چه بوده است؟
کمک به افراد نابينا جهت کاستن مشکالت آن ها در جامعه

2ساخت و توليد اين وسيله/محصول چه كاربردهايي دارد؟
- استفاده از سيستم ار اف اي ديجهت مکان یابي از نزدیک ترین مسير )شناسایي کد تگ ها(

- راهنمایي از طریق سه آپشن دیداري )ال سي دي(، صوتي و لمسي)ویبره براي افراد نابينا(
 - داراي سنسور تشخيص مانع جهت استفاده ي نابينایان

ــورت  ــه ص ــا ب ــت کاال ه ــت ليس ــن دریاف ــي و همچني ــيد بلوتوث ــال رس ــرداز و ارس ــود پ ــتم خ - داراي سيس
ــي الکترونيک

3 در انجام پژوهش چه افراد، مؤسسات، نهادها و يا ... به شما كمک كرده اند؟
رئيس انجمن نابينایان مشهد ) آقاي سبزواري( معلمان راهنما و خانواده ها.

4پيــام شــما بــراي ســاير دانــش آمــوزان چيســت؟ بــراي ترغيــب دانــش آمــوزان بــه انجــام 
فعاليــت هــاي علمــي و پژوهشــي چــه پيشــنهادهايي داريــد؟

- دانش آموزان مي توانند با کمک دیگران استعداد هاي خود را کشف کنند و به دنبال آن ها بروند.
- هيچ گاه نا اميد نشده و از شکست ها نترسند زیرا با پشتکار مي توانند به اهداف خود برسند .

5 وسيله/محصول توليد شده/ ساخته شده خود را معرفي نماييد؟
عنوان: آسان خرید هوشمند با قابليت استفاده براي نابينایان با فناوري ار اف اي دي

اهــداف: صرفــه جویــي در وقــت و دسترســي اســان بــه کاال هــا همينطــور اســتفاده از تکنولــوژي جدیــد جهــت 
هوشــمند ســازي فروشــگاه هــا.

کاربــرد: مــکان یابــي دقيــق، دسترســي آســان تــر بــه کاال هــا، حفــظ محيــط زیســت و کاهــش هزینــه هــاي 
فروشــگاه

مدت زمان اختصاص داده شده براي ساخت وسيله: 9 ماه
6 بــراي ترغيــب دانــش آمــوزان بــه انجــام فعاليــت هــاي علمی و پژوهشــی چــه پيشــنهادهايی 

ريد؟ دا
دیدن فيلم و آثار سایر دانش آموزان شرکت کننده در سال هاي قبل

7 اگر نمونه سوابق و تحقيقات مشابه اي در اين زمينه انجام داده ايد ذكر نماييد.
اولين سالی است که با جشنواره ي مهارتی نوجوان آشنا شده و عالقه مند به شرکت در آن شدیم.

8 چگونگی آشنايی شما با جشنواره نوجوان خوارزمی را ذكر نماييد؟ 
از طریق مدرسه و شرکت در کالس هاي ایده پردازي آموزشگاه و تشویق دبيران
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نام و نام خانوادگی دانش آموز:  اميرحسين سرمست 
نام استان : كرمانشاه    نام منطقه/ناحيه : قصرشيرين     نام مدرسه: برادران ،شهري 

  نوع مدرسه: عادي
عنوان پروژه: ماساژور لرزشي پوست سر با قابليت انتقال مستقيم محلول تقويت كننده موي سر

نوع پروژه:  سخت افزار   سطح کاربرد پروژه: كشوری    پایه تحصيلي: هفتم 
نام معلم راهنما: فريدون حسينی    نام مدیر مدرسه: مجتبی بيگی 

فرایند طراحي و ساخت، امکانات و پشتيباني فني: مدرسه، اولياء ، پژوهش سرا ، پارک هاي علم و فناوري ، 
هزینه توليد: 430000ريال

محصول گواهي ثبت اختراع ملي: دارد    نمونه ایراني: ندارد    مشابه خارجي : ندارد
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تعريف نياز)مسئله اصلي كه منجر به توليد اختراع شد(:
ــه بزشــک مراجعــه مــی  ــه دليــل کــم بشــتی و طاســی مــوی ســر ب متوجــه شــدم کســانی کــه ب
کننــد محلــول هــای تقویتــی مــوی ســر بــه صــورت اســپری بــرای آن هــا تجویــز مــی شــود  کــه 

ایــن کار باعــث شــد تــا بــه فکــر طراحــی و ســاخت ایــن دســتگاه بيفتــم
خاصه پروژه طراحی و ساخت:

جهــت انجــام بهتــر کار و رفــع مشــکالت فنــی اقــدام بــه طراحــی و ســاخت دســتگاهی کــردم کــه 
مــواد تقویتــی مــوی ســر را بــا دقــت بيشــتر و بازدهــی باالتــر بــر روی مواضــع مــورد نظرســر منتقــل 
کنــد از ایــن رو جهــت بــاال بــردن کيفيــت کار تــا حــد امــکان طراحــی دســتگاه شــبيه بــه دســت 
انســان صــورت گرفتــه تــا مغــز انســان بعــد از چنــد مرتبــه اســتفاده مناســب، دســتگاه را بــه عنــوان 

یــک عضــو بــدن قبــول کنــد تــا خوشــایند و کاربــردی بــودن دســتگاه تــا حــد امــکان بــاال رود.
مشخصات سخت افزاري/نرافزاري طرح:

) CATIA طراحی دستگاه با استفاده از نرم فزار طراحی( 
)استفاده از شانه لرزشی با قابليت انتقال مستقيم محلول(
)استفاده از موتور رفت و برگشت جهت ماساژ پوست سر(

)استفاده از موتور الکتریکی جهت انتقال محلول به صورت دقيق تر (
روش ساخت:

خشــاب ســرنگ بــه گونــه ای ســاخته شــده کــه ســرنگ بــه راحتــی داخــل آن قــرار گيــرد و محــور 
فشــار دهنــده تخليــه ســرنگ دارای یــک بيــچ و مهــره ســاده و بلنــد مــی باشــد . گيربکــس ســاده 
10دور در دقيقــه بــا چرخــش محــور فشــار دهنــده باعــث تخليــه محلــول داخــل ســرنگ و انتقــال 
ــث  ــه باع ــس360 دور در دقيق ــی گيربک ــور الکتریک ــود. موت ــی ش ــر م ــت س ــانه و پوس ــه ش آن ب
چرخــش اســتوانه جهــت حرکــت مالشــی رفــت و برگشــت دســتگاه مــی شــود. دســته نگهدارنــده 
دســتگاه ماننــد یــک شاســی تمــام قطعــات را کنــار یکدیگــر قــرار مــی دهــد و موتــور لرزشــی باعــث 

لــرزش شــانه مــی شــود
موارد كاربرد اختراع:

ماســاژمالیم و یکنواخــت پوســت ســر- عــدم هــدر رفتــن محلــول در اثــر برخــورد بــا مــوی ســر 
–انتقــال مســتقيم محلــول هــای تقویتــی بــه پوســت ســر – بهبــود خــون رســانی بــه پوســت 

ســر بــا اعمــال لــرزش هــای بســيار مالیــم

نتيجه گيري:
دریافــت بيشــتر مــواد مغــذی توســط فوليکــول هــای مــو، کاهــش اســترس و تقویــت ریشــه مــو 

،کاهــش شــوره ســر و خشــکی
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دوره دوم متوسطه
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سوال: آیا راهکار نویني براي حذف االینده هاي خروجي خودرو و تبدیل آن به اکسيژن وجود 
دارد؟

تعريف نياز: آلودگي هوا یکي از معضالت امروزي جوامع و شهر هاي شلوغ مي باشد که یکي از دالیل  
اصلي تشدید آن ،آالینده هاي حاصــل از اگزوز ماشين ها  است.

خاصه پروژه طراحي و ساخت : به طورکلي هواي مصرفي مورد نياز موجودات زنده متشکل از 78 
درصــد نيتروژن و 21درصــد اکسيژن و بقيه گاز ها مي باشد .

ــه وجود آوردن منابع آالینده همانند کارخانه ها و  ــا براي رفع نياز هاي خود و با ب اما امروزه انسان ه
ــد. یکي از این موارد  خودروها و...موجب آلودگي هر چه بيش تر محيط زیست و تخریب آن مي گردن
آالینده ،دود ناشي از اتومبيل ها است و متاسفانه یکي از موارد مهــم نيز مي باشد .سيستمي که مواد 
آالینده را از موتور به خارج ماشين)جو(انتقال مي دهد اگزوز ماشين نام دارد. به همين دليل بيشتر 
تحقيقات براي کاهش آالیندگي خودرو ها روي همين قسمت صورت مــی گيــرد. تاکنون راه حل 
ــاليزورهایي موجب  هاي نسبتا خوبي پيرو این مسئله ارائه شده که بيشتر با استفاده از فيلتر ها یا کات
کاهش ميزانCO2 خروجي از اگزوزها مي شود. اما در این اختراع عالوه بر این که از خروج کربن دي 
اکسيد و سایر آالینده ها از ماشين ممانعت به عمل آمده و تاثير مثبت بسيار زیادي بر روي سالمتي و 

ــایداري محيطزیست یک منطقه داشته ، موجب توليد اکسيژن نيز مي گردد. پ

روش ساخت در این پروژه با استفاده از ماده شيميایي پتاسيم سوپر اکسيد و تعبيه آن در لوله مياني 
اگزوز ميتوانيم عالوه بر ممانعت از خروج آالینده ها به تولیــد اکسيژن از آن ها بپردازیم

نام و نام خانوادگي دانش آموز مجري طرح : فربد فاطميان
نام و نام خانوادگي دانش آموزهمکار: امير كريمي علويجه

نام استان : البرز  نام منطقه/ ناحيه: منطقه1  نام مدرسه: استعداد هاي درخشان شهيد سلطاني 1
نام پژوهش سرا : پژوهش سرای دانش آموزي معلم     نام مدیر: سركار خانم صادقيان

 عنوان پروژه: اگزوز خودرو با قابليت تبديل آالينده هاي هوا به اكسيژن  نوع پروژه: شيمي                    
پایه تحصيلي: دوازدهم

نام معلم راهنما: جناب آقاي علی ملکي  نام مدیر مدرسه: جناب آقاي حسين جمالي
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نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح:تارا غنی زاده
نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار: سارينا هاشمی فر                                                                

نام استان :كرمانشاه   نام منطقه: كرمانشاه   نام مدرسه :فرزانگان دخترانه ، شهری، خاص    
 عنوان پروژه: چسب زخم آنتی باكتريال ضدآب با چسبندگی قابل توجه   نوع پروژه: نانو شيمی 
پایه تحصيلی: دهم تجربی  نام معلم راهنما:مرتضی جمشيدی  نام مدیر مدرسه:خانم پريسا محمدی

سوال: چگونه می توان چسب زخم آنتی باکتریال با چسبندگی قابل توجه طراحی نمود و ساخت؟
تعريــف نيــاز: بــا توجــه بــه مشــکالت چســب زخــم هــای موجــود در بــازار بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه چســب زخــم 

ضــد باکتــری و بــا چســبندگی بــاال و شــفاف طراحــی نمایيــم
خاصــه پــروژه طراحــی و ســاخت: بــه دليــل ترشــحات زخــم هــای ایجــاد شــده بــر روی پوســت احتمــال عفونــت 
در صــورت عــدم اســتفاده از آنتــی بيوتيــک هــا بــاال مــی رود. در ایــن پژوهــش  بــا اســتفاده از روش شــيميایی، نانــو ذره 
ZnO بــا قطــر حــدود 26 نانومتــر جهــت ســاخت نانــو کامپوزیــت پلــی ســولفون/ZnO ســنتز شــد. ایــن نانــو کامپوزیــت 
ــت.  ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــدی  م ــک چســب زخــم هيبری ــری در ســاخت ی ــه ضــد باکت ــم پشــت الی ــوان فيل ــه عن ب
ــر ایــن ترکيبــات طبيعــی  ــه عنــوان عوامــل هيــدرو کلوئيــدی اســتفاده شــد. عــالوه ب همچنيــن از پکتيــن و ژالتيــن ب
ــر پایــه پکتيــن ســنتز شــد. از رزیــن ایزوپروپــن اســتایرن بعنــوان عامــل چســب بدليــل  هيــدروژل فــوق جــاذب آب ب
عــدم ایجــاد ســميت ســلولی اســتفاده شــد .ایــن هيــدروژل زیســت تخریــب پذیــر، نقــش بســيار مهمــی  بــرای تقویــت 
ــو ذره ZnO و تشــکيل  ــرای ســنتز نان ــه ترتيــب ب عوامــل هيدروکلوئيــدی دارد. از طيــف ســنجی X-ray و FT-IR ب

کامپوزیــت آن بــا پلــی ســولفون اســتفاده شــد. 
ــن  ــاال و همچني ــی و چســبندگی ب ــی باکتریال ــت آنت ــو دارای خاصي ــوژی نان ــا اســتفاده از تکنول ــرح: ب ــخصات ط مش

ــل مشــاهده باشــد ــرای بيمــار قاب ــا مراحــل بهبــود ب شــفایت ت
روش ســاخت : مــواد ژالتيــن و پکتيــن بــه ترتيــب از شــرکت هــای فلــوکا و مــرک تهيــه شــد. پلــی ســولفون بــا وزن 
مولکولــی 60000  از شــرکت مــرک تهيــه شــد. از ســولفات روی )شــرکت مــرک( بــرای ســنتز نانــو ذرات روی اســتفاده 
شــد. از مونومــر آکریلــو نيتریــل )شــرکت مــرک( بــرای ســنتز هيــدروژل پایــه پکتينــی اســتفاده شــد. از رزیــن اســتایرن 
ایزوپروپيــل تهيــه شــده از  صنایــع شــيميایی ریــف بــه عنــوان عامــل چســب اســتفاده شــد در ایــن کار ابتــدا نانــو ذرات 
روی بــا اســتفاده از روش شــيميایی بــا ســایز حــدود  26  نانومتــر توليــد شــد. پليمــر Pec-g-AN در حــالل آبــی ســنتز 
گشــت و پــس از هيدروليــز قليایــی بــه هيــدروژل Pec-g-AAm-co-AA تبدیــل شــد. مقــدار 0.5 گــرم پکتيــن، 0.5 
گــرم ژالتيــن و 0.2 گــرم از هيــدروژل ســنتز شــده بــه عنــوان عامــل هيدروکلوئيــدی توســط آســياب بالمينــگ مخلــوط 
شــد. مقــدار 0.2 گــرم از رزیــن اســتایرن ایزوپروپيــل بــه عنــوان بســتر چســبنده در 1 ميلــی ليتــر آب دوبــار تقطيــر حــل 
شــد. مقــدار 4 گــرم پلــی ســولفون در حــالل DMF ، 24 ســاعت هــم زده شــده، مقــدار 0.1 گــرم نانــو ذره ZnO بــه 
محلــول پلــی ســولفون اضافــه شــده و پــس از 48 ســاعت هــم زدن نيــم ســاعت در حمــام التراســونيک قــرار گرفــت. بــا 
اســتفاده از فيلــم کــش دســتی یــک فيلــم نــازک بــا قطــر1 ميلــی متــر در آب مقطــر بدســت آمــد. پــس از ســنتز و تهيــه 
مــواد الزم یــک کامپوزیــت ســه الیــه تهيــه شــد. تســت هــای ســميت ســلولی هریــک از کامپوزیــت هــا بصــورت جداگانــه 

انجــام شــد. تســت کشــت باکتــری پشــت الیــه نانــو کامپوزیــت پلــی ســولفون/ZnO انجــام شــد.
نتيجــه گيــري : در ایــن کار یــک چســب زخــم هيبریــدی متشــکل از عوامــل هيدروکلوئيــدی و یــک هيــدروژل ســنتز 
ــه دارای خــواص آنتــی  ــم پشــت الی ــه عنــوان فيل ــت ب ــو کامپوزی ــن نان ــر ســاخته شــد. . ای شــده زیســت تخریــب پذی
ــی  ــا پوســت از چســبندگی و خــواص مکانيکــی مطلوب ــن چســب زخــم در تمــاس ب ــی اســت. همچني ــی باالی باکتریال

برخــوردار اســت.
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ســوال: آیــا مــی تــوان دفــع کننــده ای طبيعــی و بــدون ضــرر بــرای آفــات گياهــان و محيــط زیســت 
؟ خت سا

تعريــف نيــاز: کشــاورزان بــرای دفــع آفــات از ســم هــای شــيميایی اســتفاده مــی کننــد کــه بــرای انســان و 
محيــط زیســت بســيار مضــر اســت. از مهــم تریــن آفــات گياهــان بــه کــرم خــراط مــی تــوان اشــاره کــرد کــه 
اکثــر نقــاط ایــران را فــرا گرفتــه اســت. در پژوهــش حاضــر توانســتيم بــه فرمولــی برســيم کــه بــه کمــک آن، 
بــا اســتفاده از مــواد طبيعــی و کوهــی، دفــع کننــده ای طبيعــی و بــدون ضــرر بــرای آفــات گياهــان و محيــط 

زیســت بــه دســت مــی آیــد.
ــه  ــرروی مــواد طبيعــی و تحقيــق در طــب ســنتی ب ــا آزمایــش ب ــاخت: ب ــی و س ــروژه طراح ــه پ خاص
ــا  ــه راحتــی و ب مــوادی رســيدیم کــه مــی تواننــد بــدون هيــچ ضــرری آفــات گياهــان را دفــع کننــد کــه ب
ــه محلــول  ــر روی مــواد و رســيدن ب پایيــن تریــن هزینــه بدســت مــی آینــد.  بعــد از طراحــی و آزمایــش ب
نهایــی آن را بــر روی گياهــان و درخــت هــای مختلــف مثــل گــردو و ســيب زمينــی آزمایــش کردیــم و تمــام 

ایــن مراحــل تحــت نظــر کارشــناس جهــاد کشــاورزی منطقــه انجــام شــد. 
مشــخصات طــرح: مایعــی اســت تيــره رنــگ بــا غلظتــی متعــادل کــه از مــواد طبيعــی تشــکيل شــده و مــی 

تــوان آن را بــه راحتــی و بــا کــم تریــن هزینــه تهيــه و اســتفاده کــرد. 
روش ســاخت: بــا مخلــوط کــردن برخــی مــواد از قبيــل شــيره گيــاه گزنــه، آنغــوزه، توتــون محلــی، شــيره 
پوســت گــردو، شــيره ســياه دانــه بــه محلولــی بــا غلظــت الزم مــی رســيم کــه مــی تــوان از روش هــای ســطح 

پاشــی و جــذب ریشــه از آن اســتفاده کــرد.  
نتيجه گيري: با مواد طبيعی و روش های سنتی می توانيم تا حدود زیادی استفاده از سم های شيميایی و 

مضر برای انسان و گياه را کم کنيم. ما توانستيم با کم ترین هزینه و راهی ساده و آزمایش مستقيم برروی گياه 
آفت مگس سفيد و کرم خراط و شته را دفع کنيم.

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: رضا مهدی پور رابری
نام و نام خانوادگی دانش آموز همکار: نبی مقبلی مهنی 

استان: كرمان، نام منطقه: شهرستان رابر    نام مدرسه: شبانه روزی آيت ا... خامنه ای، پسرانه،  شهری            
عنوان پروژه: دفع كننده طبيعی آفات درختان و گياهان )سم كرم خراط(  

نوع پروژه : كاربردی در حوزه كشاورزی و منابع طبيعی 
پایه تحصيلی: پيش دانشگاهی   نام معلم راهنما: كرامت برموز   نام مدیر مدرسه: قدمعلی آئينه نگينی
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سوال: چگونه طرح هایی جالب و سه بعدی بر روی سطوح مختلف طراحی کنيم؟
تعريــف نيــاز: طراحــی و ایجــاد عالیــم روی ســطح زميــن ازقبيــل عالیــم راهنمایــی و رانندگــی در خيابــان وســالن 

هــای ورزشــی و مجتمــع هــای تجــاری و ....
خاصــه پــروژه طراحــی و ســاخت: ایــن اختــراع  مربــوط بــه ســاخت دســتگاهی بــراي چــاپ طــرح هــاي مختلــف 

بــر روي ســطوح افقــی وســيع ميباشــد.  
ــر روي ســطح زميــن، در واقــع در زمينــه هــاي فنــی مهنــد ســی مکانيــک، الکترونيــک و  دســتگاه چاپگــر دیجيتالــی ب
کامپيوتــر دســته بنــدي مــی شــود. در واقــع بــراي ایجــاد هرگونــه طرحــی بــا کاربردهــا و ابعــاد متفــاوت، بــر روي جنــس 
ــه نيــروي انســانی  هــاي متفــاوت از جملــه آســفالت، ســطح زميــن در باشــگاه هــاي ورزشــی، ســنگ و ... بــدون نيــاز ب
و بــه صــورت مکانيــزه، مــی تــوان از دســتگاه چاپگــر دیجيتالــی بــر روي ســطح زميــن اســتفاده کــرد. ایــن دســتگاه کــه 
بــه راحتــی قابــل حمــل مــی بــا شــد، مــی توانــد بــر روي ســطح مــورد نظــر حرکــت کــرده و  بــه تدریــج طــرح را روي 

زميــن چــاپ کنــد.
ــه  ــدون اســيب رســاندن ب ــن ب ــر روی زمي ــه شــفاف ب ــس زمين ــا پ ــدی ب ــرح: چــاپ رنگــی و ســه بع ــخصات ط مش
ســطوح  کــه بــه راحتــی بــا حــالل رنــگ پــاک خواهــد شــد و دارای قابليــت هایــی از قبيــل طراحــی گرافيکــی بــا ظرافــت 

و مانــدگاری بــاال  ، قابليــت حمــل آســان دســتگاه و صرفــه جویــی در مصــرف انــواع کاغــذ مــی باشــد.
روش ســاخت: در ایــن دســتگاه نيــاز بــه دوعــدد کابيــن در دوطــرف مــی باشــد کــه داخــل هــر کابيــن دوعــدد چــرخ بــه 
ســمت بيــرون قــرار مــی گيرنــد و چــرخ هــاي هــر کابيــن بــه یــک اســتپ موتــور متصــل مــی باشــد.cnc ایــن دو کابيــن 
بــا یــک ناودانــی آلومينيومــی کــه روي ایــن ناودانــی ریــل نصــب شــده ، بــه هــم متصــل مــی شــوند. ریــل بــا پيــچ بــه 
ناودانــی متصــل شــده و ناودانــی هــم بــا پيــچ و مهــره بــه دو کابيــن متصــل مــی شــود. بــرروي ریــل، واگــن قــرار گرفتــه و 
بــه واگــن، نــازل و هــد رنــگ پــاش متصــل مــی گــردد کــه فاصلــه نــازل هــا تــا زميــن حــدود 1 ســانتی متــر مــی باشــد. 
بــه پایيــن هــد و باالتــر از نــازل هــاي رنــگ، تســمه متصــل شــده و درون یکــی از کابيــن هــا بــه ا ســتپ موتــور و پولــی 
ــا حرکــت ا ســتپ موتــور، هــد رنــگ پــاش  متصــل مــی شــود. در کابيــِن دیگــر پولــی هرزگــرد قــرار مــی گيــرد کــه ب
بــه صــورت خطــی روي ریــل جابجــا مــی شــود.در زیــر یکــی از کابيــن هــا یــک ســينی تخليــه رنــگ قــرار مــی گيــرد 
تــا رنــگ هــاي اضافــی مانــده در نــازل هــاي رنــگ در آن تخليــه شــود. از » انــرژي گایــد « بــراي ر ســاندن ســيم هــا و 
شــيلنگ جوهــر از هــد بــه کابيــن کنــاري ا ســتفاده مــی شــود تــا از مشــکالتی ماننــد گيرکــردن ســيم هــا در تســمه و 

کشــيده شــدن ســيم هــا بــر روي زميــن جلــو گيــري شــود
نتيجــه گيــري : ایــن دســتگاه بــا اضافــه کــردن امکانــی جدیــد بــراي صرفــه جویــی بيشــتر در زمــان و هزینــه ســاخته 
شــده اســت. ایــن امــکان بــه کاربــر کمــک مــی کنــد کــه طــرح مــورد نظــر را در مــکان مــورد نظــر و در ابعــاد مختلــف در 
دو بعــد ایجــاد کند.ایــن قســمت مهــم تریــن نــوآوري بــکار رفتــه در دســتگاه مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از حرکــت نــازل 
هــا در مختصــات y و x صفحــه در دو راســتاي محقــق مــی شــود. مهمتریــن کاربــرد ایــن دســتگاه کمــک بــه طراحــان، 
شهرســازان و فعــاالن در انــواع حــوزه هــاي صنعــت و حتــی هنــر و گردشــگري مــی باشــد کــه مــی تواننــد انــواع طــرح 

هــاي مــورد نظــر  را در زمــان کوتــاه ایجــاد کننــد.

نام و نام خانوادگی مجری اصلی:  علی دهقان دهنوی
نام استان:  يزد  نام منطقه: مهريز

 نام پژوهش سراي دانش آموزي: پژوهش سرای آيت اهلل خاتمی  نام مدرسه: نمونه ابن سينا، پسرانه ، شهری     
عنوان پروژه:  چاپگر روی سطح زمين

پایه تحصيلی: پيش دانشگاهی نام معلم راهنما: حسين ابويی مهريزی  نام مدیر مدرسه: رضا زارع بيدكی
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سوال: با توجه به این که منابع سوخت های فسيلی رو به اتمام است، برای جایگزینی این منابع چه باید کرد؟
تعريــف نيــاز: بــه دليــل اهميــت روز افــزون نقــش انــرژی در جهــان از یــک طــرف و از طــرف دیگــر تجدیدناپذیــری 

ســوخت هــای فســيلی و مســائل زیســت محيطــی ناشــی از ایــن ســوخت هــا، در ســال هــای اخيــر ســرمایه گــذاری و 
مطالعــات چشــمگيری بــه منظــور تاميــن منابــع مناســبی از ســوخت هــای جایگزیــن در کشــورهای مختلــف جهــان انجــام 

گرفتــه اســت.
بيوديــزل بــه عنــوان ســوخت ســبز یــک ســوخت گازوئيلــی پــاک اســت کــه از منابــع طبيعــی ماننــد روغــن هــای 
گياهــی، چربــی هــای حيوانــی، روغــن بازیافــت پخــت و پــز و منابــع تــری گليســرید توليــد مــی شــود. ایــن ســوخت بــه 

عنــوان مکمــل در موتــور هــای دیزلــی عمــل مــی کنــد و بــرای ایــن کار هيــچ گونــه تغييــری در موتــور الزم نيســت.
خاصه پروژه طراحی و ساخت: 

تمامــی آزمایــش هــا در آزمایشــگاه نانوتکنولــوژی پژوهــش ســرای مهنــدس ســينا مســيح آبــادی انجــام گرفــت و درنهایــت 
خــواص ســوخت زیســتی بيودیــزل ســاخته شــده توســط آزمــون هــای مختلــف انــدازه گيــری شــد کــه تطابــق خوبــی 

بــا اســتاندارد جهانــی داشــت. همچنيــن کاتاليســت ســاخته شــده توســط آزمــون هــای مختلــف مشــخصه یابــی شــد.
مشــخصات طــرح: در ایــن تحقيــق کاتاليســت نانــو ذرات اکسيدکلســيم( CaO ) در بســتر ســاختاری متخلخــل بنــام 
ــراش  ــه روش کلسيناســيون ســنتز شــده و توســط آزمــون طيــف ســنجی پ ــو ذرات، ب ــداری نان MCM-41 ،جهــت پای
اشــعه ایکــس مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد. نتایــج آزمــون XRD نشــان دهنــده ی ســاختار هــای نانومتــری کاتاليســت 
بــود. نانــو کاتاليســت ســنتز شــده در توليــد بيودیــزل از روغــن ســویا بــکار بــرده شــد. در مجمــوع تمامــی مقادیــر تطابــق 

خوبــی بــا اســتانداردهای بيودیــزل ASTM-D6584 داشــتند.
ــوذرات اکسيدکلســيم در بســتر MCM-41 ســاخته شــد و ســپس از کاتاليســت ســاخته  ــدا نان ــاخت : در ابت روش س
شــده در واکنــش ســاخت بيودیــزل اســتفاده گردیــد . واکنــش ترانس-استریفيکاســيون انجــام شــد در دمــای 56 درجــه 
ــی  ــا 8 درصــد وزن ــدار تقریب ــه مق ــد و ب ــه ش ــول :::1 بهين ــه متان ــن ب ــی روغ ــاعت نســبت ُمل ــرای 5 س ــراد ب ــانتی گ س

ــه واکنــش اضافــه گردیــد. کاتاليســت ب
ــی  ــت بســيار باالی ــل از اهمي ــن و گازوئي ــن بنزی ــاک جایگزی ــا ســاخت ســوختی زیســتی و پ ــري : مطمئن ــه گي نتيج
برخــوردار اســت. درایــن تحقيــق از کاتاليســتی اســتفاده شــد کــه امــکان بازیابــی و اســتفاده دوبــاره در واکنــش را داراســت 
و راندمــان آن نيــز بــاالی 90 درصــد اســت. نهایتــا از کاتاليســت ســاخته شــده در توليــد بيودیــزل اســتفاده گردیــد. در 

نهایــت آزمایــش هــا نشــان داد کــه خــواص بيودیــزل ســاخته شــده، خواصــی مطابــق بــا اســتاندارد جهانــی دارد.

نام و نام خانوادگی دانش آموز مجری طرح: امير دلدار فروتقه )دارنده مدال نقره نهمين المپياد نانو (                                                                     
نام استان :خراسان رضوی ؛ نام منطقه: نيشابور نام پژوهش سرا : پژوهش سرای دانش آموزی مهندس سينا 

مسيح آبادی نام مدرسه: مركز استعداد های درخشان شهيد بهشتی ، پسرانه  ، شهری 
MCM41 عنوان پروژه: ساخت سوخت زيستی بيوديزل بوسيله نانوكاتاليست اكسيد كلسيم در بستر

نوع پروژه: تحقيقاتی كاربردی  پایه تحصيلی: دوازدهم 
نام معلم راهنما: آقای دكتر ابوالفضل جعفر زاده ؛ نام مدیر مدرسه:آقای مجتبی حيدری 

این طرح در جشنواره دانش آموزی علوم و فن آوری نانو رتبه سوم کشوری را کسب کرده است
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ســوال: آیــا آگاهــی و تســلط بيشــتر انســان بــر زميــن لــرزه در کاهــش ميــزان آســيب هــای جانــی و مالــی ناشــی از 
زميــن لــرزه  تأثيــر دارد؟

تعريــف نيــاز: بــا توجــه بــه آمــار هــا و قــرار گيــری ایــران در کمربنــد زلزلــه خيــز آلپ-هيماليــا آمــاده ســازی کشــور بــرای 
مقابلــه بــا خطــرات زلزلــه یکــی از حياتــی تریــن اقدامــات بــرای جلوگيــری از ضــرر هــای جبــران ناپذیــر و خطــرات زیــان بــار  

زلزلــه بــوده کــه تــا کنــون اســتفاده از فنــاوری در ایــن زمينــه در ایــران کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت . 
انســان همــواره بــه دنبــال پيشــبينی و اجتنــاب از ایــن آســيب هــای مالــی و جانــی جبــران ناپذیــر بــه خانــواده هــا و کشــور هــا 

بــوده و همــواره نيــاز بــه راهــی بــرای کاهــش ایــن آســيب هــای بــوده اســت 
خاصــه پــروژه طراحــی و ســاخت: لــرزه ســنج و لــرزه نــگار هوشــمند الکترونيــک ابــزاري نویــن بــا قابليــت جابــه جایــی 
بــراي کمــک بــه بشــر بــراي جلــو گيــري از صدمــات جبــران ناپذیــر خطــر بــزرگ زلزلــه کــه در حــال تهدیــد بشــریت اســت ، 
طراحــی شــده اســت . اوليــن دســتگاه عرضــه دهنــده سيســتم پيشــبينی وقــوع زميــن لــرزه بــراي دقایقــی قبــل وقــوع زلزلــه 
و اســتخراج خــودکار تمــام اطالعــات مربــوط بــه زميــن لــرزه ، پخــش بالدرنــگ اطالعــات بــه صــورت آنالیــن ، امــداد رســانی ، 
اخطــار و اعــالم زلزلــه بــه صــورت آنــی بــه ســازمان هــاي امــدادي ، مــردم و ســازمان هــاي مربوطــه و بســياري از امکاناتــی کــه 

بــا شــبکه ســازي و ســامانه ســازي بــه کمــک مقابلــه بــا تهدیــد هــاي زلزلــه مــی پــردازد.
مشــخصات طــرح: لــرزه ســنج هوشــمند الکترونيــک لــرزه ســنج و لــرزه نــگاری قابــل حمــل بــا روش هــای الکترونيــک بــوده 

کــه بــا قابليــت هایــی از دیگــر لــرزه نــگار هــا متمایــز گشــته کــه عبارتنــد از :
توانایــی اعــالم خطــر زلزلــه بــا اســتفاده صفحــات گيرنــده الکترومغناطيــس حداقــل یــک دقيقــه جلــو تــر از وقــوع زلزلــه سيســتم 
چنــد گانــه ی اعــالم خطــر از جملــه سيســتم اخطــار آنالیــن بــا اســتفاده از اس ام اس ، نــرم افــزار ، اینترنــت ، تمــاس تلفنــی 
گویــا ، اخطــار هــای هوشــمند بــی ســيم سيســتم اخطــار صوتــی، سيســتم اخطــار نــوری ؛ کــه بــا اســتفاده از ایــن سيســتم هــا 

حداقــل یــک دقيقــه قبــل از وقــوع زميــن لــرزه بــه کاربــران و مــردم اخطــار مــی دهــد . 
همچنيــن بــا اســتفاده از صفحــات خورشــيدی مصــرف الکتریســيته را بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش مــی دهــد همچنيــن بــا 
دارا بــودن سيســتم تغذیــه جانبــی از اخــالل در سيســتم اجرایــی  و کارکــرد دســتگاه جلــو گيــری مــی کند.لــرزه ســنج هوشــمند 
ــا کمــک تقویــت کننــده هــا )  ــرزه هــا و ب ــا اســتفاده از روش هــای الکترونيــک توانایــی ضبــط و ثبــت تمامــی ل الکترونيــک ب
ــه  ــه صــورت نمــودار رســم و ب ــا 8.47 ریشــتر را در ســه جهــت حرکتــی زميــن دریافــت و ب ــازه 0.5 ت ــر هــا ( از ب ــی فای آمپل
شــکل آنالیــن بــه محــض دریافــت لــرزه، نمــودار لــرزش ، کانــون زلزلــه ، انــرژی آزاد شــده ، و بســياری از اطالعــات مربوطــه را 
محاســبه و در دســترس عمــوم مــردم و موسســات مربوطــه قــرار مــی دهــد. لــرزه ســنج هوشــمند الکترونيــک بــه علــت عــدم 
نيــاز بــه نصــب در محــل مــورد نيــاز، قابــل حمــل بــوده و در کمتــر از نيــم ســاعت راه انــدازی مــی گــردد. بــا کمــک اتصــال 
بــه دیگــر لــرزه ســنج هــای هوشــمند الکترونيــک و شــبکه ســازی بــا یکدیگــر توانایــی اصــالح و بهبــود کارایــی یکدیگــر را دارد 
و در صــورت اخــالل در کار هریــک از دســتگاه هــا، دســتگاه دیگــری وارد مــدار شــده و شــروع بــه اعــالم بــه کاربــر مــی کنــد. 
همچنيــن لــرزه ســنج هوشــمند الکترونيــک قابليــت قــرار گيــری در زیــر دریــا و خشــکی را داشــته و محدودیتــی در محيــط 

کار آن وجــود نــدارد.. 
ــن  ــی و زمي ــه اصــول فيزیک ــه ب ــا توج ــر و ب ــی و کامپيوت ــای الکترونيک ــتفاده از روش ه ــا اس ــتگاه ب ــن دس ــاخت: ای روش س

ــه نصــب، طراحــی و ســاخته شــده  اســت. ــاز ب ــدون ني ــز ب ــه خي ــای زلزل ــه ه ــرای منطق شناســی ب
نتيجــه گيــري : همانطــور کــه ذکــر شــد بــرای جلوگيــری و اجتنــاب از خطــرات و تهدیــد هــای زلزلــه نيــاز اســت تــا بــا تدبيــر 
انســان تســلط آدميــان بــر ایــن واقعــه بيشــتر شــود تــا از خســارت هــای جانــی و مالــی جبــران ناپذیــرش جلــو گيــری شــود 
ــد  ــزی تایي ــن شناســی کشــور و دانشــگاه Uniten  مال ــن طــرح توســط ســازمان زمي ــن اصــول اســتفاده شــده در ای همچني

شــده و کاکــرد آن توســط مراکــز ذکــر شــده گواهــی شــده اســت تــا بتوانــد بــه کمــک کشــور عزیزمــان و مــردم بــرود .
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ســوال: آیــا امــالح آب بــراي بــدن انســان مفيــد اســت؟ بــا توجــه بــه اینکــه دســتگاه هــاي تصفيــه آب و 
آب شــيرین کــن تمامــي امــالح آب را مــي گيرنــد ایــن ســوال بــه فکــرم رســيد چگونــه مــي توانــم بــا ســاخت 

دســتگاه مضاعــف کننــده امــالح بــه آب ایــن کار را انجــام دهــم؟
ــا توجــه بــه کمبــود آب قابــل شــرب در کــره زميــن ایــن طــرح کمــک بــه کمبــود آب قابــل  تعريــف نيــاز: ب
شــرب مــي کنــد. اهميــت ایــن طــرح ایــن اســت کــه بــا کمــک آن مــی توانيــم آب تبخيــر شــده و بــدون امــالح 
را امــالح دار کنيــم و هــدف ایــن طــرح فراهــم نمــودن آب شــرب از آب نمــک اســت. روش ایــن طــرح از زميــن 
الگــو بــرداری شــده طــوری کــه بــا اســتفاده ســنگ هــای امــالح دار بــه آب امــالح مــی دهيــم  و در نتيجــه بــا 
ــا بحــران خشــک  ــده ال تهيــه نمــود  و ب ــی ای کمــک تبخيــر آب و دســتگاه مضاعــف کننــده امــالح ميتــوان آب

ســالی مبــارزه کــرد.
خاصه پروژه طراحی و ساخت: 

ــا شــعاع هــاي مختلــف اســتفاده شــده است.ماســه و زغــال دو رکــن  ــا تخلخــل هــاي ب در ایــن طــرح از مــواد ب
اساســي ایــن دســتگاه اســت. مــوادي کــه امــالح بــه آب هــاي  زیــر زمينــي اضافــه مــي کننــد شــامل ماســه و 
گل چينــي و.. را بــا ترتيــب مشــخص شــده درون یــک جعبــه کــه بــه طــور ســاده مــي توانــد یــک بطــري خالــي 
ــا  ــرد. از یــک طــرف آب مقطــر وارد شــده از طــرف دیگــر آب ب ــرار مــي گي نوشــابه هــاي 1/5 ليتــري باشــد، ق

اســتاندارد نوشــيدن خــارج مــي گــردد. 
مشخصات طرح:

ــوان  ــنواره ج ــک در جش ــه اول فيزی ــی و رتب ــوان خوارزم ــنواره نوج ــده در جش ــرح برگزی ــوان ط ــرح، عن ــن ط ای
خوارزمــی اســتان فــارس در ســال 1395 را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنيــن در جشــنواره ابــن رشــيد در 

تبریــز بــه طــور متوالــي دو ســال رتبــه آورد.در جشــنواره محيــط زیســت شــرکت داده شــد و...
این دستگاه با قابليت بسيار خوب و کاملی، توان تنظيم آب با کيفيت استاندارد را جهت آشاميدن دارد.

از ایــن دســتگاه مــی تــوان در مناطقــی کــه از آب آشــاميدنی کمــی بهــره مــی برنــد، اســتفاده نمــود و آب دســتگاه 
هــای آب شــيرین کــن را بــه آب بــا کيفيــت تــری تبدیــل کنــد. کيفيــت بــازده ایــن دســتگاه از طــرف مراجــع 

ذی صــالح آزمایــش و تایيــد شــده اســت. 
روش ساخت :

براي ساختن این دستگاه ابتدا درون یک بطري الیه هایي از مواد با تخلخل هاي با شعاع هاي مختلف، طبق مدل 
زمين شناسي و مناطق داراي آب معدني به نسبت مشخص قرار مي گيرد. یک طرف ورودي آب مقطر قرار داده و 

طرف دیگر آب معدني)امالح دار( از آن خارج مي گردد.
نتيجه گيري :این دستگاه مي تواند موارد زیر را به خوبي اجرا نماید:

ــا  ــل و تنظيــم آب ب ــی ،تنظيــم دســتگاه جهــت مناطــق مختلــف ،تبدی ــه آب معدن تبدیــل کننــده آب مقطــر ب
ــت اســتاندارد آب آشــاميدنی کيفي
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