
 بسم اهلل الرحمن الرحیم



 مقدمه المپیاد

.  
مرکز المپیاد دبیرستان البرز 



:معرفی المپیاد  

نفر در هر رشته 800بهمن ماه                  انتخاب : مرحله اول  
نفر در هر رشته 40اردیبهشت ماه             انتخاب : مرحله دوم  

 
 اردوی تابستانی در محل باشگاه دانش پژوهان

 

 

ماهه 6نفره کشوری برای اردوی  10انتخاب تیم   
 

 مسابقات المپیاد جهانی

 



 فعالیت ما در این زمینه

نفر 89انتخاب :    آزمون گزینشی در تیرماه  
مرداد در سه رشته     3شروع کالسها از   

منظمهفته کالس 8برگزاری    
در انتهای تابستان روز اردو 3برگزاری   

 
کالس ها منطبق بر ساعت کالس دبیرستان( 1:    نکته 2  

کالس ها همگی رایگان( 2               

 



 معرفی گروه آموزشی

المپیاد شیمی:                       آقای شاهی و آقای مفخم   
المپیاد فیزیک و نجوم :                                            آقای داودی  

المپیاد ریاضی و کامپیوتر:آقای ملکی و آقای ثروتی وآقای قراخانی  



:تعداد کالس ها  
جلسه 48= جلسه 6* هفته   8:              2ریاضی   
جلسه 48= جلسه 6* هفته   8:              3ریاضی   
جلسه 50:                       2فیزیک   
جلسه 50:                       3فیزیک   
جلسه 48= جلسه 6* هفته   8:               2شیمی   
جلسه 32= جلسه 4* هفته   8:               3شیمی   

 

جلسه درس در تابستان 276 مجموعاً  
 
 

 



 برگزاری کالس جبرانی مدرسه در انتهای تابستان

 

جلسه 12  
جلسه 12  

 
 

 



 تعداد دانش آموزان در تابستان
نفر 24 فیزیک        :سال دوم  

نفر 70  جمعا                         نفر 23 ریاضی                            
نفر23   شیمی                             

 

نفر 7  فیزیک:       سال سوم  
نفر 19  جمعا                            نفر 9 ریاضی                           
         نفر 3شیمی                                           

 



 اردوی مطالعاتی تابستان

30و  29و  28سه روز اردوی مطالعاتی در روزهای   
در محل قرائت خانه دبیرستاننفر  42با حضور  شهریور   

.البرز برگزار شد   



 



 کالس های پاییز

94/7/30:                        شروع  
               

            هفته   تاکنون  13                                                
 

آذر ماه   2نفر از  تاریخ  3شروع کالس زیست با   

 



 تعداد دانش آموزان در پاییز
تابستان                               پاییز:                      سال دوم  

 
نفر9        نفر24                         فیزیک                    

نفر9 نفر23                          ریاضی                    
نفر9 نفر23                        شیمی                     

:سال سوم  
نفر 3نفر                                7فیزیک                               
نفر2نفر                               9 ریاضی                               
نفر0نفر                                3 شیمی                                



 پتانسیل اصلی کجاست؟



در راستای آماده سازی دانش آموزان برای مرحله  
اول المپیاد و آشنایی آن ها با سواالت آزمون 

 المپیاد آزمایشی خوشخوانمرحله ی اول، سه مرحله 
در رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی و کامپیوتر  

.برگزار گردید  



 نکته قابل توجه

 



 دانش آموزان المپیاد شیمی



 دانش آموزان المپیاد فیزیک



 دانش آموزان المپیاد ریاضی



:معرفی گروه آموزشی مرکز پژوهش  

 

 

آقای جعفرنیا،آقای کیقبادی :مکانیک                                       

دوره اول                    

آقای شهبازی،وزیری،آزاده:الکترونیکمرکز پژوهش                           

آقای قلندری، سفری :مکانیک                                        

دوره دوم                   

آقای شهبازی،فشکی،آزاده:الکترونیک                                      



:کارگاه مکانیک دوره اول  



:کارگاه مکانیک دوره اول  



:کارگاه مکانیک دوره دوم  



:کارگاه مکانیک دوره دوم  



:کارگاه الکترونیک دوره دوم  



:فعالیت های انجام شده  



:فعالیت های انجام شده  



مسابقه ساخت سازه های مقاوم با کاغذ برای پایه های        
هفتم و هشتم      
نمایشگاه پژوهش دبیرستان البرز         
طراحی و ساخت ایده دانش آموزان برای شرکت در          
مسابقه خوارزمی        

 

:فعالیت های انجام شده  


