بسمه تعالی
فرم اعالم عالقمندی های پژوهشی
دانش آموزان عزیز؛
عالقمندید در کدام یک از گروه های پژوهشی زیر فعالیت کنید؟
لیست کارگروه های پروژ ه های علمی مدرسه برای سال تحصیلی آینده در این فرم آمده است .لطفا با توجه به نکات ذیل ،از بین
موضوعات پیشنهادی دو رشته را به ترتیب عالقمندی خود ،اولویت بندی نمایید.
نکات قابل توجه:
-

توصیه می شود رشته ها را بر اساس عالقمندی خود انتخاب کنید.

-

رشته های معرفی شده به صورت کلی مطرح شده و شما می توانید با شروع دوره با کمک و راهنمایی دبیر مربوطه در ارتباط با
این سرفصل ها ،موضوع و عناوینی را برای پروژه خود انتخاب کرده و کار پژوهش خود را آغاز کنید.

-

هر دانش آموز تنها در یک رشته امکان فعالیت پژوهشی دارد .اما باید دو رشته را به ترتیب عالقمندی ،اولویت بندی نماید .فرم
دانش آموزانی که تنها یک رشته را به عنوان اولویت خود مشخص کرده اند؛ باطل اعالم می شود.

(*)رباتیک مقدماتی  KAI1مختص دانش آموزان پایه هفتم می باشد.
(**)رباتیک  KAI2ویژه دانش آموزان هشتمی است که سال گذشته دوره  KAI1را گذرانده اند.
(***)رشته  Bioloydتنها ویژه دانش آموزان هشتمی است که سال گذشته دوره رباتیک مقدماتی را گذرانده اند .این دانش آموزان
تنها در صورتی می توانند وارد این دوره شوند که تعهد دهند که حتما سال بعد هم در همین رشته ثبت نام کنند .ظرفیت این
رشته بسیار محدود است.
(****) رباتیک  KAI3ویژه دانش آموزان پایه نهم است که در سال های قبل  KAI1و  KAI2را گذرانده اند.
رشته های حوزه علوم انسانی و هنر

رشته های حوزه علوم فنی و پایه

معارف اسالمی و قرآن پژوهی

شیمی

مطالعات اجتماعی

هوافضا

هنر و خالقیت

معماری

زیست شناسی

گرافیک

سازه ماکارونی

ساخت فیلم مستند کوتاه
 موضوعات مورد عالقه من به ترتیب اولویت:
-1

...............................................................

-2

...............................................................

)*( KAI 1
رباتیک

)**( KAI 2
)***( Bioloyd
)****( KAI 3

اینجانب  .........................................دانش آموز پایه  ....................متعهد می شوم که موضوعات انتخاب شده مورد عالقه من بوده و
پذیرفته شدن در هر یک از آن ها مورد تاییدم می باشد و نیز متعهد می شوم تا پایان دوره به طور فعال در کارگاه ها حضور
یافته و فعالیت مستمر خواهم داشت.

تاریخ و امضا دانش آموز

