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مسابقه علمی اتاق فرار
99با همکاری فارغ التحصیالن 

،  6تیم های دانش آموزی فرزانگان : خالصه داستان 
ماموریت دارد تا در یک موقعیت تعیین شده که معاونین 
مدرسه حضور ندارند، وارد مدرسه شوند و بمب خودکاری  

بعد از فعال  .را جهت تخریب مدرسه در انباری فعال کنند
شدن بمب، هنگام خروج از درب انباری، متوجه می شوند  

بسته می شود و مجبور  6تمام درهای مدرسه فرزانگان 
هستند تا پایان زمانِ بمب، رمز ها را بگشایند و از درهای  

.مدرسه خارج شویند
این مسابقه هر کسی را که از حل معما و ماجراجویی لذت  

.می برد را سرحال می آورد





جستاری در اندیشه ها و زندگینامه   
شهید احمدرضا احدی

بسم رب الشهداءوالصدیقین

رهبرفرزانه انقالب حضرت آیه اهلل خامنه ای در دیدار  
نخبگان جوان، شهدای نخبه راالگوی واقعی انفاق رزق  

.نخبگی درراه خدادانستند

معرفی شهیدگرانقدردکتراحمدرضااحدی 

در خانواده  45آبان ماه سال 25شهیداحمدرضااحدی در
ای مذهبی درشهر اهواز متولد شد و دوران تحصیل را با 

رتبه های اول طی کرد با شروع جنگ تحمیلی همراه 
خانواده اش به زادگاه اجدادیش شهرمالیر بازگشت و 

.تحصیالت متوسطه را در این شهرستان گذراند
درکنکور سراسری رتبه یک را درکل  64احمدرضا درسال 

کشورکسب کرد دررشته پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی
.تهران به ادامه تحصیل پرداخت

طوری  . شهید احدی دراستعداد و یادگیری کم نظیر بود
که سال آخر دبیرستان پس ازشش ماه حضوردرخط  

.مقدم جبهه درامتحان نهایی ممتاز شد
فراست ذهن احمدرضا باعث میشد اندیشه خویش را با 

.فرمول های ریاضی بیان کند
احمدرضااحدی سرانجام درشب دوازدهم اسفندماه سال  

.به شهادت رسید65
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