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پژوهش چیست؟
...هاکوششی روشمند از کجا تا کجا

ا وجود  ها ببسیاری از فعالیت. بسیاری گمان می کنند که هر گونه فعالیت و تالش علمی را می توان تحقیق نامید
توانها را نمیباشند و هیچ یک از آنهایی از یک تحقیق میارزشمند و مفید بودن، همگی جزو مقدمات و یا بخش

.تحقیق نامید

ری و آغاز یک  اولین و مهمترین نکته ای که در تعریف تحقیق مطرح می باشد، این نکته است که شرط اساسی شکل گی
اسخگویی  چرا که فرآیند پ. یعنی هرگز با داشتن سوال، نمی توان تحقیقی را آغاز کرد. تحقیق، مطرح شدن مساله است

.به سوال ها، نوعی آموزش است در حالی که پژوهش و تحقیق، فرآیند پاسخگویی به مساله هاست

شی مساله وقتی مطرح می شود که با موضوع و پرس. نکته دیگری که مهم است، همراه بودن تحقیق با نوآوری است
، پس شرط شکل گیری تحقیق، مساله است و شرط مساله نیز، نو بودن موضوع آن است. کامال جدید مواجه باشیم

.طبیعتا همیشه تحقیق با نوآوری و پاسخ به پرسش های جدید همراه است
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، همراه بودن تحقیق با نوآوری.همین نکته است که اهمیت و نقش پژوهش را تا حدودی مشخص می کند
.موجب می شود که کاروان علم و دانش، براثر تحقیقات علمی حرکت و پیشرفت داشته باشد

:می توانیم در تعریف اصطالحی تحقیق بگوییمبنابراین 
فت علم می تحقیق، کوششی روشمند برای پاسخگویی به مساله های علمی ست که منجر به نوآوری و پیشر

.شود
با بهره گیری از دبیران پژوهشگر متخصص، تجهیز  6در همین راستا واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 

سعی در عملی نمودن ایده های ... آزمایشگاه ها و کارگاه های دبیرستان، برگزاری کارگاه های متعدد و 
.خالقانه دانش آموزان دارد

ش در واحد پژوهش دبیرستان برنامه هایی جهت رشد و پرورش خالقیت دانش آموزان انجام می پذیرد و دان
.آموزان تشویق به شرکت در انواع مسابقات، جشنواره ها و همایش ها می شوند
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!کرونا با پژوهش چه کرد؟
رار داده خوانده وارد زندگی همه ما شده و بسیاری از فعالیت ها را تحت الشعاع خود قمتاسفانه مدتی ست که مهمانی نا

یا کرونا که توانسته است جهانی بزرگ را 19این مهمان ناخوانده ویروسی ست خیلی خیلی کوچک به نام کووید . است
.زیر و رو کند

ه شرایط روند فعالیت های پژوهشی مدرسه نیز از تاثیرات نامطلوب این ویروس منحوس بی گزند نمانده و با توجه ب
جرای فعلی جامعه و رعایت پروتکل های بهداشتی و مجازی بودن بخشی از فعالیت های مدارس تغیراتی در نحوه ی ا

.این فعالیت ها نسبت به سال های گذشته ایجاد شده است

در سال های گذشته دانش آموزان با حضور در کارگاه ها و آزمایشگاه ها و کالس های پژوهش آموزش های الزم را می  
سابقات و دیدند و زیر نظر اساتید پژوهشگر پروژه های پژوهشی خود را در طول سال تحصیلی به نتیجه رسانده و در م

.جشنواره های مختلف شرکت می کردند

اما امسال مهم ترین چالش واحد پژوهش مدرسه برگزاری کالس های پژوهش به صورت مجازی است که با توجه به
آموزان بیشتر دانشروند سال های قبل تجربه ی جدیدی بوده و برای گرفتن نتایج مطلوب مستلزم همکاری هر چه 

.عزیز با این واحد و اساتید پژوهشی است
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روند فعالیت های پژوهشی در مدرسه ما

، در طول سال تحصیلی هر 6با توجه به اهمیت پژوهش در مجموعه مدارس سمپاد به ویژه دبیرستان فرزانگان 
یدن پروژ  البته ممکن است در صورت نیاز وبرای به ثمر رس. هفته یک زنگ به پژوهش اختصاص داده شده است

ها جلسات بیشتری خارج از زنگ پژوهش در طول سال برگزار شود که دانش آموزان باید ادامه فعالیت های
.پژوهشی خود را در آن جلسات دنبال کنند

توجه  ا می توانند باست که آموزان عزیز تعدادی رشته پژوهشی در نظر گرفتهدانش واحد پژوهش مدرسه برای 
ه  های پژوهشی خود را در آن رشتخود رشته مورد نظر خود را انتخاب کرده و فعالیتاستعدادهای به عالیق و 

.کنندآغاز 
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:های پژوهشی ما به شرح زیر استعناوین رشته

سیمولیشن-5

پادکست-6

نشریه-7

مستند سازی-8

1-IYPT

زیست-2

نانو تکنولوژی-3

کامپیوتر-4
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پژوهش
IYPT

دکتر: نام دبیر
حسین مردی

.در دنیا منشر می شودتا مساله فیزیکی 17سالهر 

قت به اما هیچ و، بعضی از این سوالت راجع به پدیده هایی است که شاید هر روز آنها را می بینیم
؟دن میچرخناخودشمثال چرا فرفره ها دور . مه ایفکر نکردشان دادندلیل رخ 

.  در این کالس پژوهشی این سوالت بررسی شده و جوابشان پیدا می شود

ره که گروه های پنج  نف. می شودتوی فروردین ماه برگزار ( کفا)مسابقات کاپ فیزیک ایران 
ل و و حدمیگیرنروبروی هم قرار ، ددادنو آزمایش انجام دکردنفکر این مسایل روی چندین ماه 

.دمیکننو نقد دمیکشنایده های گروه مقابل رو به چالش 

و که در نگاه اول خیلی سختمساله هایی دانش آموزان یاد می گیرند چگونه کالس این در 
.دانسته هایشان حلشان کنندبا انندو بتوکنند سادهارپیچیده اند 
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IYPTلیست دانش آوزان کالس 

نامنام خانوادگی
ستارهعابدینی

مهرنوشصاحب سرا

پرستوحبیبی

دریامنتصر

مبیناداداش پور

ستایشفتح آبادی



پژوهش
زیست

سرکار خانم: نام دبیر
حاجی محمدی

کنیکها کالس پژوهشی زیست شناسی با هدف اتصال علم پایه به انجام عملی و ست آپ کردن ت
از به عمل ایجاد شده است زیرا علم زیست شناسی عالوه بر داشتن پایه و اطالعات تئوری قوی نی

ت نشاندن همان اطالعات را نیز دارد در این کالس دانش آموزان باروشهای پژوهش در زمینه زیس
. میشوندشناسی گیاهی و جانوری و سلولی مولکولی آشنا 

لم و اصول در این پروسه افراد ابتدا اصول صحیح سرچ کردن در دیتابیسهای معتبر، فلسفه ی ع
.  یک تحقیق علمی آشنا میشوند

.استدر بخش بیوتکنولوژی هدف ارتباط برقرار کردن بین فناوری های روز دنیا با علوم پایه

در بخش جانوری در قدم اول هدف آشنایی دانش آموزان با علم سیستماتیک و فیزیولوژی
یک هم جانوری می باشد در این بخش کار های ترکیبی با د یگر علوم از جمله کامپیوتر و مکان

شبیه انجام م یشود که میتوان برای مثال به پروژه های ساخت عضو مصنوعی یا طراحی برنامه ی
.ساز تکاملی اشاره کرد

آمادگی برای شرکت در مسابقات و جشنواره های متنوع مانند خوارزمی و پژوهشگران جوان و
یکی دیگر از اهداف این دوره میباشد..... زیست فناوری و 
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لیست دانش آوزان کالس زیست

نامنام خانوادگی

کیمیامحمدی
نازنینختایی

مهراوههوشمند
فاطمهساجدی
ملیکاعربیان

آتنایوسف زاده
ستایشمیرزایی زاده
عسلسفید گری
سیده فاطمهصادق زاده

فاطمهکرمی
آنیتاویسی



پژوهش
نانو تکنولوژی

سرکار خانم : نام دبیر
کتابچی

ه نانو کندانیم اما شاید . نانوفناوری حاال دیگه تو کشور ما کامال شناخته شده و جا افتاده است
د پیدا می بیشتر از اینکه یک دانش مجزا باشه یک رویکرده که تو شاخه های مختلف علوم کاربر

ده که در دانشگاه های ما گرایش های متنوعی هم پیدا کرست برای همین هم چند سالی . کنه
.مثل نانوفیزیک، نانوشیمی، نانوفناوری پزشکی و نانوفناوری دارویی

عه پیدا اینکه چرا تو دنیا اینقدر توس. شویماول میخواهیم با این رویکرد آشنا ما در این کالس 
کند؟حل می تواند چه مشکالتی رو می کند؟ چه امکاناتی رو برای ما فراهم کرده است؟ 

نانو واند یک می تمحصولی که مثالً . به کمک هم یک محصول یا ابزار نانویی بسازیممیتوانیم بعد 
.یی نانومتریبا بزرگنماباشد مثالً ماکتی از یک میکروسکوپ ساده می تواند و ابزاری که باشد دارو 

مجله معتبر برای محصولی که ساختیم با کمک هم یک مقاله بنویسیم و برای یکمیتوانیم بعد 
.کنیمارسال 
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لیست دانش آوزان کالس نانو

نامنام خانوادگی
پرینازطاهری
آتناعنقایی
ترانهزینالی

پریاعلی قارداشی
مریممرادی

مبیناخرم دل
نگارگنجی

نیایشامیرآبادی
میشاکیاساالری

حانیهپیر نظر
چکامهنورمحمدی

ساریناشفقی
آیسانخشنود



پژوهش
کامپیوتر

سرکار خانم : نام دبیر
کارگران

ای گروه پژوهشی کامپیوتر با استفاده از قابلیت های برنامه نویسی دانش آموزان و آموزش ه
در قالب چند موضوع تخصصی امکان فعالیت های پروژه ای ++Cتکمیلی برنامه نویسی پایتون و

:و پژوهشی را فراهم می کند

در این بخش پس از آموزش تکمیلی پایتون و نصب نرم افزار : Pygameبازی سازی ( الف
Pygameودو ایجاد یک محیط گرافیکی امکان نوشتن برنامه های بازی سازی فراهم می ش.

رم در این بخش دانش آموزان با استفاده از ن: ویندوز/ طراحی اپلیکیشن ها برای اندروید ( ب
اقدام به نوشتن اپلیکیشن های کاربردی نموده و پروژه هایی در این++Cافزارهای پایتون و 

.زمینه تعریف می شود

امکان طراحی CCSو HTMLدر این بخش پس از آموزش های : طراحی صفحات وب ( ج
.صفحات وب و انجام پروژه هایی در این زمینه فراهم می شود
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لیست دانش آوزان کالس کامپیوتر

نامنام خانوادگی

ساریناناصرمقدسی
هلیاملکی ها

الهامکارگر
رزابهادری
ساراقیومی

هلیاناصری هرسینی
مینا ساداتمیرمحمدی
ملیکاطالب حق
رمیناطالب حق

نازنین زهرافرهنج
زهراانصاری
مهدیه ساداتصالحی

پریااحمدیان
یاسمینصمیمی

ملیناکالنتری 
محیامعینی

فاطمه زهرامحمودیان



پژوهش
سیمولیشن

سرکار خانم : نام دبیر
افشار

رنامه در کالس های رباتیک شاخه ی شبیه سازی در این مجموعه، سعی داریم دانش آموزان را با ب
.نویسی آشنا نمونده و  برای فعالیت در مسابقات مختلف آماده نماییم

لیگ                                               شاخه ای از لیگ های روبوکاپ در بخش دانشآ موزی 
در این . شدمیباشد که سابق بر این در مسابقات بین المللی، جهانی و سایر مسابقات برگزار می

د  تیمها بای. سال میتوانند به رقابت بپردازند19سال و زیر 14لیگ دانشآموزان در دو بخش زیر 
ردن استراتژی مناسبی را برای دو ربات خودکار مجازی در نظر بگیرند تا رباتها را برای جمع ک

اشیا و عدم برخورد به موانع در دو جهان سه بعدی مجازی هدایت کنند،  

ا در اساس آموزش م. درحالیکه با ربات دیگری که همین مأموریت را انجام میدهد رقابت میکنند
ر گروه این کالس ها برنامه نویسی به زبان       بوده و دانش آموزن در حین فراگیری این زبان، د

مه نویسی نفری آموزش های الزم برای فعالیت در این لیگ را نیز فرا میگیرند و با برنا4تا 2های 
ه رقابت  برای ربات مجازی که توسط یک سرور مجازی در اختیارشان قرار میگیرد با سایر تیم ها ب

.میپردازند

16
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لیست دانش آوزان کالس سیمولیشن

نامنام خانوادگی

فاطمهلطفی

بهارهبختیاری

غزلبیدی

ویوناکنعانی



پژوهش
ی تعداد پادکست ها در دنیا مرز یک میلیون را رد کرده است و در ایران نیزز هزر روز پادکسزت هزا    پادکست

. پس احتماال کلمه پادکست را این روزها زیاد شنیده باشید. جدیدی تولید می شوند

سزتند  خیلی ساده بخواهیم بگویم پادکست چیست ، پادکست  ها همان برنامه هزای رادیزویی ه  اگر 
.که در بستر اینترنت پخش می شوند

کزالس تولیزد محتزوایی خواهزد بزود کزه بزه بهانزه آن سزعی مزی کنزیم خودمزان را جزای              این 
هم بهتزری  را درک کنیم تا بتوانیم ف"ترتیب جمالت"و "کلمات"بگذاریم و تاثیرات "مخاطب"

نگزاه  "داشزته باشزیم و در حزین ایزن تزالش بزرای درک،       "کژفهمی هزا "و "سوءتفاهم ها"از 
.خودمان را از وقایع به دیگری نشان بدهیم"شخصی

.

سرکار خانم :نام دبیر

رنجبر
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لیست دانش آوزان کالس پادکست
نامنام خانوادگی

ثمینصفایی

لیالیارضوی

کیمیاآخونی

سارادره وزمی

زینباکبرزاده

مائده ساداتسجادی

کیمیاخلجی

مهاننادری

بهارقندهاری علویجه

رایافروتنی نژاد

زهراشفیع زاده

فاطمهعلیپورسالستانی

کیاناپهلوان

نگاررفیعی

درساحاتمی



پژوهش
نشریه

ش اگر دارید از خودتان می پرسید که در کالس نشریه چه کار می کنیم و قرار است بهمان خو
.بگذرد یا نه، خواندن همین متن را ادامه بدهید

ما . من، این جا اصلی ترین چیزی که خواهیم آموخت، گفتگو کردن و نوشتن استبنظر 
.می کنیمایده پردازی می کنیم، درباره ی ایده هایمان با همدیگر گفتگو 

وشتن بعد از این که به اندازه ی کافی حرف های همدیگر را شنیدیم و گفتگو کردیم، شروع به ن
.می کنیم 

چه درباره ی خودمان، چه درباره ی  . در درون همه ی ما حرف های ناشنیده ی زیادی هست
این جا، محل شنیده شدن همان . نظریه های بزرگ و کوچک علمی و چه درباره ی جامعه مان

.صداهاست

، برایش این جا یاد می گیریم که صداهای شنیده نشده یمان را تبدیل به نوشته های جدی بکنیم
.طرح جلد بزنیم و طراحی صفحه انجام بدهیم و آن  وقت، فریادشان بزنیم

و نتیجه ی دورهمی نشریه یک بلندگوی بزرگ است روبه روی دهان تک تک ما، که نظراتمان
: ه بکنمخالص.نوشته هایمان را به وسیله اش با همه مطرح می کنیم و درباره شان گفتگو می کنیم

.این جا، محلی ست صمیمی برای حرف زدن، خواندن، نوشتن، نقد کردن و شنیده شدن

سرکار خانم : نام دبیر
کریم زاده
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لیست دانش آوزان کالس نشریه

نامنام خانوادگی
سیده آویساسید رضا زاد
فاطمهعیدک زاده

شیدادرخشی
زهرامحمدی
فاطمهعزیزی

مهشادعلمداری
فاطمهسقط فروش ها

مبیناخردمند
دیباشجاعی



پژوهش  
مستندسازی

سرکار خانم : نام دبیر
سبزعلی

طوالنی با وجود پیشرفت های عظیمی که در عرصه ی سینما اتفاق افتاده است، عمر سینما چندان
یلم های  ف. فیلم مستند دقیقا از روزهای آغازین سینما پا به عرصه ی وجود گذاشته است. نیست

نطور که هما. اولیه برادران لومیر در واقع فیلم های مستندی هستند که شروعی بر سینما شده اند
تند سینما به ژانرها و گونه های مختلفی تقسیم شده است و یکی از گونه های آن هم فیلم مس

است،

یلم ها و دیدن با آشنا شدن با این ف. فیلم مستند خود نیز هم به گونه های مختلفی تقسیم می شود
تندی در شاهکارهای سینمای مستند جهان فرصت خوبی به وجود می آید که بتوانیم فیلم های مس

.سبک های مختلف بسازیم و از فیلمسازی در کنار یکدیگر لذت ببریم

را در کنار  قرار ما بر این است که با سبک های سینمای مستند آشنا شویم و چگونه فیلم ساختن
ه آن هم بیاموزیم تا در انتها هر کس به انتخاب خود فیلمی در هر سبکِ سینمای مستند که ب
تیم تا عالقه دارد، بسازد و می توانیم فیلم هایمان را به جشنواره های معتبر ایرانی و خارجی بفرس

.فیلم هایمان دیده شود، که از جنبه های مهم سینما دیده شدن است

22
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لیست دانش آوزان کالس مستندسازی
نامنام خانوادگی

فاطمهحجتی
ثمینخلج

پرنیااسکندری
هانیهستاری اسمرود

ثنافردین
شکیبااسدی

ناهیدحسینی
هانیهستاری اسمرود

ساغرفراهانی
فاطمهبیات

شیداقنبری
بنفشهکاظم نژاد

شیداقربانی
نرگسیادگاری
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برگزاری برنامه و مسابقه ی ریاضی به مناسبت دهه ریاضیات•

برگزاری برنامه و مسابقه ی اتاق فرار به مناسبت هفته پژوهش•

به مناسبت شروع ترم دوم1برگزاری سمینارهای علم و اندیشه •

به مناسبت دهه ی فجرو ایستگاه انقالب  2برگزاری سمینار های علم و اندیشه •

برگزاری جلسه آشنایی با کارگاه علم و اندیشه•

جهت آماده سازی ارائه های کارگاه علومfucoskyبرگزاری کالس آفالین آموزش نرم افزار •

یازدهمبرگزاری کارسوق کارآفرینی برای دانش آموزان پایه •

برگزاری جشن گرامیداشت روز سمپاد•

6برگزاری هشتمین کارگاه علم و اندیشه فرزانگان •
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و  ثبت نام و ارسال پروژه های دانش آموزی به جشنواره پژوهشسرا ها در رشته های زیست شناسی، نانوتکنولوژی•

ادبیات و علوم انسانی

ثبت نام پروژه های دانش آموزی در جشنواره خوارزمی•

در کارسوق لیزر و کوانتومشرکت دادن دانش آموزان •

شرکت دادن دانش آموزان پژوهش کامپیوتر در مسابقات جونیورکاپ•

ایران اپندر مسابقات سیمولیشن شرکت دادن دانش آموزان پژوهش •

کاپ فیزیک ایراندر مسابقات IYPTشرکت دادن دانش آموزان پژوهش •

ارسال فیلم های پژوهش مستند سازی به جشنواره های فرهنگی•







حسابی و ) مباحث دنباله ها : مباحث دهم
هندسی و بازگشتی و دنباله های غیر خطی  

اتحادها و تجزیه و احتمال  ( درجه دو و سه 
و معادله خط و عبارات گویا و ریشه و توان 

مسایل مربوط به مینیمم و : مباحث یازدهم
ماکزیمم مقدار سهمی و معادالت گویا و 

گنگ و قدر مطلق مسایل ترسیم و تالس و 
احتمال و ترکیب و ترتیب و معادالت درجه  

.دو و مثلثات در حد دهم















رفته  در شرایط کرونا پویشی شکل گ
غول برای پژوهشگران و کسانی که مش

.نوشتن پایان نامه هستند

دسترسی آزاد داده شده به تمام 
اطالعات و پایان نامه هایی که  مورد  

.نیاز هست

سایت های مهم و ضروری برای 
.دانشجویان و پژوهشگران

1. ieeexplore.ieee.org
2. acm.org

3. link.springer.com
4. wiley.com

5. sciencedirect.com
6. acs.org

7. aiaa.org
8. aip.org

9. ajpe.org
10.aps.org

11.ascelibrary.org
12.asm.org

13.asme.org
14.bioone.org

15.birpublications.org
16.bmj.com

17.emeraldinsight.com
18.geoscienceworld.org

19.icevirtuallibrary.com
20.informahealthcare.com

21.informs.org
22.ingentaconnect.com

23.iop.org
24.jamanetwork.com

25.joponline.org
26.jstor.org

27.mitpressjournals.org
28.nature.com

29.nrcresearchpress.com
30.oxfordjournals.org

31.royalsocietypublishing.org
32.rsc.org

33.rubberchemtechnol.org
34.sagepub.com

35.spiedigitallibrary.org
36.springermaterials.com

37.tandfonline.com40. theiet.org



انفرزانگآموزیدانشهایتیم:داستانخالصه
دهشتعیینموقعیتیکدرتاداردماموریت،6

مدرسهواردندارند،حضورمدرسهمعاونینکه
مدرسهتخریبجهتراخودکاریبمبوشوند

،بمبشدنفعالازبعد.کنندفعالانباریدر
شوندمیمتوجهانباری،دربازخروجهنگام
وشودمیبسته6فرزانگانمدرسهدرهایتمام

راهارمزبمب،زمانِپایانتاهستندمجبور
.شویندخارجمدرسهدرهایازوبگشایند

ومعماحلازکهراکسیهرمسابقهاین
.آوردمیسرحالرابردمیلذتماجراجویی





بسم رب الشهداءوالصدیقین

.ستندخداداندرراهنخبگیرزقانفاقواقعیراالگوینخبهشهدایجوان،نخبگاندیداردرایخامنهاهللآیهحضرتانقالبرهبرفرزانه

شهیدگرانقدردکتراحمدرضااحدیمعرفی

کردطیاولهایرتبهباراتحصیلدورانوشدمتولداهوازدرشهرمذهبیایخانوادهدر45سالماهآبان25درشهیداحمدرضااحدی
.راندگذشهرستانایندررامتوسطهتحصیالتوبازگشتشهرمالیراجدادیشزادگاهبهاشخانوادههمراهتحمیلیجنگشروعبا

تحصیلادامهبهتهرانشهیدبهشتیدانشگاهپزشکیدررشتهکردکشورکسبدرکلرایکرتبهسراسریدرکنکور64درسالاحمدرضا
.پرداخت

نهاییندرامتحاجبههمقدمحضوردرخطماهازششپسدبیرستانآخرسالکهطوری.بودنظیرکمیادگیریودراستعداداحدیشهید
.شدممتاز

.کندبیانریاضیفرمول هایباراخویشاندیشهمیشدباعثاحمدرضاذهنفراست
.رسیدشهادتبه65سالاسفندماهدوازدهمدرشبسرانجاماحمدرضااحدی
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کارگاه در فضای ادوبی  کاکتی   

برگزار شد و و با توجه بیه جیدو    

زمان بندی که در اختییار داکی    

آموزان و مدعوین قرار داده شیده  

بود هر گیروه در زمیان مریرر در    

لینک کالس خود پروژه ی خیود را 

.ارائه کمودکد

در ادامه جدو  زمان بنیدی ارئیه   

.پروزه ها را خواهیم دید
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 برگزیده در گرایش مهارت خواندن با عنوان اثر شعر احساسی  سارا دره وزمی
(مهدی اخوان ثالث)

 شاهنامه خوانی  برگزیده در گرایش مهارت خواندن با عنوان اثر نگار حیدری
شاهنامه فردوسی

 ن ، سنفونی  دگرگوعنوان اثر داستان کوتاه تابش با برگزیده در گرایش شیدا قربانی
مرگ و خطوط موازی
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 ی  در گرایش پژوهش مبتنمبینا خرم دل،مریم مرادی و آیسان خوشنود
بر یافته ها 

 بتنی  گرایش پژوهش مدر نیایش امیر آبادی، آتنا عنقایی و پریناز طاهری
بر یافته ها 

 لمی  مقاله عگرایش در ترانه زینالی ، نگار گنجی و پریا علی قارداشی
پژوهشی

 لمی  گرایش مقاله عچکامه نور محمدی ، آتنا یوسف زاده ومیشا کیا ساالری در
پژوهشی



کاری از واحد پژوهش دبیرستان
(دوره دوم)6فرزانگان 

1399-1400سال تحصیلی
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