
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محورهای پژوهشی مرحله مقدماتی

 مقطع متوسطه اول و دوم
 

ولی ما در پایان هر عنوان  آموزان هر دو مقطع مشترک است الزم به ذکر است محورهای پژوهش بین دانش

هر گروه براساس عالقه و توانمندی خود موضوعی را انتخاب  لذاایم. پیشنهاد خود را برای هر مقطع بیان کرده

 آن ارائه کند. مشکل نماید و راهکارهایی برای حل
های خواهیم دنیای بهتری بسازیم. ما برای فهمیدن مسائل و مشکالت با شرکتن هستیم که میپردازاما جمعی از پژوهشگران و ایده

حاضر شدند برای رفع  هاآنایم. آشنا شده هاآندر زمینه تولید، و ارایه محصوالت  هاآنایرانی مختلف مصاحبه کرده، و با معضالت 

 های نوآورانه ما استفاده کنند. ذاری مناسب از راه حلگمشکالت خود  از ما پژوهشگران کمک بگیرند و با سرمایه

هایی که ما در اختیارشان قرار نهادیم، خود را معرفی و در فرم هاآن

کند را به اختصار شرح داده، سپس هایی که در آن فعالیت میزمینه

 اند.پردازی دارند را توضیح دادههایی که نیاز به نوآوری و ایدهحوزه

توانید دست به کار شوید و در هر زمینه که خود را عالقهشما نیز می

پردازی کنید. حتی بینید آغاز به مطالعه، پژوهش و ایدهمند و توانا می

ها، دوستان، اهالی محل و ها، سمنها، انجمنتوانید به سراغ شرکتمی

را شناسایی و فهرست کنید. سپس  هاآنخانواده خود بروید و مشکالت 

ستان خود یک گروه تشکیل دهید و برای حل مشکالت با کمک دو

 پیرامون خود تالش نمایید.
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 هاارتباط با فرازمینی

 هایبا پیشرفت شود.ها مربوط میهای اخیر به موضوع فرازمینیای اساسی در دهههها و چالشیکی از پرسش

های اخیر به وقوع پیوسته است، تالش برای ی علوم فضایی در دههبسیار گسترده و سریعی که در زمینه

 گذشته از سؤال اساسی که به امکان وجود یا عدمیافتن همسایگان فضاییمان نیز روبه رشد بوده است. 

ها از اهمیت خاصی ی چگونگی ارتباط با آنمسأله، گرددوجود این موجودات به اصطالح بیگانه برمی

ی وجود حیات فرازمینی توان مسألهمی« Fermi Paradoxپارادوکس فـرمی»با شروع از برخوردار است. 

به فکر راهی برای برقراری این دنیا تنها نیستیم، باید  حال اگر فرض کنیم که در را مورد بررسی قرار داد.

طرف  . ازداریم، امواج الکترومغناطیسی هستند ترین ابزار ارتباطی که در اختیارارتباط باشیم. طبیعتاً سریع

ای عمدتا از پالسما تشکیل شده است و امواج الکترومغناطیسی مورد دانیم که فضای بین ستارهدیگر می

کنش ای عبور کنند تا به مقصد برسند. در نتیجه، برهمستاره میان استفاده در این ارتباط باید از این فضای

عالوه بر آن  گردد.بسیار باالیی برخوردار میای از اهمیت پالسمای بین ستاره بین امواج الکترومغناطیسی و

واند بر تها نیز میها بر انتشار امواج الکترومغناطیسی پیرامون آنها مانند سیاهچالهتاثیر برخی از پدیده

، اما آنچه از به سطح باالیی از ریاضیات استجذابیت موضوع بیفزاید. اگرچه برای انجام چنین مطالعاتی نی

آموزی ی طرحی ساده از چگونگی نیل به این هدف و براساس یک رویکرد دانشمورد انتظار ماست، ارائه

سازی لب دشوار ریاضی شوند. شبیهآموزان درگیر یادگیری مطااست و به هیچ وجه نیازی نیست که دانش

 تواند بر غنای طرح یاد شده بیفزاید. نیز در صورت امکان می

این طرح پژوهشی ما  اهای پژوهشی خود آزادند، امآموزی در انتخاب موضوع طرحهای دانشاگرچه گروه

ی زیادی هآموزانی که به فیزیک عالقو به ویژه به دانشی دوم متوسطه آموزان دورهرا به دانش

 کنیم. پیشنهاد میدارند، 
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 بررسی حیات با بیوشیمی سیلیسیمی

دهد. سیلیسیم را عنصر کربن تشکیل می –شناسیم به آن شکلی که می –دانید که اساس شیمی حیات می

 یدهندههای تشکیلدرصد کانی 80سازد؛ زیرا بیش از ها را مییعنی سنگ جان،نیز اسکلت اصلی دنیای بی

دانیم که در شیمی، عنصرهایی که در یک گروه شیمیایی در دهند. میها تشکیل میها را سیلیکاتسنگ

گیرند، دارای خواص شیمیایی مشابهی هستند و البته ممکن است در بعضی جدول تناوبی عناصر قرار می

در  14و  6اعداد اتمی با  Siو سیلیسیم  Cهایی از این نظر نیز داشته باشند. دو عنصر کربن جاها تفاوت

 آید،درست زیر یکدیگر در یک گروه قرار دارند. حال سوالی که در اینجا پیش می جدول تناوبی عناصر،

یافت که  -شناسیمبا تعاریفی که برای موجودات زنده می –توان یک سیستم زنده این است که آیا می

ل گرفته باشد؟ در صورتی که پاسخ های حیاتی آن بجای کربن، براساس سیلیسیم شکماکرومولکول

و شواهد قطعی مبنی بر رد این موضوع وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت منفی است، چه دالیل 

ها چگونه است؟ های ظاهری آنهایی باید داشته باشند؟ ویژگیای چه ویژگیدات زندهجواست، چنین مو

پیکر و ها تا وال و درختان غولباکتری از -شکل آیا چنین تنوعی در اندازه وپیکرند یا کوچکند؟ غول

ی چنین شکلی از آیا اصوال امکان وجود یا مشاهده پذیر است؟با بیوشیمی سیلیسیمی امکان -دایناسورها

نباشد بدانید که در بعضی  ی شمسی و یا کل عالم وجود دارد؟ شاید بدی زمین، منظومهحیات روی کره

، در یک پژوهش علمیاما  پرداخته شده است. یهایی به چنین موضوعتخیل –های علمی از داستان

 های علمی باشند. مطالب باید براساس مستندها و واقعیت

شناسی ی دوم متوسطه که به شیمی و زیستآموزان دورهاین طرح پژوهشی برای دانش

 شود.مند هستند، توصیه میعالقه
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 های صوتیعدسی

ها کار انحراف یا شکست نور دانید که عدسیهای معمولی آشنایی دارید. میعدسی قطعاً با کارکرد

های مختلفی را تولید هایی با ویژگیتوان عدسیدهند و با ترکیب سطوح گوناگون میرا انجام می

های های نوری شهرت دارند و در کتابیا عدسی« های اپتیکیعدسی»هایی به چنین عدسی کرد.

های توان تمامی روابط و فرمولمی اُپتیک یا نورشناسی اختصاص دارند، مختلفی که به مبحث

هایی نیز کامالً مشهود است کاربرد چنین عدسی کرد. هایی را پیداریاضی مربوط به چنین عدسی

توان هم به عنوان جریانی از ذرات و هم به توجه به این که نور را می باو نیازی به توضیح ندارد. 

و توجه به این واقعیت که صوت به مفهوم کلی آن الکترومغناطیسی درنظر گرفت، عنوان یک موج 

توان صوت را هم مانند شود که آیا میفیزیک، نوعی موج مکانیکی است، این پرسش مطرح می در

است که بتوانند همانند عدسی عمل کنند؛ به  ؟ بحث ما بیشتر بر روی اجسامیکرد نور کانالیزه

های ویژگیهستیم. « های صوتیعدسی»ه دنبال بررسی امکان ساخت و تولید ما بعبارت دیگر، 

های صوتی را تولید کرد؟ محاسبات توان عدسییک عدسی صوتی چیست؟ از چه موادی می

ی های اپتیکی مانند فاصلهمربوط به این گونه عدسی چگونه است؟ آیا همتاهایی برای کمیت

های پیشنهادی چنین عدسی؟ کاربردی قابل تعریف استهاکانونی و توان عدسی در این عدسی

تواند بر زیبایی ای میهای رایانهسازیتواند باشد؟ ضمناً استفاده از شبیههایی در چه جاهایی می

 اجرای این طرح بیفزاید.

 وزانآمو دانش (مندان به ریاضی و فیزیکعالقه)متوسطه دوم ی آموزان دورهما این طرح را به دانش

 کنیم. ی نهم پیشنهاد میپایه
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 ی سومهای هندسی برای معادالت درجهلدها و مُحلراه

های هندسی برای حل معادالت جبری کالسیک، موضوعی بسیار جالب و درخور توجه است. حلی راهارائه

در  3درجه ای کنید که با رسم نمودار یک تابع چندجمله ممکن است با شنیدن عنوان این طرح تصور

کار چندان سختی  های رایجی که در این زمینه وجود دارد،دستگاه مختصات دوبعدی یا استفاده از فرمول

شاید هم از مطرح شدن چنین عنوانی برای محورهای پژوهشی تعجب کرده باشید. اما کمی دست نیست و 

استفاده از نمودار تابع در دستگاه  3ی های هندسی برای معادالت درجهی مدلمنظور ما از ارائه نگه دارید.

به روش خوارزمی  2تر سخن بگوییم. آیا با حل معادالت درجه مختصات نیست. اجازه دهید کمی واضح

اگر به این روش دقت کنید، این روش یک رهیافت کامالً هندسی است و برای حل معادله از  آشنایی دارید؟

ی این نکته هم توجه داشته باشیم که در زمان خوارزمی هنوز هندسه البته بهآن استفاده نشده است.  نمودار

هایی نظیر خوارزمی برای حل ابداع نشده بود. در این طرح پژوهشی ما به دنبال همتایی برای روشتحلیلی 

سازی هندسی حل توانیم به روش مدلرا می 3های درجه هستیم. چه دسته از معادله 3معادالت درجه 

های موجود در این زمینه چیست؟ آیا های هندسی ارائه شده با فرمولها و روشانطباق بین مدلکنیم؟ 

 نیز تعمیم داد؟  2ی درجه ها را به معادلهتوان این روشمی

ی آموزان پایهی دوم متوسطه و نیز دانشمند به ریاضی در دورهآموزان عالقهاین طرح برای دانش

 گردد.نهم پیشنهاد می
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 های بیولوژیکیحل مشکل آلودگی هوا، خاک یا آب به روش

های اخیر در زندگی انسان حضور پررنگی خاک و آب از مشکالتی هستند که در دهه های هوا،آلودگی

ها بوده ها و اثرهای مربوط به آنها کاهش این نوع آلودگیهای دولتاند و همواره یکی از دغدغهداشته

ها های علوم شیمیایی و یا نوآوریآوریاند، مبتنی بر فنبه حال ارائه شده ایی که تاهحلراه بیشتراست. 

هایی عالوه بر این که از نظر هزینه ممکن است گران قیمت آوریاستفاده از چنین فنی نانوست. در زمینه

ها روی دگیهایی هم دارند. یکی از بهترین راهکارها در جهت کاهش این نوع آلوباشد، اما محدودیت

ی طبیعی های بیولوژیکی از این جهت که خود در چرخههای بیولوژیکی است. رهیافترهیافت آوردن به

آوری را در های مختلفی از این نوع فنگیرند، راهکارهایی مقرون به صرفه و کارامد هستند. نمونهقرار می

های گیاهی از موجودات یا برخی از آفت ایم؛ به عنوان مثال، برای از بین بردنمهندسی کشاورزی دیده

های مربوط به آب، هوا یا خاک نیز در مورد آلودگیگیرند. هستند که مورد استفاده قرار میهایی باکتری

هایی هستیم. البته توجه داشته باشید که به دلیل گسترگی موضوع طرح، حلما به دنبال یافتن چنین راه

متمرکز شوید و  –آلودگی هوا یا آب یا خاک  –های ذکر شده دگیبهتر است روی یکی از انواع آلو

ها را پیشنهاد کنید. برای این منظور ابتدا باید انواع و منشأ آلودگی را راهکارهای بیولوژیکی مقابله با آن

شناسایی کنید. سپس کاندیداهای پیشنهادی )آلودگی هوا، خاک یا آب(  در یکی از موارد انتخابی خود

 ها را دارند، پیشنهاد کنید. خود را که قابلیت رفع یا به حداقل رساندن آن

آموزان ی دانشکلیه هبهای مختلف فعالیت، این طرح باتوجه به گستردگی موضوع و زمینه

 .شودپیشنهاد میکننده در مسابقات علمی پایا شرکت 
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 خودرو های سرد زمستانی درشب ن درگرمای ایم

خودرو استراحت کنند. حتی  ها را دراید که برخی افراد به دالیل مختلف مجبورند شباحتماالً دیده

به ویژه  –سوزی در خودرو یا گازگرفتگی افراد داخل خودرو آتش متأسفانه اخباری مبنی بر گاهی نیز

های گاز گونه حوادث نیز عمدتاً استفاده از کپسولعلت اینشنویم. می –های سرد زمستانی در شب

مونواکسید ی کربنکنندهآلودگی و نشت گاز خفهی آتش، خوابداخل خودرو و در نهایت، غفلت از شعله

ترین د و خودروهای آنان از ارزاننغالباً از وضعیت مالی خوبی نیز برخوردار نیستگونه افراد، ایناست. 

حقیقت به دنبال  که امکانات چندانی ندارند. در این طرح پژوهشی که درخودروهای داخلی است 

ی طراحی و ساخت یک وسیله است، ما در صدد کمک به چنین افرادی هستیم. درحقیقت ایده

 اهداف زیر را برآورده کند:این است که  تالش ما بر

 کنند، قرار دهد. سپری می های زمستانی را داخل خودرواختیار افرادی که شب گرمای ایمن را در -1

 منشأ این گرمای ایمن و مطبوع، خود اتومبیل باشد. -2

 نیازی به روشن کردن خودرو نباشد. -3 

از انرژی ذخیره شده در هنگام روشن بودن خودرو استفاده کند و نیازی به مصرف بنزین یا گاز  -4

 از مصرف نرمال نباشد.  بیشتر

 د نباشد.ی تولید آن خیلی زیاهزینه -5

با توجه به شرایط یاد شده، آیا حاضرید به کمک این دسته از افراد بشتابید؟ در صورتی که پاسخ 

 شما مثبت است، این گوی و این میدان.

آموزان شرکت کننده در مسابقات ی دانشکلیه هباین طرح پژوهشی با توجه به ماهیتش، 

 .شودپیشنهاد میعلمی پایا 
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 ها واستعدادهای خاص در افرادتوانایی ین زبان باارتباط ب
تردید توجه کرده باشید، بی –علوم ریاضی، تجربی و انسانی  –اگر به تاریخ تکامل و رشد علوم مختلف 

های اند که ملیتاند که باعث ترقی آن علوم شدهها بودهاین دانشمندان و اندیشمندان فعال در آن حوزه

آورد که نگاهی گذرا به علوم مختلف این گمان را در ذهن پدید می اند.اگون داشتههای گونمختلف و زبان

افراد، استعداد یا توانایی خاصی بیشتر از بقیه وجود داشته باشد. مثال اگر به ممکن است در برخی از 

بین  درتاریخ ریاضیات توجه کنیم، دانشمندان آلمانی زبان مانند گاوس یا ریمان سهم بسیار زیادی را 

ی ورزش نیز شاهد هستیم؛ مثالً اگر کمی به مشابه چنین چیزی را در حیطه اند.ریاضیدانان داشته

شک به این واقعیت عینی مند باشید و اخبار و رویدادهای مربوط به آن را پیگیری کنید، بیفوتبال عالقه

ها د و گویی یک ژن فوتبال در آناستعداد زیادی در فوتبال دارن ها ظاهرااذعان خواهید کرد که برزیلی

علوم مختلف نیز ما به دنبال یافتن چنین  وجود دارد. البته این یک ادعاست که باید ثابت شود. در مورد

گیری کنیم که فالن ملت با فالن زبان در علم یا علوم خاصی دارای توانیم نتیجهنظامی هستیم. آیا می

ی یک گروه در این زمینه مؤثر وان رکن اصلی تعریف کنندهاستعدادهای خاص هستند؟ آیا زبان به عن

استعدادهای علوم مختلف  ها با ساختارهای متفاوت در نوع اندیشیدن و پرورش و ظهوراست؟ آیا زبان

رجوع به مطالعات هایی های چنین پرسشترین نقطه برای حرکت به سمت یافتن پاسخمهمارتباط دارند؟ 

های ها در علوم و حوزهندی دانشمندان شناخته شده با توجه به زبان آنبآماری و شمارش و دسته

یابد که این موضوع نیز ها نیز اهمیت میهمچنین آگاهی کلی از ساختار انواع زبان تخصصیشان است.

شناسی است. از های استاندارد توسط محققان زبانبندیها با توجه به تقسیممستلزم شناخت انواع زبان

توان این گونه خورد، این است که میابل توجه دیگری که در این طرح پژوهشی به چشم مینکات ق

 ... های مختلف کشور نظیر ترکی، کردی، لری، بلوچی، گیلکی وهای قومیتمطالعات را در سطح ملی و زبان

 ای رسید.انجام داد و به نتایج ارزنده

آموزان گیرد، ما آن را به دانشمرو علوم انسانی قرار میبا توجه به این که موضوع این طرح کامالً در قل

 کنیم. پیشنهاد میی دوم متوسطه دوره
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 هاهای مقابله با انباشت آنهای الکترونیکی و راهزباله

ی ههبه ویژه در د –ی رایانه و عمومیت یافتن استفاده از آن های حوزهآوریهمزمان با گسترش سریع فن

ها بودند که در اثر عوامل مسائلی که به طور جدی به وجود آمد، قطعاتی از رایانهیکی از  –میالدی  1990

های مختلف به های همراه و گوشیبا اضافه شدن تلفن مختلف از کارافتاده بودند و قابل تعمیر نیز نبودند.

در  ها درآمد.معضل برای جوامع و دولتحالت شدیدتری یافت و به صورت یک  زندگی مردم، این مشکل نیز

ها آسای انواع رایانهرسید. اما با ورود سیلنمی اهمیت به نظرکشورمان ایران نیز این موضوع در ابتدا چندان با

تر و تولید ضایعات بیشتر، امروزه ما نیز با ی اخیر و در نتیجه مصرف افزونهای موبایل در دههو گوشی

های ی این موضوع در قالب طرحآن شدیم تا با ارائه بر این رو از هستیم. ن حوزه روبروچنین مشکالتی در ای

پژوهشی لیگ پایا بتوانیم سهمی در این تالش داشته باشیم. نخستین گام در انجام این طرح آن است که 

این گونه ضایعات را های الکترونیکی ارائه دهیم و انواع خطرهای ناشی از ابتدا تعریف درست و دقیقی از زباله

آوری نماییم. ها جمعسپس آمار درستی یا حداقل نزدیک به واقعیت را از این گونه زباله فهرست نماییم.

قابل ای نیست و متاسفانه استناد به سخنان برخی از مسئولین چندان ساده البته استخراج این آمار کار

های سایر کشورها در این نگاهی به رهیافت ده و پویاست.اطمینان نیست و نیازمند یک فعالیت گستر

توان راهکارهای عملی را با توجه به تواند کمک موثری در این زمینه باشد که براساس آن میحوزه می

 ها و امکانات کشور ارائه داد.بودجه

آموزان نیز ر دانشالبته سای کنیم.پیشنهاد می توسطهمی اول آموزان دورهما این طرح را برای دانش

 دهند. مندی در این موضوع تحقیق نموده و راهکارهای خود را ارائهتوانند در صورت عالقهمی
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 نقش مشاغل خانگی در اقتصاد ملی و مقاومتی
ترین چیزهایی یکی از مهم بودن نظام سیاسی یک کشور بدون ثبات اقتصادی آن ناممکن است. شک پایداربی

، افزایش تولید و درنتیجه افزایش درامدهای ، ایران شدت بخشداقتصادی را در کشورمان تواند رونقکه می

محصولی و متکی به نفت در ایران باعث شده است که ایران به سادگی تحت تاثیر اقتصاد تکناشی از آن است. 

ی کشورهای غربی و به ها از سوگونه سیاستبا اعمال این ،های مرتبط با نفت قرار گیرد و اقتصاد آنتحریم

ی خاورمیانه و کشور ایران با توجه به وسعت قابل مالحظه در منطقه های جدی شود.ویژه آمریکا دچار آسیب

 داراست. بستر بسیار مناسبی برای رشد و گسترش مشاغل خانگی رابرخوردار بودن از ساختارهای مختلف جمعیتی 

تواند درآمد ها میهای ایرانی و درآمد قابل حصول از تولیدات آنتعداد خانواده سطحی و تخمینی از یک برآورد

نظر  توانیم به عنوان مشاغل خانگی درای نفت نصیب کشور کند. اما چه مشاغلی را میزیادی را بدون فروش قطره

توانیم به های ایرانی را میچه تعداد از خانواد قدر است؟اندازی مشاغل خانگی چبگیریم؟ حداقل هزینه برای راه

توجه به تنوع قومی موجود در کشور، چه نوع مشاغلی با  بگیریم؟ با عنوان جمعیت فعال در این زمینه در نظر

توان از بخش اندازی است؟ حداقل درآمدی که در شرایط موجود میمنطقه قابل راه توجه به جغرافیای هر

فعال کند؟ از  تواند این بخش راهایی میچه نوع سیاست خانگی به دست آورد، چقدر است؟ دولت با اتخاذ

روی این  توان برارزآوری می در چه حد ی این بخش در کشور استفاده شده است؟ تاچند درصد ظرفیت بالقوه

توان این گونه مشاغل را تقویت کرد و از روند نشین چگونه میبخش حساب کرد؟ در مناطق محروم و حاشیه

سازی سیما( در فرهنگوی ملی ) صداالخصوص رسانهها و علینقش رسانه مهاجرت به شهرهای بزرگ کاست؟

ها با درستی و تک آنهایی هستند که باید به تکها سوالی اینهمهتواند باشد؟ برای این گونه مشاغل چه می

ریزی یک برنامهآموزان در انجام این طرح پژوهشی این نیست که دقت جواب داد. بدیهی است که انتظار ما از دانش

 اختیار دارد، در کالن را برای این بخش ارائه دهند. بلکه دولت باید با توجه به امکانات و منابع و نیروهایی که در

ی یک پژوهش مقدماتی به منظور کارهای بیشتر در جهت تقویت این بخش عمل نماید. آنچه مدنظر ماست، ارائه

 این زمینه است.

 .شودپیشنهاد میکننده در مسابقات علمی پایا آموزان شرکت ی دانشکلیه هباین طرح 

 

 


