
از میان بندگان خداوند آنانکه عالمترند خداترس ترند

سوره مبارکه فاطر



صهبای صفامجتمع آموزشی 
2و1گزارش تصویری ساالنه متوسطه

و پژوهشآزمایشگاه

مدرس فرشته فاطمی

1400-1401سال تحصیلی 



آزمایشگاه صهبای صفا



1399افتخارات سال 







1400افتخارات سال 

وبرگزیدگان روز آزمایشگاه

در منطقه آبان و آذر





اهدای جوایز مقام آوران پژوهش

بهمن ماه



پوستر های آماده شده 

برای اقدام پژوهی





2کالس های آزمایشگاه متوسطه

شنبه هاوسه شنبه ها 













1کالس های آزمایشگاه متوسطه

شنبه ها و دوشنبه ها و سه شنبه ها









تولید محتوای آزمایشگاه





برای اساتید آذر و دی و اسفند و اردیبهشت آیندهجلسات اقدام پژوهی 

با تدریس استاد عطوفی و داوری مقاالت ارسالی



ثبت نام کل دانش آموزان در انجمن های علمی پژوهشکده آسمان

......گیاهان دارویی و. شیمی . فیزیک. سلول های بنیادی

آذرماه







ثبت نام در مسابقات کشوری نوجوان خوارزمی وبرگزاری کالس های آمادگی برای مسابقات

زبان انگلیسی.ادبیات .دست سازه و بازارچه کسب و کار.پژوهش.محورهای آزمایشگاه





علمی بین المللی زیست شناسی و علوم در مسابقات ثبت نام 

وکالس های آمادگی برای مسابقاتتجربی 



برای المپیاد های علمی وآمادگی در مسابقات کشوری ثبت نام 

مسابقات



وکالس های پژوهشکده آسمان در مسابقات کشوری ثبت نام 

آمادگی برای مسابقات



تشکیل گروه های تخصصی علمی





کلیه دانش آموزان در سایت همگام برای مسابقات علمیثبت نام 

دی ماه



تشکیل کالس های تخصصی گیاهان دارویی

بهمن ماه



سازه ماکارونیتشکیل کالس های تخصصی 

وآمادگی برای مسابقات کشوری

بهمن ماه



برنامه نویسی و رباتیکتشکیل کالس های تخصصی 

کشوریآمادگی برای مسابقات 

بهمن ماه



اجرای بخشنامه های پژوهشی

نمونه ای از بخش نامه ها





فرم های داوری برای جشنواره کشوری نوجوان تکمیل 

خوارزمی



و شرکت کلیه دانش آموزان  و اساتید در اطالع رسانی 

وبینارهای اعالمی از طرف منطقه





داوری مقاالت اساتید و دانش آموزان



آمادگی برای نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی

پژوهش و آزمایشگاه

برای هفته اول اسفند ماه 



تاریخ اجرای مسابقات خوارزمی و پژوهشکده آسمان و مسابقه 

علمی علوم تجربی مرحله منطقه ای اسفند ماه می باشد



ازکالس 1بازدید خانم دکتر عدنانی سرگروه آزمایشگاه منطقه 

2های آزمایشگاه متوسطه

بهمن30مورخ شنبه 



اهدای جوایز مقام آوران پژوهش 

با حضور مدیر عامل محترم 

موسسه شهید محالتی

جناب آقای رحمانی



تشکیل کالس تخصصی پژوهش به منظور آمادگی برای

اسفند2جشنواره خوارزمی مورخ 



کالس تشریح حیوانات



کسب رتبه اول و راهیابی به مرحله استانی  درمسابقات 

کشوری نوجوان خوارزمی

1400اسفند محورادبیات پایه هشتم یاسمین زهراخراسانی





کسب رتبه برترو راهیابی

به مرحله استانی

در مسابقات کشوری

نوجوان خوارزمی 

محورپژوهش پایه نهم

مبینا سادات لواسانی 

و نازنین زهرا خرمی

اسفند 

ساخت غضروف 1400

زیست سازگار



ات کسب رتبه چهارم منطقه ای و راه یابی به مرحله بعدی در مسابق

کشوری نوجوان خوارزمی

محور آزمایشگاه پایه هشتم 

ریحانه احمدی مقدم و 

فاطمه سعیدی

1400اسفند









مسابقات کشوری نوجوان خوارزمی

1400اسفند 

محور زبان انگلیسی پایه نهم 

کیانا کرمی و دینا مستعلی



مسابقات کشوری نوجوان خوارزمی

1400اسفند 

محور دست سازه پایه هشتم 

مبینا سجاد حسینی و

ریحانه احمدی مقدم



دفتر کارنما محور  دست سازه ها
جشنواره نوجوان خوارزمی

(A-stable)مدار چشمک زن: نام پروژه
ریحانه احمدی مقدم  -1:نام و نام خانوادگی توليد کنندگان اثر

0250833611-1: کد ملی دانش آموزان توليد کننده اثر
تهران :استان

منطقه یک: ناحيه/منطقه/شهرستان
صهبای صفا: دبيرستان

خانم رزقی: دبير راهنما
سرکارخانم منتظری: مدیر

 1401-1400: سال تحصيلی



تشکیل کالس های حضوری آزمایشگاه 

ترم دوم بعد عید2و1متوسطه 











مسابقات کشوری پژوهش سراها 

محور پژوهش پایه نهم ساخت غضروف زیست سازگار 

1401فروردین 





مسابقات کشوری پژوهش سراها 

دهم ساخت پک درمان انعقاد خون برای بیماران محور پژوهش 

1401مبتال به هموفیلی فروردین 

ماهسمن طبایی و مهدیس خطیر









سراهامسابقات کشوری پژوهش 

1401ساخت وسایل نجوم پایه دهم ریاضی فروردین

ماهسمن طبایی



سراهاکشوری پژوهش مسابقات 1401فروردین

یتولید برق از فضوالت انسانی و حیوانی پایه  دهم تجرب

تارا کیانی و پریماه همت عبیری



روش کار

مراحل ساخت





مسابقات کشوری پژوهش سراها

آبنبات تب بر1متوسطه1401دارویی فروردینگیاهان 



مسابقات کشوری پژوهش سراها

سرطان در گیاهان2متوسطه1401گیاهان دارویی فروردین



مسابقات کشوری پژوهش سراها

ساخت ماسک با فیلتر گیاهی 1401فروردینگیاهان دارویی 

ضد ویروس



یدر مسابقات بین المللی زیست شناس100از 40کسب نمره 

دهم تجربی پریماه همت عبیری 1401فروردین

ومهدیس نصیری وحانیه سوهانی



تشکیل کالس های تخصصی شیمی و فیزیک در آزمایشگاه

فروردین23سه شنبه



تشکیل کالس های سازه ماکارونی و رباتیک

فروردین24چهارشنبه 



فروردین30تشریح موش 



جشنواره آزمایشگاه اردیبهشت



به امید موفقیت های روزافزون 
دانش آموزان

مجتمع آموزشی صهبای صفا

از توجّه شما سپاسگزاریم


