نام
گروههای
داوری

8:25-8:00

آشکار سازی الگوهای
فیزیک  9/1صوت توسط مایعات

8:50-8:25

9:15-8:50

9:40-9:15

10:05-9:40

تولید الکتریسیته از طراحی و ساخت طراحی و ساخت طراحی و ساخت
آونگ
کتش مولد
پاککننده سطوح با
دستانداز به
روش الکترومغناطیس استتاده از اختلفا الکتریسیته -کتش
الکترومغناطیس
سبز
فشار

10:55-10:30 10:0510:30

ساخت لرزهنگار
اپتیکی

طراحی و ساخت
ساز کوبهای با
های ساخت دستگاه تولید
استتاده از لوله
آب مقطر خورشیدی
صوتی

طراحی و ساخت
فواره خودکار بر
اساس اختلفا فشار

بررسی رابطهی
بررسی مقاومت
بررسی اثر رنگهای
بر
بررسی اثر عسل کیتیت دوستی
باکتری
E
.
coli
و
بررسی اثر هدفون بر
مختلف (سرد-گرم-
استرس
سطح
استافیلوکوکوس
شنوایی افراد در
تغییر(  HRVخنثی) بر طبیعی بر روی
فوزاریوم قارچ دانشآموزان
اورئوس در مقابل
زیستشناسی 9/3
سنین مختلف
پایهی نهم
ضربان قلب )پذیری
آنتی بیوتیک سیپرو
مدرسهی خرد
فلوکساسین

بررسی تأثیر انواع
موسیقی (راک ،
پاپ ،کلسیک،
کانتری) بر رشد گیاه
عدس

بررسی تأثیر ترکیبات
ساخت شکلت
بررسی اثر ضدعتونی بررسی تأثیر رنگ و پرو بیوتیک بررسی تأثیر اشعهی ضد جوش ژلهای
کنندهی دود عنبر نسا بر
فونت نوشته بر
و بررسی میزان بر استحکام مو  uvدارویی بر باکتری
زیستشناسی 9/4رشد قارچ فوزاریوم
مدت
کوتاه
ی
حافظه
استافیلوکوک
قند خون
(در سنین مختلف)
اورئوس

بررسی تأثیر اثر آنتی
باکتریال عسل  ،نعنا و
آویشن بر روی
باکتری استافیلوکوک
اورئوس

My
intimate
friend

Sanction Legal
s kill murder

حذفا صدا در برخی
نقاط فضا با استتاده از
فیزیک
9/2
،تداخل صوت


طراحی و ساخت
پهپاد

ساخت ماشین
مغناطیسی
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پاککردن
بررسی و مقایسه
تأثیر کراتین به
محتوای حذفا سختی آب به بررسی رشد
گیاه دست آمده از پوست سیاهیهای روی
برخی
غذایی
در جاذبهای
های متداول بین کمک صافی پلی
ظروفا نقره به
شیمی  8/2خوراکی
میگو بر ترمیم موی
سلولوزی
استایرنی
روشهای ساده
دانشآموزان متوسطهی 1
آسیب دیده
خرد

بررسی میزان
میکروبیدها در لوازم
بهداشتی آرایشی ایران
و تلش برای حذفا
آنها از منابع آبی

طراحی بازی پری
دریایی گمشده

ساخت بازوی
رباتیک با  4درجه
آزادی

ساخت ربات
مسیریاب زمینشوی

بررسی میزان خشونت
ندیشهو
نمادین بر اساس نظریه
انسانو  8/4بردیو بر هویتیابی
دانشآموزان هتتم و
حقوقش
هشتم خرد

بازنمایی رابطهی مطالعهی انتظارات
افراد از حقوق بررسی کلیشههای
اختلتت روانی و
جرم در سینمای شهروندی با تمرکز جنسیتی درتبلیغات
بر منشور حقوق
صدا و سیما
ایران (در  5سال
شهروندی در سه
اخیر)
نسل

بازتعریف خشونت
کلمی زنان علیه
زنان

بررسی کلیشههای
جنسیتی در
انیمیشنهای نوجوانان

ساخت گنبد مدوتر با
معماری
الگوی ورونوئی
7/1

طراحی آتایق
کتابخوانی با لوله
مقوایی

ساخت گنبد
ژئودزیک و
نورپردازی آن

طراحی داخلی-
بازی با نور و سایه

طراحی و ساخت
مبلمان تغییر پذیر
)برای اتاق معاون (

طراحی و ساخت
سازهی ورق تاشو

عکاسی پرترهی
شهری

عکاسی طبیعت

عکاسی منظرهی
شهری

عکاسی -طبیعت بی
جان

عکاسی-منظرهی
شهری 2

طراحی اپلیکیشن برای طراحی صتحه بازی طراحی جعبهی
تسهیل وضعیت مهاجران با رویکرد
آموزش سوغاتی برای
طراحی
های خواندن (حروفا
محصولتا ( 7/3با تمرکز بر مهاجرت
التبا) برای کودکان شهر شتشان در
دانشجویی)
مراکش
کار ( 6تا  9سال)

طراحی اپلیکیشن
تبلیغاتی برای برند
ورزشی نایک

طراحی اپلیکیشن
برای تسهیل ارتباط
ستارشدهندگان و
سازندگان وسایل
خانگی

طراحی اپلیکیشن
برای گردشگران
خارجی (ارتباط با
محلیها و کسب
تجربههای محلی)

کامپیوتر

عکاسی


8/3

7/2

طراحی بازی نجات زمین

عکاسی پرترهی
استودیویی

travel time
طراحی بازی

طراحی بازی
جدول لغات

14:15-13:50 13:50-13:25 13:25-13:00 13:00-12:35 12:35-12:10 12:10-11:45 11:45-11:20 11:20-10:55
طراحی و ساخت
سینک
مولد الکتریسیته

ساخت موتور
حرارتی

طراحی و ساخت
پل
متحرک
هیدرولیکی

متحرک سازی تولید الکتریسیته با
سلول خورشیدی با اختلفا دمای دو
روشهای
طرفا شیشهی دو
جداره
هیدرولیکی
بررسی تأثیر
بررسی اثر ویتامین موسیقی راک بر
 ،Dفریتین و  TSHحافظه کوتاه
(هورمون محرک مدت ( 17تا 50
تیروئید) خون بر
سالهها)
کیتیت خواب
بررسی میزان نیترات،
تأثیر طول
نیتریت ،کلراید و
منطقه موجهای مختلف
 phآب
تهراندردر10ماههای نور بر رشد قارچ
شهر
فوزاریوم
دی و بهمن
Attach Greif Cautiou Dont IRAN SAD:
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ment without s about call me VS. disorder labor of
or
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psychol cliché what crazy IRAQ
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do
emotion
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ce
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ساخت ربات
جنگجو

ساخت ربات
زمینشوی با
قابلیت تشخیص
مانع

ساخت ربات
دوارخ تعادلی

بررسی االشهای مطالعهی ارتباط بین
مطالعهی تأثیر استرس حقوقی حمایت از شخصیت و تصویر
حق محیط زیست پروفایل تلگرام در
بر خود پنداره در
دانشآموزان
دانشآموزان
شهروندان تهران
متوسطه  1خرد

طراحی اپلیکیشن
مدیریت صحنه
طراحی اپلیکیشن
برنامهریزی رفت و تصادفا اتومبیل در
شهر تهران
آمد تا فرودگاه امام

طراحی اپلیکیشن
معرفی جاذبههای
تاریخی ایران

ساخت ربات حل
مکعب
روبیک

استراحت

ساخت ربات
طراحی
روی تخممرغ

ساخت ربات
کاوشگر

ساخت ربات
سازنده مکعب
روبیک

محلارائهیپروژههایهنری
12:00–13:00 11:00–12:00

9:00–10:00

10:15–10:45

آمفی
تاتر

تأتر شایعات
(اخوفا)

تأتر خواستگاری
(اخوفا)

9:00-10:30

13:30-15:00

سالن
همایش

داوری انجمنهای گرافیک /مجسمهسازی /عکاسی/دوخت

داوری انجمنهای گرافیک /مجسمهسازی /عکاسی /دوخت

تأتر کلهپوکها
(اخوفا)

اجرای کر

13:00-13:45

14:00–15:00

تأتر اتاقی در هتل پلزا
(اخوفا)

تأتر جشن سالگرد
(اخوفا)

9:15-10:45
خانهیهنر

اجرای انجمن خلقیت و موسیقی و کر

