
 
 

سسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخؤدرباره م  
 خالقی اندیشه منظومه شرکت به وابسته - رمز انتشارات درباره 

 

 ۶۲۰۷با صاحب امتیازی شماره پروانه نشرر   ۰۶۷۷۲۴۷۰۰۴۲و با شناسه ملی  ۵۷۴۶۲۵انتشارات رمز وابسته به شرکت منظومه اندیشه خالقی )ماخ( به شماره ثبت 
و به مدیر مسئولی آقای کامبیز خالقی فعالیت خود را برا هردف فرراهر کرردا منرابز آموزشری مرورد نیراز بررای           ۰۰۳۷از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال 

 [.منبزپژوهاا و دانشجویاا عالقمند به مطالعات تکمیلی آغاز کرده است ] دانش

ها، تولید منابز المپیادهرای علمری و ادبری در سرط       های اخیر چاپ منابز آموزشی ورود به مدارس تیزهوشاا با توجه به تغییرات رویکرد طراحی این آزموا در سال
شناسی و ... از دستاوردهای فعالیت انتشارات رمز تا کنوا بوده است. انتشارات رمز مفتخر بره تولیرد    م و کیهاامقدماتی تا جهانی، منابز عمومی آشنایی با دانش نجو

 [.منبزالذکر به فارسی است ] های فوق عنواا کتاب تخصصی در حوزه ۰۷۷بیش از 

o اند گرفته قرار( رشد) آموزشی ریزی برنامه ها مورد تأیید سازماا پژوهش و عنواا از کتاب ۰۷ از بیش کنوا تا انتشارات این های کتاب میاا از. 
o  ی فیزیر  در هفردهمین جشرنواره کتراب      های تشریحی المپیادهای جهانی نجوم از این انتشارات کاندید کتراب برگزیرده   کتاب سواالت و پاسخ ۰۰۳۳در پاییز
 .شد رشد

o جلدی اخترشناسی پایه از این انتشارات با ورود به مرحله دوم داوری کتاب سال، نامزد کتاب سال جمهروری اسرالمی ایرراا در گرروه      ۴دوره  ۰۰۳۳ زمسناا در
 علوم پایه شد.
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 ماخ دانش و ادب آموزشی فرهنگی موسسه درباره
بعد از اخذ مجوزهای الزم از وزارت محترم آموزش و پرورش  ۰۶۷۷۲۴۴۳۰۶۶و با شناسه ملی  ۶۶۳۵۳ ثبت شماره به مؤسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ

 با هدف:
ی مدارس غیر دولتی در مقاطز مختلف تحصیلی اعر از دوره ی آمادگی و دبستاا، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستاا با رعایرت   اندازی و اداره الف( تاسیس و راه

 نظام جدید آموزشی کشور
 های خارجی های آموزش زباا وزشگاههای علمی آزاد و تاسیس آم های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاه سب( دایر نمودا کال

هرای فروق برنامره در     ج( ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و برورشی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی، هنری، تشکیل و برگزاری نمایشگاه در زمینه فعالیرت 
 مربوطی واحدهای آموزش

 های آموزشی و فرهنگی غیردولتی نید( عضویت و مشارکت در تعاو
های آموزشی و پرورشی با رعایت استانداردهای متداول و پس از تایید نوسازی و توسعه وتجهیرز مردارس    هر( اجاره و خرید و ساخت فضاهای مناسب جهت فعالیت

نیاز واحد های آموزشی وپرورشی از قبیل وسرایل کمر  آموزشری و تکنولرومی آموزشری و وسرایل       کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد 
هرای   ها و ارائه خدمات در زمینه اعتال و تعمیر آموزش و برورش و پس از طی تشریفات و مراحل قانونی و با رعایت جنبره  آزمایشگاهی و غیره و انجام کلیه فعالیت

 مقررات مربوط در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجز ذیربط تأسیس گردیده است. غیر دولتی در هر مورد و ضوابط و

 
نژاد هستند که در ادامره بره اختصرار معرفری      ی مؤسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ، آقایاا کامبیز خالقی، پرویز آزادمنش و امین عابدی اعضای هیئت مدیره

 شوند. می

 در واقرز  آموزشگاه علمی آزاد پسرانه رهجوی دانش قی مؤسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ نیز آقای پرویز آزادمنش )صاحب امتیازی حقو همچنین نماینده
 آموزش و پرورش شهر تهراا( هستند. ۰۰ منطقه

 

 

 

 

  



 ماخ دانش و ادب آموزشی فرهنگی موسسه انداز چشم و مأموریت

 مأموریت

هرای   انرد از برگرزاری دوره   خدمات ما عبرارت  مقطز ورود به تحصیالت دانشگاهی. دبستانی تا ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی از پیشمأموریت ما عبارت است از 
و ... با رویکردهای سررآمد آموزشری و محتروای علروم رسرمی و        گوناگوا آموزشی در کلیه مقاطز تحصیلیِ پیش از دانشگاه، در قالب مدارس غیردولتی، آموزشگاه

 اسالمی، هنری، فنی و ورزشی. -های پژوهشی، فرهنگی المپیادهای علمی، مهارت

 انداز چشر

وپررورش برا    شده، معتبر و پیشرو در امرر آمروزش   ای است شناخته ترین مدیراا، معلماا و کارمنداا، مجموعه مجموعه آموزشی ادب و دانش ماخ، کانوا حضور زبده
 وپرورش غیردولتی با رشدی پایدار. خدمات آموزشی  انداز باالترین سهر از ارائه چشر

 :تررین   آموختگراا آا را، موفر    داننرد و دانرش   ها، مراخ را کرانوا بهتررین خردمات آموزشری کشرور مری        های آا آموزاا ماخ و خانواده دانش مخاطباا
 کنند. جامعیت علمی و فرهنگی به دیگراا توصیه میعنواا مرکزی با مزیت  دانند. آناا به مدارس ماخ وفادارند و آا را به التحصیالا می فارغ

 :یرادگیریِ  و بهبرود . دهنرد  انجرام  دارند، تواا در آنچه تا کنند می تالش برانگیزاننده و بانشاط پویا، خالق، محیطی در ماخ اجرایی بدنه و معلماا کارکناا 
های آموزشی، تربیتی و اجرایی دست یابند؛ چراکه آناا رشد و موفقیرت مراخ را رشرد و     باالیی از توانایی سط  به ماخ کارکناا شد خواهد موجب مستمر

 کنند. افتخار می« ماخ»کنند. به ماخ وفادارند و به نام و نشاا  دانند و از کار در آا، احساس رضایت و غرور می موفقیت خود می

 :کنند و  ای افتخار و مباهات می اندازی چنین مجموعه مند به تعلیر و تربیت جواناا هستند که به راه عالقهگذاراا  مجمعی از مدیراا و سرمایه سهامداراا
 دانند. ها و موفقیت علمی فرزندانشاا را مقدم بر منافز اقتصادی خود می رضایت خانواده

 دانند و در ی  اعتماد  جموعه ماخ را متعهد به انجام تعهدات خود میاند که م داده شکل را پیشرو و وفادار گسترده، ای شبکه های همکار استراتژی : شرکت
 بُرد خود با ماخ احساس رضایت دارند. -دو طرفه از رابطه بلندمدت بُرد

 افتخارات و تقدیر های لوح  

 

 

  

 انجمن فرهنگی ناشراا آموزشی :مرجز صادر کننده
 المللی کتاب تهراا بینمشارکت در برگزاری سی و دومین نمایشگاه  :موضوع

 نیا سید اکبر رئیس :صاحب امضا
 مدیریت بخش آموزشی :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۳بهشت ماه  اردی ۰۶ :تاریخ صدور

  



 

  

 دانشگاه تهراا :مرجز صادر کننده
 «شناسی سوی اخترزیست گامی به»مشارکت در برگزاری همایش  :موضوع

 دکتر بهمن زینلی :۰صاحب امضا 
 شناسی دانشگاه تهراا ی زیست رییس دانشکده :۰سمت صاحب امضا 

 دکتر محمد نوری :۷صاحب امضا 
 ی فیزی  دانشگاه تهراا رییس دانشکده :۷سمت صاحب امضا 

 یسرا مهرجو :۰صاحب امضا 
 شناسی مدیر برگزاری همایش اخترزیست :۰سمت صاحب امضا 

 

  

 استاا سمناا اداره کل آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
پژوهراا   میلیوا توماا کتاب المپیاد برای حمایرت از دانرش   ۷۷طرح اهدای رایگاا  :موضوع

 مدارس سمپاد استاا

 محمدرضا جهاا :صاحب امضا
 مدیر کل آموزش و پرورش استاا سمناا :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۴آباا  ۰۰ :تاریخ صدور

 

  

 انتشارات دانش پژوهاا جواا :مرجز صادر کننده
 میلیوا توماا کتاب و اهدای رایگاا ۰۷طرح رایگاا خرید  :موضوع

 سید مصطفی حیدریاا :صاحب امضا
 پژوهاا جواا مدیر انتشارات دانش :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۴آباا  ۷۲ :تاریخ صدور



 

  

 (افزایرری برررای تحررول در آمرروزش    رویررداد چارسرروق )هررر   :مرجررز صررادر کننررده  

 مین رویداد چارسوقمشارکت در برگزاری یازده :موضوع

 محمد آزین :صاحب امضا
 دبیر یازدهمین رویداد چارسوق :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۲بهمن  ۷۴ :تاریخ صدور

 

  

 (هرررای اداری ایرررراا )مرررادیراا  شررررکت صرررنایز ماشرررین  :مرجرررز صرررادر کننرررده 

 حضور در معرفی مراسر رونمایی نخستین راهکار آموزش تعاملی در ایراا :موضوع

 محمود امیری :۰صاحب امضا 
 رئیس هیئت مدیره گروه مادیراا :۰سمت صاحب امضا 

 باب  ثقفی :۷صاحب امضا 
 (های اداری ایراا )مادیراا مدیر عامل شرکت صنایز ماشین :۷سمت صاحب امضا 

 ۰۰۳۵مهر  :تاریخ صدور

 

  

 سازماا فضایی ایراا :مرجز صادر کننده
 ۰۰۳۵مشارکت در برگزاری کارگاه رقابت علمی گذر تیر  :موضوع

 فرد دکتر محمد مهدی صال  :صاحب امضا
 مدیر کل خدمات فضایی و سنجش از دور سازماا فضایی ایراا :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۲خرداد  ۵ :تاریخ صدور



 

  

 (های نجومی )آیوتا/خاورمیاننه سنجی مجمز جهانی اختفا و زماا :مرجز صادر کننده
 مشارکت در برگزاری دومین مدرسه تابستانی نجوم در تبریز :موضوع

 آتیال پرو :صاحب امضا
 رییس آیوتا خاورمیانه :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۰شهریور  ۷۲ :تاریخ صدور

 

  

 تهراا ۰۰حلی  دبیرستاا عالمه :مرجز صادر کننده
 های علمی، آموزشی و تربیتی پشتیبانی از فعالیت :موضوع

 لو بهزاد حمزه :صاحب امضا
 تهراا ۰۰حلی  مدیر دبیرستاا عالمه :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۵ :تاریخ صدور

 

  

 تهراا ۲حلی  دبیرستاا عالمه :مرجز صادر کننده
 های علمی، آموزشی و تربیتی پشتیبانی از فعالیت :موضوع

 سید صفر علی مشهدی :صاحب امضا
 تهراا ۲حلی  مدیر دبیرستاا عالمه :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۵ :تاریخ صدور



 

  

 قزوین –آموزشگاه علمی آزاد حافظه دانشیار  :مرجز صادر کننده
 های علمی، آموزشی و تربیتی پشتیبانی از فعالیت :موضوع

 ... خانر :صاحب امضا
 مدیر مرکز تخصصی المپیاد حافظه دانشیار :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۰ :تاریخ صدور

 

  

 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 های محوله حسن انجام پرومه :موضوع

 آقای یوسف نجفی :صاحب امضا
 معاوا حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۴ :تاریخ صدور

 

  

 سازماا ملی پرورش استعدادهای درخشاا :مرجز صادر کننده
ویرژه سرازماا ملری پررورش      تحق  اهرداف آمروزش و پررورش بره    تالش در جهت  :موضوع

 استعدادهای درخشاا

 آقای محمد علی غفاری :صاحب امضا
 معاوا وزیر و رییس سازماا ملی پرورش استعدادهای درخشاا :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۷ :تاریخ صدور



 

  

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 ۰۰۳۶-۳۵تقدیر و تشکر در راستای اجرای پرومه مهر  :موضوع

 علی زرافشاا :صاحب امضا
 معاوا آموزش متوسطه و رییس ستاد پرومه مهر :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۶ :تاریخ صدور

 

  

 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 تربیتیهای علمی، آموزشی و  پشتیبانی از فعالیت :موضوع

 احمد حیدری :صاحب امضا
 امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و حقوقی معاوا :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۷ :تاریخ صدور

 

  

 پایگاه بسیج فرهنگیاا :مرجز صادر کننده
 حضور و حامی همایش یاد یاراا :موضوع

 آقای سید محمد بطحایی :صاحب امضا
 پایگاه بسیج فرهنگیاا شهید رجاییمعاوا وزیر و فرمانده  :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۰ :تاریخ صدور



 

  

 وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 های انجام شده در راستای اعتالی آموزش و پرورش تالش :موضوع

 احمدی دکتر علیرضا علی :صاحب امضا
 وزیر آموزش و پرورش :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۶ :تاریخ صدور

 

  

 وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 های انجام شده در راستای اعتالی آموزش و پرورش تالش :موضوع

 حمید رضا حاجی بابایی :صاحب امضا
 وزیر آموزش و پرورش :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۷ :تاریخ صدور

 

  

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 راستای اعتالی آموزش و پرورشهای انجام شده در  تالش :موضوع

 علی زرافشاا :صاحب امضا
 پرورش و آموزش معاوا آموزش متوسطه وزیر :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۰ :تاریخ صدور



 

  

 معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 های انجام شده در راستای اعتالی آموزش و پرورش تالش :موضوع

 ابراهیر سحرخیز :صاحب امضا
 پرورش و آموزش معاوا آموزش متوسطه وزیر :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۳ :تاریخ صدور

 

  

 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 های انجام شده در راستای اعتالی آموزش و پرورش تالش :موضوع

 احمد حیدری :صاحب امضا
 حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورشمعاوا  :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۳ :تاریخ صدور

 

  

 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :مرجز صادر کننده
 های انجام شده در بیست و هشتمین اجالس رؤسای آموزش و پرورش تالش :موضوع

 احمد حیدری :صاحب امضا
 وزارت آموزش و پرورشمعاوا حقوقی و امور مجلس  :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۷ :تاریخ صدور



 

  

 معاونررت حقرروقی و امررور مجلررس وزارت آمرروزش و پرررورش     :مرجررز صررادر کننررده  

 های انجام شده در راستای اعتالی آموزش و پرورش تالش :موضوع

 احمد حیدری :صاحب امضا

 معاوا حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۷ :تاریخ صدور

 

  

 معاونررت حقرروقی و امررور مجلررس وزارت آمرروزش و پرررورش     :مرجررز صررادر کننررده  

 های انجام شده در راستای اعتالی آموزش و پرورش تالش :موضوع

 احمد حیدری :صاحب امضا

 معاوا حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۰ :تاریخ صدور

 

  

 آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورشمعاونت  :مرجز صادر کننده

 های پرومه مهر های انجام شده در راستای اجرای برنامه تالش :موضوع

 احمد حیدری :صاحب امضا

 معاوا آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۰ :تاریخ صدور



 

  

 )سرمایه انسانینهاد ریاست جمهوری )معاونت توسعه مدیریت و  :مرجز صادر کننده

 های انجام شده در راستای اعتالی آموزش و پرورش تالش :موضوع

 حسن ونایی :صاحب امضا

 مشاور و دبیر هیئت عالی نظارت :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۷ :تاریخ صدور

 

  

 معاونت حقوقی و امور مجلس :مرجز صادر کننده

 های علمی، آموزشی و تربیتی پشتیبانی از فعالیت :موضوع

 آقای مصطفی ناصری :صاحب امضا

 ۰۰معاوا حقوقی و امور مجلس و رییس ستاد اجالس  :سمت صاحب امضا

 ۰۰۳۰ :تاریخ صدور

 

  

 معاونت حقوقی و امور مجلس :مرجز صادر کننده

 های معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش پیشبرد برنامه :موضوع

 آقای علی عسگری :صاحب امضا

 ۰۰معاوا حقوقی و امور مجلس و رییس ستاد اجالس  :امضا سمت صاحب

 ۰۰۳۲ :تاریخ صدور

  



 ماخ المللی بین های نامه تفاهم و قراردادها 

 

   
در آلماا جهرت ترجمره و انتشرار     انتشارات اشپرینگر رایت از دفتر هایدلبرگ قرارداد اخذ کپی
 .(Fundamental Astronomy) کتاب مبانی نجوم

 

  
جهرت ترجمره و انتشرار کتراب      انتشارات جاا وایلری  رایت از دفتر آکسفورد قرارداد اخذ کپی

 .(An introduction to modern cosmology) شناسی نوین ای بر کیهاا مقدمه

 

 ای نجوم و المپیاد آسیا و اقیانوسیه المپیاد جهانی نجوم دعوتنامه جهت احراز نمایندگی  

  

https://maakh.com/image/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF %D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85.pdf
https://maakh.com/image/Ap18_2018_09_21_Iran.pdf


 در نجوم، اخترفیزیک و کیهانشناسی در ایران معاصرهایی  کتاب پژوهش

از آنجا که رویکرد اصلی موسسه فرهنگی آموزشی ماخ، هدایت و 
پژوهاا ایرانی  آموزاا و دانش راهبری مسیر علمی و آموزشی دانش

است؛ در راستای نیل به این هدف و با رویکر معرفی مسیرهای 
شناسی در سط   کیهااهای نجوم، فیزی  و  پژوهشی ممکن در حوزه

پژوهاا ایرانی ذیل نظر استاداا و  تحصیالت تکمیلی به دانش
سازی و انتشار این کتاب  نظراا این حوزه، برای آماده صاحب

 کوشیده است.

ی  های مسرئولین آموزشری فعرال در حروزه     از دیرباز یکی از دغدغه
پژوهاا المپیرادی، نگرانری از    پرورش استعدادهای درخشاا و دانش

فرار مغرها و احساس بطالرت گروهری از ایرن دانشرجویاا بعرد از      
التحصیلی از دانشگاه در کشور است. بخشی از این احساس بره   فارغ

چنرد  ی این دستاوردها در سطوح گوناگوا، قردمی هر  شااهلل با معرفی کامل و بهینه افتد که اا دلیل عدم آشنایی کافی با مسیرهای پژوهشی موجود در کشور اتفاق می
 های علمی رایج در سط  کشور برداشته شود. کوچ  برای ایجاد خودباوری و آشنایی با فعالیت

گلشنی، دکتر محمود تصویر مقابل لوح یادبودی است که به همین مناسبت و در نخستین مراسر رونمایی از کتاب مورد توشی  اساتید ارجمند آقایاا پروفسور مهدی 
 فر رسیده است. آ داوودی زاده، دکتر جعفر آقایانی چاوشی و دکتر پانته شیری بآبادی، پروفسور علی عج بهمن

 تواا به اساتید ذیل اشاره کرد: ایر که از آا جمله می های کشور بهره برده ه ترین اساتید فیزی  و نجوم دانشگا مفتخریر که در این کتاب از همکاری برجسته

 

علر دانشگاه صنعتی شریف و از رؤسای  ی رییس گروه فلسفه) پروفسور مهدی گلشنی
 )فرهنگی انقالب عالی شورای ی فیزی  این دانشگاه و عضو پیشین دانشکده

گذار دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم  ریاست ساب  و بنیاا) پروفسور یوسف ثبوتی
 )پایه زنجاا

 



 

 (صنعتی شریی علر دانشگاه  ه فلسفهعضو هیئت علمی گرو) دکتر جعفر آقایانی چاوشی

عضو هیئت علمی دانشکده فیزی  دانشگاه صنعتی شریف و ) دکتر محمود بهمن آبادی
 (ریاست ساب  کمیته علمی المپیاد فیزی  باشگاه دانش پژوهاا جواا

 

 

 (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قر) دکتر سپهر اربابی بیدگلی

فیزی  دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشکده ) اهلل ریاضی دکتر نعمت
 (رییس این دانشکده

 



 

استاد دانشکده فیزی  دانشگاه تبریز و ریاست ساب  ) زاده پروفسور علی عجب شیری
 (دانشکده فیزی  این دانشگاه

 علمی رییس دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت) دکتر سعداهلل نصیری قیداری
 (بهشتی شهید دانشگاه فیزی  دانشکده

 

 

بنیاا گذار نقشه کشی در ایراا و عضو هیئت علمی دانشگاه ) پروفسور محمود ذوالفقاری
 (های امیرکبیر و تهراا

سرپرست پردیس علوم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ) دکتر سید فرهاد مسعودی
 (و رییس کمیته علمی المپیاد فیزی  باشگاه دانش پژوهاا جواا

 



 

 (عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بجنورد) دکتر سید قاسر رستمی

عضو هیئت علمی گروه نجوم و اخترفیزی  نظری و تجربی ) فر آ داوودی دکتر پانته
 (مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزی  مراغه

 

 

 (عضو هیئت علمی دانشکده فیزی  دانشگاه شهید باهنر کرماا) دکتر سعید دوست محمدی

ه فیزی  دانشگاه ضو هیئت علمی و ریاست دانشکد)ع الدین فاطمی جلیلدکتر سید 
 ا(شهید باهنر کرما

 



 

 ا(جاعضو هیئت علمی دانشکده فیزی  دانشگاه زن) دکتر حسین صفری

 (ضو هیئت علمی و استادیار دانشکده برق دانشگاه تفرش)ع اهلل کریمی دکتر روح

 

 

 (و معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی) دکتر محمد جواد ناط 

مدیر انتشارات رمز و رییس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی آموزشی ) کامبیز خالقی
 (ادب و دانش ماخ

 



 

های نجومی آستاا مقدس حضرت عبدالعظیر حسنی  رییس مرکز پژوهش) مهدی دانشیار
 ((.)ره

دهای درخشاا و رییس ساب  مرکز ملی پرورش استعدا) دکتر حسین شجاعی
 (پژوهاا جواا و عضو هیئت علمی گروه فیزی  دانشگاه شهید بهشتی دانش

 

 

برداری  رییس دانشگاه صنعتی تفرش و هضو هیئت علمی گروه نقشه) دکتر حمید رضا صبا
 (این دانشگاه

رییس دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس و عضو ) چیاا دکتر ماشااهلل خامه
 (این دانشگاههیئت علمی 

 



 

 (عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی تفرش) دکتر سهیل واشقانی فراهانی

 (شناسی پژوهشگر نجوم و کیهاا) دکتر باسر غیور

 

 

 (کشی دانشگاه تفرش ضو هیئت علمی گروه نقشه)ع دکتر مرضیه جعفری

 (استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس) دکتر علی اکبر عسگری

 

 [اینجا]تیزر  |[ اینجاآ داوودی فر: گزارش تصویری کامل ] شیری زاده، دکتر پانته آبادی، دکتر علی عجب با حضور دکتر مهدی گلشنی، دکتر محمود بهمن مرکز علوم و ستاره شناسی تهراا در« ۰»گزارش تصویری کامل مراسر رونمایی شماره  
 [اینجاتیزر ] |[ اینجاآقایانی چاوشی: گزارش تصویری کامل ][، دکتر حسین صفری، دکتر جعفر اینجابا حضور پروفسور یوسف ثبوتی ] دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجاا و دانشگاه زنجاا در« ۷»گزارش تصویری کامل مراسر رونمایی شماره 

 [اینجرراتیررزر ] |[ اینجرراو دکتررر جعفررر آقایررانی چاوشرری: گررزارش تصررویری کامررل ]   بررا حضررور دکتررر سررید قاسررر رسررتمی، دکتررر عررارف یزدانرری      دانشررگاه بجنررورد  در« ۰»گررزارش تصررویری کامررل مراسررر رونمررایی شررماره    
 [اینجرا تیرزر ]  |[ اینجرا ] کامرل  تصرویری  گرزارش : چاوشری  آقایرانی  جعفرر  دکترر  و مسرعودی  فرهراد  سرید  دکترر  گلشرنی،  مهردی  دکتر حضور با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در« ۶»گزارش تصویری کامل مراسر رونمایی شماره 
 [اینجرا تیرزر ]  |[ اینجرا برا حضرور دکترر محمرد جرواد نراط ، دکترر علری اکبرر علری عسرگری و دکترر جعفرر آقایرانی چاوشری: گرزارش تصرویری کامرل ]                   مردرس دانشرگاه تربیرت    در« ۵»گزارش تصویری کامل مراسرر رونمرایی شرماره    

 [اینجررا ] تصررویری  گررزارش ... :  و شررجاعی  حسررین  دکتررر  قیررداری،  نصرریری  سررعداهلل دکتررر  ریاضرری،  اهلل نعمررت  دکتررر  حضررور  بررا  دانشررگاه شررهید بهشررتی   در« ۴»ه گررزارش تصررویری کامررل مراسررر رونمررایی شررمار     
 [اینجرراتیررزر ] |[ اینجرراد ذوالفقرراری، دکتررر روح اهلل کریمرری، دکتررر سررهیل واشررقانی فراهررانی: گررزارش تصررویری کامررل ] محمررو پروفسررور حضررور بررا دانشررگاه صررنعتی تفرررش در« ۲»گررزارش تصررویری کامررل مراسررر رونمررایی شررماره 

 [اینجرا تیرزر ]  |[ اینجرا ] کامرل  تصرویری  گرزارش : چاوشری  آقایرانی  جعفرر  دکترر  و فراطمی  الردین  جرالل  سرید  دکترر  سرمیعی،  محمرد  دوسرت  دکترر  حضرور  با شهید باهنر کرماادانشگاه  در« ۳»گزارش تصویری کامل مراسر رونمایی شماره 
 [اینجرا ] تصرویری  گرزارش : غیرور  باسرر  دکترر  و چاوشری  آقایرانی  جعفرر  دکترر  برا حضرور دکترر سرپهر اربرابی،      (ره) حسرنی  عبردالعظیر  حضرت مقدس آستاا نجومی های پژوهش مرکز در« ۳»مراسر رونمایی شماره گزارش تصویری کامل 

 

https://www.aparat.com/v/4Rrp7
https://www.aparat.com/v/fv0qs
https://www.aparat.com/v/6xUFu
https://www.aparat.com/v/hakSH
https://www.aparat.com/v/pW9uN
https://www.aparat.com/v/lmIoO
https://www.aparat.com/v/V0yPg
https://www.aparat.com/v/RUMJD
https://www.aparat.com/v/8MzKm
https://www.aparat.com/v/vcn8B
https://www.aparat.com/v/e6kP2
https://www.aparat.com/v/KH4t3
https://www.aparat.com/v/815By
https://www.aparat.com/v/V5ZxN
https://www.aparat.com/v/vhl2Q
https://www.aparat.com/v/rESj8
https://www.aparat.com/v/tjdH1


 کتاب نمایشگاه در شناسی کیهان بر ای مقدمه کتاب از رونمایی
برگزار شد و بزرگاا صنعت نشر اقدام به ارائره   ۰۰۳۶المللی کتاب تهراا که در اردیبهشت  در دومین دوره نشستهای علمی آموزشی بیست و هشتمین نمایشگاه بین

شناسری   ای بر کیهاا مقدمه» تابدستاوردهای آموزشی خود نمودند، انتشارات رمز وابسته به مؤسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ اقدام به رونمایی و معرفی ک
 دانرش  باشگاه اخترفیزی  و نجوم المپیاد علمی کمیته وقت رئیس خاکیاا مهدی دکتر جمله از کشور اخترفیزی  و نجوم برجسته اساتید از چند تنی حضور با «نوین
انتشرارات جراا   » مرورد بحرپ پرس از اخرذ مجوزهرای الزم از      کتراب  است گفتنی نمود کتاب این مترجمین خالقی کامبیز و ذکاوت فرهاد آقایاا و جواا پژوهاا
 .است رسیده چاپ به رایت کپی اخذ با ایراا در انگلستاا در «وایلی

 

 

 

 

  



 پژوهان اندازی نخستین شعبه استانی باشگاه دانش مشارکت در تأسیس و راه

از جمله مهمتررین افتخرارات و دسرتاوردهای آموزشری موسسره      
هردایت و راهبرری نخسرتین     آموزشی ادب و دانش ماخفرهنگی 

 سرمناا  استاا در که بود شعبه استانی باشگاه دانش پژوهاا جواا
 علمی راهبری و هدایت ضمن ماخ موسسه موسسه. گردید تاسیس
گاه باشرر از اسررتانی شررعبه ایررن تاسرریس فرآینرردهای آموزشرری و

جملره معرفری   های متنروعی از   پژوهاا جواا، اقدام به برنامه دانش
ای و استانی بود کره   های منطقه المپیادهای علمی در قالب همایش

 مواجه ایشاا های خانواده و آموزاا دانش با استقبال خوبی از سوی
 انعکراس  کشروری  سرط   در ها همایش این از برخی گزارش .شد
پژوهراا جرواا    لین آموزشی باشگاه دانشمسئو توجه مورد و یافته

های آموزشی منظر در  سال اجرای برنامه ۷ از بعدنیز قرار گرفت. 
 ۳تمامی مردارس اسرتعدادهای درخشراا اسرتاا سرمناا شرامل       
دبیرستاا دوره دوم متوسطه در شهر های گرمسار، سمناا، دامغاا 

 هرای  قبرولی  تعرداد  افرزایش  در تروجهی  قابرل  تراثیر  و شاهرود؛
مشراهده   های علمی در این اسرتاا  آموزاا مرحله دوم المپیاد انشد
 میرانگین  طور به این از پیش که سمناا استاا که ای گونه به شد،
های مرحلره اول   درصدی قبولی ۰۷۷ رشد با فعالیت اول سال در یافت می حضور علمی المپیادهای کشوری های دوره در مدال ی  حداکثر کسب با سال دو یکی هر

 هرا  تالش این نتایج که شد علمی المپیادهای های کشوری های مرحله دوم و با چهار دانش پژوه وارد دوره درصدی تعداد قبولی ۰۷۷و در سال دوم فعالیت با افزایش 
گرفت. گرزارش مختصرری در    قرار فوالدیاا آقای جناب استاا متوسطه وقت معاونت و جهاا آقای جناب سمناا استاا پرورش و آموزش وقت مدیرکل توجه مورد

 [ موجود است.اینجاو ارقام از فعالیتهای انجام گرفته در این مراکز در ]قالب عدد 

 اسرتانی،  جرواا  پژوهراا  دانش های باشگاه های فعالیت استمرار عدم و جواا پژوهاا دانش باشگاه های بعد و با توجه به تغییرات رویکرد مسئولین گفتنی است در سال
 در این ساز و کار ادامه پیدا نکرد. المپیاد آموزشی چارچوب متأسفانه و بوده کشور های استاا در باشگاه شعب های فعالیت از مستند نتیجه تنها مذکور گزارش
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 نخبگان ملی بنیاد مشارکت با علمی دوست طرح اجرای 
 هرای  گرروه  زیرر  در علمی دوست های پرومه اجرای به اقدام نخبگاا ملی بنیاد همکاری با ماخموسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش 

، گلستاا، سمناا و اصفهاا( با همکاری سیستاا و بلوچستاا ،بوشهر ،هرمزگاا) کشور مختلف های استاا در ادبی و ریاضی فیزی ،
شده  اجرا می ۰۰۳۴تا  ۰۰۳۰ های سال فاصل حد در که ها برنامه مجموعه این .است نموده های میزباا ستادهای بنیاد نخبگاا در استاا

آمروزاا نقراط کمترر برخروردار در راسرتای عردالت        ت و جهت بخشی علمی فرهنگی دانشاست آثار ماندگار و قابل قبولی در هدای
آمروزاا بره فراینردهای     مندسازی دانرش  ها در عالقه آموزشی داشته است. گزارش تحلیلی برخی از این رویدادها و نتیجه اثر بخش آا
زی  در همایش کشروری معلمراا فیزیر  در اسرتاا     محض علمی نظیر المپیاد در رویدادهای مختلفی از جمله گردهمایی معلماا فی

 [.اینجاآا در مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است ] ۰۰۳۶لرستاا در سال 

 

 

 

 

 ها رسانه ی آیینه در ماخ  
های علمی این موسسه نسبت بره   فرهنگی خود و در راستای آشنایی آحاد مردم با فعالیت موسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ در راستای مسئولیت اجتماعی و

 کنید. ها را مشاهده می ها اقدام کرده است که در ادامه شرح برخی از این گزارش ی رسانه های خود در آیینه رسانی فعالیت انتشار و اطالع
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 های برتر کشور ای مراکز علمی و دانشگاه دانشجویی و حرفههای ترویجی و پژوهشی  ماخ حامی فعالیت

ی معرفری دانرش آسرمانی     ماهنامه آسماا شب، نشریه ترویجی و پژوهشی است که در حوزه
 .کرد نجوم به آحاد مردم فعالیت می

  

با نرام کرانوا    ۲۷های آخر دهه  دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهراا از سال انجمن علمی
شناسی فعالیت خود را آغاز کرده است. با توجه بره مردیریت آا توسرط دانشرجویاا      زیست
هرا   ها، کارگاه های انجمن )سمینارها، جشنواره ای، نشریه در کنار دیگر فعالیت صورت دوره به

لری، برا   هرای قب  های مختلفی )رویاا، ندا و ...( منتشر شده است. هر ی  از نشریه و ...( با نام
فعالیت خرود را برا نرام جدیرد دنرا و در قالرب        ۳۳تغییر نام، اهداف و نحوه انتشار، از سال 

 .ای علمی دانشجویی آغاز کرد نامه فصل

 

های آموزشی و علمری در   ی پایدار توجه به زیرساخت های توسعه با توجه به آنکه یکی از نیاز
فرهنگی آموزشی ماخ در راستای اعرتالی  مقطز دانشجویی و با نگاه دانشگاهی است؛ موسسه 

ها و برای ایجاد ارتباط موثر بین فضای دانشگاه و مدارس اقدام به حمایت  کیفیت این فعالیت
 .کرده است ۰۴ی دنا  از نشریه

 

شناسی با حمایت موسسه ماخ و به میزبانی دانشرگاه   سوی اخترزیست دومین همایش گامی به
 .شناسی و فیزی  دانشگاه تهراا برگزار شد شجویی زیستتهراا، توسط انجمن علمی دان
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های آموزشی خارج از کشور گزارش بازدید و بررسی نظام  

 المپیاد در روسیه کشور آموزشی نظام بررسی و بازدید گزارش 

های موفقیت هر گروه و ساختاری بررسی  ترین روش بی ش  یکی از اصلی
موف  در کشورهای دیگر است تا با های مشابه و  عوامل موفقیت نمونه
تر شدا بازدهی  سازی نکات قوت آا ساختارها به بهینه الگوبرداری و بومی

ترین کشورهای در  سیستر کم  شود. کشور روسیه یکی از پیشروترین و موف 
ی مسابقات المپیاد است؛ تا جایی که به عنواا بنیانگذار برخی از المپیاها  حوزه

 .شود نیز شناخته می
های آموزشی خارج از کشور،  های مطالعاتی مدارس و سیستر در سلسله بررسی

ی ماخ سیستر آموزش المپیاد و پرورش  آقای کامبیز خالقی مدیر موسسه
ی پیشرو در شهرهای مسکو و  استعدادهای درخشاا را در چند مدرسه

ی  اند و در جلساتی که با مسئولین آموزشی حوزه پترزبورگ بررسی کرده سنت
مندی سایر همکاراا شرح مختصری از نکات حائز اهمیت  المپیاد در وزارت آموزش و پرورش روسیه برگزار شد به بحپ و تبادل نظر پرداختند. در ادامه و برای بهره

ریزی مدونی را برای  ت و برنامهخیزترین مدارس روسیه اس مسکو یکی از مدال ۰۲۳آمده است. دبیرستاا  ۰۲۳ی  در یکی از مدارس موف  روسیه به نام مدرسه
 کند. آموزاا مدارس اطراف و هر ناحیه با این مدرسه اجرا می طور برای تحت پوشش قرار دادا دانش آموزاا محصل در همین مدرسه و همین دانش

بتاً مفصلی از بازدید قبلی در این حوزه موجود است؛ آورد و گزارش نس عمل می از آنجا که این دومین بار است که ی  گروه آموزشی ایرانی از این مدرسه بازدید به
کنیر.  سال پیش است؛ جلب می ۳یعنی  ۷۷۷۳اکتبر  ۰۰همکاراا عالقمند به بررسی تحلیلی را ابتدا به خواندا گزارش پیشین که دستاورد بازدید از این مدرسه در 

بود و گزارش موجود را مرحوم سعد حجاریاا کاشانی مدیر وقت دبیرستاا انرمی اتمی  این بازدید توسط مدیراا مجموعه مدارس سالم و انرمی اتمی انجام شده
 اند. منتشر کرده اینجا آماده و بر پایگاه اینترنتی این دبیرستاا در

------------------------------------------------------------------------------ 
 ۷۷۰۴اکتبر  ۰۷گزارش بازدید مدیراا مؤسسه ماخ به تاریخ 

 ۰۲۳ نام مدرسه: 

 ۰۳۲۰: تاسیس تاریخ

 نفر ۰۵۷: آموزاا دانش تعداد

 نفر ۰۷۷ دبیرستاا در مهماا( ب        نفر ۰۷۷ دبیرستاا در محصل( الف: المپیادی پژوهاا دانش تعداد

 دهند.( آموزاا قرار می ترین خدمات آموزشی را به رایگاا در اختیار دانش نوع مدرسه: دولتی )در کشور روسیه مدارس دولتی زیادی وجود دارد که کامل
 سیستر المپیاد و جذب دانش آموز:

 های اول دوره ی  متوسطه شروع می شود. المپیاد از سالهای  آموزاا برای شرکت در کالس سازی دانش ( آماده۰

آموزاا قرار  بندی شده در اختیار دانش های گذشته را با ی  روال منطقی و طبقه های مشخصی منطب  بر سیستر آموزشی وجود دارد که سواالت المپیاد سال ( کتاب۷
 دهد. می

آموزاا دبیرستانی و  ی طوالنی آموزش در روسیه منابز آموزشی زیادی برای دانش انند. با توجه به سابقهخو نمی text bookآموزاا المپیادی مشابه ایراا  ( دانش۰
 کنند. ها را انتخاب می ی خود یکی از کتاب های مختلف نوشته شده است که مدرسین برحسب نیاز و عالقه در پایه

ها  ها شرکت کنند. عمال کالس توانند به رایگاا در این کالس ا عالقمند سایر مدارس نیز میآموزا های المپیاد متمرکز در مدرسه است و دانش ( برگزاری کالس۶
های آموزش آنالینی  تر دوره شود، عالوه بر این با حمایت آموزش و پرورش و پشتکار معلماا عالقمند و با تجربه صورت قطبی در شهرهای بزرگ روسیه برگزار می به

ای از  شود. نمونه صورت حضوری کامال منسوخ محسوب می مدارس دور از دسترس در نظر گرفته شده است و عمال ارسال دبیر به هر برای تحت پوشش قرار دادا
 https://edu.olimpiada.ru  توانید ببینید: های آنالین را می این دوره
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های المپیاد  توانند سر کالس شاا می آموزاا مستقل از سط  و کیفیت آموزشی ی دانش ای است. هرچند همه مرحله ۶( روند برگزاری مسابقات المپیاد در روسیه ۵
ی المپیادی مدارس  تعداد بنا به سابقه شود )این آموزاا را شامل نمی ی دانش شوند همه ای معرفی می ی منطقه آموزانی که برای شرکت در مرحله حاضر باشند اما دانش
شوند( بعد از برگزاری چهار مرحله تیر ملی المپیاد روسیه  ای اعزام می نفر به دور مسابقات منطقه ۷۷مثال در این مدرسه در هر رشته حدود -مختلف متفاوت است
 ی م دانش آموزاا را جهت آموزش فقط دو هفته در اختیار دارد. د روسیه در دورهشوند. کمیته سازماندهی المپیا ی آمادگی اعزام می ی ی  ماهه برای شرکت در دوره

 دهد. آموزاا قرار می ها را در اختیار دانش های ثابتی در هر المپیاد وجود دارد که معلر به ازای هر جلسه آا ( کاربرگ۴

آور بودا یا بنودنشاا  شوند و مدال افراد معموال از بین دانشجویاا عالقمند انتخاب می گیرد، این های المپیاد را معلر حل تمرین بر عهده می ( بخشی از اجرای کالس۲
های  شناسی مدرسه خانر چارینز معتقد است معلمی بیش از دانش به مهارت ی المپیاد زیست ای در گزینششاا ندارد. معلر کار کشته های گذشته اهمیت ویژه در سال

 بودا سر کالس المپیاد لذت ببرد. آموز باید از ارد و دانشآموزاا بستگی د ارتباطی با دانش

های ابتدایی ورود به دبیرستاا تمامی  تواا گفت که در سال شناسی بیشترین تعداد مخاطب را دارد و تقریبا می های المپیاد ریاضی و زیست ( در بین رشته۳
 و کامپیوتر کمترین میزاا عالقمند را دارد.کنند. المپیاد نجوم  آموزاا در یکی از این دو رشته تالش می دانش

 ویژگیهای خاص مدرسه:

 ( دانش آموزاا ساب  مدرسه بعنواا مدرس به کالسهای دانش پژوهاا نظارت می کنند.۰

 ( رابطه بسیار صمیمی بین معلر و شاگرد.۷

 ( رضایت کل دانش آموزاا از آموزش مدرسه ی خود.۰

 شود. ی مدیر مدرسه بخشی از روند تدریس را شامل می دد علمی پژوهشی که بنا به گفتههای متع دیواری ( نشریات و روزنامه۶

 ( استفاده از نیروهای داوطلب جهت تدریس )اولیاء وافراد محلی(.۵

 ای(. دقیقه ۵۷زنگ تقریباَ  ۲( ساعتهای درسی مفید )۴

 ( کالسهای تقویتی در نیمه دوم روز.۲

 ( مباحثه وکار گروهی.۳

 ر تحمیلی.(آموزش غی۳

آموزاا بعد از پایاا مدرسه تا چندین ساعت از سایر امکانات آموزشی مدرسه نظیر کتابخانه،  دانند؛ دانش ی دوم خود می آموزاا و کارکناا مدرسه را خانه ی دانش همه
ی  های کار گروهی به بحپ و مجادله جدیت تمام در زنگ شب با ۳آموزاا المپیادی تا ساعت  کنند. در روز بازدید دانش های تکمیلی استفاده می آزمایشگاه و کالس

میلیوا توماا است اما ناتالی معلر با ذوق المپیاد نجوم مدرسه از  ۶تا  ۰ی معلماا نسبت به سایر کارمنداا کمتر و در حدود  پرداختند. هرچند درآمد ماهیانه علمی می
کند؛ از نکات جالب کالس خانر ناتالی این بود  های علمی همراهی می آموزاا را از سنین پایین برای رسیدا به جایگاه این وضعیت راضی است و خوشحال که دانش

ی نجوم و هوا فضا در روسیه هستند را به دیوار کالس چسبانده است. در یکی از  پژوهشگراا حوزه التحصیالا کالسش که حاال از که تصویر تعدادی از فارغ
ی علمی نجوم روسیه  ی ایشاا در بین جامعه وگوهای مستقلی که با یکی از پژوهشگراا مرکز تحقیقات فضایی روسیه داشتیر، متوجه احترام بی حد و اندازه گفت

دهد. وی از طرف دولت و وزارت آموزش و پرورش روسیه مجری طرح  همچناا پرتواا و پرانگیزه به مسیر سنتی خود ادامه می سال سن ۴۳شدیر؛ این معلر با 
 های دروس دبیرستانی در روسیه انتخاب شده است. ریزی آموزشی سرفصل گسترش نجوم و همراه تیر برنامه

  

 

 



 

 :شود می نقل aehighschool.com اینترنتی دبیرستاا انرمی اتمی به آدرس برای سهولت در دسترسی این مطلب عینا از پایگاه 
 ۰۲۳ نام مدرسه: 

 ۰۳۲۰: تاسیس تاریخ

 ۷۵۷-۰۷۷: آموزاا دانش تعداد

 ۲۷-۳۷:المپیادی پژوهاا دانش تعداد

 "آموزش ریاضی در کشورپدر "کارمند برجسته مدرسه:آقای نیکال کنستانتینو ( ۰

 برگزیده ترین کالم آقای نیکالی : ما می خواهیر همه چیز در خانه ما خوب باشد و خانه ی ما کل جهاا است.

 امیدوار کننده ترین جمله پدر ریاضی کشور روسیه:

 و هستند زمین روی نقاط ترین پیشرفته نقاط این ۷۷ قرا در که معتقدم و کردم جسته بر قرمز رنگ با را مشخصی نقاط آا روی بر که من برای خود نقشه ای دارم 
 .است نقاط این از یکی ایراا

 "رئیس بخش ساختاری درباره آموزش ریاضی در مدرسه"کارمند بر جسته دیگر: آقای داریچنکو  ( ۷

 کامالَ به ی  مدرسه ی ریاضی تبدیل شده است. ۷۷۷۷ی  مدرسه دولتی است ،با بودجه وسرانه ی بسیار کر این دبیرستاا در سال  ۰۲۳مدرسه شماره 

 در تورنمت های بسیاری شرکت کرده است.

  international tournoment of towns   شهرها المللی بین تور تشکیل :برجسته کارهای: 
. باشد می روسیه ریاضی آموزش پدر ین تور آقای نیکال مسابقه ای است ریاضی که دانش آموزاا از سراسر دنیا در آا می توانند شرکت کنند ؛و سازماا ده ا تور این
 .است متفاوت های ملیت و شهرها بین دوستی و وفاق ایجاد مسابقه این هدف

 :المپیاد به مدرسه این رویکردهای
 ه ررررررررررر در این رویکرد دانش آموزاا مسائل تستی المپیاد را حل می کنند.عملگرایان رویکرد(۰

 گرایانه رررررررررررررر در این رویکرد دانش آموزاا ویژه برای کسب نتایج بهتر ی  ماه آموزش خاص می بینند.(رویکرد نتیجه ۷

 هدف المپیاد : تربیت دانشمند ریاضی نه پیروزی در المپیاد.

 ه ای هستند.در کشور ریاضیداناا خوبی هستند که مدالی در المپیاد برنده نشده اند ولی دارای فهر ریاضی فوق العادنکته:

 هدف المپیاد:تربیت دانش آموزاا وافراد عالقه مند به ریاضی وعلوم.

 سیستر المپیاد و جذب دانش آموز:

 آموزش عمومی المپیاد از مدرسه شروع می شود.( ۰

 ( مولفین مسائل خوب ریاضی طرح ودر اختیار قرار می دهند.۷

 شهر بچه های با استعداد باال جذب می شوند. ۷۷( در ۰

 دریس به شهرهای مختلف می روند.( مدرسین جهت ت۶
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 کمیته سازماندهی المپیاد روسیه دانش آموزاا را جهت آموزش فقط ی  ماه در اختیار دارد. (۵
 ( ورقه های حاوی سواالت بکر ومتنوع به دانش آموزاا داه می شود ودانش پژوهاا آا را حل می کنند.۴
 مشاور و نظارت را ایفا می کند. مدرسی هست که نقش( در کنار دو یا سه دانش آموز ۲
 .شیوه مستمر آموزش صورت می پذیرد( انتخاب و تشخیص دانش آموز جهت کالسها با ۳

 ویژگیهای خاص مدرسه:
 سهای دانش پژوهاا نظارت می کنند.( دانش آموزاا ساب  مدرسه بعنواا مدرس به کال۰
 ( رابطه بسیار صمیمی بین معلر وشاگرد.۷
 ( رضایت کل دانش آموزاا از آموزش مدرسه ی خود.۰
 ( تمهید وآماده سازی مجالت ریاضی متفاوت.۶
 ( استفاده از نیروهای داوطلب جهت تدریس ریاضی )اولیاء وافراد محلی (.۵
 دقیقه ای(. ۵۷زنگ تقریباَ  ۳( ساعتهای درسی مفید )۴
 ( کالسهای تقویتی در نیمه دوم روز.۲
 وهی.( مباحثه وکار گر۳
 (آموزش غیر تحمیلی.۳

 عبارتهای نغز:
 ا دانش پژوه شهروندی خوب باشد .( ریاضیات دروغ نمی گوید و با آا می تواا تربیت عملی ارائه داد ت۰
 "مربی خوب معلر خوبی نیز هست"( تربیت در حین عمل ۷

 :روسیه در آموزش درباره تیمور پیتر نظریه
 اساتید( ۷    آموز دانش( ۰   :هستند فعال درآموزش که داریر افراد گروه دو ما استرالیا در
 دانشجویاا( ۰   پروفسورها( ۷    آموزاا دانش( ۰   :هستند دخیل آموزش امر در گروه سه روسیه در ولی

 در شهر مسکو ۰۲۳نکات ظریف درباره مدرسه 
 ( روح همبستگی،اعتماد وسختکوشی در مدرسه موج می زند.۰
وکارکناا مانز از تالش وافر و فزاینده ی آنها نمی شود.)حقوق معلر ماهیانه بین هفت صد تا ی  میلیوا توماا است در حالیکه اجاره ی  ( حقوق کر معلماا ۷

 میلیوا توماا است( ۵/۰خوابه ۷آپارتماا 
 ."سال در همین مدرسه تدریس می کرده اند ۰۳سال بود و  ۲۲سن ایشاا  "( اسطوره بودا آقای نیکال۰
 احترام زاید الوصف مدیر به کارکناا .( ۶
 ( کم  آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه های خاص مثل آموزش المپیاد و یا زباا های خارجی ویژه است.۵
 ( عدم روح خود باختگی در مقابل فرهنگ غرب و پوشش متعارف لباس و مو جواناا و اعتقاد به اصالت های فرهنگی سنتی.۴

 ۰۲۳بازدید مدرسه ی  نتیجه گیری نهایی از
 ( استفاده از فارغ التحصیالا جهت مباحثه.۰
 ( کر کردا فاصله بین نسلها.۷
 ( استفاده از افراد مسن علی رغر رسیدا به سن بازنشستگی.۰
 ( ماندگاری نیروها.۶
 ( استفاده از کالسهای حل تمرین ومباحثه بجای استفاده از کالسهای رسمی وبی روح.۵

  
  
 

 



 

 ماخ مرزی برون و المللی بین های فعالیت آغاز 
با توجه به افزایش روزافزوا اهمیت و جایگاه پژوهش و 
آموزش علوم پایه در مقاطز تحصیلی پیش از دانشگاه و از 

های متعددی که از سوی کشورهای  سوی دیگر درخواست
مرزی  همسایه و خاورمیانه برای افزایش تعامالت بروا

مؤثر و استفاده از تجربیات ایراا  ایراا و ایجاد ارتباط
وجود دارد، ماخ اقدام به گسترش آموزش پژوهش محور 

 آموزی یا المپیاد خواهد کرد. و با محوریت مسابقات دانش
مرزی، موسسه  در همین راستا و افزایش تعامالت بروا
ی  ی خاورمیانه فرهنگی آموزشی ماخ با همکاری شاخه

های نجومی و دانشگاه  جیسن مجمز جهانی اختفاها و زماا
های ملی المپیاد در کشور ترکیه خواهند  ها و مسابقاتی با محوریت دو المپیاد فیزی  و نجوم برای آمادگی و اعزام تیر چاناکاالی ترکیه اقدام به برگزاری آموزش

ی نخست اسفند سال  ها و مقتضیات کشور ترکیه در هفته دید از تواناییهای مقدماتی برای ایجاد این تعامالت در سفری که به همین منظور برای باز ریزی کرد. برنامه
های ایراا در گسترش  ها و برنامه های ترکیه با قابلیت ی اعزامی از سوی آیوتا و ماخ اتفاق افتاد. در این جلسات ضمن آشنایی مسئولین دانشگاه جاری و توسط کمیته

  رسانی خواهد شد. هایی نیز به امضا رسید که به مرور جزییات اجرایی آا حسب مورد اطالع نامه فاهردانش و باالخص نجوم و فیزی  در میاا مردم، ت
 .شد مواجه ترکیه های رسانه و مردم ی گسترده استقبال با که شد انجام ترکیه مختلف  های تلویزیونی ها در شبکه پوشش خبری این سلسله نشست

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 IAO قزاقستان نجوم جهانی المپیاد 
 دور در ای نماینده ارسال المللی به المللی و مشارکت در برگزاری مسابقات بین های بین موسسه فرهنگی آموزشی ادب و دانش ماخ در راستای افزایش همکاری

خالقی مدیر عامل موسسه ادب و دانش ماخ و رییس ( که در کشور قزاقستاا برگزار شد، اقدام کرده است جناب آقای کامبیز IAO) نجوم جهانی المپیاد شانزدهر
و ضمن تبادل نظر با وقت کمیته علمی المپیاد نجوم این موسسه در این دوره از مسابقات به عنواا عضوی از هیئت موری و کمیته علمی این المپیاد شرکت داشتند 

دونزی، روسیه، ترکیه، چ ، روسیه سفید، لیتوانی، رومانی، ارمنستاا و بسیاری های علمی المپیاد نجوم در کشورهای هند، کره جنوبی، چین، ان رؤسای کمیته
 های علمی موجود در کشورهای شرکت کننده داشتند. کشورهای دیگر سعی در تعامل و تبادل نظر برای آگاهی از نقاط قوت و ظرفیت
نجوم موسسه ماخ به عنواا کاندید نهایی لیست نهایی سواالت منتخب مطرح شده در  گفتنی است در این دوره از مسابقات ی  سوال به پیشنهاد کمیته علمی المپیاد

 معرفی به نسبت حاضر کشورهای با نامه تفاهر تعدادی انعقاد ضمن الملیی بین های همکاری افزایش انتخاب شده بود. موسسه ماخ در راستای ۷۷۰۰المپیاد نجوم سال 
پژوهشی و ترویجی نجوم در  -کشورماا اقدام کرده و نسبت به جلب همکاری ایشاا در راستای برگزاری مسابقات علمی هشی نجوم در پژو و آموزشی دستاوردهای

 کشور صنعتی و خصوصی بخش مشارکت جلب با تا دارد نظر در چنین هر ماخ است گفتنی های آینده با محوریت جمهوری اسالمی ایراا اقدام کرده است. سال
مند و حائز رتبه علمی در المپیادهای  آموزاا عالقه اقدام نماید. بدیهی است دانش IAO جهانی مسابقات به کشور نجوم المپیاد دوم تیر و اعزامسازی  آماده به نسبت

این المپیاد در کشور رخانه دائمی دبی با ساالنه صورت به توانند می کشوری نجوم در صورت تمایل برای شرکت در این المپیاد به شرط احراز صالحیت علمی و عملی
 .شوند مطلز مسابقات این به  تیر اعزام فرایند و چگونگی از تا نمایند برقرار ارتباط با مسئولیت مدیر عامل موسسه ادب و دانش ماخ
 موری این مسابقات منتشر شده است.عنواا عضو کمیته مصححین و هیئت  در ادامه گزارش تصویری شرکت نماینده ایراا به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 



 

 ۲۱۰۲ نجوم جهانی اتحادیه اسمبلی جنرال
 پژوهشی ارتباط ایجاد برای مناسب بستری شود، های نجوم در دنیا موسوم به جنرال اسمبلی که هر دو سال یکبار برگزار می یکی از بزرگترین و مهمترین گردهمایی

 در که اسمبلی جنرال در هفدهمین ۷۷۰۷ سال در ای نماینده اعزام با ماخ دانش و ادب موسسه علمی کمیته. است جهاا جای جای در منجمین مختلف های گروه
با  ای مختلف اقدام به رایزنی کرد و با محوریت دفتر توسعه جهانی نجوم وکشوره از نجوم جهانی اتحادیه اعضای با هفته ی  مدت به شد برگزار چین کشور

اقدام  (IYAT) «مسابقات جهانی منجماا جواا» به موسوم پژوهشی ای مسابقه پرومه از رونمایی به نسبت دفتر این رئیس همکاری پروفسور مایکل گاوندر
 عرضه در گردهمایی این اهمیت سبب به ترین منجماا و پژوهشگراا جهاا گرد هر جمز شدند. گفتنی است ای هزار نفر از حرفه ۰ حدود رویداد این در نمود.

  .شد آغاز چین وزیر نخست حضور با و صنعتی کشورهای سراا از تعدادی از هایی پیام با همایش این پژوهشی،
علمی المللی برای برگزاری این مسابقه، کشورهای چین، ترکیه، مصر و کره جنوبی ابراز آمادگی کردند تا بعد از تشکیل کمیته  های بین در راستای جلب مشارکت

آموزی و آمادگی آناا در راستای شرکت در این مسابقات اقدام نمایند. همچنین در  های مختلف جهاا نسبت به ارسال تیر دانش متشکل از پژوهشگرانی از دانشگاه
 مطلز مختلف کشورهای در نجوم روز های فعالیت و مقاالت آخرین و پژوهشی دستاوردهای از خالقی کامبیز آقای این مجموعه رویدادها که ی  ماه به طول انجامید

انجمن نجوم آماتوری  همکاری با تا است مفتخر ماخ. دادند قرار توجه مورد کشور در پژوهشی های پرومه آغاز برای را نظر مورد پژوهشی های زمینه و شده
 محوریت با (IYAT) کشورهای خاورمیانه باشد. مسابقه منجماا جوااریزی مقدمات برگزاری این مسابقه در ایراا یا یکی از  اا در حال پیهمچن ایراا
های علمی در  ارائه و مقاله تولید و ارائه قابلیت با و دانشگاهی پژوهش مدل با و ساله ی  رویکرد با و عملی های پرومه و سواالت تعریف و پژوهشی های فعالیت

 پیش آموزاا دانش در پژوهشی ای حرفه اخالق ایجاد و مسائل حل در علمی روش آموزش رویکرد با ای طراحی شده است. این مسابقات کسوت ی  پژوهشگر حرفه
 .است شده ریزی پی دانشگاه به ورود از
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ابوظبی قمری های ماه هالل رویت پژوهشی گردهمایی 
 متحده امارات کشور در های قمری که به دعوت شیخ منضور بن زاید آل نهیاا )ولیعهد( بین المللی رویت هالل ماه ای در دومین همایش موسسه ماخ با اعزام نماینده

های الزم برای اجرای  زیرساخت ایجاد و ارتباط تبادل به نسبت مسلماا و عربی مختلف کشورهای در نجوم حوزه فعالین با نظر تبادل ضمن شد برگزار عربی
های فلکی و نجومی وابسته به  های پژوهشی و ترویجی مشترک اقدام نماید. در این همایش نمایندگانی از ستاد استهالل دفتر مقام معظر رهبری، مرکز پژوهش پرومه

  د.ی تقویر و رویت هالل نیز حاضر بودن های فعال در حوزه اهلل سیستانی و دانشگاه دفتر آیت
  

 

 

 

 

  
 


