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لینک :  منبع اصلی  
https://nanoclub.ir/storage/documents/1401/11/UAV3zXcqTbfiPasGzP4qvg1txM
cD4kU3SWsEFXCD.pdf 

 

 منیع تکمیلی مرحله دوم لینک :
https://b2n.ir/j19540 

 

 

 علوم و فناوری نانو 

 

 چهاردهمین دوره

:قتصادا   

ارباب درضایترجمه:حم ویمنک یگوریگر -ینشر ن -علم اقتصاد یکتاب مبان  

۲۱, ۲۰, ۱۶, ۱۵, ۱۳, ۱۲, ۷, ۴, ۳, ۲ فصول  

فصل ۰۱مجموع  در  

:تیریمد   

بدون ضمائم یالوان یمهد دیدکتر س یعموم تیریمد کتاب  

:اتیاضیر   

:ریشرح زه ب کیزیو ف یاضیرشته ر اتیاضیر کتب  

۷و  ۵، ۴فصل های  ۱کتاب ریاضی  -  

۱فصل  ۱کتاب حسابان  -  

۵و  ۴، ۳فصل های  ۲کتاب حسابان  -  

۴و  ۳فصل  ۱کتاب آمار و احتمال -  

۱فصل   ۳و آمار یاضیرکتاب  -  

 

 

 

 

تیریقتصاد و مدا  

 

 

 
 

:درسی یكتاب هاالف(   

)ادبیات و علوم انسانی( ۳ عربی. ۳     ۳علوم و فنون ادبی . ۲       ۳ فارسی. ۱  
 

:فارسی متون نظمب(   

(، محمد قزوینی و قاسم غنی۱۵۰تا  ۱۲۰غزل از غزل ۳۰. غزلیات حافظ )۱  

تصحیح غالمحسین یوسفی (، ۱۵۰تا  ۱۲۰غزل از غزل ۳۰)سعدی  اتیغزل . ۲  

و طوطی و حکایت نخجیران و شیر(، نسخه قونیه. مثنوی، دفتر اول ) حکایت های مرد بقال ۳  

. خسرو و شیرین )از نیایش کردن شیرین با یزدان پاک تا ابتدای بازگشتن خسرو از قصر شیرین(، تصحیح ۴

 وحید دستگردی

. قصاید خاقانی ) رخسار صبح، ایوان مدائن و ترسائیه(، تصحیح ضیا الدین سجادی۵  

از غزل پرواز خاکستر  ) هوشنگ ابتهاجاز نادر نادرپور، دفتر سیاه مشق از  . شعر معاصر: دفتر سرمه ی خورشید۶

  تا پایان شعر درست شکسته(، دفتر طنین در دلتا از طاهره صفارزاده

 

رمتون نثپ(  فارسی :  

) مشورت وزیر  ۵۷9) ذکر رسیدن ... سلطان مسعود ... به شهر هری ...( تا صفحه ۵۵۲. تاریخ بیهقی، از صفحه ۷

آلتونتاش(، تصحیح علی اکبر فیاض. با  

. کلیله و دمنه، باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو، تصحیح مجتبی مینوی8  

نور( ) تفسیر سوره های حجرات، لقمان، ملک و. کشف االسرار، 9  

جا پا از  گلدسته ها و فلک،های  . نثر معاصر: داستان های برخورد، شهر کوچک ما از احمد محمود، داستان۱۰

 جالل آل احمد، داستان سگ سالی از بلقیس سلیمانی.

 

 

 

 ادبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nanoclub.ir/storage/documents/1401/11/UAV3zXcqTbfiPasGzP4qvg1txMcD4kU3SWsEFXCD.pdf
https://nanoclub.ir/storage/documents/1401/11/UAV3zXcqTbfiPasGzP4qvg1txMcD4kU3SWsEFXCD.pdf
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یشناسستی، انتشارات خانه ز۱۳98 -بهاروند  نیدکتر حس فی، تالکلیه فصول ،یبافت ادییبن یهاکتاب سلول -  

زیست شناسی سال دهم و یازدهم رشته علوم تجربی -  

فیزیک سال دهم و یازدهم رشته ریاضی فیزیک  -  

شیمی سال دهم و یازدهم رشته علوم تجربی -  

آمار سال یازدهم رشته ریاضی فیزیک -  

زیست  ، انتشارات خانه۱۳98 -بهاروند  نیدکتر حس فیتالکتاب تمایز سلول های بنیادی، کلیه فصول،  -

 شناسی

 ستی، انتشارات خانه ز۱۳98 -بهاروند  نیدکتر حس فیتالکتاب سلول های بنیادی پرتوان، کلیه فصول،  -

یشناس  

   ه زیست شناسیخان ، انتشارات۱۳98-بهاروند نیدکتر حس فی، تالکلیه فصولبافت،  یمهندسکتاب  -   

 
 

 

و  بنیادی های سلول

 پزشکی بازساختی

 

 هشتمین دوره

عمومی دانشگاهیکتاب های شیمی  -  شیمی 

.است رستانیدب یشناسستیز یهاکتاب -  

.داشته باشند زین رستانیدب یمیو ش کیزیف ،یاضیر یهااز مطالب کتاب یشناخت کاف -  

 شتریاطالعات ب یبرا یعموم یشناس ستیمراجع ز گرید ایکمپبل  یعموم یشناس ستیمطالعه ز 

.شود یم هیتوص  

 

 زیست

(کیزیف یاضی)رشته ر۳ کیزیو ف ۲ کیزی، ف۱ کیزیمتوسطه دوم ف یهاکتاب -   

۲و  ۱علوم  شگاهیآزما یهااز کتاب کیزیف یهابخش -  

۲، آمار و احتمال و هندسه ۱، هندسه ۱، حسابان ۱ یاضیشامل ر ازدهمی ةیتا پا یاضیدروس ر هیکل - -  

 ۵ و ۴ یفصل ها ۲کتاب حسابان  -

 .شودیو...  م «میاست بدان خوب»هایشامل بخش یعنی است، کتاب داخل مطالب همه شامل الذکرمنابع فوق

 

 فیزیک

 

وارد شوید.  https://sharifstar.com/olympiad   به سایت 

 

ینیتفکر و کارآفر  

هفتم، هشتم و نهم )دورة متوسطه اول( یهاهیپا یعلوم تجرب یهاکتاب -  

(یشناسنی) قسمت زم ازدهمیدهم و  یهاهیپا یعلوم تجرب شگاهیآزما یهاکتاب -  

ازدهمی ةیپا ستیزطیکتاب انسان و مح -  

ازدهمی ةیپا یشناسنیکتاب زم -  

 

نیعلوم زم  

 رانیا کتاب های درسی  انتشارات چاپ و نشر ک،یزیف یاضیدهم متوسطه رشته ر یه( پا۱) یاضیکتاب ر -

یانتشارات فاطم پور،یعل رضایعل ات،یبیکتاب ترک -  

یتابش، انتشارات فاطم ییحی ها،تمیبا الگور ییآشنا کتاب -  
- Mathematical Circles (Russian Experience), D. Fomin, S. Genkin, I. Itenberg, 
American Mathematical Society 

.وجود دارد یدر انتشارات فاطم «یاضیمحافل ر»منبع آخر با عنوان  یترجمه فارس: توجه  

 

 

وتریکامپ  

 

 ازدهمیدهم و  یهاهیهندسه، آمار و احتمال و حسابان پا ،یاضیر نیبا عناو یدرس یهاتمام کتاب_  

(کیزیف یاضی)ر  

 

 

 ریاضی
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دوازدهمو  ازدهمیدهم،  یهاهیاز پا ۲و  ۱، حسابان۳و  ۲و  ۱، هندسه۳و  ۲و  ۱کیزی، ف۲و  ۱یاضیر -  

و رصد طرح  یو ابزارشناس یشناسهانیو ک کیزیاخترف ،یسماو کیمکان ،یسؤاالت در موضوعات نجوم کرو -

د.خواهد ش  

 

 

 نجوم و اختر فیزیک

یاکتاب تفکر و سواد رسانه  ۱-  

   منتشر خواهد شد: imlc.irاسفند در سایت  ۲۰ای زیر که تا مجموعه مقاالت و منابع چند رسانه -۲

 متاورس نهیمقاله در زم  -

 یاانهیرا یهایباز نهیمقاله در زم  -

 هاVOD و ونیزیتلو ندهیآ سهیصنعت رسانه و مقا ندهیآ نهیمقاله در زم -

 یسینومهنالمیو ف یبه سواد بصر یبا نگاه تیسواد روا نهیمقاله در زم  -

 
 

سواد رسانه

    

: اقلیم شناسی. 1  
 ی،مولفه و اجزا(  ،ساختار اتمسفر  و گردش جو یی)آب و هوا یمیو عناصر اقل ندهای(، فرامیسامانه آب و هوا )اقل

و جامعه )اثرات متقابل  میاقل- میاقل رییو تغ یجهان شی، گرما رانیا یمیاقل- یایجغراف ینواح-رانیا میساخت اقل

(میاقل رییاثر تغ لیو تعد یرسازگا یراهکارها-طیانسان در مح یها تیو فعال میاقل  

: جغرافیای شهری .2  
، ساخت شهرها یشهر یشناس بیوآس یقیتطب ی،اکولوژیشهر می، شهر و مفاه یشهر یایقلمرو جغراف  

دی :جغرافیای اقتصا .3  
-، مرکز یصنعت یها ، خوشه ها تیفعال یابیو مدرن ، مکان  کیکالس یاصل یاقتصاد ، حوزه ها یبخش ها

ارزش ها و شبکه ها رهی، زنج رامونیپ  

جغرافیای جمعیت :  .4  
اقتصادی  ،وضعیت فعالیت تیجمعیت ، ترکیب و ساختمان جمع الگوهای جغرافیایی پراکندگی، توزیع و تراکم

مهاجرت جمعیت ، رشد و تحول جمعیت و  

یی :ایجغراف یمهارت ها.5  

شه ها نق یعالئم  رو یطبقه بند ه،یو  قائم الزاو یقیو مختصات  حق ییاینقشه و محاسبات، جهات جغراف اسیمق

 اصول و کاربرد ،ها یها و بلند یپست شینما ینقشه ها، روشها یرو یریاندازه گ  یها کیو انواع نقشه ها و تکن

 سیستم های تصویر   UTMو   UPSخطوط منحنی میزان )نیمرخ، شیب، حجم( و طبقه بندی نقشه ها

ی :ژئومورفولوژ .6  

رشته  لی، تشک نی: ) ساختمان پوسته زم نیسطح زم یجیتدر یریدر شکل گ یرونیو ب یدرون کینامینقش د

یجار یدامنه ها ،عمل حمل آب ها شیکوه ها، فرسا  

ی :اسیس یایجغراف .7  

، مرز و انواع آنیاسیس یایجغراف دگاهیکشور از د یمولفه ها  

ی :عیمخاطرات طب. 8  
، سیل، آتشفشان و خشکسالییحرکات دامنه ا زمین لرزه،   

 

 

 
 

 جغرافیا

    ین دورهپنجم 


