يالديه محترم
سالم
فشصًذ ضوب قشاس است ثب اًدبم يك پشٍطُ ػلوي دسًوبيطگبُ
هذسسِ ضشكت ًوبيذ  .ضشكت دس ايي فؼبليت ػلوي اثشي
هبًذگبس دس يبدگيشي فشصًذ ضوب خَاّذگزاضت ٍ ثِ ػٌَاى
سٍيذادي خبلت ٍ ٍ خبطشُ اًگيض دسخبطشات اٍ خَاّذ
هبًذّ .ذف ايي است كِ داًص آهَص ضوي لزت ثشدى اص
يك فؼبليت ػلوي هْبستْبي فكشي ٍ ػولي داًطوٌذاى سا
تدشثِ ًوَدُ ٍ فشا گيشد .دس طَل چٌذ ّفتِ اي كِ
فشصًذتبى دسگيش ايي فؼبليت ػلوي هي ضَد ؛ سؼي خَاّذ
كشد پشٍطُ اي ػلوي ساطشاحي ًوَدُ ٍ ثب استفبدُ اص سٍش

پروژه ها ي علمي دانش آموزان
دوره ابتدايي
 سىگ بىاي پژيَص داوص آمًزي 
 تقًيت مُارت َايIT



 تحقق اَداف ديرٌ ابتدايي
 تقًيت مُارتُاي زودگي



 مًقعيتي مىاسب براي ارزضيابي تًصيفي 

دفتر آمًزش دبستاوي
كارضىاسي تكىًلًژي يگريٌ َاي آمًزضي
سال تحصيلي 1395-96

ٍگفتبسي اص ديگش اّذاف پشٍطُ ػلوي است .الصم ثِ ركش
است  ،داًص آهَصاى ثشاي اًدبم پشٍطُ خَد خضٍُ يب
اًدبم هشاحل هختلف يبسي خَاّذكشد ٍ ّوشاّي ضوب



معايوت آمًزش ابتدايي

هْبست حل هسئلِ ٍ ّوچٌيي تقَيت هْبست ّبي ًَضتبسي

دستَسالؼول ّبيي سا دسيبفت خَاٌّذكشد كِ آًْب سا دس



 ضىاسايي استعدادَا ي كار آفريىي

ػلوي خَاة سؤال خَد سا پيذا كٌذ  .ايدبد تفكّش خالقبًِ ،

كوك هي كٌذ كبس داًص آهَص ثِ هَقغ ضشٍع ٍ دس صهبى
هقشس ثِ پبيبى سسذ .اص آًدبيي كِ ثيطتش كبس پشٍطُ ػلوي
خبسج اص هذسسِ ٍ دس خبًِ اًدبم هي ضَد اص ضوب
هي خَاّين كِ دس طَل اًدبم پشٍطُ فشصًذ خَد سا تطَيق
كٌيذ ٍ ثشپيطشفت اٍ ًظبست داضتِ ثبضيذ.

حوبيت ضوب كليذ هَفقيت پشٍطُ ي اٍ است؛ اهب تقبضب
داسين كِ هيضاى ساٌّوبيي ٍ هطبسكت ضوب دس پشٍطُ ي
فشصًذتبى تب حذي ثبضذ كِ اخشاي پشٍطُ تَسط خَد
اٍاًدبم گيشد ٍ ثِ حق اٍ ،كِ ّوبى پيطشفت يبدگيشي
است خللي ٍاسد ًطَد  .ثِ ايي هطلت هْن تَخِ داضتِ
ثبضيذ كِ داًص آهَص ثبيذ ضخصبً ثب هسبئل سٍثشٍ ضَد ٍ
ثشاي حل آًْب كَضص ًوبيذ ٍ فقط دس صَست ًيبص
اصساٌّوبيي هب(ٍالذيي ٍ هؼلوبى) ثْشُ هٌذ ضَد .فشصًذتبى
سا دس هَاقغ الصم ساٌّوبيي كٌيذ اهب اخبصُ دّيذ كِ كليّت
پشٍطُ ثبصتبثي اص تالش ٍ ثشًبهِ س يضي خَد اٍ ثبضذ .ايي
ًكتِ سا ّن ثِ خبطش داضتِ ثبضيذ كِ ّضيٌِ ي صيبدػبهل
هَفقيت يك پشٍطُ ًيست ٍ دس صَست اتخبرسٍش دسست
حتي ثب صشف چٌذ صذ تَهبى ّن هي تَاى يك پشٍطُ ي
هَفق اًدبم داد .دس صَست هجْن ثَدى هَضَع پشٍطُ ي
فشصًذتبى ،آهَصضگبُ آهبدگي داسد كِ ثب اسائِ اطالػبت ٍ
ساٌّوبيي ّبي الصم ضوب سا يبسي ًوبيذ .خْبى آيٌذُ دس
دست فشصًذاى هبست ٍ آًبى ثب چطيذى لزّت فؼبليت
ػلوي ،كطفيبت خذيذ سا دس آى سقن خَاٌّذ صد .ثِ اهيذ
ديذاس ضوب ٍ فشصًذتبى دس ًوبيطگبُ ػلوي.

*اوًاع پريژٌ علمي*

*معرفي جطىًارٌ *

- 1هذل ( سبخت ًوًَِ )  -هثبل  :سبخت هذلي اص داًِ ٍ
خطٌَاسُ خبثش ثي حيبى يك سقبثت سبلن ٍ ّيدبى اًگيض

هؼشفي اخضاي آى ( پَستِ ،اًذٍختِ ٍ گيبّك)

ػلوي ثيي داًص آهَصاى دٍسُ اثتذايي است كِ طي آى

ً- 2وبيص  -هثبل ً :وبيص حشكت هَاد دسٍى سبقِ

پشٍطُ ّبي ػلوي داًص آهَصاى دس قبلت ًوبيطگبُ ّبي

كشفس ثب استفبدُ اص هحلَل ّبي سًگي.

ػلوي اسائِ ٍ داٍسي هي ضَد  .ايي ًوبيطگبُ ّب دسسطَح

- 3تحقيق  -هثبل  :تحقيق دس هَسد گيبّبى داسٍيي ايشاى

آهَصضگبّي ً ،بحيِ اي  ،استبًي ٍ كطَسي ثشگضاس خَاّذ

ٍ هحل سٍيص آًْب

ضذ.

- 4آصهبيص  -هثبل  :آيب ًَسّبي سًگي هختلف ثِ يك

*تعريف پريژٌ علمي*

اًذاصُ ثش سضذگيبُ هَثشًذ ؟

تابلًي پريژٌ آزمايص

- 5طشاحي ٍ سبخت  -هثبل  :طشاحي ٍ سبخت يك تلِ
پشٍطُ ي ػلوي ػجبست است اص كَضص ػلوي اًفشادي يب

كبسآهذ ثشاي سَسك

گشٍّي داًص آهَصاى دس ثبسُ يك هَضَع هؼيّي كِ آًبى
ضوي ايي كَضص ّيدبى اًگيض ػلوي  ،كبس يك داًطوٌذ سا

*عىاصر يك پريژٌ علمي*

اًدبم هي دٌّذ ٍ ًگشش ّب ٍ هْبست ّبي مػلوي اٍ سا پيذا

ي ثِ ًوبيطگبُ
ػٌبصش هَسد ًيبص ّش پشٍطُ ػلوي خْت اسا ُ

هي كٌٌذ  .يؼٌي داًص آهَصاى سؼي هي كٌٌذ ثِ دقت

ٍ قشاس گشفتي دس هؼشض ديذ ٍ قضبٍت ثبصديذكٌٌذگبى :

هطبّذُ كٌٌذ  ،سَال ثپشسٌذ  ،خوغ آٍسي اطالػبت كٌٌذ ،

 -تبثلَي ًوبيص -هَاد ًوبيطي -گضاسش كتجي( فقط ثشاي

فشضيِ ثسبصًذ  ،آصهبيص كٌٌذ ٍ ًتبيح كبس ػلوي خَد سا

پشٍطُ ّبي آصهبيص ٍطشاحي سبخت ) -دفتش كبسًوب

خوغ ثٌذي ٍ اسائِ ًوبيٌذ.

* زميىٍ َاي َمكاري يالديه*

*ومايطگاٌ علمي*

) -كوك دس فشاّن ًوَدى هكبى ٍ تدْييضات هَسد ًيبص

داًص آهَصاى هحصَل فؼبليتْبي ػلوي خَد سا اثتذا دس

) -كوك دس اًتخبة هَضَع هتٌبست ثب سي ٍ پبيِ تحصيلي

قبلت يك ًوبيطگبُ ػلوي دس آهَصضگبُ ثِ هؼشض ًوبيص

)ّ -وكبسي دس صهيٌِ ّبي هَسد ًيبص كَدک تْيِ هٌبثغ ،

ٍداٍسي هي گزاسًذ ٍ طي هشاحل ثؼذ ،پشٍطُ ّبي ثشگضيذُ

هشاخؼِ ثِ كتبثخبًِ ٍ...

آهَصضگبُ ثِ ًوبيطگبُ ػلوي ًبحيُ  ،پشٍطُ ّبي ثشتش

) -تبهيي ايوٌي كَدک دس حيي تْيِ ٍ اخشاي طشح

ًبحيُ ثِ ًوبيطگبُ ػلوي استبى ٍ دس ًْبيت پشٍطُ ّبي
ثشتشاستبى)دسقسوت طشاحي سبخت ٍآصهبيص
ًوبيطگبُ ػلوي كطَسي ساُ خَاٌّذ يبفت.

) ثِ

)-آزمايص بر ريي جاوًران،كاربامًادمحترقٍ ي
آتص زا ممىًع مي باضد.

تابلًي پريژٌ طراحي يساخت

