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نام خداه ب  

: فرمودندکه مقام معظم رهبری خطاب به دانش آموزان و فرمایشات بق بیانات اطم  

 پایه های علمی کشوور توسود دانوش آمووزان بنیوان نمواده موی شوود         . درس را دست کم نگیرید ؛

درس خوانودن دانوش    . قووی نیواز دارد   عمیوق و  یو  ررکوت علموی بسویار    جامعه امروز ما بوه   .

سوویی پویش    بیونش دانوش آمووز  بوه سومت و      و فکور  بایود آمووزش و  .  آموز عین عبادت اسوت 

 ؛ برود که  باعث تقویت بنیان علمی جامعه گردد

دست سازه های دانش آموزی : هدف  

 مقدمه

علمووی ا ابووداعات و اختراعووات   یکووی از معیارهووای پیشوورفت کشووورها رجووو  بووه مقووا ت   

آورد اگور بوه وگوونگی روش    موی  را فوراهم   یکشوور هرشمروندان می باشد. که زمینوه سوازندگی   

اولیه پیشرفت در کشورهای پیشرفته ا ماننود ژاپون نظوری بینودازیم ا متوجوه موی شوویم کوه آنوان          

پورورش  پایه پیشورفت علموی و عملوی خوود را بور روش هوای نووین و بوا اتکوا بور آمووزش و            

گذاشته اند و سعی بور ایون دارنود کوه هرگونوه تفکور را از رالوت انتراعوی خوارل و بوه عمو  ا            

اختوورا  و ابوودا  و ایجوواد روشوومای جدیوود سوووک دهنوود . در کشووور مووا نیوور از دانووش آموووزان و 

 . دانشجویان و مبتکران بیش تر انتظار می رود در جمت عملی کردن یافته ها ررکت کنند

از خالقیوت هوا و نوو آوری هوا     دانوش آمووزان بویش تور     ایون کوه   ورش نیر برای در آموزش و پر

مطلع باشند و از آن در جموت پیشوبرد اهوداف عالیوه آموزشوی و پرورشوی اسوتفاده کننود ا دانوش          

کوار  نتیجوه   شوان ارتبواد دارد تشوویق موی کننود .     آموزان را به ساخت وسایلی که بیشتر بوا درس  

جمووع آوری و در  از هوور مدرسووه دسووت سووازه هووای دانووش آموووزی  دانووش آموووزان بووا عنوووان

نمایشگاهی با همین عنوان در یکی از مکان هوای آموزشوی در معوری دیود قورار موی گیورد  کوه         

بیشووتر بازدیوود کننوودگان خووود دانووش آموووزان ا همکالسووی هووا ا معلمووان ا مسوو ولین آموووزش و  

تواییر ونوین کارهوایی    . ی از دیگور شومروندان عبووری از آن منطقوه هسوتند      پرورش و تعداد ناویر

بر دیگر دانش آموزان اندک است و معمو  انگیوره ای هوم بور روی آنموا ایجواد نموی شوود . زیورا         

مایوت  بازدیود نموی کننود و در ن    دسوت سوازهای دانوش آمووزی    ک  دانوش آمووزان از نمایشوگاه    

بازدید کننودگان مدودود بوه مدوید آموزشوی هسوتند یوا بوه عبوارتی خوارل از مدوید مدرسوه و             
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آموزش و پرورش بازدید کننده کموی رووور موی یابنود و دانوش آمووزان و خوانواده هوای آنموا          

نیر هیچ نتیجه ای ا نه از جنبه علمی و نه از جنبه معنووی و موالی نموی گیرنود رتوی بوه یو  برگوه         

م نمی رسند .وون هدف مدودود شوده اسوت بوه برگوراری نمایشوگاه دسوت سواخته         لوح تقدیر ه

جموت اداموه و     زم انگیوره توا رودودی   های دانش آموزی برای مشواهده تعودادی مدودود ا کوه     

گسترش این دست سازه هوا بورای دانوش آمووزان عریور کشوورمان ایجواد و برناموه ریوری نشوده           

 .است

کوار موی کننود ا بوه علوت       زهزانی کوه روی یو  دسوت سوا    دانوش آموو  به تجربه دریافته ایم کوه  

تالش برای ارائه کاری خوب ا در صورت ایجاد انگیوره کوافی بیشوتر مطالعوه و تدقیوق موی کننود        

 . که ضمن پیشرفت تدصیلی در کسب ممارت برای زندگی آینده آنان بسیار مویر است

م بوا بموره گیوری از توانوایی     ممیوا شوده اسوت موی تووانی     کانوال شواد   رال که این امکان از طریق 

دانش آموزان عریر و استفاده بمینه اوقات فراغوت آنموا در کنوار تدصوی  بوا کمو  سوایر اعووای         

اولیوا   ، بخصوو  فرهنگیوان  در معوری دیود عمووم    را  دسوت سوازهای دانوش آمووزی     ، خوانوده 

تقویوت قووای همکواری و تعامو  بوین اعووای        ، ره ایجواد انگیو   بوا  ودانش آمووزان قوراردهیم و  

 .به انجام برسانیم را خانواده در فوای گرم و دلنشین منرل 

برای رسیدن به این هودف واینکوه کارهوا بواروال درسوتی پویش بورود اساسونامه ای رابورای ایون           

کانووال تنظوویم کوورده ایووم .ایوون اساسوونامه راصوو  نظوورات وپیشوونمادات جمعووی از صوواربنظران از 

فنواوری   و وزیور نظور دبیرخانوه کشووری کوار     هوای مختلو    وشمرستان  جمله سرگروه های استان

 می باشد .

 شراید پذیرش دست سازه های دانش آموزی جمت بارگراری درکانال :

. اشدب یمارک خاص ای، شرکت و  کا  یبرا غیاز تبل یعار دیدانش آموزان با یارسال یها  یفا -1  

باشد . هیسه پا یکاروفناور های کتاب یدر راستا کهایی هستند بر فعالیت ه تیلووا - 2 

آمووزش سواخت آن توسود     لمیرتموا فو   هسوتند ، ر ارسوال شوده اگور بوه صوورت عکو        ایآ -3

کوه دانوش آمووز بوا لبواس و       یمعنو  نیو بوه ا ،  ده پیوسوت شوو  انجوام داد آن را کوه   یآموز دانش

 دهد . مایشایر را ن یدر آخرخروجو  بیان نمایددرسه آموزش خود را گام به گام پوشش م

موا   نیمخواطب زیورا   ؛ گردددییو تا مربوطوه  ریو دانش آمووز رتموا توسود دب    ریتصو مشخصات و - 4

 باشند . یدانش آموزان دوره اول متوسطه م
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 نیو اوونکوه   داده شوود  یشوتر یب تیو اهم ، باشود  رکتابمایبوا سوا   یقیکه به صورت تلف آیاریبه  -5

 نباشند . یدانش آموزان با تر رود و ت  بعد یلیهوش تدل شودیباعث م کار

 .و بدون مونتاژ باشد ارسادهیبوده و بس ا بایتمگ ۵5ها  لمیرجم فرداکثر  -6

 .است ترارزشمند اریمنجرگردد به مراتب بس ینیبه کارآفر یارسال آیاراگر  -7

  یو وضوو  فا مشخصوات دانوش آمووز و نوام شمرسوتان و مدرسوه و م       یارسال  یهمراه با هر فا -8

 ارسال گردد. یارسال

کانووال ملوورم بووه  تیریو موود شوووندیموو یارذدر کانووال بارگوو داوران صیمطالووب بووه تشووخ -9

 .ستین یارسال یکارها یهیکل یارذبارگ

) مگور در  هنوری و غیور مورتبد بوا درس کاروفنواوری خوودداری گوردد .        یارسال کارهوا  از -11

 عی، ماننود صونا  باشود  مشوترک   هنور فرهنو  و   ی وفنواور  و بوین دروس کوار   تموا یکه فعال یموارد

 (یدست

 رعایت شود: سلسله مراتب ها  یارسال فا یبرا -11

سورگروه شمرسوتان خوود ارسوال کننود، و سورگروه شمرسوتان         یمنتخب را بورا  یکارها رانیدب مثال

سوورگروه اسووتان ،  تیوونما درنموووده و سوورگروه اسووتان ارسووال  یبووراکارهووای داوری شووده را 

توا پو  از داوری و تاییود در کانوال      دنبفرسوت  دبیرخانوه کاروفنواوری کشوور    همنتخب را ب یکارها

 هیوودانووش آموووز ، موضووو  و پا ر،یووذکوور نووام شمرسووتان، مدرسووه، دب بووا)اری شووود ذشوواد بارگوو

 (یلیتدص

 یجودا گانوه بررسو    یدسوت  یکارهوا  ایو  دست سوازه نرم افرار  و  نهیبمتر است کارها در دو زم -1۵

 ی دریوافتی را منتخوب کارهوا   رانیو از دب شوتر یب ایو در هر شمرسوتان سوه نفور    ترتیب که به این شود 

 یبمتور اسوت کارهوا    بوه اسوتان بفرسوتند و    ابرتور ر  یو کارهوا  ادهقورار د  و داوری یابیو مورد ارز

یور نورم افوراری    یو  ا  ) .از دو نفور نباشوند   شوتر یب اسوت  یکوه گروهو   یدانوش آمووزان   زدست سا

 شمرستان انتخاب شود.(درهر  وی  ایر دست سازه

بمتور   یبشور  دیو جد یهوا  ازیو ن جواد یعلوم و بوه دنبوال آن ا    راتییباتوجه به سرعت شتابان تغ -13

 اولویت قرارگیرد. دردانش آموزان  تیخالق داوری ها در است که

 سوم یشودن موضوو  تور   یبوه سومت شومر    ییجامعه از روسوتا  یسب  زندگ رییبا توجه به تغ -14

 نمود پیدا کند.ه ها در دست ساز ییروستا



و بوه دنبوال آن نورم افورار      یبوه تکنولووژ   ءاتکوا  یبور مبنوا   یرداکثر یازهایکه ن یطیدر شرا -15

داد.  یاریو هوا   نوه یزم نیو در ا شوتر یدر گردش هستند بمتر اسوت کوه دانوش آمووزان را ب     نینو یها

 یپوسوتر هوا   ینووزادان بوه کمو  نورم افورار ورد ، طرارو       یبه عنوان مثال ساخت آلبوم تولد بورا 

  یو قب نیو دانوش آمووزان و از ا   یدسوت  یکوار هوا   یبورا  پینوت و ... برناموه   مو  آماده واپ بوه ک 

 ها. تیفعال

کمربنوود  ، ینموود یعروسوو  هووا ، یسوواخت دسووت سووازه هووا از جملووه مصوونوعات ورموو. -16

 یمدلو  یایو مخوتص بووم و جغراف  آن  هیو کوه موواد اول   کوال آیواری   و  یمدل یسوغات بوم ،یمدل

 دانش آموزان است. یو جذاب برا دیمف اریهم بس می باشد هر منطقه

 و خوود بوه منظوور رفوا آیوار      یبووم  عیصونا  از یدسوت  عیتوانود دربخوش صونا    یهراستان م -17

 آن استان استفاده کند. یفرهنگ راثیم

و  یدسووته موودارس عوواد دانووش آموووزان بووه دوتقسوویم  پوو  از طرارووی فوورم هووای داوری و -18

مورتبد بوا موضووعات     ینورم افرارهوا   دیو بور تول   شوتر یدر مدارس برخوردار بمی توان  ،برخوردار 

 یرو بور  شوتر یب یمودارس عواد   اسوتاندارد درسوطد دانوش آمووز ودر     یآموزشو  یاهامدتو کتاب و

 . نمود دیشود تاک یکه در قالب پروژه ارائه م یعمل یو کارها یدست ورز

بور   یارسوال  یتموا ی، فعال یبوت در کانوال   ، قبو  از  شاخص دانش آمووزان  یتماییبت فعال یبرا -19

بووده و منطبوق بوا     یکوه کواربرد   ییلموا یشووند و فا  یو بررسو  یاساس پودمان مورتبد دسوته بنود   

تموام   هیعودالت، سومم   تیو رعا یبورا  . اهداف پودمان هستند در کانال بوه اشوتراک گذاشوته شووند    

 .شود می در نظر گرفته  کسانیها  استان

و تارد امکان  نهیکم هر  یبودن ، استفاده از وسا یمورد نظر ، کاربرد تیالدر ارائه فع تیخالق -۵1

و خطرناک نبودن آن  یمنیا یدر نظر گرفتن جنبه ها ، تیفعال یبرا ازیمورد ن  یدر دسترس بودن وسا

 توان لداظ کرد . یم تمایهستند که در ارسال فعال یموارد و ...

 

 

 

 

 

 



 

   قه ای ، استانی و کشوریشیوه اجرا در مراحل مدرسه ، منط

ایر منتخب  ی  پودماناز هر ،پودمان مورد  جدول تقسیم بندیمدرسه طبق  هر:   مرحله مدرسه ای

  د.نکن یمنطقه ارسال مرا به سرگروه کار و فناوری 

را  ایار منتخب،  ) مندرل در جدول تقسیم بندی ( هیسمم بر اساسمنطقه  هر : منطقه ایمرحله 

مناطقی که سرگروه ندارند یکی از دبیران مدترم کار و فناوری ، در این مورد می تواند  .کند یارسال م

  همکاری کند .

ارسال  کاروفناوری کشور رخانهیدب را به از هر پودمان ایر برتر ۵  یاستان برا هر  : استانیمرحله  -

 (کند. ینم یدانش اموزان فرق تیجنس) کند. یم

 

 نحوه ارسال:

 کالژ شده  یعک  ها ایو .... کریم ی، موو نشاتی، ا ایکمتاز یبا استفاده از برنامه هاکوتاه  لمیف

  تیهمراه با گرارش مختصر از فعال

  با رجم کم وزمان کوتاه الژ عک ک ای کوتاه و پیکل ایو نتیپاور پوفرمت آیار به صورت ، . 

 شود. یارذاد بارگدر شبکه ش یرارته کم باشد تا ب دیبا یارسال یمدتوا رجم - 1تذکر

 رعایت ش ونات اسالمیلباس فرم مدارس و نیر  ) باشد. نمایان فیلم تصویر دانش آموز در -۵تذکر 

 (برای دختران الرامی است 

ایر از   ی یجاه نشد ب افتیدریا دختران پسران دو جنسیت از  یایر قاب  قبول یاگر در پودمان - ۵5

 .ارسال شود از ی  جنسیتایر  دومی توان ایر از دختران   یپسران و 

بد  دیو شرا میو تدر نهیقرنط دیبودن و امکان ساخت آن در شرا یو کاربرد یسادگ اهمیت به – ۵6

 .مد نظر است ی اقتصاد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تقویم اجرایی 
 

 
  

 

 تقویم داوری
 1411 اردیبمشت 5 ارسال به منطقه

 1411 اردیبمشت  11 ارسال به استان

 1411اردیبمشت  15 خانهارسال به دبیر

 1411 اردیبمشتپایان  اری درکانال شادذبارگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شاخص های اصلی ارزیابی
 

 شاخص ها ردیف

 امتیاز

 عالی

01 

خیلی 

 خوب

9 

 خوب

8 

 متوسط

7 

 ضعیف

6 

 جمع

01 

       به روز بودن  و وریآنو 0

       تخصصی فنی و ، ارزش علمی 2

       حل مسأله کاربرد و 3

       مستند سازی  0

       با اهداف پودمانبودن متناسب  5

       جامعه نیاز انطباق کار تولید شده با 6

       سانآگی و کاربردی بودن و امکان ساخت ساد 7

       کم حجم بودن فیلم 8

       کم هزینه یا بدون هزینه بودن 9

       ایمنی و نداشتن خطر 01

  جمع کل

 

 با سپاس

 

 
 

 

 



 0911-0011جدول تقسیم بندی فراخوان بارگذاری پروژه های دانش آموزی درس کار و  فناوری  در شاد کشوری  در سال تحصیلی 

 نام پودمان /موضوع ناحیه / منطقه ردیف

 ترسیم با رایانه ) نهم(  2پودمان   پودمان  نوآوری و فناوری ) هفتم( هوراند -(2)مراغه  1

 مستندسازی هفتم 0پودمان کار با فلز) هشتم( 0پودمان  نظر کهریزی  -(2)د مرن 2

 الکترونیک ) هشتم( 2پودمان  الگوریتم )نهم( 0پودمان   مهربان  -(2)اهر   3

 صنایع دستى (بافت) هشتم( 0پودمان  فناوری اطالعات و ارتباطات ) هفتم(  کلیبر -(2) 9ناحیه  4

 ) هشتم(2شهروند الکترونیکی  5پودمان  الکترونیک ) هشتم( 2دمان پو عشایر -(2) 2ناحیه  5

 کار با چوب ) هفتم( 7پودمان  ترسیم با رایانه ) نهم(  2پودمان   ترکمانچای  -(2)5ناحیه   6
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