


یکارشناس تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدای

معاونت آموزش ابتدایی

محّمد رشوند: سر گروه منطقه ای جابر 

اداره آموزش و پرورش شهرستان نظرآباد 



های جشنواره جابربن حیان و فرصت
متنوع

یادگیری وکشف استعدادها



ر  گفتاربزرگان علم و هن

اهمیّت اجرای طرح جابردر دوره ی ابتدایی

وداهدافی که در اجرای طرح جابربن حیان  دنبال می ش

و پرورش استعداد های خالق دانش آموزان مهارت ایجاد انگیزه

تاثیر بازی در آفرینندگی استعداد ها



وزانموانع ایجاد خالقیت و شکوفایی استعداد دانش آم

رفتار اولین روش برای کشف استعداد های دانش آموزان مشاهده
اوست ؟

ان آموزشگاه،منطقه و استسطوح برگزاری طرح جابر در

عناوین پیشنهادی کشف استعداد ها



هنر

نقاشی

صنایع دستی

موسیقی

داستان نویسیخاطره 

طنز

شاهنامه خوانی

انواع پروژه های علمی

جابرعصر جدید



یپروژه طبقه بند

پروژه نمایش علمی

پروژه آزمایش

پروژه طراحی و ساخت

موضوعات نا مناسب

راه های جمع آوری اطالعات

راه های همکاری با ما 

حهاچگونگی ایجاد تابلو نمایش طر



ر  گفتاربزرگان علم و هن

.باشدفضای علمی کشور باید فضای تولید،ترویج علم، پژوهش و پرورش محقق و عالم

مقام معظم رهبری

ی ها و انسان های بسیاری در این دنیا وجود دارند که از استعدادها، شایستگی ها و توانای
وانند مهارتهای چشمگیری برخوردارند، ولی چون خودباوری و آگاهی کافی ندارند، نمی ت

.کامیاب شوند و به خواسته ها و اهداف خود برسند

آنتونی رابینز



اهمیّت اجرای طرح جابردر دوره ی ابتدایی

سواد(باشدآموزاندانشذهنبهمفاهیمازایپارهانتقالتنها،ایمدرسهتحصیالتیدورهحاصلاگرابتدایییدورهجابردرطرحاجرایاهمیت
مفاهیمبرعالوهکنیمسعیباید،سببهمینبه.رودمیدستازنیزتحصیلهایسالکلیهحاصل،مفاهیمآنشدنفراموشبا)سنتیمعنیبه

تبدیلعمرالمادامییادگیرندهیکبهوبگردندخودنیازمورددانشومعرفتدنبالبهبتوانندخودشانکهدهیمنشانآموزاندانشبهراهی،پایه
.شوند

روشواهرخودفرایندیماهیتعلّتبهوکندمیتقویتآموزدانشدررایادگیریبهمیل،خوداکتشافیوهیجانیماهیتعلتبهعلمییپروژه
درکهماناونسکویتعریفطبقکهباشدواقعیمعنایبهتربیتتعلیمخدمتدرقویبسیارابزاریتواندمیبنابراینآموزدمیاوبهنیزرایادگیری

امعهجفرهنگوزندگیبارافناوریودانشسازدقادرمیراشخصکهباشدمیهاییارزشوهانگرش،فرایندیمهارتهای،مفاهیمکارگیریوبه
.سازدمرتبطخویشی

.قویت گردد به همین منظور عالوه برکسب دانش باید راه و روش یادگیری را هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیری درآنان ت



اهداف اجرای طرح جابردر دوره ی ابتدایی

ه تر در آشنا نمودن دانش آموزان با بستر مطالعات و تحقیقات آکادمیک وآمادگی برای انجام تحقیقات پیچید
آینده

)....تصمیم گیری،پیش بینی،حل مسئله و(خودارزیابی وتوسعه مهارتهای شناختی سطوح باالتر حوزه یادگیری

ظور واجرای رهیافت های برنامه درسی وتبدیل نظریه به عمل به منفزآیندگی خلق فرصت های یادگیری باهدف 
.  کاهش فاصله نظر تا عمل در برنامه درسی 

فکر به روش ارتباط سازنده با محیط زندگی مبتنی بر استداللهای علمی کشف شده در طی آشنایی باشیوه های ت
علمی ومراحل انجام پروژه

. آشنایی دانش آموزان با مهارتها وقابلیتهایی چون مشارکت،برنامه ریزی،تصمیم گیری ومدیریت زمان 



حتی  (واز همه مهمترقرار گرفتن دانش آموز روی طیف وسیعی از تجارب ودر نتیجه فعال شدن استعدادهای نهفته
.)دانش آموزان بی عالقه

. ک ایجاد ارتباط صمیمی ودوستانه معلم با دانش آموزان ورصد کردن فرایند یادگیری آنها از نزدی

جابر این طرح که تمام زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی و حتی زمینه های هنری را در برمی گیرد و برخالف طرح
طووف شوده   قبلی که تنها به تحقیقاتی با زمینه علوم منتهی می شد؛این طرح متحول شده وبه تمام زمینه ها مع

.است

. ایجاد روحیه خالق دردانش آموز وتربیت نسلی پژوهشگر

رای یادگیری معنادار دانش آموز از طریق سهیم شدن آنها دریادگیری بهره بردن دانش آموز ،از انجام این طرح ب
واقعیمسائل زندگی 

نهارساندن آفعالیت شناسایی وتقویت استعدادها وعالیق دانش آموزان وایجاد زمینه های مناسب برای به 



و پرورش استعداد های خالق دانش آموزان مهارت ایجاد انگیزه

:مسائلخالقحلهایمهارت

ایجادبه،مسالهحلبهسریعپرداختنجایبهمسالهیادگیریوآموزشدرمعلماستالزم
حلراهجویوجستبرایآموزاندانشبهراالزمفرصتوبپردازدمسالهدرستدرکدرمهارت

آموزاندانشخالقیتورشدبهتدریسفرایندکهاستطریقایناز.بدهدمسالهدیگرهای
.کردخواهدکمک



:مهارت تغییر و تحول محیط برای تحریک استعداد دانش آموزان 
هرچهداردبستگیمحیطیهایمحرکدرجهبهعاملیهرازبیشآموزاندانشخالقیتهامهارترشد

فمندانههدتالشتواندمیمعلماساساینبر.بودبیشترخواهدخالقیت،باشدبیشترمحیطیهایمحرک
نوانعبهفضاییریختنیدوروسایلازاستفادهباتواندمی.باشدداشتهمحیطیمحرکاتارائهبرای

.نمایددعوتخالقرفتاربهراآموزاندانشموضوعیتمرکزوباکندایجاد«خالقیتایستگاه»

برایاسبیمنابزارشباهتهاوتفاوتهادربارهسئواالتیطرحوهاپدیدهیاموادواشیاءازنمایشگاهیپاییبر
.بودخواهدخالقرفتاررشد

و پرورش استعداد های خالق دانش آموزان مهارت ایجاد انگیزه



:مهارت تفکر مثبت 

،کنیممیقراربرارتباطدیگرانبامثبتتفکرباکهزمانی.باشدبخشاثرتواندمیمثبتتفکربامعلّم
.بودترخواهدبخشامیدنتایج

:مهارت تشویق 

بهارآنتحسینکهاستلطیفیگلچناناستعدادوخالقیت،دهدمیپرورشرایابیایدهتشویق
کاننزدیمیانایندرخشکاندمیغنچهدرراآنغالباکردنمایوسکهحالیدر،داردمیواشکوفایی

.هستندمشوقآموزبهتریندانش

:مهارت تجربه 

بلکهارددنیازتمرینبهتنهانهمغز،هاخالقیتپرورشبرای،گیردمیسوختجوییایدهبرایتجربه
ایدهبرایراهترینغنی.استنیازمندداد،راتشکیلهاایدهوجهبهترینبهبتوانآنباکهوسایلیبه

.استتجربهشرایطنمودنفراهمجویی



دگیتاثیر بازی در آفرینن
وهافعّالیتلذا،دارندقراررشدعینیعملیاتمرحلهدرابتداییمقطعدرآموزاندانشاینکهبهتوجهبا

.باشدمشاهدهوقابلملموس،عینیاستبهترشودمیدادهکههاییمهارت

،اخطکمترینباراجدیدمهارتهایآنطریقازآموزاندانشکهدانستمیمهمیوسیلهرابازیاریکسون
.کندمیامتحانشکستوانتقاد

توانمیبازیدرکهچرا.کندمیبرقرارواقعیترگستردهجامعهبارا(مدرسه)کوچکترجامعهپیوندبازی
.آوردوجودبهآموزاندردانشرانقادانهتفکروترغیب

همفراآموزاندانشبرایراامکانایناستنباطواستداللشرایطنمودنفراهموبازیدرپرسشهاییطرح
.نمایندنقدرامخالفوموافقدیدگاههایونمایندبررسیگوناگونزوایایازراهاموقعیّتکهنمایدمی

.استآورشوقوانگیزچالشهایسئوالطرحبلکهنیستپاسخارائه،هنرمعلّم

خود،آموزیخود،شکوفاییخودهایمهارتکهاستکنندهتحریکوسازندههایپرسشطریقاز
.یابندمیپرورشفهمیخودویادگیری

.نیکو سئوال کردن ،نیمی از دانش است ( : ص)به تعبیر پیامبر اکرم 



القیتارائه نمونه هایی از فعالیتهای مهارت محور ، و بازیهای مورد نظر جهت پرورش استعدادها و شکوفایی خ

خالقیت کالمی

بازی با کلمات: فعّالیّتعنوان 

شمانذهبهدیگریکلماتچه.نمایدنیازاحساسمعلمکهدیگریکلمههریا«سفید»کلمهشنیدنبا

درراکردنعهمطالانگیزهکاربایداینبرای.شدهگفتهکلماتآخریااولصدایباکلماتیگفتن؟یارسدمی

نهاآایدب،شودمیتوصیهآنهاپسندموردوجذابکتابهایازاستفادهمنظورهمینبه،کنیمایجادهابچه

باوببرندلذتخانهکتابوگستردهرنگینسفرهازتا،ببریمکتابخانهراهابچهوکنیمتشویقکتابخوانیبهرا

درتوانمندیاحساس.کنندآمادهآیندهزندگیبرایراخودشان،جسموروحسازندگیوکتابهاخواندن

.کنیمتقویتراآموزاندانش



استفاده های دیگر از وسایل: عنوان فعالیّت
ازرغیدیگریهایاستفادهچهمدادکهکنندفکربخواهیدهابچهاز...یاقاشق،مداد،مثالباشددسترسدرکهایوسیلههر

؟باشدداشتهتواندمینوشتن

،قدرتنمایدمعرفیوکردهبیانرادیگریمنطقیهایاستفادهبتوانندقدرهر،شوندمیروروبهچالشبابازیایندرآموزاندانش
.نمایدمیتقویتراآورینووابتکارقوه،وسایلدیگرهایفایدهیافتن.رودمیباالترآنهادرمسئلهحل

ترکیب کردن: فعالیّت عنوان 
....کنیماستفادهپالستیکذراتازبتوناستحکامبرای....کنیمادغامآلومینیمباراآهنفلزبتوانیماگر

.رفتخواهدپیشابتکارواختراعجهتدرواستاکتشافیبازیهایازنوعیکبرانگیزنده،واگراپرسشهایگونهاینطرح

جست و جو: فعالیّت عنوان 
آوریجمعاطالعاتوکنیداستفادهمجالتاز.نماییدمطالعهکتابهادریابپرسیددیگرانازداریددوستکهموضوعیهردرباره

.نماییدتنظیمگزارشصورتبهراشده

متنظیچگونگی.نمایدمیآشناآنهاوفهمدرکحددرپژوهشوتحقیقمراحلچگونگیباراهابچهفوقموردطرحضمنمعلم
.بپردازندپژوهشبهگروهییافردیخواهیممیآنهاازوکردهبیاننیزراگزارش



:  استفاده از مغایرت ها

رایقدیمنظریاتکهبخواهدآموزاندانشازعلومدرسدرمعلممثالًباشد،علمیعمومیومرسومباورهایخالفکهمطالبیارائه
بیابندسائلمکردناثباتوآزمودنبرایجالبیهایراهوکنندارزیابیچیزهاراتابرانگیزاندراآموزاندانشترتیببدینوکنندرد

: استفاده از تمثیل

ایتازهاصولوحقایقاطالعات،بهمشابهموقعیّتیدردانستندمیقبالًکهچیزهاییازاستفادهباتاکندکمکآموزاندانشبهمعلّم
.اندگرفتهشکلمشابههایموقعیّتبراساسعلمیمحصوالتچگونهشوددادهنشانآنهابه.یابنددست

:دادن به کمبودها و خالء موجود در دانشتوجّه 

.کنندیبررساستماندهمجهولانسانبرایکهراآنچهبپردازندانسانهایدانستنیبهآنکهجایبهشودخواستهآموزاندانشاز
اتبخواهدآموزاندانشازبایدمعلّم.دهندتوسعهمجهوالتوهاناشناختهشکافها،جویجستوبرایراآموزاندانشهایمهارت

.کنندجستجوراآننقضمواردهمچنینومسالهیکممکنتعاریفتمام

:تقویت تفکر درباره امکانات و احتماالت 

آنبهدادنپاسخبهوادارخودحتیوشوددادهپاسخهاییراهچهازاگر،چطور،مانندهاییسوالباتاشودایجادهاییفرصت
فرصتآموزاندانشبهمسالهارائههنگام.شودمیمنجردیگرچیزیکبهچیزیکچگونهبفهمندبایدآموزاندانش.شود

.شوددادهمسالهحلمختلفهایراهبهاندیشیدن



:  استفاده از سوال های محرک
بهنیازکهسوالهاییازوکندتوجهدارد،عمیقدرکبهنیازکهپرسشیهایگزارهبهبیشتربایدمعلّم

.کنداستفادهداردتحلیلوتجزیهواکتشافتعریف،تفسیر،ترجمه،

:تقویت تعامل دانش آموزان با اطالعات قبلی

رصتفوکنندکمکآنهابهوکنندبازیدارندکهاطالعاتیباتاآموزاندانشبرایهاییفرصتایجاد
.کنندتجربهراکارهاییاندآموختهقبالکهاطالعاتیوحقایقازاستفادهبابتوانندتادهند

:  تقویت مهارت های مطالعه خالق
هبخواندننتیجهدرکهراعقایدی،اندخواندهچهبگویندآنکهجایبهشودخواستهآموزاندانشاز

.کنندبیاناندآوردهدست

.ایجاد فرصت هایی برای دانش آموزان تا رازهای هر چیز را جستجو کنند 



: ایجاد ابهام و تقویت آن
.باشندمواجهمسألهحلهایموقعیّتباکهگیرندمییادزمانیآموزاندانشکهدانندمیهمه

اجازهوارددنگهدستسپسوکندآغازاینکتهبیانبارایادگیریموقعیتبایدمعلّمبنابراین
بهمنجرکهاستخوبیروشاینشوند،درگیروکنندبازیاطالعاتباخودآموزاندانشدهد

.شودمیهدایتیخودیادگیری

:  استفاده از رو شهای اکتشافی
یاطالعاتبهراخودآموزدانش.استمهمجوابیافتنچگونگیمسألهجوابازپیشروشایندر
حتیوکردهتوجهمسالهبهمختلفزوایایازبلکهکند،نمیمحدودداردوجودمسالهپیرامونکه

آموزان،دانشتوسطشخصیتجربهامکانترتیببدین.نمایدایجادآندرتغییراتیاستممکن
تقویتراآنهادرونیهایانگیزهونمایدمیمطلوبوجذابآنهابرایرایادگیریموقعیّت

.داردممستقیتأثیرآموزاندانشخالقاستعدادشکوفاییوکشفدرهاجنبهاینهمه.کنندمی



موانع ایجاد خالقیت و شکوفایی استعداد دانش آموزان

ا آن تصور به در مورد یک ایده و فکرجدید زود قضاوت نکنیم ، و عکس العمل منفی نشان ندهیم ، بلکه باید ب: عکس العمل منفی 
.سوی مجهوالت برویم

تجارب این یکی از دالیل عدم شکوفایی استعدادها این است که قربانی عادات می شویم ، در نتیجه تحصیالت و: عادات پیشین 
با یک عامل پر توان مبارزه. عادات عوامل بازدارنده ای در ما ایجاد می کند که درهنگام برخورد ما با مسائل ، مانع ایجاد می کند 

( .یورش فکر)عادات باز دارنده عبارت است از تکنیکی موسوم به 

ت ، دیگری که خالقیت را تهدید می کند عبارت است از تمایل به همرنگ شدن با جماعت اسگرایش : جماعت همرنگ شدن با 
.این تمایل طلسم سنت گرایی را با خود همراه دارد و سنت گرایی عامل دلسرد کننده ای برای شکوفایی استعدادهاست 

دم اعتماد به نفس نیروی عظیمی در تداوم خالقیت به شمار می رود چه بسا ایده های بالقوه مهمی که در اثر ع: دلسرد کردن 
.اعتماد به نفس خلق کنندگان ،آن در نطفه خفه گردیده و هرگز کسی ازآن حتی با خبرهم نمی شود 

تقد است شکسپیر مع. در اغلب موارد کم رویی از تردیدهای واقعی افراد که درباره استعداد خالقیت ،سرچشمه می گیرد: کم رویی 
ست آوریم ، چنین تردیدهایی خائن اند و باعث می شوند که نتایج نیکویی را که ممکن است در صورت نبودن ترس از کوشش به د» : 

.« از دست بدهیم 



اولین روش برای کشف استعدادهای دانش آموز مشاهده رفتار اوست

بیانیزبانودستوریاشکاالتکمترینبارامختلفموضوعاتوداستانوایستدنمیبازکردنصحبتازشماآموزدانشاگر
ندمانمشاغلیدرومدرسهدرآیندهدرتواندمیاو،شویدقانعکامالاستداللشباشماکهکندمیصحبتطوریوکندمی

برایخواهیدباوازآموزاندانشدراستعداداینتقویّتبرای.کندکسبموفقیّتنگاریروزنامهیاوکالت،(...وداستان)نویسندگی
.کنیدتبدیلکتاببهراآنبتوانیدتابگویدبرایتانهاییداستانیاوبنویسدنامهخانوادهاعضای

آموزاندانشاین،کشدمینقاشیآزادشوقتدروبردمیلذّتوانمودیهایبازیازوداردخیالیتفکراتآموزاندانشاگر
یهاروشبهوسایلازاستممکنهمچنین.کنندمیاستفادهخالقانههایحلراهازمشکالتحلبرایودارندزیادیهایایده
طراحییایسازفیلمنویسندگی،هنرپیشگی،مانندمشاغلیبهآیندهدرکودکانازدستهاینکننداستفادهغیرمعمولوتازه

.ندگیرمیکاربهراخالقشانتفکراتعلموهنردرتازهمسیرهایدرمسئلهحلبرایوآورندمیرویداخلیطراحییالباس

راآنردکارکطریقهتاکندمیسرهمدوبارهوکندمیبازرامختلفوسایلواستچیزهمهکشفدنبالبهشماآموزدانشاگر
ویاآوردمیرویمعماریمهندس،مکانیک،مانندمشاغلیآیندهدرو.استفضاییدیداری،یادگیرندهیکاحتماالاودریابد

حلبرایودهدمیانجامکمیخطایبازیحیندرواستپازلانواعحلعاشقآموزدانشاگر.شودمیدانشمندیامخترع
وتندهسفضاییدیداری،یادگیرندگانازواندیشدمیتصویریصورتبهبیشترشماکودک،کندمیتالشپازلدرست

پازلانواعبایدآموزاندانشاینعملکردوخصوصیاتتقویتبرای.شوندمحققیاشناسباستانکارآگاه،آیندهدرتوانندمی
.بگذاریداختیارشاندرمعماییهایداستانجدول،و



درکالاشواجسامبعدیسهتصورتواناییفضاییتجسمازمنظوردارندفضاییتجسمکهآموزانیدانش
کهآموزانیدانش.آنهاستمجددترسیموذهندرپیچیدههایطرحوهانقشتجسمهمچنینوذهن

رسیمتداخلی،طراحیمعماری،شهری،ریزیبرنامهمانندمشاغلیدرتوانندمیدارندفضاییتجسممهارت
.شوندموفقالکترونیکمهندسییاساختمانمهندسیکشی،نقشهمانندتصویریمدلیا

پرهیزدرگیریازوهستجومسالمتوطلبصلح.داردمدرسهدرزیادیدوستانتعدادآموزیدانشاگر
همباهکرادوستانیکندمیوسعیدارددوستراگروهیتکالیفوجمعیدستههایبازیبهتمایل.کندمی

همدردیگیاهانوحیواناتوهاانسانباکند،میهمدردیگیاهانوحیواناتبا.دهدآشتیاندکردهدعوا
ماننداجتماعیخدماتبهمربوطمشاغلدرکهآموزیدانشاین.بردمیلذّتدادنهدیهازکنندومی

.باشدموفقتواندمی...واجتماعیمددکاریمشاوره،،معلمی

فعالیّتیهردروهابازیدردارددوستوداردمحکمیعقایدمختلفکارهایانجامروشدربارهآموزدانش
هایجنبهازدیگربسیاریوورزشمدرسه،دروهسترهبرذاتاًآموزدانشاین.دهدنشانراخودش
ازمانسونمایندگیسیاست،تجارت،مانندمشاغلیدراوپس.استپرفایدهبرایشانویژگیاینزندگی

داداستعتقویّتبرای.داشتخواهندراعملکردبهترین،داردباالییاهمیّتآندررهبریکهعمومیدهی
.دهیداوبهراکالسیهایپروژهمسئولیّتآموزاندانشاین



سطح

آموزگاری

سطح دانش آموزیسطح آموزگاری

فناوری

تولید یک بازی آموزشی

مهارت های فناوری

مهارت های نویسندگی و سخنوری

مهارت های دست ورزی و بازی

محور علمی

ان آموزشگاه،منطقه و استسطوح برگزاری طرح جابر در



آموزگارانسطح 

لف  آموزگاران به تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزارهای مخت:آموزگارانسطح 
.تولید محتوا می پردازند

.نکاربرد فناوری درانجام فعالیت ها و تکالیف یادگیری برای بهره گیری از فناوری نوی •

.طراحی نرم افزار •

ه نمایش با بهره گیری از تجارب زیسته وزبان برنامه نویسی،یک نرم افزار آموزشی راتولید وب •
.درآورد

.تولید محتوای آموزشی مناسب دانش آموزان بااستفاده از نرم افزار •

امل  ویا اینکه با استفاده از اهداف دروس یک بازی طراحی کرده تا درس مورد نظر به راحتی وک •
.شودداده آموزش



سطح دانش آموزی 
چهار محورآموزی،در قسمت دانش در

مهارت های فناوری:  1

مهارت های نویسندگی و سخنوری : 2

مهارت های دست ورزی و بازی: 3

محور علمی: 4

.می پردازند که در پایین به طور مختصر توضیح داده می شودفعّالیت به 

.بااستفاده ازنرم افزار های موجود یک پدیده علمی ویک مبحث آموزشی رابه نمایش درآورد

.با استفاده از نرم افزار های موجود یک محتوای آموزشی متناسب بااهداف برنامه درسی تولید و ارائه نماید

.آوردبا بهره گیری از تجارب زیسته وزبان برنامه نویسی،یک نرم افزار آموزشی راتولید وبه نمایش در

 .آوردبا بهره گیری از تجارب زیسته وزبان برنامه نویسی،یک نرم افزار آموزشی راتولید وبه نمایش در

)مشترک با محور آموزگاری(



Photoshopفوتوشاپ   

Premiere proپرو   پریمیر 

 Adobe Flashفلش    آدوب 

Professional

Camtasiaکامتازیا     

 Adobe After Effectsافکت     افتر 

CC)

Max3دی مکس     تری 

(Articulate Storyline)الیناستوری 

Camtasiaکامتازیا

 AutoPlay Mediaآتوپلی مدیا استادیو

Studio

Adobe Flash Professionalآدوب فلش

( Adobe Audition)ادوب اودیشن 

آموزشی، الکترونیکینرم افزارهای تولید محتوای نرم افزار تولید محتوای ویدئویی



عناوین پیشنهادی کشف استعداد ها

هدیه های آسمانی

،وسترپطراحینقاشی،خوانی،دکلمه،ایرانهایاسطورهودینیبزرگانزندگانیزمینهدرقرآنی،نقالیصوت
آوریفنازاستفاده،آبرنگ،بوم،طراحیشنبا،نقاشیتیزرساخت،انیمیشنساخت،متحرکتصاویرساخت

دیگرهایخالقیتایجادولطیفه،طنز،نویسیرمان،نویسیداستان،ایرایانه

ورزش 
...ورزشیهایزمینههمهدرنمایشیحرکاتوفوتبال،رزمیحرکاتهایزمینهدرنمایشیحرکات

ریاضیات

زلزلهضدهایسازهساخت،ذهنیسریعمحاسباتآموزشی،کمکوسایلها،ساختسازهدستساخت



موارد دیگر 

اسیعک،نمایش،بازیافتیوریختنیدوروسایلباسازهدستقدیمی،هایچیستانوها،حکایتربات

،هاپوشش،محلیغذاهای،رسوموآدادب(جغرافیا)هاکوهبندیطبقه،شناسیبوم،مجسمه،ساخت

،محلینواهای،محلیبازیهایمعرفی،ادیانمقایسه،دینیبزرگانمعرفی،ملیهایسردارمعرفی

انیباستوتاریخیهایمکان،معرفیشخصیعمومیروابط،زندگیهایمهارت،خانوادهدرسترفتارهای



خاطره چیست؟

واستنوشتنوسیلهبهحسانتقالبرایههاراترینصمیمانهوترینعامازیکینویسیخاطره
مهماتفاقات،شکلترینسادهبهمحدود،قواعدیوسادهاصولیرعایتباتواندمیکسهر

بیاتتجرها،شکستوهاپیروزیهمچونزندگیشیرینوتلخخاطراتوکندثبتراخودزندگی
.کندماندگاررااحساساتوعواطفومهمحوادثناشدنی،تکرار

خاطره 

انواع خاطره

جزئی نگرخاطرة : الف 

کلی نگرخاطره : ب 



نوشتن خاطره چه فایده هایی دارد؟

ل  ثبت مسائ
مهم

اجتماعی  
برای 

آیندگان

بهره گیری
از

تجربه اش

افزایش
مهارت 

در
نوشتن

ثبت  
بهترین
لحظه 
های

زندگی



واژه های کاربردی در خاطره نویسی
.....صبح بود .....   ؛   دی ماه بود کاربرد زمان : 1
....؛   در جریان جنگ تحمیلی استفاده از یک رویداد تاریخی : 2
....زیزم؛  کالس اول ابتدایی بودم ، آموزگار عاستفاده از یک مقطع سنی تحصیلی : 3
چه مه .... ، سه روز متوالی برف بارید ....؛  هوا ابری بود استفاده از وضعیت هوا : 4

....قشنگی بود 
.....؛   در مشهد بودیم که استفاده از مکان : 4
؛     باد سرد زوزه کشان خودش را بهاستفاده از یک توصیف یا صحنه پردازی : 5

.....پنجره کالس 
استفاده از جمالت ؛: 6

....عجب روزهایی بود 
...یادم می آید 

....هیچ وقت یادم نمی رود 
....در خاطرم هست 



طنز

کهاستهنری
درتناسباتعدم

مختلفهایعرصه
درکهرااجتماعی

بهمتناسبظاهر
رسدومایهمینظر

.شودمیخندهی
بهلغتدرطنز

زدنطعنهمعنای
معنایبهاصلودر
تیغ

چگونه داستان طنز بنویسیم

، الزمۀ طنزنویسیبیرحمی

اولیه، حس تضادایده 

انتخاب قالب، مهمترین گام

طنز کالمی

شخصیت پردازی

غافلگیری در گره گشایی

.بازی با قواعد و قوانین جراحی است

شرایط الزم برای طنز پردازی



سوژه یابی در طنز
کاراینرایب.شودمیمربوطسیاسیشخصیّتهایبهیابیهسوژنوعترینسادهواوّلین:شخصیتهاوافراد
نوانعبهراخودناموکنیمقولنقلراشخصیّتهابعضیجمالتازتعدادیوخواندهروزاخباراستکافی

.بنویسیممطلبپایینطنزنویس

مثلاههگرواینکهاول.استترسختدلیلچندبهنوعاینازمناسبسوژهکردنپیدا:اصنافوهاگروه
دارخندهحرفهایهمزمانصنفیاگروهیکاعضایتماماینکهاحتمالونیستندسیاسیشخصیتهای

والمعممشابهههایگرووهااتّحادیهواصنافهایموضعگیریاینکهدوم.استکمخیلیخیلیبزنند،
استممکنندرتبه؛مسئولندزنند،میکهحرفهاییقبالدرههاگرواینچونوداردکتابوحساب

.دادقرارطنزدستمایهراحرفهایشانبتوان

خوبی  .دکنینظر از صرف بهتر است از طنزنویسی در مورد گرو ههایی بزرگتر : قومیت ها و گرو ههای بزرگتر 
انند ادعا کنند در نتیجه نمی تونیستند و این کاراین است که اگر بخواهند از شما شکایت کنند، دیگر گمنام 

.ایدبه آنها توهین کرده 



هنر  

.در ورود به جهان جادویی،هنر است
...ج و،خشم،رنوشادی،دلتنگی،عذاب ما هر روز با احساسات متفاوتی درگیر هستیم مانند غم 

هنرهای  نقاشی،موسیقی،خوشنویسی،کاردستی،هنر به اشکال مختلفی بروز می کند مانند 
...سازی،نمایش،ودستی وتجسمی،گرافیک ،مجسمه 

عامل در شکل گیری اثر هنریمهمّترین تخیل به عنوان -1
اووعقالنیتفکر منطقی همه آثار هنری از عاطفه واحساس هنرمند سرچشمه می گیرد نه از -2
.چند معنایی بودن ومنشور مانندی وجه اشتراک سوم تمام آثار هنری است-3

:وجوه مشترک آثار هنری عبارت است از



نقاشی

شنقایجادبومیاکاغذمانندسطحیکرویبررنگآنطیکهاستفرایندی
نقاش،شودمیانجاماوتوسطفراینداینکهفردیبه.شودمیخلقواثریکندمی
.گویندمی

باشدمیپیشسالهزار32حدودبهمربوطدنیادرهانقاشیترینقدیمی
بدراغلاستشدهنقاشیغارهادرکهحیواناتازتصاویریکهداردقرارودرفرانسه

.داردوجوددنیانقاط

قاشیوننقاشیآموزش.هاستمنفیازگریزراهترینوجادوییبهتریننقاشیهنر
تانشانگشوتابپیچباکودک.دهدمیافزایشآنهادرراخالقیتکودکانبهکردن

رورشپاوگیریتصمیمومهارتتفکریوقوه،چشمهافکر.کندمیخلقرانقاشی
.هستندواحساسحرفازسرشارنقاشیتابلوهای.یابدمی



شاهنامه خوانی

آنواستمخصوصآوازبافردوسیشاهنامهاشعارخواندنخوانی،شاهنامه
هاخانهقهوهدردیگریواشرافوبزرگانجملهازمختلفمجلسدودررا

.کردندمیاجرا

راقرفتاراغوگفتارخوانیشاهنامهدر.داردتفاوتنقالیباخوانیشاهنامه
وهکردبیانراداستانخودشلحنازاستفادهباگوقصهونداردوجودآمیز

هبنقالیبرد،امامیبهرهمعنیرساندنبرایحرکاتبرخیازنیزگاهی
خوانیازشاهنامهترهپیچیداجرایشواستنفرهتکنمایشاجراینوعی
.است



طرز بیان و آهنگ در شاهنامه خوانی چندگونه است 

.داردحرکات نقاالن که شیو های خاص در بیان و شاهنامه خواندن 
درشاهنامهخواندنبرایشیرخداکهآهنگیاستاینگونه،ایزورخانهخواندن

.استضربباهمراهمعموالًوبودکردهانتخابایرانرادیوصبحگاهیبرنامه

ویملاحساساتبرانگیختنبرایجنگهاهنگامبهگذشتهدرکهرجزخوانی
.شدمیاستفادهرزمندگانشجاعت

خوانانشاهنامهکههایشیوهمانیعنیگوییافسانهیاروایتیخواندن
.برندمیکاربههاخانواده



وادث،حووقایعباآنهاکردنمواجهو،شخصیّتهاآنروابطتشریحکردنی،باورهایشخصیّتخلقداستان،
تقویّتکودکانخالقیتپرورشهایراهازیکی.استنویسندهنوآوریوتجربهازبرآمدهوخالقانهنثریدر

.استکودکانتخیلقوّه
کمکنویسیداستان.استپردازیخیالهیجاناتپرورشبرایروشیکودکانبراینویسیداستانآموزش

.کندپیدانظممنطقوتفکرقدرتتاکندمی

داستان نویسی

رمان:انواع داستان 
بلندداستان 

نیمه بلندداستان 
کوتاهداستان 

داستانک



لباً بیشتر از غا،که بلند است و به جز حجم آن و داستان ما بین داستان کوتاه داستان : داستان نیمه بلند
.خصوصیات کلی داستان کوتاه را دارد . صفحه است50

سله  در رمان سل. مختلفی دارندوابعاد رمان دارای شخصیت های بسیار است که هر کدام پیچیدگی ها : رمان
.میراندو غالبا چند ماجرا یا طرح موازی خط رمان را به پیش وجود دارد ای از حوادث بزرگ و کوچک 

صفحه49مرزتااستممکنبندرتواستکتابییصفحه15تا5بینکوتاهداستان:کوتاهداستان
هایشخصیتتعدادواستاصلیشخصیتیکدارایتنهاموارداغلبدرکوتاهداستانهمچنین.کندتجاوز
طرحخطودارداصلییحادثهیکتنهاهمیشهکوتاهداستان.نمیرودفراترنفرچهارتاسهازداستانفرعی

ادثهحبهرسیدنجهتدروندارداضافهبرگوشاخداستانمسیریعنیاست؛بعدییکومستقیمداستان
.استاصلیی

.تاز اسمش پیداساست و  داستان کوتاه: داستانک 

اسم داستان شخصیت پردازیطرح داستان:مراحل داستان نویسی



آموزش داستان نویسی برای کودکان به پنج روش

کلدهیمباجازهوکندتعریفراداستانیبخواهیمکودکاز:وقایعدادنتوضیحبانویسیداستانباآشنایی(1
،شدهشناآموقعیتیهردراحساساتشازاینگونه.کندتعریفبرایمانرااستافتادهاتفاقروزمرهدرکهکارهایی

شودمیآشنانویسیداستانباکودکروشایندر

به مشابه ی فیلم های جنگ ستارگان: آینده داستان نویسی با حدس زدن در مورد آموزش ( 2

بتصحآیندهمورددربخواهیمبزندحرفگذشتهمورددراینکهجایبه:آیندهاتفاقاتمورددرپردازیتخیل(3
کند

تجربهاتشودخواستهکودکاز.استکردننقاشی،کودکانتشویقبرایروشیک:نقاشیبانویسیداستان(4
ندکننقاشیکاغذرویبرراافکارشانوکنندفکرهابچهکهباشدمیاینکار؛ازاینهدف.کندنقاشیراخود

اینشود،خواندهقصههاآنبرایدارنددوستکهکودکانی:عالقهموردهایقصهخواندنبانویسیداستان(5
ایندهندتغییرراداستانآخروکنندتعریفخودشانخیالشخصیتباهاییداستانبخواهیمبچهازکهروش
باراکودکانتاکندمیکمککردهایجادراداستانکهمهمیعناصرمورددرصحبتیهم.استجالبخیلیروش

.کندآشنانویسیداستانساختار



استفاده از موضوعات تخیلی

...علی وارد سفینه شد وبه فضا رفت ،وقتی به فضا رسید ناگهان دید
...اگر خانه ها بال داشتند 

....زهرا ومهسا در کنار باغی قدم می زدند که یک مرتبه زیر پایه مهسا خالی شد
...هجواد به همراه معلم ودوستان مدرسه به گردش علمی در دامنه کوه رفته بودیم ک

...علی شب هنگام آسمان را نظاره می کرد که ناگهان نور سفیدی درآسمان دید
...سوار بر کشتی روی اقیانوسها بودم که موجودی از آب بیرون آمد

...هفت خان تحصیل من در دوران ابتدایی
...در خیابان عبور می کردم که یک بسته بسیار بزرگی را پیدا کردم



.دموسیقی نوعی هنر و سازهای بادی قدمت بیشتری دارنموسیقی
:انواع آالت موسیقی

ونیاخآنبهفارسیدرکهکنندمیصوتتولیدآنکمکبهکهاستبادیموسیقیآالت(الف
بهاتپیشهاسالازآوازهاکهوهانغمهوهادستگاهشاملموسیقی.نامندمیخنیاگررانوازنده

.استشدهنقلسینهبهسینهامروز
.کرداشارهتوانمی(رامتینونکیساوباربد)باستانایراندرموسیقینوازندگاناز

یای،نکوبه)سازهایآنازبعدکهبودانسان،صدایصداتولیدوسیلهترینقدیمیواولین
(انبان،سرنا،نی

ویولون،قیچک ،کمانچه : کششیموسیقی زهی و آالت (ب
دهل،دایره،دف،طبل،تنبک،کاخن: آالت ضربی(ج
سیمشده از هفتاد و دو تشکیل :،سنتورای ،کوبه زهی آالت (د



یصنایع دست

طبیعتتغییربهخوددستاولیهنیازهایتامینبرایشناختراخودبشرکهزمانیاز
.زدطبیعترویبرکاردیگرعبارتیبهویا

ایرانکهنوتمدنتاریخگاهجلوهترینواصلیترینشاخصازدستیصنایع
.باشدمیشدهشناختهجهانودربودهایرانینابوهنرفرهنگ
ولیدتوابزاردستیادستباکامالکهمحصوالتیازاستعبارتدستیصنایع

.شودمی



یانواع صنایع دست

...انواع بافته ها مانند قالی ،گلیم ،زیلو ،گبه وحصیر و-1
دوخت روی پارچه مانند سوزن دوزی ،نوار دوزی،ملیله دوزی-2
هنرهای فلزی مانند قلم زنی،مشبک کاری وزرگری-3
میناسازی مانند خانه بندی-4
سفالگری وکاشی-5
هنرهای مرتبط با چوب مانند خراطی،کنده کاری،معرق-6
هنرهای مرتبط با سنگ مانند حکاکی روی سنگ-7
نگارگری مانند تذهیب-8
چاپ سنتی روی کاغذ وپارچه-9

نمد مالی ونمد دوزی-10
حکاکی روی چرم-11
رنگرزی روی چوب وکاغذ-12



انواع پروژه های علمی

طبقه بندی
نمایش علمی

تحقیق
مدل

نمایش علمی

نمایش علمی
، تحقیق، مدل

علمی نمایش 
نمایش علمیآزمایش

، تحقیق، مدل
علمی نمایش 

آزمایش
طراحی و ساخت



عصر جدید جابر

با دارا دانش آموزان همه
نوع خالقیت هربودن 



حهاچگونگی ایجاد تابلو نمایش طر
.قرار می گیرد وسط تابلو نوع پروژه در 

: که عبارتند از.تابلو قرار می گیرد باال سمت چپ مشخصات دانش آموز در 
عنوان پروژه-منطقه -نام مدرسه -معلم راهنما –پایه ی تحصیلی -و نام خانوادگی دانش آموزان نام 

طراحی و ساخت–آزمایش –نمایش علمی –طبقه بندی : نوع پروژه 
تپروژه طراحی و ساخ: و ششم آزمایش و پنجم : و باالترچهارم نمایش علمی : دوم و باالتربندی    طبقه : اول و دوم 

(از کتاب درسی یا بیرون از کتاب متناسب با توانایی بچه ها ) علوم و ریاضی از درس : موضوعات 

.صفحه که روی زمین باشد 3–کارتن پالست -ساده ، علمی، خالقانه و کم هزینه مثل کارتن: تابلوهای نمایش 
(25* 50* 25) سانتی متر 90* 120طول تابلو ( 30* 60* 30) سانتی متر 100تا 70ارتفاع تابلو 

18یا 16نوشته های روی تابلو نمایش با فونت 

ارددنوشتن وجود کالس اول محدودیت در زیرا ( البته در کالس اول با کمک اولیا ) دفترچه یاد داشت ، دفتر کارنما تهیّه 

1398/10/10شنبه مثل . می شود روز شمار نوشته این دفتر از ابتدا تا انتهای پروژه با ذکر تاریخ به صورت 



(اول و دوم ) پروژه طبقه بندی 
..........انتخاب یک مجموعه برای جمع آوری مثل انواع برگ ، میوه ، دانه ، پوست درختان ، چوب ، حشرات ، پر و -1

ا تبه ای بتحقیق درمورد مجموعه جمع آوری شده کتابها ، سایتها ، و افراد مطلع نوشتن طرح طبقه بندی بر اساس طبقه بندی ساده ، دوتایی یا ر-2
چند شاخص مثل بله و خیر در ستون بله وخیر

ودن بیش از دندانه دار بودن و اگر تعداد آنها از نظر آری یا نه ب،مثال در برگ صفاتی چون باریک و رنگی بودن . این کار با چند شاخص بررسی می شود 
.در صد باشد طبقه بندی می کند 20

تا سبز رنگ ، طبقه  8یا 9برگی است و2یا 1اما مثال رنگی بودن . تا خیر باشد قابل طبقه بندی کردن است 3تا باریک بله بود و 7برگ 10مثال اگر در 
.بندی مناسب نیست 

اریک را در مثال برگهای ب. بعد از مشخص شدن طرح طبقه بندی و پیدا کردن صفات مناسب برای طبقه بندی نوبت به خود طبقه بندی می رسد -3
ندی از  ضمنا اگر هر برگ یک نمونه دار در هر بار طبقه ب. یک طرف و غیر باریک را در طرف دیگر و دوباره برگهای دندانه دار را با برگ های بی دندانه 

.آن عکس می گیرد و دوباره با یک صفت جدید طبقه بندی را انجام می دهد و نمونه آخر را جلوی تابلو نمایش در نمایشگاه قرار می دهد

.در آن یک صفت جدید از ضعیف تا قوی نمونه را رتبه بندی می کند . مدل دیگری از طبقه بندی، رتبه ای نام دارد -4

مثال در طبقه بندی دانه ها از کوچک به بزرگ ، در آخر از ضعیف تا قوی

.در یک پروژه همزمان می شود چندین طبقه بندی رتبه ای یا طبقه بندی ساده دوتایی داشت 

اندن داشته باشدیا خود طبقه بندی در صورتی که قابلیت چسبعکس ،طرح طبقه بندی ،تحقیق زمینه ای ،عنوان : تابلو نمایش طبقه بندی شامل -5

.سپاسگزاری ،نتیجه گیری ،طبقه بندی سنگ و خاک جلوی تابلو قرار می گیرد ،پر و برگ : مثل 



(ر سوم و باالت) پروژه نمایش علمی 

.شامل سه نوع پروژه جدا از هم که با یک نام و یک فرم داوری در نمایشگاه قرار می گیرد

انواع پروژه های نمایش علمی

بررسی یک موضوع در منابع مختلف و یا مشاهده و تحقیق میدانی مثل تحقیق در مورد حجامت و یا بازیافت مواد :تحقیق( 1

ساخت ماکت از یک وسیله یا موجودی مثل مدل مولکولی یا مدل بال ماشین هواپیما و هاورکرافت :مدل( 2

نشان دادن یک واقعیت علمی مثل نمایش و رشد گیاه یا نمایش کشش سطحی در مایعات :نمایش علمی( 3

چرایی این نمایش علمی:نکته

باشد که اینها در  )نمایش قلب و اجزای آن ، منظومه شمسی ، اتم(گاهی ممکن است سوال دانش آموز درباره موضوعاتی مثل
مدل قلب و اجزای مثل.قرار بگیرد )و نمایش علمی ......مدل .......تحقیق (می توان در قالب نمایش علمیپس دسترس نیستند 

آن روی پارچه یا کاغذ و پوشیدن آن به تن

تفاوت نمایش علمی با مدل؟؟؟؟

نمایش داده یا موضوعی به عنوان نمایش علمی نمایش داده می شود باید مانند نمونه واقعی کار شود و نحوه کار آنفعّالیت وقتی یک 
.شود

.اما مدل برای ساخت موضوعاتی که ما بخواهیم فقط اجزاو قطعات یا وسایل به کار رفته را نمایش دهیم



(چهارم و باالتر ) پروژه آزمایش 
طرح سوال: 1

(سایتها، کتابها ، اندازه گیری مواد آزمایش ، افراد مطلع) جمع آوری اطالعات : 2

(باعث می شود .......زیرا .......من حدس می زنم) فریضه: 3

تعیین متغیرها: 4

(تغییر ارتفاع)چیزی که در آزمایش باید تغییر بدهیم   :متغیر مستقل

(دهانه گودال وعمق آن ) آن چیزی که در آزمایش تغییر کرد و اندازه گیری کردیم :متغیر وابسته

(اندازه سنگ،جرم سنگ وجنس سطح خاک) شرایطی که در آزمایش ثابت نگه داشتیم   :متغیر کنترل

 .توضیح کلمات و فرمولهایی که احتماال برای بازدید کننده و داور نا مشخص است :تعاریف

بار3تکرار آزمایش تا  ***لیست مواد و طراحی آزمایش: 5

مثال به صورت نمودار ستونی باشد و در محور افقی متغیر مستقل و در محور   .نتایج نشان دادن همه متغیرهای وابسته و مستقل مورد آزمایش شده: 6
.عمودی متغیر وابسته باشد

ر گرد آوری  دفتر گزارش همان داخل اطالعات تابلو نمایش است که به صورت کامل تر و جامع ت(مهم)نتیجه گیری یا رد فرضیه در دفتر گزارش کتبی : 7
.دیرگشده تاتمامی اطالعات ریز و درشت ، تصاویر و یادداشت ها و مطالبی که به دلیل محدودیت فضا در تابلو قرار نداشت در این دفتر قرار می 

گزارش کتبی در پروژه آزمایش

سپاسگزاری9نتیجه گیری ص 8نتایج ص 7کار ص مواد و روش 6تحقیق زمینه ای ص 5-3سوال ، تعاریف و فرضیه ص 2عنوان و مشخصات ص 1ص 



(ششمپنجم و ) ،اختراع پروژه طراحی و ساخت 
:طراحی و ساخت 

ند پروژه  ابداع و ساخت یک وسیله یا پیشنهاد یک روش برای بر طرف کردن یک نیاز پس گام اول طراحی و ساخت تعریف یک نیاز است و سپس مان
یان پادرهای دیگر در گام دوم جمع آوری اطالعات این پروژه با دیگر پروژه ها تفاوت دارد که از نوع فنی و مهندسی است و دانش آموزان حتما باید

.پروژه به نتیجه مطلوب که همان بر طرف کردن نیاز است ، برسند 

ر طرف کند نقشه قبل از طراحی و ساخت باید باشد ، نقشه اولیه ارائه کند و سپس ایده ها و پیشنهادهای بعدی خود را در همان نقشه بکشیدن :نکته 
اگر جواب داد مورد قبول . پس از طراحی و فراهم کردن وسایل مجوز ساخت دارد و طرح را اجرا و آزمایش می کند . تا به طرح و نقشه نهایی برسد

.است و اگر جواب نداد طراحی و ساخت و آزمایش مجدد انجام می شود 

.هزینه و حتی قیمت آن مشخص می شود ،نوع انرژی ،حجم ،اندازه ،جنس ،و در پایان برای طرح 

.است منابع حتما ذکر شود 2در پایان تکمیل تابلو نمایش و گزارش کتبی همانطور که در ص 

(حداقل سه کتاب ) نام و نام خانوادگی ، اسم نویسنده کتاب ، انتشارات 

انش آموز  د. در دفاع از تابلو زمان بدهیم و به تحقیقات زمینه ای بیشتر توجه شود . کارهای گروهی در این پژوهش بیشتر مورد توجه قرار می گیرد 
.اطالعات کافی از تحقیقات زمینه ای داشته باشد 

یک متغیر نور خورشید بر رشد گیاهان ولی در طرح جابر چند متغیر بر. آزمایش کتاب یک متغیر به یک متغیر دیگر انجام می شود در علمیپروژه 
.مثل رنگهای مختلف بر رشد گیاه می باشد 

:  ارائه پروژه به نمایشگاه 

(نمایش ،مدل ) مواد نمایش : فقط برای آزمایش ، طراحی و ساخت  د ( گزارش : ) تابلو نمایش  ج : دفتر کارنما  ب : الف 



موضوعات نا مناسب 

موضوعات ساده مثل مقایسه طعم ها

مقایسه تحت عنوان کدام یک بهتر است

هرموضوعی که یادآورکارهای گذشته باشد

موضوعات تکراری وپیچیده

.موضوعاتی که نتایج واضح یا مبهم دارند

هرموضوعی که مستلزم استفاده ازوسایل سخت که تکنیک بکارگیری از آن در دسترس نباشد

.هرموضوعی که درتضاد با قوانین محلی، دولتی یا جشنواره های علمی باشد

.هرموضوعی که مستلزم استفاده از مواد خطرناک،غیرقابل دسترس،گران یا غیرقانونی باشد



راه های جمع آوری اطالعات 

مشاهده

اندازه گیری 

مصاحبه

هپرسشنام

عکتب و منابع مرجتیسایت های اینترن

www.tebyan.net

www.roshd.ir

www.aparat.com

www.fa.wikipedya.org



منابع جهت مطالعه 

مجله های علمی

دایره المعارف ها

کتب فنی و مهندسی

پروژه های علمی

شرکت های دانش بنیان

کارگاه ها

کارخانه ها



راه های همکاری با ما  

09358550095

وندسرگروه جابر، رش


