


اَوضَعُ العِلمِ ما وُقِفَ علی اللِّسانِ و أَرفَعُهُ ما ظَهَرَ فی الجَوارِحِ 
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ِ گیزی   ًتیج  
 



زاةؼ، داٌكيٍغ ؿغه دوم ىی ةاقغ ( اةّىّؿی)یا  اةّغتغاهلل. 
،فهـفَ، ظب، ریاضیات، ٌسّم، قیيی و ىّؿیلی دارد  ىسيّغَ ةؽرگی از آدار در کیيیا. 
َُسؼی كيؼی ىحّنغ قغ 107جا  103صغود ؿال  ةیكحؼ ىٍاةع گفحَ اٌغ ک  . 

  ىی داٌٍغ  از قِؼُای ظؼاؿان "ظّس"ةیكحؼ ىٍاةع وی را  ایؼاٌی و زادگاُف را در . 

 غهث ىٍاؿب ةّدن آب و  ةَ( اةً ٌغیو)زاةؼ ؿانِای زّاٌی را در ظّس ةّد و ظتق جاریط
 .پؼداظث  "اکـیؼ"کیيیا گؼی و  ُّای کّفَ ةػغاً در کّفَ ىكغّل ةَ کار قغ و ةَ قغم

اىام زػفؼ مادق غهیَ انـالم ةّد  ةیكحؼ  ىّنفان جنؼیش دارٌغ کَ او از قاگؼدان 
  َةـیاری از کحب ىٍـّب ةَ زاةؼ، کَ در امم غؼةی اؿث ، در دؿث ٌیـث و فلط جؼزي

 .ُای الجیً آن ىّزّداؿث
ةی قک وی اونیً ىـهياٌی اؿث ،کَ قایـحگی کـب غٍّان قیيیغان را دارد. 

 
You can delete this slide when you’re done editing the presentation. 



تَجِ ثِ لبًًَوٌذی ٍ ًظن هَجَد در : ّذف ّبی هْن ًگزؽی
 پذیذُ ّبی عجیؼت ٍ پی ثزدى ثِ ٍجَد خبلك آًْب،

لذرداًی اس هَاّت عجیؼی ثِ ػٌَاى ًؼوت ّبی الْی 
توبیل ثِ ّوىبری گزٍّی 
ِصجز ٍ حَصل 
هغئَلیت پذیزی 
درعت وبری ٍ راعتگَیی 
ًِتصوین گیزی هغئَال 
احتزام گذاؽتي ثِ ػمبیذ دیگزاى 
اػتوبد ثِ ًفظ 
اًؼغبف پذیزی در اًذیؾیذى 
دٍری اس تؼصت ًب ثِ جب 
توبیل ثِ یبدگیزی 
وٌجىبٍی 
ػاللِ هٌذی ثِ وبر ٍ تالػ 
  حغبعیت ًغجت ثِ حفظ ثْذاؽت جغن ٍ حفظ هحیظ

 سیغت
هیل ثِ صزفِ جَیی در ػصز هبدُ ٍ اًزصی 
دارا ثَدى تفىز ًمبد ٍ خالق 

? 



از پؼوژه ُای غهيی  98-99غٍّان زكٍّاره در ؿال جضنیهی 
 ةَ( زكٍّاره زاةؼةً صیان)داٌف آىّزان 

   "جؾٌَارُ جبثزثي حیبى ٍ فزصت ّبی هتٌَع یبدگیزی" 
 .پیغا کؼده اؿثجغییؼ 



   ٌهً در تربیت جایگاه را ندرسً او
 جضيَاره» :افزود و داىست ابعاد
 و عهیق یادگیری بر جابر

 نَكعیت ٌای با آصيایی و پایدار
 داىش آنَزان زىدگی واكعی
 ابراز او .دارد بسزایی ىلش

 ادانً در کً کرد انیدواری
 ساحت ٌای در جضيَاره نسیر
 و آنَزش تحَل سيد دیگر

 «.صَد وارد ىیز پرورش

 یادگیری» :گفت حکیم زاده رضَان
 از نرحلً ایو در داىش آنَزان

 بر نبتيی ایيکً از بیضتر رصد،
 کار بر نبتيی باصد ذٌيی فرایيدٌای

 ایو .است دست ورزی و عهلی
 تا نی کيد کهک جضيَاره
 کً را نطالبی کييد درک کَدکان

 دارد استفاده ای چً آنده کتاب در
 «.نی کيد برطرف را نضکلی چً و

 

 در بخَاٌیم اگر» :گفت حکیم زاده
 و انیدوار و صاد اىسان ٌای آیيده

 در است الزم باصیم داصتً تَاىهيد
 بازی، خالكیت، اجازه کَدکی

 بً کردن کَدکی و کردن کضف
 با ىباید کَدکان .صَد داده آىٍا

 تربیت با و صَىد نلایسً یکدیگر
 یادگیری، و بازی طریق از صحیح

 ای آیيده و آباد ایراىی صاٌد
 «.باصیم درخضان

 



هامهارت / انواع پروژه ها ندَرٌا و  

4 3 2 1 

سخيَریٌای ىَیسيدگی و نٍارت  نٍارت ٌای فياوری        نٍارت ٌای دست ورزی و بازی  علهی   نحَر  

 و غتادی اغحلادی، جؼةیث و جػهیو ) قاىم جضّل ؿٍغ ؿاصث ُای جيام ةَ جّزَ ةا و هؼلوبى و داًؼ آهَسی ةعف دو در ةؼٌاىَ ایً
َ ای، و اكحنادی ٍُؼی، و زیتاقٍاظحی ةغٌی، و زیـحی ؿیاؿی، و ازحياغی اظالكی، َ ُای ةؼ غالوه (فٍاوراٌَ و غهيی صؼف  ٌاىَ قیّه صیع

 .قغ ظّاُغ ةؼگؽار كتهی



 جوغ آٍری ٍعجمِ ثٌذی

 (هذل،ًوبیؼ،تحمیك)ًوبیؼ ػلوی

 آسهبیؼ

 عزاحی ٍعبخت

 پروژه علمی



 مهارت های نویسندگی وسخنوری

 ؽبهل :ًَیغی داعتبى      
 (..خبعزُ،عفزًبهِ،داعتبى)     
 یه رغجت ٍ ثبػاللِ آهَس داًؼ      

 را داعتبى ٍ عفزًبهِ خبعزُ،
 ثب یب ٍ ًوبیؼ صَرت ٍثِ اًتخبة

 یب ٍ تصَیز را آى خَد خظ دعت
 .ًوبیذ چبح

  داعتبى وتبة صفحبت تؼذاد       
 سهبى ٍ ثبؽذ صفحِ 7 حذالل

 دلیمِ 7 تب 5 حذاوثز فیلن ارائِ
 . ؽَد تْیِ

 قاىم :گَیی داعتبى
 (...ٍ داعتبى،حىبیت ًمل)

 تخیل ثب را داعتبًؼ آهَس داًؼ
 ٍ رٍایت هتي رٍی اس یب ٍ خَد

 خَد تصَیز ٍ ضجظ را خَد صذای
 تصَیز ٍ ًوبیؼ ثِ رٍایت ٌّگبم را

 .درآٍرد
  7 تب 5 حذاوثز فیلن ارائِ سهبى

 . ؽَد تْیِ دلیمِ
 



  داعتبى .اعت پزداسی خیبل ّیجبًبت ثِ ثزای رٍؽی وَدوبى ثزای ًَیغی داعتبى آهَسػ .اعت وَدوبى تخیل لَُ تمَیت وَدوبى خاللیت پزٍرػ ّبی راُ اس یىی
  .وٌذ پیذا ًظن هٌغك ٍ تفىز لذرت تب وٌذ هی ووه ًَیغی
 : رٍػ پٌج وَدوبى-ثزای-ًَیغی-داعتبى-آهَسػ

  تؼزیف ثزایوبى را اعت افتبدُ رٍسهزُ در وِ وبرّبیی ول ثذّین اجبسُ ٍ وٌذ تؼزیف را داعتبًی ثخَاّین وَدن اس : ٍلبیغ دادى تَضیح ثب ًَیغی داعتبى ثب آؽٌبیی(1
 .ؽَد هی آؽٌب ًَیغی داعتبى ثب وَدن رٍػ ایي در ، ؽذُ آؽٌب هَلؼیتی ّز در احغبعبتؼ اس ایٌگًَِ .وٌذ

 آیٌذُ هَرد در سدى حذط ثب ًَیغی داعتبى آهَسػ (2    

  .وٌذ صحجت آیٌذُ هَرد در ثخَاّین ثشًذ حزف گذؽتِ هَرد در ایٌىِ جبی ثِ :آیٌذُ اتفبلبت هَرد در پزداسی تخیل(3    

  وِ ثبؽذ هی ایي وبر اسایي ّذف .وٌذ ًمبؽی را خَد تجزثِ تب ؽَد خَاعتِ وَدن اس .اعت وزدى ًمبؽی ، وَدوبى تؾَیك ثزای رٍػ یه : ًمبؽی ثب ًَیغی داعتبى(4    
 .وٌٌذ ًمبؽی وبغذ رٍی ثز را افىبرؽبى ٍ وٌٌذ فىز ّب ثچِ

  ؽخصیت ثب ّبیی داعتبى ثخَاّین ثچِ اس وِ رٍػ ایي ؽَد، خَاًذُ لصِ ّب آى ثزای دارًذ دٍعت وِ وَدوبًی : ػاللِ هَرد ّبی لصِ خَاًذى ثب ًَیغی داعتبى(5     
  تب وٌذ هی ووه وزدُ ایجبد را داعتبى وِ هْوی ػٌبصز هَرد در صحجتی ّن .اعت جبلت خیلی رٍػ ایي دٌّذ تغییز را داعتبى آخز ٍ وٌٌذ تؼزیف خَدؽبى خیبل

 وٌذ آؽٌب ًَیغی داعتبى عبختبر ثب را وَدوبى
 

 

 آموزش داستان نویسی برای کودکان

 



 .وٌٌذ هی فؼبلیت ٍ رًٍذ هی راُ گَیٌذ، هی عخي ّب آى وِ وٌیذ هی ٍاًوَد وٌیذ، هی ثبسی ّب ػزٍعه ثب وِ ٌّگبهی اعت، ثبسی یه گَیی لصِ●

  حزف لصِ ّبی ؽخصیت جبی ثِ ٍ وٌیذ حزوت وِ اعت ایي داریذ، ًیبس وبر ایي ثزای وِ چیشی تٌْب .ًذاریذ پبیبى ٍ هیبًِ آغبس، ثِ ًیبسی وزدى، ثبسی ٌّگبم●

 .دّیذ لزار ّب آى جبی ثِ را خَدتبى ٍ ثشًیذ

  جشئیبت اس گفتي، لصِ ٌّگبم .ثبؽذ داؽتِ پبیبى ٍ هیبًِ آغبس، وِ وٌیذ پیزٍی هؾخصی داعتبًی خظ اس ثبیذ داریذ، هخبعجبًی ٍ گَییذ هی لصِ وِ ٌّگبهی اهب●

  در جبری احغبعبت ٍ سهبى صحٌِ، ّب، ٍاصُ اثشار ثب ثبیذ ؽوب .وٌیذ ًوی پَؽی چؾن وزدى لوظ ٍ ثَییذى چؾیذى، ؽٌیذى، ٍ دیذى اس ّب، ؽخصیت رفتبرّبی

  ؽیَُ ٍ لحي ثز لصِ، ّبی ٍاصُ تب دّیذ اجبسُ ثبیذ گَ لصِ یه ػٌَاى ثِ ؽوب .ثجخؾیذ جبى ٍ وٌیذ ًمبؽی ّب ؽًٌَذُ چؾوبى پیؼ تبثلَ یه هبًٌذ را لصِ

  لصِ ّبی ؽخصیت ته ته ّیئت ثِ گَ لصِ .داریذ لزار فضب ّوبى در ٍ ایذ ایغتبدُ داعتبى هبجزای هیبى در لحظِ آى در وِ گَیی .ثگذارد اثز ؽوب حزوبت

  اس وِ ًىٌیذ تالػ .ثگیزیذ لزار لصِ درٍى در خَد، ٍیضُ گَیی لصِ ؽیَُ ٍ سثبى ثب یؼٌی گَیی لصِ .ًؾیٌذ هی ّب ٍاصُ ثب اٍ ثبسی توبؽبی ثِ ؽًٌَذُ ٍ آیذ درهی

  هذام گَیی لصِ ٌّگبم دیگز ثزخی .ثبیغتٌذ حزوت ثی ٍ صبف وِ دارًذ ػبدت ّب گَ لصِ اس ثزخی .وٌیذ تملیذ دیگز گَی لصِ یه رفتبر ٍ حزوبت یب صذا

  ٍ ثبؽیذ خَدتبى  وِ اعت ایي هْن .گَیٌذ هی لصِ خَد عبدُ لحي ٍ سثبى ثب دیگز ثزخی ٍ وٌٌذ هی لصِ چبؽٌی را دار خٌذُ صذاّبی  ثزخی .وٌٌذ هی حزوت

  .ثزاًگیشاًذ ٍاوٌؼ ٍ ثبسی ثِ را ؽوب داعتبى، فضبی تب دّیذ اجبسُ



ًىی كنَ ظؼح و ایغه .ةٍّیـیغ را آن کَ اؿث ایً کٍیغ جػؼیف را جان كنَ کَ ایً ةؼای گام ٌعـحی 
 اؿث ایً ىِو .ةاقغ داقحَ دیگؼی ىٍتع ُؼ کَ ایً یا و ةاقغ قغه گؼفحَ كغیيی كّىی كنَ یک از جّاٌغ

 ظّدجان ةیان و صؼکث ُای قیّه ةا و زةان ةَ را آن ؿپؾ و ةٍّیـیغ ظّدجان زةان ةَ را آن قيا کَ
  .کٍیغ جػؼیف

ةگیؼیغ ٌظؼ در ٌيایكی غٍّان ةَ را كنَ جّاٌیغ ىی .دارد وزّد ةـیاری ُای روش كنَ، یک گفحً ةؼای 
 جّاٌٍغ ىی ُـحٍغ، قيا اةؽار کَ ُا واژه و ةگیؼیغ كؼار آن ُای قعنیث ُيَ زای ةَ جّاٌیغ ىی کَ

 و ةیافؼیٍٍغ را ُا رایضَ و ُا ظػو ُا، ىٍظؼه کٍٍغ، جّنیغ را ُا مغا ةؼٌغ، ىی پیف را داؿحان کَ ُيؽىان
 ىیان در را ظّد ةحّاٌیغ ةایغ گّییغ ىی كنَ کَ ٍُگاىی .کٍٍغ ةیان دارد زؼیان كنَ در کَ را اصـاؿاجی

 .جئاجؼ یک در ةازی ىاٌٍغ درؿث کٍیغ، جنّر آن ُای قعنیث و ىازؼا

 



فٌبٍری دراًجبم  وبرثزد                
فؼبلیت ّب ٍ تىبلیف  

یبدگیزی ثِ ثْزُ گیزی  
 .ًَیياس فٌبٍری 

 (هحَر هؼلن)                
اسًزم افشار ّبی  ثباعتفبدُ              

هَجَد یه پذیذُ 
ػلوی ٍیه هجحث  

آهَسؽی راثِ ًوبیؼ  
هحَر داًؼ  . ) درآٍرد

 (آهَس
 

 :  عزاحی ًزم افشار

 (هحَر هؼلن)

ثْزُ گیزی اس تجبرة سیغتِ  ثب 

ٍسثبى ثزًبهِ ًَیغی،یه ًزم  

افشار آهَسؽی راتَلیذ ٍثِ  

 . ًوبیؼ درآٍرد

تَلیذ هحتَای آهَسؽی هٌبعت  
داًؼ آهَساى ثباعتفبدُ اس ًزم  

 :   افشار
 (هحَر هؼلن)            

 
ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار ّبی  

هَجَد یه هحتَای آهَسؽی 
هتٌبعت ثباّذاف ثزًبهِ درعی 

داًؼ  هحَر .)ًوبیذتَلیذ ٍ ارائِ 
 (آهَس
 



  

 
 ویؼایف ةؼای افؽار ٌؼم یک ةَ ةضال جا آیا●

 ةِحؼیً پزٍ پزیویز ایغ؟ داقحَ ٌیاز ویغئّ
 ُای فایم جغویً و ویؼایف ةؼای گؽیٍَ

 ُای فؼىث از افؽار ٌؼم ایً .اؿث ویغئّیی
 .ىیکٍغ پكحیتاٌی ویغئّیی ىعحهف

  و الىتزًٍیىی هحتَای تَلیذ ةؼای قيا●
 افؽار ٌؼم ایً ةَ كعػا ٍیذئَیی هحتَای

 داقث ظّاُیغ ٌیاز



 اجّران ٌؼم افؽارُای كّی جؼیً و ةِحؼیً از یکی اعتَدیَ هذیب اتَپلی●
َ ُای ؿاظث ةؼای کَ اؿث، َ ای ةؼٌاى  .اؿث ىفیغ ةـیار آىّزقی چٍغرؿاٌ

 .اؿث الىتزًٍیىی هحتَای تَلیذ ىعحل افؽار ٌؼم ایً واكع در

 اؿحادیّ ىغیا آجّپهی کَ دارٌغ وزّد ىعحهفی افؽارُای ٌؼم زىیً ایً در●
 ىضحّای ىی جّاٌیغ افؽار ٌؼم ایً کيک ةَ .آٌِاؿث جؼیً کاىم از یکی

 .کٍیغ جّنیغ و ظؼاصی آزىّن ؿاز جػاىهی آىّزقی

 و دکيَ مغا، ىحً، غکؾ، ىاٌٍغ گٌّاگٌّی انياٌِای از ىی جّاٌیغ ُيچٍیً●
 از ظؼح ُای دارای افؽار ٌؼم ایً .کٍیغ اؿحفاده ظّد ىضحّای جّنیغ در غیؼه
 ایً از اؿحفاده صحی و گؼفحً انگّ ةا ةحّاٌٍغ کارةؼان جا اؿث آىاده پیف

 ٌيایٍغ ظهق ای صؼفَ صال غیً در و زیتا ُایی اجّران ظؼح ُا



 و ویؼایف مغا، ضتط ةؼای افؽار ٌؼم ایً●
 از .دارد کارةؼد مغاُا روی زهّه گػاری

 صَتی هحتَای تَلیذ در افؽار ٌؼم ایً
  ٍ ٍیذئَیی هحتَای ُيچٍیً و

 .ىیكّد اؿحفاده آهَسؽی

 



 نیـث ایً در را افؽار ٌؼم ایً ایٍکَ غهث .اؿث ىّةایهی اپهیکیكً یک افؽار ٌؼم ایً

 زغیغ ُای ایغه ةَ ٌیاز ُيیكَ هحتَا تَلیذ ةؼای قيا کَ اؿث ایً دادیو كؼار

 و ّب ایٌفَگزافی ىعانب، ایغه ی دریافث ةؼای زایی Quora  واكع در .داریغ

 :قّیغ ةؼظّردار زیؼ اىکاٌات از جا کٍیغ اؿحفاده Quora از .اؿث زغیغ ؿّاالت

 قّیغ ظتؼ ةا روز ىّضّغات و ُا ةضخ از

 ةكٍاقیغ ىعحهف ىّضّغات در را جؼٌغُا

 قّیغ آقٍا کارةؼان اصحيانی ُای پؼؿف ةا

 .ىیکٍغ زیادی کيک قيا ةَ هحتَا ثبساریبثی در افؽار ٌؼم ایً کهی ظّر ةَ



 Adobe Flash Professional آدوب فلش

 ُای فایم ی ؿازٌغه کاىهحؼیً و اونیً فهف افؽار ٌؼم

swf زیادی کارایی و زػاةیث ُا فایم ایً !ُـث 
 جّاٌایی اوال :اؿث ىـئهَ دو اىؼ ایً غهث .دارٌغ
 .ُـحٍغ دارا ایٍحؼٌث در را جنّیؼ و مغا جهفیق

 پّیا مّرت ةَ را کارةؼ ةا ارجتاط ةؼكؼای جّاٌایی دوىا
 واکٍف کارةؼ ُای ورودی ةَ ٌـتث ىی جّاٌٍغ و دارٌغ
 هحتَای تَلیذ زِث در افؽار ٌؼم ایً .دٍُغ ٌكان

 .اؿث ىفیغ الىتزًٍیىی

 



 ىيکً آهَسؽی هحتَای تَلیذ ةؼای قيا
 ىاٌیحّر مفضَ از کَ ةاقیغ داقحَ ٌیاز اؿث
 یکی وبهتبسیب افشار ًزم .ةگیؼیغ فیهو ظّد

 .اؿث کار ایً ةؼای ُا گؽیٍَ ةِحؼیً از



 (Adobe After Effects CC) افتر افکت 

 ىضحّاُای از یکی
 .اؿث جّزَ ىّرد ةـیار کَ اؿث جنّیؼی

 ایً در ىی جّاٌغ 
 کَ آٌچَ ُؼ .ةاقغ کارةؼدی ةـیار زىیٍَ
 گؼافیک ىّقً یک ؿاظحً زِث در قيا
 .دارد وزّد افکث افحؼ در داریغ ٌیؽ
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 (Articulate Storyline) استوری الین 

ایي ًزم افشار هْن تزیي ًزم افشار تَلیذ هحتَای ●
 :الىتزًٍیىی اعت وِ هشیت ّبی آى ثِ ؽزح سیز اعت

هحیغی عبدُ ٍ وبرثزپغٌذ 

عبسگبری ثب سثبى فبرعی 

ػذم ًیبس ثِ داًؼ وذًَیغی 

تٌَع در فبیل ّبی خزٍجی 

اهىبى آسهَى عبسی 

ضجظ هغتمین صذا ثز رٍی اعالیذّب 

اهىبى گزفتي فیلن اس صفحِ هبًیتَر 

اهىبى ٍیزایؼ صذا ٍ فیلن 

افىت ّبی پیؼ فزض 

 وبراوتز ّبی آهبدُ●

 ًزم یک (Storyline) الیي اعتَری افشار ًزم●
 ةَ آهَسؽی ٍ الىتزًٍیىی هحتَای تَلیذ افشار

 ٌؼم از ةـیاری اىکاٌات کَ اؿث اؿالیغقّ مّرت
 داده زای ظّد در زا یک مّرت ةَ را افؽارُا
 .اؿث

  افؽار ٌؼم یافحَ جّؿػَ ٌـعَ واكع در افؽار ٌؼم ایً●
 ٌؼم ةَ ٌیاز ةغون ىی جّاٌیغ قيا .اؿث پبٍرپیٌت

 از اؿحفاده ةا جٍِا را ظّد ىضحّای زاٌتی، افؽارُای
 .کٍغ ایساد الیً اؿحّری ىضحّای جّنیغ افؽار ٌؼم



 .دارد کارةؼد ٍُغؿی اقکال و ٌيّدار اٌّاع رؿو ةؼای جئَججزا ًزم افشار●
 جغریؾ در ىی جّاٌٍغ ریاضی ىػهيان و دارد ؿاده ای کارةؼی ىضیط زئّزتؼا

 جّنیغ غٍّان ةَ قيا ُيچٍیً .کٍٍغ اؿحفاده کارةؼدی ٌؼم افؽار ایً از ریاضی
 کٍیغ اؿحفاده افؽار ٌؼم ایً از ىی جّاٌیغ آىّزقی ىضحّای کٍٍغه



 ىحٍی ىضحّای جّنیغ ةؼای افؽار ٌؼم جؼیً ىِو اؿث، آفیؾ ىسيّغَ افؽارُای ٌؼم از یکی کَ word ورد افؽار ٌؼم●
 .ٌیـحٍغ آقٍا آن ُا ُيَ ةا اکذؼا کَ دارد زیادی ةـیار اىکاٌات کَ اؿث جایپ اةؽار یک واكع در افؽار ٌؼم ایً .اؿث

 .کٍیغ ایساد را ىعحهف ُای ىحً و ُای زغول ُا، ٌيّدار اٌّاع ةّد ظّاُیغ كادر Word افؽار ٌؼم از اؿحفاده ةا قيا●
 ةَ ورد از ىـحلیو را ظّد ٌظؼ ىّرد ىضحّای ىیحّاٌیغ کَ دارد وزّد پؼس ورد افؽار ٌؼم و ورد در اىکاٌاجی ُيچٍیً

 فؼاظّان پّرجکم )  XML-RPC پّرجکم ةا كاةهیث ایً .کٍیغ ىغیؼیث را ؿایث ىضحّای و کٍیغ ارؿال ظّد ؿایث
 .ةّد ظّاُغ پػیؼ اىکان (دور راه از دؿحّر

 



 Ideaflip 
 رؿغ ىی قيا ذًُ ةَ کَ ای ایغه اونیً ةا ایٍکَ زای ةَ .اؿث ىِو اىؼی ظالكاٌَ ایغه داقحً ىضحّا، جّنیغ ةؼای●

 کٍیغ پیغا را ُا ایغه از ةؼظی ةاز ذٍُی ةا و کٍیغ ایساد ظّد ذًُ در ظّفاٌی کٍیغ ؿػی کٍیغ، ىضحّا ٌّقحً ىكغّل
 .ُـحٍغ ةِحؼیً واكػاً کَ

 .کٍیغ اؿحفاده Ideaflip اةؽار از جّاٌیغ ىی کاغػ، یک روی ةؼ (ىضحّا ىحً و ُا ایغه) چیؽ ُيَ ٌّقحً زای ةَ قيا●
 ُای ایغه جّاٌیغ ىی کَ ىیغُغ كؼار قيا اظحیار در ةنؼی و جػاىهی ىضیط یک و اؿث ىّةایهی افؽار ٌؼم یک اةؽار ایً

 ةنؼی ُای ىضغودیث آن کارةؼی راةط ظؼاصی .دُیغ جّؿػَ و کٍیغ ىغیؼیث را آٌِا کٍیغ، یادداقث آن در را ظّد
 را افؽار ٌؼم ایً .ُـحیغ آزاد دُغ، جّؿػَ را ُای ایغه کَ کاری ُؼ اٌسام در قيا کَ ىػٍی ایً ةَ کٍغ، ىی ةؼظؼف را

 کٍیغ اىحضان صحيا



 تصَیزی هحتَای تَلیذ ثزای افشار ًزم

  Photoshop  فّجّقاپ●

 GEO GEBRA  زتؼا زئّ ٌؼم افؽار●

  Quora  افؽار ٌؼم●

ًزم افشار ّبی تَلیذ هحتَای  
 هتٌی

 Word وُرد ●

●Ideaflip 

 Grammarly گؼاىؼنی ●

●Quora 



الىتزًٍیىی-ًزم افشارّبی تَلیذ هحتَای آهَسؽی  ًزم افشار تَلیذ هحتَای ٍیذئَیی 

 (3D Max)دی ىکؾ جؼی 

 (Adobe After Effects CC) افحؼ افکث

 Camtasia کاىحازیا

 Adobe Flash Professional آدوب فهف

 Premiere pro پؼیيیؼ پؼو

 Photoshop فّجّقاپ

 (Articulate Storyline) الیً اؿحّری

 Camtasia کاىحازیا

 AutoPlay Media Studio اؿحادیّ ىغیا آجّپهی

 Adobe Flash Professional فهف آدوب

 Adobe Audition) )آودیكً آدوةی



 دریادگیؼی ارجتاظات و اظالغات فٍاوری ٌلف●

 .آورد وزّد ةَ ةكؼ زٌغگی درٌضّه را فؼاواٌی جغییؼات اؿث جّاٌـحَ ىیگػرد آن ازپیغایف کَ کّجاُی زىان درىغت ارجتاظات و اظالغات فٍاوری
 درچؼظَ ارجتاظی و اظالغاجی فٍاوریِای ٌلف.اؿث یادگیؼی اؿث، داده اظحناص ظّد ةَ را جغییؼات ازایً ای غيغه ؿِو کَ ُایی اززىیٍَ یکی

 ةا اىا .ةّد ظؼفَ یک جلؼیتا ارجتاط و ةٍّیـغ و ةعّاٌغ ظّرىغاوم ةَ کَ ىستّر فؼد ؿٍحی، قیّه ةَ دریادگیؼی.دارد ةـیاراُيیث یادگیؼی
 و اظالغاجی ازفٍاوریِای دراؿحفاده ىِارت داقحً ٌیازىٍغ پایَ ىِارجِای ةؼایً غالوه فؼد دریادگیؼی، ارجتاظی و اظالغاجی فٍاوری کارگیؼی
 ةـیاری اؿث جّاٌـحَ ؿٍحی، آىّزش درىفاُیو ةٍیادیً جغییؼات ایساد ةا اظالغاجی، ٌّیً ةؼفٍاوریِای ىتحٍی ُای یادگیؼی .ىیتاقغ ارجتاظی

 ىیحّان دریادگیؼی، ىسازی ازدٌیای اؿحفاده ةا .آورد وزّد ةَ درآىّزش را اؿاؿی ُای دگؼگٌّی و کؼده رفع را آىّزقی ٌظاىِای ازٌاکارآىغیِای
 کارةؼد.ىیتاقغ ؿؼیػحؼ و ةِحؼ آىّزش دریادگیؼی، ارجتاظی و اظالغاجی فٍاوری کارةؼد غهث .یافث دؿث ازیادگیؼی کاراىغی و ٌّیً روقِای ةَ

 زیاد .ٌيیكّد اٌسام صضّری مّرت ةَ جٍِا یادگیؼی ظّریکَ ةَ آورد، وزّد ةَ را ازیادگیؼی زغیغی ٌّع درآىّزش، ارجتاظات و اظالغات فٍاوری
 ةحّان کَ ٌضّی ةَ پػیؼةاقغ، اىکان غیؼازکالس، درىضیعِایی یادگیؼی کَ اٌحظارىیؼود و ةاقغ رودررو و صضّری یادگیؼی کَ ٌغارد ضؼورجی
 جؼجیب، ایً ةَ .اؿث قغه ُا کحاةعاٌَ ٌلف ٌیؽ و ىػهو ٌلف جغییؼ ؿتب جضّل ایً .گػاقث اقحؼاك ةَ ؿایؼیادگیؼٌغگان ةا راصحی ةَ را اظالغات

   .گؼفث ٌام انکحؼوٌیکی یادگیؼی یادگیؼی، زغیغ ٌّع



 مهارت های دست ورزی وبازی

  وؿایم و ازاقیا اؿحفاده
 (آىّز ىضّرداٌف) :درجّنیغکاردؿحی

 
 ارائِ هَجَدثِ اؽیب اس اعتفبدُ ثب

 ًوبیؼ ٍثِ الذام خَد وبردعتی
 .درآٍرد

 فزدی ثبسی یه عزاحی
 (هؼلن هحَر) :یبگزٍّی

 ازةازی اؿحفاده آىّزةا داٌف
 رویغادغهيی یک ارائَ ةَ ٌـتث
 ادؼظّدرا ىكعل زىاٌی درةازه

 .دُغ ىی ارائَ

:تَلیذیه اثزٌّزی  
(هحَر داًؼ آهَس)اریگبهی  



 
 (اریگانی)قَاعد اصلی ٌير طکل شازی ةا کاغذ

 

جا کردن کاغذ، ةاید ةر روی یک 
 شطح صاف و شخث اىجام طَد

02 
 .جهام جاٌا ةاید ةا دقث اىجام طَد

03 
جاٌا ةاید صاف و فظرده ةاطد و 
ً وشیلً ىاخو خط اىداخحً طَد  ة

04 
اىحخاب کاغذ ةاید ازىظر رىگ و 
نیزان اشحقانث، نحياشب ةا طکل 

 نَردىظر ةاطد

01 

05 
ً صَرت کار اىجام نراخل  ة

ً طده اشث طرح ٌایی  ةرای .ارائ
 ةً نرةَط طرح ةً نرخلً ٌر اىجام

 کيید جَجً آن

06 
 طکل ةً نرخلً، ٌر اىجام از پس

 کً را آىچً .کيید ىگاه ةعدی
ً اید  طکل آن ناىيد ةاید شاخح

 ةاطد

 (اریگبهی)ؽزایظ ؽزوت در جؾٌَارُ 
کاغػ ىّرد ىنؼف، اٌغازه ىكعنی ٌغارد ونی ةِحؼ اؿث ةعّر ُياٍُگ از کاغػُایی ةَ 

 . ؿاٌحی ىحؼ اؿحفاده قّد15در 15قکم ىؼةع ةَ ضهع 
 .ارائَ قّددكیلَ  5جِیَ فیهو از ىؼاصم جّنیغ ادؼ صغاکذؼ در 

 
 



ىیز ةا جلصکَپ جٍان در کالیفرىیا  ةزرگحریو
شاخحهان . طده اشث قَاىیو اوریگانی شاخحً

  اوریگانیکحاةخاىً طٍر شیاجل ىیز ةا فياوری 
 طراخی طد

کهک ةً شاخث الگٌَای ٌيری و 
طکلصيعحی ةً دلیل قاةلیث آشان   

ٌا و عهلی کردن ایدهگیری   

جهرکز خَاس و ندیحیظو ذٌو    
ةاال                                                   

 ةردن صتر و طکیتایی

ٌا      افزایض نٍارت دشث
                                             

ٌهاٌيگی اىدیظً                
 و عهل

 فواید اوریگامی

زیاد طدن طَق و عالقً ةً 
 طتیعث و نَجَدات زىده

اىگیزه ایجاد شاعاجی ةرای ةازی و شرگرنی   
ارزان و در دشحرس ةَدن                           

ٌا                                                رطد ىظم و جرجیب ةٍحر در کار
پاشخگَیی ةً ىیاز خالقیث و 

 پَیایی اىصان در جٍث خل نعها

افزایض ىحیجً گیری ٌای 
 نيطقی و ریاض



اعتفبدُ اس 
 هَاد ثبسیبفتی

 درراعتبی

التصبدهمبٍهتی   

 ًَآٍراًِ

 شرایط

ساخت کاردستی    



 ٌيایف غهيی
(جضلیق، ىغل، ٌيایف غهيی)  

ةٍغی ظتلَ   

 

 اول دوم ؿّم

 ٌيایف غهيی
(جضلیق، ىغل، ٌيایف غهيی)  

 آزىایف
 ظؼاصی و ؿاظث

 ٌيایف غهيی
(جضلیق، ىغل، ٌيایف غهيی)  

 آزىایف
 ظؼاصی و ؿاظث

 ٌيایف غهيی
(جضلیق، ىغل، ٌيایف غهيی)  

 آزىایف

 چِارم پٍسو قكو

ةٍغی ظتلَ   























 ّب عؼن همبیغِ هثل عبدُ هَضَػبت
 اعت ثْتز یه وذام ػٌَاى تحت همبیغِ

 ثبؽذ گذؽتِ یبدآٍروبرّبی وِ ّزهَضَػی
                          ٍپیچیذُ تىزاری هَضَػبت
 .دارًذ هجْن یب ٍاضح ًتبیج وِ هَضَػبتی

 ًجبؽذ دعتزط در آى اس ثىبرگیزی تىٌیه وِ عخت اسٍعبیل اعتفبدُ هغتلشم وِ ّزهَضَػی
 .ثبؽذ ػلوی ّبی جؾٌَارُ یب دٍلتی هحلی، لَاًیي ثب درتضبد وِ ّزهَضَػی
 .ثبؽذ  غیزلبًًَی یب دعتزط،گزاى خغزًبن،غیزلبثل هَاد اس اعتفبدُ هغتلشم وِ ّزهَضَػی







 انواع نمایش علمی









 نمایش علمی





(،،جضلیق)  













 نحغیر ٌا

 :  ىحػیؼ ىـحلم●

: ىحغیؼواةـحَ
: ىحغیؼکٍحؼل





 





 ىـئهَ                         ىكعنات داٌف آىّز
 فؼضیَ                        ؿپاس گؽاری

 جضلیلات زىیٍَ ای
 جػاریف وىحغیؼُا

 قؼح آزىایف ،ىّاد وروش کار
 غکؾ                             ىٍاةع

 ٌحایر
 ٌحیسَ گیؼی

 



                           



 عَال پزٍصُ                                
 تؼبریف:                 2صفحِ   

 فزضیِ                                
 (مفضَ 3صغاکذؼ )جضلیلات زىیٍَ ای – 5جا3مفضَ 
 هَاد ٍرٍػ وبر:6صفحِ
 ًتبیج:7صفحِ 
 ًتیجِ گیزی ٍایذُ ّبیی ثزای تحمیك ثیؾتز:8صفحِ
 عپبعگشاری -هٌبثغ :9صفحِ 




























