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جشنواره ساالنه فیزیک

جشنواره ساالنه فیزیک
در جٟت پیطجزد اٞذاف ا٘جٕٗ ٞبی ػّٕی حٕبیت ٞبی ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی ػٕ ْٛجبٔؼ ٝاس ایٗ ا٘جٕٗ ٞب ٔٛرد ٘یبس
استٜ .ة ایٗ ٔٙظٛر اِشاْ است جبٔؼ ٝثػٛرت اػٓ  ٚجبٔؼ ٝػّٕی ثػٛرت اخع ثب ٔفبٞیٓ  ٚدستبٚردٞبی ػّٓ آضٙب
ض٘ٛذ  ٚخٛد ٘یش ٘مطی در ر٘ٚذ تىبّٔی آٖ ایفب ٕ٘بیٙذ ِ .ذا اتحبدی ٝا٘جٕٗ ٞبی ٔؼّٕبٖ فیشیه ایزاٖ ثب ٞذ ف تزٚیج
ػّٓ در فیشیه  ٚػّ ْٛتجزثی ث ٝسثبٖ سبد ٜثزای ػٕٔ ْٛزدْ  ٚجبٔؼٔ ٝخبعت ث ٝرٚش ٞبی ٔختّف  ٚثب استفبد ٜاس
ا٘ٛاع اثشار ْا٘ٙذ رسب٘ٞ ٝب ٙٞ ٚز ٞبی ٔختّف اجزای جطٛٙار ٜفیشیه را ث ٝػٛٙاٖ ٚسیّ ٝای ٔٙبست ،ارساٖٛٔ ،ثز ٚ
جذاة ثزای دست یبثی ث ٝایٗ اٞذاف عزاحی ٕ٘ٛد ٜاست.

شیوه نامه اجرایی جشنواره:
زماوبىذی جشىًارٌ:
 - 1دریبفت ٔذارن  ٚاسٙبد ٔزثٛع ٝثزای ضزوت در جطٛٙار ٜاس اضخبظ یب ا٘جٕٗ ٞب حذاوثز تب  15خزداد ٔبٞ ٜزسبَ
تحػیّی.
 - 2ارسیبثی  ٚداٚری تٛسظ وٕیت ٝػّٕی  ٚوبرٌزٜٞٚبی آٖ حذاوثز تب ٔ 15زدادٔبٞ ٜزسبَ تحػیّی.
٘ - 3تیج ٝداٚری  ٚارسیبثی ٟ٘بیی پس اس تبییذ تٛسظ دثیز جطٛٙار ٚ ٜضٛرای اجزایی اتحبدی ٝدر وٙفزا٘س فیشیه ارائٚ ٝ
اس ثزٌشیذٌبٖ تمذیز ث ٝػُٕ خٛاٞذ آٔذ.
ٔ - 4ىبٖ دثیزخب٘ ٝجطٛٙارٔ ٚ ٜذیزیت فزایٙذ اعالع رسب٘ی  ٚارسیبثی جطٛٙارٞ ٜز سبَ ثب تػٛیت ضٛرای
اجزایی ث ٝیىی اس ا٘جٕٗٞبی داٚعّت ٚاٌذار ٔی ضٛد.
 - 5ثزای ارسیبثی سبیت تٟٙب ارسبَ آدرس اِىتز٘ٚیىی سبیت یب ٚثالي ا٘جٕٗ ث ٝدثیزخب٘ ٝجطٛٙار ٜوبفی است.
 - 6ثزای ارسیبثی ٘طزی ٝا٘جٕٗ ثبیذ تٕبٔی ضٕبرٞ ٜبی چبح ضذ٘ ٜطزی ٝدر سبَ ٔٛرد ٘ظز را ث ٝدفتز جطٛٙار ٜارسبَ
وٙذ.
 - 7ثزای سبیز ٔٛارد ٔب٘ٙذ :ػىسٞب ،فیّٓٞب  ...ٚاثتذا اس عزف افزاد ث ٝا٘جٕٗ استبٖ تحٛیُ دادٔ ٜی ضٛد ،سپس ا٘جٕٗ
استبٖ ثب ا٘جبْ داٚری اِٚی ٝتؼذادی اس آٟ٘ب را ثزٌشیذٔ ٚ ٜذارن ٔزثٛع ٝرا ث ٝدثیزخب٘ ٝجطٛٙار ٜارسبَ ٔی وٙذ.
 - 8ارسبَ ٔذارن ث ٝا٘جٕٗ  ٚاس ا٘جٕٗ ث ٝدثیزخب٘ ٝثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبضذ و ٝحذاوثز تب پبیبٖ س ا  15خزداد ٔب ٜثٝ
دثیزخب٘ ٝرسیذ ٜثبضذ .ثٔ ٝذاروی و ٝپس اس آٖ رسیذ ٜثبضذ تزتیت اثز داد٘ ٜخٛاٞذ ضذ  .تؼذاد ٘فزات ثزٌشیذٚ ٜ
ٔیشاٖ ٛ٘ ٚع جبیش ٜثب تٛج ٝث ٝأىب٘بت ٔبِی اتحبدیٞ ٝز سبَ تٛسظ ضٛرای اجزایی ٔطخع ٔی ضٛد.

محورهای جشنواره ساالنه فیزیک
-1عکس
ایٗ جبیش ٜثب اٞذاف سیز ث ٝثٟتزیٗ ػىس اس یه ٔف ْٟٛفیشیىی و ٝث ٝغٛرت عجیؼی یب در آسٔبیطٍب ٜاتفبق ٔی افتذ
اٞذا ٔی ضٛد .

 ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ فیشیىی ثزای خٛاظ  ٚػبٔ ٝجبٔؼ ٝثب استفبد ٜاس یه ػىس ٔٙبست.

جشنواره ساالنه فیزیک
 جّت تٛجٔ ٝزدْ ث ٝپذیذٞ ٜبی فیشیىی و ٝدر عجیؼت ٌ ٚبٞی در ٔحیظ س٘ذٌی آٟ٘ب اتفبق ٔی افتذ .

 استفبد ٜاس ٙٞز ػىبسی ثزای ثجت ِحظ ٝای خبظ و ٝیه ٔف ْٟٛفیشیىی را ثیبٖ ٔی وٙذ ٕٔ ٚىٗ است ثٚ ٝفٛر
اتفبق ٘یفتذ .

 وٕه ث ٝآضٙبیی ػٕٔ ْٛزدْ ثٔ ٝفبٞیٓ فیشیىی ث ٝغٛرت ثسیبر راحت  ٚجذاة ثب تٛج ٝا٘تطبر ػىس ٞب در فضبی
ٔجبسی  ٚضجىٞ ٝبی اجتٕبػی
ٔ طبروت در ایجبد ٔحتٛای ػّٕی ثٔٛی  ٚتػبٚیز ٔٙبست ػّٕی ثزای وتبثٟبی ػّٕی  ٚدرسی

ريش ارسال ي شرایط عکسَای فیسیکی:
 - 1فبیُ اِىتز٘ٚیىی ػىس ٞبی خبْ ٚ ٚیزایص ضذ ٜارسبَ ٌزدد.
 - 2حذاوثز یه پبراٌزاف تٛضیح در ٔٛرد ٔف ْٟٛپذیذ ٜفیشیىیٔ ،طخػبت فٙی ػىس ،سٔبٖ ٔ ٚىبٖ ػىس ٘ ٚبْ ٚ
ٔطخػبت ػىبس در فبیُ اِىتز٘ٚیىی  WORDارسبَ ٌزدد.
 - 3ضزوت وٙٙذ ٜثبیذ اس ٘ح ٜٛػىس ثزداری خٛد اس پذیذ ٜفیشیىی فیّٓ تٟیٕ٘ ٝبیذ تب در غٛرت ٘یبس ث ٝدثیزخب٘ ٝارسبَ
ٕ٘بیذ.
ٚ - 4یزایص ػىس فمظ ٔی تٛا٘ذ ضبُٔ تزویت ػىس ٞب ،ثزش ،اغالح رً٘ ،اغالح رٚضٙبیی  ٚاغالح وٙتزاست ثبضذ ٚ
استفبد ٜاس افىتٟب ٕٔٛٙع ٔی ثبضذ .ثذیٟی است  ٕٝٞػىسٟبی خبْ ٚ ٚیزایص ضذ ٜآٟ٘ب ثبیذ ث ٝدثیزخب٘ ٝارسبَ ٌزدد.
 - 5ػىسٞب ٔی تٛا٘ٙذ اس پذیذٜٞبی عجیؼی  ٚیب اس آسٔبیصٞبیی ثبضذ و ٝتٛسظ ضزوت وٙٙذ ٜعزاحی  ٚا٘جبْ ضذٜ
ثبضذ.

شاخصَای اوتخاب عکس برتر عبارتىذ از:
 - 1ػىس ثبیذ بیانگر یک چالش یا مقدمه یک درس یب گواه یک رویداد علمی و یا راوی یک خبر یا رویداد مهم
تاریخ علم فیشیه ثبضذ.
 - 2اس جٙج ٝآٔٛسضی وبرثزدی  ٚلبثُ تؼٕیٓ ثٛدٖ.
 ٚ ٛ٘ - 3ثذیغ ثٛدٖ.
 - 4حبٚی ٔفبٞیٓ یب تجبرة آٔٛسضی فیشیه ثبضذ.
 - 5غحیح ثٛدٖ تٛجی ٝپذیذ ٜفیشیىی.
ٚ - 6جٛد ٔطخػبت فٙی ػىس.
 - 7سبیز ٔٛاردی وٞ ٝیبت داٚراٖ تطخیع دٙٞذ.

-2فیلم
جبیش ٜثٟتزیٗ فیّٓ یه دلیم ٝای ثب اٞذاف سیز ث ٝثٟتزیٗ فیّٕی و ٝدر سٔبٖ ٔحذٚد یه آسٔبیصٔ ،ف ْٟٛفیشیىی در
س٘ذٌی یب پذیذ ٜعجیؼی فیشیىی را ٘طبٖ ٔی دٞذ اٞذا ٔی ضٛد .

 ا٘تطبر ٔفبٞیٓ  ٚوبرثزدٞبی فیشیه ث ٝجبٔؼٔ ٝخبعجیٗ ثب تٛج ٝلبثّیت ا٘تطبر ٌستزد ٜدر فضبی ٔحبسی  ٚضجىٝ
ٞبی اجتٕبػی

ٕ٘ بیص یه اتفبق یب پذیذ ٜفیشیىی ثػٛرت ثسیبر جذاة  ٚاس ٘ظز آٔٛسش  ٚیبدٌیزی ٔٛثز ،ثب وٕه فیّٓ یه دلیم-ٝ
ای
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 جّت تٛجٔ ٝزدْ ث ٝپذیذٞ ٜبی فیشیىی و ٝدر عجیؼت ٌ ٚبٞی در ٔحیظ س٘ذٌی آٟ٘ب اتفبق ٔی افتذ .در ٔمبیس ٝثب
ػىس ٕ٘بیص فیّٓ ٔی تٛا٘ذ پذیذٞ ٜبی فیشیىی ٚاثست ٝث ٝتح َٛسٔب٘ی را ثٟتز ث ٝتػٛیز ثىطذ.

ريش ارسال ي شرایط فیلمَای یک دقیقٍای:
 - 1سٔبٖ فیّٓٞب حذاوثز یه دلیم ٝثبضذ  ٚیه ٔف ْٟٛفیشیىی را ٔٙتمُ ٕ٘بیذ.
 - 2حذاوثز یه پبراٌزاف تٛضیح در ٔٛرد ٔف ْٟٛپذیذ ٜفیشیىی ،سٔبٖ ٔ ٚىبٖ فیّٓ ٘ ٚبْ ٔ ٚطخػبت فیّٕجزدار در
فبیُ اِىتز٘ٚیىی ث ٝفزٔت word
 - 3اس ٘ح ٜٛایجبد فیّٓ ٘یش ثبیذ فیّٓ ثزداری غٛرت ٌیزد تب در غٛرت ٘یبس ایٗ فیّٓ ٘یش ػال ٜٚثز فیّٓ یه دلیم ٝای ثٝ
دثیزخب٘ ٝارسبَ ٌزدد.

شاخصَای اوتخاب فیلم برتر عبارتىذ از:
-1

نمایشگر تجربه های علمی ،آزمایش چالش برانگیس ،رویدادی از تاریخ علم باشد.

 - 2اس جٙج ٝآٔٛسضی وبرثزدی  ٚلبثُ تؼٕیٓ ثٛدٖ.
 ٚ ٛ٘ - 3ثذیغ ثٛدٖ.
 - 4حبٚی ٔفبٞیٓ یب تجبرة آٔٛسضی فیشیه ثبضذ.
 - 5غحیح ثٛدٖ تٛجی ٝپذیذ ٜفیشیىی.
 - 6سبیز ٔٛاردی وٞ ٝیبت داٚراٖ تطخیع دٙٞذ.

-3وشریات



ایٗ جبیش ٜثب اٞذاف سیز ث ٝثٟتزیٗ ٔجّ ٝا٘جٕٗ  ٜای ػّٕی ٔؼّٕبٖ فیشیه اٞذا ٔی ض ٛد:
تطٛیك  ٚلذردا٘ی اس دست ا٘ذروبراٖ ا٘تطبر ٔجال ت ػّٕی در ا٘جٕٗ ٞبی ػّٕی ٔؼّٕبٖ فیشیه
تطٛیك سبیز ا٘جٕٗ ٞبیی فبلذ ٔجّ ٝػّٕی ث ٝا٘تطبر حذالُ یه ٔجّ ٝػّٕی ثزای ٞز ا٘جٕٗ

 اػتجبر ثخطی ثٔ ٝجال ت ا٘جٕٗ ٞبی ٔؼّٕبٖ استبٟ٘ب  ٚتٛجیٔ ٝسئِٛیٗ ادارات ثزای حٕبیت ٔبدی اس ا٘تطبر ٔجال ت
ػّٕی  ٚحذالُ اٞذای أتیبساتی ثٔ ٝمبالتی وْٖ ٝتطز ٔی ض ٛد  ٚافزادی و ٝدر ا٘تطبر ایٗ ٔجال ت تال ش ٔی وٙٙذ(

شاخصَای ارزیابی وشریات:
 - 1دارای ٔذیز ٔسئ ،َٛسزدثیزٞ ،یبت داٚراٖ یب ضٛرای ٘ٛیسٙذٌبٖ ثبضذ.
 - 2عزاحی غفحبت (غفح ٝآرایی)  ٚعزاحی ٌزافیىی.
ٚ - 3یزاستبری ػّٕی  ٚادثی.
ٔ - 4جٛس اس ٚسارت ارضبد.
ٔ - 5حتٛای ػّٕی ٔٙبست  ٚدارای سبختبر ٔٛضٛػی ٔٙبست ثبضذ.
 - 6ا٘تطبر ثػٛرت ٔٙظٓ ٔ ٚزتت داضت ٝثبضذ.
ٔ - 7جالت اِىتز٘ٚیىی ثػٛرت جذاٌب٘ٛٔ ٝرد ثزرسی لزار ٌیزد.
ٚ - 8جٛد سبیت ثزای ٘طزی ٚ ٝأىبٖ دست یبثی ث ٝفبیُ اِىتز٘ٚیىی اس عزیك سبیت.
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-4سایت
أزٚس ٝ٘ ٜتٟٙب ٞز سبسٔبٖ ثّى ٝثسیبری اس افزاد حمیمی  ٚحمٛلی  ٓٞدارای سبیت ٞستٙذ  .ثٙبثز ایٗ ثذیٟی است وٝ
ا٘جٕٗ ٞب ٘یش اس سبیت ث ٝػٛٙاٖ درٌبٞی ثزای آضٙبیی ٔخبعجبٖ ثب آٖ ا٘جٕٗ استفبد ٜوٙٙذ  ٚتٛسظ آٖ ٕ٘بیطی اس
فؼبِیت ٞب ،ثز٘بٔٞ ٝب ،اخجبر  ٚراٟٞبی ارتجبعی ٔخبعجیٗ  ٚجبٔؼٞ ٝذف ثب ا٘جٕٗ را ٜة ٚجٛد آٚر٘ذٔ .یشاٖ  ٚویفیت
اعالػبت ٔٙتطز ضذ ٜدر سبیت ،تؼذاد ثبسدیذٞب اس غفحبت ٔختّف ٔ .... ٚی تٛا٘ذ ٔؼیبری ثزای ٔفیذ ثٛدٖ ٔحتٛای
ٔٙتطز ضذ ٜدر سبیت ثزای ٔخبعجیٗ ثبضذ .اٞذاف اٞذای جبیش ٜث ٝثٟتزیٗ سبیت ث ٝضزح سیز است:
 تطٛیك ا٘جٕٗ ٞبیی و ٝدارای سبیت ٘یستٙذ ث ٝایجبد سبیت اختػبغی
 تطٛیك ا٘جٕٗ ٞبیی و ٝدارای سبیت ٞستٙذ ث ٝارتمبی ویفی ٔحتٛا  ٚظبٞز سبیت ٔٛجٛد
 تٛج ٝث ٝفضبی ٔجبسی ث ٝػٛٙاٖ یىی اس راٟٞبی ٔٛثز یبددٞی-یبدٌیزی  ٚاعبِغ رسب٘ی ثٕٛلغ ٚسزیغ

شاخصَای ارزیابی سایتَای اوجمهَا:
1
2
3
4
5
6
7
8

 آدرس سبیت ا٘جٕٗ ثزای ایجبد ِیٙه ثز رٚی سبیت اتحبدی ٝارسبَ ضٛد. سبیت اس تٛٙع ٔٛضٛػی وبفی ثزخٛردار ثبضذ. ٔیشاٖ ثبسدیذ اس سبیت ثبال ثبضذ. سبیت در فبغّٞٝبی سٔب٘ی وٛتب ٜث ٝرٚس ضذ ٜثبضذ. دارای ٔذیز یب ٔسئ َٛسبیت ثبضذ ؤ ٝسئ َٛپبسخٍٛیی ث ٝسئٛاالت ٔزاجؼبٖ را داضت ٝثبضذ. ٘سجت ٔغبِت ػّٕی ث ٝوُ ٔغبِت ثبال ثبضذ. اس عزاحی ٌزافیىی ٔٙبست ثزخٛردار ثبضذ. -دارای ِیٙهٞبی ٔفیذ ٙٔ ٚبسجی ثبضذ.

-5جایسٌ بُتریه شبکٍ اجتماعی معلمان فیسیک
ثب تٛج ٝث ٝرضذ رٚس افش ٖٚضجىٞ ٝبی ٔجبسی  ٚدستزسی آسبٖ  ٚثذٔ ٖٚحذٚدیت سٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ،ضجىٞ ٝبی
ٔجبسی (تٍّزاْ  ).... ٚثستزی ٔٙبست جٟت آٔ ٛسضٟبی تؼبّٔی ٕٞ ٚچٙیٗ تؼٕیك ٔغبِت ٔزتجظ ثب تذریس  ٚآٔٛسش
را فزإٛ٘ ٓٞد ٜاست و ٝتٛا٘ست ٝاست ثب ٚجٛد سٔبٖ ا٘ذن ظٟٛر ایٗ فٙبٚری س ٟٓػظیٕی اس ارتجبعبت ثیٗ ثخطی ٚ
یىی اس
ثیٗ فزدی را ث ٝخٛد اختػبظ دٞذ ِذا ثب ٞذف تطٛیك دثیزاٖ  ٚوٙطٍزاٖ آٔٛسضی ایٗ ٔحٛر ث ٝػٛٙاٖ
ٔحٛرٞبی جطٛٙار ٜاتحبدی ٝفیشیه در ٘ظز ٌزفت ٝضذ ٜاست  .ثزای ایٗ أز یه سیٓ وبرت تٛسظ دثیزخب٘ ٝجطٛٙارٜ
تٟیٔ ٝی ٌزدد و ٝثب ٘بْ جطٛٙار ٜفیشیه تٍّزاْ ٔزثٛط ث ٝآٖ ایجبد ٔی ٌزدد.

شاخصُا ي شرایط:
ٞ -1ز ٌزٔ ٜٚتمبضی ثبیذ ایٗ ضٕبر ٜرا ث ٝػٛٙاٖ ػض ٛدػٛت ٕ٘ٛد ٚ ٜضخػی و ٝاس عزیك اتحبدی ٝحضٛر
دارد ثزآٚرد ٔ ٚمبیس ٝای ثیٗ آٖ ٌزٞ ٜٚب ث ٝػُٕ خٛاٞذ آٚرد .
ٌ -2ز( ٜٚیب وب٘بَ) ثبیذ لٛا٘یٗ خبظ خٛد را ثزای ارسبَ ٔغّت داضت ٝثبضذ.
ٔ -3ذیز ٌزٔ ٜٚسئ َٛدػٛت ثٛد ٚ ٜتٛضیحبت وبفی ٚ ٚافی ارائ ٝدٞذ.
ٌ -4ز ٜٚاس تٛٙع ٔٛضٛػی وبفی ثزخٛردار ثبضذ  ٚأىبٖ تؼبُٔ  ٚپزسص  ٚپبسخ ٟٔیب ثبضذ.
 -5تؼذاد اػضبی ٚالؼی ٌز ٜٚیب وب٘بَ اس ٘ 50فز ث ٝثبال ثبضذ (.استفبد ٜاس اح ٞبی افشایص اػضب ٕٔٛٙع است)

4

جشنواره ساالنه فیزیک
ٌ -6ز ٜٚیب وب٘بَ در فبغّٞٝبی سٔب٘ی وٛتب ٜث ٝرٚس ضذ ٜثبضذ.
ٌ -7ز ٜٚدارای ٔذیز یب ٔسئ َٛثبضذ ؤ ٝسئ َٛپبسخٍٛیی ث ٝسئٛاالت یب ٔذیزیت آٖ داضت ٝثبضذ.
٘ -8سجت ٔغبِت ػّٕی ث ٝوُ ٔغبِت ثبال ثبضذ .حتی إِمذٚر ٔغبِت تٛسظ خٛد اػضب ٍ٘برش ضذ ٜثبضذ.

-6تًلیذ محتًای آمًزشی الکتريویکی
ثب تٛج ٝث ٝتبویذ ٚیژ ٜسٙذ تح َٛثٙیبدیٗ ٘ظبْ آٔٛسش ٚپزٚرش ٕٞ ٚچٙیٗ ثز٘بٔ ٝدرسی ّٔی ث ٝتِٛیذ ٔحتٛای
چٙذرسب٘ٝای ٔتٙبست ثب ٘یبس دا٘ص آٔٛساٖ ٔ ٚؼّٕبٖ استفبدٛٞ ٜضٕٙذا٘ ٝاس آٖ  ٚثب ٞذف تٛٙع ثخطی ثٔ ٝزاوش
یبدٌیزی ٕٞزا ٜثب رٚیىزدٞبی جذیذ آٔٛسضی  ٚثٟزٌ ٜیزی اس فٙبٚریٞبی ٘ٛیٗ در تِٛیذ ٔٛاد  ٚرسب٘ٞ ٝبی یبدٌیزی،
سٔیٝٙسبسی ثزای ٔطبروت فؼبَ استبٖ ٞبٔ ،ؼّٕبٖ ٔ ٚزثیبٖ در تِٛیذ ،تىٕیُ  ٚغٙیسبسی ٔٛادٙٔ ،بثغ ،ثستزسبسی
ثزای ثسظ  ٚتٛسؼ ٝتجبرة  ٚاثتىبرات ٔؼّٕبٖ ٔ ٚزثیبٖ در عزاحی ،سبخت  ٚارسضیبثی ٔٛاد ٙٔ ٚبثغ یبددٞی ٚ
یبديیزی در راستبی تٛإ٘ٙذسبسی ٔذرس ٝجٟت ایفبی ٘مص اغّی ٔ ٚحٛری در ٘یُ ثٚ ٝضغ ٔغّٛة ٔٛردتٛج ٝلزار
داد السْ ث٘ ٝظز ٔی رسذ  .در ایٗ راستب ا٘تخبة ثٟتزیٗ آثبر در سٔی ٝٙتِٛیذ ٔحتٛای آٔٛسضی اِىتز٘ٚیىی  ٚاپّیىطٗ
ٞب ثب اٞذاف سیز عزاحی ضذ ٜاست:
 -1تٛسؼ ٚ ٝتؼٕیك فز ًٙٞاستفبد ٜاس فٙبٚری اعالػبت  ٚارتجبعبت در فزآیٙذ یبددٞی ،یبدٌیزی  ٚتِٛیذ ٔحتٛای
اِىتز٘ٚیىی
 -2ایجبد سٔیٙٔ ٝٙبست ثزای ضٙبسبیی  ٚپزٚرش تٛإ٘ٙذی ٞبی ٔؼّٕبٖ  ،دا٘طجٔ ٛؼّٕبٖ ٔ ٚذرسبٖ در تِٛیذ ٔٛاد ٚ
رسب٘ٞٝبی اِىتز٘ٚیىی یبدٌیزی
 -3تِٛیذ ٔٛاد  ٚرسب٘ٞٝبی یبدٌیزی ٔتٗاست ثب ٘یبس ٔؼّٕبٖ  ٚدا٘ص آٔٛساٖ  ٚاستفبد ٜاس آٖٞب در فزآیٙذ تذریس
 -4تٛأٖٙذسبسی ٔذرس ٝثزای ایفبی ٘مص اغّی ٔ ٚحٛری در ٘یُ ثٚ ٝضغ ٔغّٛة در تِٛیذ  ٚثٟز ٜثزداری اس ٔٛاد ٚ
رسب٘ٞٝبی یبدٌیزیٔ ،زاوش ٙٔ ٚبثغ ٔتٛٙع یبدٌیزی
 -5ایجبد سٔیٙٔ ٝٙبست جٟت تِٛیذ ٔحتٛای اِىتز٘ٚیىی خبظ دا٘صآٔٛساٖ ثب ٘یبسٞبی ٚیژٜ

شاخصُا ي شرایط:
-1تِٛیذ درسافشارٞبی آٔٛسضی غزفبً ٔتٙبست ثب ٔٛضٛػبت وتبةٞبی درسی
 -2آثبر ٔی تٛا٘ذ ضبُٔ ثخصٞبی وٛچىی اس یه ٔحتٛا ٔب٘ٙذ یه آسٔبیص یب یه پذیذ ٜفیشیه ٔ ... ٚیثبضذ وٝ
ثٝغٛرت ٔحتٛای اِىتز٘ٚیىی تؼبّٔی یب اپّیطىیطٗ تِٛیذ ٌزدیذ ٜاست ،ثبضذ.
٘-3زْافشارٞب  ٚاپّیىطٟٙبی عزاحی ضذٔ ٜی تٛا٘ذ ثبسی  ٚسزٌزٔی آٔٛسضی ثب تأویذ ثز ٔفبٞیٓ وتبة ٞبی درسی
ثبضذ.
-4اس ضزوتوٙٙذٌبٖ ٔحتزْ ا٘تظبر ٔی رٚد ٔٛاد  ٚرسب٘ٞ ٝبی تِٛیذضذ ٜخٛد را پیزأ ٖٛآٖ دست ٝاس ٔفبٞیٓ
وتبةٞبی درسی و ٝاس ٘ظز تذریس  ٚیبدٌیزی ٘یبسٔٙذ تٛج ٝثیطتز ثٛد ٚ ٜتطخیع دادٔ ٜی ضٛد وٚ ٝجٛد ٔٛاد ٚ
رسب٘ٞٝب ٔی تٛا٘ذ ث ٝغٙی سبسی ٔحتٛای وتبة درسی  ٚتسٟیُ أز یبدٌیزی وٕه ٕ٘بیذ ،سبسٔبٖ داد٘ ٚ ٜسجت ثٝ
تِٛیذ آٖ الذاْ ٕ٘بیٙذ.
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-5آثبر تِٛیذی ثبیذ ٔحػ َٛفؼبِیت خاللب٘ ٝفزدی  ٚیب ٌزٞٚی دا٘ص آٔٛسأٖ ،ؼّٕبٖ ،دا٘طجٛیبٖ ٔ ٚذرسبٖ ثبضذ ٚ
اس خذٔبت ضزوت ٞبی خػٛغی در تِٛیذ آٖ استفبد٘ ٜطذ ٜثبضذ

 ( .استفبد ٜاس ٔحػٛالت تِٛیذ دیٍزاٖ ٔب٘ٙذ

فّصٞبی خبرجی ٘جبیذ ثیطتز اس  30درغذ وُ ٔحػ َٛتِٛیذی ثبضذ).
-6أتیبس اثز تِٛیذی لجالً ثٞ ٝیچ ارٌبٖ دِٚتی  ٚیب خػٛغی ٚاٌذار ٍ٘زدیذ ٜثبضذ.
-7در عزاحی ٘زْافشار ارسبِی جٟت ارائٔ ٝحتٛا ثبیذ اس ضیٜٞٛبی تؼبّٔی (آٔٛسش د ٚسٛی )ٝدر حذ لبثُلج َٛاستفبدٜ
ٌزدد.
٘ -8زْ افشارٞبی تِٛیذی ثبیذ ثذ ٖٚلفُ  Open Source ٚثبضذ.
-9ضزوت وٙٙذٔ ٜی ثبیست فیّٕی یه دلیم ٝای اس ٔزاحُ سبخت ٘زْ افشار

داضت ٝثبضذ تب در غٛرت ٘یبس ثٝ

دثیزخب٘ ٝارسبَ ٕ٘بیذ.

-7تجربٍ مًفق آمًزشی
اضتزان ٌذاری تجزثٞ ٝبی ٔٛفك ثب ٞذف ارتمب ػّٕىزد در ٞز حٛس ٜثب استفبد ٜاس اثشارٞبی در ٖٚسبسٔبٖ  ٚثزٖٚ
سبسٔب٘ی خٛد ٔٛجت تسزیغ در ٘یُ ث ٝاٞذاف اس پیص تؼییٗ ضذ ٜثذ ٖٚآسٔ ٚ ٖٛخغبٞبی ٔىزر ٔی ٌزدد  .در ایٗ
راستب ثب تٛج ٝث ٝحسبس ثٛدٖ ر٘ٚذ آٔٛسش ٔخػٛغب در ٔجبحث ػّ ْٛتجزثی  ٚفیشیه جٟت افشایص ثٟزٚ ٜری ٚ
حس رضبیت ٔٙذی ثیطتز در تفٟیٓ ٔغبِت ث ٝدا٘ص آٔٛساٖ ٔحٛر تجزثٛٔ ٝفك آٔٛسضی ث ٝجطٛٙار ٜسبال٘ ٝفیشیه
اضبفٌ ٝزدیذ ٜاست.

شاخصُا ي شرایط:
 - 1آیب ایٗ تجزث ٝدر چ ٝسغحی  ٚدر چٔ ٝذ سٔب٘ی اجزا ضذ ٜاست؟
 - 2در ایٗ تجزث ٝچٛ٘ ٝآٚری یب ایذ ٜای جذیذ  ٚثذیؼی ٟ٘فت ٝاست؟
 - 3آیب در ٌذر سٔبٖ ث ٝتذریج ثٟجٛد یبفت ٝاست یب ضٕب ثب اِٟبْ اس تجزث ٝدیٍزی اجزا ٕ٘ٛد ٜایذ؟
ٙٔ - 4بفغ ٔبِی  ٚغیز ٔبِی ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ح ٜٛتٛسؼ ٚ ٝپیطزفت ایٗ تجزث ٝث ٝغٛرت ػبْ ضزح داد ٜضٛد.
 - 5حبغُ تجبرة آٔٛسضی ضخع ٘ٛیسٙذ ٜیب ٘ٛیسٙذٌبٖ در فیشیه ثبضذ.
 - 6فزٔت ٔمبِ ٝػّٕی تزجیحب الذاْ پژٞٚی را رػبیت ضٛدشد ( .ػٛٙاٖ ،چىیذ ،ٜعزح ٔسئّ٘ ، ... ،ٝتیجٌ ٝیزی ٔزاجغ )
 - 7ثبس٘ٛیسی  ٚوپی ثزداری اس سبیتٞبی ایٙتز٘تی ٘جبضذ.

