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آزمایش شماره ی 15
زمان اجرا 20 ساعت آموزشی

 
 

ارائه ی پروژه

ارائه ی گزارش پروژه های معرفی شده در آزمایش شماره ی 7

هدف کلی آزمایش
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1- به ســؤال های نظری و کارگاهی آزمایش شماره ی )14( 
پاسخ دهد.
نکات مهم: 

• گزارش کار پروژه می بایستی به صورت الگوی تعریف شده 
در همین آزمایش تنظیم شود.

• نظــر به اینکه در یک کالس 30 نفره )تعداد 7 یا 8 گروه(، 
نصف کالس می توانند پروژه ی مخابراتی ارائه کنند، لذا عماًل 
810 دقیقه زمان اختصاص داده شــده به این پروژه به شرح 

زیر تقسیم می شود:
• توضیــح روند ارائه ی پروژه توســط معلم و معرفی پروژه ها 
90 دقیقه، زمان اختصاص داده شده برای هر گروه پروژه در 

حدود 85 دقیقه.
• مــوارد زیر را هر گــروه پروژه در زمان تعیین شــده اجرا 

خواهند کرد.
• زمان های اختصاص داده شده در اهدافی که در زیر خواهد 
آمــد مربوط به هر گروه پروژه اســت. بنابراین برای تعداد 8 
گــروه، زمــان کل اختصاص داده شــده 680=85×8 دقیقه 

خواهد بود.

2- مدار پروژه ی تعریف شده در آزمایش شماره ی 7 را به طور 
خالصه شرح دهد.

3- فرآیند ساخت پروژه را با ذکر جزئیات تشریح کند.
4- پروژه ی ساخته شده را راه اندازی کند.

5- عملکرد پروژه را برای هنرجویان شرح دهد.
6- مشــکالتی که در فرایند ساخت پروژه با آن برخورد کرده 

است را تحلیل کند.
7- نحوه ی برطرف کردن مشکالت را توضیح دهد.

8- گزارش کار پروژه ی خود را به طور خالصه شــرح دهد و 
تحویل معلم آزمایشگاه نماید.

9- به سؤاالت هنرجویان پاسخ دهد.
10- گــزارش کار جامع از مراحل عملی و آزمایش تهیه کند 

و آن را در دفتر گزارش کار آزمایشگاهی بنویسد.
11- گزارش کار را به طور کامل، مستند و دقیق ارائه کند.

12- اهداف تعیین شــده در حیطه ی عاطفی که در آزمایش 
)1( آمده است را اجرا کند. 

هدف های رفتاری پس از پایان اجرای این آزمایش از فراگیرنده انتظار می رودکه:

برای ارائه ی پروژه به نکات زیر توجه فرمایید:
1- گزارش پروژه الزم است براساس الگوی تعریف شده در همین آزمایش، تنظیم و تحویل شود.

2- نظر به این که در یک کالس 30 نفره که به 15 گروه تقســیم می شــوند، تعداد 7 یا 8 گروه )نصف 
کالس( می توانند پروژه الکترونیکی انتخاب کنند )ســایر هنرجویان در کارگاه و آزمایشــگاه مخابرات پروژه 
الکترونیکی را ارائه خواهند کرد(، لذا زمان 900 دقیقه اختصاص داده شده به این پروژه بین گروه ها به شرح 

زیر تقسیم می شود:
85 دقیقه  •  توضیح روند ارائه پروژه توسط معلم       

85 دقیقه )جمعاً 680 دقیقه( •  زمان اختصاصی برای ارائه پروژه توسط هر گروه  

نکات مهم اجرایی پروژه
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1-15- اطالعات اّولیه

همان طور کــه اطالع دارید، در آزمایش شــماره ی 
7، تعدادی پروژه معرفی شــده و توسط هنرجویان به اجرا 
درآمده اســت. در این آزمایــش هنرجویانی کــه به تهیه 
و اجرای پــروژه اقدام کرده اند، پروژه های خود را به ســایر 
هنرجویان ارائه می دهند. از آن جا که در آزمایش شــماره ی 
7 اشــاره شده است، که نحوه ی تنظیم دستور کار پروژه در 
آزمایش شماره ی15 بیان می شود. در این قسمت به تشریح 

نحوه ی تنظیم گزارش کار می پردازیم.

گزارش کار پروژه از مســتنداتی اســت که می تواند 
در آینده برای هنرجویان مورد اســتفاده قــرار گیرد و پُلی 
برای ارتباط با دنیای کار باشــد. در زیر مشــخصات گزارش 
پروژه بیان می شود. ضمناً زمانی پروژه قابل ارائه خواهد بود 
که گزارش آن بر مبنای دســتورالعملی که در ادامه می آید 

تنظیم شود.

1-1-15- روی جلد پروژه باید نام پروژه، نام هنرجو، 
نام اســتاد پروژه، نام هنرستان و سال تحصیلی مربوطه قید 

شود )شکل 15-1(.

هنرستان: . . .

پروژه ی کــارگاه و آزمــایشگاه 
الکترونیک عمومی

منبع تغذیه ی صفر تا 30 ولت

مجری: . . .

استاد پروژه: . . .

13XX-XX سال تحصیلی

شکل 1-15- تنظیم روی جلد پروژه 

2-1-15- در صفحه ی اول پروژه »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم« با فونت مناسب آورده شود.

3-1-15- در صفحــه ی دّوم پروژه، طرح روی جلد 
تکرار شود. 

4-1-15- صفحات ســوم و چهارم به فهرست پروژه 
اختصاص داده شود )شکل 15-2(.

فهرست

عنوان         صفحه
. . .        . . .  -1
. . .        . . .  -2
. . .        . . .  -3

.

.

.

شکل 2-15- فهرست پروژه 

5-1-15- در صفحــه ی پنجم عنوان پروژه  با فونت 
درشت حروف نگاری شود.

6-1-15- در صفحه ی ششــم مقدمــه ای راجع به 
پروژه و ســبب انتخاب موضوع، کاربرد و مشکالت مرتبط با 
آن آورده شود. در این مقدمه می توانند از کسانی که با آنان 
همکاری کرده اند، تشــکر نمایند و حتی می توانند آن را به 
اعضــای خانواده یا فرد مورد عالقه ی خود تقدیم کنند، مثاًل 

بنویسید:

این پروژه را به پدر و مادرم تقدیم می کنم تا شاید 
توانسته باشم جزئی از زحمات آنان را قدردان شوم.

7-1-15- بعد از مقدمه، تشریح نقشه ی پروژه می آید 
که باید نقشه ی پروژه نیز در آن ترسیم شود.

8-1-15- مراحل ســاخت پروژه به طور دقیق بیان 
می شود. الزم است در فرآیند نوشتن گزارش پروژه مسئله ی 
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صفحه بندی و رعایت فونت ها و تیترها رعایت شود. به عنوان 
الگو می توانید از روش فهرست بندی و تیتربندی کتاب های 

درسی استفاده کنید.

9-1-15- مشکالت ناشی از فرآیند ساخت پروژه در 
عنوانی مستقل می آید و باید به طور دقیق تشریح شود.

10-1-15- طراحی مدار چاپی و نحوه ی ساخت آن 
نیز عنوان بعدی خواهد بود. تصاویری از مراحل ساخت مدار 
چاپی، هم چنین تصویر مدار چاپی نهایی ساخته شده را در 

این قسمت درج نمایید.

11-1-15- به مراحل مونتاژ و آماده کردن مجموعه 
نیز عنوان جداگانه ای اختصاص دهید و ضمن تشریح مراحل 

مونتاژ، تصویری از بُرد مونتاژ شده را بیاورید.

12-1-15- راه انــدازی و عیب یابــی نیز از عناوینی 
است که در گزارش پروژه به صورت مستقل می آید و کلیه ی 

فرآیندها در آن بیان می شود.

13-1-15- در عنــوان پایانی مــوارد و کاربرد آن 
به طور دقیق بحث می شود.

14-1-15- در صفحــه ی آخر گزارش پروژه، منابع 
و مآخذ استفاده شــده با ذکر نام مؤلف و ناشر و سال چاپ 

به طور دقیق می آید.

اســتفاده از منابع چاپ شده به شرطی مجاز است 
که توســط ناشر در صفحات اولیه ی کتاب اعالم شده 
باشد. در صورتی که با جمله ای به صورت زیر برخورد 
کردیــد، آن منبع را مورد  اســتفاده قرار ندهید؛ زیرا 

مشکالت قانونی خواهد داشت:

»اســتفاده از مطالب این کتاب ممنوع است و 
پیگرد قانونی دارد«.

توجه کنید

2-15- دستورهای حفاظتی و ایمنی

▲ کلیه ی دســتورهای حفاظتی و ایمنی بیان شده 
در آزمایش های قبلی را مجــدداً مطالعه کنید و آن ها را در 

فرآیند کار، عماًل به کار ببرید.

▲ برای طراحی مدار چاپی به دستورهای حفاظتی 
و ایمنــی مربوط به آن توجه کنید و آن هــا را عماًل به کار 

ببرید.

▲ در فرآیند مونتاژ دستگاه، دستورهای حفاظتی و 
ایمنی مربوطه را به طور دقیق رعایت و اجرا کنید.

▲ هنگام راه اندازی و ارائه ی پروژه در حضور جمع، 
مراقب باشــید تا سیم های دســتگاه را به طور صحیح اتصال 

دهید. بهتر است از قبل این کار را تمرین کنید.

3-15- استفاده از نرم افزار 

( مشخص شده است  مواردی را که با ستاره )
در کتــاب گــزارش کار و فعالیت های آزمایشــگاهی 

بنویسید.

توجه کنید

1-3-15- هدف کلی آزمایش را بنویسید. 

2-3-15- در صورت نیاز از نرم افزارهای آموزشــی 
استفاده کنید.

4-15- قطعات، مواد، ابزار و تجهیزات مورد 
نیاز
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5-15- مراحل اجرای آزمایش

هنــگام ارائه ی پروژه باید اعتماد به نفس داشــته 
باشید و از ساخته ی خود به طور منطقی دفاع کنید. با 
صبر و حوصله به پرسش های هنرجویان و معلم خود 
گوش دهید، سپس برای پاسخ، اقدام کنید. تحت هیچ 
شرایطی در مقابل پرسش گر جبهه ی مخالف نگیرید.

توجه کنید

1-5-15- راجع به نحوه ی ارائه پروژه، به توضیحات 
معلم آزمایشــگاه به دقت گوش دهید و نکات اجرایی آن را 

یادداشت کنید.

2-5-15- در کلیه ی جلســات ارائه ی پروژه حاضر 
شــوید و تجربه کســب کنید تا بتوانید پــروژه ی خود را با 

کیفیت عالی ارائه نمایید.

3-5-15- زمــان ارائــه ی پروژه خود را یادداشــت 
کنید.

4-5-15- نقشــه ی پروژه را در کتاب گزارش کار و 
فعالیت های آزمایشگاهی ترسیم کنید.

5-5-15- وســایل و تجهیزات مــورد نیاز را در روز 
ارائه ی پروژه از قبل آماده کنید.

6-5-15- بــرای این که در خالل ارائه ی پروژه دچار 
مشکل نشوید گزارش آن را در منزل، چند بار تمرین کنید.

7-5-15- قبل از ارائه ی پروژه، یک بار دیگر مدار را 
راه اندازی و از صحت کار آن، اطمینان حاصل کنید.

8-5-15- ارائه ی پروژه را به گونه ای برنامه ریزی 
کنیــد که در زمــان تعیین شــده بتوانیــد آن را به پایان 

برسانید.

9-5-15- در صــورت امکان، پروژه ی خود را از 
قبل با تعدادی از هنرجویان در میان بگذارید و از پرسش های 

آنان اطالع حاصل نمایید و پاســخ مناســب را از قبل  برای 
آن تهیه کنید.

10-5-15- در صورتی که به سؤالی نمی توانید 
پاســخ دهید، از معلم آزمایشگاه و ســایر هنرجویان کمک 

بخواهید.

6-15- نتایج آزمایش 

کلیــه ی هنرجویان ارائــه کننده ی پروژه و ســایر 
هنرجویان الزم است نقشه ی پروژه، خالصه ی شرح آزمایش 
و نتایج آن را در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی 

درج نمایند.

هنرجویان ارائــه کننده ی پــروژه در این مرحله 
نقشه ی پروژه خود را ترســیم نمی کنند، ولی ترسیم 

نقشه های مربوط به سایر پروژه ها الزامی است.

توجه کنید

الگوی پرسش

7-15- الگوی پرسش 

ضرورت دارد هنرجویان ارائه کننده ی پروژه حداقل 
5 ســؤال و پاسخ های مربوط به آن ها را که در جلسه ارائه ی 
پروژه مطرح می شود، در بندهای 1-7-15 تا 8-7-15 درج 

نمایند. 

8-15- ارزش یابی  

ارزش یابی پروژه به تدریج و در طی مراحل انجام 
و ارائه ی آن صورت می گیرد.

ارزش یابی


