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ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮز
ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳــﯽ ﻣﻠﯽ ،درس »ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری« ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﺮای ﺷــﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ در درس ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﻳﮥ ﺷﺸﻢ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻳﺪ .در ﭘﺎﻳﮥ
ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
درس ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ را درﺑﺎرۀ ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ در درسﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺷــﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷــﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻴﺪ و در آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﺳﺖ اﻳﻦ درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ و روزﻣﺮه را ﺑﺎ ﭼﻴﺮﮔﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و از اﻳﻦ راه ﺑﺮاى ﺧﻮد
درآﻣﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ روش ﭘﻮدﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﻳﮏ ﺷﻐﻞ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮاى ﻫﺮ ﮐﺎر ﻓﻨﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻼﺳﯽ ،ﮐﺎر ﻏﻴﺮ ﮐﻼﺳﯽ ،ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
ﻣﻬﻢﺷﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎر ﮐﻼﺳــﯽ:ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان را ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﻼس ﻳﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻳﺎ در ﮔﺮوه دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ .در اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮان ،ﺗﺤﻤﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ،ﻣﺸــﺎرﮐﺖ و
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﺎر ﻏﻴﺮ ﮐﻼﺳــﯽ :ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ در
ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد .از اﺟﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎر و ﻣﺴــﺘﻨﺪاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﮥ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﻧﺸﺎن
دﻫﻴﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺮاى ﮐﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی آنﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎ ﺷــﻤﺎ ﺑﺮای اﺟﺮاى ﮐﺎر ﭼﻬﺎر ﮔﺎم را ﻃﯽ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴــﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳــﺖ ﻣﻰآورﻳــﺪ .آنﮔﺎه ﭘﺲ از دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪی و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ،ﮔــﺰارش آن را ﺑﻪﺻﻮرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻴﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ:در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻳﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰی ،ﮐﺎر دﻳﮕﺮی را ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن در
اﺧﺘﻴﺎر دﺑﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺑﻴﺮﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه ،اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
ﭘﺮوژه :در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺷــﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻴﻢﺳــﺎل ﻳﮏ ﻣﻮﺿــﻮع را از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدی ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﻟﺨﻮاه ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و در ﻃﻮل ﻧﻴﻢﺳــﺎل ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ،ﭘﺮوژۀ
ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻢﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﮐﺎر ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﻴﺮ اراﺋﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻳﺎزده ﭘﻮدﻣﺎن ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎزارﭼــﻪ :ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ آنﻫﺎ را در ﺷــﺮاﻳﻂ ﺷﺒﻴﻪﺳــﺎزی ﺷــﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻴــﺪ .راه اﻧﺪازی ﺑﺎزارﭼﻪ
ﻛﺎریﺳــﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻧﻴﻢﺳــﺎل ﻳﺎ آﺧﺮ ﺳــﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ در ﻳﻚ روز ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻳﻚ ﻏﺮﻓﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻏﺮﻓﻪ ،ﻛﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ .در
اﻳﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮﺧﯽ از ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
آﻣﻮزش و ارزﺷــﻴﺎﺑﯽ اﻳﻦ درس ،ﻋﻤﻠﯽ ﺳــﺖ و ﺑﺮاﻳﺶ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷــﻮد .در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﭘﻮدﻣﺎن و
ﭘﺮوژه را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻮارد ارزﺷﻴﺎﺑﻰ
ﺷﺮح ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻮدﻣﺎن

اﺑﺰار
ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ +ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی

ﭘﻮدﻣﺎن
ﭘﺮوژه

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ،ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی و
ﻧﻮآوری
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی درﺳﺖ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ
رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ

اﺟﺮاى ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و اﺟﺮای درﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
اﺟﺮاى ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی درﺳﺖ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ
ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزارﭼﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی

ﻣﺸﺎﻫﺪه +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  +ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ

ﺑﺮای درس ﻛﺎروﻓﻨﺎوری ،ﺑﺴــﺘﮥ آﻣﻮزﺷــﯽ ﺷــﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎب درﺳﯽ ،
راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ ،ﻓﻴﻠﻢ و ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﻮزﺷــﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
دﺑﻴﺮان و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺆﻟﻔﺎﻥ

اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژه
ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ درس ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻫﺪاف و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی زﻳﺮ اﺧﺘﺼﺎص دارد:
 ﺳﻮدﻣﻨﺪی وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛
 ﺑﻬﺮه وری و اﺳﺘﻔﺎدۀ درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ؛
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش؛
 ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،واﻗﻌﯽ در ﺑﺎرۀ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش؛
 ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان؛
 ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﻣﻮزش داده ﺷﺪه در ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎی درس.
در اﻳﻦ درس ،دﺑﻴﺮﺗﺎن آن ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎ و ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳــﯽ اﺳﻨﺎد ،ارزﺷﻴﺎﺑﯽ و ﻧﻤﺮهﮔﺬاری
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻼک ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژه ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ،ﻧﻤﻮﻧﮥ دﻟﺨﻮاﻫﻰ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪﮐﻪ ﺑﺮای دو ﻳﺎ ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮ
از ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮوژۀ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﺎمﻫﺎی ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻧﺘﺨﺎب

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺎز

ر ه ﺣﻞ

آزﻣﺎﻳﺶ
و ﺑﻬﺒﻮد

اراﺋﻪ و ﺛﺒﺖ
ﻣﺤﺼﻮل

وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه


ﺿﺮورت اﺟﺮای ﮐﺎر



اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ



اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺑﻴﺮ



ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر



ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺎر در ﮔﺮوه



زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﺎر

ﺑﺮرﺳﯽ و
ر ﺋﻪ ر هﺣﻞﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ
اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻴﺎز
و ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛﺎرﻫﺎ



اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ



اﺟﺮاى ﭘﺮوژه



ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزارﭼﻪ و اراﺋﮥ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻏﺮﻓﮥ ﮔﺮوه

ﭼﻨﺪﭘﺮوژۀ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻱ

ﺟﺎ روزﻧﺎﻣﻪای

ﻧﻴﻤﮑﺖ ﮔﻠﺪان دار

رﺣﻞ

ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ

ﺟﺎ ﮔﻠﺪاﻧﯽ

ﺟﻌﺒﻪ ﻟﻮازم

ﭘﺎ دری

ﮔﻠﺪان ﭼﻮﺑﯽ

ﻋﺮوﺳﮏ

ﻧﻤﻮن ﺑﺮگ ﭘﺮوژه
ﻧﺎم ﭘﺮوژه............................................................. :
ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ............................................:
ﻧﺎم دﺑﻴﺮ............................................ :
ﻧﺎم ﮔﺮوه............................................ :

ﺟﺎی ﻋﮑﺲ

ﺟﺎی ﻋﮑﺲ

ﺟﺎی ﻋﮑﺲ

ﺟﺎی ﻋﮑﺲ

ﭼﮑﻴﺪهای در ﺑﺎرۀ ﭘﺮوژۀ ﺷﺎﻣﻞ:


ﺿﺮورت اﺟﺮای ﭘﺮوژه،



ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﭘﺮوژه،



ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮوش ﭘﺮوژه،



ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط دارد،



ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ 1

ﻧﻮآورﻱ و ﻓﻨﺎورﻱ

گ

ر

ن

ور د

در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را در

در
»

«

اﺧﺘﺮاع ،ﻧﻮآوری،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﻨﺎوری اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻢ
وﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﺪ:
 آﻣــﻮزش و ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴــﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟــﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ
اﻧﺘﻘﺎدی ،ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮآوری و ﺳﻴﺴﺘﻢ؛



اﻳﺪهﭘﺮدازی ،ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﻴﺖ؛



اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ؛



ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی درﺳﺖ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ؛



ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و اﺟﺮای درﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎ.
۱

 -۱-۱اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ وﺳــﺎﻳﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸــﻢ آن ﻫﺎ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮای
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎور دارم اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﺮع اﻳﻦ وﺳــﺎﻳﻞ  ،اﻳﺪۀ ﻧﻮ ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻳﮏ
ﻣﺨﺘﺮع ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.
اﺧﺘﺮاع ﻳﺎ آﻓﺮﻳﻨﺶ  ،ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻓﮑﺮ و اﻳﺪۀ اﻓﺮاد اﺳــﺖ .اﻓﺮادى ﮐﻪ روش ﻳﺎ ﭼﻴﺰی را ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺟﻮدﻣﯽآورﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﯽآﻓﺮﻳﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻳﮏ ﮐﺎر دﺷــﻮار را آﺳــﺎن ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﮏ اﺧﺘﺮاع ﻳﺎ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﺧﺘﺮاﻋﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮآوری ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری
ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳــﺘﺎﻧﻢ ،ﻳﮏ ﮔﺮوه ﺗﺸــﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﭼﻨﺪ اﺧﺘﺮاع را ﮐﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﺟﺪول  ، ۱ ۱ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺪف
از اﺧﺘﺮاع آنﻫﺎ ،ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﻴﻢ.
ﺟﺪول ۱-۱
ﻧﺎم اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری

ﻫﺪف از اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری

روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺨﺘﺮع و ﻧﻮآور ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدِ ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺑﺮرﺳﯽ روش ﮐﺎر وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﺧﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ روش ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺖ.
 ١ ١ ١اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﺑﻴﻦ راه ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑــﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﯽاﻧﺪﻳﺸــﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻮﺟﻮدات ،آﻓﺮﻳﻨﺶ ،درﺧﺘﺎن ،ﮐﻮهﻫﺎ ،آﺳﻤﺎن و ﺧﻴﻠﯽ ﭼﻴﺰﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،اﻳﺪه و ﻓﮑﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺎر اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ ﭼﻴﺴــﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﺨﺘﺮع آنﻫﺎ ﮐﻴﺴــﺖ؟وآﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﺧﺘﺮاع از ﻃﺒﻴﻌﺖ
اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ؟
ﺷﻜﻞ ١ ١

۲

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﺮاع اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از ﻃﺒﻴﻌﺖ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪ اﺧﺘﺮاع اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از آﻓﺮﻳﻨﺶ را در ﺟﺪول  ۱ ۲ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول ۱-۲
اﺧﺘﺮاع اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از آن

ﻧﺎم آﻓﺮﻳﺪه ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﯽ

دورﺑﻴﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ

ﭼﺸﻢ

ﭼﺎﻗﻮ
ﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت

 ١ ١ ٢ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻧﻮآوران در ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد،
روشﻫﺎ و اﻳﺪهﻫﺎی ﻧﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳــﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر
وﺳــﺎﻳﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﮏ اﻳﺪۀ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮ ﺑﺪﻫﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ وﺳﻴﻠﮥ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﻢ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دوﭼﺮﺧﻪ را ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﺑﻴﻨﻢ
ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎﺗــﯽ در دوﭼﺮﺧﻪ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای
اﺧﺘﺮاع دوﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﻳﺎ وﻗﺘﯽ
ﻳﮏ اﺳــﺒﺎبﺑﺎزی را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از روش ﮐﺎر آن
آﮔﺎه ﺷﻮم.

ﺷﻜﻞ ٢ ٢

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﺟﺰای ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ
ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻦ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﮥ دﻟﺨﻮاه ،ﺟﺪول  ۱ ۳را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول ۱-۳
ﻧﺎم وﺳﻴﻠﻪ:
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ وﺳﻴﻠﻪ

وﻇﻴﻔﮥ ﺑﺨﺶ

اﺟﺰای ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺨﺶ

اﺟﺰای ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺨﺶ

۳

 ١ ١ ٣ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻧﻮآوران
ﺷــﺎهﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی ﺑﺮای رﻓﺎه ﻣﺮدم و ﻟﺸــﮑﺮﻳﺎن ﺧﻮد ،ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
دﻳﮕــﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ واﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻧﺎن داﺷــﺘﻨﺪ ،از ﺷــﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از داﻧﺸــﻤﻨﺪان آن زﻣﺎن ﺑﻮد،
ﺧﻮاﺳــﺖ ﭼﺎرهای ﺑﻴﺎﺑﺪ .ﺷــﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ،
اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری ﺟﺎﻟﺒﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮد .اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری او ﺗﻨﻮر ﻧﺎن ﺳــﻨﮕﮏ ﺑﻮد و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ
ﺷــﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻳﺎن ﺷــﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم و ﻧﻴﺎز ﺳــﺮﺑﺎزان ﻧﺎن ﺑﭙﺰﻧﺪ .ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ از ﻧﻈﺮ ﻣﺰه و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎنﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﺮاع و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ روش و اﻳﺪهﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮم و

ﺷﻜﻞ ١ ٣

در اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری ﺧﻮد از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﻢ.
ﺑﺮرﺳﯽ
در ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺮع اﻳﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻧﻮآوریﻫﺎﻳﯽ داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﺪول  ۱ ۴را ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول ۱ ۴
ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ و ﻧﻮآوران

اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری

ﻫﺪف از اﺧﺘﺮاع و ﻧﻮآوری

ﺣﻤﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺷﻤﻊ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن
ﺧﻮارزﻣﯽ

 ١ ١ ٤ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺮع و ﻧﻮآور ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد را ﭘﺮورش دﻫﻴﺪ .ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ وﺟﻮد دارد.
ﺳﻪ ﺷﻴﻮۀ زﻳﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ و آنﻫﺎ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ( ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎری
در اﻳﻦ روش ﺷــﻤﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﻴــﺰ ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎری ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻳﺪ .اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷــﻮد اﻳﺪهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻴﻦ ﭼﺮخ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎری ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد:


ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار



ﭼﺮخ ﺻﻨﺪﻟﯽ دار



ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺮخ



 )....................................اﻳﺪۀ ﺷﻤﺎ(



)اﻳﺪۀ ﺧﻮد را ،ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭼﺮخ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ،در ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺸﻴﺪ(.
۴

؟
ﺷﻜﻞ ١ ٤

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد ﺟﺪول  ۱ ۵را ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺎ روﺷــﯽ ﮐﻪ دوﺳــﺖ دارﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﺘﻮن اول و ردﻳﻒ اول ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻴﺪ .ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺑﺎزی اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول ۱-۵
ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﮐﺘﺎب
ﮐﻔﺶ
ﮔﻞ

ﭼﺮخ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺮخ

ﺑﺎل

ﺧﻮﺷﻤﺰه

ﺑﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻞ

ب( ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﯽ )ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی(
در اﻳﻦ روش ﻳﮏ ﮔﺮوه در ﺑﺎرۀ ﻣﺴــﺌﻠﻪای اﻳﺪهﻫﺎ و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﻳﺮاد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ  .آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﺪهﻫﺎ و ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺑﻴﺸــﺘﺮ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺠﻴﺐ و ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی

ﺷﻜﻞ ١ ٥

ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸــﮑﻴﻞ دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺑﻴﺮ ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮارد زﻳﺮ و اﻳﺪهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ،روش ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ را
زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۱

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﺣﻴﺎط ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟
۵

۲

ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮﻫﺮش ،ﮔﻢ ﻧﮑﻨﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟

۳

.................................................................................
ﺑﺮﮔﮥ اﻳﺪه ﭘﺮدازی ﺑﺎ روش ﺑﺎرش ﻓﮑﺮ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه........................................ :ﺗﺎرﻳﺦ ........... :ﺳﺎﻋﺖ...........:
ﻣﻮﺿﻮع.............................................................................. :
اﻳﺪهﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه:
....................................................................................... ۱
...................................................................................... ۲
...................................................................................... ۳
ﭘﺮﺳﺶ

اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻇﺮف ﺳــﻪ و ده ﻟﻴﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ دو
ﻇﺮف ۸ ،ﻟﻴﺘﺮ آب از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﺪ؟

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ روش ﺳﻮم ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺷﻜﻞ ١ ٦

روش ﺳــﻮﻣﯽ را ﮐﻪ دﺑﻴﺮ ﺳــﺮ ﮐﻼس آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ در ﮔﺮوه اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ،
ﺳﭙﺲ آن را در ﺑﺮﮔﮥ زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺑﺮﮔﮥ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎ روش ............
ﻧﺎم ﮔﺮوه......................................... :ﺗﺎرﻳﺦ ............... :ﺳﺎﻋﺖ..............:
ﻣﻮﺿﻮع.................................................................................. :
ﮐﺎرﻫﺎ:
..........................................................................................
..........................................................................................
۶

 ١ ١ ٥روش ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ
ﻳﮑــﯽ دﻳﮕﺮ از روشﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺧﺘﺮاع و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳــﺎﺧﺖ اﺳــﺖ .ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ در ﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺤﮥ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ

اﻧﺘﺨﺎب

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺎز

راه ﺣﻞ

آزﻣﺎﻳﺶ
و ﺑﻬﺒﻮد

اراﺋﻪ و ﺛﺒﺖ
ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﺮرﺳﯽ و
اراﺋﮥ راهﺣﻞﻫﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ
اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻴﺎز
و ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛﺎرﻫﺎ

ﺷﻜﻞ ١ ٧

ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎک دﺳﺘﯽ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎک دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد روش زﻳﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ:
 ۱ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺎز )ﭼﺮا ﺳﺎک دﺳﺘﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ و (...؛
 ۲ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻴﺎز و ﻣﺴﺌﻠﻪ )ﺳﺎک دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻘﺪر ﺟﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ وزﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و (...؛
 ۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺟﺮاى ﮐﺎر )ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺲ ﺳﺎک را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و (...؛
 ۴ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت )ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎک دﺳﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ،ﺷﮑﻞ و ﺟﻨﺲ(؛
 ۵ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﮥ راهﺣﻞ ﻫﺎ )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺳﺎک ،ﺑﺮای ﺷﮑﻞ  ،اﻧﺪازه و ﺟﻨﺲ ﺳﺎك ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰدﻫﻴﻢ(؛
 ۶اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ )ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازۀ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﻗﻴﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ،ﻳﮏ ﺷﮑﻞ و ﺟﻨﺲ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﻧﻘﺸﮥ
آن را ﻣﯽﮐﺸﻴﻢ(؛
 ۷ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﻮاد و اﺑﺰار ﻻزم و ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎک دﺳﺘﯽ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ(؛
 ۸آزﻣﺎﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد )آزﻣﺎﻳﺶ و ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﺎر ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه و اﻳﻦ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮآورده اﺳــﺖ؟ ﺳﺎک دﺳﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه را
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ آﻳﺎ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر را دارد و (...؛
 ۹اراﺋﻪ و ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮل ) اراﺋﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎک دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده(.
۷

كار كالسی طراحی و ساخت
گروه ما میخواهد وسیلهای بسازد که ……………… ..…………………………….براى اين كار میتوانیم از نخ ،چسب،
کاغذِ ،کش الستیکی ،آهنربا ،مقوا ،تکه چوب و هر آنچه در دسترس است استفاده کنیم .این اختراع ما خواهد بود و در آینده کار مردم
را آسانتر میکند و به نوآوری تبدیل خواهد شد.

جدول  1 6فرم خالصۀ گزارش طراحی و ساخت  .........................را در دفتر میکشیم و آن را تكميل میکنیم.
نقشۀ اختراع من:

نام اختراع من :
اختراع من چه كار مىكند؟

من در اين اختراع ياد گرفتم كه ....

موارد استفاده از اختراع من در آینده عبارتاند از ...

جدول 1-6
مراحل

8

شرح

 -۱-۲ﻓﻨﺎوری و ﺳﻴﺴﺘﻢ
روزی ﻣﺨﺘﺮﻋــﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و دﻗﺖ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻓﻨﺎوری ﺳــﺎدهای را اﺧﺘﺮاع
ﮐﻨﺪ .اوﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دﻳﺪ داﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎردارﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﺎآدم )زردان( ﺑﻪ ﺷﻠﻮار و ﺟﻮرابﻫﺎﻳﺶ
ﭼﺴــﺒﻴﺪه اﺳﺖ ،آنﻫﺎ را زﻳﺮ ذ ّره ﺑﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﻼبﻫﺎﻳﯽ در ﺳﺮ ﺧﺎرﻫﺎی روی داﻧﻪ دﻳﺪ .اﻳﻦ
ﻗﻼبﻫﺎ ﺑــﺎ ﮔﻴﺮﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﭘﺎرﭼﮥ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ آن ﻣﯽﭼﺴــﺒﻨﺪ و داﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ روش از ﺟﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .آن ﻣﺨﺘﺮع ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ روش و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﺪۀ ﺧﻮد،
ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﻳﺪی ،ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﺪ.

 ١ ٢ ١ﻓﻨﺎوری ﭼﻴﺴﺖ؟
ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺶ در ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ و اﺑﺰاری
را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻳﺪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻴﺪ.

ب

اﻟﻒ
ﺷﻜﻞ ١ ٨

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻳﺎدﺳﭙﺎری
ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸــﯽ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﺑﺮای آﺳﺎن ﺷﺪن ﻳﺎدﺳــﭙﺎری ﭘﻨﺞ ﮐﻠﻤﮥ »زﻧﺒﻮر ،ﻳﮏ ،ﻧﻮآوری ،ﮔﻴﺎه ،داﻧﻪ« ﺳﻪ ﻓﻨﺎوری اراﺋﻪ ﻛﻨﻴﺪ و در
ﺟﺪول  ۱ ۷ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول ١-٧
ﺷﻤﺎره ﻓﻨﺎوری

ﺗﻮﺿﻴﺢ آن

١
٢
٣

۹

 ١ ٢ ٢اﻧﻮاع ﻓﻨﺎوری
ﻓﻨﺎوری از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳــﻪ ﺳــﻄﺢ ﺳﺎده ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻓﻨﺎوری
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ،ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﻳﯽ و زﻳﺴــﺖ ﻓﻨﺎوری .ﺑﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد درﺳﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮد.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﻴﺎن ﭼﻨﺪ راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری  ،راهﺣﻞﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻰ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ و درﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول١-٨
ﻧﻤﻮﻧﻪ

راه ﺣﻞ

١
٢
٣
٤

اﻳﺮان در ﺳﺎل  ١٤٠٤ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری رﺗﺒﮥ اول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺸﻮرم ﺑﻪ اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
 ١ ٢ ٣ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوری ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
در ﺧﻠﻘــﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﺴــﻴﺎر زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺸــﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﺷﺒﻴﻪﺳــﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﺑﺰار ،روشﻫﺎ و
وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ »ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻨﺎوری« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﺑﻴﺮﺗﺎن در اﻳﻦﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﻓﻨﺎوری ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺷﻜﻞ ١ ٩

ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻜﻞ  1-9ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺩﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﺪ:
 -1ﺩﺍﻧﺔ ﭼﻪ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
 -2ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ...........................................................
 -3ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺷﺪﻩ ﭼﻴﺴﺖ؟.............................................................................................

۱۰

ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻓﻨﺎوری ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻓﻨﺎوری ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ آﺟﺮﻫﺎ و ﺗﻴﺮﻫﺎی ﮐﻢ وزن از ﻓﻨﺎورى ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻋﺴــﻞ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻳﻜﻰ از رازﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻳﻦ اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ زﻧﺒﻮر ﻋﺴــﻞ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺷﻴﺮه و داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ.

ب

اﻟﻒ
ﺷﻜﻞ ١ ١٠

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﺴﺎن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وى از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎو ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﺪوی
ﻋﺴــﻞ اﻟﮕﻮی ﺳــﺎﺧﺖ آﺟﺮﻫﺎی ﮐﻢ وزن و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺷﺪه اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﮐﺮدن ﺗﻴﺮآﻫﻦﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوری ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺭﺍ ،ﻛﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

 ١ ٢ ٢ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺰﺍء ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ،ﻭﺭﻭﺩﻯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺟﻰﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﻨﻜﻪ ،ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﭘﻨﻜﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻭ ﭘﺮﻩﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺁﻥ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺟﺰﺍﻯ ﭘﻨﻜﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﻨﻜﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻰﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ )ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.

۱۱

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻨﮑﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻴﺴﺘﻢ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﭘﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
 ۱اﮔﺮ اﺟﺰای ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ )اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ( ﺑﺎﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
.................................................................................................
 ۲ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺮواﻧﮥ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ را ،ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن دﻳﮕﺮ اﺟﺰا ،ﺑﺰرگﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ؟
.................................................................................................
 ۳ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ در زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
.................................................................................................

ﭘﺮﺳﺶ

ﺷﻜﻞ ١ ١١

ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﻳﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﯽﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
۱

آﻳﺎ در ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﻢ؟

۲

آﻳﺎ ﮐﺎرﻫﺎﻳﻢ را ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ؟
۱۲

۳

اﮔﺮ ﻣﻦ ﮐﺎرم را درﺳﺖ و ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻢ آﻳﺎ ﮐﺎر دﻳﮕﺮان ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد؟

۴

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺳﻢ؟

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را در ﺟﺪول  ۱ ۹ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺪول١-٩
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺪن
ﺑﻴﻨﺎﻳﯽ
ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ
ﺷﻨﻮاﻳﯽ

ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه

ورودی

اﺟﺰا

ﺧﺮوﺟﯽ

ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آﻓﺮﻳﻨﺶ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺗﻴﻢ ورزﺷﯽ
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺗﻴﻢ ورزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  .................را ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ،اﺟﺰای )اﻋﻀﺎی( آن و وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮ ﻳﮏ را در ﺟﺪول ۱ ۱۰
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
ﺟﺪول ١-١
اﻋﻀﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺗﻴﻢ(

وﻇﻴﻔﻪ

 ۱ﭼﺮا اﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮑﻦ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ورزﺷﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
 ۲آﻳﺎ ﺑﺎزﻳﮑﻦﻫﺎی ﻳﮏ ﺗﻴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا؟
 ۳آﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻳﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ دارد و ﻫﻤﮥ اﺟﺰا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟ﭼﺮا؟
 ۴آﻳﺎ اﮔﺮ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ  ،وﻇﻴﻔﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﭼﺮا؟

۱۳

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام:

ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ:

ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم:
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪام:
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم:

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدم:

۱۴

ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ 2
ﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎورﻱ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻳﮑــﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ،از آن در ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷــﻮد ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ  ،ﻛﻪ آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آى ﺳﻰ ﺗﻰ ) (ICTﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوزی ،ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ.
در ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﺪ:
 ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ،ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی
و ...؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت؛



آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ؛



آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻧﺪﮔﯽ؛



اﻳﺪهﭘﺮدازی ،ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﻴﺖ.

۱۵

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ،ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ،ﭘﺮدازش ،ﺗﺒﺎدل و اراﺋﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ ،ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻳﺎ آى ﺳﻰ ﺗﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ.
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻳﺎﻧﻪ  ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﯽرود.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻴﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮی دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ،ﺟﺪول  ۲ ۱را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ:
اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

ﺟﺪول ۲-۱
ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﮏ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ اﺑﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد

ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی
درﺑﺎرۀ »آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ« ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪى ﺻﺤﺒﺖﻫﺎى ﺧﻮد را در ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

۱۶

 -۲-۱ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ

ﺑﻲﻧﻴﺎﺯﺷﺪﻥﺍﺯ
ﺍﺟﺮﺍﻱ

ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ

ﺷﻜﻞ  ٢ ١ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ

۱۷

 -۲-۲ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۲ ۲ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ:

ﺷﻜﻞ  ٢ ٢ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

 -۲-۳ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات را در ﺷﮑﻞ ۲ ۳ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ.
ﻛﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻧﺪﮔﯽ
در ﺷﻜﻞ  ،۲ ۳ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﯽ در ﮔﺮوه ﭘﺮﻛﻨﻴﺪ.

۱۸

ﺷﮑﻞ ٢ ٣ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﭘﺮﺳــﺶ :ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزۀ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﻳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده ازﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻧﺪﮔﯽ
درﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﺟﺪول  ۲ ۲را ﮐﺎﻣﻞﮐﻨﻴﺪ:
ﺟﺪول ۲ ۲
اﺑﺰار ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
راﻳﺎﻧﻪ

ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار در زﻧﺪﮔﯽ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎرﻫﺎ
آﺳﺎﻧﯽ اﺟﺮای ﻛﺎرﻫﺎ
دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺟﺮای ﻛﺎرﻫﺎ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

راﻳﺎﻧﻪ ،ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳــﺖ .ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن آﺷــﻨﺎ ﺷــﺪﻳﺪ .اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ راﻳﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ.

 -۲-۴ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ
در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻘﺎﺷــﯽ راﻳﺎﻧــﻪ )، (paint
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﺴــﻴﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﮑﺸــﻴﺪ .اﻳﻨﺠﺎ
ﺷﮑﻞ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﯽ ﻛﺸﻴﺪه ﺷــﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑــﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﺮ
ﻧﻘﺎﺷﯽ دﻟﺨﻮاه دﻳﮕﺮی را ﺑﮑﺸﻴﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺑﺎرۀ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﮐﻪ در

ﺷﮑﻞ ٢ ٤ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﯽ

ﭘﻮدﻣﺎن ﻧﻮآوری داﺷﺘﻪاﻳﺪ ،ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴﺪ.
ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻘﺎﺷــﯽ راﻳﺎﻧﻪ ) (paintﺑﮑﺸﻴﺪ و آن را روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﮥ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺸﻴﺪن اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن راﻳﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ) (paintرا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ:
۱۹

ﺷﮑﻞ ٢ ٥اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻘﺎﺷﯽ )(paint

ﺑﻪاﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،وارد ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻘﺎﺷــﯽ ) (paintﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﮑﺸﻴﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺸﻴﺪن ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ:
 ۱از ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮓﻫﺎ ) ،(Colorsرﻧﮓ دﻟﺨﻮاه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ۲از ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺰارﻫﺎ ) (Toolsﻳﺎ ﺷﻜﻞﻫﺎ ) ،(Shapesاﺑﺰار ﻳﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
 ۳روی ﺻﻔﺤﮥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎوس ،ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﮑﺸﻴﺪ.
ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ:
 ۱ﺷﮑﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ:
اﻟــﻒ( روی اﺑــﺰار

 ،در »«Image

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ب( ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﭼﭗ و ﮐﺸــﻴﺪن ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎوس
دور ﻧﺎﺣﻴﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﮏ ﮐﺎدر ﺑﮑﺸﻴﺪ ﺗﺎ آن ﻧﺎﺣﻴﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
 ۲روی
 ۳روی

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

 ۴اﻛﻨﻮن ﺷﮑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮ اول ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
 ۵اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻴﺪ.
۲۰

ﺷﮑﻞ  ٢ ٦اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﭙﯽ

 ۶ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﻫﺮم ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ را ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و اﻧﺪازۀ ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۷ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻧﻘﺎﺷﯽ درج ﮐﻨﻴﺪ.
 ۸ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٢ ٧ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﻧﻘﺎﺷﯽ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﻪ ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺳــﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﻛﻨﻴﺪ ،در ﻳﻜﯽ از دراﻳﻮﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ )ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﺑﻴﺮﺧﻮد( ،ﻳﻚ
ﭘﻮﺷــﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮای ﮔﺮوه و در داﺧﻞ آن ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻫﺎی »ﺗﺼﻮﻳﺮ«» ،ﮔﺰارش«  » ،ﻓﻴﻠﻢ« و  ....اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ .در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺑﺎ اﺟﺮاى ﻛﺎرﻫﺎى ﮔﺮوﻫﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪۀ ﺧﻮد را در ﭘﻮﺷﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ.
درج ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻴﻨﮥ ﻣﻴﺰ ﮐﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه را زﻣﻴﻨﮥ ﻣﻴﺰ ﮐﺎر راﻳﺎﻧﻪ ﻗﺮار
دﻫﻴﺪ .ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻴﻨﮥ ﻣﻴﺰ ﮐﺎر» ،ﮐﺎﻏﺬ دﻳﻮاری« ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ  ۲ ۸اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:

ﺷﮑﻞ  ٢ ٨ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﻴﻨﮥﻣﻴﺰ ﻛﺎر

۲۱

ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻴﻨﮥ ﻣﻴﺰ ﮐﺎر را ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﺷﯽ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ درج ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ
)ﻛﺎﺷﯽ(
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﻘﺎﺷــﯽ ﺷــﻤﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻴﻨﮥ ﻣﻴﺰ ﮐﺎر
راﻳﺎﻧــﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮﭼــﮏ ﮐﺮدن ﭘﻨﺠﺮۀ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ) ،(paintﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﺪ.


از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ.



راﻳﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ.

 ٢ ٩ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻘﺎﺷﯽ

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﯽ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و داﺷﺘﻦ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را
ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  ٢ ١٠ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ درﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ

۲۲

 -۲-۵ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ در راﻳﺎﻧﻪ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻛـﺎر ﺑﺎ ﺑــﺮﻧﺎﻣﮥ واژهﭘــﺮداز )  ( Wordرا آﻣﻮﺧﺘﻴﺪ
و ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ درﻛﻨﺎر آن ،ﺗﺼﺎوﻳﺮی درج ﻛﻨﻴﺪ.
اﻳﻨﺠﺎ درﺑﺎرۀ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒــﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ واژهﭘﺮداز )(Word
ﻣﯽﻧﻮﻳﺴــﻴﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣــــﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺟــــﺎی اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔـــــﺰارﺷﯽ از
اﺧﺘـــﺮاع ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻣﺘــﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن را ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺳــﻨﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ واژهﭘﺮداز )(Word
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ  ٢ ١١اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ

ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن راﻳﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ واژهﭘﺮداز
) (Wordرا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه در ﺷــﻜﻞ اﺟﺮا
ﮐﻨﻴﺪ:
ﺑﻪاﻳﻦﺗﺮﺗﻴــﺐ ،وارد ﻣﺤﻴــﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ واژهﭘــﺮداز )(Word
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ  ٢ ١٢ﻣﺴﻴﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ واژه ﭘﺮداز )(Word

۲۳

اﻛﻨﻮن زﺑﺎن ﻧﻮﺷــﺘﻦ را ﻓﺎرﺳــﯽ و ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ را راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ را در ﺳﻄﺮ اول ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ،ﻧﻮع و
اﻧﺪازۀ ﻗﻠﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و آن را راﺳﺖﭼﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
 ،ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﻴﺪ
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﺘﻦ
 ۱از زﺑﺎﻧــﮥ

 ،روی

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۲ﻧﻮع و اﻧﺪازۀ ﻗﻠﻢ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮐﻨﻴﺪ.
 ۳ﺟﻤﻠﮥ اول را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ۴ﮐﻠﻴﺪ

ﺷﻜﻞ ٢ ١٣ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻤﺎرهﮔﺬارى ﻣﺘﻦ

را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ،ﻳﮏ ﺑﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف( ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﮑﺎنﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۵ﺟﻤﻠﮥ دوم را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻼت را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ۶ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ.

 -۲-۶ﺟﺴﺖ وﺟﻮ در وﺑﮕﺎه ﺷﺒﮑﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﺪارس اﻳﺮان )رﺷﺪ(
ﺑﺮای درک اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪی از وﺑﮕﺎه ﺷﺒﻜﮥ رﺷﺪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ:
 ۱ﭘﻨﺠﺮۀ ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ.
 ۲ﻧﺸــﺎﻧﯽ وﺑﮕﺎه رﺷــﺪ را در ﻧﻮار ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ۳روی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۴ﻋﺒﺎرت »ﺗﻐﺬﻳﻪ« را در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖ وﺟﻮ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روی

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

 ۵ﻳﮑﯽ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی »ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ:
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺪ« ﻳﺎ »ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ:
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ« را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.
در ﺻﻔﺤــﮥ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷــﺪه ،روی ﻫﻤﺎن ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
۲۴

ﺷﻜﻞ  ٢ ١٤ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﻣﻄﻠﺐ در وﺑﮕﺎه ﺷﺒﻜﮥ رﺷﺪ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ روزاﻧﻪ را ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ )از ﺷﺒﮑﮥ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ(.

ﻛﺎرﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﮏ را،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻳﮏ روز ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﭼﻘﺪر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟

درج ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ۱از زﺑﺎﻧﮥ

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

 ،روی

 ،در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻧﻘﺎﺷﯽای را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮم ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﺸﻴﺪهاﻳﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

 ۲در ﭘﻨﺠﺮۀ
 ۳روی دﮐﻤﮥ

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

 ۴ﺟﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۵ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﺪ.
 ۶از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ واژهﭘــﺮداز ) ( Wordﺧﺎرج
ﺷﻮﻳﺪ.
 ۷راﻳﺎﻧﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٢ ١٥ﻣﺮاﺣﻞ درج ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻛﻼﺳﯽ
در ﺷﺒﮑﮥ رﺷﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ /ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻓﮑﺮی »آدمﺧﻮارﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﺧﻮانﻫﺎ« را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

۲۵

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام:

ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ:

ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم:
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪام:
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم:

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدم:

۲۶

ﭘﻮﺩﻣﺎﻥ 3

ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﺟﻤﻊآورﻱ اﻃﻼﻋﺎت

داﺷــﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷــﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻨﻪﺳــﺎز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮی ﺷﻮد .در
اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﺷــﻮد روشﻫﺎی ﺟﺴــﺖ وﺟﻮ و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﭘﺮﺳــﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻫﺪف در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن  ،ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺴــﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد زﻳﺮا در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪرﺳــﻪﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻳﺪ:
 ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ،ﭘﺮﺳــﺶﮔﺮی
و ...؛


آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺮورﮔﺮ ﺻﻔﺤﺎت وب ؛



آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت؛



آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت؛



اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی اﻃﻼﻋﺎت؛



ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ؛



ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ؛
۲۷

ﭘﺮﺳﺶ:اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮوﻳﺪ ،ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺎن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻴﺪ؟
ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥﺧﻮدرا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺳﻔﺮ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ،در ﮐﺎدر زﻳﺮ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:

}

...............................

{

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع
در ﮔﺮوه ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﻳﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊآورى ﮐﻨﻴﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮى ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺴﺖ وﺟﻮﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
ﻓﺮض اول :ﺳــﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺸــﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن اﻳﺮان ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان ﻧﻴﺎز
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻓﺮض دوم :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺴــﺎﻓﺮت  ،ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳــﺘﺎنﻫﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﮥ آن
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد) ﻣﺜ ًﻼ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ۵۰۰ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(.
اﻛﻨﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻻزم اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد:
ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
آﻳﺎ ادارۀ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﻜﺎن و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان را دارد؟
اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽﺳﺖ آﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای اﺳﻜﺎن و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد؟
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊآورى اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ:
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرك ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی ،ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﯽ؛
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﻮه ،ﻛﻮﻳﺮ ؛
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮوف و ﺷﺎﺧﺺ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ )داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار ،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ،
ورزﺷﻜﺎر و (...
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
۲۸

آﻳﺎ ﻓﺮودﮔﺎه دارد؟
آﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻗﻄﺎر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﺎدهای ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ و اﻣﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻴﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
در زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت  ،ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
آب و ﻫﻮاﻳﯽ دارد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴــﺎﻓﺮت ﭼﻪ
وﻗﺖ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳــﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎمﻫﺎی
زﻳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد:
 ۱ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع؛
 ۲اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت؛
 ۳ﭘﺮدازش و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ؛
 ۴اراﺋﮥ و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت؛

ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع

ﻳﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ:


ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ؛



اﻫﺪاف و اﻧﺘﻈﺎرات؛



ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ )ﺑﻪ روش ﺑﺎرش ﻓﻜﺮی(

در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ و آنﻫﺎ را در ﺟﺪول ۳ ۱ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺟﺪول۳-۱
ﻋﻨﻮان
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ

ﻣﺤﺪودﻳﺖ

ﭼﻬﺎر روز
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در دﺳﺘﺮس

۲۹

ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﻳﻦ و داﻧﺶآﻣﻮزان اﻃﻼﻋﺎت در وﺑﮕﺎه ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻻزم اﺳﺖ؟
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪودۀ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ،آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ و زﻳﺎرﺗﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ و  ...ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻃﻼﻋﺎت )ﺑﺎرش ﻓﻜﺮی(
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ و آنﻫﺎ را در ﺟﺪول  ۳ ۲ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﺟﺪول۳-۲
ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ
ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ

ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮﻟﻴﺪی ،داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ،ورزﺷﮑﺎر ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار و
ﺷﻬﺮﺑﺎزی ،اﺳﺘﺨﺮ

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

 -۳-۱ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت

در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ
را درﺑﺎرۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺪام ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ۱اﺳﺖ و ﻛﺪام ﻳﻚ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻢﺗﺮی دارﻧﺪ؟
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 ۱ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ؛
 ۲ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻜﺘﻮب ؛
 ۳اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ و آﮔﺎه .
 -١ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮐﺮد »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

۳۰

آﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد؟
آﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻧﻴﺎز اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت در وﺑﮕﺎهﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ
و ﺟﻮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ب( در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ج( ﺑﺨﺸﻰ از اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺷﻨﺎﻳﺎن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ،از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺪن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪدﺳﺖ
آورﻳﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ:
ﺟﺪول ۳-۳
ﻣﻨﺎﺑﻊ
وﺑﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی

روش
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای

ﭘﺪر ﺑﻬﺮوز ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در آن ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و

ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺴــﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻴﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﺷــﺘﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳــﺖ .در ﺟﻮاﻣﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و دﻻﻳﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آنﻫﺎ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و دﻻﻳﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول۳-۴
ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻠﻔﻦ

ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ
ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺷﺘﺎری

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

۳۱

در اﺑﺘﺪای ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای ،اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ از راﻳﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ اﺳــﻨﺎد و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را روی راﻳﺎﻧﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬاﺷــﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﺪاد راﻳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺷﺪ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای در اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .در اﻳﻦ
ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﻧﺸــﺎﻧﯽ اﺳــﻨﺎد و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ دﺷﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد .از اﻳﻦرو ،ﺗﻌﺪادی ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت وب و اﻳﺠﺎد وﺑﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،دﻳﮕﺮ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺴــﻴﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺟﺴــﺖ وﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﻴﺪا
ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد وﺑﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری ﻧﺸﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻴﭻ ﮐﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﮐﺘﺎب در آن وﺟﻮد دارد و وﺟﻮد ﻳﮏ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب را آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﺎزی دﻧﻴﺎ ،ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ،ﺻﻔﺤﺎت وب ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ .در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴــﺖ و
ﺟﻮ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰدﻫﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آنﻫﺎ
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول ۳-۵
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
google com

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﻣﺘﻦ ،ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﺨﺘﺺ ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ

Askme com

 -۳-۲ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ
ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﺎت وب در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻳﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﺻﻔﺤﺎت وب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
اﻳﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۳۲

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آنﻫﺎ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎت وب راﻳﺞ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول۳-۶
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻳﮑﺮو ﺳﺎﻓﺖ،
ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﺠﺎﻧﯽ

ﻣﺮورﮔﺮ
)IE (Internet Explorer
)Firefox (Mozilla
Chrome

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی در آن ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ .ﻫﺮ وﺑﮕﺎه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻳﮏ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی
ﻧﻴــﺎز دارد و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ وﺑﮕﺎهﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﻣﺜﺎل ۱ﺑﺮای دﻳﺪن وﺑﮕﺎه ﺷــﺒﮑﮥ رﺷــﺪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ آن  www.roshd.irاﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺮای دﻳﺪن اﻳﻦ
وﺑﮕﺎه ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
 ۱ﻣﺮورﮔﺮ وب را اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر:
اﻟﻒ( در ﻣﻴﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ روی

ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ
ﺷﻜﻞ ٣ ١ﻣﻨﻮی ﻫﻤﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ )(All Programs

ب( در ﻣﻨﻮی ﻫﻤﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ) (All Programsروی ﻣﺮورﮔﺮ) (ExplorerInternetﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮورﮔﺮ ) (Internet Explorerاﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﻴﺰﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار اﺑﺰار)ﺷﻜﻞ ، (۳ ۲ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ )  (Internet Explorerدﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ٣ ٢ﻧﻮار اﺑﺰار

۳۳

 ۲در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮار ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺑﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ٣ ٣ﻧﻮار ﻧﺸﺎﻧﯽ

 ۳ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﻴﺪ ) ،(Enterﻳﺎ ﻋﻼﻣﺖ

در

ﻧﻮار ﻧﺸــﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺻﻔﺤﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ ٣ ٤وﺑﮕﺎه ﺷﺒﮑﮥ رﺷﺪ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ

در راﻳﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎم ﮐﺘﺎب را ﻧﺪاﻧﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺪار ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آن ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ،ﮐﺘﺎب ﻳﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را
ﻧﻤﯽداﻧﻴﻢ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺜﺎل ۲ﻧﺸــﺎﻧﯽ وﺑﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﻧﻤﯽداﻧﻴﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ،ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ وﺑﮕﺎه را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺒﺎرت وﺑﮕﺎه رﺳــﻤﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳــﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را
ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ و در ﺻﻔﺤﮥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ آن وﺑﮕﺎه را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای اﺟﺮاى اﻳﻦﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:
 ۱در ﻣﺮورﮔﺮ ،در ﻗﺴــﻤﺖ ﻧﻮار ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ وﺟﻮ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ۲ﮐﻠﻴﺪ  Enterرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ.

 ۳در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ وارد ﮐﻨﻴﺪ و روی

ﮐﻠﻴﮏ

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ  Enterرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ  ٣ ٥ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ

۳۴

ﺷﻜﻞ  ٣ ٦ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﻧﺸﺎﻧﻰ

ﻧﮑﺘﻪ:
در ﻣﺮورﮔــﺮ " " Internet Explorerاﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ از آن ﺑﺮای ﺟﺴﺖ
و ﺟﻮی ﺳــﺮﻳﻊ ﺗﺮ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ .ﺑــﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر
ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را در ﻗﺴﻤﺖ
ﻧــﻮار ﻧﺸــﺎﻧﯽ وارد و روی

ﮐﻠﻴــﮏ ﮐﻨﻴﺪ.

)ﺷﻜﻞ(۳ ۲

 ۴ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ
و ﺟﻮﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﺷﻜﻞ  ٣ ٧وﺑﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ

ﺑﺮرﺳﯽ:

در ﻗﺴــﻤﺖ

از ﻧﻮار ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴــﺖ وﺟﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب

ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺮورﮔﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺷــﻤﺎ دارای ﭼﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﻳﯽﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در
زﻣﺎن ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ؟
ِ
وﺟﻮی ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ،ﻫﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دارای ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
ﭘﺲ از ﺟﺴﺖ

ﺑﺨﺶ آﺑﯽ رﻧﮓ :در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ روی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ وﺑﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ
و آنرا ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ؛
ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ :ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺑﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدیﺳﺖ؛
۳۵

ﺑﺨــﺶ ﻣﺸــﻜﯽ رﻧــﮓ :ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻣﺤﺘﻮای وﺑﮕﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدیﺳﺖ .

ﺑﺮای دﻳﺪن وﺑﮕﺎه ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﮥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻴﺪ:
 ۱اﺷﺎره ﮔﺮ ﻣﺎوس را روی ﻗﺴﻤﺖ آﺑﯽ ﻫﺮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﮐﻠﻴﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۲در ﻣﻨــﻮی ﺑــﺎز ﺷــﺪه ،اﻧﺘﺨﺎبﻫــﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧــﯽ ﺑﺮای دﻳــﺪن ﺻﻔﺤﮥ وﺑــﮕﺎه وﺟﻮد
دارد.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨــﺎب

ﺻﻔﺤﮥ وﺑﮕﺎه را

در ﻫﻤﻴﻦ زﺑﺎﻧﻪ ) (Tabﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ.
ﺑــﺎ اﻧﺘﺨــﺎب

ﺻﻔﺤــﮥ

ﺷﻜﻞ  ٣ ٨ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ

وﺑﮕﺎه را در ﻳﮏ زﺑﺎﻧﮥ ﺟﺪﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب

ﺻﻔﺤﮥ وﺑﮕﺎه را در

ﻳﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧــﻮد را ﺑﻬﺘــﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑــﺮای ﮐﺘﺎﺑﺪار روﺷــﻦ ﮐﻨﻴﻢ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ،ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻴﻢ واژه ﻫﺎ و ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ دﻗﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺳﻴﻢ.

۳۶

ﻧﮑﺘﻪ
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ﺳــﺐ ﺗﺮی ﭘﻴﺪا

ﻣﺜﺎل :۳ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ آب
و ﻫﻮا و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪدﺳﺖ
آورﻳﻢ .ﻧﺨﺴــﺖ ﮐﻠﻴﺪ واژۀ »ﺗﻬﺮان« را در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖ
وﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﯽ
ﺑﺴﻴﺎری از وﺑﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و درج ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺟﺴــﺖ وﺟﻮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻗﺼﺪﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﻣﺎر
ﺑﺎزدﻳﺪ و اراﺋﮥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ
ﻧﻘﺶ ّ
ﻣﺨﺮب دارﻧﺪ.
ﺑﺮای دﻳﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﭼﻨﻴﻦ وﺑﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺷﻜﻞ  ٣ ٩ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﮐﻠﻴﺪ واژۀ ﺗﻬﺮان

اﻳﻦ ﭘﺎﺳــﺦ ﻫﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗــﻰ از وب را ﮐﻪ داراى
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﻣـــﻞ
ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺑــﻪ واژه ﻫﺎﻳــﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺗﻬــﺮان"  ،واژۀ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴــﺪا
ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﮐﻨــــﻮن ﺑﺎ ﮐﻠﻴـــﺪ
واژۀ آب و ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ را اداﻣﻪ
ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آب و ﻫﻮا ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  ٣ ١٠ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﮐﻠﻴﺪ واژۀ آب و ﻫﻮای ﺗﻬﺮان

۳۷

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ اﻳﻦ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »آب و ﻫﻮای ﺗﻬﺮان« اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ
آﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﻳﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸــﺎورزی و ﺷــﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻻزم ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﻪدﺳﺖ
آورﻳﺪ ﺑﺮای ﺷــﺮوع ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺷــﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

 -۳-۳ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮی ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ وﺑﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،وﺑﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول ۳-۷
وﺑﮕﺎه

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

وﺑﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
وﺑﮕﺎه رﺳﻤﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎده ای
وﺑﮕﺎه رﺳﻤﯽ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

در ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺴــﺖ وﺟﻮی ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﺷــﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ واژه
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻣﺜﺎل :۴اﮔﺮ اﺳــﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳــﻰ ،اﺳــﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﻳﺪﻧﯽ آن اﺳــﺘﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﻢ،
ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﺟﺪول  ۳ ۸ﺑﺎﺷﺪ.

۳۸
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ﺟﺪول ۳-۸
واژه ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت
ﻣﮑﺎن دﻳﺪﻧﯽ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﮑﺎن دﻳﺪﻧﯽ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﻤﮥ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﻳﺪﻧﯽ در ﺟﻬﺎن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در آن از واژﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی آن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
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ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪ واژه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول ۳-۹
واژه ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت
ﻓﺮدوﺳﯽ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ
اﻳﻦ واژه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻔﺤﺎت وﺑﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺣﺘﻤ ًﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺜــﺎل :۵اﮔــﺮ دو ﮐﻠﻤــﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳــﻢ و
ﻓﺮدوﺳﯽ را ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
زﻳﺮ روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ:

ﺷﻜﻞ  ٣ ١١ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ وﺟﻮ
ﺑﺮای ﮐﻠﻴﺪ واژۀ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ

۳۹

اﮔــﺮ ﻫﻤﻴــﻦ ﻋﺒــﺎرت را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت
»اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢﻓﺮدوﺳﯽ« ﻧﺸــﺎن دﻫﻴﺪ و دوﺑﺎره
ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی روﺑﻪ رو را
ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ.

ﺷﻜﻞ  ٣ ١٢ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای
ﮐﻠﻴﺪ واژۀ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ درﺑﺎرۀ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪ واژه را در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
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ی ﺑﺎزدارﻧﺪه

از ﻋﺒﺎرتﻫﺎ

ﻫﺎی ﺟﺴــﺖ

ﺮای ﺟﺴﺖ و

ــﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑ

ده واژه ﺑﻴﺸ

ــﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ

ﺟﻮی ﺑﻬﺘ

۴۰

ﺖ و ﺟﻮ ﻋﺒﺎ

رﻫﺎی ﺟﺴــ

ﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻮﺗﻮ

ﻧﺎ

رات ﻣـــﻮرد

از ،ﺑﻪ  ...ا

ﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

 -3-4ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ) (+ﻭ ) (-ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ
ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ واژهای ﺣﺘﻤ ًﺎ ﻣﻮرد ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﯽﺗﻮان از ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ) ( ﻗﺒﻞ از آن واژه و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ارزش اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪ واژه را در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽﮐﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول ۳-۱۰
ﻋﺒﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس  +آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

ﺷﻜﻞ  ٣ ١٣ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﮐﻠﻴﺪ واژۀ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس

آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

۴۱

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻠﻴﺪ واژۀ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و زﻳﺎرﺗﯽ اﺳــﺘﺎن ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮی ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد
دﻫﻴﺪ.
در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ واژه ای ﺧﺎص را از ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺣﺬف ﮐﻨﻴﻢ از ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ) ( ﭘﻴﺶ از
آن واژه و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ) ( ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ
واژه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ
ﺑــﺮای ﺟﻤــﻊآوری اﻃﻼﻋــﺎت در ﻣــﻮرد آﺛﺎر
ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﻠﻴﺪ
واژۀ زﻳﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
"آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس" ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﺷﻜﻞ  ٣ ١٤ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ

ﻧﮑﺘﻪ

ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ آﺛﺎر ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن

( +و) – (ﺑﺎﻳﺪ

ﻼﻣﺖﻫﺎی )

ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫــﺎی زﻳﺮ را در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ وارد و

ﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋ

ﺟﻮابﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ:

ﻞ از واژۀ ﻣﻮ

"آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن"
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ "اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن"
"اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن" "آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ"
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮرﺳــﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﮐﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۴۲

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ

درﺳــﺖ ﻗﺒ

رد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار

ﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ا

ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.

ﮔﻴﺮد .اﮔﺮ از

اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﭘﺎ

ﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪواژهﻫﺎ
ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻫﺮﮐﺪام از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول  ،۳ ۲ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرت و ﮐﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
را ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت را از وﺑﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﺒﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﻢ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز اﺳــﺖ ﻳﮏ ﻋﺒﺎرت ﻳﺎ ﭼﻨﺪ واژه را در ﻳﮏ وﺑﮕﺎه ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دﺳﺘﻮرsite:
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادی از وﺑﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺜﺎل :۶اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت )ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ  (site:www.ichto.irرا در ﮐﺎدر ﺟﺴــﺖ وﺟﻮ وارد ﮐﻨﻴﺪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﺎت
ﺣﺎوی ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ) (www.ichto.irﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﻜﻞ  ٣ ١٥ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺒﺪ
آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ site:www.ichto.ir

ﻧﮑﺘﻪ

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﻋﺒــﺎرت زﻳﺮ را ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻣﻼﻳﻰ
ﺮدن واژﮔﺎن

دارد ،در ﻣﻮﺗــﻮر ﺟﺴــﺖ وﺟﻮوارد ﻛﻨﻴــﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ.

ز ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ـﮕﺎم وارد ﮐ

ﺳــﺖ در ﻫﻨـ

ﻣﻤﮑﻦ ا
ﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷ
ﺻﺤﻴﺢ واژه
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ د
ـﻨﻬﺎد اﻣﻼی
اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺸـ
ﺟﺴﺖ وﺟﻮ
ﻈﺮ را دارﻧﺪ.
ﻣﻮرد ﻧ
ﻮﻳﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ا

ﺳﺎرﻣــﺎن ﺑـــﺰوﺣﺲ وﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﻀﻰ آﻣﻮزﺷﻰ

۴۳

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺘﮥ زﻳﺮدر اﺟﺮاى ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
درﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻔﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ.
ﻣﺜﺎل :۷ﺑﺮای ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ در ﻣﻮرد درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺷــﺒﺎﻧﻪروزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ ﻋﺒﺎرت درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺗﺒﺮﻳﺰ را
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  ٣ ١٦ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ :ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻳﺎﺿﯽ
در ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴــﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
رﻳﺎﺿﯽ را ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ
و ﺟﻮ ،ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻧﻬﺎﻳــﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را
اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ٣ ١٧ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت ٢×٢

۴۴

ﻛﺎر ﻛﻼﺳــﯽ ﻋﺒﺎرﺗﯽ را ﺑﺮای ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮی ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﺑﻪ ﻣﻔﺮد ﺑﻮدن واژهﻫﺎی ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
درﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻋﺒــﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺴــﺖ و ﺟﻮ اﮔﺮ در ﻣﻔﻬﻮم ﻳﮏ واژه ﺗﺮدﻳﺪ دارﻳﺪ ،ﺑﻬﺘﺮاﺳــﺖ ﭼﻨﺪ واژۀ ﻣﺘﺮادف را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺴــﺖ وﺟﻮ
ﮐﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺮﻳﻦ :واژهﻫﺎی ﻛﺎر ،ﺷﻐﻞ ،ﺣﺮﻓﻪ در ﻋﺒﺎرﺗﯽ ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎر ،ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﮥ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﻛﻨﻴﺪ.
درﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ
ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﮏ واژه ﻣﯽﺗﻮان آن
را در ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺗﮑﺮار
ﮐﺮد.
ﻣﺜــﺎل :۹ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴــﻢ درﺑــﺎرۀ
اﻓﺮاد ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮای اﻳﻦ
ﮐﺎر ﻋﺒﺎرت ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐــﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ،
ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷــﺪه ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  ٣ ١٨ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت
ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺑﺮای رﺳــﻴﺪن ﺑــﻪ ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎی ﺑﻬﺘــﺮ از ﻋﺒﺎرت
ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﻳــﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﻳــﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎﻧﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .

ﺷﻜﻞ  ٣ ١٩ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت
ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎﻧﮏ

۴۵

گام سوم

پردازش و مستندسازی اطالعات

پس از آنكه اطالعات مورد نیاز خود را در وبگاه های معتبر پیدا کردید ،باید آنها را پردازش كنيد .يعنی از بين اطالعات بهدس��ت

آمده ،اطالعاتی را كه مناسباند انتخاب و آنها
را دسته بندی و سازماندهی كنيد .براى اين كار
م��ی توانيد اطالعات خ��ود را در یک نرمافزار

واژهپرداز وارد و آنها را ویرایش كنيد.

برای انتخاب مطالب مورد نظر و درج آنها

در نرمافزار واژهپرداز کافی ست مراحل زیر را

انجام دهید:

 1ب��رای انتخاب اطالع��ات باید درابتدای

متن مورد نظر كليك كنيد وکلید چپ ماوس را

بیشتر بدانیم:

بیشتر اطالعات موجود در شبکۀ جهــانی (اينترنت)،توسط
موتــــورهای جست و جو بررسی نمیشوند!

بيش��تر این اطالعات در وبگاه هایی قرار دارند که موتـــورهای

جست و جوی عمومیتوانایی دسترسیبه آنهارا ندارند.

بهای��ن وبگاهها ،وب نامرئ��ی میگویند .میتوانید با اس��تفاده از

جست و جو در اینترنت اطالعات بیشتری در زمینه وب نامريى
بهدست آورید.

نگهدارید و اش��ارهگر ماوس را به سمت انتهای

متن حرکت دهید .
 2در این مرحله با استفاده از صفحه کلید ،کلیدهای(  ) Ctrl Cرا همزمان فشار دهید تا یک کپی از متن مورد نظر تهیه شود.

شكل  3 20انتخاب متن
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 ۳ﻧــــﺮماﻓﺰار واژهﭘــﺮداز ) ( Microsoft Office Wordرا اﺟﺮا ﮐﻨﻴﺪ
 ۴در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ ،ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی)  (Ctrl Vرا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺸــﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه درج ﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ  ٣ ٢١ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺮماﻓﺰار واژهﭘﺮداز

ﭘﺲ از ﺟﻤــﻊآوری ﺗﻤــﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴــﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
و وﻳﺮاﻳﺶﻫــﺎی ﻻزم را در ﻣﺘﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻴــﺪ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ.
اﻛﻨﻮن ﻛــﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴــﺎز را ﺟﻤﻊ آوری و
وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺮده اﻳﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آنﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﺧﻮد را،

ﻧﮑﺘﻪ

ﮕﺎه اول ﮐﺎر

ﻄﺎﻟﺐ در ﻧــ
ﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣ
وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ
ﺮ ﭼﻨﺪ اﺳــﺘ
ﻫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻪ
ﺑ
ﯽ
ﺘ
ﻴ
ﻮﻟ
ﺑﺪون ﻣﺴــﺌ
ده از ﻣﻄﺎﻟﺐ
آﺳــﺎن و
ﯽ در اﺳــﺘﻔﺎ
ﻗ
ﻼ
ﺧ
ا
ﻴﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ و
ﺎﻟﺐ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ
اﺳــﺖ وﻇ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪۀ ﻣﻄ
م
ﻧﺎ
ن
ﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ آورد
ﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮی
ﺳــﺖ .ﻣﯽﺗ
ﺐ ﺧــﻮد ،ﺣ
ا
اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟ
ﮕﺎه آنﻫــﺎ در
وﺑــ
ﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺣﺐ اﺛﺮ را ر
ﺻﺎ

ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده اﻳﺪ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳــﯽ و ﺟﺴــﺖ وﺟﻮ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.
۴۷

ﮔﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ اراﺋﻪ و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری و وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوه ﺧﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ آن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﯽ
 ۱در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎه و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق و ﻧﻮآور داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻧﺮماﻓﺰار واژهﭘﺮداز ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻴﺪ.
 ۲ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ زاﻳﻴﺪۀ ﻳﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق اﺳــﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮥ داﻧﺶ اﺳــﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻧﻘﺸــﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ .ﻋﺒﺎرت ﻻزم را ﺑﺮای دﻳﺪن ﻧﻘﺸــﻪ ﻫﺎ و اﻳﺪهﻫﺎی ﺧﻼق )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ ﮔﻠﺪان( ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﭘﺲ از ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی
آن ،ﻋﺒﺎرت اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را در ﻳﮏ ﺳﻨﺪ در ﻧﺮماﻓﺰار واژهﭘﺮداز ﻣﺮﺗﺐ و ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ۳ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋــــﺎت در ﺧﺼﻮص ﻏــــﺬاﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣـــﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻨـﻮﻳﺴﻴﺪ .آن را
ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﻃﺮز ﺗﻬﻴﮥ ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ۴ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺪه ﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻼق ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﻣﯽآﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻳﺎدداﺷﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺪارﻳﻢ .در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ زﻣﺎنﻫﺎ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻳﻦ ﺗﻔﮑﺮات و اﻳﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی واژهﭘﺮداز ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه وﺟﻮد
دارد .ﺑﺎ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آنﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را در ﮐﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ۵ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه ﺗﺒﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.tebyan.netروی ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺣﻮزه وﺳﭙﺲ روى ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻠﻴﮏ ﻛﻨﻴﺪ و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

۴۸

ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادهام:

ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ:

ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم:
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪام:
اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم:

ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدم:

۴۹

