
 سمه تعالیاب

 دوره اول متوسطه کاروفناوری درس استانیی ها پروژه و تالیف طراحی جشنواره

 مقدمه

قابلیت  و هدف بومی سازی با دارد نظر در موزش و پرورش استان البرزآدر  مستقردبیرخانه کشوری کاروفناوری 

 راستای بسط و در دوره اول متوسطهنیمه تجویزی کتاب کاروفناوری  ی تجویزی وها پروژه اجرایی هر چه بیشتر

و  تدوینطراحی،  جشنواره ،کشورمختلف  یها استانو امکانات قابل دسترس  ای منطقه یها گسترش توانمندی

ای  فنی حرفهی درسی ها بادفتر تالیف کتبا همکاری  راکتاب کاروفناوری متوسطه اول  استانیی ها پروژه تالیف

 سراسرکشور مند به این حوزه در ههمکاران عالق سایر کلیه دبیران کاروفناوری و لذا از .برگزار نمایدکاردانش  و

دبیرخانه ارسال مشخص شده به  شیوه نامه مطابق با و با توجه به محورهای زیر را خود دعوت می گردد آثار

 نمایند.

 کنندگان گواهی معتبربه شرکت  انجام می شود و غیر حضوریبه صورت  رمزبوجشنواره است که  الزم به ذکر

منتخب با  آثارخواهد شد.  به نحو مطلوب تقدیردر مراسم اختتامیه نفرات برگزیده  ازهمچنین  ،ارائه خواهد شد

 و کاردانش ای ی درسی فنی و حرفهها کتاب دفتر تالیفتصمیم گیری  و ها با توجه به برنامه حفظ نام صاحب اثر

 .خواهد شد استفاده کاروفناوریی آموزشی درس ها در بستهگرد آوری، تدوین و 

از دبیران شرکت کننده درخواست می شود قبل از تدوین پروژه به شیوه نامه توجه الزم را مبذول داشته و آثار و 

 .تنظیم و ارسال گردد ،شیوه نامه و فرم داوریاطالعات بر اساس موارد ذکر شده در 

 :ف همایشاهدا

 در تولید محتوای آموزشی ها توسعه مشارکت فعال استان 

  موجود موزشیآتکمیل و غنی سازی مواد 

  موزشیآبسط و توسعه تجارب معلمان در طراحی و ساخت مواد 

 ی مناطق مختلف کشورها ها و ظرفیت توسعه و تقویت توانمندی 

 توسعه فرهنگ کارآفرینی و ها توجه به تقویت و نشر فرهنگ غنی استان  

  سر کشور اشناسایی همکاران فعال سر وران یدب تجربیات موفقاستفاده بهینه از 

  



 :مخاطبین 

تمامی دبیران درس کار و فناوری دوره اول متوسطه ، دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه های فرهنگیان و سایر 

 همکاران عالقمند به این حوزه در سراسر کشور

 :محورهای همایش 

هر سه  کاروفناوریی کتاب ها پودمان نیمه تجویزی مرتبط با ی تجویزی وها پروژهتدوین این همایش مبنای کار 

 در سه محور زیر می باشد: پایه

 ی کشورها از استان یک هرو امکانات  ای منطقهشرایط  متناسب با یها پروژه  -1

 سهولت بیشتر درسطح کشور ا قابلیت اجرایی بهتر و بابی ها پروژه -2

 ی دانش آموزان دختر و پسرها و توانمندی ها تفاوتا بمتناسب  یها وژهپر -3

 : ی عمومیها شاخص

 به صورت انفرادی انجام شود. پروژه پیشنهادی باید -1

 ، توسط یک فرد بالمانع می باشد.ی متفاوتها ژه با موضوع و پودمانارائه بیش از یک پرو  -2

 های جسمی و روانی توانایی ،سطح آمادگی ،شخصیتی یها ویژگی ،توانمندی پیشنهادی پروژهدر انتخاب  -3

 مد نظر قرار بگیرد.   ها یا استان ال در سطح مدارس کشور واجرایی بانش آموزان دختر و پسر با قابلیت دا

داشته  بیشتریقابلیت اجرایی باید  کاروفناوریی موجود در کتاب ها نسبت به پروژهپروژه پیشنهادی  -4

 باشد. 

مطابقت  کاروفناوری یها کتاب در موجود یها پروژه با محتوایی نظر از باید لزوما پیشنهادی پروژه  -5

، ساز و کار حرکتی یا صنایع دستیادی شما برای جایگزینی پروژه داشته باشد. به طور مثال، پروژه پیشنه

سایر  ی مرتبط باها ارائه دهنده تلفیقی از مباحث و پروژه ،ذکر شدهی ها باید ضمن نشان دادن ویژگی

 .کتاب باشدی ها پودمان

 نماید. به معنایننش آموزان تحمیل ، بار مالی زیادی را به داهزینه تمام شده ، از نظرپیشنهادی پروژه -6

و مربوطه  در تمامی مناطق استان دیگر با کمترین هزینه و با مواد اولیه در دسترس بتوان پروژه مورد نظر را

 .اجرایی نمودیا در سطح کشور 

 گیرد.رد توجه قرار ومدور ریز ، استفاده از وسایل پیشنهادی پروژه طراحی در  -7

ی ها پروژه به نحوی طراحی شود که اجرای آن از حدود جلسات پیش بینی شده برای هر یک از پروژه  -8

 تر نرود.فرا کاروفناوریی ها موجود در کتاب

 ذکر گردد. ی مرتبط با پروژه ها پودمانی مورد انتظار ها شایستگی  -9



  ان اجرا شده وتوسط دبیر و یا دانش آموز، طراحی، اجرا و ساختاز پیشنهادی مراحل انجام کار پروژه   -11

 .صورت پذیردمستند سازی 

دانش افزایی بیشتر  به عنوان راهنمایی و صرفا توان موجود در کتب، اینترنت و ... می یها از عکس  -11

 .نگرددروش انجام پروژه ی ها جایگزین عکس شود واستفاده 

  اثر ارسال گردد. پروژه باید به همراه فرم مشخصات فرد و  -12

 : نکات نگارشی

 

 تدوین گردند. کاروفناوریبا همان رویکرد نگارشی کتاب  دبایی پیشنهادی ها کلیه پروژه -1

، به صورت گام به گام همراه با ساخت نهایی مرحله تا شروع نقطه از باید پیشنهادی یها پروژه -2

 ویر مربوطه تدوین گردند.او تصتوضیحات الزم 

 ارائه شود. قابل فهم و کامل ای ه، به گونپروژه مختلف اجزاء طراحی -3

و در صورت به کار گیری اصطالحات  14اندازه  Bnazaninو Bzar قلم با پروژه توضیحی محتوای -4

 نگارش شوند. 12و اندازه  Times New Romanانگلیسی با قلم 

 دبیراندانش آموز یا عی کالس درس یا محل زندگی از موقعیت واق پروژهمربوط به  و تصاویر ها عکس  -5

ی خام پروژه در پوشه جداگانه به همراه پروژه ها عکسهمچنین  ارسال شوند. jpgبا فرمت  محترم

 ارسال گردد.

ی انگلیسی و یا ها باید دارای توضیح مختصر و همراه با معادل حتماً شده برده کار به فنی اصطالحات  -6

 فارسی در پاورقی باشند.

  



 گردد.می اطالعاتی که توسط شرکت کننده به دفتر همایش ارسال 

 pdfو  wordبه صورت  پروژهمقاله  فایل -1

از موقعیت واقعی  ها از فرایند ساخت اثر )عکس ای دقیقهتا پنج و فیلم سه  ی خام پروژهها پوشه عکس  -2

 اثر پس از داوری مرحله اول دریافت خواهد شد. همچنین اصل کالس یا محل زندگی دبیر محترم باشد(

 (مشخصات دبیر شرکت کننده در همایش) 1فرم شماره تکمیل   -3

 )مشخصات پروژه ارسالی به همایش(  2فرم شماره تکمیل   -4

 تصویر آخرین حکم دبیر شرکت کننده در همایش  -5

  



 

  جشنواره  عات دبیران شرکت کننده دراطال - 1فرم شماره:  

  استان

  نام و نام خانوادگی

  نام اثر

  کد پرسنلی

  کد ملی

  شهرستان / منطقه

  مدرسه

  شماره همراه

  پست الکترونیکی

شماره حساب بانک ملی 

 جهت اهدا جوایز
 

 

 
  



 ملی جشنوارهسومین پروژه ارسالی به اطالعات  -2فرم شماره: 

 : استان

 : نام و نام خانوادگی صاحب پروژه

 : پروژهنام 

 تالیف شده است؟  کاروفناوریاز درس  ای نظر برای چه پایه پروژه مورد

 می باشد ؟ کاروفناوریپروژه موردنظر جایگزین کدام پودمان از کتاب  

 : را ذکر نماییدتعداد جلسات مورد نیاز برای اجرای پروژه 

 : هزینه تمام شده برای اجرای پروژه را ذکر نمایید

 د عنوان پروژه خود و رتبه کسب نموده را ذکر نمایید .ای ی قبل شرکت نمودهها همایشاگر در 

 :عنوان پروژه 

 

 رتبه :

 
  



 ی استانیها پروژهو تالیف  ملی طراحی جشنواره سومین  یابیارزفرم :  3فرم شماره 

 کد ملی:                                                                     کد پرسنلی :                نام و نام خانوادگی:                        

 کد اثر : شماره همراه : استان :

 عنوان اثر :

 تاریخ و امضا                                                                          : نام و نام خانوادگی داور
 

شاخص 

 اصلی
فرعی شاخص ردیف  

 بارم
 امتیاز ضریب

1 2 3 4 
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1 

 میزان
انطباق با 

 هایمحور
*همایش  

      ی بومی استان مربوطهها میزان انطباق با ویژگی

2 

 

      میزان قابلیت اجرایی بهتر و با سهولت بیشتر در سطح کشور
      دختران و پسرانی ها و توانمندی ها با توجه به تفاوتارائه پروژه مناسب 

  2     هفتم، هشتم و نهم کاروفناوریی کتاب ها میزان تناسب با پودمان 2

  2     اجرای گام به گام پروژه توسط دبیر یا دانش آموزان 3

  2     ی تولید پروژهها رعایت فرایند 4

  1     رعایت استفاده از وسایل و مواد مازاد 5

6 
ی جسمی و روانی دانش آموزان دختر ها تناسب با سطح آمادگی و توانایی

 و پسر متوسطه اول
    

1 
 

  2     جهت اجرا در مدارس در دسترس بودن و قابلیت تهیه مواد اولیه 7

  1     قابلیت اجرا در بازده زمانی )میزان جلسات پیش بینی شده ( 8

  1     در ساخت پروژهتوجه به نکات بهداشتی و ایمنی  9

  2     طراحی کامل و قابل فهم قطعات 11

  2     کارایی پروژه مورد نظر 11

  1     با عنوان پروژه پیشنهادی کاروفناوریقابلیت چاپ در کتاب  

  1       مقدار هزینه تمام شده برای ساخت پروژه 13
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  1     منابع و ماخذ ذکر 14

  1     فرمت نگارشی اعالمیطبق نحوه نگارش گام به گام مراحل تولید  15

  1     کیفیت تصاویر و میزان وضوح در بازنمایی فرایند ساخت 16

  1     صفحه آرایی زیبا و مناسب با پروژه 17

  1.5     ی انگلیسی و اصطالحات فنی ها معادل سازی واژه 18

  1.5     ی ارسالیها اطالعات و فرم کامل بودن 19

  25     111مع امتیاز از ج               
 * میزان انطباق با یکی از سه محور همایش جهت اخذ امتیاز کافی است



 

 

 زمان بندی اجرایی برنامه عملیاتی

  1/12/96 : ثارآ  ای دقیقه 5تا  3مستندات و فیلم  مهلت ارسال

 97 فروردین : زمان اعالم نتایج

 97زمان برگزاری اختتامیه : اردیبهشت  

 

 نحوه ارسال آثار 

مراجعه زیر ارزیابی پروژه به نشانی اینترنتی  یها شاخصچگونگی تدوین آثار و ، فایل راهنماجهت دریافت 

 .نمایید

 دبیرخانه به نشانی:  به آدرس ایمیل صرفا را همچنین مدارک خود و اطالعات پروژه

  (tech-tec@medu.ir) .ارسال نمائید 

 

 

 


