
 جشنواره ملی طراحی و تالیف پروژه های استانی درس کار و فناوری  دوره اول متوسطه

 طراحی و تالیف پروژه های استانی عىًان بروامٍ عملياتي

 ضشٍست تشًاهِ ٍ هستٌذات

 تِ دلیل ٍجَد یک کتاب تشای توام هٌاطق ٍ ضشایط اقلیوی کطَس ٍ عذم ّوخَاًی پشٍطُ : ضريرت

ّای هَجَد دس کتاب تا ّوِ ضشایط ٍ اهکاًات هٌاطق هختلف کطَس ایي تشًاهِ هی تَاًذ صهیٌِ تَهی 

تا ایي تشًاهِ هی تَاى پشٍطُ ّایی سا هعشفی ًوَد کِ . ساصی هحتَای کتاب دسسی سا فشاّن ًوایذ

هحذٍدیت ّای اجشای پشٍطُ دس هذاسس تا ضشایط ٍ اهکاًات هحذٍد سا اص تیي تشدُ ٍ اهکاى اجشای ّوِ 

 .پشٍطُ ّا سا دس ّوِ ضشایط فشاّن ًوایذ

 ساٌّوای تشًاهِ دسسی، ساّثشد ّا ٍ تشًاهِ 14- 2تٌذ -   سٌذ تحَل تٌیادیي 21- 1ساّکاس :مستىدات

 ّای دفتش آهَصش دٍسُ اٍل هتَسطِ

 اّذاف
 کیفی

 

 تَسعِ هطاسکت فعال استاى ّا  -

 تکویل ٍ غٌی ساصی هَاد آهَصضی -

 تسط ٍ تَسعِ تجاسب هعلواى دس طشاحی ٍ ساخت هَاد آهَصضی -

 تَسعِ ٍ تقَیت تَاًوٌذی ّا ٍ ظشفیت ّای هٌاطق هختلف کطَس -

 تَجِ تِ تقَیت ٍ ًطش فشٌّگ غٌی استاى ّا ٍ تَسعِ فشٌّگ کاسآفشیٌی -

 استفادُ تْیٌِ اص تجشتیات هَفق دتیشاى  ٍ ضٌاسایی ّوکاساى فعال دس سشتاسش کطَس -

  

      تذٍیي حذاقل یک پشٍطُ تَهی تشای پَدهاى ّای هطخص ضذُ دس ضیَُ ًاهِ  کوّی

پیطیٌِ اجشاء ٍ تَصیف 

 ٍضع هَجَد

      تِ هٌظَس اسائِ هحتَاّای علوی هکول کتاب دسسی، تخطی اص فعالیت ّا هی تَاًذ اسائِ پشٍطُ ّای 

چَى هتٌاسة تا اّذاف کتاب هی تَاى پشٍطُ ّای صیادی سا . جایگضیي پشٍطُ ّای داخل کتاب ّا تاضذ

پیطٌْاد ًوَد، ٍلی تا تَجِ تِ هحذٍدیت ّای کتة دسسی قطعا تعذاد هحذٍدی اص آًْا دس کتاب رکش 

ضذُ است ٍ فقط تا پیطٌْاد عٌَاى پشٍطُ ّای جایگضیي ٍ عذم اسائِ ضیَُ اًجام آى سغثتی اص سَی 

لزا دس تکویل تاهیي پشٍطُ ّای استاًی ٍ دس ساستای اّذاف تشًاهِ . ّوکاساى تشای اًجام دیذُ ًوی ضَد

ّای دفتش تالیف کتة دسسی تشای غٌی ساصی هحتَای آهَصضی، دس تشًاهِ حاضش، دتیشخاًِ دس صذد 

 .فشاّن ًوَدى صهیٌِ تَلیذ هحتَا تشای پشٍطُ ّای تَهی استاًی هی تاضذ



 

تعشیف عولیاتی تشًاهِ 

 (ضشح اجشای تشًاهِ)

     جوع آٍسی پشٍطُ ّای تَهی هتٌاسة تا پَدهاى ّای کتاب کاس ٍ فٌاٍسی دس سِ پایِ کِ اص سَی 

ّوکاساى سشاسش کطَس تْیِ هی گشدد ٍ تطکیل تاًک اطالعاتی پشٍطُ ّای تَهی ٍ دس اختیاس قشاس گشفتي 

اص طشیق سایت دتیشخاًِ ٍ اسسال تِ دفاتش استاًی ٍ چاج کتاب پشٍطُ ّای استاًی تِ ّوت دفتش تألیف 

 کتة دسسی

 گسترٌ بروامٍ

 (جغرافيایي/ مخاطبيه)
 دتیشاى ٍ سشگشٍُ ّای دسس کاس ٍ فٌاٍسی سشاسش کطَس     : هخاطثیي

 تقَین اجشایی

 تْیِ ضیَُ ًاهِ ٍ تقسین تٌذی استاى ّا تشای تْیِ پشٍطُ ّای ّش پَدهاى هْش ٍ آتاى

 استاى ّا تِ تشًاهِ فشاخَاى ٍ ًاهِ ضیَُ اسسال آرس

 اجشای تشًاهِ ٍ تْیِ پشٍطُ ّا تَسط دتیشاى دی  ٍ تْوي 

 اسسال کلیِ آثاس تِ دتیشخاًِ کاس ٍ فٌاٍسی اسفٌذ

 داٍسی پشٍطُ ّا فشٍسدیي

 اسدیثْطت
اعالم ستثِ ّای تشتش کطَسی، تشگضاسی ّوایص کطَسی، هعشفی ٍ تقذیش تشتشیي 

 ّا ٍ تاسگزاسی دس سایت ٍ پیگیشی چاج کتاب 

 اسصضیاتی

 اسصیاب
 کاسضٌاسی گشٍُ ّای آهَصضی دفتشآهَصش دٍسُ اٍل هتَسطِ -

 دتیشخاًِ کطَسی کاس ٍ فٌاٍسی  -

اتضاس ٍ ضیَُ ی 

 اسصضیاتی
 فشم اسصیاتی هٌذسج دس ضیَُ ًاهِ -

 هتٌاسة تا  پشٍطُ ّای هَجَد دس هحتَای کتاب دسسی  - ضاخص ّای اسصیاتی


