
 بسوِ تعالی

 هقذهِ

ّای ًَ تا تفىش  تاؿین. افشاد تیضَّؽ ٍ خالق ٍ صاحثاى اًذیـِ ّای تشتش تِ هثاتِ هٌثع اصلی لذست هی اهشٍصُ ؿاّذ سلاتت فـشدُ جَاهع دس دػتیاتی تِ تىٌَلَطی

ّای خالق تیؾ اص ّش  صهیٌِ تىٌَلَطی آهَصؿی ٍ پشٍسؽ رّيّای اخیش هطالعات ٍ تحمیمات دس  ّای ّش جاهعِ ٍ هلتی ّؼتٌذ. اص ایي سٍ دس دِّ ٍاگشا اص ػشهایِ

   .     صهاى دیگش هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت

ّاای   ػطح داًؾ ٍ هْاست  ػال ػاتمِ فعالیت دس صهیٌِ اتَهاػیَى صٌعتی ٍفٌاٍسی ٍعلَم ًَیي ٍ تا ّذف استماء01دس چٌیي فضایی ؿشوت آسیاًا ستات تا تیؾ اص 

سٍتاتیه لذم دس عشصِ آهَصؽ , طشاحی ٍػاخت سٍتات دس ػطَح هختلف ًْادُ اػت. ؿشوت آسیاًا تشای ًیل تِ ایاي ّاذف ناوي تشسػای     عوَهی ٍ تشٍیج علن 

ّا دس ایي صهیٌِ ًواَدُ اػات تاا تَجاِ تاِ ایٌىاِ ویات         تشیي هجوَعِ آٍسی هٌاػة ّای آهَصؿی سٍتاتیه هَجَد دس جْاى، الذام تِ گضیٌؾ ٍ جوع دلیك تشًاهِ

گَاّی ثبت ّوچٌیي ٍ   سازهاى فٌی ٍ حرفِ ایٍ تاییذیِ ٍزارت آهَزش ٍپرٍرشایي هجوَعِ ،تَلیذ ؿشوت آسیاًا داسای  آهَصؿی

 )تؼتِ ّای آهَصؽ ستاتیه ٍیظُ داًؾ آهَصاى (وِ دس پیَػت اسائِ گشدیذُ اػت. هالکیت صٌعتی

جْاًی ٍصاحة چٌذیي اختشاع دس حَصُ ستاتیه ٍػَاتك چٌاذ ػاالِ آهاَصؽ های     لاتل روش اػت وادس ٍاػاتیذ ایي هجوَعِ ػاتمِ ؿشوت دس هؼاتمات وـَسی ٍ

 تاؿٌذ.

  رزٍهِ

  دس لیگ اهذادگشهقام اٍل جْاىوؼة  (همام دس هؼاتمات وـَسی ٍ جْاًی  01داسای تیؾ اص( 

  ٍتین تشتش جْاى دس لیگ اهذادگش   0جض 

   اختشاع دس صهیٌِ سٍتاتیه ٍ الىتشًٍیه  8ثثت 

  همام تشتش 3سٍتاتیه  جـٌَاسُ خَاسصهی ٍ وؼة ؿشوت دسهؼاتمات 

  همالِ علوی دس وٌفشاًغ ّا ٍ ّوایؾ ّای داخلی ٍ خاسجی 01اسائِ تیؾ اص 

 سَابق آهَزضی

       آهَصؽ پایِ ای سٍتاتیه دس  هجتوع خاتن االًثیاء)ف( , جَاد االئوِ ٍهذسػِ ّادی ( ٍ واًَى ّاای پاشٍسؽ فىاشی وَدوااى ٍ ًَجَاًااى

 ٍهجتوع صفائیِ ، هشاوض تفت ,هیثذ , اسدواى ٍخاتن(0-0ض اػتاى یضد )هشاو

 آهَصؽ پیـشفتِ سٍتاتیه دس داًـگاّْا 

 تذٍیي ٍ تَهی ػاصی تشًاهِ ّای آهَصؿی سٍتاتیه 

  تالیف طشح دسع ّای سٍتاتیه ٍیظُ ولیِ هماطع 

 تشجوِ ٍ تالیف وتاب ّای سٍتاتیه 

  تشگضاسی ػویٌاس ّا ٍ ًوایـگاُ ّای تخصصی سٍتاتیه 

 گضاسی واسگاّْای آهَصؿی ٍهـاٍسّای تخصصی ٍیظُ طشح ّای داًؾ اهَصاى جْت اسائِ تِ جـٌَاسُ ّای خَاسصهی،ؿیخ تْایی ٍ...تش 

 

 

 

 

 



 شرح طرح درس دوره های  آموزشی رباتیک 

 (priسال ) 9تا  6رده سنی  

خَاٌّذ ؿذ وِ ایي دٍسُ  pri 2سا خَاٌّذ داؿت ٍپغ اص گزساًذى ایي ػِ تشم ٍاسد دٍسُ تعذی  pri 1ػال ػِ تشم اٍلیِ  6داًؾ آهَصاى سدُ ػٌی 

( تا ووه گشفتي اص داػتاى ٍ لصِ گَیی ٍ ایجاد چالؾ ّای هٌاػة، خاللیت واساهَصاى سا ؿىَفا وشدُ  ariتشم خَاّذ تَد.دس دٍسُ تعذی)  3ًیض 

سصی واسآهَصاى افضایؾ یاتذ ٍ ّوچٌیي تتَاًذ ایذُ ّای خالق خَد سا اص طشیك دػتاى خَد ٍپشٍسؽ هیذّین.دس ایي دٍسُ ّا ػعی ؿذُ دػت ٍ

 جاسی وشدُ ٍ جاهِ عول تپَؿاًذ .

 ّوچٌیي تا اػتفادُ اص داػتاى ّای تَهی ؿذُ، دس پشٍسؽ سفتاس ّای ٌّجاس دس واسآهَصاى هیىَؿین. 

Pri 1    : 

 pri 1.1 آهَزش :  

Pri1.2  :آهَزش+خالقیت  

 Pri1. 3  ُپرٍش 

Pri2 :  

Pri2.1: آهَزش :  

Pri 2.2: آهَزش+خالقیت 

Pri2.3: ُپرٍش  

 pri1فمط  priتشم 3ػالِ تاؿذ اص  8ػالگی هاسا ّوشاّی وشدُ تاؿٌذ اها اگش وَدن دس ٌّگام هشاجعِ  6ایي هفاد تشای افشادی هیثاؿذ وِ اص ػي ))

 هیـَد (( pri2سا هیگزساًذ ٍ ٍاسد ػطح 

 سال 21تا  9دوره سنی 

ترم برًاهِ ًَیسی 3ترم الکترًٍیک پیطرفتِ، 3ترم الکترًٍیک هقذهاتی 3ٍایي دٍرُ آهَزضی ضاهل سِ ترم آهَزش هکاًیک ربات، 

 (هیباضذ.iranopenجلسِ برای آهادگی برای هسابقات جْاًی ) 11ترم پردازش تصَیر ٍدراًتْا 1ٍ

 ترم(:3ربات)دوره آموزشی مکانیک 



هَارد تذریس ایي دٍرُ ضاهل)ساختي ضاسی ، قَاًیي هرتبط با چرخ دًذُ ّا ، پَلی ّا ،اّرم ّا ،قرقرُ ّا ، هکاًیسم لٌگ ،هکاًیسم   

 هی باضذ.   آزاد ،  دیفراًسیل، رسن فٌی ، ًقطِ خَاًی ، ًرم افسار طراحی سازُ ٍ ...(

باشدي  د َای مًجًد، آمًزش رسم فىی بٍ کارآمًزان میبرتری ایه متد وسبت بٍ سایر مت قابل ذکر است

تًاوىدبدين َیچ محديدیتی  باشد کٍ بٍ کمک ایه ورم افسار می می virtual mecَمچىیه آمًزش ورم افسار 

َایی بسیار حجیمی را طراحی کردٌ ي بٍ کمک ایه ورم افسار عیب یابی در مًرد سازٌ خًد ویس اوجام  سازٌ

 دَىد . 

 ترم(  : 3مقدماتی ) ی الکترونیکدوره آموزش

 هَارد تذریس بِ ضرح زیر هیباضذ:

  1قطعِ ضٌاسی  

  1قطعِ ضٌاسی  

 عیب یابی ٍ تعویرات 

 

 

  :ترم(3دوره آموزشی الکترونیک پیشرفته)

  آهَزشPROTEUS 

  آهَزشAltium Designer DXP 

    ُپرٍش 

 ترم(:3دوره آموزشی برنامه نویسی )

  آهَزشSTEM  

  آهَزشAVR/PIC  

  ُپرٍش 

 ٍ در اًتْا ی دٍرُ کاراهَزاى  با پردازش تصَیر آضٌا هیطًَذ.

ترم بعذ آهادگی تخصصی برای هسابقات داخلی ٍ خارجی خَاّذ بَد . بذیي رٍش کِ قَاًیي هسابقات هختلف بیاى هیطوَد ٍ ضورایطی هطوابِ را    

 ًاهِ ّای خاظ در ًظر گرفتِ هیطَد . ایجاد کردُ ٍ با تَجِ بِ لیگ اًتخابی داًص آهَزاى برای آًْا بر



 در مقطع  متوسطه ترتیب دوره ها به شکل زیر خواهد بود :

 1  ترم هکاًیک 

 4  ترم الکترًٍیک 

  3 ترم برًاهِ ًَیسی 

  1 ترم پردازش تصَیر 

    هقذهاتی هسابقات 

 

 

 تعْذات

 سیال هیثاؿذ(0101111لیوت پىیج هىاًیه  ؿشوت هتعْذ تِ فشٍؽ هحصَالت آسیاًا طثك لیوت ؿشوت هیثاؿذ . )دس حال حانش

دسصذ تخفیف خَاّذ دادُ ؿذ وِ هعادل آى لطعات تشای ًوایـگاُ هذسػاِ تصاَست ػااختِ     01)صذ هیلیَى سیال( خشیذ 011111111تِ اصای ّش 

شل ػاین داس تاشای وااس تْتاش تاِ      عذدسیوَت وٌتا  0عذد آداپتَس ػَئچیٌگ ٍ 0عذد هَتَس ٍ 3ؿذُ اسائِ هی ؿَد ٍ دس ّش هشحلِ تشای ّش ًوایـگاُ 

سیال داؿتِ تاؿٌذ دٍ عذد سٍتات جاتجاا وٌٌاذُ یاا جٌگجاَ تاِ ّواشاُ       01111111هذسػِ خشیذاس  فشػتادُ هیـَد .)تشای هذاسػی وِ ػمف خشیذ 

 عذد سیوَت وٌتشلی ػین داس تعالٍُ تٌش طشاحی ؿذُ ،اسائِ خَاّذ ؿذ .(0

هاؿیي آسیاًا تِ عٌَاى جایضُ تچِ ّا دس ٍیتشیي هذسػِ تشای والع ّای سٍتاتیاه اختصااف دادُ    عذد 8سیال خشیذ ّش هذسػِ 01111111تا خشیذ 

 هیـَد .
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