
 پروژه های علمی دانش آموزی

1400-1401سال تحصیلی   

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی
 

 شهرستان تنکابن

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن
 معاونت آموزش ابتدایی

 جـابربن حیـان



 جابربن حیان

(بخش اول)  



 فرآیند اجرا 

شیوه نامه پروژه علمی دانش آموزی توسط مدیر در مراسمات صبحگاه ، کالس علوم تجربی و یا در قالب  : گام اول
 .بروشور به دانش آموزان معرفی و اطالع رسانی گردد

 
 .آموزگاران با توجه به توانمندهای دانش آموزان ، آنها را در جهت انتخاب محور ، راهنمایی و کمک نمایند: گام دوم

 
آموزگاران می توانند در فرآیند تولید اثر به عنوان یک راهنما ، دانش آموزان را در رسیدن به هدف کمک و : گام سوم

 .  راهنمایی نمایند



 فرآیند اجرا 

لذا  . زمان شروع و پایان نمایشگاه مدرسه ای در کلیه ی مدارس به صورت هماهنگ برگزار می گردد: چهارمگام 
نسبت به تشکیل نمایشگاه مدرسه ای اقدامات الزم را فراهم   1400/11/22لغایت  1400/11/12مدیران محترم ؛ از تاریخ 

 .  نمایند
 .کلیه ی دانش آموزان طی یک برنامه هدفمند و علمی از نمایشگاه مدرسه ی خود بازدید داشته باشند: گام پنجم

الزم به ذکر است ؛ مدیران محترم می توانند جهت بازدید علمی دانش آموزان از نمایشگاه مدارس همجوار مطابق   
 .مقررات برنامه بازدید داشته باشند

اسامی کلیه ی دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره ، در قالب فرم اکسل جهت صدور تقدیرنامه به همراه  : گام ششم
 . مستندات برگزاری نمایشگاه به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال گردد

 



 زمان برگزاری نمایشگاه

زمان شروع و پایان نمایشگاه مدرسه ای در کلیه ی مدارس شهرستان 
 .تنکابن به صورت هماهنگ برگزار می گردد

 
 
 

    1400/11/22: پایان نمایشگاه                          1400/11/12: زمان شروع نمایشگاه



های تشویقی سیاست   



 تقویم اجرایی



کلیه ی مدارس جهت مشاوره در اجرای دقیق فرآیند جشننواره جنابربن   
حیان می توانند با پشتیبان های جشنواره با توجه به محور خنود تمناس   

 .حاصل نمایند

جشنوارهپشتیبانان   



 .مراجعه نمایید  @TE_Tonekabonبرای اطالعات بیشتر به کانال تلگرامی 

 .حاصل فرماییدتماس  54230321 –54227035یا با شماره 

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن

Email: tetonekabon@gmail.com    * Telegram: @TE_Tonekabon   * Tel: 09118915806 

https://t.me/TE_Tonekabon
https://t.me/TE_Tonekabon


 نکات مهم



:انتظارات  
با اهداف جشنواره پروژه های علمیی جیابربن اییان در بالیو بروشیور ،       معلمان ، دانش اموزان و اولیا نمودنآشنا 1.

 ...کالس های توجیهی ، جلسات والدین و 
 

و نوع پروژه با کمک و راهنمایی معلم و با توجیه بیه عالیی  و    موضوع توضیح به معلمان مجری طرح در مدارس که 2.
 .گرددانتخاب  آموزانسطح آگاهی و توانمندی دانش 

 

 ،  نمیایش  تیابلوی  عنصیر  سیه  شیام   باید نمایشگاه به ارائه برای پروژههر در ارسال آثار به نمایشگاه دبت شود ؛ 3.
 .باشد کتبی وگزارش نمایشی مواد

 

 .ارائه نمایند( نفره 3اداکثر )تیمی  انفرادی یا صورت به را خود پروژه تواند می آموز دانش4.
 

 ارزییابی  در غییر ایین صیورت میورد    . تولید پروژه باید توسط خود دانیش آمیوز بیا راهنمیایی معلیم انجیا  گییرد       5.
 .گیرد برار نمی 
 

ی مدارس جهت مشاوره در اجرای دبی  فرآیند جشنواره جابربن ایان فقط با پشتیبان های جشنواره با توجیه  کلیه 6.
 .به محور خود تماس ااص  نمایند



 جابربن حیان

(بخش دوم)  



اگر حاصل دوره ی تحصیالت مدرسه ای ، تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به  مقدمه
 آنبنا فرامنوش شندن     "سواد به معنی سنتی "ذهن دانش آموزان باشد ، 

 همنین به . ، حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست می رودمفاهیم     
 آموزانکنیم عالوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش سعی  باید، سبب         
 نیازخودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد که  دهیمنشان             
 به. خود بگردند و به یک یادگیرنده ی مادام العمر تبدیل شوند              
 ینادگیری همین منظور عالوه برکسب دانش باید راه و روش                 
 تقوینت را هم به آنان بیاموزیم تا میل به ینادگیری در آننان                    
 اکتشنافی پروژه ی علمی به علت ماهیت هیجنانی و  . گردد                  
 وخود ، میل به یادگیری را در دانش آموز تقویت می کند                    
 بهبه علّت ماهیت فرایندی خود راه و روش یادگیری را نیز                    
 خدمتاو می آموزد بنابراین می تواند ابزاری بسیار قوی در                    
 تعرین  تعلیم و تربیت به معننای واقعنی باشند کنه طبنق                        
 هنای یونسکو همانا درك و به کنارگیری مفناهیم ، مهنارت                    
 شخص را قادر که  باشدو ارزش هایی می ها  نگرشفرایندی ،               
 خویشسازد دانش و فناوری را با زندگی و فرهنگ جامعه ی می           
 .حرفه ای بپردازنددانش  تولیدمرتبط سازد و به        



 واین طرح زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی ، مصوب شنورای عنالی آمنوزش     اهداف
 : پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می نماید      

 
 پدیده شناخت به نسبت آموز دانش :آموزشي علمي، اهداف :الف                 
 ، مقصود بیان و گفتن ، شنیدن ، کردن فکر در .است کنجکاو ها                  
 زبان با .دارد کافی مهارت کردن حساب و نوشتن و خواندن                   
 استفاده روزنامه و کتاب از تواند می و دارد آشنایی فارسی                       
 .داند می حدی تا کارها درست انجام در را علم ارزش .کند                         
 . آشناست حدودی تا خود یادگیری نحوه با                          

 

 دوسنت همکاری بنا دیگنران را     :اجتماعي اهداف :ب                              
 .در بازی ها و فعالیت های گروهی شرکت می کنند .  دارد                         
 بننه انجننام و ننای  و مسننيولیت هننایی کننه بننر عهننده او                          
 .گذارند پایبند استمی                         

 

 ینک دانش آموزان با تولید و ساخت  :اهداف اقتصاای   :  ج                       
   کسنب وسیله ، زمینه ی تولیند صننعتی آن را فنراهم نمنوده و                        
 .نماینددرآمد                

 
 اسنتفاده از حواس خنود بنه خنوبی محافظنت و       :اهداف زيساتي  :  ی       
 نکنات ایمننی را منی دانند و     . در حفظ محیط زیسنت کوشنا اسنت   . می کند 

 .می کندرعایت 



 علمی پروژه تعریف
 علمنی کوشنش  پروژه ی علمنی عبنارت اسنت از    

 ینک انفرادی یا گروهی دانش آمنوزان در بناره         
 کوشنش که آنان ضنمن اینن    موضوع معین          
 راهیجان انگیز علمی ، کار یک دانشنمند               
 مهنارت نگنرش هنا و   انجام می دهند و               
 یعننی  . های علمی او را پیدا منی کننند                
 دقنت بنه  دانش آموزان سعی منی کننند                 
 جمن  مشاهده کننند ، سنوال بپرسنند ،                  
 ،آوری اطالعات کننند ، فرضنیه بسنازند                
 راآزمایش کنند و نتایج کنار علمنی خنود               
 . جم  بندی و ارائه نمایند         



 محورهای جشنواره جابربن حیان

(5)محور  

 کار اصیل دانش آموز

(4)محور  

 طراحی و ساخت

(3)محور  

 آزمـایــش

(2)محور  

 نمایش علمی

 مدل

 نمایش

 تحقیق

(1)محور  

 جمع آوری

 شباهت و تفاوت

 کاربرد

 عملکرد



(1)محور  

آوری نمونه جمع    

بندی هـطبقبا راه ـهم  



  اساس بر که شود می اشیاء از ای مجموعه شام  آوری جمع پروژه یک :آوری جمع
 .شوند می بندی گروه ، مختلف بندی طبقه

طبقه بندی براساس شباهت ها و   -1
 تفاوت های ظاهری

پایه های اول و دوممناسب   

طبقه بندی بر اساس نوع کاربرد -2  

پایه های اول و دوممناسب   

طبقه بندی بر اساس نوع عملکرد -3  

پایه های اول و دوممناسب   

طبقه بندی گیاهان به سه گروه  
 دارویی، خوراکی و صنعتی



 منابع

 سپاسگزاری

 نتیجه گیری

:موضوع تحقی  زمینه ای  

مواد و وسای   
 استفاده شده

 دفتر کارنما

:شرح طرح طبقه بندی  

 تعریف واژه ها

 ابال  جمع آوری
 مجاز

 : تابلو نمایش 

 همراهآوری نمونه جمع 

 با طبقه بندی 

:عنوان  

 مشخصات پروژه



(2)محور  

نمایش علمی   



پروژه مدل سازی شام  ساخت یک 
اشیییاء بییرای توضیییح يرایییی یییا    

                   یییايگییونگی سییاختمان یییک يیییز 
 .موضوع است

 مدل

ساختار الیه های مختل   از مدلی ساخت : مثال
 .زمین شامل سه الیه اصلی پوسته ، گوشته و هسته

یک پروژه نمایش شام  اسیتفاده از  
اشیییاء بییرای نمییایش يرایییی یییا    
يگییونگی عملکییرد یییک دسییتگاه و 
 .تبیین اصول علمی ااکم بر آنهاست

 نمایش

نمایش حرکت مواد درون ساقه   : مثال
 کرفس با استفاده از محلول های رنگی

یک پیروژه تحقیی  شیام  بررسیی     
جزئیات بیشتر درباره موضوع پروژه 
و توضیح و تفسیر جوانو مختلف آن 

این جزئیات را می تیوان   . می شود
از طرییی  مشییاهده مسییتقیم و یییا از 
طری  منیابع مختلیف اطالعیاتی بیه     

 . دست آورد

 تحقیق

تحقیق در مورد گیاهان دارویی  : مثال
 ایران و محل رویش آنها



 : تابلو نمایش 

 نمایش علمی

 منابع

 سپاسگزاری

 نتیجه گیری

:موضوع تحقی  زمینه ای  

مواد و وسای   
 استفاده شده

 دفتر کارنما

:شرح مدل ، نمایش و تحقی   

 تعریف واژه ها

 ابال  نمایشی

:عنوان  

 مشخصات پروژه



(3)محور  

آزمایش   



 .    دانیید طرح و آزمودن سوالی است که شما هنوز جیواب آن را نمیی    ٬پروژه آزمایش یک : آزمایش 
                  ایین لذا به کار گیری روش علمیی و انجیا  آزمیایش بیرای کشیف جیواب آن سیوال از ضیروریات         

 ؟ موثرند گیاه رشد بر اندازه یک به مختل  رنگی نورهای آیا : مثال .  نوع پروژه است

 مراحل روش علمی در پروژه ی آزمایش
 طرح مسئله( 1
انجا  تحقی  زمینه ای( 2  
ارائه فرضیه( 3  
اجرای آزمایش( 4  
ثبت نتایج( 5  
 نتیجه گیری  ( 6



 : تابلو نمایش 

 آزمــایش

 منابع

 سپاسگزاری

 نتیجه گیری

: مسئله تحقی  زمینه ای  

مواد و وسای   
 استفاده شده

 گزارش کتبی دفتر کارنما

تعریف واژه ها و  
 متغیرها

 مواد آزمایش

:عنوان  

 مشخصات پروژه

روند و مراا  
 کار

:فرضیه  

:نتایج و اطالعات  

0

100

200

1 2 3



(4)محور  

طراحی و ساخت   



پروژه هایی هستند که در آنها دانش آموز برای پاسخ بیه ییک نییاز     :های طراحی و ساخت پروژه 
               کنید تسیت میی    ؛آن را میی سیازد    ایده، طراایاز پس  .زندمی دست مشخص به ابداع یک وسیله 

 .دنمایو نهایتا آن را با نمایشگاه علمی ارائه می 
                اختیراع بیا ااتییاب بایید گفیت کیه ااصی  آن       این کار مستلز  طی کردن روش مهندسی اسیت و   

 .استجدید یک وسیله 

که همیشه ... برای نیمکت پارك ها و  اختراع: مثال
  .خشک است

اختراعات دیگران   : توجه
!را دوباره تکرار نکنید  



 ساختو طراحی چند نمونه خالقیت در 



 : تابلو نمایش 

 طراحی و ساخت

 منابع

 سپاسگزاری

 نتیجه گیری

 تحقی  زمینه ای

شرح مواد ومراا  
:ساخت  

 دفتر کارنما

تعریف واژه ها و  
 متغیرها

:عنوان  

:تعریف نیاز  مشخصات پروژه  

 مشخصات طرح
(اهداف وانتظارات، معیارها و استانداردها)  

:تصاویریا نقشه مراا  تکاملی ساخت  

0

200

1 2 3

:نتایج تست وسیله یا نر  افزار  

 نمایش محصول نهایی
 گزارش کتبی



(5)محور  

کار اصیل دانش آموز   



این پروژه دانش آموزان می توانند بدون هیچ محدودیتی توانمندی هیا و  در  :کار اصیل دانش آموز 
کارهای اصی  خود را در سایر ساات ها مانند بصه ، داستان نویسی ، شعر ، تکالیف مهیارت محیور ،   

                  بیرای مثیال میی تیوان در ایین محیور بیه مهیارت هیای فیردی           . ارائه نماینید ... بازی های خالبانه و
 .  آموزان توجه ویژه ای داشتدانش 



 مشخصات 

 تابلوی نمایش



  ۹۰ادككو د ير لا ككو ه ككني  لككاا      دككد ييككنار   تككاو ن نيككايت ادككتانااري يارا   يككcm    د                         ارتفككا
cm ۱۲۰  ياريطنل . 

نيا ادتفاي  نيايت تاو ن  رد  ها  ننشتد و ا  ۱۶ دايز ق م از لااقل . 

شننا خنانا  آداني ود قامي چنا فاص ة از وايا تاو ن رد  ها  ننشتد. 

 نيا ادتفاي   نچكت  ق م از ها جادل د ها عكس زي ننيس و ا  ؛ ادو وهت . 

واشا خنانان قاول غ فد وي دن از د يدر فاص د از آداني ود د واشا تاو ن ننشتد ت ين يرشو وايا پ دژ  عننان. 
نا ج ب خني ود را اف اي تنجد لال عين ير د  نا تنصيف يردتي ود را شيا  ار  د  نيا انتخاب عنناني .   
هي ي مي ق ار تاو ن واال  د ددط قسيو ير هيي د عننان. 
نيا ادتفاي  نتايج نيايت و ا  نينيارها از د  ار ردنا تنضيح و ا  تصادي  از پس . 

:نيايت تاو ن  خصنص ير تنضيحات  



 مشخصات 

 دفتر کارنما



 اين يفت  دقايع د اتفاقات م ونط ود پ دژ  را يايياشو خناهيا   يير. 

   يهايفت   ارنيا مسي  ل  و شيا را ازآغاز تا پايان ن ان مي. 

يايياشو   ين را از زماني آغاز  نيا  د جستجن  منضن  پ دژ  را ش د  مي  نيا. 

          اتفاقات را ود صنرت ردزاند يايياشو  نيا د هك  مل يكي را  كد داري يفتك  مكي  نيكا تكاري  هكدار  نيكني  د
 .وننيسيا  د چد قار دقو ص ف آن   ي  ايا

مناوع م خصات د ا  زميند تحقيق ود م ونط ها  يايياشو ادتفاي ، منري مناي فه دو آزماي ات، نتايج  
 . نيا ثيو آن ير يقو ود را ادتفاي  منري

 نيا يايياشو شنيا مي مناجد آن وا  ار ج يان ير  د را م ك ي ه .   
 نيا يايياشو ايا ه فتد  ار ود م كالت و  غ يد و ا   د را هايي لل را .   
 ود را هايتان تالش از تصني   هزارش ي  وتنانيا تا وگي يا عكس خني پ دژ  مخت ف م الل از هينار  

 .يهيا ن ان ييگ ان

: ارنيا يفت  خصنص ير تنضيحات  





 باسمه تعالی
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی 

1400-1401سال تحصیلی   



 تفکر خالق  تفکر انتقادی تفکر برتر  =                +



 خالقيت چيست؟
 . ديگر نوعي به ديدن يعني خالقيت
 .ندارد وجود كه چيزي ديدن يعني خالقيت
 .ذهني هاي عادت از رهايي يعني خالقيت
 .است نياموخته را آنها حل قبال فرد كه يمسايل حل يتواناي
 يباشد كه توسط گروه يتازه اكه نتيجه آن كار  يفرآيند

 .شود يتلق ارزشمنددر يک زمان مفيد و 

 دو ویژگی مشترک در تعاریف
تازگی ونو بودن 
    ارزشمندی و مناسب بودن 



 اجزا و عناصر خالقیت

  انگيزه



 ويژگي هاي افراد خالق

 خود نظمي زياد•
 پشتكار مواجه با مشكالت و شكست•
 استقالل•
 تحمل ابهام•
 تحمل شكست•
 تمايل به پذيرفتن خطر•
 اعتماد به نفس•
 توجه دقيق به محيط پيرامون•
 انعطاف پذيري•
 استقالل طلبي•

 



مسئله یابی 

ایده یابی 

راه حل یابی 

 فرايند خالقيت



 : تعریف مسئله 
 (اگر مي خواهيد مسئله را حل کنيد باید اول آن را بشناسيد) 

 هاي موجود در اطالعاترآیند حس کردن مسائل یا کاستيف

 

 :آماده سازي 

 تجزیه وتحليل اطالعات ،جمع آوري 

 (  سواد اطالعاتي)

 مسئله یابي



 :ایده سازي 

 تدبير ایده هاي جدید به عنوان سرنخ هاي ممکن 
 (تکنيک هاي ایده یابي ) 

 

 : روریپایده 

افزودن ایده هاي دیگرو به جریان  ،انتخاب از بين ایده هاي حاصله 
  ترکيب و غيره ،انداختن مجدد ایده ها از طریق تغيير 

 ایده یابي



 :ارزیابي 
 بررسي ایده هاي موقت به وسيله آزمایش

 

 :انتخاب 

  یاده سازی آنپ تصميم گيري درباره راه حل نهایي و

 راه حل یابي



 تكنيك خالقيت

 اسکمپر
، مدل اصالح هر چيز جديدياسکمپر بر اين مفهوم استوار است كه 

هرر حرر ، در   . استپيش از اين موجود بوده شده چيزي است كه 
يررک راه نشرران دهنررده  ، SCAMPERكلمرره مففررک اسررکمپر 

، همراه با ويژگي هايي است كره شرما را برراي راه انردازي     مفتلک 
 .ايده هاي جديد، به چالش مي كشد



 است   جانشين سازيبه معنی   Substitution  بر گرفته از كلمه Sحرف 
 

 .  است  تركيب كردنبه معنی  Combine   بر گرفته از كلمه Cحرف 
 

 .  است  سازگاري و تعدیل كردنبه معنی رفاه ،   Adapt  بر گرفته از كلمه Aحرف 
 

 .  است  بزرگ سازيبه معنی   Maginfy  بر گرفته از كلمه Mحرف 
 

 .  است  دیگراستفاده به معنی    Put to other usesبر گرفته از كلمه  Pحرف 
 

 .  است  حذف كردنبه معنی    Elliminationبر گرفته از كلمه  Eحرف 
 

   است معکوس سازيبه معنی    Reverseبر گرفته از كلمه  Rحرف 

 اسکمپر   SCAMPERتکنیک خالقیت  

 



SCAMPER 
در موورد جوایگزین كوردن ب شوی از     : جانشین سازی-1

بوا جسوت و   . مسئله، محصول یا فرآیند بوا یيوز دیگور، بوی اندیشويد     
 . كردن جایگزین ها، می توانيد به ایده هاي جدید برسيد

 به جاي یيز دیگر به كار برد؟ یه یيزي را ميتوان:مثال  
 نام وسيله جانشين

زغال ، گازوئيل ، نفت ، بنزين ، گاز   هـــيزم 

 بنزين گاز ، آب ، گياهان
................... .... 

 :در اجرای این فرآیند می توانید سواالتی را از دانش آموز بپرسید تا ذهن آنها فعال شود
 

 آیا می توانم از اجزا یا موارد دیگر استفاده كنم؟
 آیا قوانين، می تواند تغيير كند؟

 ؟................................. آیا 



SCAMPER 
به تركيب دو یا تعداد بيشتري از اجوزاي  : ترکیب کردن-2

مسئله بی اندیشيد تا یک محصول متفاوت بسازید یا هماهنگی آنهوا  
 .را افزایش دهيد
 تركيب كرد؟ یه یيزي را با یه یيزي ميتوان: مثال 

(2)نام وسيله تركيب (1)نام وسيله   

 دستمال کاغذی عطر دستمال کاغذی معطر

دوربين تلفن و ضبط و پخش موبايل  

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

 :در اجرای این فرآیند می توانید سواالتی را از دانش آموز بپرسید تا ذهن آنها فعال شود
 

 آیا آن را می توانم با یيزهاي دیگر تركيب یا ادغام كنم؟
 یه یيزهایی را باید تركيب كنم كه تعداد كاربردها را به حداكثر برسانم؟  

 ؟................................. آیا 



SCAMPER 
سوازگار نموودن از    :سازگاری و تعدیل کرردن -3

 .ایده هاي موجود، براي حل مسئله خود بی اندیشيد
 آیا می توان یيزي را متناسب تر  كرد ؟: مثال 

تر كردن يا تعديل كردن متناسب  نام وسيله 
 توليد کنسرو بدون نياز به درباز کن 

(با تعبيه قالب بر روی درب کنسرو)  کنسرو 

بال سنجاقکبا استفاده از ساخت هليکوپتر   هليکوپتر 

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

 :در اجرای این فرآیند می توانید سواالتی را از دانش آموز بپرسید تا ذهن آنها فعال شود
 

 یه مفاهيم دیگري را می توانم در ایده خود به كار ببرم؟
 یه ایده هاي دیگري در خارج از زمينه من هست كه می توانم آنها را دخيل كنم؟ 

 ؟................................. آیا 



SCAMPER 
   :تغییر دادن ، اصالح کردن ، بزرگ سازی-4

تقویوت ایوده یوا    . درباره راه هاي تقویت یا بزرگ نمایی ایده خود بی اندیشويد 
ب ش هایی از آن می تواند ارزش درک آن را باال ببرد یا ایون بيونش را بدهود    

 .كه یه اجزایی مهم است
 آیا می توان تغييري در یيزي ای اد كرد؟ آیا می توان یيزي را بزرگ تر كرد؟  : مثال 

 نام وسيله تغيير دادن ، بزرگ كردن ، اصالح كردن
 نوشابه توليد نوشابه های خانواده
 الستيک توليد الستيک های پهن

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

 :در اجرای این فرآیند می توانید سواالتی را از دانش آموز بپرسید تا ذهن آنها فعال شود
 

 یه یيزي را می توان تقویت یا بزرگ تر كرد؟
 یه یيزي را می توان بزرگ نمایی كرد یا اغراق آميز بيان كرد؟ 

 ؟................................. آیا 



SCAMPER 
به این بی اندیشيد كه یطور قادرید ایده فعلی : استفاده دیگر-5

خود را در دیگور مصوارف بوه كاربندیود، یوا بوه ایون فکور كنيود كوه یطوور            
 .می توانيد از یيز دیگري براي حل مسئله خود م دداً استفاده كنيد

 یه استفاده دیگري از یک وسيله می توانيم بکنيم؟: مثال 

 نام وسيله استفاده ديگر
...توليد گاز متان برای آشپزی و   زباله 

 کاغذ باطله بازيافت ، توليد کارتون

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

 :در اجرای این فرآیند می توانید سواالتی را از دانش آموز بپرسید تا ذهن آنها فعال شود
 

 در یه موارد دیگري می توان آن را استفاده كرد؟
 آیا می توانم از این ایده در بازارها یا ت ارت هاي دیگر، استفاده كنم؟ 

 ؟................................. آیا 



SCAMPER 
بوه ایون فکور كنيود كوه اگور       :حذف یا کوچک کردن-6

ساده سوازي كنيود   . ب ش هایی از ایده را حذف می كردید، یه اتفاقی می افتاد
 .  و اجزا را كاهش داده و حذف كنيد

 یه یيزي را می توان از یک وسيله حذف كرد؟: مثال 

كردن حذ  يا كوچک  نام وسيله 
 هندزفری حذف سيم از هندزفری موبايل

 وايرلس شبکه های بيسيم

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

 :در اجرای این فرآیند می توانید سواالتی را از دانش آموز بپرسید تا ذهن آنها فعال شود
 

 یگونه می توانم آن را ساده كنم؟
 -یه ب ش هایی را می توان بدون تغيير عملکرد، حذف كرد؟ 

 ؟................................. آیا 



SCAMPER 
فکور كنيود كوه اگور ب شوی از مشوکل،       : معکوس سرازی -7

 .محصول شما بطور معکوس عمل می كرد ، یه می شد

 اگر یيزي را معکوس كنيم یا ترتيب آن را تغيير دهيم یه می شود؟  : مثال 

 نام وسيله معکوس سازي
 ساعات کاری تغيير ساعات کار ادارات برای کاهش ترافيک

 محيط کار تغيير آرايش محيط کار برای افزايش کارايی

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

 :در اجرای این فرآیند می توانید سواالتی را از دانش آموز بپرسید تا ذهن آنها فعال شود
 

 یه ترتيبی ممکن است بهتر باشد؟
 آیا می توان اجزا را مبادله كرد؟  

 ؟................................. آیا 
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