
 

 

 

 

 نقش ها و مسئولیت ها
و برای اینکه دانش  ممشاناب باااننشد ان ترهشت هشای ک ش         اهداف یک پروژه علمی جهت تحقق کامل 

هشر یشک ان اتشرادی کشه در انجشاژ پشروژه       تجربه در جریاب پروژه خاد حداکثر اسافاده را بشه عمشل مورنشد    

ه خابی م ئالیت هشای خشاد را اشناخاه و نقش      باید ب( دان  ممان ، معلم راهنما و والدین ) دخالت دارند 

   . خاد را به ماقع و به اندانه ایفا نمایند

 :نقش دانش آموزان 
   کنجکاوی در محیط پیراماب ،ح اسیت ن بت به سااالتی که در نندگی واقعی برای او پی  می میشد

 اناخاب یک ماضاع برای پروژه و نهایاا 

  اولیای خانشه   نمایشگاه علمی مدرسه و در نهایت ک   مااتقت دنبال کردب دساارالعملهای مرباط به

 . مدرسه برای انجاژ پروژه مارد نظر  و

 انجاژ و تکمیل پروژه خاد 

  و نااشان یشک گششارت کابشی      -ماناس  با تاانمندی و پایه دانش  ممشان   -ساخت یک تابلای نمای

و باالتر قادرند این مرحله را  معماال دان  مماناب پایه های چهارژ)جهت ارح و تاهیف پروژه خاد

 (  م اقل انجاژ دهند و دان  مماناب پایه های پایین تر نیان به کمک معلم و والدین دارند

 تاضیح و تبیین پروژه خاد برای سایر دان  مماناب و باندیدکنندگاب در جریاب نمایشگاه 

 پیروی ان دساارالعمل های مرباط به ایمنی نمایشگاه علمی 

 :ن نقش معلما
 ح اس نمادب دان  ممان ن بت به محیط پیراماب به منظار هدایت مناب ن بت به چرایی پدیده ها 

  ایجاد انگیشه در دان  مماناب 

  راهنماایفای نق  یک 

  پشایبانی ان ایده های دان  مماناب و ارتقای خالقیت منها 

 دب ااایاق ن بت به پروژه دان  مماناب ، پی گیری مداوژ و تح ین کار مناب نشاب دا 

 تماس با اتراد ماخصص جهت ایفای هرچه بهار نق  خاد به عنااب معلم راهنمای دان  ممان 

  جار کردب تجهیشات خاص در هارت نیان 

 تایید نهایی کامل بادب پروژه برای ارائه به نمایشگاه 

  برقراری یک محیط امن 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
  

 وزارت آموزش وپرورش

 معاونت آموزش ابتدايي

 دفتر آموزش دبستاني

 کارشناسي تکنولوژی وگروههای آموزشي

 



 :نقش والدين 
  مطالعه دساارالعمل های مرباط به پروژه علمی 

  به عنااب یک ترد مطلع پروژه ارائه اطالعات در باره ماضاع 

 تدارک وسایل و کمک به اساقرار تجهیشات 

  بردب دان  ممان به کاابخانه یا مالقات اتراد ماخصص 

  ممان روی پروژه  تراهم کردب تضایی مثل پارکینک یا اتاق برای کار کردب دان 

  تشایق دان  ممان به تکمیل پروژه  نشاب دادب عالقه و 

 اطمیناب ان ایمنی دان  ممان و پیروی او ان دساارالعمل های ایمنی نمایشگاه 

  برنامه ریشی و مدیریت نماب های مرباط به انجاژ کارهای پروژه و اتماژ مب ها نظارت بر 

 نمای  و گشارت کابی کنارل امال و نگارت ناااه های تابلای 

   گات دادب به تاضیحات افاهی ترنندااب در باره پروژه 

  هدف اهلی پروژه علمی این اسشت  . درک این م ئله که دان  ممان باید خادت پروژه را انجاژ دهد

 .که دان  ممان مهارت های دانشمنداب را بیاماند ، روت علمی را بفهمد و ان تجربه کردب لذت ببرد 

  م ئله که النژ نی ت پروژه علمی گراب قیمت بااد درک این 
 


