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STEM تسا تایضایر و یسدنھم ، یروانف ، مولع تاملک ففخم

 یریگ هزادنا یارب یھار تایضایر
 یدنب بیترت لاح رد تایضایر .تسا
 یرادربوگلا ، )...4 ،3 ،2 ،1(
 شواک )...2 ،1 ،2 ،1 ،2 ،1(
 مجح ، )هریاد ، عبرم ، ثلثم( لاکشا
 و ، )دراد شیاجنگ رتمک ای رتشیب(
تسا )رتمک ،رتگرزب( هزادنا

 نداد ماجنا یارب یھار یسدنھمم
 لح ار تالکشم یسدنھم .تسا
 زا یتوافتم ھعومجم زا ، دنک یم
 یحارط ھب ، دنک یم هدافتسا داوم
 یم ییایشا نتخاس و داجیا و
.دننک یم راک ھک دزادرپ

 نداد ماجنا یارب یشور یروانف
 هدافتسا رازبا زا یروانف .تسا
 ار تالکشم ،دراد راکتبا ،دنک یم
 راک ھب ار ایشا و هدرک ییاسانش
دزادنا یم
.

 رد ملع .تسا رکفت شور کی ملع
 ، تسا شیامزآ و هدھاشم لاح
 کارتشا ھب ، دنک یم ینیب شیپ
 ، دزادرپ یم فاشتکا یراذگ
 دسرپ یم و دنک یم حرطم لاؤس
.دننک یم راک ایشا ھنوگچ ھک

STEM ؟تسیچ



STEM یناھج هراونشج
 تایضایر و یسدنھم ،یروانف ،ملع رد فشک و شواک ھب ات تسا ھلاس5-18 دارفا یارب یتصرف ،2021 لاس رد STEM یناھج ی هراونشج
 یعقاو یگدنز یاھ لح هار ِقلخ ھب STEM یناھج ی هراونشج لاسما ،ھتشذگ لاس قفوم ی ھمانرب ی ھمادا رد .دنزادرپب یزاجم تروص ھب
 و نامهرمزور یگدنز رد ھنوگچ ھکنیا و للم نامزاس ِرادیاپ ی ھعسوت فادھا رب زکرمت اب رما نیا .درگن یم یعقاو یگدنز تالکشم یارب
 یاھتراھم ھب ناگدننک تکرش زیھجت لابند ھب لاسما ی هراونشج .دمآ دھاوخ تسد ھب ،دنراد ارجا و لامعِا تیلباق یناھج تیفرظ رب زین

STEM دننک یسررب یعقاو یگدنز رد ار اھنآ یاھ هدافتسا و دنبایب رادیاپ یاھ لح هار ،دنبایرد ار تالکشم نیا ات تسا.

 یاھتراھم ِرتشیب ِتفرشیپ و طسب و داد دھاوخ ار نامفارطا ی هدش ھتخاس و یعیبط ناھج رد فاشتکا و شواک ِناکما رما نیا
 تباقر کی هراونشج .درک دھاوخ نکمم ار یلیلحت و یشھوژپ یاھ تراھم ،تیقالخ ،ھلئسم لح ،یداقتنا رکفت ھلمج زا یمھم
 لاسرا یاھراک ھچرگا .تسا رگیدکی زا نتخومآ زین و ایند رسارس زا ناناوجون و ناناوج دادعتسا ندید یارب یتصرف ھکلب ،تسین
 یراکتبا روما نیا اریز ،دنوش لوغشم نادِب دنناوت یم زین ناتسرپرس / نیدلاو ھک تسا یرما نیا ،تسا ھلاس5-18 دارفا صتخم
!دنھد رارق ریثات تحت ار نامیاھ یگدنز مامت دنناوت یم

 تسوگآ30 و29 یاھزور رد هراونشج ِلانیف .دوش یم ارجا2021 تسوگآ30 ات یالوج5 زا STEM یناھج ی هراونشج
.دش دھاوخ رازگرب2021



.»دنربب الاب ،نیمز ی هرک زا تظافح نیع رد ،ار هافر حطس ات- طسوتم و ینغ ،ریقف- اھروشک مامت تیلاعف و مادقا یارب یناوخارف …«

 کرتشم یحرط ،2015 لاس رد للم نامزاس وضع یاھ تلود یمامت طسوت هدشذاختا ،رادیاپ ی ھعسوت ی ھسلج روتسد ،2030 لاس رد
 ی ھعسوت یارب فدھ17 ،حرط نیا زکرم رد .دنک یم حرطم ار ،هدنیآ رد و نونکا ،نیمز ی هرایس یارب و مدرم یارب هافر و حلص یارب
 نیا .تسایناھج یراکمھ کی بلاق رد- ھعسوت لاح رد و ھتفای ھعسوت- اھروشک مامت طسوت مادقا یارب یروف یناوخارف ھک دراد دوجو رادیاپ
 بجومھک ییاھ یژتارتسا اب رگیدکی تازاوم ھب و نامزمھ روط ھب دیاب اھ تیمورحم رگید و رقف ھب نداد نایاپ ھک دننک یم صخشم فادھا
 تارییغت ی ھلئسم راھم رانک رد اھنیا ی ھمھ- دنورب شیپ ،دنوش یم یداصتقا دشر رد عیرست و یرباربان شھاک ،لیصحت و یتسردنت یاقترا
.نامیاھ لگنج و اھ سونایقا ظفح یارب شالت و ییاوھ و بآ
https://sdgs.un.org/goals :عبنم*

:تسا هدرک میسقت ریز ریگارف و یلک تاعوضوم ھب ار رادیاپ ی ھعسوت فدھ هدفھ،STEM یناھج ی هراونشج
یژرنا و اوھ و بآ _
یداصتقا دشر _
لیصحت _
یربارب _
یتسردنت _

 یاھ لح هار یارب ییامنھار ھب ات درک دنھاوخ تفایرد تاعوضوم نیا صتخم ییاھ ھمانربخ ،مان تبثلیمکت زا سپ ناگدننک تکرش
.دنک کمک ناشطوبرم



 یم ینیب شیپ ، تشاد راھظا یبرغ ایلارتسا تلود ھک روطنامھ
 تراھم ھب دیدج لغاشم ٪75 زا شیب ، هدنیآ لاس15 یط دوش
.تشاد دنھاوخ زاین STEM یاھ

 اب طبترم لغاشم دشر ھب ور یوجتسج دھاش ام ھک نیمھ ، تقیقح رد
STEM نیا شزومآ یور یراذگ ھیامرس ھک دنک یم تابثا ، میتسھ 

 وارایتخا رد ار ییاھ ییاناوت اریز تسا دنمدوس کدوک ھب اھ تراھم
.دشاب قفوم شا ھفرح رد ات دھد یم رارق

 رددنک یم ادیپ یرتشیب روضح ام یگدنز رد STEM ، اھلاس یط رد
لاح رد میاد تایضایر و یسدنھم ، یروانف ، ملع یایندھک یلاح
 هرمزور یاھ شلاچ اب ات دھد یم ار ناکما نیا ام ھب و تسا لوحت
.میشخب دوبھب ار دوخ یگدنز تیفیک و هدرک ھلباقم

 یتیسنج فاکش ندرک کچوک رد یساسا رازبا کی موادم روط ھب اریز دوش یم تیوقت ام ناھج رد STEM تیمھا ، نیا رب هوالع
.تسا هدوب اھ ھنیمز نیا رد هدش داجیا یموق و

 یم ناکما نالاسگرزب و ناکدوک ھب STEM لوح درکیور کی زا یوریپ ، اھ هزوح نیا رد هدمآ تسد ھب یاھ تیفرظ رب هوالع
 وتاطابترا ، یھورگ راک ، یروآ نف یاھ تراھم ، یراگزاس ، یداقتنا رکفت ، ھلئسم لح ، تیقالخ لیبق زا ییاھ تراھم دھد
.دنک یم مھارف ار ناشفادھا ھب اھنآ یبایتسد ساسا و ھیاپ و دنھد ھعسوت ار ناشتیریدم

.دنھد یم ھعسوت و هدید شزومآ دوخ هدنیآ یارب ار یلصا یاھتراھم نالاسگرزب و ناکدوک ، هراونشج نیا رد تکرش اب

؟تسا مھم STEM ارچ

تکراشم ی هوحن
مان تبث
.دینک تکرشلاسما STEM یناھج ی هراونشج رد ات دینک مان تبث

فاشتکا
.دیزومایب ،دیوش کیدزن اھ لح هار ھب یبایتسد ھب ھنوگچ ھکنیا وناھجرسارس تالکشم ی هرابرد

یروآون
.دینک داجیا ،دیا هدرک ییاسانش ھک یلکشم یارب یلح هار ات دینک هدافتسا دیا ھتخومآ ھچنآ زا

لاسرا
.دینک لاسرا هراونشج یارب ار دوخ کنیل و دینک یراذگراب ار نات هژورپ

ندرک ریدقت
.دینک ریدقت اھنآ زا ودیربب یپ ناھج رسارس زا ییاھ هژورپ ھب



ناتییوئدیو هژورپ لاسرا و ھیھت
 اب قباطم دیاب یلاسرا یاھ هژورپ ھیلک .درک دیھاوخ ادیپ دوخ هژورپ لاسرا و ھیھت یارب ییاھ لمعلاروتسد ھحفص نیا رد
.دریگن رارق هراونشج لانیف رد امش ملیف دوش ثعاب تسا نکمم ،هدش رکذ تاکن تیاعر مدع .دنشاب ریز هدش رکذ تاکن

ییوئدیو هژورپ کی تخاس

 هدش طبض تنیوپرواپ کی ، سکع دیالسا تروص ھب شیامن ،امش هژورپ زا ییوئدیو طبض کی لماش ییوئدیو هژورپ کی
دوش هریخذ ریز یاھ بلاق زا یکی رد هدنورپ ھک یمادام ، دیھاوخ یم امش ھک یرگید زیچ رھ ای

.MOV، .MPEG4، .MP4، .AVI، .WMV، .MPEGPS، .FLV، 3GPP، .WebM، DNxHR، ProRes، CineForm،
HEVC (h265)

دشاب ھقیقد3 زا رتشیب دیابن ملیف نیا

تیفیک نیمضت

 رگا صوصخ ھب ، دنشاب دیفم امش یارب ناتملیف ھیھت ماگنھ رد تسا نکمم ھک دنراد دوجو ییاھدنفرت و تاکن اجنیا رد
!دینک یم طبض دوخ نفلت قیرط اب ار هژورپ

 رایسب لیاف تروصنیا رد نوچ دییامرف بانتجا 4K تروص ھب رد یرادربریوصت زا و دینک یرادربریوصت HD تروصب
.دوب دھاوخ گرزب
دشاب رتدنسپ ربراک نآ یاوتحم ات دیھد رییغت٩:١۶ ھب ار نآ افطل ،دوریم١۶:١٠ اب امش نفلت رگا
!دنتسھ یقفا تروصب امش نویزیولت و ھنایار رگشیامن ـ دینک یرادربملیف یقفا تروص ھب ناتلیابوم اب افطل

 باختنا زا.دیراذگب نامز دینک یرادربملیف دیھاوخ یم اجک ھکنیا ی هرابرد یریگمیمصت یارب- !دینک باق ار دوخ تاش
 ناتدوخ امش ی هژورپ ،ملیف زا یمھم شخب- دیشاب هداس و راوتسا یزیچ لابند ھب ، دینک یراددوخ غولش یاھ ھنیمز سپ
دیشاب نآ رد دیھاوخ یم رگا ،دیتسھ
 اب حطس مھ ار نیبرود دینک یعس و دیتسین نآ یالاب ای نیبرود ریز ھک دیوش نئمطم- دیھدرارق دوخ حطس مھ ار نیبرود
دیراد ھگن ناتمشچ
یعس ، دیرادن نآ زا یکی رگا .دینک هدافتسا دوخ تاش تیبثت یارب ھیاپ ھس زا ، ناکما تروص رد- تباث تاش کی نتفرگ
 زا رتھب ھنیزگ نیا .)باتک زا یا ھعومجم لاثم ناونع ھب( دشابن کرحتم ھک دیھد رارق تباث یزیچ یور ار دوخ نفلت دینک
تسا یرگید صخش طسوت یرادربملیف

 یم شھاک ار ملیف تیفیک نیا و دینک یم گرزب یلاتیجید تروص ھب ار ریوصت امش- دینکن هدافتسا لاتیجید ییامنگرزب زا
دھد

 دنک یم لمع زیگنا تفگش یعیبط رون !دیشروخ رون- تسا سرتسد لباق ھمھ یاربً ابیرقت ھک رون عون نیرتھب- ییانشور
 ھنیمز سپ رد هرجنپ کی زگرھ لاح نیا اب .دیتسیاب رون عبنم / هرجنپ کی تمس ھب دوخ هژوس اب دینک یعس نیاربانب ،
دنک یم حضاوان و هایس ھمین ار امش ریوصت راک نیا- دیشاب ھتشادن
.

 ماگنھ رد نوفورکیم تکرح زا و تسا روطچ ناتیادص دینیبب ات دیھد ماجنا تست کی مینک یم ھیصوت امش ھب ام- یتوص
 ھب نوفورکیم زا رفن ود رھ ی ھلصاف ھک دینک لصاح نانیمطا ،دیتسھ رفن کی زا شیب طبض رد رگا .دینک یراددوخ طبض

تسا هزادنا کی



 لماک روط ھب ار نآ و دینک یزیر ھمانرب دییوگب دیھاوخ یم ھک ار ھچنآ ، تسا نکمم رگا- دینک یزیر ھمانرب ار دوخ ھمانملیف
!دیناوخبنآ یور زا دیناوتب ات دیھد رارق نیبرود رانک روتینام یور ار نآ دیناوت یم یتح .دیسیونب
 تبحص ھملاکم متیر و نحل اب دینک یعس .دینک تبحص سپس و دیشکب مارآ سفن کی ، دینک عورش ار طبض- !نتفر یارب هدامآ
 ھبطبض نیلوا رد دیابن امتح .دیسرتن ،دیھد ناشن ار دوخ تاساسحا نات هرھچ اب ای و دینک تبحص دوخ ناتسد اب ھکنیا زا و دینک
!دیھد ھمادا طبض ھب ،دیدرکن تیاضر ساسحا ھک ینامز ات- دیسرب ناترظن دروم لوصحم

بویتوی رد ویدیو یراذگراب

.دننک یم لاسرا ریز یاھ لمعلاروتسد زا هدافتسا اب و YouTube قیرط زا ار دوخ ملیف ناگدننک تکرش

؟مینک دولپآ ھنوگچ

.دیزاسب یربراک باسح کی ای و دیوش دراو YouTube رد دوخ یربراک باسح ھب
.دیوربhttps://www.youtube.com ھب دیدج یربراک باسح کی داجیا یارب
دینک کیلک متسیس ھب دورو یور ، تسار تمس الاب رد
دینک کیلک باسح داجیا یور
دینک دراو ار زاین دروم یصخش تایئزج

 کیلک ،دراد رارق اھ نالعا و اھ ھمانرب ، اھ مایپ ، ربراک دامن رانک رد ھک ، هرجنپ یالاب تسار تمس رد ویدیو دامن یور رب
دینک
دینک کیلک "ویدیو یراذگراب" یور

 ھب ار نآ دیناوت یم ، ای .دوش ادیپ امش ھنایار رد هدش هریخذ ییویدیو لیاف ات دینک باختنا "یراذگراب یارب ار اھ هدنورپ" ، سپس
دینک اھر و دیشکب هرجنپ لخاد

 لباق ھک Unlisted ناونع ھب ار دوخ یویدیو مینک یم ھیصوت- دینک باختنا دوخ یویدیو رد ار یصوصخ میرح تامیظنت
دینک هریخذ تسین چرس
.تسیچ هرابرد نا یاوتحم دننادب نآ یاشامت زا لبق مدرم ات دینک ھفاضا ار ویدیو ھب )ھملک50 رثکادح( یحیضوت و ناونع

ییاھن یاھ یراک هزیرندرک ھفاضا :یرایتخا

 دنناوت یم اھرازبا نیا .دینک هدافتسا بویتوییلخاد یاھرازبا زا ات تسا هدیسر نآ تقو ، امش یویدیو زیمآ تیقفوم دولپآ زا سپ
دنشاب دیفم امش نابطاخم یارب رگید شور ای شور کی ھب امش ملیف تیوقت یارب

دینک ھفاضا بویتوی یصخش ھناخباتک اب یتحار ھب ار یتوص یاھ هولج و اھ گنھآ :یتوص ھناخباتک

 یارب یصاصتخا شخب کی ، دینک وحم ویدیو رد ار یسک رھ هرھچ )دیراد زاین ای( دیراد تسود رگا :اھ تروص ندرکرات
 رد یفاضا یاھدرکلمع یارب زین" یشرافس یرات "ھنیزگ نینچمھ" .دراد دوجو "ھتفرشیپ یاھ تیلباق" تمسق رد راک نیا ماجنا
دراد دوجو یرات

 .دنک یم ناسآ ار راک نیا بویتوی ، دینک ھفاضا دوخ یویدیو ھب ھتسب یاھ سیونریز دیھاوخ یم رگا :ھتسب یاھ سیونریز
 یزاس ماگمھ یارب ار ملیف یوگتفگ یاھ شخب مامت ای دینک یراذگراب ار لیاف کی سپس و ، دینک باختنا ار نابز ، دیشابن نارگن

دینک یسیونور نآ راکدوخ

https://www.youtube.com/


نیالنآ لاسرا مرف لیمکت

 :دیبایب اجنیا دیناوت یم ار مرف .دوش لاسرا STEM یناھج هراونشج لاسرا مرف قیرط زا دیاب ار ویدیو دنویپ کنیل
https://survey.iiuk.org/index.php/646662?newtest=Y/

:دنک یم فیصوت ار امش هژورپ یاوتحم نکمم ھجو نیرتھب ھب ھک دینک باختنا ار ریز یاھ ھنیزگ زا یکی مرف نیا رد

.دنوش یم یسررب هراونشج یناھج میت طسوت تاراھظا یاھوئدیو ،لاسرا زا سپ

دینکن هدافتسا اھنآ زا و دیشاب ھتشاد رظن رد ار اھنآ دیاب ھک دراد دوجو یدراوم ، ویدیو طبض ماگنھ

 یراددوخ ماما رضاح انالوم اب طبترم بلطم رھ زا هدافتسا زا- سکع رد تماما رھم ای مامارضاح انالوم
دینک

 ھبنداد شوگ ناکما ھک ینشیکیلپا تخاس لاثم ناونع ھب ( تسین ITREB هرادا دییات دروم ھک یبھذم یاوتحم
.دنک یم مھارف ار نانیگ

 ، ملیف ، یقیسومتسا نکمم بلاطم نیا-تساپاچ قح یاراد و هدش ظوفحم ھک یبلطم عون رھ زا هدافتسا
 زا دیھاوخ یم رگا .دنوش یم هدافتسا هژورپ لیوحت ای یحارط رد ھک دنشاب ھنامرحم بلاطم و ریواصت
 یاوتحمزا هدافتسا ھک دینک هدافتسا یعبانم زا افطل ،دینک هدافتسا تنرتنیا رد دوجوم ریواصت و ملیف ، یقیسوم
تسا ناگیار اھنآ

 ، رضم ، ضارتعا لباق ھک یزیچ رھ ای یبھذم یاھدامن ، یگنھرب دننام زیمآ نیھوت داوم ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً افطل
دوب دھاوخن زاجم دوش یقلت "دنیاشوخان" ای ساسح

دوشن ھتفریذپ هراونشج رد امش هزورپ تسا نکمم ، دوشن تیاعر قوف یاھدومنھر رگا

 مان یاشفا مدع اب مینک یم ھیصوت نیاربانب ،دنوش یم هداد شیامن نیالنآ تروص ھب اھ ملیف مامت ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً افطل
 یاشفا (دیھد ماجنا ار یراک نینچ رگا .دینک تظفاحم اھنآ تیوھ زا ، ملیف نیا رد ناگدننک تکرش یگدنز لحم ای نس ،
رد ناگدننک تکرش روضح تایئزج نتشاذگ کارتشا ھب اب ھک مینک یم ضرف ام ، )ملیف رد ناگدننک تکرش تاصخشم
دینک یم یتحار ساسحا تنرتنیا

یژرنا و اوھ و بآ _
یداصتقا دشر _
لیصحت _
یربارب _
یتسردنت _

https://survey.iiuk.org/index.php/646662?newtest=Y/


لوادتم تالاوس
STEM تسیچ
تسا تایضایر و یسدنھم ، یروانف ،مولع تاملک ففخم STEM

 رایسب ، لوحت لاح رد امئاد راک یورین طسوت ھک دنک یم داجیا ار یمھم یاھتراھم STEM ضرعم رد نتفرگ رارق
.دنوشیم ھتخانش ربتعم

؟تسیچ STEM یناھج هراونشج

؟دنک تکرش STEM یناھج هراونشج رد دناوت یم یسک ھچ-
.تسا هدش حاتتفا لاس18 ات5 نینس نیب یناھج تعامج یارب هراونشج نیا
.دنوش لاسرا هدننک تکرش هاوخلد نابز ھب دنناوت یم اھ هژورپ

؟منک تکرش STEM یناھج هراونشج رد مناوت یم ھنوگچ-
 :دینک مان تبث اجنیا رد دیناوت یم امشSTEM یناھج هراونشج رد تکرش یارب

https://survey.iiuk.org/index.php/641881?newtest=Y&lang=en

؟مھد ماجنا دیاب یراک ھچ-
دینک مان تبث اجنیا الاح نیمھ1.
!ھئارا کی ات شیامزآ کی زا ، دشاب یزیچ رھ دناوت یم هژورپ نیا- STEM ھب طوبرم هژورپ کی داجیا .22.
 یبتک یاھراک ای اھ ھشقن ، اھ سکع ، اھ ینارنخس ، اھ ملیف دیناوت یم امش .دینک طبض دوخ هژورپ زا ییوئدیو .3
.دیراذگب شیامن ھب ار دوخ هژورپ

دینک یراذگراب YouTube یور اھ لمعلاروتسد نیا ندرک لابند اب ار دوخ هژورپ .4
دینک لاسرا ھب توا14 ات ھیئوژ5 خیرات نیب نیالنآ لاسرا مرف قیرط زا ار ویدیو کنیل 5

؟دوش یم رازگرب STEM یناھج هراونشج ینامز ھچ-

 تایضایر و یسدنھم ،یروانف ،ملع رد فشک و شواک ھب ات تسا ھلاس5-18 دارفا یارب یتصرف ،2021 لاس رد STEM یناھج ی هراونشج
 یعقاو یگدنز یاھ لح هار ِقلخ ھب STEM یناھج ی هراونشج لاسما ،ھتشذگ لاس قفوم ی ھمانرب ی ھمادا رد .دنزادرپب یزاجم تروص ھب
 و نامهرمزور یگدنز رد ھنوگچ ھکنیا و للم نامزاس ِرادیاپ ی ھعسوت فادھا رب زکرمت اب رما نیا .درگن یم یعقاو یگدنز تالکشم یارب
 یاھتراھم ھب ناگدننک تکرش زیھجت لابند ھب لاسما ی هراونشج .دمآ دھاوخ تسد ھب ،دنراد ارجا و لامعِا تیلباق یناھج تیفرظ رب زین

STEM دننک یسررب یعقاو یگدنز رد ار اھنآ یاھ هدافتسا و دنبایب رادیاپ یاھ لح هار ،دنبایرد ار تالکشم نیا ات تسا.

 تسوگآ30 و29 یاھزور رد هراونشج ِلانیف .دوش یم ارجا2021 تسوگآ30 ات یالوج5 زا STEM یناھج ی هراونشج
.دش دھاوخ رازگرب2021

https://survey.iiuk.org/index.php/641881?newtest=Y&lang=en



؟منک دنتسم ار دوخ هژورپ مناوت یم ھنوگچ-
.دیھد شیامن ویدیو طبض اب ار هریغ و یراتشون یاھراک ، اھ یشاقن ، اھ سکع ، اھ ملیف

؟تسا یک ات مان تبث تلھم-
دننک مان تبث2020 لاس توا14 ات دنناوت یم ناگدننک تکرش

؟منک تبحص مناوت یم یسک ھچ اب مراد یلاوس رگا-
 سردآ قیرط زادیناوت یم لیم لامک اب ، دینک رارقرب طابترا ام اب دیراد تسود ای دیراد یلاوس رگا
دھاوخ خساپ امش ھب تقو عرسا رد ام میت یاضعا زا یکی .دیریگب سامت ام ابstemfestival@the.ismailiلیمیا
.داد

؟دننک تکرش هژورپ نیا رد دیاب نیدلاو ایآ-
 زاین دروم یدیلک میھافم یریگدای اتحرط ندرک ادیپ زا- رفس نیا لک رد ار ناشدنزرف ھک دنوش یم قیوشت نیدلاو !یلب
.دننک یھارمھهراونشج لانیف رد تکرش ھتبلا و اھنآ هژورپ لاسرا و طبض ، ھعسوت نینچمھ و ؛هژورپ

؟منک یراکمھ هژورپ کی رد رگید دارفا اب مناوت یم ایآ-
 یھورگ تروصب ارهژورپ کی و هدرک راک دوخ ناتسود اب ای دینک لاسرا ار ناتدوخ هژورپ دیناوت یم امش !الماک
.دینک لاسرا

؟تسیچ هژورپ ھب طوبرم یاھ لمعلاروتسد-
:دینک هدافتسا دیابن اھنآ زا و دیشاب ھتشاد رظن رد دیاب ھک دراد دوجو یدراوم ،ویدیو طبض ماگنھ
 زا افطل–دشاب ھتشاد دوجو دیابن یلاسرا یاھ وئدیو و سکع رد تماما ناشن ای وماما رضاح انالوم ریوصت-
!دینک یراددوخ ماما رضاح انالوم اب طبترم بلاطم ھمھ زا یرادربریوصت
 شوگ اھ نانیگ ھب دھد یم ناکما امش ھب ھک یا ھمانرب دک لاثم ناونع ھب( دشاب هدشن دییات ITREB طسوت ھک یبلاطم-
)دیھد
 ، ملیف ، یقیسوم لماش تسا نکمم دراوم نیا- دنوش یم )تیار یپک( یرادرب ھخسن قح نوناق لومشم ھک یدراوم-
 ،دینک هدافتسا ریواصت و ملیف ، یقیسوم زا دیھاوخ یم رگا .دشاب هژورپ لیوحت ای یحارط رد ھنامرحم بلاطم و ریواصت
.دنشاب یمن )تیار یپک( یرادرب ھخسن قح نوناق لومشم ھک دینک هدافتسا یدراوم زاً افطل

؟دوش یم صخشم نم دنزرف تیوھ ایآ-
 ناکمای نس ، مان یاشفا مدع اب مینک یم ھیصوت .دنک یمن ییاسانش ار امش دنزرف تیوھ STEM هراونشج یناھج میت-
 ضرف ام ،دینکن تیاعر ار دراوم نیا رگا .دییامن تظفاحم ناگدننک تکرش تیوھ زا یلاسرا یاھ ملیف رد دوخ نادنزرف
.دیشاب یم قفاوم تنرتنیا رد هدننک تکرش تایئزج نتفرگ رارقاب ھک امش ھک میھد یم رارق نیا رب ار



 ای و لگوگ مجرتم زا هدافتسا هوحن لمعلاروتسد
Google Translate

دنکن لمع ،تسا هدش رکذ STEM یناھج هراونشج تیاسبو رد ھک یعبانم ی ھمھ یور تسا نکممیگژیو نیا ،دیشاب ھتشاد ھجوت افطل

١. URL دینک یپک و کیلک ،دینک ھمجرت دیھاوخ یم ھک ار یا ھحفص.

 یالاب رد ار دوخ رظن دروم نابز سپس .دینک تسیپ پچ تمس رداک رد ار دنویپ کنیل و ھتفر/https://translate.google.com ھب .٢
. .دییامن باختنا تسار تمس،رداک

 ھمجرت ،دنشابن یدایز مجح یاراد رگا زین PDF یاھ لیاف کنیل .دینک کیلک دوش یم رھاظ تسار تمس رداک رد ھک یدنویپ یور رب
.دش دنھاوخ

https://translate.google.com/


 بویتوی یویدیوسیونریز ناوت یم ھنوگچ
؟درک ھمجرت ار

.دینک یراذگراب و باختنا دینک ھمجرت دیھاوخ یم ھک ار YouTube یویدیو.١

.دییامن باختنا ار Subtitles / CC ی ھنیزگ و هدرک کیلک نییاپ،تسار تمس ھشوگ رد راد ھنادند خرچ نوکیآ یور رب.٢

.)تسا یسیلگنانابز نیا ،ریز ریوصت رد( دینک باختنا ار تاموتا هدش دیلوت نابز.٣

دینک باختنا ارSubtitles/CC اددجم.۴



.دینک باختنا ار تاموتا ی ھمجرت ی ھنیزگ .۵

.دنوش یم رھاظ ویدیو هدننک شخپ ریز رد اھنآ ،دینک باختنا ار اھ سیونریز هاوخلد نابز

 یم ھیصوت ار نیدلاو تراظن ام ، لاح نیا اب .تسا قیقد تاقوا رثکا رد راکدوخ سیونریز ھک دیشاب ھتشاد ھجوتً افطل.٧
.دنتسھ YouTube تاموتا یاھ سیونریز اھنیا اریز مینک




