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ﭼﯾﺳت؟ STEM
 STEMﻣﺧﻔف ﮐﻠﻣﺎت ﻋﻠوم  ،ﻓﻧﺎوری  ،ﻣﮭﻧدﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت اﺳت

ﻓ ﻧ ﺎ و ر ی ر و ﺷ ﯽ ﺑر ا ی ا ﻧﺟ ﺎ م د ا د ن
ا ﺳ ت  .ﻓ ﻧ ﺎ و ر ی ا ز ا ﺑز ا ر ا ﺳ ﺗﻔﺎ د ه
ﻣ ﯽ ﮐ ﻧ د  ،ا ﺑﺗﮑ ﺎ ر د ا ر د  ،ﻣﺷ ﮑﻼ ت ر ا
ﺷ ﻧ ﺎ ﺳ ﺎ ﯾ ﯽ ﮐر د ه و ا ﺷ ﯾ ﺎ ر ا ﺑﮫ ﮐ ﺎ ر
ﻣﯽ اﻧد از د
.

ﻋ ﻠ م ﯾ ﮏ ر و ش ﺗ ﻔﮑ ر ا ﺳ ت  .ﻋ ﻠ م د ر
ﺣ ﺎ ل ﻣﺷ ﺎ ھ د ه و آ ز ﻣ ﺎ ﯾش ا ﺳ ت ،
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻧد  ،ﺑﮫ ا ﺷ ﺗر ا ک
ﮔ ذ ا ر ی ا ﮐ ﺗﺷ ﺎ ف ﻣ ﯽ ﭘر د ا ز د ،
ﺳ ؤ ا ل ﻣط ر ح ﻣ ﯽ ﮐﻧد و ﻣ ﯽ ﭘر ﺳ د
ﮐﮫ ﭼ ﮕو ﻧﮫ اﺷ ﯾﺎ ﮐﺎ ر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .

رﯾﺎﺿﯾﺎت راھﯽ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری
اﺳت .رﯾﺎﺿﯾﺎت در ﺣﺎل ﺗرﺗﯾب ﺑﻧدی
) ، (... 4 ، 3 ، 2 ، 1اﻟﮕوﺑرداری
) (... 2 ، 1 ، 2 ، 1 ، 2 ، 1ﮐﺎوش
اﺷﮑﺎل )ﻣﺛﻠث  ،ﻣرﺑﻊ  ،داﯾره(  ،ﺣﺟم
)ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﮔﻧﺟﺎﯾش دارد(  ،و
اﻧدازه )ﺑزرﮔﺗر ،ﮐﻣﺗر( اﺳت

مﻣ ﮭ ﻧ د ﺳ ﯽ ر ا ھ ﯽ ﺑر ا ی ا ﻧﺟ ﺎ م د ا د ن
ا ﺳ ت  .ﻣ ﮭ ﻧ د ﺳ ﯽ ﻣﺷ ﮑﻼ ت ر ا ﺣ ل
ﻣ ﯽ ﮐ ﻧ د  ،ا ز ﻣﺟ ﻣ و ﻋ ﮫ ﻣ ﺗﻔﺎ و ﺗ ﯽ ا ز
ﻣ و ا د ا ﺳ ﺗﻔﺎ د ه ﻣ ﯽ ﮐ ﻧ د  ،ﺑ ﮫ ط ر ا ﺣ ﯽ
و ا ﯾﺟ ﺎ د و ﺳ ﺎ ﺧ ﺗن ا ﺷ ﯾﺎ ﯾﯽ ﻣ ﯽ
ﭘر د ا ز د ﮐ ﮫ ﮐ ﺎ ر ﻣ ﯽ ﮐ ﻧﻧ د .

ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﮭﺎﻧﯽ STEM
ﺟﺷﻧواره ی ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMدر ﺳﺎل  ،2021ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای اﻓراد  5-18ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎوش و ﮐﺷف در ﻋﻠم ،ﻓﻧﺎوری ،ﻣﮭﻧدﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت
ق راه ﺣل ھﺎی زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ
ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟﺎزی ﺑﭘردازﻧد .در اداﻣﮫ ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻣوﻓق ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،اﻣﺳﺎل ﺟﺷﻧواره ی ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMﺑﮫ ﺧﻠ ِ
ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرد .اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ی ﭘﺎﯾداِر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻣﺎن و
ﻧﯾز ﺑر ظرﻓﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ِاﻋﻣﺎل و اﺟرا دارﻧد ،ﺑﮫ دﺳت ﺧواھد آﻣد .ﺟﺷﻧواره ی اﻣﺳﺎل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺟﮭﯾز ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی
STEMاﺳت ﺗﺎ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت را درﯾﺎﺑﻧد ،راه ﺣل ھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺑﯾﺎﺑﻧد و اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی آﻧﮭﺎ را در زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.

ت ﺑﯾﺷﺗِر ﻣﮭﺎرت ھﺎی
اﯾن اﻣر اﻣﮑﺎِن ﮐﺎوش و اﮐﺗﺷﺎف در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ی اطراﻓﻣﺎن را ﺧواھد داد و ﺑﺳط و ﭘﯾﺷرﻓ ِ
ﻣﮭﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی ،ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ،ﺧﻼﻗﯾت ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﭘژوھﺷﯽ و ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ را ﻣﻣﮑن ﺧواھد ﮐرد .ﺟﺷﻧواره ﯾﮏ رﻗﺎﺑت
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای دﯾدن اﺳﺗﻌداد ﺟواﻧﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن از ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ و ﻧﯾز آﻣوﺧﺗن از ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت .اﮔرﭼﮫ ﮐﺎرھﺎی ارﺳﺎل
ﻣﺧﺗص اﻓراد  5-18ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ،اﯾن اﻣری اﺳت ﮐﮫ واﻟدﯾن  /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ِﺑدان ﻣﺷﻐول ﺷوﻧد ،زﯾرا اﯾن اﻣور اﺑﺗﮑﺎری
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ھﺎﯾﻣﺎن را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار دھﻧد!
ﺟﺷﻧواره ی ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMاز  5ﺟوﻻی ﺗﺎ  30آﮔوﺳت  2021اﺟرا ﻣﯽ ﺷود .ﻓﯾﻧﺎِل ﺟﺷﻧواره در روزھﺎی  29و  30آﮔوﺳت
 2021ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.

»… ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑرای اﻗدام و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ  -ﻓﻘﯾر ،ﻏﻧﯽ و ﻣﺗوﺳط  -ﺗﺎ ﺳطﺢ رﻓﺎه را ،در ﻋﯾن ﺣﻔﺎظت از ﮐره ی زﻣﯾن ،ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد«.
در ﺳﺎل  ،2030دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ ی ﺗوﺳﻌﮫ ی ﭘﺎﯾدار ،اﺗﺧﺎذﺷده ﺗوﺳط ﺗﻣﺎﻣﯽ دوﻟت ھﺎی ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در ﺳﺎل  ،2015طرﺣﯽ ﻣﺷﺗرک
ﺑرای ﺻﻠﺢ و رﻓﺎه ﺑرای ﻣردم و ﺑرای ﺳﯾﺎره ی زﻣﯾن ،اﮐﻧون و در آﯾﻧده ،را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣرﮐز اﯾن طرح 17 ،ھدف ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ی
ﭘﺎﯾدار وﺟود دارد ﮐﮫ ﻓراﺧواﻧﯽ ﻓوری ﺑرای اﻗدام ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ  -ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ  -در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .اﯾن
اھداف ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻓﻘر و دﯾﮕر ﻣﺣروﻣﯾت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن و ﺑﮫ ﻣوازات ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎ اﺳﺗراﺗژی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب
ارﺗﻘﺎی ﺗﻧدرﺳﺗﯽ و ﺗﺣﺻﯾل ،ﮐﺎھش ﻧﺎﺑراﺑری و ﺗﺳرﯾﻊ در رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﭘﯾش ﺑروﻧد  -ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ در ﮐﻧﺎر ﻣﮭﺎر ﻣﺳﺋﻠﮫ ی ﺗﻐﯾﯾرات
آب و ھواﯾﯽ و ﺗﻼش ﺑرای ﺣﻔظ اﻗﯾﺎﻧوس ھﺎ و ﺟﻧﮕل ھﺎﯾﻣﺎن.
*ﻣﻧﺑﻊhttps://sdgs.un.org/goals :

ﺟﺷﻧواره ی ﺟﮭﺎﻧﯽ STEM،ھﻔده ھدف ﺗوﺳﻌﮫ ی ﭘﺎﯾدار را ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﻓراﮔﯾر زﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﮐرده اﺳت:
_ آب و ھوا و اﻧرژی
_ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی
_ ﺗﺣﺻﯾل
_ ﺑراﺑری
_ ﺗﻧدرﺳﺗﯽ

ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺛﺑت ﻧﺎم ،ﺧﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺧﺗص اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای راه ﺣل ھﺎی
ﻣرﺑوطﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

ﭼرا STEMﻣﮭم اﺳت؟
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻏرﺑﯽ اظﮭﺎر داﺷت  ،ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷود طﯽ  15ﺳﺎل آﯾﻧده  ،ﺑﯾش از  ٪75ﻣﺷﺎﻏل ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت
ھﺎی STEMﻧﯾﺎز ﺧواھﻧد داﺷت.
در ﺣﻘﯾﻘت  ،ھﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺟﺳﺗﺟوی رو ﺑﮫ رﺷد ﻣﺷﺎﻏل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
STEMھﺳﺗﯾم  ،اﺛﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری روی آﻣوزش اﯾن
ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﺑﮫ ﮐودک ﺳودﻣﻧد اﺳت زﯾرا ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر او
ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در ﺣرﻓﮫ اش ﻣوﻓق ﺑﺎﺷد.
در طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ STEM ،در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﺿور ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻧﯾﺎی ﻋﻠم  ،ﻓﻧﺎوری  ،ﻣﮭﻧدﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت داﯾم در ﺣﺎل
ﺗﺣول اﺳت و ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎی روزﻣره
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐرده و ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾم.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،اھﻣﯾت STEMدر ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺷود زﯾرا ﺑﮫ طور ﻣداوم ﯾﮏ اﺑزار اﺳﺎﺳﯽ در ﮐوﭼﮏ ﮐردن ﺷﮑﺎف ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
و ﻗوﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑوده اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر ظرﻓﯾت ھﺎی ﺑﮫ دﺳت آﻣده در اﯾن ﺣوزه ھﺎ  ،ﭘﯾروی از ﯾﮏ روﯾﮑرد ﺣول STEMﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ
دھد ﻣﮭﺎرت ھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل ﺧﻼﻗﯾت  ،ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ  ،ﺗﻔﮑر اﻧﺗﻘﺎدی  ،ﺳﺎزﮔﺎری  ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻓن آوری  ،ﮐﺎر ﮔروھﯽ  ،ارﺗﺑﺎطﺎت و
ﻣدﯾرﯾﺗﺷﺎن را ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد و ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اھداﻓﺷﺎن را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺎ ﺷرﮐت در اﯾن ﺟﺷﻧواره  ،ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑرای آﯾﻧده ﺧود آﻣوزش دﯾده و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ دھﻧد.

ﻧﺣوه ی ﻣﺷﺎرﮐت
ﺛﺑت ﻧﺎم
ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﺟﺷﻧواره ی ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMاﻣﺳﺎل ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد.

اﮐﺗﺷﺎف
درﺑﺎره ی ﻣﺷﮑﻼت ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ راه ﺣل ھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ،ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.

ﻧوآوری
از آﻧﭼﮫ آﻣوﺧﺗﮫ اﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑرای ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده اﯾد ،اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.

ارﺳﺎل
ﭘروژه ﺗﺎن را ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﯾد و ﻟﯾﻧﮏ ﺧود را ﺑرای ﺟﺷﻧواره ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
ﺗﻘدﯾر ﮐردن
ﺑﮫ ﭘروژه ھﺎﯾﯽ از ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﭘﯽ ﺑﺑرﯾد و از آﻧﮭﺎ ﺗﻘدﯾر ﮐﻧﯾد.

ﺗﮭﯾﮫ و ارﺳﺎل ﭘروژه وﯾدﺋوﯾﯾﺗﺎن
در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ و ارﺳﺎل ﭘروژه ﺧود ﭘﯾدا ﺧواھﯾد ﮐرد .ﮐﻠﯾﮫ ﭘروژه ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ
ﻧﮑﺎت ذﮐر ﺷده زﯾر ﺑﺎﺷﻧد .ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻧﮑﺎت ذﮐر ﺷده ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺷود ﻓﯾﻠم ﺷﻣﺎ در ﻓﯾﻧﺎل ﺟﺷﻧواره ﻗرار ﻧﮕﯾرد.

ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﭘروژه وﯾدﺋوﯾﯽ
ﯾﮏ ﭘروژه وﯾدﺋوﯾﯽ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﺿﺑط وﯾدﺋوﯾﯽ از ﭘروژه ﺷﻣﺎ ،ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﺻورت اﺳﻼﯾد ﻋﮑس  ،ﯾﮏ ﭘﺎورﭘوﯾﻧت ﺿﺑط ﺷده
ﯾﺎ ھر ﭼﯾز دﯾﮕری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد  ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘروﻧده در ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻟب ھﺎی زﯾر ذﺧﯾره ﺷود
.MOV، .MPEG4، .MP4، .AVI، .WMV، .MPEGPS، .FLV، 3GPP، .WebM، DNxHR، ProRes، CineForm،
)HEVC (h265
اﯾن ﻓﯾﻠم ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر از  3دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎﺷد

ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت
در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮑﺎت و ﺗرﻓﻧدھﺎﯾﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در ھﻧﮕﺎم ﺗﮭﯾﮫ ﻓﯾﻠﻣﺗﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد  ،ﺑﮫ ﺧﺻوص اﮔر
ﭘروژه را ﺑﺎ طرﯾق ﺗﻠﻔن ﺧود ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧﯾد!
ﺑﺻورت HDﺗﺻوﯾرﺑرداری ﮐﻧﯾد و از ﺗﺻوﯾرﺑرداری در ﺑﮫ ﺻورت K 4اﺟﺗﻧﺎب ﻓرﻣﺎﯾﯾد ﭼون در اﯾﻧﺻورت ﻓﺎﯾل ﺑﺳﯾﺎر
ﺑزرگ ﺧواھد ﺑود.
اﮔر ﺗﻠﻔن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ  ١۶:١٠ﻣﯾرود ،ﻟطﻔﺎ آن را ﺑﮫ  ٩:١۶ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﺗﺎ ﻣﺣﺗوای آن ﮐﺎرﺑر ﭘﺳﻧدﺗر ﺑﺎﺷد
ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣوﺑﺎﯾﻠﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘﯽ ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﮐﻧﯾد ـ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر راﯾﺎﻧﮫ و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺎ ﺑﺻورت اﻓﻘﯽ ھﺳﺗﻧد!
ﺷﺎت ﺧود را ﻗﺎب ﮐﻧﯾد!  -ﺑرای ﺗﺻﻣﯾﻣﮕﯾری درﺑﺎره ی اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﮐﻧﯾد زﻣﺎن ﺑﮕذارﯾد .از اﻧﺗﺧﺎب
ﭘس زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﻠوغ ﺧودداری ﮐﻧﯾد  ،ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﯾزی اﺳﺗوار و ﺳﺎده ﺑﺎﺷﯾد  -ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻓﯾﻠم ،ﭘروژه ی ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن
ھﺳﺗﯾد  ،اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد در آن ﺑﺎﺷﯾد
دورﺑﯾن را ھم ﺳطﺢ ﺧود ﻗراردھﯾد  -ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ زﯾر دورﺑﯾن ﯾﺎ ﺑﺎﻻی آن ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد دورﺑﯾن را ھم ﺳطﺢ ﺑﺎ
ﭼﺷﻣﺗﺎن ﻧﮕﮫ دارﯾد
ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﺷﺎت ﺛﺎﺑت  -در ﺻورت اﻣﮑﺎن  ،از ﺳﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﺷﺎت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر ﯾﮑﯽ از آن ﻧدارﯾد  ،ﺳﻌﯽ
ﮐﻧﯾد ﺗﻠﻔن ﺧود را روی ﭼﯾزی ﺛﺎﺑت ﻗرار دھﯾد ﮐﮫ ﻣﺗﺣرک ﻧﺑﺎﺷد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﮐﺗﺎب( .اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺑﮭﺗر از
ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺗوﺳط ﺷﺧص دﯾﮕری اﺳت
از ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد  -ﺷﻣﺎ ﺗﺻوﯾر را ﺑﮫ ﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﺑزرگ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و اﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﻓﯾﻠم را ﮐﺎھش ﻣﯽ
دھد
روﺷﻧﺎﯾﯽ  -ﺑﮭﺗرﯾن ﻧوع ﻧور ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑرای ھﻣﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت  -ﻧور ﺧورﺷﯾد! ﻧور طﺑﯾﻌﯽ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد
 ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺳوژه ﺧود ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ ﭘﻧﺟره  /ﻣﻧﺑﻊ ﻧور ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ھرﮔز ﯾﮏ ﭘﻧﺟره در ﭘس زﻣﯾﻧﮫ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد  -اﯾن ﮐﺎر ﺗﺻوﯾر ﺷﻣﺎ را ﻧﯾﻣﮫ ﺳﯾﺎه و ﻧﺎواﺿﺢ ﻣﯽ ﮐﻧد
.
ﺻوﺗﯽ  -ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﯾﮏ ﺗﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺻداﯾﺗﺎن ﭼطور اﺳت و از ﺣرﮐت ﻣﯾﮑروﻓون در ھﻧﮕﺎم
ﺿﺑط ﺧودداری ﮐﻧﯾد .اﮔر در ﺿﺑط ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻧﻔر ھﺳﺗﯾد ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ھر دو ﻧﻔر از ﻣﯾﮑروﻓون ﺑﮫ
ﯾﮏ اﻧدازه اﺳت

ﻓﯾﻠﻣﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد  -اﮔر ﻣﻣﮑن اﺳت  ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮕوﯾﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل
ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را روی ﻣﺎﻧﯾﺗور ﮐﻧﺎر دورﺑﯾن ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد از روی آن ﺑﺧواﻧﯾد!
آﻣﺎده ﺑرای رﻓﺗن!  -ﺿﺑط را ﺷروع ﮐﻧﯾد  ،ﯾﮏ ﻧﻔس آرام ﺑﮑﺷﯾد و ﺳﭘس ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻟﺣن و رﯾﺗم ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد و از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﮭره ﺗﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﻧﺷﺎن دھﯾد ،ﻧﺗرﺳﯾد .ﺣﺗﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در اوﻟﯾن ﺿﺑط ﺑﮫ
ﻣﺣﺻول ﻣورد ﻧظرﺗﺎن ﺑرﺳﯾد  -ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس رﺿﺎﯾت ﻧﮑردﯾد ،ﺑﮫ ﺿﺑط اداﻣﮫ دھﯾد!

ﺑﺎرﮔذاری وﯾدﯾو در ﯾوﺗﯾوب
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻓﯾﻠم ﺧود را از طرﯾق YouTubeو ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی زﯾر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ آﭘﻠود ﮐﻧﯾم؟
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺧود در YouTubeوارد ﺷوﯾد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺑﺳﺎزﯾد.
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺟدﯾد ﺑﮫ https://www.youtube.comﺑروﯾد.
در ﺑﺎﻻ ﺳﻣت راﺳت  ،روی ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
روی اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎب ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
ﺟزﺋﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز را وارد ﮐﻧﯾد
ﺑر روی ﻧﻣﺎد وﯾدﯾو در ﺳﻣت راﺳت ﺑﺎﻻی ﭘﻧﺟره  ،ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﻧﻣﺎد ﮐﺎرﺑر  ،ﭘﯾﺎم ھﺎ  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﻋﻼن ھﺎ ﻗرار دارد ،ﮐﻠﯾﮏ
ﮐﻧﯾد
روی "ﺑﺎرﮔذاری وﯾدﯾو" ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
ﺳﭘس " ،ﭘروﻧده ھﺎ را ﺑرای ﺑﺎرﮔذاری" اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻓﺎﯾل وﯾدﯾوﯾﯽ ذﺧﯾره ﺷده در راﯾﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾدا ﺷود .ﯾﺎ  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﺑﮫ
داﺧل ﭘﻧﺟره ﺑﮑﺷﯾد و رھﺎ ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﻗﺎﺑل Unlistedﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ را در وﯾدﯾوی ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد  -ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﯾدﯾوی ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳرچ ﻧﯾﺳت ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد
ﻋﻧوان و ﺗوﺿﯾﺣﯽ )ﺣداﮐﺛر  50ﮐﻠﻣﮫ( ﺑﮫ وﯾدﯾو را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣردم ﻗﺑل از ﺗﻣﺎﺷﺎی آن ﺑداﻧﻧد ﻣﺣﺗوای ان درﺑﺎره ﭼﯾﺳت.
اﺧﺗﯾﺎری :اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن رﯾزه ﮐﺎری ھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﭘس از آﭘﻠود ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز وﯾدﯾوی ﺷﻣﺎ  ،وﻗت آن رﺳﯾده اﺳت ﺗﺎ از اﺑزارھﺎی داﺧﻠﯽ ﯾوﺗﯾوب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﯾن اﺑزارھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﻓﯾﻠم ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ روش ﯾﺎ روش دﯾﮕر ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺻوﺗﯽ :آھﻧﮓ ھﺎ و ﺟﻠوه ھﺎی ﺻوﺗﯽ را ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﯾوﺗﯾوب اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد
ﺗﺎرﮐردن ﺻورت ھﺎ :اﮔر دوﺳت دارﯾد )ﯾﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد( ﭼﮭره ھر ﮐﺳﯽ را در وﯾدﯾو ﻣﺣو ﮐﻧﯾد  ،ﯾﮏ ﺑﺧش اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای
اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر در ﻗﺳﻣت "ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ" وﺟود دارد" .ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزﯾﻧﮫ" ﺗﺎری ﺳﻔﺎرﺷﯽ "ﻧﯾز ﺑرای ﻋﻣﻠﮑردھﺎی اﺿﺎﻓﯽ در
ﺗﺎری وﺟود دارد
زﯾرﻧوﯾس ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ :اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد زﯾرﻧوﯾس ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﯾدﯾوی ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد  ،ﯾوﺗﯾوب اﯾن ﮐﺎر را آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد  ،زﺑﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد  ،و ﺳﭘس ﯾﮏ ﻓﺎﯾل را ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ھﺎی ﮔﻔﺗﮕوی ﻓﯾﻠم را ﺑرای ھﻣﮕﺎم ﺳﺎزی
ﺧودﮐﺎر آن روﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﯾد

ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم ارﺳﺎل آﻧﻼﯾن
ﻟﯾﻧﮏ ﭘﯾوﻧد وﯾدﯾو را ﺑﺎﯾد از طرﯾق ﻓرم ارﺳﺎل ﺟﺷﻧواره ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMارﺳﺎل ﺷود .ﻓرم را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد:

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

در اﯾن ﻓرم ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی زﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﻣﻣﮑن ﻣﺣﺗوای ﭘروژه ﺷﻣﺎ را ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد:
_ آب و ھوا و اﻧرژی
_ رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی
_ ﺗﺣﺻﯾل
_ ﺑراﺑری
_ ﺗﻧدرﺳﺗﯽ

ﭘس از ارﺳﺎل ،وﯾدﺋوھﺎی اظﮭﺎرات ﺗوﺳط ﺗﯾم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﺷﻧواره ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ھﻧﮕﺎم ﺿﺑط وﯾدﯾو  ،ﻣواردی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد
ﻣوﻻﻧﺎ ﺣﺎﺿراﻣﺎم ﯾﺎ ﻣﮭر اﻣﺎﻣت در ﻋﮑس  -از اﺳﺗﻔﺎده از ھر ﻣطﻠب ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﻻﻧﺎ ﺣﺎﺿر اﻣﺎم ﺧودداری
ﮐﻧﯾد
ﻣﺣﺗوای ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد اداره ITREBﻧﯾﺳت ) ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺳﺎﺧت اﭘﻠﯾﮑﯾﺷﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﮔوش دادن ﺑﮫ
ﮔﯾﻧﺎن را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﺳﺗﻔﺎده از ھر ﻧوع ﻣطﻠﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻔوظ ﺷده و دارای ﺣق ﭼﺎپ اﺳت -اﯾن ﻣطﺎﻟب ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺳﯾﻘﯽ  ،ﻓﯾﻠم ،
ﺗﺻﺎوﯾر و ﻣطﺎﻟب ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در طراﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل ﭘروژه اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد از
ﻣوﺳﯾﻘﯽ  ،ﻓﯾﻠم و ﺗﺻﺎوﯾر ﻣوﺟود در اﯾﻧﺗرﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ از ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺗوای
آﻧﮭﺎ راﯾﮕﺎن اﺳت
ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣواد ﺗوھﯾن آﻣﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺑرھﻧﮕﯽ  ،ﻧﻣﺎدھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﻋﺗراض  ،ﻣﺿر ،
ﺣﺳﺎس ﯾﺎ "ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد" ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ﻣﺟﺎز ﻧﺧواھد ﺑود
اﮔر رھﻧﻣودھﺎی ﻓوق رﻋﺎﯾت ﻧﺷود  ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘروزه ﺷﻣﺎ در ﺟﺷﻧواره ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷود
ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﯾﻠم ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﻋدم اﻓﺷﺎی ﻧﺎم
 ،ﺳن ﯾﺎ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﻓﯾﻠم  ،از ھوﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھﯾد) اﻓﺷﺎی
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻓﯾﻠم(  ،ﻣﺎ ﻓرض ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن ﺟزﺋﯾﺎت ﺣﺿور ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در
اﯾﻧﺗرﻧت اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد

ﺳواﻻت ﻣﺗداول
STEMﭼﯾﺳت
STEMﻣﺧﻔف ﮐﻠﻣﺎت ﻋﻠوم ،ﻓﻧﺎوری  ،ﻣﮭﻧدﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت اﺳت
ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض STEMﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻣﮭﻣﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروی ﮐﺎر داﺋﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﺣول  ،ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﻌﺗﺑر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺟﺷﻧواره ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMﭼﯾﺳت؟
ﺟﺷﻧواره ی ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMدر ﺳﺎل  ،2021ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای اﻓراد  5-18ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎوش و ﮐﺷف در ﻋﻠم ،ﻓﻧﺎوری ،ﻣﮭﻧدﺳﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت
ق راه ﺣل ھﺎی زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ
ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟﺎزی ﺑﭘردازﻧد .در اداﻣﮫ ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﻣوﻓق ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،اﻣﺳﺎل ﺟﺷﻧواره ی ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMﺑﮫ ﺧﻠ ِ
ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﮕرد .اﯾن اﻣر ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر اھداف ﺗوﺳﻌﮫ ی ﭘﺎﯾداِر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻣﺎن و
ﻧﯾز ﺑر ظرﻓﯾت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت ِاﻋﻣﺎل و اﺟرا دارﻧد ،ﺑﮫ دﺳت ﺧواھد آﻣد .ﺟﺷﻧواره ی اﻣﺳﺎل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺟﮭﯾز ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی
STEMاﺳت ﺗﺎ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت را درﯾﺎﺑﻧد ،راه ﺣل ھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺑﯾﺎﺑﻧد و اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی آﻧﮭﺎ را در زﻧدﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.

 ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺷﻧواره ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود؟ﺟﺷﻧواره ی ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMاز  5ﺟوﻻی ﺗﺎ  30آﮔوﺳت  2021اﺟرا ﻣﯽ ﺷود .ﻓﯾﻧﺎِل ﺟﺷﻧواره در روزھﺎی  29و  30آﮔوﺳت
 2021ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
 ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺟﺷﻧواره ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMﺷرﮐت ﮐﻧد؟اﯾن ﺟﺷﻧواره ﺑرای ﺟﻣﺎﻋت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾن ﺳﻧﯾن  5ﺗﺎ  18ﺳﺎل اﻓﺗﺗﺎح ﺷده اﺳت.
ﭘروژه ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ زﺑﺎن دﻟﺧواه ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ارﺳﺎل ﺷوﻧد.
 ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم در ﺟﺷﻧواره ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMﺷرﮐت ﮐﻧم؟ﺑرای ﺷرﮐت در ﺟﺷﻧواره ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد:

https://survey.iiuk.org/index.php/641881?newtest=Y&lang=en
 -ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟

 .1ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ اﯾﻧﺟﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد https://survey.iiuk.org/index.php/641881?newtest=Y&lang=en

2. .2اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘروژه ﻣرﺑوط ﺑﮫ STEM -اﯾن ﭘروژه ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد  ،از ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺗﺎ ﯾﮏ اراﺋﮫ!
 .3وﯾدﺋوﯾﯽ از ﭘروژه ﺧود ﺿﺑط ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓﯾﻠم ھﺎ  ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ  ،ﻋﮑس ھﺎ  ،ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی ﮐﺗﺑﯽ
ﭘروژه ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارﯾد.
 .4ﭘروژه ﺧود را ﺑﺎ دﻧﺑﺎل ﮐردن اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ روی YouTubeﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﯾد
 5ﻟﯾﻧﮏ وﯾدﯾو را از طرﯾق ﻓرم ارﺳﺎل آﻧﻼﯾن ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ  5ژوﺋﯾﮫ ﺗﺎ  14اوت ﺑﮫ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد

 ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭘروژه ﺧود را ﻣﺳﺗﻧد ﮐﻧم؟ﻓﯾﻠم ھﺎ  ،ﻋﮑس ھﺎ  ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ  ،ﮐﺎرھﺎی ﻧوﺷﺗﺎری و ﻏﯾره را ﺑﺎ ﺿﺑط وﯾدﯾو ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد.
 ﻣﮭﻠت ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﺎ ﮐﯽ اﺳت؟ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺎ  14اوت ﺳﺎل  2020ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد
 اﮔر ﺳواﻟﯽ دارم ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺻﺣﺑت ﮐﻧم؟اﮔر ﺳواﻟﯽ دارﯾد ﯾﺎ دوﺳت دارﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد  ،ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از طرﯾق آدرس
اﯾﻣﯾل stemfestival@the.ismailiﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ﻣﺎ در اﺳرع وﻗت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھد
داد.
 آﯾﺎ واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد در اﯾن ﭘروژه ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد؟ﺑﻠﯽ! واﻟدﯾن ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺷﺎن را در ﮐل اﯾن ﺳﻔر  -از ﭘﯾدا ﮐردن طرح ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﻠﯾدی ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﭘروژه؛ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺳﻌﮫ  ،ﺿﺑط و ارﺳﺎل ﭘروژه آﻧﮭﺎ و اﻟﺑﺗﮫ ﺷرﮐت در ﻓﯾﻧﺎل ﺟﺷﻧواره ھﻣراھﯽ ﮐﻧﻧد.
 آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر در ﯾﮏ ﭘروژه ھﻣﮑﺎری ﮐﻧم؟ﮐﺎﻣﻼ! ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘروژه ﺧودﺗﺎن را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧود ﮐﺎر ﮐرده و ﯾﮏ ﭘروژه را ﺑﺻورت ﮔروھﯽ
ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
 دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروژه ﭼﯾﺳت؟ھﻧﮕﺎم ﺿﺑط وﯾدﯾو ،ﻣواردی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و از آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
 ﺗﺻوﯾر ﻣوﻻﻧﺎ ﺣﺎﺿر اﻣﺎم و ﯾﺎ ﻧﺷﺎن اﻣﺎﻣت در ﻋﮑس و وﯾدﺋو ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد– ﻟطﻔﺎ ازﺗﺻوﯾرﺑرداری از ھﻣﮫ ﻣطﺎﻟب ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﻻﻧﺎ ﺣﺎﺿر اﻣﺎم ﺧودداری ﮐﻧﯾد!
 ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ITREBﺗﺎﯾﯾد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﮐد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﮔﯾﻧﺎن ھﺎ ﮔوشدھﯾد(
 ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﺣق ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری )ﮐﭘﯽ راﯾت( ﻣﯽ ﺷوﻧد  -اﯾن ﻣوارد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺎﻣل ﻣوﺳﯾﻘﯽ  ،ﻓﯾﻠم ،ﺗﺻﺎوﯾر و ﻣطﺎﻟب ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ در طراﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﺣوﯾل ﭘروژه ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد از ﻣوﺳﯾﻘﯽ  ،ﻓﯾﻠم و ﺗﺻﺎوﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد،
ﻟطﻔﺎ ً از ﻣواردی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﺣق ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری )ﮐﭘﯽ راﯾت( ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 آﯾﺎ ھوﯾت ﻓرزﻧد ﻣن ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود؟ ﺗﯾم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﺷﻧواره STEMھوﯾت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﻋدم اﻓﺷﺎی ﻧﺎم  ،ﺳن ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻓرزﻧدان ﺧود در ﻓﯾﻠم ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ھوﯾت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر اﯾن ﻣوارد را رﻋﺎﯾت ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﺎ ﻓرض
را ﺑر اﯾن ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺟزﺋﯾﺎت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در اﯾﻧﺗرﻧت ﻣواﻓق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد.

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺗرﺟم ﮔوﮔل و ﯾﺎ
Google Translate
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،اﯾن وﯾژﮔﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت روی ھﻣﮫ ی ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ در وﺑﺳﺎﯾت ﺟﺷﻧواره ﺟﮭﺎﻧﯽ STEMذﮐر ﺷده اﺳت ،ﻋﻣل ﻧﮑﻧد
URL .١ﺻﻔﺣﮫ ای را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧﯾد ،ﮐﻠﯾﮏ و ﮐﭘﯽ ﮐﻧﯾد.

 .٢ﺑﮫ https://translate.google.com/رﻓﺗﮫ و ﻟﯾﻧﮏ ﭘﯾوﻧد را در ﮐﺎدر ﺳﻣت ﭼپ ﭘﯾﺳت ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس زﺑﺎن ﻣورد ﻧظر ﺧود را در ﺑﺎﻻی
ﮐﺎدر ،ﺳﻣت راﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد. .

ﺑر روی ﭘﯾوﻧدی ﮐﮫ در ﮐﺎدر ﺳﻣت راﺳت ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .ﻟﯾﻧﮏ ﻓﺎﯾل ھﺎی PDFﻧﯾز اﮔر دارای ﺣﺟم زﯾﺎدی ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺗرﺟﻣﮫ
ﺧواھﻧد ﺷد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان زﯾرﻧوﯾس وﯾدﯾوی ﯾوﺗﯾوب
را ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرد؟
.١وﯾدﯾوی YouTubeرا ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﻧﯾد اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﯾد.

.٢ﺑر روی آﯾﮑون ﭼرخ دﻧداﻧﮫ دار در ﮔوﺷﮫ ﺳﻣت راﺳت ،ﭘﺎﯾﯾن ﮐﻠﯾﮏ ﮐرده و ﮔزﯾﻧﮫ ی Subtitles / CCرا اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

.٣زﺑﺎن ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺗوﻣﺎت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد )در ﺗﺻوﯾر زﯾر ،اﯾن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت(.

.۴ﻣﺟددا Subtitles/CCرا اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد

 .۵ﮔزﯾﻧﮫ ی ﺗرﺟﻣﮫ ی اﺗوﻣﺎت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

زﺑﺎن دﻟﺧواه زﯾرﻧوﯾس ھﺎ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،آﻧﮭﺎ در زﯾر ﭘﺧش ﮐﻧﻧده وﯾدﯾو ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد.

.٧ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ زﯾرﻧوﯾس ﺧودﮐﺎر در اﮐﺛر اوﻗﺎت دﻗﯾق اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل  ،ﻣﺎ ﻧظﺎرت واﻟدﯾن را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم زﯾرا اﯾﻧﮭﺎ زﯾرﻧوﯾس ھﺎی اﺗوﻣﺎت YouTubeھﺳﺗﻧد.

