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یاربیعقاویگدنزیاھ لح هارداجیا"-STEM (GSF( 2021یناھجهراونشج ھب
!دیدمآ شوخ "یعقاویگدنزتالکشم

GSF تایضایر ویسدنھم ،یروانف ،مولع ردفاشتکا ھبدنناوتبھک تساھلاس18 ات5ناناوجیاربیتصرف)STEM( تروص ھب 
داجیا" ھب GSFلاسما ،ھتشذگ لاس قفومھمانربلابند ھب .دنھد اقترا و ھعسوتهدنیآیارب اریلصایاھتراھم ودنزادرپبیزاجم
.درگنیم "یگدنزیعقاوتالکشمیاربیعقاویگدنزیاھ لح هار

یناھجتیفرظ ربنینچمھ وهرمزوریگدنز رد اھنآدربراکیگنوگچ و للمنامزاسرادیاپ ھعسوت فادھا ربزکرمتاب مھمنیا
 هارنتفای ،تالکشمنیاکردیارب STEMیاھتراھم ھب ارناگدننکتکرش اتدنکیم شالتلاسمایهراونشج .دشدھاوخ ققحم
.دنک زھجمیعقاویگدنز رد اھنآیاھدربراکنتفرگ رظن رد ورادیاپیاھ لح

 لح ،یداقتنارکفت ھلمج زایرگید مھمیاھتراھم ودنکیم مھارف ار ام فارطا ِقولخم ویعیبط ناھج ردشواکناکما رمانیا
ندیدیاربیتصرفھکلب ،تسین ھقباسمکیهراونشجنیا .دھدیم ھعسوترتشیب اریلیلحتیاھتراھم وقیقحت ،تیقالخ ،ھلئسم
 ،تسا لاس18 ات5نینس ھب طوبرمیلاسرا دراومھچرگا .تسارگیدکی زایریگدای و ناھجرسارس زاناناوج وناناوجون دادعتسا
ریثأت امیگدنز ھمھ رددنناوتیمتامادقانیااریزدنوش نآریگرددنناوتیمزینناتسرپرس /نیدلاوھک تسایعوضومنیا اما
!دنراذگب

میھافمیریگدای ،کرحم و ماھلاِنتفای زا-هراونشج زا هرودنیا رد دوخکدوکیھارمھابھکمینکیم توعدنیدلاو زانینچمھ ام
هراونشجنیا رد ،مھابییاھنهراونشج ردتکرش ھتبلا و دوخیهژورپ لاسرا و طبض ، طسب وداجیا ،هژورپزاین درومیدیلک
.دننکتکرش

؟تسا مھم STEMارچ

لماکت لاح ردتایضایر ویسدنھم ،یروانف ،مولع لوح ناھجاریز ،دراد امیگدنز ردیرتشیب روضحSTEM ،اھ لاس لوط رد
.میشخببدوبھب ار دوخیگدنزتیفیک ومینک ھلباقمهرمزوریاھشلاچاب اتدھدیم ارناکمانیا ام ھب و ،تسا

 اضعبھکیموق ویتیسنجیاھفاکششھاک ردیدیلکیرازباً امئاداریز دوشیمرتشیب ام ناھج رد STEMتیمھا ،نیا ربهوالع
.تسا هدوب ،هدشیمهدید اھھنیمزنیا رد

 اتدھدیم هزاجاناناوجون وناکدوک ھب STEMدرکیور و شور زایوریپ ، اھھنیمزنیا ردهدمآ تسد ھبیاھتیفرظرانک رد
داجیا اریربھر و تاطابترا ،یھورگراک ،یروآ نفیاھتراھم ،یراگزاس ،یداقتنارکفت ،ھلئسم لح ،تیقالخدننامییاھتراھم
.دننک مھارف ار دوخ فادھا ھبیبایتسد ِساسا وھیاپ ودننک

ھکلب ،دنزومایب ار دوخهدنیآیاربیدیلکیاھتراھمھک دوبدنھاوخ رداق اھنت ھنناناوجون وناکدوک ،هراونشجنیا ردتکرشاب
.دنھد اقترا و دشر ار اھنآ



؟تسایدراومھچ لماش STEMیناھجیهراونشجھمانرب

شنادیارب تسایتصرفنوتائدیا .تسا هدشیحارطنوتائدیاکیراتخاسرارکتیارب2021 لاس رد STEMیناھجیهراونشج
یخرب ،نکممیاھ لح هارداجیا ویزادرپهدیایارب قالخیریگداییاھهویش ویحارطرکفتدننامیمیھافم زاهدافتسااب اتنازومآ
.تساھتفرگ تروص )SDG( للمنامزاسرادیاپ ھعسوت فادھا ساسا رب اھشلاچنیا .دننکفرطرب ار ام نامزیاھشلاچنیرتمھم زا

SDG ؟تسیچ

 ھب ،تسا هدشبیوصت دحتم للمنامزاس وضعیاھروشک طسوت2015 لاس ردھک ،)SDGs( للمنامزاسرادیاپ ھعسوت فادھا
 ھھدنیدنچ ساسا رب اھ SDG .تسا هدشیحارطهدنیآیاربنینچمھھکلب ،لاحیارب اھنت ھن هافر و حلصیاربیناھجیحرط  ناونع
.دنا هدشداجیا ویحارط رقفشھاک ورادیاپ ھعسوت دروم ردھتشذگیاھ ھمان قفاوت

:تسا هدش هداد ناشنریز ردھکدنتسھ )SDG(رادیاپی ھعسوت فدھ17اھنیا

17درواتسد .تسایرادیاپ وییاوھ و بآتارییغت ،شزومآ ،رقف ھلمج زایناھجیاھشلاچاب ھلباقمیارب فادھانیا زاکی رھ
تیعمجھکلبنیمزهرک اھنت ھن هافر ربیراذگریثأتییاناوت اھنآاریز ،دوشیمیقلت مھمرایسب دحتم للمنامزاسرادیاپی ھعسوت فدھ
.دھدیم ناشن ار ناھجزورمایاھزایننیرت مربم زایخرب اھ SDG .دنراد اریناھج

 .مینکداجیازورما ھعسوتیاھشلاچیاربیراکتبایاھ لح هار اتمینکرکفھناقالخدیاب ،2030 لاس ات اھ SDG ھبیبایتسدیارب
.دوشیم فادھا ققحتیاربیبایتسد لباق ویلمعیاھراکھار ھب رجنم فادھانیا زاتیامح ویھاگآشیازفا

 .دنریگیم رارقهدافتسا دروم2021 لاس رد STEMیناھجیهراونشجیانبم ناونع ھب دحتم للمنامزاسیاھ SDG ، باسحنیااب
:میاهدرکیدنبهورگ عوضومجنپ رد ار اھ SDG ام
یرادیاپ و اوھ و بآ _
تالیصحت _
یتمالس _
یداصتقا دشر _
یربارب _



؟مینک لح ارتالکشمنیامیناوتیمھنوگچ

STEMیناھجیهراونشجھمانرب ،دننکادیپتالکشمنیایاربیراکتبایاھ لح هاردنناوتبھکییاھرازبا ھب اھنآزیھجت وناگدننکتکرشییامنھار روظنم ھب
:دھدیم رارقناگدننکتکرشرایتخا رد ارریزیاھرازبا2021

تالکشمنایب

 ھتسد عوضومجنپ رد ،دشرکذ الاب ردھکروطنامھتالکشم حورشنیا .دشدھاوخھئاراناگدننکتکراشم ھبتالکشم حرش زایعونتمفیط ،SDG ساسا رب
 داددھاوخلکش اریلح هار ساسا ،نیا ودننک باختنا هدش هدادتسیل زا ارھلئسم حرشھک تشاددنھاوخ ارناکمانیاناگدننکتکرش ،نآ زاسپ .دنوشیمیدنب
.لاس187-13 ، لاس12-9 ، لاس8-5 :تسا هدشداجیاریزینسیاھ هدر ساسا ربتالکشم حرش ونایب .دننکداجیادنراودیما اھنآھک

اھھمانربخ

 نومضمجنپ زایکی ربھمانربخ رھ .دنکنایب ار امیهرمزوریگدنز رب اھ SDGریثأتیگنوگچ اتدرکمیھاوخ رشتنمیا ھتفھ ودیاھھمانربخیرسکی ام
یمنیدلاوھک ماشزیمیوگتفگیاھھمانرب ،ایندرسارس رد نآیور رب ماجنا لاح ردیاھهژورپ و عوضوم دروم ردیتاعالطا و دشدھاوخزکرمتمرکذلا قوف
.درکدھاوخ مھارف ،دوشیم طوبرم ام قالخا ونامیا ھباھنیای ھمھھنوگچھکنیا ودننککمکناشنادنزرف ھبدنناوت

ھلئسم لحبوچراچ

تکرش و تسایحارطرکفت موھفم ربینتبمبوچراچنیا .میاهدرکداجیاناشیاھ لح هارداجیا ردناگدننکتکرش ھبکمکیاربھلئسم لحبوچراچکی ام
:لماش ،دراد ھلحرمجنپبوچراچنیا .دننکرکفھناقالخ وھناروآون دوخیاھ لح هار دروم رد اتدنکیمقیوشت ارناگدننک

اھنآیاھشلاچ وناربراکیرکف نافوط _
یرکف نافوطعیرس لح هار _
اھ لح هاریبایزرا _
اھ لح هاریحارط _
شیامزآ ورکفت _

.تسا توافتمینسهورگ ھب ھجوتابھک تساهارمھتیلاعفیرسکیاب ھلحرم رھ ،دنیارف لوط ردناگدننکتکرشییامنھاریارب

اھملیف

ھئاراناشبوچراچلیمکت دنور ردناگدننکتکرش ھبکمکیارب ارییاھلاثم ودرکمیھاوخ رشتنمھلئسم لحبوچراچ ردوگتفگیارب ار اھملیف زایا ھعومجم ام
.دادمیھاوخ



لاسرایامنھار

:دینک ھعجارمریزکنیل رد "تکرشی هوحن" شخب ھبً افطل ،ھلاقم لاسرایاھدومنھر زا عالطایارب

https://the.ismaili/stemfestival/

یدیلکیدنب نامز وخیرات

:نئوژ26
دوشیم عورش مان تبث

:یالوج3
.دوشیم لاسرانیدلاو وناگدننکتکرشیاربیتامدقم تاطابترا

:تسوگآ7-یالوج10
.دنوشیم رشتنمیگتفھ تروص ھبھکییاھملیف وھمانربخ

:تسوگآ8
دوشیم مامت مان تبث

هدشرشتنمِتالکشم حورش

:تسوگآ30
.دوشیم ھتسب اھ لاسرا

:ربماتپس18/19
اھهژورپشیامنیاربیلیعامسا مرفتلپ /نویزیولت ردهراونشجلانیف ھتفھ رخآ

.دینک ھعجارم /https://the.ismaili/stemfestival ھبً افطل ،رتشیبتاعالطایارب

!میتسھناتنادنزرف و امشاب "یگدنزیعقاوتالکشمیاربیگدنزیعقاویاھ لح هارداجیا" رظتنمھناقاتشم ام

،مرکشتم
STEM2021یناھج dهراونشجهورگ


