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 و شکوفایی برای مساعد ایجادفضای ،آوری فن و علم مقوله به توجه

 اساس بر اسالمی های آموزه مبنای بر  بالندگی و رشد ، دانش تولید

 انتظار و تاکید مورد همواره  بنیادین تحول سند ششگانه های ساحت

 .باشد می کشور آموزشی نظام

 سرعت با که هستیم «زندگی سبک »از نوینی  های شیوه شاهد امروزه

 که نیست پوشیده برکسی  .باشد می پیشرفت حال در تصور قابل غیر

 تاثیر  آموزشی های نظام  در کاربردی و روز  های فناوری از استفاده

 فراگیری در  آن از استفاده و دارد آموزان دانش های یادگیری در بسزایی

 با همراه آموزش  .شود می محسوب ناپذیر اجتناب ضرورت یک ،دانش

           یادگیری  لذت و تسهیل وموجب  پیشرفت و رشد باعث فناوری

 . شود می

 ابزارهای با که کودکانی  شده داده نشان آمده عمل به های بررسی در

 نفس به اعتماد از ،هستند آشنا هوشمند ابزارهای و وسایل و الکترونیکی

 در اشیا اینترنت از استفاده و اند بوده برخوردار باالتری خالقیت و

 همه .نماید شایانی کمک ها آن هیجانی هوش رشد به تواند می کودکان

 تبلت چون وسایلی از  آموزان دانش استفاده افزایش و پیشرفت با  روزه

 تحول برای مناسبی زمینه دیجیتال، های کتاب و هوشمند های تلفن ها،

 ماه در و است شده مهیا  اشیا اینترنت از استفاده و آموزشی سیستم در

 مندی بهره در شگرفی تغییر 1۹کوید جهانی بحران به توجه با اخیر های

 . است آمده وجود به هوشمند ابزارهای از استفاده به نیاز و

 دستگاه از استفاده ها، ماشین و انسان میان تعامل و آموزش سبک تغییر

 امکان و هوشمند تابلوهای و ها قلم چون ای پیوسته بهم های

 مشهود باالیی سرعت با آموزان دانش به معلمان از آموزشی مطالب ارائه

 باالتری سطح انسانی، منابع از جویی صرفه عین در IOT بنابراین .است

 میدهد ارائه نیز را آموزش از

 نظام مختلف سطوح در آن مزایای و اشیا اینترنت فناوری از استفاده با

 و داد افزایش را آموزان دانش در یادگیری به عالقه میتوان آموزشی،

 . شد آموزان دانش تر کاربردی های پژوهش باعث

 با زمان هم ، آفرینش پژوهشسرای محوله های ماموریت به توجه با

 توسعه و ترویج در ،است فرصتی که" علم ترویج هفته  " بزرگداشت

 علم وضرورت نقش  تبیین آموزان، دانش در تفکرعلمی پژوهش، فرهنگ

 مهارتها افزایش ، یادگیری لذت و نشاط با همراه حاضر عصر در آموزی

 پارک نظر زیر ،آتی پژوهان دانش آکادمی همکاری با افزایی، دانش و

 در آموزشی و علمی فعالیتهای  ، مدرس تربیت دانشگاه آوری فن و علم

 اشیا اینترنت کاربردی و نو دانش آموزش در همکاری و همراهی راستای

 از بخشی که. است شده ریزی برنامه گذاری اثر و ارزشمند فعالیتهای

 . شود می معرفی  الکترونیکی نشریه  قالب در آن

 عرضه جهت مناسب بستری ، آموزشی و علمی های همکاری با امیدواریم

 طریق این از و ساخته فراهم آموزشی مسایل زمینه در عالمانه هایتالش

 بیشتری عمق را یادگیری های فرایند و  پژوهشی هایفعالیت گستره

 جهت در تالش بر مبنی 1404 برنامه انداز چشم راستای در و بخشیده

 . برداریم گذار اثر های گام آموزان دانش علمی بنیه توسعه و رشد

 تا آوریم فراهم محملی که ،ایم داشته امر این مصروف را خود همت

 دانش با بیشتر آشنایی برای مجالی مستعد،  پژوهشگران و آموزان دانش

  اشاعه با انگیزه افزایش جهت در مناسب بستر و نوین های

 را ما که کسانی تمام یاری دست .بیابند خویش پژوهشی آوردهایدست

   .فشاریممی گرمی به دهند، یاوری علم تولید و پژوهش مسیر در

 آفرینش پژوهشسرای مدیر

 نیا سعیدی خانم سرکار
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 آتی پژوهان دانش آکادمی مدیر

 پژوه دانش مهندس آقای جناب

 

 پیشرفت گردد.با می محسوب جدید دنیای در انقالب یک اشیا اینترنت

 خواهد زیادی تحویل دچار ما گیزند هوشمند، دنیای یک سوی به مداوم

اینترنت  باشد. می سازی فرهنگ و آموزش مستلزم تحول این که شد،

اشیاء به صورت قابل توجهی در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین 

و مهم ترین موضوعات فناوری بوده و تحوالت گسترده ای را در زمینه 

 فعالین بعنوان ما وظیفهت. وزش ایجاد کرده اسهای مختلف از جمله آم

 و جدید دنیای این با مربیان و آموزان دانش ساختن آشنا آموزشی

 باشد. می جدید تکنولوژهای از استفاده  جهت آمادگی

 انتقال سرعت افزایش و آموزشی های هزینه کاهش باعث اشیا اینترنت

  گردد. می اطالعات

 علمی هگرو همت به که ، تخصصی علمی گاهنامه این اصلی هدف

 گذاری پایه آتی پژوهان دانش آکادمی و آفرینش 4 منطقه پژوهشسرای

 همچنین و جدید علم این با کشور آموزان دانش آشنایی است شده

 در آموزان دانش و مختلف مدارس توسط شده انجام فعالیتهای معرفی

 در واقعی شکل به را اشیا اینترنت مفهوم بتوان تا باشد. می IOT حوزه

 داد. آموزش کشور آموزان دانش لیهک میان

 

 

 

 اقدامات انجام شده

 آفرینش پژوهشسرای همکاری با آتی پژوهان دانش آکادمی راستا این در

 دانش آشنایی برای رایگان وبینارهای برگزاری به اقدام تهران 4 منطقه

 مربیان از جمعی به و است کرده آنالین بستر در مربیان و اولیا آموزان،

 .گردید اهدا افزایی دانش گواهی وبینارها، این در یافته حضور معلمان و
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 اشیا اینترنت آموزشی های دوره در که آموزانی دانش برای همچنین

 گواهینامه آنالین آزمونهای گذراندن و دوره اتمام از بعد اند کرده شرکت

 گیرد. می تعلق آکادمی و پژوهشسرا معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 را خود آموزشی ویدیویی محتواهای که آموزانی دانش تمام درپایان،

 300 از بیش حضور با که پژوهشسرا شاد کانال در کردند می ارسال

 اشتراک به باشد می شاد شبکه در رسانی خدمت حال در فعال کاربر

  شوند می گذارده
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 یحوزه آموزش و تکنولوژ رانینظر مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزرگ تهران پژوهشسراهای مسئول

 لیثی مهندس آقای جناب

 

 را اشیا اینترنت آفرینش الکترونیکی ماهنامه مصاحبه از بخشی شماره این در

 موثر گفتگو این امیدواریم کرد. خواهیم منتشر لیثی مهندس آقای جناب با

  باشد:

 فوق های دوره بر را آن تاثیر و جاری سال در مجازی آموزش نقش سوال(

 نمایید؟ می ارزیابی چگونه آموزی دانش برنامه

 یهایفناور و مدارس در مجازی( )یکیالکترون آموزش از استفاده آموزش

 با مقابله ابزار گانهی ،یآموزش مراکز در آنها از یریگبهره و یآموزش نینو

 و آموزش حوزه در 1۹ کوید پاندمی های آسیب از ییرها و دهایتهد

 سیبآ از تا شود استفاده یدرست به فضا نیا بایداز  البته است. پژوهش

 پرورش و آموزش خبره شناسان کار بامدیریت امر این و ماند دور آن های

 .شود می میسر حوزه این بنیان دانش موسسات وکمک

 

 خواهد آتی سالهای در جدید تکنولوژیهای از یکی اشیا اینترنت حوزه سوال(

 نمایید؟ می ارزیابی چگونه را ثمباح این یادگیری در آموزان دانش نقش بود،

 تواندیم ایاش نترنتیا و است آینده کار کسب  آموزان دانش اصلی چالش

 یهافرصت هاداده نیا شود. هاداده حوزه در میعظ جادتحوالتیا سبب

 که کنندیم کمک آنها به و ندینمایم جادیا وکارهاکسب یبرا یدیجد

 رساختیز ها،خانه یبرق لیوسا یتوانمندساز با.ردهندیتغ را خود اتیعمل

  روزانه، یها هاستفاد گرید و یپزشک یهانظارت ونقل،حمل یها

 .کند جادیا وکارهاکسب یبرا یادیز یهانشیب تواند می اشیا اینترنت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری یاد "نوع از گیری یاد یند مجازی،فرا آموزش در شود توجه باید

 نوع ))هر عنوان به تواند یم سادگی به فعال یادگیری باشد. "فعال

 کاری درباره و دهندیم انجام را کاری آموزان دانش آن در که یادگیری

 شود. ((تعریفکنندیم فکر دهند،یم انجام که

 فراگیر؛ توسط کار انجام از است عبارت فعال یادگیری دیگر عبارت به 

 جستجو را عاتی اطال دارد تمایل انسان ذهن که نکته این به توجه با

 آموزش در فعال یادگیری است. مرتبط فردی موقعیت به که کند

  است. ضرورت یک بلکه نیست پیشنهاد یک یکیالکترون

 عنوانب  دارد. او فعال حضور به بستگی آموز دانش مشارکت حقیقت در

 بحث برای را ای نوشته برخط، تحصیلی دوره در آموزان دانش اگر مثال

  ندارد. آنها حضور درک برای معیاری معلم نکنند ارسال

 

 اشیا، اینترنت مانند جدید تکنولوؤیهای یادگیری زمینه در صحبتی اگر سوال(

 بفرمایید؟ لطفا دارید ... و سازی استارتاپ نویسی، برنامه

 دور( از آموزش های شیوه چهارم نسل عنوان )به طبرخ های دوره در

 پژوهش و  دروس با مرتبط اطالعات فعال صورت به باید آموزان دانش

 بگذارند. بحث به و کرده جستجو را خود تحصیلی رشته
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 یحوزه آموزش و تکنولوژ رانینظر مد

 

 

 

 

 

 

 

  تهران پرورش و آموزش ۴ منطقه متوسطه معاونت

 روزبهانی مهندس آقای جناب

 

 یها وتنوع یدگیچیوپ وراز رمز از پر میکنیم یزندگ آن در که یجهان

 ونعمت مواهب از نهیبه واستفاده آنها به بردن یپ جهت که بوده یخاص

 بشر تا باشد یم وپژوهش قیوتحق فن دانش داشتن ازمندین یاله یها

 یکار ندانم و جهل بست بن از خود رامونیپ وکشف آن یریبکارگ با

 .شود رهانده رونیب

 ژهیو هجتو با که باشد یم یبشر جوامع محرک موتور پژوهش اصل در

 نگاه با که همانگونه افتی دست کالن یها شرفتیپ به توان یم نآ به

 .برد یپ مهم نیا به توان یم شرفتهیپ جوامع به ژرف

 آموزش به ازین آن تیتقو وجهت است مهارت کی پژوهش که آنجا از

 لحاظ به که است یینهادها دسته نآ از وپرورش آموزش دارد، الزم یها

 کمک توانند یم آموزش حال در یانسان یروین مناسب بستر داشتن

 .شدبا داشته کشور نوجوانان نیب در پژوهش توسعه به یانیشا

 بودن دارا با تهران شهر4 منطقه وپرورش آموزش اساس نیهم بر لذا

 سیتاس یراستا در را خود یها تیاولو از یکی ریفراگ نفر هزار130 بیغر

 همه یها تیحما وبا داده قرار یاموز دانش یسرا پژوهش یانداز وراه

 نو وخالقانه نو یها دهیا افتیدر جهت مناسب یطیمح خود، جانبه

 یها برنامه یواجرا مدارس به آن یمعرف وبا نموده جادیا  پژوهندگان

 یها تیوموفق ها تیفعال به و... یفرهنگ ،یآموزش ،یعلم متنوع

 است. افتهی دست یریچشمگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم یهوشمندساز و ایاش نترنتیا نو دانش یکاربرد علوم نیا از یکی

 شتریب کنترل و ییکارآ یبرا را یبزرگ یدستاوردها تواندیم که باشد

 . آورد فراهم  خانه و مدرسه ، آموزش در

 .است آموزش بخش اء،یاش نترنتیا آشکار یکاربردها از یکی

 قاًیعم  هوشمند یها یفناور و نترنتیا یکنون طیشرا و بحران به توجه با

 کی به یکیالکترون یریادگی و است، کرده نفوذ مدارس و آموزش در

 .است شده لیتبد یاموزش ستمیس در جیرا هیرو

 در نو یها یفناور  توسعه نیادیبن تحول سند یها ساحت اساس بر

 یدیکل منابع و یعلم منابع به یدسترس تیتقو ضمن یریادگی و آموزش

 جادیا یبرا گذشته، یسنت یهابرنامه یجابه  آن ینیگزیجا یراستا در

 قیتعم جهت در یعلم یمحتواها دیتول و«هوشمند یدرس یهابرنامه"

 یها شرکت و اناتامک از یمند بهره لذا  باشد یم ازین مورد  یریادگی

 در ها دستورالعمل و الزامات اساس بر آن تیتقو یراستا در انیبن دانش

 . باشد یم انتظار مورد ها برنامه
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 اینترنت اشیا، به زبان ساده

 
 برای داغ موضوعی به تبدیل (IoT Things: of Internet) یا اشیا اینترنت

 تنها نه که است مفهومی IoT است. شده آن از خارج و کار محل در صحبت

 کار روش بلکه گذارد، تاثیر مان زندگی ی نحوه بر که دارد را این پتانسیل

 چه و چیست؟ اشیاء اینترنت دقیقاً اما دهد. تغییر تواند می نیز را کردنمان

 داشت؟ خواهد همراه به ما روی بر تاثیراتی

 

 

 

 

 

 

 اینترنت به خاموش و روشن کلید یک با ها دستگاه تمام اتصال ،اشیاء اینترنت

 ساز قهوه های دستگاه و شخصی های تلفن از کند، می اشاره یکدیگر به نیز و

 ابزار و ها، روشنایی ها، هدفون ظرفشویی، های ماشین تا گرفته ساز چای و

 بکنید. را فکرش که چیزی هر تقریباً و پوشیدنی های

 مته یا هواپیما، یک جت موتور مانند ها ماشین اجزای شامل حتی مفهوم این 

 یک مادامیکه گفتیم، که همانطور شود. می نیز نفت استخراج دستگاه یک ی

 بخشی که دارد را شانس این باشد، داشته شدن روشن و خاموش کلید دستگاه

 سال آخر تا کند می بینی پیش گارتنر تحلیلگر سازمان باشد. اشیاء اینترنت از

 تعداد این داشت، خواهیم اینترنت به متصل دستگاه میلیارد 26 از بیش 2020

 )البته باشد می زمین کره جمعیت برابر 3 حدود در و است زیاد خیلی اتصال

 به و بود خواهد نیز این از بیشتر حتی تعداد این زنند می تخمین نیز برخی

 (رسد. می میلیارد 100 از بیش

 بهم نیز و اینترنت به متصل اجزای از عظیم ای شبکه واقع در اشیاء اینترنت

 بین روابط بنابراین باشد. نیز افراد شامل تواند می اجزا این که است متصل

 یکدیگر. با اشیاء و اشیاء با افراد بود، خواهد یکدیگر با افراد

 های ماهنامه در را بود خواهد چگونه ما زندگی بر اشیاء اینترنت تاثیر اینکه

 ما آینده برای جدید قانون که گوییمب قدر همین اما کرد، خواهیم بحث آتی

 خواهد متصل باشد، داشته اتصال قابلیت که هرآنچه» : که بود خواهد این

 هم با که متصل های دستگاه تعداد این زمین روی بر باید چرا واقعاً اما ،«بود

 خواهیم مساله این توضیح به بعدی بخش در باشد؟ داشته وجود ارتباطند در

 اشیاء اینترنت مزیت کنید می فکر و چیست سوال این به شما پاسخ پرداخت.

   بود؟ خواهد چه ما زندگی برای

آموزشی اینترنت اولین سامانه ساخت 

 "جهش تولید"اشیا کشور در سال 

 سال عنوان به یاسالم انقالب معظم رهبر یسو از 13۹۹ سال ینامگذار

 جهش جادیا ریمس در مضاعف تالش جهت همگان یبرا یفرصت «دیتول جهش»

 آموزش رسمی مرکز اولین بعنوان آتی پژوهان دانش آکادمی .باشد می دیتول در

 جهش سال در که داند می موظف را خود کشور آموزی دانش اشیا اینترنت

 بتواند تا نماید تولید و تهیه را کشور اشیا اینترنت آموزشی سامانه اولین ،تولید

 آموزان دانش های مهارت و دانش ارتقای راستای در کوچک هرچند گامی

 بردارد. ،باشند می بوم و مرز این گرانقدر های سرمایه جزو که کشور سراسر

 تعبیر موجود، هایظرفیت از بیشتر استفاده معنای به تولید در جهش از

 وسیع های تحریم و محدود های ظرفیت به باتوجه ایم کرده سعی ما و شودمی

 استفاده و خارجی مشابه های پلتفرم در زنگریبا با عزیزمان، کشور علیه

 کنیم. پیدا دست مهم این به داخلی مهندسین از حداکثری

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباحث فراگیری در پرچالش موانع از یکی آموزشی پلتفرم یا سامانه این در

 می کامپیوتری کدنویسی و نویسی برنامه همانا که آموزی دانش اشیا اینترنت

 و تست تولید، ADAiot4 اشیا اینترنت آنالین پلتفرم و گردید بررسی باشد

  رسید. برداری بهره به

 داده آموزش آموزان دانش به آکادمی جموعهم در که اشیا اینترنت های پروژه

 بردهای آنها در که باشد می برسرگرمی مبتنی آموزشهایی شامل شود می

 مطمنا شود. ریزی برنامه باید MCU Node یا و Arduino نظیر هوشمند

 چالش پراز متوسطه و ابتدایی آموزان دانش برای بردها این روی نویسی برنامه

 بدون توانند می آموزان دانش سامانه، این از استفاده اب اکنون هم که باشد می

 های بلوک بصورت که شده نوشته قبل از کدهای ای، برنامه نصب و دانلود

 که آموزشهایی با را باشند می انگلیسی( و فارسی زبان دو به ) آماده رنگی

 خروجی برنامه و داده قرار هم کنار میگیرند، یاد نویسی برنامه منطق براساس

 و اشیا اینترنت های پروژه بتوانند تا نمایند آپلود هوشمند بردهای روی را

 .دهند انجام را هوشمندسازی
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 های اینترنت اشیاپروژه بخش آموزش 

 تشخیص هوشمند سطح آب رودخانه پروژه

 پروژه شرح

 آمدن باال با که کنیم کار را کاربردی بسیار ای پروژه میدار قصد شماره، نیا در

 بدهد. سیالب هشدار مسولین و مردم به روز شبانه ساعت هر در رودخانه آب

 گذرانده را اشیا اینترنت مقدماتی سطح که آموزانی دانش وسطت که روژهپ این

 در کاربردی پروژه بعنوان تواند می بود، خواهد انجام قابل براحتی دباش

 موجب و کند نقش ایفای نفتی( های )چاه صنعت و زیست محیط شهرداری،

 شود. درآمدزایی حتی و کار و کسب ایجاد

 چند و NodeMCU ماژول و کیآلتراسون سنسور از استفاده با پروژه این در

 نشانگرهای با و سنجیم می رو رودخانه آب سطح با سنسور فاصله LED عدد

LED هشدار اعالن بازر از استفاده با و میهبد شینما رو آب سطح مقدار 

 میکنیم.

 نیاز: مورد قطعات

 بردMCU Node  

 کیآلتراسون سنسور 

 بازر 

 ید یا ال 

 ییدوتا یجاباتر 

 یگوش شارژر ای پاوربانک همراه یب اس وی کابل 

 بود برد 

 جامپر میس یمقدار 

 رودخانه ماکت 

 

 اتصاالت و کیشمات

 

 

 

 

 

 

 

 آلتراسونیک سنسور

 رندهیوگ فرستنده نیا از استفاده با و ددار رندهیگ کی و فرستنده کی ماژول نیا

 .بسنجه خودش یمتر چند تا رو فاصله تونهیم

 فرستنده از داره؟مگه رندهیگ و فرستنده به یربط چه اصال یچطور خب اما

 شه؟ینم استفاده تاید فرستادن ای و کنترل یبرا فقط ها رندهیوگ

 فرستنده ماژول نیا داخل دارن یمختلف یها کاربرد ها رندهیگ و ها فرستنده

 پشت کنهیم افتیدر رو امواج اون تابزبا رندهیگ و کنهیم ارسال رو یامواج

 سنجهیم رو فاصله امواج اون افتیدر لیتحل با که هست ییها یس یا ماژول

 نیا از .کنهیم رسالا ما یبرا رو اون ماژول یخروج یها هیپا از استفاده با و

  .شهیم استفاده متری چهار تا فاصله صیتشخ یبرا ماژول

 مثبت VIN هیپا به دیبا نیبنابر پس هستش ولت 5 شیتغذ ولتاژ ماژول نیا

 .میکن استفاده مجزا یولت پنج هیتغذ هی از ای میکن وصل VCC همون ای ماژول

 

 برنامه کدهای

 1LED باشه سوم کی مثال وانیل آب مقدار اگه که کنهیم کار نطوریا برنامه

 اگه و بشه روشن 2LED باشه دوسوم مثال وانیل آب مقدار اگه و بشه روشن

 .ادیدرب صدا به Buzzer و بشه روشن 3LED شد پر وانیل آب

 تا سه کیآلتراسون ماژول یبرا تا دو میکنیم یمعرف هیپا تا شیش همه از اول

LED با و میکنیم یمعرف رو فاصله ریمتغ سپس بازر یکی و write digital 

 مقدار بعد و هیثان یلیم چند در کنمیم HIGH و  LOW رو  trig هیپا مقدار

 شرط آخر در و میکنیم duration ریمتغ یمساو رو echo هیپا یورود پالس

 ریغ در بشه روشن 1LED بود 8 فاصله مقدار مثال اگر که میسینویم ییها

 3LED و بازر و 2LED یبرا نطوریهم و بشه خاموش 1LED صورت نیا

 .میسینویم رو شرط نیا

 نمایید اسکن گوشی با را زیر QR کد توانید می برنامه کدهای دریافت برای

 : شود داده نمایش شما به برنامه کدهای تا
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 دانش آموزانتعدادی از فعالیت های ش بخ

 

 MCU Node با هوشمند کن خشک اجرای ه:ژپرو

 نعمتی ایلیا وهشگر:پژ آموز دانش 

 بهروزی یاد زنده مدرسه 

 هفتم پایه: 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 _69YL سنسور با  هوشمند گلدان اجرای:  پروژه

 فتحیافشار هلیا پژوهشگر: آموز دانش 

 آزادی ندای دبیرستان 

 :نهم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 اشیا اینترنت پلتفرم با المپها و فن کنترل اجرای:  پروژه

 همت علی شکیبا پژوهشگر: آموز دانش 

 اصفهان خاتون رقیه دبیرستان از 

 :هشتم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 IR سنسور با آسانسور هوشمند دکمه پروژه اجرای پروژه:

 لویی حمزه دادمهر پژوهشگر: آموز دانش 

 بهزادی شهروز یاد زنده مدرسه از 

 :ششم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 Buzzer با پلیسی بازر و LED هوشمند کنترل پروژه اجرای پروژه:

 آتشانی امیر پرنیان پژوهشگر: آموز دانش  

 ایمان مدرسه  

 :هشتم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 

 اپلیکیشن با خانه وسایل و اشیا کنترل پروژه اجرای پروژه:

 نیکفال یاسمن پژوهشگر: آموز دانش 

 تربیت جهان امنایی هیات دبیرستان  

 :نهم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 فای وای هوشمند خانه پروژه اجرای پروژه:

 براتی پارسا پژوهشگر: آموز دانش  

 خمینی امام سهرمد 

 :ششم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 اپلیکیشن با هوشمند فای وای ماشین کنترل هپروژ اجرای پروژه:

 سیدی پارسا سید پژوهشگر: آموز دانش 

 شعبانی مدرسه 

 :ششم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 Relay & MCU Node با هوشمند فن پروژه اجرای پروژه:

 طبسی فرزان پژوهشگر: آموز دانش 

 بهان مدرسه از 

 :هفتم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 

 

 DC Motor با موتور کنترل پروژه اجرای پروژه:

 مرادی کیمیا پژوهشگر: آموز دانش  

 داور دبیرستان از 

 :هفتم پایه 

 تهران 4 منطقه پرورش و آموزش  

 آفرینش سرای پژوهش 



11 
 

 بخش آموزش الکترونیک و برنامه نویسی

 

 آردوینو چیست؟

 آردوینو برنامه

 

 را شما که است گانیرا و باز متن افزار نرم کی Arduino (IDE) افزار نرم

 تنها و نوشته آن در را خود یها برنامه تمام یسادگ و یراحت به سازد یم قادر

 در .دینمائ پروگرام ای و انتقال خود نویآردو برد یرو بر آنرا دیکل کی فشردن با

 Arduino (IDE) یسینو امهبرن افزار نرم یطراح در گفت توان یم قتیحق

 است. شده گنجانده دارد، الزم کروکنترلریم سینو برنامه کی که یزیچ هر

 

 نویآردو یسینو برنامه افزار نرم یها یژگیو

 

 از استفاده به ازین گرید شما نویآردو یبردها کردن پروگرام یبرا 

 .دیندار پروگرامر جداگانه یافزارها سخت و ها افزار نرم

 سخت و افزارها نرم از استفاده به یازین گرید الیسر ارتباط یبرا 

 یم افزار نرم نیهم از استفاده با و ستین جداگانه نالیترم یافزارها

 .دیشو متصل زین نالیترم طیمح به یراحت به دیتوان

 گونه به است شده یطراح ساده اریبس آن در یسینو برنامه طیمح 

 .دیگرد افزار نرم با کار نحوه متوجه توان یم نگاه نیاول با که یا

 یم خاطر نیهم به است شده یطراح باز متن صورت به افزار نرم 

 آنرا خود لیم به و دیده توسعه را افزار نرم یسینو برنامه هر دیتوان

 .کند یساز یشخص

 افزار نرم (IDE) Arduino اریبس آماده توابع و ها مثال یدارا 

 کار تازه اگر یحت شود یم باعث موضوع نیا که است یا گسترده

 نیهم البته که .دیبساز یا حرفه سطح در ییها پروژه دیهست

 نیب در نویآردو یبردها شدن محبوب یاصل لیدال از یکی موضوع

 است. جهان در کروکنترلرهایم یسینو برنامه به مندان عالقه

 !!!دیکن مشاهده لحظه همان در آنرا جهینت و دیسیبنو

 که است موضوع نیهم نویآردو یبردها یجهان تیمحبوب لیدال از گرید یکی

 یا برنامه جهینت دهد، یم را امکان نیا شما به Arduino (IDE) افزار نرم

 برد یرو بر دیکل کی دادن فشار با تنها لحظه همان در را دیا نوشته که

  کار شیآزما یبرا سینو برنامه که است معنا نیبد نیا د،ینیبب خود نویآردو

 

 

 

 

 بر یاضاف افزار نرم کی یحت ای و شود بلند خود یجا از ندارد ازین اصال خود

 یبرا موضوع نیا از تر ندیخوشا زیچ چیه که کند. اجرا خود وتریکامپ یرو

 .ستین کروکنترلریم سینو برنامه کی

 !!!دیسیبنو برنامه یعامل ستمیس هر با

 به است گانیرا و باز متن Arduino (IDE) افزار نرم شد گفته که همانطور

 افزار نرم حاضر حال در افزار نرم نیا دهندگان توسعه لطف به خاطر نیهم

(IDE) Arduino رینظ پرطرفدار یها عامل ستمیس اکثر یبرا 

Windows (ندوزی)و – OS Mac )(نوکسلی) – )مک Linux دو یحت و 

 .او.اس(ی)آ IOS و (دی)اندرو Android یعنی لیموبا حبوبم عامل ستمیس

 نیا نویآردو افزار نرم دهنده توسعه میت یتازگ به نیهمچن است. موجود زین

 نیآنال صورت به بتوانند که است آورده وجود به خود طرفداران یبرا را امکان

 با تنها یافزار نرم چیه نصب بدون Arduino یرسم تیسا وب یرو بر زین

 نویآردو یرسم تیسا به اتصال و خود لیموبا ای و وتریکامپ مرورگر از استفاده

 .کنند یسینو برنامه

 آردوینو برد یا ماژول

 لیتشک یافزارنرم و یافزارسخت بخش دو از نویآردو اینکه مهم بسیار نکته یک

 بگوییم حتما باید کنیم می صحبت آردوینو مورد در وقتی پس .شودیم

 .آردوینو برد یا است آردوینو برنامه منظورمان

 آنها، از یکی که دارد وجود نویآردو یافزارسخت یبردها از یمختلف یهامدل

 نیپرکاربردتر از یکی (UNO Arduino) اونو نویآردو است. اونو مدل

 کروکنترلریم کی از د،بر نیا در است. نویآردو افزارسخت یهامدل

P328ATmega مدل نویآردو .شودیم استفاده حافظه و پردازشگر عنوان به 

  است. نویآردو آموزش یبرا هانمونه نیترمتداول از یکی اونو،
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 : اولیا مصاحبه با دانش آموزان و بخش

 

 

 

 

 افشارفتحی هلیا پژوهشگر: آموز دانش

 کشور( آموزی دانش اشیا اینترنت اعضای ترین فعال از )یکی

 _69YL سنسور با هوشمند گلدان پروژه اجرای

 پژوهشگر: آموز دانش توسط شده انجام پروژه مورد در توضیحاتی

 یم صیتشخ هوشمند صورت به که پرداختم یگلدان یطراح به پروژه نیا در

 رطوبت سنسور از گلدان نیا در دارد. یاریآب به ازین یزمان چه اهیگ که دهد

 را خاک در موجود رطوبت زانیم که شده استفاده (_69YL) خاک

 شود یم روشن LED  شود خشک خاک که زمان هر و دهد یم صیتشخ

 خاموش LED دادن، آب محض به و اه؛یگ یاریآب یبرا تاس یهشدار که

 شود. یم

 در نکهیا با :آن اجرای نحوه و آموزشها با ارتباط در پژوهشگر آموز دانش نظر

 اما کرده جادیا ما یبرا ییها تیمحدود کرونا روسیو سخت، طیشرا نیا

 یمجاز یآموزش یها کالس بابت نشیآفر یسرا پژوهش از سپاسگزارم

 به یمجاز آموزش امکان که یآت پژوهان دانش یآکادم یمعرف و دشانیمف

  اند. کرده فراهم ما یبرا را نحو نیبهتر

 با : شده انجام آموزشهای مورد در پژوهشگر آموز دانش محترم اولیای نظر

 با که یآت پژوهان دانش یآکادم و نشیآفر یسرا پژوهش از فراوان سپاس

 سواالت برابر در شان ییپاسخگو نحوه نیهمچن و یکاربرد و یعلم آموزش

 شوند. یم آموزان دانش استعداد ییشکوفا و زهیانگ سبب  آموزان دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیدی پارسا سید پژوهشگر: آموز دانش

 کشور( آموزی دانش اشیا اینترنت عضو )کوچکترین 

 اپلیکیشن با هوشمند WiFi ماشین و اشیا کنترل پروژه اجرای

  پژوهشگر: آموز دانش توسط شده انجام پروژه مورد در توضیحاتی

 و کردیم شروع را نویسی برنامه آردیونو برنامه  ، هوشمند خانه ، اول ترم در

 کنیم، پلیسی و زن چشمک یا خاموش-روشن را بازر و دی ای ال توانستیم

 در آردیونو برنامه با دوباره بود اپلیکیشن با هوشمند ماشین پروژه که دوم ترم

 ای ال و ماشین٫ اینترنت از استفاده با که ساختیم را برنامه نویسی اپلیکیشن

 و آردیونو با شده شروع تازه که سوم ،ترم  کردیم خاموش و روشن را دی

 .کنیم کنترل دنیا جای هر از را وسایلمان میخواهیم و میکنیم کار پلتفورم

 و آکادمی  آن: اجرای نحوه و آموزشها با ارتباط در پژوهشگر آموز دانش نظر

 میدادند آموزش طوری استادها و بودند خوب بسیار مجازی آموزش در مربیان

 برای ربیعی آقای و ملکی خانم مخصوصا هستیم، حضوری کالس سر انگار که

 کردند کمک خیلی اشکال رفع جلسات و ها آموزش

 تشکر : شده انجام آموزشهای مورد در پژوهشگر آموز دانش محترم اولیای نظر

 و یمعرف بابت  شانیگرام مشاوران و نشیآفر یسرا پژوهش از میدار ژهیو

 در یآموزش سطح رفتن باال و شرفتیپ باعث که مستمر ییراهنما و یریگیپ

 باال را زانیعز نیا یآموزش وسطح است شده آموزان دانش  یبرا نو رشته کی

 مادر عنوان به هستند عالی بسیار تیمی آتی پژوهان دانش آکادمی .است برده

 اخالق خاطر به میکنم دانی قدر و تشکر پرسنل تمام از آموزان دانش از یکی

 هایی پیگیری و میدهند خرج به ها بچه با ارتباط در که ای حوصله و خوب

 کامپیوتر با اصال که پارسا . میدهند انجام شده برگزار های دوره و ترم طول که

 طور به را ها پروژه تمام کوچک مهندس یک مثل توانست نداشت آشنایی

 چنان بوده آکامی اساتید آموزش و ها پیگیری خاطر به این که دهد انجام کامل

 مدام و کردند نمی بسنده کالس سر پروژه به که میدادند انگیزه ها بچه به

 بسیار پژوهشسرا از همچنین .بودند کار کردن گسترده و پیشرفته دنبال

 کند. می کار خوبی تیمهای چنین با که ممنونیم
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 آموزشهای مورد در 4 منطقه شعبانی شاهد مدرسه محترم یتمدیر نظر
 :شده انجام

 موجب تحقیقات و پژوهش در تاکید و پرورش و آموزش توجه و نگاه

 شکل کشور سطح در آموزان دانش محوریت با پژوهشسراهایی تا شده

 منطقه در کوشا و فعال پژوهشسراهای این از یکی خوشبختانه که گیرد

 میکند. خودنمایی تهران 4

 

 خش گالری تصاویرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مند عالقه و مستعد آموزان دانش شناسایی راستای در پژوهشسرا این

 از گلسفیدی سیدی پارسا سید آموز دانش که برداشته موثری گامهای

 عزیزی آموزان دانش سایر همچنین و شعبانی شاهد نام خوش دبستان

 برده نام  4 منطقه خوب و خوشنام مدارس از گاهنامه این انتهای در که

 اشیا اینترنت و اشیا کنترل پروژه در شکوفایی این از ای نمونه  اند، شده

  باشد می
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 :برنامه های آتیبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


