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سخنی با هنرآموزان عزیز

برای شایستگی های غيرفنی تعاریف گوناگونی وجود دارد که می توان آنها را در 
پنج دسته تقسيم بندی کرد:

  شایستگی های غيرفنی به شایستگی هایی بسيار ضروری برای محيط کار و 
زندگی اجتماعی در حال تغيير گفته می شود.

توسعه  و  استخدام  برای  ضروری  شایستگی های  غيرفنی    شایستگی های 
هستند. زندگی  و  اجتماع  در  شخصی 

  شایستگی های غيرفنی شامل شایستگی هایی می باشد که یک شخص برای 
موفقيت در یادگيری، کار و حل مسائل و مشکالت به آنها نياز دارد.

  شایستگی های غيرفنی، شایستگی هایی که یک محيط کار با سطح عملکردی 
باال نياز دارد و دنيای آموزش باید آنها را آموزش دهد اطالق می شود.

  شایستگی های غيرفنی شایستگی هایی می باشند که برای موفقيت در دامنه 
وسيعی از فعاليت ها در آموزش، تربيت فنی، کار و زندگی ضروری است.

در برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران شایستگی های غيرفنی مورد نياز 
و  کار  یادگيری  و  تربيت  قلمرو حوزه  اصلی  شایستگی  از چهار  یکی  کار  بازار 
فناوری است که در دوره دوم متوسطه به صورت تلفيقی با سایر دروس فنی و 
حرفه ای و هم چنين به صورت درس مستقل در جدول برنامه درسی هنرجویان 

به صورت خوشه شایستگی های غيرفنی در نظر گرفته شده است. 
این دروس شامل 

١ الزامات محيط کار، 

2 کاربرد فناوری های نوین، 

3 مدیریت توليد، 

4 کارگاه نوآوری و کارآفرینی، 

5 اخالق حرفه ای می باشد.



هدف از درس کاربرد فناوری های نوین، کسب شایستگی فناورانه و مولد در تعيين 
و درک موقعيت خود و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مسائل و حل آنها در 
گروه های بزرگ شغلی، انتخاب فناوری های نوین، آینده شغلی و حرفه ای و تحليل 

تغييرات فناوری در حوزه شغلی و رشته تحصيلی توسط هنرجویان می باشد..
١ سواد فناورانه، 

2 فناوری اطالعات و ارتباطات، 

3 فناوری هم گرا و مواد نوترکيب، 

4 انرژی های تجدیدپذیر، 

5 از ایده تا محصول.

محل اجرای این درس کالس درس و مدت زمان آموزش آن 2 ساعت در هفته 
می باشد.

شيوه ارزشيابی از درس مدیریت توليد به صورت فرآیندی و پایانی بر اساس 
استاندارد عملکرد در نظر گرفته شده برای آن می باشد.

همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بخش هایی خاص این درس در کتاب همراه 
هنرجو تدوین شده است و در فرآیند یادگيری و ارزشيابی هنرجویان می توانند 

از آن استفاده نمایند.
اميد است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پيش بينی شده بر این 

درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی با هنرجویان عزیز

در کنار یادگيری و کسب شایستگی های فنی هدف، یادگيری و کسب شایستگی های 
غيرفنی نيز مهم و ضروری هستند. چنانچه اگر فردی انبوهی از مهارت های فنی را 
آموزش دیده باشد ولی نتواند ارتباط موثری با مشتریان خود برقرار کند در کار خود 
بنابراین اگر شایستگی های غيرفنی بر  امرار معاش کند.  موفق نيست و نمی تواند 
شایستگی های فنی تقدم نداشته باشد، حداقل از جایگاه و اهميتی هم تراز با آنها 

برخوردار است.
١ شایستگی های غيرفنی را در شش گروه اصلی دسته بندی می کنند.

2 شایستگی های پایه و اساسی 

3 شایستگی های ارتباط با دیگران 

4 شایستگی های تفکر

5 شایستگی های کسب و کار

6 شایستگی های شخصيتی

7 شایستگی های ارتباط با جامعه

در برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، شایستگی های غير فنی مورد نياز 
دنيای کار یکی از چهار شایستگی کالن حوزه تربيت و یادگيری کار و فناوری 

می باشد.
برنامه های درسی رشته های فنی و حرفه ای شایستگی های غيرفنی به صورت  در 

این دروس شامل: تدوین شده اند.  دروس مستقل 
١ الزامات محيط کار، 

2 کاربرد فناوری های نوین،

3 مدیریت توليد، 

4 کارگاه نوآوری و کارآفرینی، 

5 اخالق حرفه ای می باشد.



درس کاربرد فناوری های نوین، با هدف کسب شایستگی فناورانه و مولد در تعيين 
و درک موقعيت خود و بهبود آن در برخورد با چالش ها، مسائل و حل آنها در 
گروه های بزرگ شغلی، انتخاب فناوری های نوین، آینده شغلی و حرفه ای و تحليل 
تغييرات فناوری در حوزه شغلی و رشته تحصيلی می باشد که شامل پنج پودمان 

است.
١ سواد فناورانه، 

2 فناوری اطالعات و ارتباطات،

3 فناوری هم گرا و مواد نوترکيب، 

4 انرژی های تجدیدپذیر، 

5 از ایده تا محصول.

در فرآیند یادگيری این درس و هنگام ارزشيابی از کتاب همراه هنرجو می توانيد 
استفاده نمایيد. 

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصيه های 
هنرآموز محترمتان را در خصوص رعایت آنها در انجام کارها جدی بگيرید.

اميدواریم با کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام های 
تربيت  و  اقتصادی  و  اجتماعی  پيشرفت  و  کشور  سربلندی  جهت  در  مؤثری 

برداشته شود. برومند ميهن اسالمی  موثری شایسته جوانان 

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش





پودمان اول: سواد فناورانه

1

سواد فناورانه
پودمان 1
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آیا می دانید سواد فناورانه چیست و چه رابطه ای با سواد علمی دارد؟

آیا در مورد تاریخ فناوری در رشته تحصیلی خود اطالعاتی دارید؟

آیا می دانید فناوری های جدید عالوه بر فوایدی که دارند، می توانند منشأ برخی مشکالت در جامعه باشند؟

آیا می دانید که می توان فناوری را در خدمت توسعه فرهنگی قرار داد؟

آیا به نحوۀ تأثیر فناوری های نو بر مشاغل امروزی اندیشیده اید؟



پودمان اول: سواد فناورانه

3

تحقیق کنید

واژه »  سواد« را در زندگی روزمره زیاد شنیده اید، اما تا به حال به معنای آن فکر کرده اید؟ 
نظر  در  را  مفهوم  و  معنا  یک  دو  هر  برای  یا  می شوید  قائل  تفکیک  دانش  و  سواد  بین 
می گیرید؟ سواد در مفهوم سنتی آن به معنای مهارت خواندن و نوشتن است ولی دانش 
اطالعات کاربردی و سازمان دهی شده برای حل مسئله می باشد. در دنیای کنونی، هر روز 
فناوری جدیدی به وجود می آید و فناوری های دیگر به سرعت توسعه پیدا می کنند. همۀ 
اینها برای پاسخ گویی به رشد سریع جمعیت، محدودیت منابع و افزایش تقاضای دنیای 
بشری است. بر این اساس، اکنون مفهوم سنتی سواد به چالش کشیده شده است، زیرا 
فناوری های نوین، مهارت های جدیدی را نیاز دارند که آن مفهوم سنتی نمی تواند پاسخ گو 
فناورانه، سواد  از قبیل سواد علمی، سواد  انواع متعدد سواد،  از  امروزه دانشمندان  باشد. 
رایانه ای، سواد رسانه ای، سواد فرهنگی و سواد بصری یاد می کنند که افراد برای تأمین رفاه 

خود باید سررشته ای از آنها داشته باشند و در زندگی روزمره خود به کار برند.

»  سواد« چه مفهومی دارد؟

به شش گروه تقسیم شوید، پس از تعیین اعضای گروه و تقسیم کار، با مراجعه به 
زندگی  آنها در  کاربرد  و  انواع سواد و ضرورت  دربارۀ  اینترنتی  یا  کتابخانه ای  منابع 
روزمره تحقیق کنید. در این تحقیق به سؤاالت زیر پاسخ داده و نتیجه را به صورت 

فایل ورد به هنرآموز خود تحویل دهید:
1  انواع سوادها کدام اند و ضرورت هریک ازآنها در زندگی روزمره ما چیست؟

2  چه راه حل هایی برای تقویت هریک از این سوادها وجود دارد؟
باید یادآور شد، در پایان این پودمان، هر گروه، باید براساس فعالیت ها و تحقیقاتی 
که هر جلسه انجام داده و نتایج به دست آمده از آنها، یک روزنامه دیواری تهیه کرده 

و به هنرآموز خود ارائه دهد.
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اکنون که با برخی کاربردهای سواد فناورانه آشنا شدید، به چیستی » سواد فناورانه« فکر کنید. 
بدیهی است که برای فهم آن باید تعریف فناوری را در ذهن خود مرور کنید. همان طور که در 
کتاب پایه دهم با عنوان » الزامات محیط کار« آموخته اید: فناوری مجموعه ای از دانش، تجربه 
و مهارت است که انسان با به کارگیری آن، محصوالت یا خدماتی را برای افزایش رفاه و غلبه بر 
مشکالتش، تولید می کند. برای مثال انسان برای غلبه بر گرسنگی به فکر کشاورزی، ذخیره سازی 
مواد غذایی و تهیۀ آتش افتاد و سپس از طریق سلطه بر طبیعت توانست فناوری های الزم 
را برای آن اهداف، خلق کند. به همین دلیل، می توان گفت: فناوری عبارت است از کلیه 
دخل و تصرف های انسان بر طبیعت که برای بهبود شرایط زندگی و تأمین نیازهای 

تعریف  مطابق  می گیرد.  صورت  روزمره 
فوق، فناوری، فهرست بلندباالیی از اختراعات 
سنگ  قبیل  )از  اولیه  انسان  نوآوری های  و 
از  مدرن،  انسان  تا  چرخ(  و  اهرم  چخماق، 
فناوری  فناوری اطالعات،  نانو،  فناوری  قبیل 
فضا،  و  فناوری هوا  شناختی، زیست فناوری، 

فناوری انرژی های نو و...، را شامل می شود. 

امروزه در همۀ کشورهای جهان »سواد فناورانه« به عنوان بخشی از سواد پایه، در آموزش 
رسمی مدارس گنجانده شده است؛ زیرا بدون این سواد نمی توانید از ابزارهایی مانند رایانه، 
سواد  آموزش  بنابراین،  کنید.  استفاده  و...  عابربانک  بنزین،  پمپ  تصویربرداری،  دستگاه 
فناورانه بخشی از آموزش شهروندی محسوب می شود. شهروندانی که از این سواد بی بهره 
باشند، در زندگی روزمره خود دچار مشکل شده و از رفاه و آسایشی که فناوری های نوین 

برای زندگی انسان به ارمغان آورده اند، محروم می مانند.

سواد فناورانه چیست؟ 

روشن کردن آتش با سنگ چخماق

نمونه هایی از فناوری های جدید

نمودهای سواد فناورانه
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بر اساس الویت های فناوری کشور که در کتاب »  همراه هنرجو« ذکر شده است: 
  برای هر گروه یک فناوری را که در زندگی روزمره و رشته تحصیلی تان وجود دارد، 

در نظر بگیرید و در مورد پیشینه آنها گفت و گو کنید.
  با توجه به تعریف فناوری، انسان ها در مواجهه با چه مشکالتی و برای رفع چه نیازی 

به خلق این فناوری ها اقدام کردند؟
  فناوری هایی را که مورد بررسی قرار دادید، چه مزایا و مضراتی می توانند داشته باشند؟ 

زیست فناوری

فناوری هوا و فضا

فناوری نانوفناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری انرژی های نو

نمونه هایی از فناوری های نوین

تحقیق کنید
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فناوری ها عالوه بر مزایایی که دارند، می توانند مضراتی هم داشته باشند. به همین دلیل، 
انسان در استفاده از یک فناوری ممکن است سه نوع رفتار متفاوت از خود نشان دهد: 

فن هراسی افراطی، فن دوستی افراطی و استفاده محتاطانه و عالمانه. 
سواد فناورانه فن دوستی افراطی را تأیید نمی کند، بلکه نگاهی میانه به فناوری دارد و 

انسان را به استفادۀ عالمانه و محتاطانه از فناوری ها تشویق می کند. 

تعریف و تأثیرات سواد فناورانه
با توجه به مطالب فوق می توان گفت سواد فناورانه مجموعه ای از دانش، تجربه و 
مهارت است که به ما کمک می کند مزایا و خطرات یک فناوری را بشناسیم و به 
صورت عالمانه و محتاطانه از آن استفاده کنیم. افرادی که سواد فناورانه دارند نسبت 
به پیدایش فناوری های جدید و استفاده و به کارگیری آن عالمانه برخورد می کنند و در 
رفتارشان افراط و تفریط دیده نمی شود. این سواد در فکر و عمل آنان تأثیراتی خواهد 

داشت که برخی از آنها در تصویر زیر آمده است.

فن دوستی افراطیفن هراسی افراطی

مواجهه عالمانه و 
خردمندانه با اثرات 

جانبی فناوری

رعایت مالحظات 
اخالقی در تولید 

فناوری

تحت کنترل 
درآوردن 
فناوری ها

فهم رفتار فناوری ها 
)اینکه فناوری ها چرا و 
چگونه عمل می کنند(

فهم نقش فناوری ها 
در گسترش استعمار و 

بی عدالتی در جهان

تأثیرات

 سواد فناورانه
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به دو شکل زیر توجه کنید.
  چند کاربرد از سواد فناورانه را که در زندگی روزمره استفاده می کنید نام ببرید. 

  به نظر شما سواد فناورانه با سواد علمی چه ارتباطی دارد؟ نظرات گروه خود را بر 
روی یک برگه کاغذ یادداشت کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

با جست وجو در منابع کتابخانه ای و اینترنتی، آیات و احادیث اسالمی را که به اهمیت تحقیق کنید
سواد و فناوری تأکید کرده اند پیدا کرده، در قالب یک فایل ورد آماده کنید. سپس 

فایل آماده شده را از طریق پست الکترونیکی برای هنرآموز خود ارسال کنید.

گفت وگو کنید

برای فهم ضرورت سواد فناورانه، به داستان ورود اینترنت به ایران فکر کنید. می دانید 
که نخستین اتصال به اینترنت در ایران، در اوایل دهۀ هفتاد شمسی؛ فقط به فاصله یک 
سال پس از تولد آن در غرب بوده است. در حقیقت جامعۀ ایرانی در نخستین سال های 
تولد اینترنت، به این شبکه جهانی پیوست. به همین سبب، شهروندان ایرانی بی مقدمه و 
شتاب زده به دنیای هزار توی اینترنت پرتاب شدند. اینترنت تأثیرات مثبت زیادی برای 
جامعه داشت، ولی نبود آمادگی در جامعه، چالش های فرهنگی و امنیتی متعددی را برای 

جامعۀ ایرانی ایجاد کرد و ذائقۀ فرهنگی و سبک زندگی را تحت تأثیر قرار داد.

ضرورت سواد فناورانه
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یکی از چالش های فناوری های جدید ارتباطی، اعتیاد کودکان و نوجوانان به دنیای 
مجازی است. 

  با اعضای گروه خود دربارۀ چالش هایی که فضای مجازی برای خانواده های ایرانی 
ایجاد کرده است، بحث و آنها را یادداشت کنید. 

  برای حل این چالش ها چند راهکار پیشنهاد دهید. 
  یک نفر به نمایندگی از اعضای گروه، در یک سخنرانی سه دقیقه ای، پیشنهادهای 

ارائه شده را به اطالع هم کالسی ها برساند.

ورود گوشی های هوشمند و فناوری های جدید ارتباطی، این چالش های فرهنگی و امنیتی 
را تشدید کرد؛ در صورتی که اگر پیش از ورود این فناوری ها، سواد فناورانه، به ویژه سواد 
تهدیدات  و  چالش ها  از  بسیاری  به راحتی  می توانستیم  می شد،  داده  آموزش  دیجیتالی، 

جانبی این فناوری ها را پیش بینی و مدیریت کنیم.

مخاطرات اینترنت 
و گوشی همراه

گفت وگو کنید
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فناورِی موتورهاِی احتراق داخلی در سال  فناورانه، ظهور  برای ضرورت سواد  مثالی دیگر 
آورد.  به وجود  در صنعت خودرو سازی  بزرگی  انقالب  فناوری  این  است.  میالدی   1885
بزرگ ترین علت چالش  به  آینده  فناوری در  این  آن زمان کسی پیش بینی نمی کرد که 
زیست محیطی )چالش آلودگی هوا( تبدیل شود. با بهره گیری از سواد فناورانه می توان اثرات 

جانبی یک فناوری را پیش بینی و برای عالج آن چاره اندیشی کرد.

به عکس های زیر نگاه کنید. در گروه خود، دربارۀ ضرورت داشتنِ سواد فناورانه در گفت وگو کنید
هر یک از این عکس ها گفت و گو کنید. نتیجۀ بحث را در کالس به اشتراک بگذارید.
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باید  برای داشتن سواد،  بلکه  فناوری نیست؛  فناورانه اطالعات سطحی دربارۀ یک  سواد 
جنبه های مختلف آن را دانست. سواد فناورانه حوزه هایی دارد که در تصویر زیر آمده است. 
چنانچه افراد دربارۀ زمینۀ تخصصی خود اطالعات کاملی چون تاریخ آن، مزایا، معایب، 
آینده شناسی و... را داشته باشند؛ می توانند در مواجهه با موقعیت ها و فناوری های جدید 

برخورد مناسب کنند.

حوزه های سواد فناورانه

تاریخ فناوری
با مطالعه تاریخ فناوری ها که حوزه ای از سواد 
فناورانه است، می توان از پشت پردۀ توسعۀ آنها 
آگاه شد. برای مثال، آمریکا در جنگ جهانی 
دوم علیه ژاپن از بمب اتمی استفاده کرد و بعد 
را  فناوری هسته ای  قدرت های جهانی،  آن  از 
برای دستیابی به اهداف نظامی توسعه دادند، 
در حالی که می توان از این فناوری برای اهداف 
صلح آمیز استفاده کرد. یادآور می شود با اینکه 
در برخی از کشورها، توسعه فناوری هسته ای 
از سوی  اما  است؛  صلح آمیز  استفادۀ  هدف  با 
بعضی از قدرت های جهانی مورد مخالفت قرار 
از  نمونه هایی  بعد  می گیرد. شکل های صفحه 
کاربردهای صلح آمیز هسته ای را نشان می دهد.

تاریخ فناوری

سواد فرهنگی 
فناوری

اخالق فناوری

آینده شناسی 
فناوری

سواد انتقادی 
فناوری

حوزه های 

سواد فناورانه
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دیگر  مثال  دوم،  در جریان جنگ جهانی  »  ددت«1  کشف 
برای مطالعه و کاوش تاریخ فناوری است. مصرف این ماده 
نابود  در  آن  خواص  به  دانشمندان  که  شد  متداول  زمانی 
کردن آفت ها، انگل ها و حشرات ناقل بیماری پی بردند. اما 
به تدریج آثار مخرب این سم در طبیعت آشکار شد. از اولین 
نشانه ها، تأثیرات منفی آن بر روی پرندگان بود. سرانجام از 
سال 1۹۷۰، مصرف آن در بسیاری از کشورها ممنوع شد. در 
شکل های روبه رو دو نوع کاربرد سم ددت در جنگ جهانی 
و آفت زدایی در مزارع نشان داده شده است. با استفادۀ این 
سم در طبیعت و دریا، منابع غذایی بشر آلوده شده و زمینه 

ابتالی انسان ها به سرطان ایجاد می شود.
انواع استفاده از »  ددت«

کاربردهای انرژی 
هسته ای

)DDT ( 1ـ  دیکرودیفنیل تری کلرو اتان یا ددت

آفت کش ها و سرطان ها
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آینده شناسی فناوری
بی رویۀ  توسعۀ  است که خطرات  فناورانه  دومین حوزۀ سواد  فناوری«  »  آینده شناسی 

فناوری را هشدار می دهد. 
خشک شدن دریاچۀ ارومیه از پیامدهای بی توجهی به این مؤلفه بود. 

ساخت بی رویۀ سد و احداث پل میان گذر دریاچه ارومیه منجر به کم شدن آب آن و درنهایت 
خشک شدن آن گردید. البته در حال حاضر تالش هایی برای احیای این دریاچه انجام شده و 
آبگیری آن سیر صعودی داشته است. در شکل های زیر مراحل کم شدن آب دریاچه به مرور 

نشان  داده شده است.

با همکاری اعضای گروه خود به منابع اینترنتی مراجعه و چند فیلم کوتاه درباره علت 
پیدایش و روند توسعۀ فناوری های مورد بحث در پژوهش اول پودمان را پیدا کرده و 

آن را به صورت پرده نگار در کالس ارائه دهید.

را جمع آوری کرده،  ارومیه  احیای دریاچه  برای  رو  پیِش  راه حل های  در گروه خود 
به همراه راه حل های پیشنهادی خود در کالس ارائه دهید. 

تحقیق کنید

تحقیق کنید
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مورد  در  شده  ارائه  مطالب  به  توجه    با 
آینده  شناسی فناوری، آیندۀ استفاده از 
انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر را چگونه 

پیش بینی می کنید؟

این  در  انرژی  حامل های  قیمت    نقش 
چشم انداز چگونه است؟

گفت وگو کنید

میانگین بارندگی ساالنه جهان در حدود 86۰ میلی متر است، این در حالی است که 
میانگین بارندگی ساالنه ایران در حدود 25۰ میلی متر می باشد. با توجه به این موضوع 

بحران آب در ایران امری قطعی است. با 
خود،  فناورانه  آینده نگری  از  بهره گیری 
این  اثرات  کاهش  برای  راه حل هایی  چه 
بحران پیشنهاد می کنید. )راه حل ها را به 
دو دستۀ فردی و اجتماعی تقسیم کنید(.

تحقیق کنید

الکتریکی و هیبریدی1 جایگزین خودروهای  در سال های اخیر، به تدریج، خودروهای 
بنزینی شده اند. خودروهای الکتریکی ممکن است در آینده چه عوارضی داشته باشند؟ 

نتیجۀ گفت و گو را در کالس ارائه دهید.

گفت وگو کنید

1ـ خودروهای دو نیرو
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سواد فناورانه و آینده شغلی
اشتغال در  ایجاد  فناوری، شناسایی ظرفیت های  آینده شناسی  از مباحث مطرح در  یکی 
فناوری و تأثیر آن بر شغل های کنونی است. بدیهی است با توسعۀ فناوری های نوین، بسیاری 
از مشاغل سنتی از بین می روند و شغل های جدیدی جایگزین می شوند که به مهارت های 
خاصی نیاز دارند. این مسئله چالش هایی را برای شهروندان ایجاد می کند. آینده شناسی 

اشتغال و فناوری ریشه در انقالب صنعتی اروپا دارد. 
در نخستین روزهای انقالب صنعتی و ظهور ماشین های نساجی، بسیاری از کارگران که 
آیندۀ شغلی خود را در خطر می دیدند، به کارخانه ها حمله کردند و دستگاه های نساجی را 
که جایگزین نیروی انسانی شده بود، از کار انداختند. چرا که معتقد بودند که فناوری ها کم کم 

جایگزین کارگران خواهند شد.
اما سواد فناورانه معتقد است که فناوری ممکن است در ظاهر باعث کاهش نیروی انسانی 

شود، ولی به صورت غیرمستقیم تقاضا را برای نیروی انسانی بیشتر می کند. 

از دیدگاه سواد فناورانه، بین فناوری و اشتغال ارتباط مستقیم وجود دارد. این ارتباط را 
می توان به صورت زیر تبیین کرد:

رابطه فناوری 
و اشتغال

فناوری جایگزین نیروی انسانی می شود 
پس: 

1 بهره وری افزایش می یابد؛ 
2     هزینه های تولید کاهش پیدا می کند.   

1  گرایش مصرف کنندگان به مصرف 
کاال و خدمات را بیشتر می کند؛ 

2    اشتغال بیشتر می شود.   
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تاریخ فناوری گواهی می دهد که پیشرفت فناوری تأثیری بر بیکار شدن کارگران ماهر 
نداشته است و فقط کارگران غیرماهر، امنیت شغلی خود را در خطر می بینند. 

دستگاه های پیچیده نیازمنِد کاربران متخصص هستند، برای عقب نماندن از قافله الزم است 
کارگران ساده، مهارت های خود را ارتقا بخشند. بنابراین، نگرانی دربارۀ پیشرفت فناوری 
زمانی منطقی است که تنها نظاره گر بروز شکاف مهارتی باشیم و برای مهارت آموزی هیچ 

اقدامی نکنیم. 

با اینترنتی شدن کسب و کارها، شکل جدیدی گفت وگو کنید
برخی  نظر  از  است.  شده  ایجاد  نگرانی  از 
همه گیر شدن کسب و کارهای اینترنتی، یعنی 
کاربردی  دیگر  قدیمی  مهارت های  بعضی 
رفتن  میان  از  به معنای  امر  این  و  ندارند 
بسیاری از فرصت های شغلی گذشته است. 

آیا می توانید نمونه هایی از مشاغل را مثال 
بزنید که در اثر توسعۀ فناوری های نوین از 
بین رفته باشند؟ نتیجه بحث گروه خود را 

در کالس ارائه دهید.
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برای پُر کردن شکاف مهارتی الزم است سواد فناورانه در برنامه های درسی مدارس گنجانده 
شود تا فارغ التحصیالنی متناسب با اقتضای زمانه تربیت شوند. نسلی که از چنین سوادی 
برخوردار باشد، عالوه بر شایستگی های فنی و غیرفنی دارای »  صالحیت جهانی« خواهد 
بود. این صالحیت الزمۀ شغل های آینده است. چنین فارغ التحصیالنی می توانند دنیای 
فراتر از محیط پیرامونی خود را کاوش کنند و با تفکر در روند توسعۀ فناوری در سطح 

آنها را تحلیل کرده و  منطقه ای و جهانی، 
مشارکت کننده باشند.

چنین افرادی می توانند در اقتصاد آینده که 
اقتصادی کاماًل رقابتی و کیفیت گرا خواهد 
بود، حضور پیدا کرده و در میدان رقابت قرار 

گیرند.

با اعضای گروه دربارۀ سؤال های زیر پژوهش کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
  در رشته تحصیلی شما در اثر توسعۀ فناوری ها چه مشاغل جدیدی ایجاد شده و 

شکاف های مهارتیِ احتمالی چه بوده و چگونه پر شده است؟
  فکر می کنید چه تغییراتی ممکن است در آیندۀ شغلی رشتۀ تحصیلی شما رخ دهد و 
تطابق با این تغییرات مستلزم کسب چه نوع مهارتی است؟ نظرات خود را در کالس 

ارائه دهید.

تحقیق کنید
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سواد انتقادی فناوری
سواد انتقادی فناوری که بخشی از سواد فناورانه است، به ما این بینش را می دهد که 
فناوری ها عالوه بر فوایدی که دارند، می توانند مخرب باشند. برای مثال، طرفداران محصوالت 
تراریخته )محصوالتی که از طریق دستکاری ژنتیکی و اصالح نژاد تولید می شوند( معتقدند 
که محصوالت تراریخته مزیت های نسبی زیادی دارند که برخی از آنها عبارت اند از: ارزش 
زمین  از  بهینه  استفادۀ  طوالنی تر،  قفسه ای  عمر  بهتر،  رنگ  و  طعم  باال1،  بسیار  غذایی 
کشاورزی، کاهش علف های هرز، از بین رفتن آلرژی زایی برخی غذاها، حمل و نقل آسان تر 

و مقاومت بیشتر در برابر تغییرات زیست محیطی.

قبیل محصوالت خطرناک  این  تراریخته معتقدند که  از سوی دیگر، مخالفان محصوالت 
هستند، زیرا دستکاری ژنتیکی محصوالت دامی و کشاورزی ممکن است عوارض پیش بینی 
نشده ای برای سالمتی انسان در پی داشته باشد. همچنین احتمال دارد صنایع غذایی جهان 
تحت سلطۀ تعداد محدودی از شرکت های صاحب این فناوری قرار بگیرد و در نتیجه امنیت 
غذایی شهروندان به خطر بیفتد. سواد انتقادِی فناورانه موجب تفکر بیشتر درباره نظرات 
دو گروه موافق و مخالف می شود تا بتوانیم به صورت هوشمندانه دربارۀ کاربرد یک فناوری 

خاص تصمیم گیری کنیم.

1ـ به طور مثال تولید دام هایی که شیرشان برای درمان بیماران هموفیلی و دیابتی مفید است.
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یکی از مصادیق سواد انتقادی فناوری را می توان در هشدارهای ایمنی مراجع ذی صالح 
از  استفاده  و  تولید  می دانید،  چنان که  کرد.  مشاهده  شیمیایی  محصوالت  کاربران  برای 
مواد شیمیایی یکی از عوامل اساسی توسعه و پیشرفت در همۀ کشورها محسوب می شود. 
همگام با افزایش جمعیت جهان، نیاز به مواد شیمیایی نیز رو به افزایش است. به همین 
دلیل امکانات تولید و فرآوري مواد شیمیایي چه در کشورهاي پیشرفته و چه در کشورهای 
رو به توسعه در حال گسترش است. امروزه مقادیر قابل توجهي مواد شیمیایي در سطح 
جهان تولید و نگهداري مي شود که علي رغم منافع کالن اقتصادي، همواره استفاده از آنها با 
خطرات احتمالي بهداشتي و زیست محیطي همراه است. به همین علت، در سال هاي اخیر 
نگراني ها نسبت به تأثیراتي که مواد شیمیایي مي توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر 

سالمتي انسان و محیط زیست او داشته باشند، افزایش یافته است.
  

پژوهشگران سواد انتقادی فناوری با توجه به تهدیدات رو به افزایش مواد شیمیایی و 
نیاز آحاد جامعه برای حفظ سالمتی در مواجهه با اثرات زیان بار این مواد، هشدارهای 
ایمنی الزم را می دهند. لیستی از توصیه های ایمنی در مورد اثرات زیان بار هورمون ها، 

آنتی بیوتیک ها و مواد شیمیایی و... در محصوالت غذایی را تهیه کنید.
سواد فناورانه استفاده از محصوالت ارگانیک را به عنوان یک راه حل مطرح می کند. فرایند 

تولید چند نمونه از این محصوالت را شرح دهید.

ارگانیک

تحقیق کنید
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است.  فناوری  انتقادی  سواد  اهمیت  برای  دیگر  مثالی  نانو،  فناوری  از  استفاده  چگونگی 
استفاده از این فناوری باعث بهبود خواص مواد می شود. با ذرات نانو می توان لباس هایی 
تولید کرد که هرگز کثیف نشوند. اما از دیدگاه سواد انتقادی فناوری، همین ذرات اگر جذب 
بدن انسان شوند، ممکن است باعث بیماری شوند. همچنین از این دیدگاه این مواد به دلیل 
اندازه ذرات خود می توانند به راحتی وارد هوا شده و جذب بدن جانوران و سلول های گیاهان 
شوند و اثرات نامعلومی را برجای بگذارند. از آنجا که این مواد جدید هستند، انسان ها و سایر 
موجودات زنده، ممکن است ساز و کارهای دفاعی الزم در برابر آنها را نداشته باشند، در نتیجه 

در هنگام استفاده از این نانو ذرات باید دیدگاه انتقادی فناورانه را در نظر داشت.

انتقال در مساحت های 
کوتاه و بلند

نانوذرات معلق در هوا

تولید نانوذرات

تجزیه می شوند Ma+پخش نانوذرات

متراکم می شوند

در بدن پالنکتون ها 
ذخیره می شوند

نانوذرات به زیست بوم دریا وارد می شوند

محیط زیست اعماق اقیانوس
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سواد فرهنگی فناوری
از دیگر حوزه های سواد فناورانه »سواد فرهنگی فناوری« است که به بررسی تأثیر فناوری 
بر فرهنگ و سبک زندگی انسان ها می پردازد. هر نوع فناوری از قبیل اتومبیل، تلفن همراه، 
اینترنت و...، گذشته از جنبه های مثبت خود، عادت های فرهنگی، ذائقۀ فرهنگی و سبک 
زندگی نسل های جدید را تغییر داده و ممکن است آداب و رسومی را در میان یک اجتماع 
از بین ببرد و یا مزاحمت های زیادی ایجاد کند. برای مثال: ورود مایکروفر باعث کاهش 
زمان پخت و کاهش مصرف منابع )آب، گاز و...( شده است اما عادت های غذایی را تغییر 
داده است. مثالی دیگر فراگیر شدن شبکه های اجتماعی می باشد که اگرچه باعث افزایش 
سرعت و کیفیت انتقال اطالعات شده است اما تعامل اجتماعی غیرمجازی و رو در رو کاهش 

داده است.

بازی های  در گذشته  است.  داده  تغییر  نیز  را  کودکان  زندگی  نوین سبک  فناوری های 
کودکانه با تحرک و نشاط همراه بود، ولی امروزه بازی های دیجیتالی باعث کم تحرکی، 

اضافه وزن، افسردگی و پرخاشگری کودکان شده است.

شهروندانی که سواد فرهنگی فناوری دارند، مالحظات فرهنگی جامعه را رعایت می کنند 
باید استفاده کنند. چنین  و می دانند که از یک فناوری چه زمانی، چگونه و برای چه 
شهروندانی حتی تهدیدات و چالش های احتمالی فناوری را به فرصت تبدیل کرده و آن 
را در خدمت توسعۀ فرهنگی قرار می دهند. برای مثال از گوشی موبایل و فضای اینترنت 

برای گردشگری مجازی و کسب و کارهای اینترنتی استفاده می کنند.
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فناوری های مدرن اطالعاتی و ارتباطی گرچه دسترسی به اطالعات و تعامل میان شهروندان 
را تسهیل کرده و از طریق دیجیتالی کردن کسب و کارهای سنتی باعث تولید، اشتغال 
و رونق اقتصادی شده، اما امکان وقوع برخی جرایم را نیز در بستر فضای مجازی فراهم 
کرده و زندگی واقعی ما را تحت تأثیر قرار داده است. داشتن سواد فرهنگی فناورانه، موجب 
استفادۀ خردمندانه از فناوری می شود و توانایی مدیریت هوشمندانۀ اثرات جانبی فناوری ها 

را به افراد می دهد.

در مورد چند نمونه از فناوری هایی که برای جامعه ما چالش های فرهنگی به وجود گفت وگو کنید
آورده یا سبک زندگی ما را تغییر داده اند، در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را در 

کالس ارائه دهید.

اخالق فناوری
اخالق فناوری یکی دیگر از حوزه های مطرح در سواد فناورانه است که توسعۀ فناوری را از 
نظر اخالقی مورد بحث قرار می دهد. اخالق فناوری از سویي، متأثر از مالحظات اخالقي و 
گرایش هاي دیني افراد جامعه است و از سوي دیگر، متأثر از نگراني هاي اجتماعی، امنیتی 
و سوء استفاده های احتمالی از فناوری. برای مثال در حوزۀ کشا ورزی این نگرانی وجود دارد 
که فناوران بدون در نظر گرفتن مالحظات اخالقی، به منظور افزایش تولید، سالمت انسان 
و محیط زیست را نادیده گرفته و در طبیعت )خاک، آب، گیاهان و حیوانات( دستکاری 
کنند. مداخله های ژنتیکی، بیولوژیکی و سایبورگ سازی، دغدغه ای اخالقی را با عنوان »پسا 

انسان گرایی« مطرح کرده است. 
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کتابخانه ای  مختلف  منابع  به  مراجعه  با 
دربارۀ  که  احادیثی  و  آیات  اینترنتی،  و 

اخالق فناوری وجود دارد را پیدا کنید.
در مورد مفهوم »سایبورگ«1 تحقیق کنید 
و استدالل کنید که از نظر اخالق فناوری، 
غلبه  بر محدودیت های بیولوژیکی از طریق 
سایبورگ سازی چه بحران های اخالقی را 

در پی خواهد داشت؟ 
نتیجه را با پست الکترونیکی برای هنرآموز 
خود ارسال کنید و یا به صالحدید ایشان 
در کالس به صورت پرده نگار ارائه دهید.

تحقیق کنید

Cyborg ـ1

در حال  دائماً  فنی  انسان، طبیعت و سیستم های  بین  این است که مرز  اصلی  نگرانی 
مغشوش شدن است. این امر نه فقط تصور ما را از جسم انسان، بلکه از هویت انسانی نیز 

به چالش می کشد.
از نظر اخالق فناوری، طبیعت در حکم یک امانت در دست انسان است که باید آن را 

سالم به نسل های بعد تحویل داد و از اعمال خشونت بر طبیعت خودداری کرد.

با مراجعه به منابع مختلف کتابخانه ای، میدانی و اینترنتی، به صورت گروهی تحقیقی 
انجام دهید و بر اساس یافته های  ایران  جامع در مورد بومی سازی سواد فناورانه در 
روزنامه های  محترم،  هنرآموز  تأیید  از  پس  کنید.  درست  روزنامه دیواری  یک  خود 

دیواری را در تابلو اعالنات مدرسه نصب کنید. 
این روزنامه دیواری باید شامل موارد زیر باشد:

1   راه های تقویت سواد فناورانه؛
2   سواد فناورانه و ارزش های ایرانی ـ اسالمی؛

3   سواد فناورانه و آیات و احادیث؛
4  جایگاه سواد فناورانه در اسناد باال دستی کشور؛ 

الزامات محیط کار و اهمیت سواد فناورانه، تأثیِر داشتن سواد  5   با توجه به کتاب 
فناورانه در محیط کار چگونه است؟

از  با توجه به رشتۀ تحصیلی و دغدغۀ ذهنی خود یکی  از بررسی موارد فوق،  پس 
فناوری های نوین را که در پودمان های بعدی این کتاب آمده است، از منظر مؤلفه های 

پنج گانه سواد فناورانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

پروژه پایانی
بخش
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الگوی ارزشیابی سواد فناورانه
عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

استاندارد نتایج
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

سواد فناورانه 

تحلیل جنبه های مختلف 
سواد فناورانه

بررسی تاریخ فناوری، تأثیر فناوری 
بر آینده شغلی، شناخت فرصت ها 
اخالقی  و  فرهنگی  تهدیدهای  و 
یک فناوری، بررسی نقاط ضعف و 

قوت یک فناوری

باالتر از 
حد انتظار

  جنبه تاریخی فناوری های رشته تخصصی خود را 
بداند.

  برای فناوری های مطرح شده قادر به بیان فرصت ها 
و تهدیدهای فرهنگی و اخالقی باشد.

  توانایی تحلیل حوزه های سواد فناورانه پیرامون هر 
فناوری

3

در حد 
انتظار

  جنبه تاریخی فناوری های رشته تخصصی خود را 
بداند.

  برای فناوری های مطرح شده قادر به بیان فرصت ها 
و تهدیدهای فرهنگی و اخالقی باشد.

2

کمتر از 
حد انتظار

  جنبه تاریخی فناوری های رشته تخصصی خود را 
1بداند. 

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 2۰
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فناوری اطالعات و ارتباطات
پودمان 2
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به نظر شما جامعه سنتی و جامعه دیجیتالی چه تفاوت هایی کاربرد فناوری اطالعات در رشته تحصیلی شما چیست؟
دارند؟

تفاوت کسب وکار الکترونیکی با تجارت الکترونیکی چیست؟کاربرد اطالعات موجود در شبکه های اجتماعی چگونه است؟

معمای دگردیسی دیجیتالی را می دانید؟
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فناوری اطالعات و ارتباطات 

با ظهور هر پدیده جدید، مفاهیم، محصوالت و فرایندها تغییر می کنند یا در شکل جدیدی 
خلق می شوند. برای مثال می توان به اختراع و همه گیر شدن هواپیما اشاره کرد. با ورود 
هواپیما به عرصه حمل ونقل، محصوالت و خدمات مرتبط با آن وجود آمده مانند فرودگاه ها، 

بلیت فروشی ها و... ، ضمن آنکه نحوۀ انجام سفرهای طوالنی نیز تغییر کرده است. 

در دنیای امروز تغییر و تحول در خصوص فناوری اطالعات بسیار محسوس است، تغییرات 
بسیار سریع ایجادشده در این حوزه، کاربردها، مفاهیم و روش های نوینی را خلق کرده است. 
با فراگیر شدن فناوری اطالعات، حوزۀ خبررسانی تغییرات فراوانی کرده است. برای مثال 

بسیاری از مجالت و روزنامه های کاغذی جای خود را به انواع الکترونیکی داده اند.

محصوالت و خدمات مرتبط با ظهور فناوری هواپیما

  درباره دو مورد از مفاهیم جدید        خلق شده گفت وگو کنید
در حوزۀ فاوا1 گفت وگو کنید.

  درباره دو مورد از رویه هایی که فناوری 
اطالعات شکل انجام آنها را تغییر داده، 

گفت وگو کنید. 

1ـ فناوری اطالعات و ارتباطات به اختصار »  فاوا« نامیده می شود.
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خبرخوان ها  یا  RSS ها  هستند.  اخبار  ارائه  جدید  ابزارهای  از  نمونه ای  RSS ها1 
نرم افزارهایی هستند که بر اساس عالقه مندی های کاربر، مطالب موردنظر را از سایت های 
مختلف جمع آوری کرده و در یک صفحه  نمایش می دهند. این امر ضمن آسان کردن 

جمع آوری اطالعات برای کاربر، صرفه جویی در زمان را به همراه دارد.

فناوری اطالعات
مطابق با کتاب کار و فناوری پایۀ هفتم »  مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا 
مدیریت سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه را فناوری اطالعات می گویند.« به عبارت  دیگر 
فناوری اطالعات ترکیبی از انسان، رویه ها )سازوکارها(، ساختار و ابزار )سخت افزار، نرم افزار، 

شبکه و داده ها( است.

نرم افزار RSS را نصب کرده، به سایت وزارت آموزش و پرورش بروید. بر روی نماگر کار در کالس
خبرخوان کلیک کرده و اخبار جدید وزارتخانه را در صفحه RSS خود اضافه کنید.

)خالصه غنی سایت( Rich Site Summery ـ1
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  ابزار: ترکیب داده و اطالعات در بستر شبکه و پردازش آنها در سخت افزارها )دستگاه های 
مختلف(، توسط الگوریتم های مختلف )نرم افزارها(

  ساز و کارها: رویه ها و استانداردها
  ساختار: هدف و چهارچوب معین

  انسان: طراحی، ایجاد و کاربری

فناوری ارتباطات
با افزایش ظرفیت انتقال داده ها و اطالعات و ایجاد انواع جدید ارتباط مانند ارتباطات 
بی سیم و موبایل )سلولی(، راه برای مرتبط ساختن دستگاه های مختلف هموار شد. در 
به صورت درونی و محدود )درون یک مجموعه،  انتقال اطالعات  اولین شبکه های  ابتدا 
درون  شبکۀ  می شود.  گفته  اینترانت  آن  به  که  شدند  ایجاد   )... و  سازمان  یا  شرکت 
ساختمان وزارت آموزش وپرورش نمونه ای از آن است. سپس نوع گسترده تری از شبکه ها 
ظهور یافتند که بین چند شرکت یا سازمان ارتباط برقرار می کردند که به آن اکسترانت 
گفته می شود. مانند شبکه ای که بین سازمان ثبت احوال و آموزش وپرورش وجود دارد. 

در نهایت با پیشرفت فناوری، شبکه جهانی اینترنت ظهور یافت. 

انسانساز   و  کارساختارابزار

فناوری اطالعات

اینترانت اکسترانت اینترنت
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همان طور که می توان از فاوا برای تسهیل امور بهره برد می توان از آن برای جاسوسی 
به صورت  مفاهیم  القای  و  جهانی  سطح  در  حقایق  وارونه سازی  اطالعات،  سرقت  و 
گسترده استفاده کرد. در نتیجه نمی توان به تمامی اطالعات موجود در شبکه های 

اجتماعی اطمینان کرد.

بیشتر پیشرفت های بشری از جمله فناوری اطالعات در مسیر پاسخ به سؤاالت و ابهامات 
موجود و ساده تر کردن زندگی صورت گرفته است. سازوکارهای بی شمار موجود و آتی 

فناوری اطالعات باعث ایجاد کاربردهای جدید و روزافزون خواهد شد. 
به  تکنولوژی مدرن  و  علم  این  فاوا می باشد که  کاربردهای  از  یکی  دور  راه  از  پزشکی 
در  دیگری  بیمارستان  در  یا  و  بیمار  خانه  در  را  خود  بیماران  می دهد  امکان  پزشکان 
هر جای دنیا از راه دور از طریق کامپیوتر و شبکه های ارتباطی چون اینترنت ویزیت و 
درمان کنند و تصویر و صدای بیمار، عالئم حیاتی و حتی پارامترهای تخصصی الزم را 
دریافت و توصیه های الزم را صادر کنند. در نتیجه، تأخیر در درمان به حداقل می رسد 
و نیاز به جابه جایی بیمار برطرف می شود و در هزینه های ناشی از حمل و نقل بیمار نیز 

صرفه جویی می گردد.

کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات

نکات ایمنی
و حفاظتی



پودمان دوم: فناوری اطالعات و ارتباطات

31

راه های ارتباط میان انسان ها، از گذشته تا به امروز تغییرات فراوانی کرده است. در ابتدا 
ارتباط تنها به صورت ایما و اشاره و اصوات بی معنی بود. پس از به وجود آمدن زبان، ارتباط 
کالمی شکل گرفت و پس از به وجود آمدن خط، ارتباطات نگارشی )مانند نامه( به وجود آمد.

اکنون با پیشرفت بشر، راه های ارتباطی جدید، مانند ارتباط در لحظه ممکن شده است. 
تماس های  و  )ایمیل(  الکترونیکی  پست  اینترنت،  )فکس(،  دورنگار  همراه،  تلفن های 

تصویری )ویدئویی(، نمونه هایی از وسایل و امکانات نو ارتباطی هستند. 

از فناوری اطالعات و کار در کالس ثبت نمرات در سامانه ثبت نام دانش آموزان )سناد( نمونه ای 
ارتباطات در مدرسه شما است. نمونه های دیگر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

در کالس و مدرسه خود را بررسی و کاربردهای آن بیان کنید.

ابزارهای جدید در حوزۀ فاوا است که بستر برگزاری جلسه  ویدئو کنفرانس از دیگر 
تصویری  به صورت  و  زمان  یک  در  را  مختلف جغرافیایی  نقاط  از  افراد  میان  واحد 
فراهم می کند. این امکان، ضمن سهولت، موجب صرفه جویی قابل توجهی در وقت و 
هزینه های ایاب و ذهاب می شود. انواع راه های ارتباطی را بیان کرده و دربارۀ نقش 

فناوری اطالعات در آنها بحث کنید.

گفت وگو کنید

ایما و 
نقش و کالماشاره

و...نگارشعالئم
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کاربرد فاوا در کشاورزی
سنجش از دور، پایش تغییرات آب وهوا و توسعه مزارع هوشمند، از کاربردهای فاوا در بخش 
کشاورزی هستند. به وسیله »سنجش از دور« می توان تغییرات زیست محیطی منطقه که 
موجب تأثیرات مثبت یا منفی بر محصوالت کشاورزی می شود را بررسی و با برنامه ریزی 

مناسب باعث تولید محصوالت در حالت بهینه شد.
ربات های هوشمند می توانند سطح مزرعه را بررسی کرده و اطالعاتی درباره رطوبت، آفات 
گیاهی و رشد محصول و غیره به کشاورز گزارش کنند. بررسی و تحلیل این اطالعات و 

تصمیم گیری بر اساس آنها می تواند کیفیت محصوالت کشاورزی را افزایش دهد.

آلودگی های زیست محیطی، گرم شدن کره زمین، تغییر زیست بوم ها توسط فعالیت های 
با  می تواند  اطالعات  فناوری  می گردد.  محیط زیست  به  آسیب  باعث  و...  انسانی 
ساز و کارهای خود، اثر بسیاری از موارد مخرب را کاهش دهد. انجام خدمات الکترونیکی 
بانکی نمونه ای از آن است که باعث کاهش سفرهای درون شهری و در نتیجه کاهش 
مصرف سوخت و آلودگی زیست محیطی می شود. از سوی دیگر فناوری اطالعات امکان 

انجام انواع پایش برای محیط زیست را ایجاد می کند.

نکات
زیست محیطی

حوزه های کاربرد فاوا

هنر

کشاورزی

خدمات

صنعت

حوزه های کاربرد فاوا
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چه کاربردهایی برای فاوا در بخش کشاورزی متصور هستید؟ گفت وگو کنید

کاربرد فاوا در صنعت
اولیه،  مواد  تأمین  طراحی،  مشتریان،  نیازهای  کشف  در  می تواند  اطالعات  فناوری 
خودکارسازی تولید، کنترل در لحظه فرایندها، ایجاد تغییرات در برنامه تولید بدون حضور 

در محل کارخانه، فروش و غیره تأثیرگذار باشد.

پس از مشاهده فیلم مزارع هوشمند، در گروه خود این مزارع را بررسی و فرصت های 
پیش رو به واسطه توسعه این مزارع در محل زندگی خود را تحلیل کرده و در قالب 

پرده نگار در کالس ارائه کنید.

تحقیق کنید

با  است؟  کرده  ایجاد  تخصصی شما  رشته  در  تغییراتی  اخیر، چه  سال  در 10  فاوا 
استفاده از سواد فناورانه خود چه آینده ای را برای آن متصور هستید؟ 
  برای جلوگیری از ایجاد شکاف مهارتی، چه مهارت هایی نیاز است؟

گفت وگو کنید
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کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در هنر
پویایی هنر مستلزم خلق، نمایش و عرضه آثار هنری است. فناوری اطالعات از طریق 
تسهیل آموزش، جمع آوری اطالعات و ایده یابی )با ارائۀ منابع اطالعاتی وسیع( به خلق 

و فروش این آثار کمک می کند. 

فناوری اطالعات و ارتباطات چگونه ایجاد و عرضه آثار هنری را متحول ساخته است؟ گفت وگو کنید

  طراحی و تولید هوشمند یکی از جلوه های فاوا در صنعت است.
تحصیلی  رشته  به  توجه  )با  در صنعت کشور  مزایایی  تولید هوشمند چه    توسعۀ 

خود( به دنبال دارد؟

تحقیق کنید

چند نمونه آثار هنری که توسط فناوری اطالعات خلق و به فروش رفته را بررسی و 
روند آن را شرح دهید.

تحقیق کنید
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کاربرد فاوا در خدمات
باعث  فاوا  از  استفاده  است.  بخش خدمات  اطالعات  فناوری  نفوذ  حوزۀ  محسوس ترین 
تغییرات بسیار زیادی در نحوۀ ارائه خدمات شده است. بانک ها از نمونه های بارز بهره گیران 
از فناوری اطالعات در سطح وسیع هستند. در گذشته برای پرداخت قبوض باید صف های 

طوالنی بانک را تحمل می کردید. اما امروزه با اسکن بارکد 
بانک و زدن  برنامۀ همراه  تلفن همراه در  به وسیلۀ  قبض، 

یک دکمه، قبض پرداخت می شود. 

تاکسی اینترنتی از جمله خدمات جدیدی است که به واسطه توسعه فاوا و ارتباطات 
ممکن شده است. امروزه درخواست تاکسی محدود به تاکسی های بی سیم و تلفنی 
نیست و می توان با مشخص کردن مبدأ و مقصد بر روی نقشۀ الکترونیک، با زمان 

خودرو  نزدیک ترین  کم،  بسیار  انتظار 
از  سفارش،  از  قبل  و  یافت  را  موجود 

هزینۀ آن مطلع شد. 
موارد  از  بسیاری  هنوز  خدمات  حوزۀ    در 
می شود.  انجام  غیر الکترونیکی  به صورت 
امکان  که  خدماتی  از  مورد  چند 
الکترونیکی شدن دارند را بررسی نمایید. 

تحقیق کنید

و  دور  راه  از  معاینه  بیماری،  لحظۀ  در  تشخیص  الکترونیکی،  سالمت  پرونده های 
سیستم های خبرۀ پزشکی تنها بخشی از کاربردهای فناوری اطالعات در سالمت و 
پزشکی است. با ورود فناوری اطالعات، یک پزشک می تواند کلیۀ سوابق بیمار خود را 

در لحظه بررسی کرده و تصمیم بهینه را اتخاذ کند.
  در رشته تحصیلی شما فاوا در ارائه خدمات چه تغییراتی ایجاد کرده است؟

گفت وگو کنید
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در یک فایل صفحه گسترده نام نرم افزارهای عمومی و تخصصی مورد استفادۀ خود را 
در دستگاه های مختلف )رایانه شخصی، تلفن همراه، تبلت و...( درج کنید. سپس میزان 
استفادۀ هر یک )ساعت در روز( را مشخص کنید. در انتها با تحلیل این اطالعات، نوع 
قالب عمومی و تخصصی )خیلی کم، کم،  را در  فناوری اطالعات  از  بهره گیری خود 

متوسط، زیاد، خیلی زیاد( دسته بندی نمایید. 
سایر نرم افزارهای تخصصی رشتۀ تحصیلی خود را شناسایی و در فایل موجود درج کنید.

دنیای مجازی دنیایی در امتداد دنیای واقعی است. به عبارت دیگر، در دنیای مجازی انسان 
به وسیلۀ مؤلفه هایی، دنیای واقعی را به نحوی شبیه سازی کرده که به شکل برنامه ریزی شده، 
اهداف سازندگان و افراد درون آن را دنبال می کند. ترکیب دنیای مجازی با واقعی باعث 

ایجاد زمینه های جدید به صورت واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، شده است.

دنیای مجازی و مفاهیم جدید

واقعیت افزوده1 
ترکیب دنیای مجازی و واقعی با نام »واقعیت افزوده« مطرح است. واقعیت افزوده نمایش 
اطالعات بر روی تصویر زنده است. سیستم های حضور و غیاب جدید را در نظر بگیرید. 
درگذشته این سیستم ها به وسیله اثر انگشت فرایند شناسایی افراد را انجام می دادند. اما 
اکنون با شناسایی چهره افراد، اطالعات را بر روی تصویر زندۀ فرد نمایش می دهند. این 

مثال، نمونه ای از واقعیت افزوده است.

)Augmented reality)AR ـ1

کار در منزل
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واقعیت مجازی1
واقعیت مجازی، شبیه سازی دنیای واقعی با تعامل فیزیکی 
است. برای مثال دستگاه های شبیه ساز پرواز2 را در نظر 
بگیرید. در این دستگاه تمام اتفاقات، حرکت ها و محیط ها، 
شبیه سازی شده بر اساس واقعیت هستند. فردی که در 
درون دستگاه است اطالعات واقعی را به صورت مجازی 

دریافت کرده و با آن تعامل می کند. 
عینک های  و  پرواز  شبیه ساز  دستگاه  از  نمونه هایی 

واقعیت مجازی را در شکل می بینید.

)Virtual Reality )VT ـ1
Flight Simulator ـ2
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اجتماعات مجازی شکل دهندۀ شبکه های اجتماعی هستند. درون یک شبکه اجتماعی، 
انتشار  به وسیله  افراد  اجتماعی  شبکه های  در  دارند.  تعامل  باهم  انسان ها  از  گروهی 
فیزیکی  حضور  نیازمند  دیجیتالی  حضور  دارند.  دیجیتالی  حضور  اطالعات،  دیجیتالی 
همیشگی نیست. فرض کنید یک پیام از طریق پست الکترونیکی دریافت کرده اید؛ شما 
به واسطه حضور دیجیتالی پیام را گرفته اید اما ممکن است در زمان دیگری آن را مشاهده 

کنید، یا در لحظۀ ارسال پیام در سرویس ایمیل خود حضور نداشته باشید.

تفاوت وب 2 با 1 و انواع آن
در برخی از وب سایت ها کاربران فقط می توانند محتوای موجود را دریافت کنند و نمی توانند 
در آن محیط با دیگران تعامل داشته باشند. این وب سایت ها مبتنی بر وب یک )نسل اول وب( 
هستند. درحالی که وب دو )نسل دوم(، تعامل را به عنوان رکن اصلی معرفی می کند. شبکه های 
متمایز  وب یک  از  آن  تعاملی  ابزارهای  به واسطه  وب دو  است.  دو  وب  بر  مبتنی  اجتماعی 

می شود. شبکه های اجتماعی، ویکی ها، بالگ ها و RSS از انواع ابزارهای وب دو هستند. 
افراد مختلف )عضو و غیر عضو( می توانند  ویکی ها، وب سایت هایی هستند که در آن 
دسترسی  کنند.  ایجاد  محتوا  آن  برای  و  کرده  ایجاد  مختلف  موضوعات  با  را  صفحاتی 
افراد می توانند به مرور زمان محتوای  و  ویرایش به این صفحات برای همه آزاد بوده و 
موجود را بهبود بخشیده و در صورت نیاز تصحیح کنند. باید دانست که به دلیل قابل 

ویرایش بودن مطالب توسط هر فرد، مطالب موجود در ویکی ها قابل استناد نیست.

انواع مختلف شبکه های اجتماعی عمومی و تخصصی رشته تحصیلی خود را شناسایی کار در منزل
و ارائه کنید.

و  بررسی  را  خود  تخصصی  رشته  در  افزوده  واقعیت  و  مجازی  واقعیت  کاربردهای 
گزارش کنید.

تحقیق کنید

با پیشرفت تمدن بشری، اولین اجتماعات انسانی شکل گرفت. این اجتماعات ایجادکنندۀ قبایل، 
روستاها و بعد شهرها بوده اند. با بزرگ تر شدن اجتماعات انسانی اولین جوامع به وجود آمدند. 

به نظر شما تفاوت جامعه و اجتماع در چیست؟ انسان ها چه نقشی در هر یک از آنها 
دارند؟ این نقش ها در دنیای مجازی چه تغییری می کنند؟

گفت وگو کنید

شبکه اجتماعی
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سایر ابزارهای وب دو را در جدول تکمیل کرده و میزان و نحوۀ استفاده خود از آنها گفت وگو کنید
را بیان نمایید.

ویکی

بالگ

وب دو

کاربردهای شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی به عنوان قوی ترین و کامل ترین ابزار تعاملی )و در نتیجه وب دو( دارای 
کاربردهای بسیار فراوانی نظیر برقراری ارتباط، دریافت اطالعات عمومی و تخصصی، انجام 

فعالیت های تجاری، آموزش و غیره هستند. 

به نظر شما شبکه اجتماعی در رشته تخصصی شما چه کاربردهایی دارد؟ گفت وگو کنید

ارتباط

تجارت

شبکه 
اجتماعی

آموزش
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جوامع دیجیتالی و شبکه های اجتماعی همانند جوامع سنتی از انسان ها تشکیل شده است. 
وجود انسان های بسیار زیاد در این جوامع و برداشته شدن مرزهای جغرافیایی، فرهنگی 
و تخصصی باعث می شود شبکه های اجتماعی مانند شمشیر دو لبه، هم سازنده و هم 

مخرب باشند.
استفاده از اطالعات تخصصی افراد مختلف و تعامل با صاحب نظران از مزایای شبکه های 
اجتماعی است. از سوی دیگر افراد هویت دیجیتالی خود را از طریق اطالعاتی که به اشتراک 
می گذارند تعریف می کنند. این اطالعات می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی ناصحیح 
باشد و موجب گمراهی کاربران دیگر شود. از سوی دیگر بسیاری از اطالعات افراد، بدون 
با تعامل در  اینکه خود بدانند، برای سایر اعضای یک شبکه قابل رؤیت است. در نتیجه 

شبکه های اجتماعی ممکن است برخی از اطالعات به صورت ناخواسته افشا گردد. 

به نظر شما معایب و خطرات احتمالی به کار بردن شبکه های اجتماعی چیست؟ گفت وگو کنید

افشای 
اطالعات 
شخصی

شبکه 
اجتماعی

اطالعات  آن  قالب  در  و  کنید  ایجاد  اجتماعی  شبکه  یک  در  یک صفحه  گروه،  هر 
کالسی و فایل های خود را به اشتراک بگذارید. گروه های مختلف می توانند مطالب 

متفاوت در مورد رشته تحصیلی خود را در گروه به اشتراک بگذارند.

کار گروهی

امنیت
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امنیت و حریم خصوصی
نام، سن،  مانند  اطالعات شخصی  از  دیجیتالی خود سطوح مختلفی  برای حضور  افراد 
اطالعات بانکی، اطالعات تماس و غیره را ارائه می کنند. تصمیم گیری در مورد ارائۀ این 
اطالعات در سایت های معتبر باید پس از مطالعۀ قسمت »حریم خصوصی« انجام شود. 
تمامی ارائه کنندگان خدمات دیجیتالی موظف به رعایت قوانین حریم خصوصی هستند. 

چند سایت به صورت تصادفی باز کرده و قسمت حریم خصوصی آنها را بررسی نمایید. کار در کالس
در قسمت »  حریم خصوصی« این سایت ها چه مطالبی مشترک است؟
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برای مثال: در ابتدای نشانی سایت بانک ها Https قرار دارد. حرف S نشانگر وجود کانال 
این حالت اطالعات منتقل شده بین  ایمن بین سایت مقصد و کاربر است. در  ارتباطی 

وب سایت و کاربر رمزگذاری می شود و در مقابل حمالت رایانه ای ایمن است. 

راه های  کنید.  شناسایی  را  مجازی  فضای  کاربران  انداختن  خطر  به  ابزارهای  انواع 
مقابله با هریک را بنویسید.

تروجان
1. آنتی ویروس

2. فایروال

باج افزار
1. رمزگذاری فایل ها

2. محدود کردن دسترسی

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

امکان  امر  این  و  می شوند  منتقل  بیشتری  آزادی  با  اطالعات  اجتماعی  شبکه های  در 
سوء استفاده از آنها را بیشتر می کند. امروزه مهندسی اجتماعی به عنوان یکی از راه های 
دریافت  راه  اجتماعی«  »مهندسی  است.  متداول  اجتماعی  شبکه های  در  سوء استفاده 
اطالعات از کاربر توسط افراد سودجو است به طوری که کاربر متوجه نیت سوء آن افراد 
نباشد. برای مثال: افرادی که به دریافت اطالعات حساب بانکی و یا وجه به نام سازمان های 

خیریه اقدام می کنند. 

ابزارهای مخرب
راه های بسیاری برای دریافت اطالعات و سوء استفاده از کاربران وجود دارد. ویروس ها، 

تروجان ها، ترس افزارها و غیره، انواع مختلفی از ابزارهای سوء استفاده هستند.

تحقیق کنید

وجود اطالعات بسیار زیاد در شبکه های اجتماعی موجب می شود که بتوان با رعایت نکات 
اخالقی، قانونی، اجتماعی و فنی به حجم انبوهی از اطالعات دست یافت و آنها را با اهداف 
مختلف تحلیل کرد. به عنوان مثال تولیدکنندگان تلفن همراه با تحلیل اطالعات کاربران 
شبکه های اجتماعی، سالیق، اطالعات جمعیت شناختی و نوع دستگاه های مورد استفاده را 

مشخص کرده و بر آن اساس محصوالت خاص هر منطقۀ جغرافیایی را طراحی می کنند.

 داده کاوی
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را  اطالعاتی  چه  خود  رشتۀ  تخصصی  اجتماعی  شبکه های  در  موجود  اطالعات  از 
می توانید دریافت کنید؟ از این اطالعات در چه زمینه هایی می توانید استفاده کنید؟

گفت وگو کنید

به  منظور  این  برای  کنید.  تولید  یا خدمت جدید  کنید می خواهید یک محصول  فرض 
اطالعاتی در مورد طراحی، تولید، بازار هدف و غیره نیاز است. شبکه های اجتماعی، محل 
مناسبی برای جمع آوری و تحلیل این اطالعات هستند. »داده کاوی« راه انجام این کار است. 
به بیان دیگر داده کاوی استخراج اطالعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از 
داده ها است. لذا می توان اطالعات الزم را در چرخۀ عمر محصول به وسیلۀ داده کاوی به دست 
آورد. »چرخه عمر« محصول با معرفی آن به بازار شروع می شود. پس  از آنکه محصول در 
بازار شناخته شد، از نظر فروش رشد می کند، به بلوغ می رسد و پس از مدتی حضور در بازار 

با ورود رقبا، فناوری های جدید یا مدل های به روز، فروش آن افت پیدا می کند. 
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توسعه

معرفی

رشد

بلوغ افول

تبلیغات،  رقابت،  در  بیشتر محصول  نگه داشتن  برای  اطالعات مشتریان  تحلیل 
بازاریابی، کشف بازارهای جدید

رقبا،  با  تفاوت  محصول،  معرفی  و  تبلیغات  برای  نیاز  مورد  اطالعات  تحلیل 
ویژگی های جدید

تحلیل اطالعات مربوط به نیازهای مشتریان آتی محصول، ویژگی های بازار هدف، 
تکنولوژی های موجود و ...

تحلیل اطالعات بازخوردهای مشتریان، اثربخشی تبلیغات، پیشنهادات تشویقی

تحلیل اطالعات در رابطه با رقبا، ویژگی های مورد انتظار برای اضافه شدن به منظور 
کاهش سرعت افول و ...

توسعه

معرفی

رشد

بلوغ

افول

شبکه های  در  خدمت  یا  محصول  فروش  به  می تواند  فعالیت هایی  چه  شما  نظر  به 
اجتماعی کمک کند؟

گفت وگو کنید

در شبکه های اجتماعی تخصصی حوزه خود، اطالعات مربوط به نرم افزارهای تخصصی 
آن در  اشتراک گذاشتن  به  با  و  ثبت کنید  و در صفحه گسترده  استخراج کرده  را 

تکمیل آن بکوشید. 

کار در منزل
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دیجیتالی  به صورت  خود  فعالیت های  انجام  میزان  براساس  می توان  را  کسب   و  کارها 
دسته بندی کرد. یک فروشگاه اینترنتی فعالیت های دریافت سفارش و وجه را به صورت 
در  پس  می رسد.  شما  دست  به  فیزیکی  به صورت  کاال  اما  می دهد  انجام  دیجیتالی 
کامالً  است  ممکن  که  می گیرد  صورت  مختلفی  فعالیت های  الکترونیکی  کسب  و کار 

دیجیتالی نباشند.
بلیت های الکترونیکی یکی از انواع مزایای ایجاد کسب   و  کارهای الکترونیک است. دیگر 

نیاز به ایستادن در صف های طوالنی برای تهیۀ بلیت نیست. 

هر توافقی که با رد  و  بدل کردن پول و یا معادل آن انجام شود تجارت است. کسب   و  کار مفهومی 
گسترده تر دارد و تجارت، بخشی از آن است. کسب   و  کار، فعالیت اصلی است که می تواند هدف 
مالی یا غیر مالی داشته باشد. برای مثال مدرسه یک نوع کسب   و  کار است؛ همچنین ادارات 

دولتی ارائه کنندۀ خدمات عمومی نیز می توانند در دستۀ کسب   و  کارها قرار گیرند. 

کسب  و کار و تجارت الکترونیکی

کسب   و  کار الکترونیکی با تجارت الکترونیکی چه تفاوتی دارد؟ گفت وگو کنید

کسب   و  کار الکترونیکی

تجارت
الکترونیکی
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الف( چهار فعالیت شغلی در رشتۀ تحصیلی خود نام ببرید که با ظهور تجارت الکترونیک 
تغییر کرده اند.

ب( آیا در رشته تحصیلی خود شغلی را می شناسید که ممکن است در آینده دستخوش 
تغییر گردد؟ 

پ( شما چه کسب   و  کار الکترونیکی می توانید در رشتۀ تخصصی خود ایجاد کنید؟

گفت وگو کنید

حوزۀ کار در منزل در  خط1،  بر  فروش  با  محصوالت،  و  خدمات  ارائه کنندۀ  سایت های  از  نمونه  چند 
تخصصی خود را مشاهده کنید. این سایت ها را با فروشگاه های سنتی بر اساس نوع کاالها، 
تنوع محصوالت، قیمت، ارائه اطالعات، تبلیغات و سایر موارد، مقایسه و نتایج را در قالب 

پرده نگار ارائه کنید.

Online ـ1
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تجارت الکترونیکی
را  غیره  و  قیمت گذاری  فروش،  فعالیت های  تبلیغات،  و  بازاریابی  فعالیت های  معموالً 
می توان به صورت الکترونیکی انجام داد. در شکل زیر برخی فعالیت های مرتبط با تجارت 

الکترونیکی نشان داده شده است. 

از  کدام یک  بگیرید،  نظر  در  را  بخرید  الکترونیکی  به صورت  می توانید  که  کاال  یک 
فعالیت های باال به صورت الکترونیکی در این فرایند انجام می شود؟

گفت وگو کنید

دگردیسی دیجیتالی

پروانه ابتدا که از تخم بیرون می آید به صورت یک کرم است. این کرم، پیله ای به دور خود 
می تند، سپس در داخل پیله فرایند تبدیل شدن به پروانه آغاز می شود و در نهایت تبدیل به 
یک پروانه کامل می شود. به این فرایند »دگردیسی« می گویند. در دنیای نوین نیز تحول یک 
فرایند، کاال یا خدمت با بهره گیری از سازوکارهای دیجیتالی را دگردیسی دیجیتالی می گویند. 

تبلیغات

اطالع رسانی
انتقال 

الکترونیکی 
وجوه

سفارش ها 
و پردازش 

آنها
قیمت گذاری

تجارت 
الکترونیکی
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دگردیسی دیجیتالی با عناصر آن قابل شناسایی است. مطابق تعاریف مختلف، عناصر متنوعی 
برای دگردیسی دیجیتالی وجود دارد. برخی از عناصر دگردیسی دیجیتالی به شرح زیر است:

هوش مصنوعی 
از دیرباز برای فهماندن دنیای پیرامون به ماشین، باید از زبان های قابل فهم برای ماشین 
استفاده می شد. این زبان ها کامل نبوده و استفاده از آنها دشوار بوده است. تعامل خودکار 
ماشین با انسان و محیط و فهم ماشین از دنیای پیرامون بدون ترجمۀ یک نفر واسط به 
معنی هوش مصنوعی است. به عبارت دیگر »هوش مصنوعی« به سیستم هایی گفته می شود 
برای  ارائه راه حل  برای درک، یادگیری و  انسانی  که می توانند واکنش هایی مشابه رفتار 
شرایط از پیش تعریف نشده را از خود نشان دهند. تعاریف مختلفی برای هوش مصنوعی 
وجود دارد ولی به صورت عمومی، هوش مصنوعی عبارت است از اینکه چگونه می توان 
کامپیوترها را وادار به انجام کارهایی کرد که در حال حاضر انسان ها آنها را صحیح یا بهتر 
انجام می دهند. بازی های رایانه ای نمونه ای از هوش مصنوعی هستند که در آن، نرم افزار 

بازی، با فرد بازی کننده تعامل دارد. 

دگردیسی دیجیتالی

شبکه اجتماعی اینترنت اشیا هوش مصنوعی
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نمونه های مختلف هوش مصنوعی را که با آن سر  و کار داشته اید بیان کنید. گفت وگو کنید

............................................ ............................................

............................................ بازی های رایانه ای

تولید صنعتی  هوش مصنوعی سطوح مختلفی دارد. سیستم های هوشمند معمولی در 
نمونۀ ساده آن هستند. ربات های صنعتی بر اساس دما، رطوبت و فشار هوا مکان نقاط 

جوش را تغییر می دهند تا از استاندارد موجود انحراف پیدا نکنند. 
رانندگی خودکار اتومبیل ها از نمونه های پیشرفته تر هوش مصنوعی محسوب  می شود. 
هوش مصنوعی موجود در این خودروها بر اساس حسگرها، رادارها، اطالعات ماهواره ای 
)GPS(1 و مسیریابی، بهترین مسیر را انتخاب کرده و با پایش محیط اطراف، تشخیص 

تابلوها و شناخت محیط جاده، فعالیت رانندگی را انجام می دهد.  
مختلف  شرایط  در  را  خود  مسیر  انسانی  کمک  بدون  می توانند  که  امدادی  ربات های 
پیداکرده و فعالیت های امدادی انجام دهند انواع پیچیده تر هوش مصنوعی هستند. آنها 
با توجه به شرایط مختلف تصمیم گیری کرده، مسیر مناسب را انتخاب می کنند و شرایط 

اولیه موجود را گزارش می دهند.

)Global Positioning System)GPS ـ1
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نمونه های مختلف هوش مصنوعی را بررسی کنید. کاربردهای آنها در رشته تخصصی کار در منزل
شما چیست؟

اینترنت اشیا
اینترنت اشیا این امکان را ایجاد می کند تا اطالعات از اشیا جمع آوری و پردازش شود. 
خانه های هوشمند با تحلیل میزان رفت و آمد، سنجش نور، دما و کنترل لوازم  خانگی سعی 
می کنند تا مصرف انرژی بهینه باشد. این خانه ها می توانند اطالعات مربوط به خرید موارد 

مورد نیاز را برای خانه، به تلفن همراه بفرستند. 
یک درخت که به اینترنت متصل است به همراه سیستم آبیاری خودکار، و حسگر میزان 
نور آفتاب، می تواند امکان آبیاری و کود دادن خودکار را برای درختان فراهم کند و یا 
در زمان مورد نیاز از طریق برنامۀ موجود در تلفن همراه به کاربر اطالع دهد. بسیاری از 
اشیا و وسایل محیط پیرامون که بتوانند به شبکۀ اینترنت متصل شده و توسط برنامه ها 
و نرم افزارها )موجود در کامپیوتر، تلفن همراه و غیره( کنترل و مدیریت شوند را می توان 

»اینترنت اشیا« نامید. 
مزارع هوشمند بر اساس حسگرهای موجود در سطح مزرعه، اطالعات مربوط به زمان 
سطح  در  می فرستند،  کشاورز  برای  را  دادن(  )کود  خاک  مغذی  مواد  سطح  و  آبیاری 
پیشرفته تر، فرایند آبیاری و کود دادن نیز به طور خودکار انجام شده و نتایج به کشاورز 

گزارش داده می شود. 
به زبان ساده، ارتباط حسگرها و دستگاه ها با شبکه ای که از طریق آن می توانند با یکدیگر 
و کاربرانشان تعامل کنند را می توان اینترنت اشیا دانست. این مفهوم می تواند به سادگی 
ارتباط یک گوشی هوشمند با تلویزیون یا به پیچیدگی نظارت بر زیرساخت های شهری 

و ترافیک باشد.
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دربارۀ کاربردهای اینترنت اشیا در رشته خود تحقیق کنید. تحقیق کنید

کاربرد ابزارهای دگردیسی دیجیتالی را در رشته تحصیلی خود بررسی کنید. گفت وگو کنید

لیست خرید
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با توجه به اطالعات موجود در فایل صفحه گستردۀ خود و منابع اینترنتی و کتابخانه ای، 
موارد زیر را بررسی کنید و نتایج را در قالب پرده نگار به هنرآموز خود تحویل دهید.

1  چگونه می توانید محصول یا خدمتی را به صورت دیجیتالی ارائه دهید؟
2  چگونه می توانید این محصول را به فروش برسانید؟

3   برای دیجیتالی شدن این فرایند در سایر حوزه ها راهکارهایی ارائه دهید. 
و  یاد گرفته اید  کار  الزامات محیط  اینترنت که در درس  کاربردهای  به  توجه  4   با 
مطالب این فصل، آیا می توانید به کاربردهای بیشتر اینترنت و فناوری اطالعات 

در محیط کار اشاره کنید؟ 
5  با توجه به درس الزامات محیط کار، مخاطرات و مشکالت فعالیت های کسب و کار 

و تجارت الکترونیکی، چه چیزهایی می تواند باشد؟ 

پروژه پایانی
بخش
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الگوی ارزشیابی فناوری اطالعات و ارتباطات

عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

استاندارد نتایج
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

ت
ت و ارتباطا

فناوری اطالعا

به کار بردن ساز و کارهای اصلی و 
نوین فناوری اطالعات و ارتباطات 
در رشته تخصصی و زندگی روزمره 
و  مادی  ارزش های  ایجاد  و  خود 

غیر مادی برای خود و جامعه

به کار بردن ساز و کارهای اصلی و 
نوین فناوری اطالعات و ارتباطات 
یک  ایجاد  و  تخصصی  رشته  در 
محصول و ارزش آفرینی برای آن

باالتر از 
حد انتظار

  دانستن ساز و کارهای اصلی فاوا در رشته تخصصی
  تحلیل آینده فاوا و کاربردهای نوین آن در رشته تخصصی

  تحلیل اطالعات موجود در شبکه های مختلف در یافتن 
کاربردها، شیوه های جدید ایجاد و تجاری سازی مصنوعات 

رشته تخصصی خود
بر  مصنوع  یک  ساخت  و  ایجاد  نیازمندی های    تحلیل 
اساس تحلیل اطالعات موجود و تجاری سازی آن به صورت 

الکترونیکی
رشته  در  دیجیتالی  دگردیسی  یک  اجرای  و    طراحی 

تخصصی خود

3

در حد 
انتظار

  دانستن ساز و کارهای اصلی فاوا در رشته تخصصی
  تحلیل آینده فاوا و کاربردهای نوین آن در رشته تخصصی

  تحلیل اطالعات موجود در شبکه های مختلف در یافتن 
کاربردها، شیوه های جدید ایجاد و تجاری سازی مصنوعات 

رشته تخصصی خود

2

کمتر از 
حد انتظار

1  دانستن ساز و کارهای اصلی فاوا در رشته تخصصی

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20
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فناوری های هم گرا و مواد نوترکیب
پودمان3
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چگونه با استفاده از ذرات نانو کاربرد مواد و وسایل بهبود 
می یابد؟

تفاوت این دو روش ساخت در چیست؟ کوچک ترین ابعادی که در این شکل مشاهده می کنید چه 
اندازه ای است؟

آیا با نحوه عملکرد مواد هوشمند آشنا هستید؟ 

چگونه با زیست فناوری می توانیم انرژی و محیط زیست پاک داشته باشیم؟

از پایین به باال

از باال به پایین
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فناوری های هم گرا

با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در فناوری های 
مختلف، دانشمندان از ابتدای قرن 21 میالدی بر این 
ساختن  متحد  جهت  در  که  داشتند  تأکید  موضوع 
علوم  ساختن  متحد  کنند.  حرکت  مختلف  علوم 
مختلف منجر به تولید محصوالت جدید و توسعه هر 
یک از فناوری ها کمک خواهد کرد. یکی از مثال های 
الکتریکی  خودروهای  از  استفاده  فناوری ها  ترکیب 

خودران می باشد که به صرفه جویی حامل های انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست کمک 
می کند. از طرفی از خطاهای انسانی مثل خواب آلودگی و سرعت غیرمجاز که منجر به 

تصادفات و مرگ و میر بسیاری از انسان ها می شود، جلوگیری کند.
نیازهای جامعه  و  به مسائل اخالقی  به همراه توجه کافی  هم گرایی علوم در صورتی که 
باشد، می تواند پیشرفت های شگرفی را در توانایی های انسان، بازده صنایع ملی و کیفیت 
از  و  باشده  بنا شده  علوم هم گرا  پایه  بر  آن  اساس  ایجاد کند. علمی که  زندگی مردم 
موادی در مقیاس نانو استفاده کند مکتب جدیدی برای تولید دانش، نوآوری و یکپارچگی 
فناوری به وجود می آورد. ترکیب »  فناوری های نوین هم گرا« به ادغام چهار فناوری نانو، 
زیست فناوری، اطالعات و علوم شناختی اشاره دارد که هر کدام از این چهار فناوری با 

سرعت زیادی در حال رشد و توسعه هستند.
 

فناوری های هم گرا

زیست فناوری

فناوری اطالعات 
و ارتباطات

فناوری نانو

فناوری شناختی
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نقش اندازه ذرات در خواص مواد 
به شکل زیر توجه کنید:

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا شکر زودتر از قند در چای حل می شود؟

حال به نظرتان اگر ذرات شکر را کوچک تر کنیم باز هم در سرعت حل شدن آن تأثیرگذار 
خواهد بود؟ با چه روشی و تا چه اندازه ای این کار امکان پذیر است؟

با توجه به مطالب فیزیک پایه دهم برای نشان دادن اندازه از پیشوندهایی استفاده می شود 
که براساس بزرگتر و کوچک تر بودن ماده با یک دیگر متفاوت می باشند که در جدول 

برخی از این پیشوندها نشان داده شده است.

اندازه )متر(عالمت اختصاریپیشونداندازه )متر(عالمت اختصاریپیشوند

d10-1دسیG109گیگا

c10-2سانتیM106مگا

m10-3میلیK103کیلو

μ10-6میکرونh102هکتو

n10-9نانوda101دکا

A              10-10 ̊آنگسترم

P10-12پیکو

f10-15فمتو

اگر بخواهیم یک مقایسه بین اندازه سنگ ریزه های موجود در ساحل با اتم های ماده داشته 
باشیم به شکل صفحه بعد توجه کنید.

فناوری نانو
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یک کاغذ به طول 10 سانتی متر را انتخاب کنید:کار در کالس
1  این کاغذ را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و در مرحله بعد 
یکی از قسمت ها را به دو قسمت دیگر تقسیم کنید. به نظر شما 
این مرحله را چند بار باید ادامه دهید که به اندازه کوچک تر از 

یک میلی متر برسید؟
2  آیا ابزاری در اختیار دارید که بتوانید با آن، کاغذ به دست آمده 

در مرحلۀ آخر را ریزتر کنید؟
باید چند  برسیم  کاغذ  تشکیل دهندۀ  اتم های  به  بخواهیم  3  اگر 

مرحلۀ دیگر این کار را ادامه دهیم؟

پیدا  دست  کاغذ  اتم های  به  در صورتی که 
اندازۀ چند دهم  ابعادی به  کنیم، یعنی به 
پایه  فیزیک  کتاب  در  یافته ایم.  دست  نانو 
شده اید.  آشنا  نانو  کمیت  و  واژه  با  دهم 
در  صورتی  نانو  ابعاد  در  مواد  با  کارکردن 
امکان پذیر است که ما از علم و ابزارهای این 

حوزه استفاده کنیم.

اتمقطر نانو لوله کربنیترانزیستور )داخل مدار مجتمع(گلبول قرمزهر دانه ماسه

قطر DNAمولکول پروتئینقطر موی انسان
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ماده،  تشکیل دهندۀ یک  اتم های  آموخته اید  پایۀ دهم  فیزیک  و  همان طور که در شیمی 
ابعادی کوچک تر از یک نانومتر دارند که از قرار  گرفتن اتم های یکسان و متفاوت کنار هم، 
یون ها، مولکول ها و جامدات کواالنسی به وجود می آید که خواص این مواد با هم فرق می کند.

یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید. در یک مسابقه این تیم نیاز به پیروزی دارد پس، از  
سیستمی استفاده می کند که هجومی باشد و در آن مسابقه پیوسته حمله می کند تا به گل 
برسد. ولی برعکس زمانی که تیم حریف قدرتمند باشد و نتیجۀ مساوی برای این تیم ایدئال 
باشد از سیستم دفاعی استفاده می کند. با توجه به شکل زیر به نظر شما برای حالت دفاعی 

و هجومی از کدام سیستم استفاده کند بهتر است؟
در ساختار مواد نیز، با تغییر محل قرارگیری اتم ها در یک ساختار مشخص، خواص آن ماده 

تغییر می کند.

با توجه به مطالبی که در شیمی سال دهم یاد گرفتید، فکر کنید
خواص  روی  بر  آنها  بین  پیوند  و  اتم  نوع  که  می دانیم 
جریان  طعام  نمک  مثال  به عنوان  می گذارد.  تأثیر  مواد 
آهن  که  حالی  در  نمی دهد  عبور  خود  از  را  الکتریکی 

رسانای جریان الکتریکی می باشد.
علت این تفاوت چیست؟

چه عوامل دیگری را می شناسید که باعث تفاوت خواص 
در مواد می شود؟

سیستم تهاجمی                                      سیستم دفاعی

ـ4
ـ3

3 
تم

س
سی

ـ   5
ـ3

م 2
ست

سی
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از گفت وگو کنید یکی  به عنوان  آهن  دارند.  مختلفی  کریستالی  ساختار  طبیعت  در  موجود  فلزات 
پر مصرف ترین فلزات، ساختاری مکعبی دارد به طوری که نحوۀ چیدمان اتم های آهن 
در مکعب با هم فرق می کند. این تفاوت رفتار آهن به صورتی است که در ساختار 
مکعبی مرکزدار پارامغناطیس است ولی در حالت مکعبی وجوه مرکزدار مغناطیس 

خواهد بود. به سه ساختار نشان داده شده در زیر توجه کنید. 
1  تعداد اتم های کامل موجود در هر ساختار چند تا است؟

2  برای اتم آهن به قطر 0/145 نانومتر، ابعاد ساختار چه مقدار است؟
3  چه مقدار از حجم ماده را اتم ها اشغال کرده اند؟

در نتیجه اگر بتوانیم به ساختار کریستالی فلزات دسترسی داشته باشیم، قادر خواهیم 
بود نحوۀ چیدمان اتم ها را تغییر داده و خواص جدیدی برای آن ماده به وجود آوریم.

ساختار مکعبی سادهساختار مکعبی مرکز دارساختار مکعبی با وجوه مرکزدار

عدد همسایگی =6عدد همسایگی =8عدد همسایگی =12

 اتم
1
2

 اتم
1
 اتم8

1
 اتم8

1
8

1 اتم
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ابعاد  در  مواد  و  ذرات  مطالعه  نانو«  »علم 
اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی است، زیرا 
تغییر  به  منجر  مقیاس  این  در  کار   کردن 

شدید خواص ماده می شود. 
به طور کلی دو عامل اصلی اثرات سطحی و 
اثرات کوانتومی باعث می شوند مواد با ابعاد 
نانو، رفتاری متفاوت از مواد با ابعاد بزرگ تر 

از خود نشان دهند.

تاریخچه 
در سال 1959 در همایش جامعه فیزیک آمریکا، فردی به نام ریچارد فایمن که برندۀ 
جایزۀ نوبل سال 1957 بود طی سخنرانی با عنوان »  فضای زیادی در سطوح پایین 
یک  روی  بر  را  بریتانیکا  دایره� المعارف  جلد   24 تمام  نتوان  چرا  گفت:  دارد«  وجود 

سنجاق نگارش کرد؟
این حرف در صورتی امکان پذیر خواهد بود که خطوط ایجاد شده روی یک سطح، 
تنها دارای عرضی به اندازه چند اتم باشند. در شکل زیر ماشین و خانه ای را می بینیم 
که ابعادی در حد چند ده میکرون دارند که این در صورتی امکان پذیر است که از 

اتم ها برای ساخت آنها استفاده شود.

اثرات سطحی 
بیشتر  می گیرند  قرار  سطح  در  که  اتم هایی  تعداد  شود،  کوچک تر  ماده ای  قدر  هر 
می شود و با بیشتر شدن اتم های روی سطح، نسبت به  اتم های درون ساختار یک ماده، 

واکنش پذیری آن ماده افزایش می یابد.

عوامل مؤثر در تغییر خواص نانو

اثرات کوانتومیاثرات سطحی

5μ m
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افزایش واکنش پذیری با کاهش اندازۀ ذرات، به این دلیل است که اتم هایی که در داخل 
هستند، به دلیل عدد همسایگی بیشتر )تعداد اتم های اطراف آن بیشتر است(، ظرفیتشان 
کامل است و تمایلی به انجام واکنش ندارند. اما اتم هایی که در سطح هستند به دلیل اینکه 
با تعداد اتم های کمتری در ارتباط اند ممکن است تعدادی پیوند ناقص یا کامل نشده داشته 

باشند، بنابراین واکنش پذیری آنها نسبت به اتم های داخل ماده بیشتر است.  

فرض کنید یک قطعه به شکل مکعب با طول ضلع 2 سانتي متر داریم. در صورتي که 
این مکعب را به 8 مکعب با طول 1 سانتي متر تقسیم کنیم:

1  سطح آزاد چند برابر مي شود؟
2  با افزایش سطح تماس چه اتفاقی خواهد افتاد؟

با توجه به مطالب فوق، اکنون می توانیم به سؤال اول فصل در مورد سریع تر حل شدن 
شکر نسبت به قند جواب دهیم. 

اثرات کوانتومی
کوانتوم در لغت به معنای گسسته می باشد. در فیزیک به کمیت هایی مثل بار الکتریکی 
که به صورت گسسته می باشد کمیت های کوانتومی گفته می شود. با توجه به پیش نیاز 
مطالب فیزیک الکتریسیته و...، این بحث در سال های آتی و دوره تحصیالت دانشگاهی 

مورد بررسی قرار می گیرد.

در تماس با 3 اتم

در تماس با 7 اتم

کار در کالس

2 cm

2 cm

1 cm 1 cm
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هرگاه حداقل یک بعد از ابعاد ماده بین 1 تا 100 نانومتر باشد، به آن ماده »نانویی« 
گفته می شود. در نتیجه می توان گفت مطابق تصویر زیر سه نوع نانو ذره بر اساس تعداد 
بعد در ابعاد نانو وجود دارد. در صورتی که هیچ کدام از ابعاد، خارج از محدوده مشخص 

شده نباشد نانو ذره صفر بعدی یا ذرات نانویی می باشد.

ابعاد مواد نانو

نانو ذرات با ابعاد مختلف

نانو ذرات صفر بعدی: ذرات 
نانویی یا کروی

نانو ذرات تک بعدی: 
نانوفایبرها یا لوله ها و سیم ها

نانو ذرات 2 بعدی: 
الیه های نانویی یا صفحات

گرافیت و الماس هر دو از اتم های کربن تشکیل شده اند. الماس به عنوان سخت ترین تحقیق کنید
مادۀ طبیعی معرفی می گردد و گرافیت به دلیل نرمی بسیار، به عنوان »نوک مداد« 

به کار گرفته می شود! چرا خواص این دو ماده این قدر متفاوت است؟

ساختار الماس ساختار گرافیت
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از جمله خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مواد که بر اثر کوچک شدن ذرات تا ابعاد 
نانو تحت تأثیر قرار می گیرد عبارت اند از: 

 تغییر خواص در ابعاد نانو

1 تغییر رنگ 

تا به حال به این فکر کرده بودید که فلزاتی 
مثل طال و نقره را به رنگ های آبی و قرمز 
تنوع  چه  بیفتد  اتفاق  این  اگر  ببینیم؟ 
زیادی در ساخت زیورآالت و وسایل تزئینی 
خواهیم داشت. این اتفاق زمانی قابل تصور 

است که طال را به ابعاد نانویی درآوریم. 
اگر شما یک انگشتر طال را به تکه های ریز 
خود،  اولیۀ  رنگ  به  هم  باز  کنید  تقسیم 
همین  اگر  در حالی که  است؛  سفید  یا  زرد 
کار را با ابزارهای مشخص انجام داده و به 
ابعاد نانومتری برسید تغییر رنگ را مشاهده 
خواهید کرد. ابعاد و شکل هندسی نانو ذرات 

بر روی رنگ طال تأثیرگذار خواهد بود. 

تأثیر اندازه و شکل هندسی نانو ذرات طال بر روی رنگ آن

2 تغییر شفافیت

شفافیت، میزان توانایی هر ماده در عبور نور مرئی از خود را مشخص می کند. هر چه 
میزان عبور نور بیشتر باشد ماده شفاف تر خواهد بود. با توجه به خصوصیات هر ماده، آن 

ماده می تواند مقداری از نور را از خود عبور داده، بقیۀ آن را جذب کند یا بازتاب دهد.
تولید کرم های  و  فرابنفش  نور  برای جذب  بسیار مفید  مواد  از  تیتانیوم  و  اکسید روی 
ضد آفتاب می باشند. این مواد نور مرئی را بازتاب داده، به رنگ سفید دیده می شوند که 
این مسئله برای بسیاری از مصرف کنندگان کرم های ضدآفتاب ناخوشایند است. حال اگر 
از نانوذرات اکسید روی و تیتانیوم استفاده شود، به دلیل اینکه طول موج بازتابیده شده 
از این مواد از طول موج نور مرئی )700ـ400 نانومتر( کمتر می باشد نور مرئی را عبور 

می دهند و دیگر روی پوست سفید دیده نمی شوند.
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نانوذرات 
تیتانیوم اکسید

ذرات بزرگ 
تیتانیوم اکسید  

3 تغییر خواص مکانیکی

اندازۀ  شدن  کوچک تر  با  به طوری که  است  ذرات  اندازۀ  تابع  نیز  مواد  مکانیکی  خواص 
ذرات، خواص مکانیکی آنها مثل سختی، خستگی، استحکام کششی، مقاومت به ضربه 

و... تغییر می کند. در ادامه به دو مورد اشاره شده است: 
1ـ3ـ سختی

هرچه مقاومت ماده در برابر خراش و نفوذ اجسام 
دیگر بیشتر باشد، آن ماده سخت تر خواهد بود. در 
همیشه  خراش،  برابر  در  رنگ  مقاومت  خودروها، 
شده  دیده  بارها  به طوری که  بوده  توجه  مورد 
با  آن  تماس  و  خودرو  سطح  بر  کوچک  خراشی 
رطوبت منجر به پوسیدن و زنگ زدن بدنه ماشین 
در  که  نانو پوشش هایی  و  رنگ ها  نانو  است.  شده 
صنایع خودروسازی استفاده شده، نسبت به خراش، 
سه برابر رنگ های معمولی مقاومت دارند و عالوه بر 

آن، شفاف تر نیز هستند.

دو عامل اساسی که بر روی سختی مواد تأثیرگذار است نیروهاي بین اتمي و ساختار گفت وگو کنید
سطح مواد است. به نظر شما دلیل افزایش سختی در ابعاد نانو بر اساس این دو عامل 

چه چیزی می باشد؟

نیروهاي بین اتمي

ساختار سطح مواد
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2ـ3ـ خستگی
براي درک خستگي، یک سیم فلزی را تصور کنید. براي پاره کردن آن چه مي کنید؟ آیا 
آن را مي کشید؟ براي پاره کردن سیم فلزي باید چند بار آن را به سمت باال و پایین خم 
کرد. در واقع، باید جهت نیرو را در هر مرحله عوض کرد. به نیروهایي که به دلیل تغییر 
جهت، باعث شکست در ماده می شوند »خستگی« می گویند. بسیاری از سوانحی که در 
قطعات صنعتی و ماشین آالت اتفاق می افتد به دلیل خستگی در فلزات است که باعث 
شکست آن قطعه می شود. خواص خستگی با ریزدانه شدن ماده در ابعاد نانو و کاهش 

عیوب سطحی بهبود می یابد.

4 خوردگی

در فلزات اتم ها در حوزه هایي منظم به نام 
هم  با  دانه  سه  اگر  گرفته اند.  قرار  »دانه« 
برخورد کنند، به آن محدودۀ مشترک بین 
سه دانه »مرز دانه« مي گویند. اتم هایي که 
دانه اي  به هیچ  متعلق  دارند،  قرار  مرز  در 
اتم هاي کناري خود  با  نتیجه  نیستند. در 
تعداد پیوند کمتري برقرار مي کنند. وقتي 
با  مي کند،  نفوذ  پوشش  در  خورنده  مادۀ 
اتم هاي مرِز دانه پیوند تشکیل مي دهد و 
وقتي  مواد جدیدي درست مي کند. مثالً 
آب در آهن نفوذ مي کند، زنگ آهن درست 
مي کند که از نظر ترکیب، هم با آب و هم 
باعث  ترتیب،  این  به  دارد.  فرق  آهن  با 

خوردگي مي شود.
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5 خواص مغناطیسی

یکی از تغییرات خواص جالب و بسیار کاربردی که در ابعاد نانویی به وجود می آید، ایجاد 
خاصیت مغناطیسی در بسیاری از موادی است که در ابعاد معمولی آن خاصیت را ندارند، 

نانو ذرات اکسید آلومینیوم، طال و غیره جزء این مواد می باشند.
از خاصیت مغناطیسی بعضی نانو ذرات در پزشکی و دارو   رسانی استفاده می شود. استفاده 
میدان  کنترل  با  دارو  که  می شود  دارو  هدفمند  انتقال  باعث  مغناطیسی  نانو ذرات  از 

مغناطیسی خارجی، بعد از وارد شدن به بدن، در محل بیماری آزاد می شود.

با توجه به توضیحات صفحۀ قبل و شکل زیر، گفت وگو کنید که چرا در موادی که گفت وگو کنید
از  با اینکه مساحت بیشتری  اندازۀ دانه ها کوچک تر هستند  نانوذرات وجود دارند و 

مرزدانه ها در معرض خوردگي می باشند، این مواد در برابر خوردگی مقاوم ترند؟

6 تغییر واکنش پذیري

مطابق آموخته های درس شیمی پایۀ دهم، موادی در طبیعت وجود دارند که وقتی در 
معرض هوای آزاد قرار می گیرند، به دلیل واکنش پذیری باال آتش می گیرند. 

موادی مثل طال و اکسید آلومینیم در حالت معمولی در معرض هوای آزاد هیچ واکنشی 
با محیط  این ذرات  تماس  افزایش سطح  نانویی موجب  ابعاد  به  آنها  تغییر  ولی  ندارند 

اطراف شده و منجر به واکنش پذیری می شود.
سوخت  به عنوان  آلومینیوم  اکسید  نانوذرات  که  است  زیاد  آن قدر  واکنش پذیری  این 

موشک و نانوذرات طال به عنوان کاتالیزور مورد استفاده قرار می گیرند.

گرادیان 
میدان مغناطیسی

مرِز دانه ها
دانه 3دانه 2

دانه 1

آهن ربا
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میان روش هاي ساخت  از  به طور کلی  است.  بسیار گسترده  نانو  مواد  روش هاي ساخت 
نانوذرات می توان به دو روش کلِی باال به پایین و پایین به باال اشاره کرد.

اندازۀ یک مادۀ توده اي و حجیم به طور متناوب کاهش داده  پایین،  به  باال  در رویکرد 
می شود تا به یک ماده با ابعاد نانومتري برسد.

در روش هاي پایین به باال، از کنار هم قرار دادن اتم ها و مولکول ها )که ابعاد کوچک تر از 
مقیاس نانو دارند( براي ساخت یک محصول نانومتري استفاده می شود. 

روش های ساخت مواد نانو

از پایین به باال

از باال به پایین ماده حجیم

پودر

ذرات نانو

خوشه ها

اتم ها
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صنایع  در  تنهایی  به  آنها  از  کدام  هر  که  دارند  وجود  طبیعت  در  مختلفی  نانوذرات 
کاربردهای متفاوتی دارند. در ادامه به چند مورد از پر کاربردترین نانوذرات اشاره می شود: 

نانو تیتانیوم دی اکسید
فرمول شیمیایی دی اکسید تیتانیوم، TiO2 است. زمانی که اندازۀ ذرات آن در مقیاس نانو 
کوچک می شود، به دلیل افزایش مساحت سطح مؤثر، فعالیت فتوکاتالیستی آن افزایش 

می یابد. 

در نمودار زیر به شش مورد از روش های ساخت نانوذرات اشاره شده است. این روش ها 
در کدام طبقه بندی قرار می گیرند؟

و  کرده  مراجعه  فناوری نانو  توسعۀ  ویژۀ  ستاد  سایت  به  آنها  عملکرد  نحوۀ  دربارۀ 
اطالعات کسب شده را به صورت روزنامه دیواری ارائه دهید. 

تغییر شکل پالستیکی شدید

سل ژل

رسوب دهی فیزیکی بخار

رسوب دهی شیمیایی بخار

ریسندگی

لیتوگرافی

روش های ساخت 
نانوذرات

نانوذرات مختلف و کاربردشان

باال به پایین

پایین به باال

تحقیق کنید
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کاربردهای نانوذرات تیتانیوم دی اکسید

فوتوکاتالیست: به کاتالیزگرهایی گفته می شود که در حضور نور فعال می شوند.
نانوذرات Tio2 خاصیت فوتوکاتالیستی داشته که با دریافت نور فعال می شوند و عامل 
OH )هیدروکسیل( را آزاد می کند. این عامل با انجام واکنش ها فوتوالکترو شیمیایی منجر 

به تجزیه ترکیبات آلی )کلر، میکروب و آالینده( به Co2 و H2o می شود.

کرم ضدآفتاب

تصفیه آب و هوا

پوشش دهی سطح

خود تمیز شوندگی سطحی

TiO2 کاربردهای
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نانوذرات مغناطیسی
خواص مغناطیسی مواد تابع اندازۀ ذرات آنهاست. زمانی که اندازۀ ذرات در محدودۀ نانو قرار 
می گیرند خواص مغناطیسی به  شدت افزایش می یابد. ذرات اکسید آهن )Fe3O4( نسبت 
به سایر نانو ذرات مغناطیسی کاربرد زیست پزشکی گسترده ای دارند. زیست سازگار بودن 

با شرایط محیط بدن، پایداری و تهیۀ آسان موجب توسعۀ استفادۀ آنها شده است.

ذخیره اطالعات

MRI تصویربرداری

سم زدایی از سیال ها ساخت ِفروسیال

داروسازی هدفمند

نانوذرات مغناطیسی

 کاربرد نانو ذرات مغناطیسی

آهن ربا

تصویربردار

نانوذرات
گلبول های قرمز

سلول های سالم

سلول های سرطانی

آلودگی

نانو ذرات
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نانو ساختارهای کربنی
کربن یکی از عناصر شگفت انگیز طبیعت است و کاربردهای متعدد آن در زندگی بشر، به 

خوبی این نکته را تأیید می کند.
یکدیگر  به  ـ  است  و محکم  قوی  پیوندی  که  ـ  کوواالنسی  پیوندهای  با  کربن  اتم های 
متصل شده اند. ساختارهای کربنی در شیمی، گسترۀ وسیعی از تنوع را به خود اختصاص 
داده اند که این گستردگی به دلیل شیمِی خاص اتم های کربن است. با توجه به آنچه 
گرافن،  پرکاربرد  گروه  سه  به  کربنی  ساختارهای  نانو  آموخته اید،  دهم  پایۀ  در شیمی 

نانو لوله های کربنی و فولرن تقسیم می شوند. 

در گرافن، اتم های کربن در ساختار الیه ای النه زنبوری توسط نیروی کواالنسی با هم 
تا  استحکام کششی  الیه،  چند  گرافِن  شده  باعث  کواالنسی  نیروی  وجود  دارند.  پیوند 
200 برابر فوالد داشته باشد. وجود یک الکترون آزاد درون ساختار گرافن باعث می شود 

رسانندگی باالیی داشته باشد و جایگزین مس شود.
هرچه  به طوری که  می شود  تولید  )30ـ20(  ضخیم  و  )5   ـ3(  کم الیه  به صورت  گرافن 
تعداد الیه ها کمتر باشد، پخش شدن الیه درون مادۀ اصلی بیشتر است و در نتیجه باعث 

بهبود خواص آن خواهد بود.
نانو لوله های کربنی از همان صفحات گرافن تشکیل شده اند که به صورت میله ای پیچیده 

شده اند. این نانو لوله  ها قطر مشخص دارند و به صورت تک الیه و چندالیه می باشند. 

با توجه به مطالب گفته شده در شیمی پایۀ دهم، هریک از نانو ساختارهای کربنی جزء گفت وگو کنید
کدام دسته مواد نانو، بر حسب ابعاد قرار می گیرند؟

گرافن

گرافیتنانو لوله های کربنیباکی بال
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 ،C50 انواع به هم متصل اند می تواند در  اتم های کربنی که  تعداد  بر اساس  نیز  فولرن 
C70 ،C60 و ... باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

 انواع نانو لوله  های کربنی

C60 ،C240 ،C70 مولکول های فولرن

C70C240C60

100nm-20=  طول

2/5nm-0/4=  قطر

50μm=  طول

کمتر از 2nm=  قطر

100mm=  طول

5nm-3=  قطر

50μm-1=  طول

100nm-4/1=  قطر

نانو لوله کربنی تک الیهنانو لوله کربنی دو الیهنانو لوله کربنی سه الیهنانو لوله کربنی چند الیه
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در مورد جنبه های کاربرد نانو ساختارهای کربنی تحقیق کنید و با گروه خود یک 
گزارش در مورد نحوه عملکرد این نانو ذرات در این کاربردها آماده کنید و در قالب 

پرده نگار در کالس ارائه دهید.

حسگرها

دارو   رسانی

الکترونیکی و 
الکترونوری

مهندسی 
پزشکی

نانو 
کامپوزیت ها

کاربردهای نانو 

ساختارهای کربنی

تحقیق کنید

آشکارساز حاوی نانو ساختارهای کربنی

کامپیوتر

تابنده نور

مسیر 
مونیک لترا و ا

مسیر لیزر

نانوکامپوزیت ها

مهندسی پزشکی

زنجیره پلیمری

نانو صفحات گرافن
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به تصاویر زیر توجه کنید. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا در گذشته 
برای ساختن خانه ها گل را با کاه مخلوط می کردند؟

کاهگل به عنوان قدیمی ترین مادۀ مرکبی شناخته می شود که از ترکیب دو مادۀ جدا )کاه 
و گل( به دست می آید. در نتیجه »کامپوزیت« یا »مادۀ مرکب« به ماده ای اطالق می شود 

که از ترکیب دو ماده به دست آمده و خواصی بهتر از دو مادۀ اولیه دارد. 

دربارۀ نحوۀ ساخت و موارد کاربرد نانو ذرات زیر تحقیق کنید و به صورت پرده نگار به تحقیق کنید
هنرآموز خود تحویل دهید.

کاربردهاروش های تولیدنانوذره ردیف

نانوذرات طال و نقره1

نانوذرات سیلیکا2

نانوذرات سرامیکی3

نانوذرات آلومینیوم و مس4

مواد کامپوزیتی از دو جزء تشکیل شده اند. یک جزء، جزء اصلی می باشد که »فاز ماتریس« 
یا »پایه« نامیده می شود و جزء دیگر به عنوان تقویت کننده استفاده می شود مثالً در ترکیب 
کاهگل، گِل به عنوان فاز ماتریس و پایه می باشد چون اکثر ترکیب را تشکیل داده است و 
کاه به عنوان فاز تقویت کننده است. کامپوزیت ها براساس نوع مادۀ ماتریس )فاز زمینه( به 

سه دستۀ کلی فلزی، سرامیکی و پلیمری تقسیم می شوند. 
سرامیک: به مواد جامدی گفته می شود که بخش عمده تشکیل دهنده آنها غیر فلزی و 
غیرآلی می باشد. اکسید فلزات نیز جزء دسته سرامیک ها قرار می گیرد. سرامیک ها دارای 
خواصی از جمله استحکام؛ مقاومت باال در برابر خوردگی و مقاومت در برابر سایش می باشند.

کامپوزیت و نانوکامپوزیت



پودمان سوم: فناوری هم گرا و مواد نو ترکیب

77

ت
اخ

 س
ای

ش ه
رو

متالورژی پودر
ریخته گری

پرس داغ
زینتِر کردن

دستگاه اکسترودر و تزریق 
الیه گذاری دستی

ها
رد

ارب
ک

  صنعت الکترونیک
  صنایع هوافضا و 

خودروسازی
  موتورهای احتراق داخلی

  قطعات مشعل 
  مشعل حرارتی

  قالب پرس داغ 

  صنایع خودرو، 
کشتی سازی و هوافضا

  صنایع کشاورزی
  لوازم هنری

ت
طعا

ه ق
مون

ن

کامپوزیت

پایه پلیمریپایه سرامیکیپایه فلزی

حال اگر در مادۀ مرکب تولید شده، جزء تقویت کننده ابعاد نانومتری داشته باشد، به آن مادۀ 
مرکب »نانو کامپوزیت« می گویند. نانو کامپوزیت ها نیز به همان سه گروه )فلزی، سرامیکی 
و پلیمری( بر اساس فاز زمینۀ خود تقسیم می شوند. به دلیل خواص منحصر به فرد نانوذرات، 
این مواد در صنایع و خدمات کاربرد بیشتری دارند و عملکرد بهتری نسبت به کامپوزیت ها 

خواهند داشت.

فیلم مربوط به روش های ساخت کامپوزیت های مختلف را در کالس مشاهده کنید.گفت وگو کنید
دربارۀ اینکه قطعاتی که در زندگی روزمره و رشته تحصیلی تان با آنها سر و کار دارید با 

کدام یک از روش های فوق می تواند تولید شود با یکدیگر گفت وگو کنید.
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مواد هوشمند
آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که ای کاش این 
امکان وجود داشت بعد از تصادف ماشین، دیگر نیازی به 
و  بخرید  مغازه  از  را  کفشی  اینکه  یا  و  نباشد؟  صافکاری 
بر اساس رنگ لباسی که می پوشید تغییر رنگ بدهد و به 

رنگ دلخواه شما درآید؟

نانوکامپوزیت های جدول زیر تحقیق تحقیق کنید انواع  اینترنتی در مورد  از منابع کتابخانه ای و 
کنید و نتایج تحقیقات خود را به صورت پرده نگار به هنرآموز خود تحویل دهید. 

دو نمونه از هر گروه را در جدول بیاورید و در مورد روش ساخت و کاربردهای آن از 
فیلم و یا متن استفاده شود.

نانو کامپوزیت پایه 
فلزی

نانو کامپوزیت پایه 
سرامیکی

نانو کامپوزیت پایه 
پلیمری

نمونه

روش ساخت و کاربردها

همان طور که در فیلم مشاهده کردید یکی از موجوداتی که در طبیعت به هر رنگ دلخواهی نمایش فیلم
می تواند باشد آفتاب پرست است، بحث کنید این تغییر رنگ به چه دلیل می تواند باشد.
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در کتاب علوم تجربی با کاغذ تورنسل آشنا شده اید که بر اساس محیط اسیدی و بازی 
که در آن قرار می گیرد تغییر رنگ می دهد. به نظر شما این موادی که در هر شرایط 

محیطی، رفتار متفاوتی را از خود به جا می گذارند چه نام دارند؟
با پردازش اطالعاِت  مواد هوشمند، موادی هستند که شرایط محیطی را حس کرده و 
حسی، نسبت به محیط عمل می کنند و یا اینکه شرایط محیطی را به خاطر می سپارند 
مواد هوشمند  مواد کرومیک جزء  باز می گردند.  به آن شرایط  مناسب  با محرک های  و 
تغییرات  می دهند.  نشان  خود  از  را  متفاوتی  رنگ  محیطی  تغییرات  با  که  می باشند 

محیطی می تواند شیمیایی، الکتریکی، نوری، مکانیکی و دمایی باشد.

کمو کرومیک فوتو کرومیک

ترموکرومیک

مواد هوشمند کرومیک

مکانوکرومیک

الکتروکرومیک
نور 
مرئی

نور 
مادون 

قرمز

الکترولیننانوذرات
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مواد حافظه دار
چنانچه بخواهید یک قطعه، در صورت تغییر شکل به راحتی به حالت قبل خود برگردد 
باید از موادی استفاده شود که حالت قبل از تغییر شکل را در حافظۀ خود داشته باشد. 
یکی از مواد طبیعی که این خصوصیت را در خود دارد ماده ای به نام »نیتینول« است که 

عملکرد آن به صورت زیر می باشد: 

است. گفت وگو کنید شده  داده  نشان  زیر  تصویر  در  حافظه دار  سیم های  کاربردهای  از  نمونه  یک 
دربارۀ نحوۀ عملکرد این سیم ها گفت وگو کنید.

سیم حافظه دار

نقطه ثابت

نحوۀ عملکرد سیم حافظه دار نیتینول

به شکل اولیه باز می گرددبه سیم حرارت داده می شود

شکل اولیه سیم بر اثر نیرو تغییر شکل می دهد
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به نحوۀ تولید واکسن و دارو فکر کرده اید؟ 
باشیم که سرعت  اینکه درختانی داشته  یا 
رشد آنها خیلی زیاد باشد و برای تولید کاغذ 
مجبور به قطع کردن درختان جنگل نشویم؟

یکی از مواد حافظه دار پیزوالکتریک ها هستند که در صنایع مختلف استفاده می شوند. تحقیق کنید
نحوۀ عملکرد آن مطابق شکل زیر می باشد:

1 در مورد کاربردهای پیزوالکتریک ها تحقیق کنید؟
2 نمونه هایی از مواد طبیعی را پیدا کنید که این خاصیت را داشته باشند؟

3  آیا به غیر از این مواد طبیعی، کامپوزیت یا نانوکامپوزیت هایی وجود دارند که این 
خاصیت را داشته باشند؟ کدام ذرات و مادۀ پایه این خواص را دارند؟

زیست فناوری

با توجه به جمعیت رو به رشد جهان، در اواسط قرن حاضر جمعیت جهان به دو برابر 
خود می رسد. باید ضمن صرفه جویی در استفاده از منابع موجود مثل انرژی، محصوالت 

کشاورزی، دامی و دریایی محیطی را برای افزایش آنها ایجاد کرد.

میدان الکتریکی به جسم اعمال شودجسم تحت نیروی مکانیکی
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»بیوتکنولوژی«  همان  یا  »زیست فناوری« 
از منابع  علمی است که به استفاده بهینه 
جهان  دقیق  مطالعۀ  وسیلۀ  به  طبیعت 
موجودات  سالمت  به طوری که  می پردازد؛ 

زنده، زمین و انسان ها تأمین شود.
ریز  موجودات  از  هدف  این  به  رسیدن  برای 
میکروسکوپی، گیاهان، جانوران و محصوالت 

مشتق شده از آنها استفاده می شود.

با توجه به مطالب صفحه قبل و اینکه مقدار خشکی در کره زمین مشخص است:گفت وگو کنید
بیشتری  دامی  و  بیشتر شدن جمعیت، چگونه می توانیم محصوالت کشاورزی    با 

داشته باشیم؟
باید  و  هستند  شدن  تمام  حال  در  آن  فراورده های  و  نفت  مثل  منابع  از    بعضی 
از علوم و چگونه می تواند به ما در این  جایگزینی برای آنها پیدا کرد. کدام یک 

زمینه کمک کند؟

تاریخی  سابقۀ  ایران  در  زیست فناوری 
شیخ  چون  دانشمندانی  به طوری که  دارد 
معروف  عاملی  بهاءالدین محمدبن حسین 
در  صفویه  دورۀ  در  بهایی«  »شیخ  به 
طراحی حمام از این فناوری استفاده کرده 
یک  به وسیلۀ  بهایی  شیخ  طرح  در  است. 

شعله شمع، حمام را گرم می کرده اند.
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زیست فناوری با موجودات زنده سر و کار دارد و به دنبال تغییر خصوصیات در مواد زنده 
می باشد پس شناخت سلول به عنوان کوچک ترین عضو یک موجود زنده ضروری است. 
باکتری ها موجوداتی تک سلولی اند که این تک سلول تمام عملکردهای آنها مثل تغذیه، 
دفع مواد زائد و تولید مثل را بر عهده دارد. بدن انسان از 50 تا 75 تریلیون سلول تشکیل 

شده است. 
از قسمت های مختلِف پوسته یا  شکل زیر سه نوع سلول مختلف را نشان می دهد که 

غشای سلولی، سیتوپالسم و هسته تشکیل شده اند.

DNA می باشند.  از شاخه  های  ژن ها مشخص کنندۀ صفات موجود زنده اند که بخشی 
تشکیل  کروموزوم  به هم  آنها  پیچیده شدن  از  و  دارد  قرار  درون هستۀ سلول   DNA
می شود. در نتیجه برای تغییر خصوصیات یک موجود زنده الزم است که ژن درون هسته 

سلول تغییر کند که از این اصل )دستکاری ژن ها( در زیست فناوری استفاده می شود.

باکتری سلول جانوری
هسته سلول هسته 

سلول

سلول گیاهی

هسته سلول

کروموزوم

سلول

DNA
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رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی مثل نفت و بنزین و ...، گران بودن و ضررهای ناشی 
انرژی ها ی  از  انسان ها به استفاده  از استفادۀ آنها مثل آلودگی محیط زیست، باعث شده 

تجدیدپذیر سوخت زیستی )انرژی پاک( روی آورند.
»  سوخت زیستی« از موجودات زنده و سوخت و ساز محصوالت فرعی )مواد زائد آلی یا مواد غذایی( 
تولید می شود. منابع » زیست توده« که در شکل صفحۀ بعد نشان داده شده است، سوخت  زیستی 

زیست فناوری و انرژی پاک

با توجه به اینکه جمعیت جهان هر روز رو به افزایش است، پس به غذای بیشتر، محیط زیست 
سالم تر و امکانات افزون تر نیاز است. زیست فناوری به عنوان یکی از راه حل های موجود، در 

شاخه های مختلف علوم زیستی )به شرح تصویر زیر( استفاده می شود.

داروسازی کشاورزی

محیط زیست

بعضی کاربردهای زیست فناوری

صنایع غذایی و دریا

پزشکی )ژن درمانی(
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می باشند. امروزه زیست فناوران از زباله هایی که در شهرها جمع آوری می شود و تهدیدی برای 
محیط زیست است، الکل تهیه می کنند. این الکل جایگزین مناسبی برای بنزین و سوخت های 

فسیلی است و در سیستم های حمل و نقل بسیاری از کشورها به کار می رود.
سوخت زیستی به سه دسته کلی بیو دیزل، بیو اتانول و بیو گاز تقسیم می شود که چرخۀ 

تولید این سوخت های دیزلی در شکل زیر نشان داده شده است.

بیوگاز بیواتانول

بیودیزل

انواع سوخت های زیستی

بیو اتانول

زباله های 
زیستی

زیست گاز 
حوضچه )بیوگاز(

تخمیر

مزرعه

روغن گیاهی

روغن گیاهی 
تصفیه شده

الکل

صنایع غذایی
بیو دیزلگلیسرولصنایع آرایشی

کربن دی اکسید

فتوسنتز

گیاهان روغنی
دانه ها

عصاره گیری پاالیش 
و تصفیه

خودروها

انرژی
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با توجه به شکل زیر و چرخۀ تولید سوخت های زیستی مختلف، در مورد مزایا و معایب 
استفاده از این نوع سوخت به جای سوخت های فسیلی در کالس گفت وگو کنید.

بیش از 70 درصد از سطح زمین را آب فرا گرفته است و این آب ها بیش از 80 درصد 
موجودات زنده را در خود جای داده اند. 

با توجه به موضوع فوق، دریا و موجودات زندۀ درون آن موضوع جالبی برای زیست فناوران 
ضد سرطان،  داروهای  مانند  خاصی  ترکیبات  دریا  موجودات  از  به طوری که  هستند، 

آنتی بیوتیک ها، مواد آرایشی، افزودنی های غذایی و ... ساخته می شود.

گفت وگو کنید

زیست فناوری و دریا

مزایا

معایب

..................................................

.................................................

..................................................

.................................................

خودرو با 
سوخت معمولی

گیاهان 
CO2 اتمسفریروغنی

انتشار CO2 از خودروهای سواری معمولی و بیودیزل

خودرو با 
مصرف مستقیم سوخت گیاهی

سوخت های 
فسیلی )نفت(
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»زیست فناوری دریایی« یکی از حوزه های در حال رشد در جهان است که با کمک آن، از 
موجوداتی مانند ماهی، جلبک و یا باکتری ها برای رسیدن به سه هدف کلی استفاده می شود: 

شیالت و پرورش آبزیان

زیست فناوری دریا

تولید فراورده های جدید ذخیره، حفاظت و مدیریت 
اکوسیستم های دریایی

آفت کش های زیستی

مواد آرایشی از جلبک های قرمز

داروی ضدسرطان و بیماری قلبی 
از جلبک

بهبود بهداشت و کیفیت پاک سازی لکه های نفتی
محصوالت دریایی

تکثیر زیاد و نمو سریع آبزیان 
دریایی

بیوماس  از  استفاده  با  انرژی  تولید 
دریایی

تصفیۀ زباله ها و فاضالب ها
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با توجه به شکل های زیر و توضیحات ارائه شده در مورد 3 هدف کلی زیست فناوری فکر کنید
دریا، مشخص شد که با استفاده از جلبک های موجود در دریا می توان در تهیۀ مواد و 
فراورده های جدید مثل مواد دارویی و آرایشی استفاده کرد. به نظر شما اگر مقدار این 

جلبک ها بر روی سطح دریا زیاد شود چه مشکالتی را می تواند ایجاد کند؟

با هماهنگی مدرسه از مکان های پژوهشی منطقۀ خود ) پژوهش سرای دانش آموزی، پارک 
علم و فناوری، پژوهشگاه ها و ... ( بازدید و درباره موارد زیر اطالعاتی را جمع آوری کنید.

با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای یک گزارش کامل را در قالب پرده نگار به 
هنرآموز خود ارائه دهید. 

پروژه پایانی
بخش

  چه نانو ذراتی در این مراکز تولید شده و کاربردشان چیست؟
  روش های تولید این نانو ذرات به چه صورت بوده و در کدام دسته قرار می گیرد؟

  دستگاه های شناسایی نانو ذرات و نحوۀ عملکردشان چگونه است؟
  در این مراکز، در کدام زمینه های زیست فناوری تحقیقات انجام می شود؟ دستاوردهای پژوهشی 

آنها در این زمینه را براساس توضیحات متخصصان و منابع علمی تشریح کنید؟
  زمینه های کاربردی انواع مواد هوشمند، مواد مرکب و نو ترکیب را در این مراکز بررسی کنید.

  براساس درس الزامات محیط کار چه مخاطراتی در هنگام آزمایش و کار با ذرات نانو، مواد هوشمند 
و حوزه زیست فناوری در این مراکز وجود دارد و راهکارهای مقابله با آن به چه صورت است؟

  با توجه به مطالعۀ فصل، بازدید و مطالب فصل دوم کتاب الزامات محیط کار، فناوری های )نانو مواد، مواد 
هوشمند و زیست فناوری( باعث ایجاد، تغییر و توسعۀ کدام فناوری ها در رشتۀ تخصصی تان شده است؟
  با توجه به جدید بودن این فناوری ها، در این زمینه شرکت های ایرانی چه دستگاه هایی را ساخته اند؟

  براساس بازدید انجام شده و مطالب این پودمان، از کدام یک از زمینه های اشاره شده می توانید در 
زمینۀ تخصصی تان استفاده کنید تا باعث بهبود عملکرد و یا یک ایدۀ جدید شود.
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الگوی ارزشیابی فناوری های هم گرا و مواد نوترکیب

عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

استاندارد نتایج
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

ب
فناوری هم گرا و مواد نوترکی

تحلیل نانو ذرات و مواد هوشمند 
نانو ذرات  این  به کارگیری  و 
در حوزه های مختلف و تأثیر 
انرژی پاک  بر  زیست فناوری 

و دریا

استفاده  و  به کارگیری  توانایی 
در  هوشمند  مواد  و  نانو ذرات  از 
حوزه های مختلف و تأثیر بر دریا 

و انرژی پاک با زیست فناوری

باالتر از 
حد انتظار

 تحلیل نانوذرات و تأثیر اندازه بر خواص مختلف
بهبود  برای  مختلف  حوزه های  در  نانوذرات    به کارگیری 

خواص
حوزه های  در  آن  کاربردهای  و  هوشمند  مواد    تحلیل 

مختلف
  تحلیل اثرات زیست فناوری بر حوزه های دریا و انرژی های پاک

3

در حد 
انتظار

 تحلیل نانوذرات و تأثیر اندازه بر خواص مختلف
بهبود  برای  نانو ذرات در حوزه های مختلف    به کارگیری 

خواص
حوزه های  در  آن  کاربردهای  و  هوشمند  مواد    تحلیل 

مختلف

2

کمتر از 
حد انتظار

1  تحلیل نانو ذرات و تأثیر اندازه بر خواص مختلف

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20
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انرژی های تجدیدپذیر
پودمان 4
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کاربردهای نوین گرمای خورشید در زندگی روزمره چیست؟چگونه با خورشید، شب را هم روشن کنیم؟

کاربرد های نوین زباله ها و ضایعات کشاورزی را می دانید؟چگونه می توان جریان باد را در زندگی به خدمت گرفت؟

وجود مناطق آتشفشانی چه ظرفیت هایی را برای کشور ایجاد می کند؟
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انرژی های تجدیدپذیر

امروزه انرژی فسیلی مقدار زیادی از سبد سوختی دنیا را تأمین می کند. با توجه به اینکه 
منابع انرژی فسیلی با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند، در آینده ای نه چندان دور 
چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. نسل فعلی وظیفه دارد به آن دسته از منابع انرژی که 
عمر و پتانسیل زیادی دارند و اساساً تجدیدپذیر هستند روی آورده و دانش خود را برای 
بهره برداری از آنها گسترش دهد. انرژی های نو الزاماً به معنای انرژی های جدید نیست 
و از قرن ها پیش بشر از آن استفاده کرده است. پیدایش آتش توسط انسان که مثالی از  
انرژی زیست توده است و یا گرمایش توسط پرتوی خورشید، شاید از نخستین کاربردهای 
انرژی های نو بوده اند؛ اما مقصود اصلی از کلمه نو به معنی »  نو شونده« است. ویژگی مهم 
این نوع انرژی ها تجدید پذیر بودن و از بین نرفتن آنها در چرخۀ طبیعت است. انرژی های 

نو انواع مختلفی دارد که مهم ترین آنها به شرح زیر است:

انرژی خورشیدی

انرژی باد

انرژی زیست توده

انرژی زمین گرمایی

 انرژی آبی 
)برق آبی، جزرومدی، اقیانوسی، امواج و ...(

انواع انرژی های تجدیدپذیر
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انرژی خورشیدی، منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در زمین است. این انرژی به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم می تواند به اشکال دیگر انرژی مانند انرژی گرمایی و الکتریسیته 
به  تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  گرمای خورشید  تبدیل  از  است پس  بدیهی  تبدیل شود. 
انواع دیگر انرژی به سادگی امکان پذیر است. به عالوه با بهره گیری از این انرژی، آلودگی 

محیط زیست به حداقل می رسد.
انرژی خورشید به عنوان یک منبع انرژی از امیدهای آیندگان است.

بخش اول: انرژی خورشیدی

اِشکال بزرگ کاربرد انرژی خورشیدی چیست؟ گفت وگو کنید

در هر ثانیه تقریباً 1020×1/1 کیلووات ساعت انرژی از خورشید ساطع می شود. تنها بیشتر بدانید
یک دو میلیاردم این انرژی به سطح بیرونی جو زمین برخورد می کند. این انرژی معادل 
1018×  1/5 کیلووات ساعت در سال است. به دلیل بازتاب، تفرق و جذب این انرژی توسط 

گازها و ذرات معلق در جو تنها 47 درصد آن به سطح زمین می رسد. بدین ترتیب انرژی 
تابیده شده به سطح زمین ساالنه حدود 1017× 7 کیلووات ساعت است.

100 تابش خورشید 
باالی اتمسفر

60% تابش یافته از 
جو و ابرها

16% جذب شده با 
اتمسفر

2% جذب شده 
با ابرها

س شده از ابرها
% منعک 4

س شده از اتمسفر
% منعک 7

س شده از سطح
% منعک 4

23% جذب شده با 
سطح 23% جذب شده با 

نفوذ در سطح

 %5
تابش یافته 

از سطح

65% تابش یافته
65% تابش یافته

35% انعکاس یافتهسطح زمین
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فناوری های استفاده از انرژی های خورشیدی
در حال حاضر کاربرد انرژی خورشیدی در سیستم های مختلف، به دو صورت کلی می باشد:

  آیا می دانید مصرف متوسط روزانه بنزین در کشور و در کل جهان چقدر است؟
این صورت  باشد، در  انرژی داشته  9 کیلووات ساعت  تقریباً  بنزین  لیتر    اگر یک 
انرژی روزانه تابیده شده به سطح زمین تقریباً چند برابر انرژی مصرفی روزانه بنزین 

در جهان است؟

نمودار زیر را در کالس کامل کنید. گفت وگو کنید

مزایای 
انرژی خورشیدی

امن

ارزانپاک

مستقیم
)استفاده از حرارت(

غیر مستقیم
)تبدیل به الکتریسیته(

انرژی خورشید

تحقیق کنید
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استفاده مستقیم از انرژی حرارتی خورشید
انرژی حرارتی خورشید در ابعاد غیر نیروگاهی )خانگی و صنعتی( و نیروگاهی به وسیلۀ 

سامانه های مختلفی بهره برداری می شوند.

انرژی حرارتی 
خورشید

نیروگاهی

نیروگاه حرارتی 
سهموی خطی

غیر نیروگاهی

نیروگاه حرارتی 
سهموی مرکزی

نیروگاه حرارتی 
بشقابی

آب شیرین کن 
خورشیدی

خشک کن 
خورشیدی

اجاق 
خورشیدی

گرمایش و 
سرمایش 
ساختمان

آب گرم ُکن
خورشیدی 

تقسیم بندی روش های استفاده از انرژی خورشید 

دمای مرکز خورشید حدود 20 میلیون درجه و دمای سطح خورشید تقریباً 6000 درجه بیشتر بدانید
)مانند  الکترومغناطیس  امواج  طریق  از  خورشید،  حرارتی  انرژی  است.  سانتی گراد 
نور مرئی و یا امواج فرابنفش( به جو زمین منتقل می شود. انرژی حرارتی خورشید در 

دو شکل کلی نیروگاهی و غیر نیروگاهی کاربرد دارد.
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کاربردهای غیر نیروگاهی سیستم حرارتی خورشیدی
آب گرم ُکن خورشیدی )صفحه خورشیدی(: در کاربردهای 
سیستم  اصلی ترین  آب گرم ُکن ها  خورشیدی  نیروگاهی  غیر 

مورد استفاده می باشند. بخش اصلی آب گرم ُکن خورشیدی، 
تابش  به وسیلۀ  که  است  جاذب1  خورشیدی  صفحات 

به یک سیال  را  و حرارت خود  گرم شده  خورشید 
صفحات  این  رنگ  می کند.  منتقل  جذب کننده 
پوشش  دارای  و  می شود  انتخاب  تیره  همیشه 

خاصی است که بتواند ضریب جذب انرژی را به حداکثر و 
ضریب پخش را به حداقل برساند.

Collector ـ1

با مراجعه به سایت سازمان انرژی های نو )سانا( درباره انواع آب گرم ُکن های خورشیدی 
برای منزل خود  را  آنها  از  استفاده  اقتصادی  بازار، تحقیق کرده و صرفۀ  موجود در 

بررسی کنید. نتایج را در قالب پرده نگار در کالس گزارش دهید. 

آب شیرین کن خورشیدی
اصول کار آب شیرین کنِ خورشیدی، ساده 
شیشه ای  سرپوش  دستگاه  این  در  است. 
فوقانی، سهم مهمی در عملکرد  در سطح 
اثرگلخانه ای گرم شده  با  دستگاه دارد.آب 
و پس از میعان بر روی شیشه، در مخزنی 

جمع آوری می شود.

با مراجعه به اطلس و نقشه های جغرافیایی، طول جغرافیایی شهر خود را به دست آورده تحقیق کنید
و با کمک سایت های نجوم تغییرات زوایای خورشید را در طول سال بررسی کنید. با 
استفاده از نتایج، زاویۀ مناسب برای نصب سامانه های خورشیدی در شهر خود را به دست 

آورید.

ساختار کلی سامانۀ آب شیرین کن خورشیدی آب دریا

کار در منزل

 آب  دریا

میعان بر روی شیشه شفاف
تابش خورشید

خروج پسماندها و امالح
 آب  شیرین
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در حال حاضر تأسیسات آب شیرین کن با سوخت حرارتی، یکی از پرمصرف ترین تأسیسات 
حرارتی در دنیا هستند و به دلیل هزینه های باالی آن، جز در مناطق خاص، کمتر کاربرد 

عمومی پیدا کرده اند.

ساخت دستگاه آب شیرین کن خورشیدی
آیا می توانید  برده اید.  این دستگاه پی  به ساز و کار  به تصویر صفحه قبل    با توجه 

دستگاهی با عملکرد مشابه بسازید؟
  ساده ترین روش، استفاده از یک ظرف آب نمک با درپوش کیسۀ پالستیکی است. 
کافی است در مرکز کیسه یک سنگ ریزه قراردهید تا قطرات آب شیرین میعان 
شده، سر خورده و در ظرف کوچک زیر آن قطره قطره جمع شوند. اگرچه آب جمع 

شده از این روش اندک است اما در مواقعی می تواند کارساز باشد.
با چه روش هایی می توان میزان آب شیرین به دست آمده از این روش را افزایش داد؟

خشک کن خورشیدی
به طور  شدنی  خشک  مواد  که  است  ترتیب  بدین  خورشیدی  خشک کن های  عملکرد   

مستقیم و یا غیرمستقیم از انرژی حرارتی خورشید استفاده می کنند.

و  آسان  آن  کاربرد  خشک کن مستقیم: 
ارزان است ولی در این سیستم راهی برای 
این  ندارد، در  کنترل درجه حرارت وجود 
روش اگر سبزی ها و میوه ها زیاد در معرض 
و  داده  رنگ  تغییر  باشند  خورشید  تابش 
از  را  خود  ویتامین های  از  زیادی  مقدار 

دست می دهند.

روش  این  در  غیر مستقیم:  خشک کن 
درجه حرارت قابل کنترل است و مواد غذایی 
به طور مستقیم با اشعه خورشید در تماس 
نیستند. در نتیجه رنگ آنها ثابت می ماند. 
گرم شده  هوای  عبور  با  وسیله  این  در 
توسط خورشید از درون محفظه، آب داخل 
از  مرطوب  هوای  و  تبخیر شده  محصوالت 

قسمت هواکش خارج می شود.

کار در منزل
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اجاق خورشیدی: اصول کار اجاق خورشیدی، جمع آوری پرتوهای مستقیم خورشید در یک 
نقطۀ کانونی و افزایش دما در آن نقطه است.

امروزه طرح های متنوعی از اجاق های خورشیدی وجود دارد که دو نمونۀ آنها شلجمی  و 
جعبه ای می باشد.

میوه های خشک شده اگرچه برخی از خواص میوه های تازه را ندارند، اما ماندگاری آنها تحقیق کنید
از تنقالت پرطرفدار محسوب می شود.  این محصول  باالست. در روزگار جدید  بسیار 
یک  راه اندازی  امکان  خورشیدی  خشک کن  میوه  یک  ساخت  با  آیا  کنید  تحقیق 

کسب و کار کوچک برایتان وجود دارد؟ هزینۀ ساخت نمونۀ مناسب چقدر است؟ 

اجاق خورشیدی َشلَجمی اجاق خورشیدی جعبه ای

 هوای تازه

ساختار یک خشک کن خورشیدی االکلنگی

خروجی هوای مرطوب
خشک کن و سینی ها
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یک اجاق جعبه ای خورشیدی بسازید.
وسایل الزم برای ساخت:

1  جعبه مقوایی
2  چاقو یا قیچی

3  فویل آلومینیومی
4  نوار چسب تمیز 

5  پالستیک بسته بندی

فاصله  به  را  مقوایی  جعبه  1.  در 
2 تا 3 سانتی متر از سه طرف 

بزنید. برش 

جدا شدۀ  بخش  داخلی  2.  قسمت 
تا  بچسبانید  آلومینیوم  را  در 
نورخورشید را درون جعبه بازتاب 

دهد.

6  کاغذ ضخیم یا مقوای ضخیم سیاه
7  روزنامه

8  یک قطعه چوبی یا خط کش پالستیکی
9  دماسنج

3.  قسمت خالی شده روی در جعبه 
را پالستیک بکشید تا گرمایی 
که از طریق بازتاب نور به درون 
آن  داخل  در  می رود  جعبه 

شود. محبوس 

تیره  رنگ های  اینکه  4.  به دلیل 
گرما را بهتر جذب می کنند و 
با  را  جعبه  کف  می دارند  نگه 

بپوشانید. سیاه  مقوای 

5.  برای عایق سازی جعبه روزنامه ها 
را لوله کرده و در چهار طرف کف 
آنها  اندازۀ  می دهیم.  قرار  جعبه 
باید طوری باشد که در جعبه 

بسته شود. به راحتی 

6.  خط کش را در بین بخش بریده شده 
و در حالت بسته قرار می دهیم تا 
پوشش آلومینیومِ درون جعبه، نور 

را به داخل جعبه بازتاب دهد.

7.  اکنون اجاق خورشیدی آماده و 
قابل استفاده است.

کار در منزل
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کوره خورشیدی:  کوره خورشیدی معموالً 
با استفاده از تعداد زیادی آینه، پرتوهای نور 
خورشید را جمع آوری کرده و مجموعه آنها 

را بر روی کوره می تاباند.
در شکل بزرگ ترین کوره خورشیدی جهان در 
کشور فرانسه، با دمای کانونی 3800 درجه 

سانتی گراد مشاهده می شود. 

روش های نیروگاهی استحصال انرژی خورشیدی
الکتریسیته استفاده می شود. در  برای تولید  انرژی حرارتی خورشیدی در نیروگاه ها  از 
این روش ابتدا انرژی خورشید به یک سیال با ظرفیت حرارتی باال منتقل شده و سپس 
در مبدل های حرارتی گرمای این سیال به سیال عامل دیگری منتقل شده و در نهایت 
این انرژی حرارتی در یک سیکل بخار تبدیل به انرژی الکتریکی می شود. دو نوع از این 

سیستم ها در تصویر مشخص است.

دریافت کننده مرکزیمتمرکز کننده خطی َسهَموی

دریافت کننده
صفحه بازتاب دهنده 
و متمرکزکننده نور 

خورشید

سیستم دنبال کننده 
جهت خورشید

دریافت کننده

برج
آینه های بازتابنده 

)هلیوستات(
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دربارۀ روش های دیگر استفاده از انرژی خورشیدی نظیر دودکش های خورشیدی1 و یا تحقیق کنید
دیوار خورشیدی ترومب2 اطالعاتی جمع آوری کرده و در کالس ارائه کنید. 

سیستم های فتوولتائیک
عبارت فتوولتائیک3 به معنای تولید الکتریسیته از نور است. در این روش با به کارگیری 
سلول های خورشیدی، انرژی حرارتی خورشید مستقیماً و بدون استفاده از سازوکارهای 

محرک به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

اصول کار یک سلول خورشیدی )فتوولتائیک(
عنصر  دومین  یعنی  سیلسیوم  از  که  می باشند  نیمه رسانا  نوع  از  خورشیدی  سلول های 
خورشیدی فراوان پوسته زمین ساخته می شوند. وقتی نور خورشید به یک سلول خورشیدی 
می تابد، به الکترون های آن انرژی بیشتری می بخشد. بدین ترتیب بین دو الکترود منفی 
)سیلیکون4 نوع n( و مثبت )سیلیکون5 نوع p( سلول خورشیدی اختالف پتانسیل بروز کرده 

و این امر موجب جاری شدن جریان بین آنها می شود.

Solar chimney ـ1
Trombe Wall ـ2
Photovoltaic ـ3

4ـ از ترکیب سیلسیم با برخی عناصر پنج ظرفیتی سیلیکون نوع n )منفی( به وجود می آید.

5 ـ از ترکیب سیلسیم با برخی عناصر سه ظرفیتی سیلیکون نوع p )مثبت( به وجود می آید.

نور خورشید

مصرف کننده

جریان 
الکترون

جریان حفره
نقطه اتصال

پرتوی نور )فوتون(

سیلیکون 
p نوع

سیلیکون 
n نوع
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معایب و عوامل محدودکنندۀ استفاده از انرژی خورشیدی
سلول های خورشیدی آثار مخرب زیست محیطی بسیار کمی دارند؛ زیرا هنگام بهره برداری 
هیچ ماده آالینده یا رادیواکتیوی در جو یا منابع آبی منتشر نمی شود و آلودگی صوتی 

نیز ندارند.
از معدود اشکاالت آنها اشغال فضای زیاد به نسبت انرژی تولیدی آنها است. )تقریباً به ازای 
هر کیلو وات، 15 مترمربع( مسئله دیگر سایۀ این سلول هاست که ممکن است روی زندگی 
جانوری و گیاهی تأثیر داشته باشد. تأثیر زیبایی شناختی این سلول ها نیز سلیقه ای است و 
می توان با طراحی مناسب از تأثیر نامطلوب آن کاست. دفع باتری های ذخیره کننده انرژی و 
سلول های کهنه ممکن است به دلیل وجود مواد سمی، آثار زیست محیطی داشته باشد که 

باید پیش بینی های مناسب برای بازیافت آن صورت پذیرد.
به طور کلی دالیل فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بی شماری وجود دارند 
که سهم انرژی خورشیدی در ربع قرن پیش رو را محدود می سازند. از مهم ترین موانع، 
یارانه ای است که به خصوص در کشورهای غنی از منابع فسیلی به سوخت های فسیلی 
تعلق می گیرد و سرمایه گذاری در بخش خورشیدی را با تردید مواجه می کند. به این 
ترتیب کاهش قیمت تجهیزات استحصال انرژی خورشیدی تنها راه عمومی شدن آنها 

خواهد بود.

فیلم نحوۀ ساخت خودروی خورشیدی را مالحظه کرده و با خالقیت خود نمونه ای کار در منزل
دیگر بسازید.

در این فیلم نحوۀ کار سلول خورشیدی را مشاهده می کنید.نمایش فیلم

مزایای استفاده از سیستم های سلول خورشیدی را بیان کنید. )حداقل 6 مورد( فکر کنید
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ایران، گفت وگو کنید کشور  دو   سوم  از  بیش  آسمان 
به شکل  است.  آفتابی  سال  300 روز 

روبه رو توجه کنید.
از  استفاده  برای  ایران     موقعیت 
انرژی های خورشیدی چگونه است؟
   آیا استفاده از انرژی های خورشیدی با 
توجه به هزینه های آن سودآور است؟ 
سایت  به  مراجعه  با  را  سؤال  )این 
شرکت توانیر و اطالع از تسهیالت 
برای  آن شرکت  از سوی  ارائه شده 
فتوولتائیک  سیستم های  راه اندازی 

پاسخ دهید.(

به  و  شده  اتمسفر  هوای  گرم شدن  موجب  زمین،  توسط  خورشید  تشعشعات  دریافت 
همین دلیل، هوا به سمت باال حرکت می کند. شدت این گرما در استوا جایی که خورشید 
عمود می تابد بیشتر از هوای اطراف قطبین جایی که زاویۀ تابش خورشید تند است و 
هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می شود. چگالی هوا با افزایش دما 
کاهش پیدا می کند. بنابراین هوای سبک تر استوا به سمت باال حرکت کرده و در اطراف 
پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در ناحیه استوا شده و موجب می گردد هوای 

سرد از قطبین به سمت استوا جذب شود.

نقشه تابش روزانه خورشید در ایران )پتانسیل انرژی 
خورشید برحسب وات ساعت بر مترمربع در روز(

انرژی خورشیدی تحقیق کنید از  توان  نانو در استحصال  به صورت گروهی دربارۀ کاربرد فناوری 
تحقیق کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

بخش دوم: انرژی باد

4500 4500
5250

5500
5250

5500
5750

5750

هوای قطبی

فرود هوای پُر فشار

صعود هوای گرم )کم فشار(

فرود هوای پُر فشار

صعود توده هوای گرم )کم فشار(

90̊
60̊

30̊

0̊

30̊

60̊
90̊
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در زمان تابش نور خورشید، هوای روی سرزمین های خشک سریع تر از هوای روی دریاها 
و آب ها گرم می شود. هوای گرم روی خشکی باال رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی 
آب، جای آن را می گیرد. این فرایند بادهای محلی را می سازد. این به آن معناست که 
در روز، از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی 
سریع تر از هوای روی آب خنک می شود، جهت باد برعکس می شود. بنابراین باد به علت 

تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید.

و  کشتی ها  آوردن  در  حرکت  به  برای  باد  انرژی  از  دریانوردان  گذشته  زمان های  در 
انرژی  قدیم  کاربردهای  جهان،  در  علم  پیشرفت  با  می گرفتند.  بهره   بادی  آسیاب های 
بادی کم رنگ تر شده است و انرژی مورد نیاز کشتی ها و آسیاب ها از برق تأمین می شود. 
امروزه از انرژی باد برای به چرخش درآوردن توربین های بادی استفاده و به وسیلۀ آنها 

برق تولید می شود.

صعود هوای گرمفرود هوای سرد

زمین نسیم از دریا به خشکی

دریا

فرود هوای سرد

زمین

دریا

صعود هوای گرم

نسیم از خشکی به دریا
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انواع توربین های بادی جدید و ویژگی های آن

  وابسته نبودن به جهت باد
  امکان نصب ژنراتور و جعبه دنده روی زمین

  راندمان باالتر
  توانایی کار با سرعت های پایین باد 

  هزینه نصب باال تر

درباره نقشه باد یک منطقه )نقشه ُرزباد1( تحقیق کرده و چگونگی استفاده از آن را تحقیق کنید
با چند مثال توضیح دهید. به نظر شما علت این نام گذاری بر روی چنین نقشه هایی 

چیست؟

Wind-Rose Plot ـ1



پودمان چهارم: انرژی های تجدیدپذیر

107

اجزای توربین بادی با محور افقی
اجزای اصلی توربین بادی با محور افقی شامل روتور، برج، سیستم انتقال قدرت، ژنراتور 

و سیستم کنترل می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

شفت اصلی گیربکس
ناسل بادنما

پرهبادسنج

هاب

گام پره

بلبرینگ اصلی

موتور یاو
ترمز

ژنراتور
سیستم 

خنک کننده

چرخ دنده یاو

مزایای انرژی باد:
1  نیاز نداشتن توربین های بادی به سوخت که موجب می شود ازمیزان مصرف سوخت های 

فسیلی کاسته شود؛
2  استفاده از انرژی باد کاماًل رایگان می باشد؛

3  قیمت انرژی حاصل از باد، در بلند مدت، در مقایسه با سایر انرژی های نو پایین است؛
4  استفاده از انرژی باد آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی کند؛

5  برای نصب نیروگاه بادی، زمین زیادی نیاز نیست.

در این فیلم می توانید فرایند تولید برق توسط توربین بادی را مشاهده کنید.نمایش فیلم

با توجه به فیلمِ فرایند تولید برق توسط توربین های بادی، چه مکان هایی برای نصب گفت وگو کنید
توربین های بادی مناسب ترند؟

با توجه به فیلم ساخت توربین بادی، توربین بادی بسازید. کار در منزل
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لغت »زمین گرمایی« ترجمه کلمه التین ژئوترمال1 است. در زبان یونانی کلمه ژئو2 به 
معنای زمین و کلمه ترمال3 به معنای گرمایی است.

انرژی زمین گرمایی، به روشی از استحصال انرژی می گویند که در آن از گرمای درون 
زمین برای تولید یا استخراج آب داغ، به حرکت درآوردن توربین های بخار و در نتیجه 
تولید برق استفاده می شود. معموالً مناطقی با پتانسیل استحصال انرژی زمین گرمایی، 

چشمه های آب گرم جوشان دارند.

بخش سوم: انرژی زمین گرمایی

Geothermal ـ1
Geo ـ2
Thermal ـ3

تهیه  گزارشی  ایران  گرم  آب  از چشمه های  اینترنتی،  و  کتابخانه ای  منابع  به وسیلۀ 
کرده، به کالس آورید.

در عمق پوستۀ زمین، دما به شدت باالست. منبع این گرما الیه ای از سنگ های مذاب به 
نام » ماگما« در هستۀ خارجی زمین هستند. ماگما در دمایی بین 1200 تا 1800 درجه 
سانتی گراد پدید می آید، اما هسته خارجی زمین دمایی حدود 4000 تا 5000 درجه 
از سطح خورشید هم داغ تر است. )دمای سطح خورشید از  سانتی گراد دارد که تقریباً 
3700 تا 6200 درجه متغیر است.( انرژی موجود در این الیه، منبع انرژی زمین گرمایی 
است. در شکل های زیر نام و ضخامت دمای الیه های مختلف زمین را مالحظه می کنید.

عمق الیه های مختلف زمین دمای الیه های درونی زمین

تحقیق کنید

km عمق برحسبC ̊ دما برحسب

2.000

4.000

6.000

4.000

5.000

سطح زمین
100 km
250 km

2570 km

2270 km

1210 km

جامد
خمیری

جامد

مذاب

جامد هسته

گوشته

پوسته
سنگ کره
خمیر کره

گوشته زیرین

هسته خارجی

هسته داخلی
شعاع کره زمین6400 کیلومتر{
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انیمیشن راجع به اعماق زمین، عمق و دمای الیه ها و جریان ماگمانمایش فیلم

انرژی زمین گرمایی منبعی نامحدود، مطمئن و اقتصادی است که به دلیل تولید اندک 
گازهای گلخانه ای یک انرژی پاک محسوب می شود. در 95 درصد موارد منبعی مطمئن 
برای تولید نیرو به شمار می رود و به دلیل قطع وابستگی به سوخت های فسیلی موجب رشد 

اقتصادی کشورها می شود.

با خالقیت خود مدلی از کره زمین و الیه های درونی آن بسازید )این مدل می تواند از کار در منزل
هر جنس و موادی حتی مواد خوراکی نظیر کیک و ژله هم باشد.(

فیلم راجع به گرم شدن کره زمین وگازهای گلخانه اینمایش فیلم

مرکز زمین )به عمق تقریبی 6400 کیلومتر( که در حدود 4000 درجه سانتی گراد بیشتر بدانید
حرارت دارد، به عنوان یک منبع حرارتی موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه 
حرارت 650 تا 1200 درجه سانتی گراد در اعماق 80 تا 100 کیلومتری از سطح زمین 
می شود. به طور میانگین، میزان انتشار این حرارت از سطح زمین که فرایندی مستمر 
است، معادل 82 میلی وات در واحد سطح است که با در نظرگرفتن مساحت کل سطح 

زمین، مجموع کل اتالف حرارت از سطح آن برابر با 42 میلیون مگاوات است.
محاسبات مشخص کرده است که انرژی موجود در 11 کیلومتر فوقانی پوستۀ زمین 

50 هزار برابر انرژی به دست آمده از تمام منابع نفت و گاز شناخته شدۀ جهان است.
ازجمله  زمین شناسی  پدیده های  اصلی  عامل  غیرعادی،  حرارت  میزان  این  واقع  در 
فعالیت های آتشفشانی، ایجاد زمین لرزه ها، پیدایش رشته کوه ها )فعالیت های کوه زایی( و 
همچنین جابه جایی گسل ها و صفحات قاره ای می باشد که کره زمین را به یک سیستم 
دینامیک تبدیل کرده و پیوسته آن را در معرض تغییرات گوناگون قرار می دهد. به وسیله 
یک سیال مانند بخار یا آب داغ یا هر دو، می توان این حرارت را به سطح زمین انتقال 

داد. از این انرژی گرمایی می توان در سطح زمین استفاده های متفاوتی کرد. 
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نواحی دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی در ایران

امروزه با ابزار و روش های علمی می توان محل مناسب استخراج انرژی زمین گرمایی را 
شناسایی و با حفاری چند کیلومتری1 به بخار و آب داغ دسترسی پیدا کرد. شکل باال 

مناطقی از کره زمین با پتانسیل زمین گرمایی رانشان می دهد.
در شکل زیر مناطقی که در ایران پتانسیل انرژی زمین گرمایی دارند را مشاهده می کنید.

بخش هایی از زمین که دارای انرژی زمین گرمایی هستند با رنگ قرمز مشخص شده اند.

1ـ  عمق چاه های زمین گرمایی از حداقل چند صد متر و تا حداکثر چهارکیلومتر است. گفته می شود 
چاه هایی به عمق 5 کیلومتر در کشور ایسلند درحال احداث است.
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مناطق مناسب برای انرژی زمین گرمایی
به طور کلی مناطقی از زمین که سه ویژگی مهم زیر را داشته باشند پتانسیل خوب؛ برای 

بهره برداری از انرژی زمین گرمایی هستند: 
)1ـ منبع حرارتی، 2ـ سیال حد واسط 3ـ محیط متخلخل(

1  منبع حرارتی: مواد مذاب یا سنگ های داغ مجاور آنها )به عنوان منبع حرارتی( باید 
به گونه ای نزدیک به سطح زمین قرار گرفته باشند که موجب گرم شدن آب های نفوذی 
شوند تا بتوان با حفاری چاه های تولیدی و استخراج سیال گرم به حرارت مطلوب رسید؛
2  سیال حد واسط: برای انتقال حرارت منبع حرارتی به سطح زمین وجود آب الزم 
است. آب های جوی، آب های ماگمایی و فسیل از جمله سیاالت انتقال دهندۀ حرارت 

در یک سیستم زمین گرمایی هستند.
3 محیط متخلخل: یعنی الیه های مختلف زمین خلل و فرج های زیادی داشته باشند 

تا آب های سطحی و نزوالت جوی به خوبی در زمین نفوذ کند.

بهره برداری از انرژی زمین گرمایی به دو روش امکان پذیر است.

کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی به معنی بهره برداری بدون واسطه از انرژی حرارتِی 
سیالِ زمین گرمایی است. 

در این روش دمای آب گرم، کمتر از 150 درجه سانتی گراد می باشد و برای موارد زیر 
استفاده می شود. با توجه به نوع کاربری، دمای آب گرم مورد استفاده متفاوت است که 

برای تنظیم دمای آب می توان آن را با آب سرد مخلوط کرد.

انواع روش بهره برداری انرژی زمین گرمایی

روش غیرمستقیم یا نیروگاهیروش مستقیم یا غیر نیروگاهی

گرمایش 
منازل

مراکز 
گلخانه ای

حوضچه های 
پرورش ماهی

استخرهای 
آب گرم

ذوب برف در 
معابر برخی کاربردهای 

مستقیم انرژی 

زمین گرمایی



112

انرژی  به  فرایندهایی  انرژی حرارتی سیال زمین گرمایی توسط  در کاربرد غیرمستقیم، 
الکتریکی تبدیل می شود.

محدودیت های نیروگاه های زمین گرمایی و مشکالت زیست محیطی آنها

دو مورد دیگر از کاربردهای آب گرم زمین گرمایی در روش مستقیم را نام ببرید. فکر کنید

حداقل ظرفیت 100 کیلو وات

احتیاج به منابع با دمای باال

مصرف برق زیاد در خود نیروگاه

هزینه سرمایه گذاری باال

انیمیشن نحوۀ تولید برق از انرژی زمین گرمایینمایش فیلم

پس از مشاهدۀ فیلم یک موتورگرمایی بسازید و با استفاده از بخار آب یک متحرک 
را به حرکت درآورید.

کار در منزل
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زیست توده ترجمۀ لغت انگلیسی بایومس1 می باشد و شامل کلیۀ اجزای قابل تجزیۀ زیستی 
از محصوالت، پسماندها و زائدات کشاورزی )شامل مواد گیاهی و دامی(، جنگل ها و صنایع 
وابسته و همچنین فاضالب ها و زباله های صنعتی و شهری می باشد. منشأ منابع فسیلی نیز 
منابع زیست توده می باشد ولی تفاوت آنها در این است که منابع فسیلی از منابع زیست توده 
ـ که در گذشتۀ بسیار دور زنده بوده اند )ده ها میلیون سال پیش(  ـ تحت شرایط فشار و دمای 

خاص حاصل شده اند.
تاریخ  دوره های  ابتدایی ترین  به  زیست توده  انرژی  از  استفاده  تاریخی  نظر  نقطه  از 
بازمی گردد. از زمانی که آتش شناخته شد، انساِن نخستین همواره چوب و برگ خشک 
درختان را به عنوان سوخت استفاده کرده و این چرخه تا قرن حاضر نیز ادامه داشته است.

بخش چهارم: انرژی زیست توده

Biomass ـ1

با توجه به شکل زیر چرخۀ زیست توده را در طبیعت شرح دهید.گفت وگو کنید

خورشید

احتراقاحتراق

رشد گیاهان

فرایند فتوسنتز

CO2

هیدروکربن
تولید طبیعی

تولید زیست توده
برداشت و تبدیل تولید سوخت 
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منابع زیست توده
منابع اولیۀ تولید بیوگاز:

1  زائدات و بقایای محصوالت کشاورزی، باغبانی و جنگلی؛
2  فضوالت دامی؛

3  پسماندهای تجزیه پذیر شهری؛
4  فاضالب های شهری.

زیست گاز
»زیست گاز« که به آن »گاز مرداب« نیز گفته می شود، یکی از عمده ترین حامل های انرژی 
ناشی از فرآوری منابع زیست توده می باشد. بیوگاز در اثر تخمیر فضوالت گیاهی و جانوری، 
دور از اکسیژن و در اثر فعالیت باکتری های بی هوازی تولید می شود که حدود  60 درصد 
شامل  آن  بقیۀ  می دهد.  تشکیل  است،  اشتعال  قابل  گاز  یک  که   )CH4( متان  را  آن  از 
حدود  30درصد کربن  دی اکسید )CO2( و درصد کمی از گازهای ازت اکسیژن، هیدروژن و 
هیدروژن سولفید )H2S( و رطوبت است. محصول جانبی و پس ماندۀ این فرایند هم کمپوست 
یا کودآلی مرغوب است که به دلیل غنی بودن ازت آن در کشاورزی ارزش و کاربرد خوبی 
دارد و می توان از آن به جای کودهای تجاری استفاده کرد. این گاز بویی قابل تشخیص )مانند 

تخم مرغ گندیده( دارد و نسبت به هوا سبک تر است.

دانه های گیاهی
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انواع فناوری های تبدیل زیست توده به انرژی
استفاده  به عنوان سوخت و منابع گرما،  از زیست توده،  تنها  انسان  در قرن های پیشین 
می کرد. از حدود یک قرن پیش توانست از برخی انواع زیست توده )نظیر کنجاله ذرت( 
اتانول و برق تولید کند. با پیشرفت فناوری در چند دهۀ اخیر، بشر توانست از این منبع 

غنی، زیست گاز، انواع کودهای شیمیایی و سایر فراورده های آلی را به دست آورد. 

دستگاه زیست گاز1 
دستگاهی است که می تواند تحت شرایط ویژه، مواد فسادپذیر گیاهی، حیوانی و یا انسانی 
نتیجۀ یک سلسله  در  و  نموده  تجزیه  می شود  نامیده  تخمیر  محفظه  که  مخزنی  در  را 
عملیات شیمیایی و بیوشیمیایی قسمتی از مواد آن را که کامالً تحت تأثیر عکس العمل های 

بیولوژیکی واقع می شوند به زیست گاز تبدیل کند. 
نتایج اصلی دستگاه های زیست گاز در سه قسمت اساسی خالصه می شود:

1  تولید گاز متان برای سوخت وسوز، روشنایی و تبدیل به انرژی مکانیکی و الکتریکی؛
به ویژه ازت و هوموس2 که  2  تهیه کود مناسب و بهداشتی نظیر فسفر، پتاسیم و 
در مقایسه با کودهای دیگر بسیار قوی بوده و از تخم گذاری بسیاری از انگل ها و بذر 

علف های هرز جلوگیری می کنند؛
3  کنترل آلودگی های زیست محیطی. این دستگاه با متمرکز کردن فضوالت انسانی 
و حیوانی در عمل تخمیر، از پراکندگی مواد در محیط جلوگیری می کند، از این رو 

روشی بسیار ارزان و مناسب برای تصفیۀ این گونه مواد به شمار می رود.

Biogas ـ1
Humus ـ2



116

به طورکلی سیستم های تولید بیوگاز 3 قسمت اصلی دارند که یا روی زمین یا زیرزمین بیشتر بدانید
بنا می شوند:

1  حوضچه و کانال ورودی؛
2  مخزن هضم کننده؛

3  حوضچه و کانال خروجی.

جانمایی یک سایت تولید بایوگاز از بایومس:

حرارت

برق

موتور
مخزن هضمکود خروجیتصفیه گاز

المنت حرارتی

بستر مواد آلی

 400C دمای مخزن
زیست گاز

همزن

ورودی مواد

حوضچه ورودی

مخزن هضم کننده

دستگاه هضم کننده

راکتور اولیه

راکتور ثانویه

حوضچه خنک کننده

ژنراتور

حوضچه خروجی
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مواد آلی را در حوضچۀ ورودی، به نسبت تقریباً مساوی با آب مخلوط می کنند تا رقیق 
شوند، آنگاه این مواد را از طریق لوله ای به مخزن تخمیر منتقل می کنند. در این مخزن با 
انجام فعل و انفعاالت شیمیایی بی هوازی، مجموعه ای از باکتری ها عملیات تخمیر و تولید 
گاز متان را انجام می دهند و گاز حاصله از قسمت باالیی مخزن )انباره گاز( جمع آوری 

شده و از آنجا به حوضچه و کانال خروجی منتقل می شود.
بقایای مواد آلی پس از تخمیر، به عنوان کودی مرغوب، در کشاورزی استفاده می شود.

اثرات زیست محیطی و اقتصادی استفاده از زیست گاز
استفاده از زیست گاز به جای منابع سوخت فسیلی متداول کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
)نظیر  گوگرد   دی اکسید، اکسیدهای نیتروژن و کاهش انتشار کربن( را در پی دارد و منجر به 
حفظ منابع سوخت های فسیلی می شود. تولید این گاز از زیست توده به دفع زائدات فاضالب 

و زباله های شهری کمک می کند.
تأثیرات استفاده از این فناوری را در زمینۀ اقتصادی، می توان چنین خالصه کرد:

   ایجاد درآمد از طریق فروش انرژی )زیست گاز، برق و حرارت( کود آلی و آب قابل استفاده 
در کشاورزی و توسعه فضای سبز؛

   جلوگیری از هزینه های دراز مدت بعدی نظیر آلودگی آب و خاک؛
   بهینه سازی خاک و افزایش بهره وری کشاورزی؛

   استحصال و امکان بازیافت مواد قابل بازیافت همراه زباله های آلی )نظیر شیشه، کاغذ 
و پالستیک(؛

   جلوگیری از توسعه محل های دفن زباله؛
   جلوگیری از خروج ارز برای خرید کود شیمیایی و کاهش تقاضا برای سموم دفع آفات.

تولید و استفاده از زیست گازنمایش فیلم

آیا می توان از زباله های تولید شده در مدرسه، بخشی از انرژی مورد نیاز را تأمین کرد 
و با این کار در کاهش زباله و هزینه های انرژی نقش مهم برداشت؟ طرحی از دستگاه 
مورد نظر خود را در نرم افزار طراحی ترسیم کرده و عملکرد بخش های مختلف آن را 

برای کالس توضیح دهید.

کار در منزل
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بخش پنجم: انرژی آبی

نیروگاه برق آبی
ـ  آبی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پتانسیل آب پشت یک سد  بیشتر نیروگاه های برق 
تأمین می کنند. در این حالت مقدار انرژی تولیدی از آب به حجم آب پشت سد و اختالف 
ارتفاع بین منبع و محل خروج آب سد وابسته است. درواقع میزان انرژی پتانسیل آب با 
ارتفاع آن متناسب است. سد کارون3 در استان خوزستان، یکی از سدهای برق آبی بزرگ 

کشور، در شکل مشاهده می شود. 

نیروگاه آبی

خطوط انتقال 
برون شهری

توربین
آبگیررودخانه

انباشت
آب

درباره مزایا و معایب نیروگاه های برق آبی در گروه خود گفت و گو کرده و به هر نمودار گفت وگو کنید
مواردی اضافه کنید.

مزایای نیروگاه های آبی

کنترل سیالب

ایجاد جاذبه های 
گردشگری

تولید برق بدون 
مصرف سوخت

تأمین آب شرب 
و کشاورزی

کاهش امنیت 
انرژی

هزینه اولیه باال تخریب 
محیط زیست

بستگی شدید 
تولید برق به 
میزان بارش

معایب نیروگاه های آبی

نیروگاه مولد
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نیروگاه تلمبه ذخیره ای
نوعی دیگر از نیروگاه آبی است. وظیفه یک نیروگاه آب تلمبه ذخیره ای پشتیبانی شبکه 
الکتریکی در ساعات اوج مصرف )ساعات پیک( است. این نیروگاه تنها آب را در ساعات 
مختلف بین دو سطح جابه جا می کند. در ساعاتی که تقاضا برای انرژی الکتریکی پایین 
است با پمپ کردن آب به یک منبع مرتفع انرژی الکتریکی را به انرژی پتانسیل گرانشی 
تبدیل می کند. درواقع در این نیروگاه ها به جای ذخیره انرژی برق، عامل به وجود آورنده 
آن )که همان انرژی پتانسیل آب در ارتفاع است( ذخیره می شود. در زمان اوج مصرف، 
آب دوباره از مخزن به سمت پایین جاری شده و با چرخاندن توربین آبی موجب تولید 
برق و رفع نیاز شبکه می شود. این نیروگاه ها با ایجاد تعادل در ساعات مختلف موجب 
بهبود ضریب بار شبکه و کاهش هزینه های تولید انرژی الکتریکی می شوند. سد تلمبه 

ذخیره ای سیاه بیشه در استان مازندران نمونه ای از این فناوری است.

در گروه خود فهرستی از 5 اقدام مفید برای کاهش مصرف برق در هنگام اوج مصرف گفت وگو کنید
تهیه کنید.

دریاچه باال

جهت شارش آب 

توربین و مولد انرژی الکتریکی

سد



120

نیروگاه جزر و مدی
از دیگر انواع نیروگاه های آبی می توان به نیروگاه های جزر و مدی اشاره کرد. همان طور که 
از نام این نیروگاه ها مشخص است، این نیروگاه ها نیروی موردنیاز خود را از اختالف ارتفاع 
آب در بین شبانه روز تأمین می کنند. منابع در این دسته از نیروگاه ها نسبت به بقیه کامالً 
قابل پیش بینی هستند. این نیروگاه ها همچنین می توانند در مواقع اوج مصرف به عنوان 

پشتیبان شبکه عمل کنند.

هنگام مد آب وارد می شود

توربین در دو جهت می چرخد و برق تولید 
می کند

هنگام جزر آب خارج می شود
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نیروگاه دریایی
امواج در اقیانوس بر اثر باد روی سطح اقیانوس تولید می شوند. یکی از انواع این سیستم ها 
به مار دریایی نوسان گر یا پالمیس1 معروف است. همان طور که در شکل مشخص است، 
روی  شناور  استوانه ای  توربین های  در  نوسانی  آمدن حرکت  به وجود  باعث  موج  انرژی 

سطح آب شده و تولید برق به همراه دارد.

Pelamis ـ1

روش های  درباره  است.  زیاد  آبی  منابع  از  استفاده  با  برق  تولید  روش های  تنوع 
استحصال انرژی دریا که در کتاب مطرح نشده است )نظیر جریانات دریایی، اختالف 
گرمایی، اختالف چگالی )شوری( و...( در قالب یک فایل پرده نگار گزارشی تهیه کرده 

و در کالس ارائه دهید.

تحقیق کنید
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با استفاده از منابع اینترنتی مثل سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر، دربارۀ استفاده 
از انرژی های نو در کشور تحقیق کنید.

نقشه  روی  بر  را  آن  حوزه های  می شوند؟  استفاده  تجدید پذیر  انرژی های  از  کدام یک 
مشخص کنید.

ظرفیت و پتانسیل تولید برق در هر یک از این حوزه ها چه مقدار می تواند باشد؟
با هماهنگی مدرسه یک بازدید گروهی از نیروگاه های انرژی تجدید پذیر در استان 
خود داشته باشید و گزارشی کامل از نحوه عملکرد، ظرفیت و پتانسیل انرژی تولیدی 

آن تهیه کنید.
با توجه به مطالبی که در کتاب الزامات محیط کار خوانده اید: 

   سلسله مراتب سازمانی نیروگاه را ترسیم کنید.
   چه روش ها و تجهیزات محافظتی در نیروگاه استفاده می شود؟

پروژه پایانی
بخش
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عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

استاندارد نتایج
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

انرژی های تجدیدپذیر

  تحلیل ظرفیت های استفاده 
محیط  در  نو  انرژی های  از 

اطراف
در  نو  انرژی های    کاربست 

زندگی

خالقانه  ساخت    توانایی 
سیستم های بهره برداری 

از انرژی های نو

باالتر از 
حد انتظار

  شناخت پتانسیل موجود در انواع انرژی های نو؛
  تمیز دادن روش های بهره برداری از آنها؛

  توانایی ساخت نمونه آزمایشگاهی توربین باد و فتوولتائیک؛
  توانایی ساخت نمونۀ عملی و نصب آنها در محیط )توربین 

باد، زباله سوز، آب گرمکن خورشیدی و...(.

3

در حد 
انتظار

  شناخت پتانسیل موجود انواع انرژی های نو؛
  تمیز دادن روش های بهره برداری از آنها؛

  توانایی ساخت نمونه آزمایشگاهی توربین باد و فتوولتائیک.
2

کمتر از 
حد انتظار

  شناخت پتانسیل موجود در انواع انرژی های نو؛
1  تمیز دادن روش های بهره برداری از آنها.

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20

الگوی ارزشیابی انرژی های تجدیدپذیر
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از ایده تا محصول
پودمان 5

تجاری سازی ایده

فرایند ایده تا محصول

ایده

ثابت شدن 
Concept

پایلوت 

صحه گذاری 

دانش فنی  B.P

تشکیل 
شرکت

طراحی محصول 
R&D نهایی

تولید 

توسعه بازار

ارزش افزوده 
اقتصادی
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آیا تکنیک های ایده پردازی را می شناسید؟ایده ها چطور به وجود می آیند؟

نحوة امکان سنجی بازار برای ایده های جدید چگونه است؟

چگونه یک ایده را به محصول تجاری تبدیل کنیم و بعد 
از آن به فروش برسانیم؟

امکان سنجی فنی و اقتصادی چیست؟
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مثالی از توسعه یک محصول

ایده یک تصور ذهنی است برای حل یک 
ایده ها،  نیاز.  برآورده کردن یک  یا  مشکل 
اّولین جرقه های ذهنی هستند که در مواجهه 
با نیازها و مشکالت در ذهن شکل می گیرند. 
این جرقه های ذهنی باید عملی و تبدیل به 

خدمت یا محصول شوند.

اید ه

بعد از اینکه یک ایده به نتیجه رسید و به محصول تبدیل شد، به مرور زمان نیاز به توسعة آن 
محصول احساس می شود. توسعه و ارائة محصول جدید، فعالیتی است که توسط شرکت ها 
برای معرفی محصوالت جدید تر به بازار انجام می شود. همیشه در هر کسب  وکاری برای 
پاسخ گویی به نیازها، وجود محصوالت جدید الزم است. ممکن است محصول امروزی شما 
از فناوری های قدیمی استفاده کند در حالی که شما به دنبال بخش های جدیدی در بازار 
را در محصول دیگری استفاده  از یک محصول  اینکه می خواهید بخش هایی  یا  هستید 

کنید. در چنین مواردی توسعة یک محصول جدید، راهکاری کارآمد است.
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در ابتدا برای جابه جایی و حمل بار از حیوانات استفاده می شد و در صورتی که بارها سنگین 
یا حجیم بودند مشکل به وجود می آمد. بعدها انسان ها بر اساس این احساس نیاز و مشکِل 
به وجوده آمده، به فکر ساختن گاری و سه چرخه افتادند. چرخ گاری و سه چرخه ها ابتدا 
ضربه  شدن  وارد  اثر  در  ساخته شده  اولیة  چرخ های  می شدند.  ساخته  چوب  و  سنگ  از 
می شکستند و در سرعت های باال مقاومت نداشتند. به مرور زمان و با پیشرفت فناوری، این 

چرخ ها تغییر کرده به شکل امروزی آن درآمدند. 
جنس چرخ های موتورها، خودروها و  وسایلی که امروزه برای حمل و نقل استفاده می شوند 

از جنس فلز و الستیک است و مقاومت بسیار زیادی در سرعت های باال دارند. 
این رشد و پیشرفت برای راحت تر شدن زندگی، همان » توسعه « است.

مفهوم توسعه

توسعه، رشد تدریجی در مسیر پیشرفته تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ تر شدن 
است.

یک محصول را در پیرامون خود انتخاب کرده، مدل قدیمی و توسعه یافتة آن را شرح 
دهید. این محصوالت از چه جهاتی با هم تفاوت دارند و از چه نظرهایی توسعه پیدا 

کرده اند؟ )این محصول می تواند یک کاالی فیزیکی یا یک خدمت باشد.(

گفت وگو کنید
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همیشه در هر کسب وکاری برای پاسخ گویی به نیازها، محصوالت جدید الزم است. ممکن 
است محصول امروزی شما از فناوری های قدیمی استفاده کند درحالی که شما به دنبال 
بخش های جدیدی در بازار هستید یا اینکه می خواهید بخش هایی از یک محصول را در 
محصول دیگری استفاده کنید. در چنین مواردی توسعة یک محصول جدید، راهکاری 
کارآمد برای شرکت و فرد است. در حوزۀ کشاورزی، در قدیم برای شخم زدن زمین از 
بیل استفاده می کردند که این یک پروسة طوالنی و وقت گیر بود که بعد از آن گاو آهن 

و ... به عنوان محصوالت جدید ارائه شدند. 

توسعة محصول جدید

به نظرتان چه نیازی به توسعة محصوالت داریم و استفاده از همان محصوالت قدیمی فکر کنید
چه ایرادی دارد که ما هر روز محصوالت جدیدتری را به بازار عرضه می کنیم؟
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مرحلة اول: کشف و شناسایی ایده
هم  ایده «  » تولید  ایده  شناسایی  و  کشف 
نامیده می شود. ایده ها بر اساس نیازها به وجود 
راه حل هایی  نیازها،  رفع  برای  می آیند. 
پیشنهاد می شود که باید پیگیر انجام دادن 

آنها شوید تا به نتیجة مطلوب برسید. 
همیشه شنیده اید که اولین قدم برای شروع 
هر کاری سخت ترین قدم است؛ اما به راستی 
چرا؟ چه چیزی باعث می شود که اولین قدم 
برای همه در شروع کار سخت به نظر بیاید؟

چه گفت وگو کنید از  محصول  یک  تولید  نظرتان  به 
یک  باید  حتماً  آیا  است؟  ممکن  طریقی 
محصول کامالً جدید به بازار عرضه کنیم 
در  تغییرات  با  می تواند  تولید،  اینکه  یا 
از  قبل  دهد؟  رخ  قدیمی  محصوالت 
اختراع برق، از شمع و آتش برای روشنایی 
استفاده می کردند و سال ها بعد از اختراع 
تولید شدند که  برق، المپ های رشته ای 
مصرف باالی انرژی داشتند. برای از بین 

بردن این عیب، المپ های کم مصرف و بعد از آن 3COB ،2SMD ،1LED و ... تولید 
شدند.

با یک نمونه از کاال یا خدمات پیرامون خود مثالی برای توسعه و تکامل بیاورید.

توسعه: از ایده تا محصول و فروش آن 

Light Emitting Diode ـ1
Surface Mount Device ـ2
Chips On Board ـ3

غربالگری ایده ها

نیاز

کشف و 
شناسایی ایده

ساخت طرح 
پایلوت

ثبت اختراع 
)داخلی ـ بین المللی(

تجاری سازی 
و فروش محصول
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در این مرحله شناخت راه جدید برای توسعة محصول قدیمی دنبال می شود که همانند 
هر راه ناشناختة دیگری به ایده و کشف آن احتیاج است.

تصور کنید یک محصول دارید و به دلیل گفت وگو کنید
بعضی مشکالت می خواهید آن را توسعه 
دهید. ایده هایی به ذهنتان می رسد. قبل از 
شروع، چگونه دربارۀ آن محصول شناخت 
پیدا می کنید؟ راه  های ممکن را در کالس 

بحث کنید.

از ایده دادن نترسیدبیشتر بدانید
قرار نیست چیزی که به ذهن شما می رسد 
بسیاری  باشد.  ایده  و خالقانه ترین  بهترین 
نظر  به  ساده  خیلی  شروع  در  ایده ها  از 
می رسیدند ولی با کار بیشتر بر روی ایده و 
پیاده سازی، به یک طرح بزرگ تبدیل شدند.

ایده پردازی،  در  است  بهتر  نتیجه  در 
و  بگذارید  کنار  را  کمال گرایی  وسواس  و 
یکی پس از دیگری ایده هایتان را امتحان 

کنید.

تصور کنید قرار است گوشی تلفن های همراه را توسعه دهید. در گروه خود ایده های 
انجام این کار را فهرست کرده و با سایر گروه ها به اشتراک بگذارید.)می توانید از شبکه 

اجتماعی که در پودمان دوم ایجاد کرده اید استفاده کنید.(

گفت وگو کنید
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تکنیک های ایده پردازی 
روش های مختلفی برای تولید ایده به کار می رود که در اینجا دو مورد از آنها را معرفی 

می کنیم.
تکنیک طوفان فکری

این  در  است.  ایده  پردازش  و  مسائل  راه حل  به  دستیابی  برای  شیوه ای  فکری،  طوفان 
ایده های  ارائة  به  و  دور هم جمع می شوند  دارند  ایده پردازی  استعداد  که  گروهی  شیوه، 
جدید می پردازند؛ هرچند در برخی موارد ممکن است برخی از ایده ها نامناسب و غیرقابل 

پیاده سازی باشند. 
در روش طوفان فکری چهار قانون اساسی را باید درنظر گرفت.

نظر تحقیق کنید کسب  متخصصان،  از  پرس و جو  به  می توان  ایده  تولید  برای  موجود  منابع  از 
مشتریان و پژوهش در مورد محصول اشاره کرد. 

برای شناخت  راه های جدید  و  ایده  به  آنها می توان  از طریق  روش های دیگری که 
محصول توسعه یافته دست یافت را شرح دهید و بگویید هر کدام از این روش ها چطور 

می توانند به توسعة محصول کمک کنند.

منابع الزم برای 
تولید ایده

پرس وجو از 
متخصصان

کسب نظر 
مشتریان

پژوهش در 
مورد محصول
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در روش طوفان فکری باید به همة افراد اجازه داد به راحتی نظرات و ایده های خود را 
بیان کنند و از محدود کردن آنها و زدن بعضی حرف ها خودداری کرد که در زیر به 7 

مورد ازآنها اشاره شده است.

7 موردی که در 
طوفان فکری نباید به 

زبان آورد

طرح و ایدة خود 
را بعد از جلسه 
مطرح می کنم

قرعه کشی کنیم که 
چه کسی ایده اش 

را بگوید

این ایده را قباًل 
ما مشغله داریم امتحان کرده ایم

پس با حرف های 
بیهوده وقت ما را 

نگیرید

ما باید از این 
جلسه یک ایدة 

ناب دربیاوریم

هر کسی در جای 
خود قرار گیرد

من جلسه را 
با مطرح کردن 

ایدة خودم 
شروع می کنم

چرخش آزاد اطالعات
هرچه ایده ها دور از ذهن تر و 

جسورانه تر باشد بهتر است.

ترکیب
اعضای تیم به ترکیب ایده ها 

و اصالح آنها ترغیب شوند.

انتقاد ممنوع
از ابراز قضاوت مخالف و ناسازگار 

باید تا مدتی خودداری شود.

کمیت
هرچه تعداد ایده ها بیشتر باشد 
مفید  ایده های  ظهور  احتمال 

بیشتر است.

12

34
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یخ های کار در کالس ذوب شدن  و  زمین  گرم شدن  مسئلة  شوید،  تقسیم  نفره  چند  گروه های  به 
و  بررسی،  گروه  در  را  آن  فکری  طوفان  روش  وسیلة  به  بگیرید.  نظر  در  را  قطبی 

راه  حلی برای آن بیابید.

مرحلة اول: آماده سازی گروه

مرحلة دوم: معرفی مشکل )مسئله(

مرحلة سوم: هدایت گفت وگو

و  نظرات  ارائة  شود؛  ثبت  تخته  روی  نظرات  همة  باید  گفت وگو  هدایت  در  نکته: 
ایده ها به صورت چرخشی و در هر مرتبه یک ایده باشد؛ در انتها دبیر جلسه ایده ها را 

جمع بندی و نتیجه گیری می کند.

تکنیک »پنج چرا«؟
تکنیک »پنج چرا« دقیقاً مثل چراهای مکرر کودک است که برای گسترش فهم خود از 
دنیای اطرافش از والدین می پرسد، با این تفاوت که در بزرگسالی باید یادگرفته ها را زیر 

سؤال برد تا به ایده های جدیدی رسید.
برای شناسایی و تعریف درست و کامل مسئله می توان از تکنیک »چرا« استفاده کرد. این 
تکنیک کمک می کند موقعیت و وضعیت را بهتر و روشن تر مشخص کنید و در فرایند 

آن به ایده های جدیدی برسید.
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در این تکنیک برای یافتن ریشه و علت اصلی و پایه ای مشکل باید پنج بار چرا پرسیده 
معلول علت های دیگری هستند که در  اولیه خود  به چراهای  مربوط  شود. جواب های 
پاسخ به چراهای بعدی آشکار می شوند. در این فرایند که به آن حرکت عمقی هم گفته 
می شود، بسیاری از عوامل دخیل در بروز مشکل آشکار شده و بینش جامعی از عوامل 

مؤثر در بروز مشکل به دست می آید.

یک مثال از تکنیک »پنج چرا«
مسئله: ماشین روشن نمی شود.

چرا؟ ـ شارژ باتری تمام شده است. )چرای اول(
چرا؟ ـ دینام از کار افتاده است. )چرای دوم(

چرا؟ ـ نوار تسمه دینام پاره شده است. )چرای سوم(
چرا؟ ـ عمر مفید نوار تسمه دینام مدت ها پیش به پایان رسیده بود ولی تسمه تعویض 

نشده بود. )چرای چهارم(
چرا؟ـ  ماشین براساس دستور العمل استاندارد و توصیه شده نگهداری نشده است. )چرای 

پنجم، یک دلیل ریشه ای(
احتمالی  )پاسخ  از سر گرفته شود.  استاندارد  بر دستور العمل  تکیه  با  ماشین  تعمیرات 

برای چرای پنجم(

1 چرا؟

2 چرا؟

3 چرا؟

4 چرا؟

5 چرا؟

عالئم: نتایج و خروجی های آشکار شده ناشی از 
مشکالت

مشکالت: شکاف بین آنچه اتفاق افتاده با آنچه 
باید اتفاق می افتاد.

علل ریشه ای: دلیل اصلی بروز مشکل که علت 
اولیه بوده و معموالً آشکار نیست.
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مرحله دوم: غربالگری ایده ها
غربالگری ایده ها در واقع به مفهوم انتخاب ایده های مناسب است. اما آیا به راستی تنها 

انتخاب ایدۀ مناسب کافی است؟ 
در حقیقت ما در این مرحله به دنبال انتخاب هوشمندانه هستیم و این به معنی توانایی 

دیدن انتهای مسیر در همین ابتدا می باشد.
برای هر چرایی باید یک چگونه ای هم وجود داشته باشد. در اینجا هم، ما به یک ابزار برای 

فرض کنید شما به عنوان یک شرکت خدماتی، قراردادی را اجرا می کنید که موفقیت فکر کنید
چشمگیری نداشته است.

با کمک تکنیک » پنج چرا«، علت رضایت نداشتن مشتری را بررسی و گزارش خود 
را مکتوب و راه حل های مناسب برای هر چرای خود را پیدا کنید.

با همراهی خانوادۀ خود برای حل یک مشکل که در پیرامونتان وجود دارد تکنیک های کار در منزل
طوفان فکری و »پنج چرا« را اجرا کنید و روند رسیدن به پاسخ را ارائه کنید.

ارائه تحقیق کنید در کالس  گزارشی  و طی  کرده  پژوهش  ایده یابی،  تکنیک های  سایر  مورد  در 
دهید.

تکینک »پنج چرا« را می توان برای حل طیف گسترده ای از مشکالت از قبیل خرابی خط 
تولید تا توسعة محصول استفاده کرد. این تکنیک ساده به سرعت، راهی برای حل یک 
مشکل پیش پای شما می گذارد. بنابراین هرگاه یک سیستم، فرایند یا هر چیز دیگری 
درست کار نکرد قبل از تالش برای حّل موقت و ظاهری مسئله، با استفاده از این تکنیک 

آن را ریشه یابی کرده و حل کنید.
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رسیدن به این ایدۀ هوشمندانه و آینده نگر 
احتیاج داریم که آن را با »   امکان سنجی« 

معرفی می کنیم.

است  الزم  ایده،  یک  اجرای  یا  محصول  یک  تولید  به  شروع  از  قبل  امکان سنجی: 
شرایط انجام پذیر بودن آن را بررسی کنید، 

تا بتوانید به تصمیم مطلوب برسید.
اولیه،  و  ساده  مفهوم  در  »   امکان سنجی«، 

بررسی شرایط و اوضاع است.

برای مثال توسعة، گوشی های موبایل را در نظر بگیرید. اگر به دنبال پیشرفتی تازه در 
آن باشید ابتدا باید شرایط را بررسی کنید تا با اقبال بازار رو به رو شوید. همان طور که 
می دانید همة محصوالت یا خدماتی که به بازار می آیند با فروش باالیی رو به رو نمی شوند 
و این دقیقاً به خاطر امکان سنجی نادرست است چرا که قبل از تولید محصول باید شرایط 
بازار و امکانات اقتصادی و فنی را در نظر گرفت که آیا شرایط برای تولید محصول وجود 

دارد یا خیر.

سه حوزه اصلی در امکان سنجی به شرح زیر می باشد:

امکان سنجی

امکان سنجی اقتصادیامکان سنجی فنیامکان سنجی بازار



138

امکان سنجی بازار
تا زمانی که احساس نیاز برای افراد به وجود نیاید محصولی با استقبال رو به رو نخواهد 
شد. برای مثال به دلیل وجود ترافیک در شهرهای بزرگ، فروشگاه های اینترنتی بیشتر 

استقبال می شود، چون از هدر رفتن وقت مردم جلوگیری می کنند.

نکتة قابل توجه آن است که تنها احساس نیاز، برای خرید یا تولید کافی نیست؛ الزمة 
خرید محصول، خواست و در نهایت توانایی فرد است.

واژۀ بازار در طول سالیان طوالنی معانی مختلفی داشته است. بازار به معنای اولیه خود، 
مکان فیزیکی خاصی است که در آن خریداران و فروشندگان برای مبادلة کاال و خدمات 
به دور هم جمع می شوند و محصوالت خود را ارائه می کنند ولی در حال حاضر این ارائة 

محصوالت با روش های دیگر مثل فروشگاه های مجازی و اینترنتی نیز انجام می شود.

کدام محصول یا خدمات در رشته تحصیلی شما در بازار از استقبال خوبی برخوردار است؟کار در کالس
چه عواملی در این استقبال تأثیرگذار می باشد؟ در گروه خود بررسی کنید.
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بر  آنها  نظر گرفتن  با در  بازاریابی، دربرگیرندۀ همة عواملی است که سازمان می تواند 
میزان تقاضای محصوالتش اثر بگذارد. که این عوامل عبارت اند از:

ترویج و تبلیغات قیمت

مکان عرضه

عوامل مؤثر در بازاریابی

نوع محصول
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امکان سنجی فنی
و  تجهیزات  بررسی  فنی،  بررسی  از  هدف 

امکانات اولیه برای شروع کار است.
فرض کنید می خواهید یک وسیلة الکتریکی 
استفاده  عمومی  به صورت  آن  از  و  بسازید 
نیاز  وسیله  این  ساخت  برای  قطعاً  کنید. 
به یک کارگاه دارید و اصطالحاً باید فضای 
کار را فراهم کرده باشید. حال بعد از فراهم 
مورد  چیزی  چه  کار  مناسب  فضای  شدن 

نیاز است؟ 
بدیهی است بدون وجود امکانات اولیه، دانش شما به ثمر نخواهد رسید؛ پس فراهم بودن 

امکانات )فضا، دانش، نیروی انسانی و ... ( و ماشین آالت الزمة کار است.

امکان سنجی مالی ـ اقتصادی
و  بازار  وضعیت  شما  که  کنید  تصور 
و  کرده اید  بررسی  را  فنی  زیر  ساخت های 
از امکان پذیر بودن آنها مطمئن شده اید. اگر 
کار خود را آغاز کنید و در میانة راه با کمبود 
می افتد؟  اتفاقی  چه  شوید  مواجه  بودجه 

محصول یا خدمتی که در بخش قبل مورد امکان سنجی بازار قرار دادید را در نظر تحقیق کنید
بگیرید. برای تولید این محصول یا انجام خدمت به چه امکانات اولیه ای نیاز است.

فهرستی از قیمت مواد تجهیزات و هزینه های جاری )اجاره بها، نیروی انسانی، آب و 
برق و...( محصول یا خدمت در نظر گرفته شده در بخش قبل را تهیه کنید.

  آیا قادر به تأمین هزینه های مورد نیاز برای اجرای این پروژه هستید؟ در صورت 
جواب منفی چه راه هایی را برای تأمین این هزینه پیشنهاد می کنید.
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بدون شک کار شما متوقف خواهد شد و بدتر آنکه وقت و انرژی صرف شده تا این زمان 
نیز تلف می شود به طوری که هر چه زمان پروژه طوالنی شود هزینه ها افزایش می یابند. 

پس دانستن شرایط و ضوابط مالی و اطمینان پیداکردن از آن اهمیت زیادی دارد.

به گروه های مختلف تقسیم شوید. هر گروه یک فعالیت تولیدی را انتخاب و آن را کار در منزل
و  امکان سنجی کند  را  فعالیت گروه مقابل خود  امکان سنجی کند. سپس هر گروه 

ببیند فعالیت کدام گروه قابل اجرا است.

مرحله سوم: ساخت نمونة اولیه یا پایلوت
از  اولیه  نمونة  یک  باید  مرحله  این  در 
نمونة  یک  اگر  زیرا  شود.  ساخته  محصول 
اولیه از محصول وجود نداشته باشد نمی توان 
کرد.  نظر  اظهار  آن  مورد  در  قطعیت  با 
نمونه های اولیه می توانند به جای ایده ها و 
نظرات، به آزمایش و ارزیابی پتانسیل بازار 
به صورت درست و عینی کمک کنند. اما در 

بسیاری از موارد، توسعه یک محصول بسیار سخت، پرهزینه و زمان بر است.
در این مرحله واحد تحقیق و توسعه )R&D(1، محصول را تبدیل به یک محصول واقعی 
می کند. برای توسعة یک نمونة اولیه، ممکن است که هفته ها، ماه ها یا سال ها زمان و صدها، 
هزاران و حتی میلیون ها دالر هزینه صرف شود. برای مثال به منظور طراحی یک خودروی 
جدید، ابتدا آن را با دست و نرم افزار طراحی و همة پارامترهای مؤثر در شکل و ظاهر آن را 
بررسی می کنند. سپس یک نمونه با ماکت ساخته می شود و بعد از آن، نمونة اولیه ساخته 
می شود و تمام آزمایش های مورد نیاز بر روی آن انجام می شود. در صورت نیاز، اصالح و بهبود 
بر روی نمونة اولیه انجام می شود تا به نمونة تکمیل شده نزدیک شود و وارد خط تولید شود.

Research and Development ـ1



142

است.  یافته  بهبود  تدریج  به  که  دارند  اولیه  نمونة  موفق، چندین  اختراعات  از  بسیاری 
این محصوالت قبل از معرفی رسمی به بازار و صرف حجم باالیی از سرمایة نقدی برای 
از یک گروه کوچک از مصرف کنندگان واقعی توسط  با استفاده  تولید، تبلیغ و ترویج، 

شرکت های تولیدکننده مورد آزمون قرار می گیرند.

مرحله چهارم: ثبت اختراع
در مرحله ای دیگر باید با مراجعه به مراجع 
رسمی و طی مراحل قانونی، ایده یا اختراع 
خود را ثبت کنید. اختراع در لغت به معنی 
چیزی نو انگیختن، ایجاد کردن، ساختن  و 
ساده  زبان  به  و  است  درآوردن  خود  از 
مشکِل  یک  جدید  راه حل  باید  را  اختراع 
فنی دانست. از دیدگاه برخی، اختراع یک 
حل  برای  عملی  روش  که  است  نو  ایدۀ 
فناوری  زمینة  در  مشخص  مشکل  یک 
یکی  فکری  مالکیت  حقوق  می دهد.  ارائه 
می تواند  که  است  زیرساخت هایی  از 
شرکت های  اقتصادی  موفقیت  ضامن 

دانش بنیان  و فناوری پژوهشگران باشد. 
حقوقی  حفاظت  140 کشور،  از  بیش  در 

اختراعات با ساز   و  کار ثبت اختراع تأمین می شود. در حقیقت ثبت اختراع، یک نوع سند 
می شود،  صادر  مکتوب  دستور  یک  به صورت  ذی صالح  مرجع  توسط  که  است  حقوقی 
به طوری که عموماً بر اساس آن، ِسمت، حق، انحصار، عنوان یا رتبه ای به کسی یا شرکتی 

اعطا می شود.
در حقیقت سیستم ثبت اختراع سبب تسهیل افشای اختراعات می شود و انگیزه های الزم 
را به مخترعان می دهد تا اختراع خود را در اختیار عموم مردم قرار دهند. اگر حفاظت 
حقوقی از اختراعات صورت نگیرد، مخترعان در اکثر موارد ترجیح می دهند که اختراع 

خود را مخفی نگه دارند. 
برای اینکه اختراعی ثبت شود اوالً، باید خود این اختراع دارای ویژگی هایی باشد و ثانیاً 

در زمینة آماده سازی تقاضانامة ثبت اختراع، باید الزاماتی رعایت شود.



پودمان پنجم: از ایده تا محصول

143

الزامات اختراع

موضوع مناسب

نو آوری سودمندی

غیر بدیهی بودن

شرایط اساسی اختراع عبارت اند از:

راه های تجاری سازی

تولید و بازاریابی محصول 
بر اساس اختراع توسط 

مالکین
فروش کامل حقوق لیسانس دهی1سرمایه گذاری مشترک

اختراع

License ـ1

مرحلة پنجم: تجاری سازی و فروش
جدید،  محصول  توسعة  برای  آخر  گام 
تجاری سازی است. معرفی محصول به بازار 
تبلیغات و  با هزینه های زیادی در ساخت، 
این شرکت است  بود.  ترویج همراه خواهد 
چه  در  را  محصول  بگیرد  تصمیم  باید  که 
محدوده ای  چه  در  و  فصلی(  )چه  زمانی 
)محلی، ملّی یا بین المللی( برای چه کسانی 

با چه استراتژی هایی رونمایی کند.
تجاری سازی به انتقال فناوری بسیار نزدیک است. به عبارت دیگر فرایند تجاری سازی، 
همان فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مانند مراکز رشد و پارک های علم 
و فناوری به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید است. در واقع تجاری کردن، فرایندی 
است که از طرح کردن و پروراندن یک ایده آغاز می شود و به سمت تولید )کاال و خدمات( 
پیش می رود و در نهایت به فروش آن می انجامد. امروزه چند راه برای تجاری سازی اختراع 

وجود دارد:
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به نظرتان کدام یک از راه های تجاری سازی کمترین و بیشترین سود را می تواند برای گفت وگو کنید
مخترع داشته باشد؟

شرکت های  یا  و  خدماتی  تولیدی،  سیستم  یک  از  نفره  چند  گروه های  قالب  در 
دانش  بنیان بازدید کنید و موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید. نتایج را به صورت 

پرده نگار در کالس ارائه کنید.
  نوع محصول تولیدی )کاال یا خدمات( سازمان یا شرکت را نوشته و مراحل توسعة 

محصول و رشد فناوری آن را از گذشته تا به امروز بررسی کنید.
  با یکی از روش های ایده پردازی اشاره شده در پودمان، این محصول را بررسی و 

بر اساس مشکالت موجود، ایده ای برای رفع آن پیدا کنید.
  ایدۀ پیشنهادی تان را از جنبه های مختلف امکان سنجی، با کمک مدیران سازمان  و 

هم گروهی هایتان مورد بررسی قرار دهید.
برای  ایمنی  نکات  الزامات محیط کار چه  ارائه شده و درس  به محصول    با توجه 

جلوگیری از مخاطرات موجود باید در نظر گرفته شود؟

پروژه پایانی
بخش
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عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

استاندارد نتایج 
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

از ایده تا محصول

تحلیل کلیة مراحل رسیدن یک 
ایده به محصول و تجاری سازی و 

فروش آن

توانایی به کارگیری فنون ایده پردازی و 
راهکارهای ساخت محصول جدید در 

رشتة تحصیلی خود

باالتر از 
حد انتظار

  تحلیل مراحل ایده تا محصول؛
  تسلط بر روش های ایده پردازی؛

  توانایی امکان سنجی بازار، فنی و مالی؛ 
  تحلیل پارامترهای مؤثر بر ساخت نمونة اولیه  و 

ثبت اختراع؛
  تحلیل روش های تجاری سازی و فروش محصوالت.  

3

در حد 
انتظار

  تحلیل مراحل ایده تا محصول؛
  تسلط بر روش های ایده پردازی؛

  توانایی امکان سنجی بازار، فنی و مالی.
2

کمتر از 
حد انتظار

1  تحلیل مراحل ایده تا محصول

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ واحد یادگیری از 3

نمرۀ واحد یادگیری از 20

الگوی ارزشیابی از ایده تا محصول
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فهرست رشته هایی که می توانند از این کتاب استفاده کنند،

نام رشتهردیفنام رشتهردیف

ماشین های کشاورزی9الکتروتکنیک1

تأسیسات10الکترونیک2

ماشین ابزار11الکترونیک و مخابرات دریایی3

متالورژی12شبکه و نرم افزار رایانه4

معدن13تربیت بدنی5

پویانمایی )انیمیشن(14تربیت کودک6

معماری داخلی15حمل و نقل7

نقشه کشی معماری16ناوبری8
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