


 ژه که تعطیلی آموزشگاههای حضوری در زمان کرونا نیاز به برنامه ریزی ویبا
جهت .قابلیت اجرای مجازی را داشته باشند، بیش از گذشته احساس میشود

بر تشکیل در مراکز دانشگاهی و شرکتهای معتتحقیقاتی تیمهای رفع این نیاز 
.گردیده تا سرفصل های مناسب برای دانش آموزان تعریف گردد



 ،دکتری انفورماتیک پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی
.لیسانس کامپیوتر و فوق هوش مصنوعی از دانشگاه علم و صنعت 

 1367کشوری در کنکور سراسری سال 64ی رتبه
 7۲دانشجوی نمونه کشور در رشته کامپیوتردر سال،
نفر اول کنکورهای ارشد و دکتری.
مؤلف بیش از پنجاه کتاب درسی در مدارس و دانشگاهها
استاد و معلم  نمونه در دانشگاهها و مراکز آموزشی مختلف
(قلم چی)معاونت چاپ کتابهای هنرستانی در کانون فرهنگی آموزش
تجربه مدیریت دبستان و هنرستان، مدیر نمونه در سطح مدارس سما در حوزه ی پژوهشی
۲۵وح سال سابقه ی تدریس از اول دبستان تا دوره ی دکتری دانشگاههای معروف و آشنایی کامل با تمام سط

آموزشی کشور و مشکالت عدم هماهنگی آموخته ها
 ،تدریس آنالین برای دانش آموزان و دانشجویان خارج کشور، قطر، ایتالیا، عراق...
مشاور مدارس معروف
وانانسالها تجربه ی تدریس مباحث آی تی و آزمون تیزهوشان  و همچنین مدیریت آموزشی ویژه ی کودکان و نوج
 سال سابقه۲0با تهران غرب استاد رسمی قطعی دانشگاه آزاد







. ده استطراحی شکودکان و نوجواناناست که براییک زبان برنامه نویسی تصویریاسکرَچ
به طور ۲007اسکرچ را طراحی نموده و در سال MITدانشمندان دانشگاه مطرح ام آی تی 

دند تا این دانشمندان دنبال راه کاری بو. رسمی و به صورت کامالً رایگان به دنیا عرضه کردند
بازی آنها با الهام گرفتن از روش. زبانی را طراحی کنند که کار کردن با آن بسیار ساده باشد

مچون ساخت سعی کردند مفاهیم اصلی برنامه نویسی را در قالبی کامالً بصری و هلگوکودکان با
د هم دانش آموزان به هیچ وجه نیازی به نوشتن حتی یک خط ک. یک خانه با لگو آموزش دهند

ختلف در برای تکمیل پروژه خود ندارند بلکه کدهای این زبان برنامه نویسی در قالب شکل های م
سال طراحی گردیده 16تا 8اسکرچ برای کودکان و نوجوانان . معرض دید کودک قرار می گیرد

نیز وجود دارد که  (Scratch Jr)اما نسخه دیگری از این برنامه با نام اسکرچ جی آر . است
نسخه ی جدید و . سال می باشد7تا ۵مختص رده های سنی پایین تر ، یعنی کودکان حدود 

ساالن آنالین اسکرچ امکان ساخت بازیهای کامالً حرفه ای و آنالین را در اختیار نوجوانان و بزرگ
.به زبان فارسی و یا انگلیسی فراهم کرده است









نفر است  و اگر در کالس از کمک معلم 10برای آموزش حضوری تعداد مناسب حدود 
.استفاده شود خیلی بهتر است

ت با هم اگر دو دوس. تعداد برای کالسهای آنالین آموزشی آی تی، دو نفر استبهترین 
ث افزایش باشند عالوه بر ایجاد انگیزه، انجام پروژهای مشترک و کمک به یکدیگر باع

ز با این حال اجرای کالسهای تک نفره و سه نفره نی. کیفیت آموزشی خواهد شد
.مناسب است

جلسه ی یک ساعته، بستگی به پیش 20تا 10تعداد جلسات آموزشی اسکرچ از 
ی از یک. زمینه و عالقه ی دانش آموزان به انجام پروژه های بیشتر در این محیط است

مزایای اصلی کالسهای خصوصی آنالین، تنظیم سرفصل و حجم و سرعت مطالب
.توانایی های افراد استمتناسب با آموزشی، 





به ان دانش آموزاست تا اضافی اساس نرم افزار اسکرچ با امکاناتی تکمیل شده بر محیطی ساده و 
ا ها رآن انواع برنامه های هوشمند را نوشته و یا سخت افزارها و ربات راحتی بتوانند با استفاده از 

 Makeل افزاری معروف مثهای سخت انواع کیت این نرم افزار قابلیت ایجاد ارتباط با . کنند کنترل 
block وArduino  افزودن کدهای دستوری امکان داشتن محیط کد نویسی را دارد و با

عاملها از ام بالک در تمامی سخت افزارها و سیستم. به برنامه فراهم نموده است وآردینو را نیز پایتون 
.قابل اجراستIOSجمله کامپیوتر شخصی، تبلت ، موبایل و نیز محیط ویندوز، اندروید و 

قابیلتهای می کند ، اما استفاده  Scratchبا محیطی یکسان از mBlockدر بسیاری از موارد
.بیشتری به آن اضافه شده است و به همین دلیل دوره ی آن پس از اسکرچ آموزش داده می شود

معروف ویسییک زبان برنامه نپایتون کهکدنویسیراحتی، محیط کاربران می توانند به ،در ام بالک
هم ا باست را بردهای کنترلی زبانی برای برنامه نویسی که Arduinoمحیط برنامه نویسی َاست و 

رای باشد، با همان فرمت دستورات اسکرچ بنیاز به تغییر نرم افزار بدون آنکهو ترکیب کرده 
. کاربردهای مختلف برنامه نویسی کنند 





mBlock خدمات شناختی مایکروسافت
Microsoft cognitive services

 Google deepو یادگیری عمیق 
learning  را دریک ابزار جمع نموده است  .

این ویژگی ها باعث شده  نوجوانان مطالب 
ه و از پیشرفته مهندسی را به سادگی یادگرفت

.  برنامه نویسی لذت ببرند 



رویکرد یک  STEM. را انجام دادSTEMام بالک محیطی است که می توان در آن آموزشهای 
از میان رشته ای برای آموزش دانش و مهارت در چهار رشته اصلی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات

ا در دنیای این چهار رشته اصلی بخش اعظم توسعه اقتصادی و نوآوری ر. سنین پایین به کودکان است
قصد دارد رویکرد جدیدی در صنعت آموزش اتخاذ کند که فراتر از STEM. مدرن شکل می دهند

افراد را ترغیب می کند تا از خالقیت، تفکر، دانش و  STEMعلوم . توانایی حفظ کردن حقایق رود
ا ام بالک، بتعداد جلسات آموزشی . مهارت های خود در موقعیت های دنیای واقعی استفاده کنند

ان جلسه ی یک ساعته، بستگی به پیش زمینه و عالقه ی دانش آموز20تا 5از پیش نیاز اسکرچ،  
.  به انجام پروژه های بیشتر در این محیط است



https://education.makeblock.com/steam/

https://education.makeblock.com/early-education/

https://education.makeblock.com/primary-education/

https://education.makeblock.com/lower-secondary/

https://education.makeblock.com/upper-secondary/

https://education.makeblock.com/resource/

https://education.makeblock.com/steam/
https://education.makeblock.com/early-education/
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https://education.makeblock.com/resource/




https://appinventor.mit.edu/



https://appinventor.mit.edu/
explore/ai2/tutorials









































.  دکه چگونه فکر کننمی آموزند با این کار ، زیرا کنندبرنامه ریزی همه باید بیاموزند که چگونه یک رایانه را » 
استیو جابز«   

استاد وینگ دکتر ۲006سال در . در یک مصاحبه به زبان آورد1۹۹۵استیو جابز این باور خود را در سال 
ار ببرای اولین کوتاه مقاله ای علوم رایانه دانشگاه کارنیگی ملون و مدیر مرکز تحقیقات شرکت ماکروسافت، در 

و با خواندن، نوشتن هم ردیف مطرح کرد و آن را می شناسیم مفهوم تفکر رایانشی را به شکلی که اکنون 
.، از مهار تهای اساسی هر فرد در نظر گرفتحساب

می دهد مسئله های شناختی و فنون حل مسئله است که به ما امکان مهارتهای از مجموعه ای تفکر رایانشی، 
ارائه دهیم که یک رایانه یا حتی یک گونه ای ممکن برای آنها را به راه حلهای کنیم و صورتبندی را پیچیده 

نرم مهندسان . به عنوان عامل پردازشِ اطالعات بتواند آن را درک و به طور ثمربخشی اجرا کندانسان دیگر 
.می کننداستفاده برنامه های رایانه ای برای نوشتن این مهارتها از افزار 

روزافزون مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که به طور مفهوم تفکر رایانشی از زمان مطرح شدن تاکنون 
ش آموز، بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله انگلستان، آمریکا، فرانسه، فنالند، استرالیا و سنگاپور، امروزه 
.افزوده اندرایانه و تفکر رایانشی را به برنامۀ درسی مدارس خود علوم 



Computational Thinking:      تفکر رایانشی شامل پنج راهبرد اصلی زیر است
کوچکمسئله های از مجموعه ای شکستن یک مسئلۀ پیچیده به : تجزیه

مسئله هایافتن الگوهای مشترک در : الگویابی
تمرکز بر جزئیات مهم و نادیده گرفتن اطالعات زائد: پیرایش
کوچک یا قواعد ساده تا رسیدن به راه حل نهاییراه حلهای طراحی و چینش گام به گام : الگوریتم
بازبینی فرایند حل مسئله و تالش برای بهبود راه حل: ارزیابی












