
 

 

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

 اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهدفتر تاليف كتاب

 گروه درسي كار و فناوري

 

 به نام خدا

 

بسته اثر در قالب  813فناوری با همکاری دبیرخانه کشوری درس مذکور به نمایندگی از دفتر آموزش های دوره اول متوسطه با دریافت  و سومین جشنواره تالیف پروژه های استانی کار

 های اول وبه جشنوارهطرح های ارسال شده نسبت  کمی و کیفیو پس از چهار مرحله داوری برگزار گردید. با توجه به رشد  (فیلم و عکس تالیف، ،یاددهی یادگیری )شامل : پروژه

از طریق سامانه پایش  همکاران برگزیده ارسال خواهد شد و حق التحقیق این آثار نیز دیرنامه های آثار منتخب برایبا حمایت و همکاری دفتر آموزش های دوره اول متوسطه تق ،دوم

طرح های برگزیده سه جشنواره برگزار شده، با تایید کمیسیون برنامه ریزی و تالیف  از ذکر استواریز می گردد. قابل  همکاراناین به حساب  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 داری خواهد شد.در بسته های آموزشی این درس بهره بر ،فناوری و درس کار

اول متوسطه و تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، به همین منظور از همه عوامل سهیم در برگزاری این جشنواره )مدیران و کارشناسان محترم دفاتر آموزش های دوره 

ق، مدیران و کارشناسان محترم سازمان اعضای محترم دبیرخانه کشوری کار و فناوری، داوران و مشاوران محترم جشنواره، سرگروه های محترم درس کار و فناوری در استان ها و مناط

 مه دبیران کار و فناوری شرکت کننده در این جشنواره قدردانی می شود.پژوهش و برنامه ریزی آموزشی( و همچنین ه

  



 

 

 كار و فناوري پروژه هاي سومين جشنواره استاني تاليف اسامي برگزيدگان

 مدرسه شهرستان استان نام خانوادگي نام رديف
كد 

 طرح
 عنوان پروژه

 ممقان دوزی 008.0 آقاجانشهید  خسروشاه-تبریز آذربایجان شرقی اژدرزاده خسروشاهی نجیبه 1

 نقطه کوبی روی بشقاب سفالی 010.0 دبیرستان نمونه دولتی فاطمیه 4ناحیه -تبریز آذربایجان شرقی ملکی گرگری الهامه 2

 مینی دریل رومیزی 014.0 شهدای هفت تیر باشماق شهرستان میانه آذربایجان شرقی پویان بهرنگ 8

 دکوپاژ روی انواع سطوح )کسب و کار( 018.0 نمونه دولتی معراج و غیر انتفاعی نابغه تبریز شرقیآذربایجان  بوستانی ماوی لیال 4

 (ProShow Producerپروژه آموزش نرم افزار ) 020.0 قدسیه سیوکی تربت حیدریه خراسان رضوی شیوخی عفت 5

 بافت سبد با نخ قیطان 023.0 پروین اعتصامی کنگان بوشهر اسیری حنانه 6

 طراحی و ساخت کیف )کف بافی( 027.0 نمونه دولتی حضرت زهرا مشهد خراسان رضوی افشارنقندری صدیقه 7

 قاب با مالت -حوضچه  -معرق کاشی  028.0 شاهد فرزانه مبارکه اصفهان ایزدی دهنوی مرجان 3

 ساخت تسبیح با هسته خرما 030.0 حضرت مریم کنگان بوشهر رجبی پور خدیجه 9

 چراغ دو منظوره 064.0 الزهرا)س( حسن سرا رودسر گیالن داداشی نیاکی فاطمه 11

 پرورش قارج خانگی 066.0 شاهد عفاف اهواز خوزستان رسولی پور میترا 11

 تابلو معرق کاشی 069.0 رودکی کنگان بوشهر آرون الهه 12

 چراغ خوابطراحی و ساخت  082.0 هنرستان شهید رجایی یزد یزد روشن بخش یزدی احمد 18

 طراحی و ساخت قاب آیینه معرق کاشی 087.0 شاهد شهید یعقوبی اردبیل اردبیل احمدی فریبا 14

 صداگذاری روی فیلم کوتاه 094.0 شاهد حقیقی پاک کرمانشاه کرمانشاه یگانه صالح پور طاهره 15

 تلفیقی تابلو 095.1 دبیرستان فرزانگان دکتر شاهی یزد یزد کرم پناه خویدکی نرگس 16



 

 مدرسه شهرستان استان نام خانوادگي نام رديف
كد 

 طرح
 عنوان پروژه

 شیری لیال 17
ی شهرستانها

 استان تهران
 طراحی و ساخت قاب عکس 103.0 طاهرین کهریزک

 سیلندر 4ماکت موتور  128.0 علی ابن موسی الرضا )ع( اصفهان اصفهان قربانی سعید 13

 مددی آورگانی مجید 19
چهارمحال و 

 بختیاری
 wordآموزش نرم افزار  130.3 شهید محمدی جوانمردی خانمیرزا

 سوخته نگاری 138.0 نخبگان سمنان سمنان شاهی مهناز 21

 دغاله 171.0 هیئت امنایی پروین اعتصامی بوشهر بوشهر غریبی رویا 21

 فسا فارس صمدی شهناز 22
دبیرستان شاهد )آیت اهلل هاشمی 

 رفسنجانی( 
 قاب عکس الکترونیکی 176.0

 مشبك سازی با طرح اسلیمی 179.0 دبیرستان دوره اول زکیه سنندج کردستان قربانی لیال 28

 تابلو معرق ساقه گندم 182.0 دبیرستان هاجر داالهو کرمانشاه زارعی سرچقا معصومه 24

 پروژه سازمانی 191.0 دبیرستان عطیه مشهد خراسان رضوی نقابی قوچان عتیق اکرم 25

 شبکه های اجتماعی 192.0 دکتر اقبالی رشتخوار خراسان رضوی خاک نژاد حسین 26

 ساخت ماکت ترمز هیدرولیك 209.0 شاهد امام علی )ع( بجنورد خراسان شمالی حسینی سیدروح اهلل 27

 طراحی و ساخت بروشور با واژه پرداز 232.0 شبانه روزی حضرت زینب )س( خوسف خراسان جنوبی زارعی معصومه 23

 تولیدات نمدی 251.0 پاسداران درگز خراسان رضوی جابلی رقیه 29

 رشته خوشکار؛ سوغات گیالنی در سفره ایرانی 271.0 شهدای سسمس صومعه سرا گیالن خاقانی سیدمحمدرضا 81

 


