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 شناسایی

 مشکل

 خلق

هاایده  

 ایجاد 

حلراه  

 طراحی

 آزمایش

انتقال 

 نتایج

شرکت در 

 مسابقه 

ترسیم 

 نتایج 



  مقدمه

  

  تان را طراحی کنید.اید، وقت آن است که آزمایشرا اصالح کردهتان حلهاکنون که را

  توانید از آن استفاده کنید:ن مرحله، سه روش وجود دارد که میدر ای

  

 روش علمی 

  روش مهندسی 

 ايطرز فکر محاسبه 

  

هاي انجام نمونههایی از ثالتان انتخاب کنید. نگاهی به تفاوت بین روش و محلمبناي مشکل و راهترین روش را برشما باید مناسب

  تان به شما کمک کند.ندازید تا در انتخاب بهترین روش براي آزمایش ایدهابی شده

  

   



                                                                                                                            

طور هشما باید نشان دهید که چ

تواند اصلی می ياین نمونه

براي  رانتایجی تا  استفاده شود

 .دهدارائه تان حلحمایت از راه

 

و  شدهتر بنابراین، باید عمیق

 آزمایش کنید؟تان را حلراه

بررسیآوري و ها را جمعداده 

 کنید.

ه ـــافتن چــدنبال ی هــب

 روندهایی هستید؟

 خواهید آزمایش چه چیزي را

 کرد؟

 آیا آزمایشی وجود دارد که

بتوانید براي حمایت از 

 تان انجام دهید؟حلهرا

 رسیدن به چه  شماهدف

 نتایجی است؟

مدل فیزیکی از توانید یک می

 ؟                بسازیدتان حلراه

کاري باشد. يشاید یک نمونه 

شاید اثبات مفهومی باشد.  

حل با اي براي تجسم راهشیوه -

 استفاده از مطالب.

 

طور هشما باید نشان دهید که چ

استفاده تواند می آزمایشاین 

براي حمایت از  رانتایجی تا  شود

 دهد.ارائه تان حلراه

 

طور هشما باید نشان دهید که چ

استفاده تواند می تانپروژهاین 

براي حمایت از  رانتایجی تا  شود

 .دهدارائه تان حلراه

 

 حلیلت                                           آزمایش                                                                                   ي اصلینمونه                  



  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

 ايطرز فکر محاسبه

تان به عنصر حلشاید متوجه شوید که راه

نداشته، اما درعوض فیزیکی یا ساختن نیاز 

تر نیاز داشته تحلیل بیشو  تحقیق ،به تفکر

باشد. فقط به خاطر داشته باشید که باید 

تان داشته حلنتایجی براي حمایت از راه

 باشید.

 روش علمی

توانید یک آزمایش مناسب انجام دهید می

ها تان باشد. آزمایشحلکه مرتبط با راه

مت و امنیت باید از مقررات مربوط به سال

علمی گوگل  يمدرسه و قوانین جشنواره

 پیروي کند.

 روش مهندسی

وما نباید یک مدل کامال اصلی لز ينمونه

باشد، عالی طور اینهر چند اگر -عملی باشد 

معمولی درست شود  يتواند از اشیااست. می

 ياي براي تجسم بهتر نحوهو صرفا شیوه

 مفهوم) باشد.تان (اثبات یک حلکارکرد راه

 آزمایش                                                                         تحلیل                              ي اصلی                  نمونه                  



  کند؟تان کدام روش را دنبال میحلراه

  

  تان را انتخاب کنید:حلروش براي آزمایش راهترین مناسب

  

  مهندسی 

  علمی 

 ايمحاسبه 

 

  

  

 



  روش مهندسی 

  یک مـــدل فیزیکی از  اگر نیاز دارید

  تان براي آزمایش آن بسازید، حلراه

  تفاده کنید.ـباید از روش مهندسی اس

   ایشِــلی یا آزمــاید یک مدل عمــش

  سم کردن ــاي براي مجشیوه ،مفهومی

 باشد. حل با استفاده از مطالبراه

   

  .مشکل را تعریف کنید

  .هایتان تحقیق کنید هدر مور د داد

  .نیازها را تعریف کنید

حلی را  هفکر ، ارزیابی و سپس را

  .تعیین کنید

  .حل را ایجاد کنیدي اصلی راهنمونه

  .آزمایش کنیدحل را راه

کند یا دي تامین میتاححل نیازها را راه  ؟کندحل نیازها را تامین میراه

  ؟کنداصال تامین نمی

 انتقال نتایج 

 

برمبناي تحقیقات صورت گرفته، 

تغییراتی در طراحی صورت دهید، 

وجود آورید، دوباره هاصلی را ب ينمونه

بررسی آزمایش کنید و نتایج جدید را 

 کنید.

 



  روش علمی

  تان را آزمایش کنید، حلاز دارید راهـــاگر نی

  باید از روش علمی استفاده کنید. 

 بینی، ایش یک پیشــــروش علمی براي آزم

  آید،وجود میهکه برمبناي شواهد تحقیقاتی ب

  کاربرد دارد.

  

  

  

   

  .یک سوال بپرسید

  .هایتان تحقیق کنیددر مور د داده

  .سازي کنیدفرضیه

 آزمایش انجام دهید 

 بله 

گیري ها و نتیجههتحلیل داد  

 ؟کندحدي رد مینتایج، فرضیه را کامال یا تا

 

  ؟کندنتایج فرضیه را ثابت می

 انتقال نتایج 

مراحل را مجددا 

بررسی و تکرار 

 .کنید

 
 خیر 

از این نتایج براي شکل 

بخشیدن به یک آزمایش 

 جدید استفاده کنید. 

 

؟ : آیا عملی استبررسی کنید  



  ايمدل طرز فکر محاسبه

  گیرد.د و مورد استفاده قرار میکنتان را تحلیل میآزمایش پروژه ،دست آمدهب هایتاناین مدل وقتی داده

 

  

  

 
 
 
 
 

   

 تجزیه

تر به مشکالت بزرگ يتجزیه

تر و قابل مشکالت کوچک

 تر.مدیریت

 شناخت الگو

را  هابه دنبال الگوها باشید و آن

 .تجزیه و تحلیل کنید

 هاالگوریتم

هاي گام به با استفاده از آموزش

 ایجاد کنید.حل را گام، راه

 جداسازي

گونه اطالعات غیرضروري را هر

فیلتر  تبراي تمرکز بر مشکال

 .نمایید



 یند طراحی تکراريآفر

 

تا  رود وطراحی تکراري در تمام متدها به کار می

به تصحیح مداوم حل را بیابید، زمانی که بهترین راه

  کند.کمک می

  

بار تکرار کنید توانید مراحل را بیش از یکشما می

حل عالی دست تا مطمئن شوید که به متد و راه

هایی از هر تکرار یادداشتتواند شما میاید. یافته

  . بردارید

چه چیزي تان، مهم است ببینید نتیجه هنگام نوشتنِ

 !عملی است و چه چیزي نیست

  



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .مشکل را تعریف کنید

هایتان تحقیق د دادهردر مو

  .کنید

  .نیازها را تعریف کنید

، ارزیابی و سپس فکر

  .حلی را تعیین کنیدراه

اصلی راه حل را  ينمونه

  .ایجاد کنید

  .حل را آزمایش کنیدراه

حل نیازها را تامین هرا

  ؟کندمی

حدي تامین تاحل نیازها را راه

  ؟کندمی کند یا اصال تامین نمی

 انتقال نتایج 

برمبناي تحقیقات صورت 

گرفته، تغییراتی در طراحی 

اصلی  يصورت دهید، نمونه

وجود آورید، دوباره هرا ب

آزمایش و نتایج جدید را 

 بررسی کنید.

 

 یک سوال بپرسید. 

  .هایتان تحقیق کنیدهد دادمور در

سازي کنید. فرضیه  

 آزمایش انجام دهید. 

گیري ها و نتیجهتحلیل داده  

 ؟کندنتایج، فرضیه را کامال یا تاحدي رد می

 

کند؟ نتایج فرضیه را ثابت می  

 انتقال نتایج 

مراحل را مجددا 

بررسی و تکرار 

 کنید 

 
 خیر 

از این نتایج براي 

شکل بخشیدن به یک 

آزمایش جدید 

 استفاده کنید. 

 

 بررسی کنید: آیا عملی است؟ 

 بله 



   .د (روش) خود را انتخاب کنیدتُمِ

باشد پس در تان حلترین متد براي راهباید متدي را انتخاب کنید که عملی

ها را ترکیبی از آنتوانید میشما  . براي این موضوع،انتخاب آن دقت کنید

  کنار هم قرار دهید.
  

  

  مهندسی 

 علمی 

 محاسبه اي 

 

   



 

  گام بعدي چیست؟

عالی است. این تان چیست، دانید قدم بعدياگر می

دسترس در آموزي زیادي اما اگر منابع دانش

تان کمک کند، که به شما در انجام پروژه ندارید

تان را براي شروع اصالح Cubing مکعب یا  بخش

  امتحان کنید!
  

 

مطالب و 

 موضوعات

بندي  زمان تخصص  متد یا روش   آزمایش کردن  

و دالیل آن 

 خالف آن

 


