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 شناسایی   

 مشکل

 خلق

هاایده  

 ایجاد 

حلراه  

 طراحی

 آزمایش

 انتقال

 نتایج

شرکت در 

 مسابقه 

ترسیم 

 نتایج 



 مقدمه
  

  اید.آموخته ، تنها موضوع باقی مانده، بررسی آن چیزي است کهیدیند حل مشکل را طی کردآمراحل فر تمام کهحاال 

  

  مراحل زیر را داشته باشید: ،باید در هر مرحله

 کردید مشخصکه  را مشکلی هايهآموخت.  

 حلی که انتخاب کردیدهرا.  

 روشی که دنبال کردید.  

 آزمایشی که انجام دادید. 

 آوري کردیدنتایجی که جمع.  

  کنید.و تفکر که روي این موارد تعمق آن است  اکنون وقت- 

   



 مطالعه کنید.این اسالیدها را  ،گیرينتیجه ترسیمِ يبراي پی بردن به نحوه

 

 دست آورید، وصل کنید.هحلی که بتان را به راهگیري، نتایجبراي نتیجه

 

     
  

  

  

  

  
   

 ...کهدهد این داده نشان می

 ... کهدهد نتایج نشان می

 ...کهیک روند شفاف وجود دارد 

 ...             کهتوانید ببینید از نمودار می

...                      کهدهد آزمایشات نشان می

              ...کهدهد اصلی نشان می ياین نمونه

 به شرطی که...

  این مرتبط است با...

  دهد که...نشان می

 کند که...این اثبات می

 کند که...مدارکی ارائه می

  کند که...توجیه می

 

 گیرينتیجه        =          حل   راه      +              نتایج           



  ؟هرا تایید نکند، چی حلاگر نتایج، راه

  بگردید.تري هاي بیشحلنگران نباشید و دنبال راهاصال اند پس وجود آمدههطور اتفاقی بکه بهجا وجود دارد اختراعاتی در این

   

دستگاه تنظیم ضربان 

 قلب

 ولکرو

زیپ جاي بهنایلونی به هم چسبیده که  يپارچه

 د.رویا دکمه به کار می

هاي یادداشت هبرگ

 چسبناك



  دهد؟تان چه چیزي را نشان مینتایج

 اي وجود بینی نشدهآیا نتایج پیش

 دارد؟

 ها روي دادند؟نظرتان چرا آنبه -

 تان را به یک چیز دیگر توانید نتایجمی

 ربط دهید؟

 باید تان بدین معناست که آیا نتایج

 چیزي را تغییر دهید؟

 

 

 



 !تان فکر کنیددر مورد پروژه

 تواند بهتر باشد؟ کند؟ چه چیزي حتی میچه چیزي خوب عمل می 

  موارد زیر را در نظر بگیرید:

 توانید آن را بفهمید؟واضح است؟ میتا چه حد اي که توضیح دادید، ایده 

 منطقی است؟ تاثیر واضحی وجود دارد؟تان حلآیا راه 

 کند؟طور عمل میهاصلی چ يتوانید بفهمید که نمونهمی 

  طور آزمایش شد؟هدانید که این ایده چمیآیا 

 کند؟را تایید می تانحلآیا نتایج، راه 

 دلیلش چیست؟کند، اگر نمی 

 



  .تان را بنویسیدگیرينتیجه

استفاده کنید. با این وجود، باید دوباره در مورد کارتان فکر کنید  حلراه + نتایج گیري خوب، از ساختار براي ایجاد یک نتیجه

 توانید انجام دهید. از خودتان بپرسید:چه کاري می بعد از این مرحله،و ببینید 

  

  متفاوت انجام دهم؟توانستم میچه کاري را 

توانستید این پروژه را دوباره انجام دهید، آیا آن را دقیقا به همین شیوه در بازنگري، چه چیزي را تغییر خواهید داد؟ اگر می 

  دادید؟انجام می

 هاي جدیدي را براي شما به همراه آورده است؟ها یا بینشهیا ایدآ   

 ؟است دهداجدید و جالبی را ارائه ي کشف کنند؟ آیا این نتایج، یافته بخواهند هایا چیز دیگري وجود دارد که آنآ

 قصد دارید چه کار کنید؟ اینک؟  هاي بعدي من چیستگام  

 اي خوب براي اطمینان از اتفاق افتادن این موارد است!بندي مراحل، شیوهاولویت
   



 گام بعدي چیست؟

عالی است. اما اگر منابع این تان چیست، دانید قدم بعدياگر می

تان در دسترس ندارید که به شما در انجام پروژهآموزي زیادي دانش

گیري را بخوانید تا به شما ایجاد نتیجه يتوانید بخش نحوهمی کمک کند،

شفاف و مختصر کامال گیري این نکات و ایجاد یک نتیجه و درك در فهم

 یاري و مدد برساند.تان براي پروژه

 

 


