
 

 استفاده پرینت سه بعدی در آموزش

تطبیق  DPrinterOS3تمام سیستم های خود را با  به تازگیرومیزی آمریکایی  سه بعدی پرینترکننده  دیتول یک

برنامه  و سه بعدی پرینت یتقابل با یبه مواد آموزش یدسترسجدید، استاندارد  عامل ستمیس نیادغام ا داده است.

 .را ساده تر می سازد آموزشی

 نهیگز نیتر کینزد  3DprinterOS,این شرکت انگذارانیاز بن یکی Braydon Moreno  یبر طبق گفته ها

 دیو تول یموسسات آموزش یاست که گسترش تجارت به همه  یسه بعد پرینت یبرا تعامل متقابل به استاندارد

 کند. یم لیخالقانه را تسه یکاربرد ها دیتداوم تول نیو همچن نتریکنندگان پر

 

 پرینت سه بعدی و سیستم عامل جدید

3DPrinterOS یک شرکت توسعه دهنده  است که توسط یبعد سه ینترهایپر یبرا جدید عامل ستمیس کی

، کنترل از راه دور سه بعدی امکانهر طراح برای   3DPrinterOSشده است. ی، طراحنرم افزار در کالیفرنیا 

 .سازد یم فراهمرا  کیکل کیبا  پی در پی تنها چند کاربر و چاپ تیریمد
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 و  SolidEdge،SolidWorks مانند CAD هایاز ابزار میدهد تا طراحان به طور مستق یاجازه م ستمیساین 

Fusion  عامل  ریمددگرو   . جاناستفاده کنند چاپ سه بعدیبرای  لیاشتراک فا ای لیمیاستفاده از ا یبه جا

سراسر در  تعامل متقابل  تیحل قابل یشرکت همچنان در تالش برا نی، گفت که ا3DPrinterOSشرکت 

 .است ستمیس

 پرینت سه بعدی و ابزارهای کمک آموزشی

3DPrinterOS با یشامل سازگار نیهمچن  MyStemKits .می باشد MyStemKitsاست که  یبرنامه ا

 یعدسه ب پرینتبرنامه  نیدهد. ا یارائه م یچاپ سه بعد با قابلیت یکمک آموزش ه عنوان ابزارهایطرح ب یتعداد

( یاضیو ر یمهندس ،ی)علم، فناور STEM تمرکز بر موضوعاتو با متناسب با سن  ه،آماد یطرح ها فراهم کردنبا 

 .کند یم دهساسه بعدی را  پرینتعملیات 

کنند. به عنوان  جادیسال ا 12 زیرکودکان  یبرا عدیسه ب یمدل آموزش کی کیکل کیبا تنها توانند  یم معلمان

  ی که در شکل زیر می بینید فراهم کرد.مانند عنکبوت یوانیح یمدل ها می توان یشناس ستیدرس ز یبرا مثال

،  MyStemKits و برنامه کمک آموزشی یسه بعد پرینتکمک است که با  نیا میا دهیآنچه د": افزود مورنو

 وهیرا در ش STEM علوم و موضوعات ،یاضیر نآموزا دانشبه شما  رایز ابد،ی یم شیدانش آموزان افزا سرگرمی

 ".دیده یآموزش م زیانگ جانیمنحصر به فرد و ه یا

تواند به طور خودکار از  یاکنون م MyStemKits ، کتابخانهپرینتر سه بعدی جدید این سیستم عامل به لطف

 .اجرا شودسه بعدی رومیزی  نتریپر 75از  شیب قیطر
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 ه بعدیس پرینت  یآموزش یپروژه ها ریسا

. در به کار کرد دالر آغاز 49،000 امتیازبا کیک استارتر  کیبه عنوان   مذکو شرکت آمریکایی، 2017سال  در

 تپرینشامل نرم افزار ها و کیت های  سه بعدی پرینتو مواد  ها از نرم افزار یعیوس فیشرکت ط نیحال حاضر ا

 .رساند یبه فروش مکشور  100از  شیدر برا  سه بعدی

 زاربرگ یورنافتحول در  یها برا دهیا نیبهتر یافتن یرا برا یمسابقه ا ن،یجشن روز زم در هسال هراین شرکت  

 کمک کند.سیاره  نیبهتر شدن ابه در صورت اتحاد جمعی ما تواند  یکند که م یم

بر آموزش، کار با موزه ها )مانند موزه کشف و علم لودرالد( و  ،شرکت های پرینت سه بعدی اکثر حال حاضر در

 یریادگی یخود برا یکاربرد یو برنامه ها سه بعدی  یچاپگرهانشان دادن  یاز مدارس سراسر جهان برا دیبازد

 .دنعلم تمرکز دار
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