
 

 

 نقش تکنولوژی چاپ سه بعدی در تمامی سطوح آموزش

از جمله موتور بخار، المپ، دستخوش تغییرات کرده اند، جهان ما را در طول تاریخ های گوناگونی تکنولوژی 

ر نحوه تغییدر حال جدیدترین تکنولوژی است که به طور کامل  چاپگر سه بعدی. وبجهانی شبکه میکروچیپ و 

و سرمایه گذاری این تکنولوژی  از ها ها و سازمان دولت استفادهما شاهد ر ضدر حال حا .می باشد و آموزشکار 

 هستیم. در سراسر جهان مورد نحوه استفاده از آن در جهت توسعه و پیشرفت این تکنولوژی در آن ها 

 ادغام داده های سه بعدی و جهان فیزیکیچاپ سه بعدی و  -1

ا . دانش آموزان بیک شی فیزیکی از مجموعه تهی را به واقعیت تبدیل کردندمفهوم ایجاد  های سه بعدیچاپگر 

 فیزیکی محقق می سازند.  جسمکرده و سپس آن را با استفاده از ساخت یک به کار شروع در ذهن ایده ای ایجاد 

های فیزیکی از ایده ها به نظر دور از دسترس می  است زیرا فرایند ساخت مدلبسیار هیجان انگیز فناوری این 

، یا شرکت هایی که نسخه تهیه می کنند از ساخت آن پیشل را به عنوان مثال، مهندسان مدل های یک پ سید.ر

و از این طریق تا زمان اطمینان از کیفیت محصول مدل های گوناگون  های مختلف یک محصول را ایجاد می کنند

ی آموزشه اجسام واقعی صنایع ببا فراهم کردن امکان تبدیل ایده ها  چاپ سه بعدیرا مورد آزمایش قرار می دهند. 

 و نوجواناننوآوری و خالقیت در کودکان  الهام گر ندنمی تواسه بعدی و پرنیتر ها داده های  د.را بهبود می بخش

 .باشند

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 

 یک برنامه چاپی سه بعدی وسطح باالتری از  به منظور ایجادمایکروسافت  و  Kabakuشرکت های در ژاپن،

جلسه  10و شامل  "خانه سازی دیجیتال" برنامهنام این . با یکدیگر همکاری کردند Minecraft کدنویسی بر پایه

ا استفاده از و سپس آنها را ب کردهطراحی خانه ها را  Minecraft نرم افزار . بچه ها درمی باشددقیقه ای  45

ه بیک محیط جذاب برای کودکان برنامه با ایجاد این  پرینتر های سه بعدی به صورت تمام رنگی چاپ می کنند.

. هم چنین نه طراحی در یک برنامه می تواند سبب ایجاد یک محصول فیزیکی شودآن ها آموزش می دهد چگو

 این برنامه توانایی های تحلیلی کودکان را بهبود می بخشد.

 

 آموزش سعی و خطا با استفاده از فناوری تولید دیجیتالچاپ سه بعدی و  -2



 

 

گی استفاده از تکنولوژی در کالس های درس دانشگاه ها، آن ها بهترین چگون در مورد Stratasys در راهنمای

. به طور معمول، رائه دادندیک کسب و کار واقعی اراه حل های خود را شامل استفاده از ورکشاپ ها به عنوان 

بعدی می پرینت سه خدمات دهنده ارائه یا مراکز ها و به کارگاه برای چاپ طراحان و مهندسان فایل های خود را 

رای ب سه بعدی . دانش آموزان نیز باید همین کار را انجام دهند تا یاد بگیرند چگونه با یک تکنسین چاپدهند

از طریق . ارتباط برقرار کننددستگاه فایل آنها با مشخصات  از سازگاریاطمینان  و پرداخت هزینه های مواد

یی را با محصول نها کامپیوتریاد می گیرند چگونه ایده نمایش داده شده روی صفحه  آزمایش و تغییر طراحی آنها

 مطابقت دهند.

 

اده از استف اثراتیکی از  بی نقص در نخستین آزمایش ساخته می شود.تولید به ندرت یک محصول در فرایند 

در  زاندانش آمو .استمکرر تا زمان دستیابی به کیفیت مطلوب ، توانایی تولید و تست آموزش درچاپ سه بعدی 

می توانند خانه های خود را چاپ و طرح های خود را تجزیه و تحلیل کنند. آنها می توانند  ژاپن ذکر شده درمثال 

یار بس فرایند تولیداین روند در . «ی جهت بهتر شدن طرح وجود دارد؟اتامکان اعمال تغییرآیا »از خود بپرسند: 

 مهم است. 

https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/
https://idesign3d.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/


 

 

 

 تاثیر استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی در آمادگی نسل های آینده  -3

فناوری جهت بهبود فرایند آموزش و نقش آن در  یک سه بعدی را به عنوانچاپ تکنولوژی بسیاری از کشورها 

د می کننرس، آنها نسل بعدی را آماده ادر برنامه های مد این فناوریبا ادغام  د.نه ابه رسمیت شناختآینده جوامع 

 .شوندفناوری آشنا  این تا با

 چین معتقد دولت کند. را راه اندازی سه بعدیرس ابتدایی در کشور خود، چاپگرهای امد تمامیچین قصد دارد در 

ادغام یک تکنولوژی جدید در یک چرخه تحصیل کامل، افراد می توانند به کارکرد و نحوه استفاده از است که با 

 رود به بازار کار مسلط شوند. تا زمان و این فناوری



 

 

 

سل ناز تسلط برای اطمینان  یشه ایاقدامات ر": آموزش و پرورش در انگلستان، اظهار داشتسابق لرد بیکر، وزیر 

ه س، یکی از پرینترهای «چهارمین انقالب صنعتی»فناوری های جدید مورد نیاز است. رسیدگی به  جهتبعدی 

 ."می باشد ، ربات ها و هوش مصنوعیبعدی

   مدارس انگلستان شد. یمرحله ای برای استفاده از چاپگر های سه بعدی در تمام 8خواستار یک طرح  وی

رنامه یکی از بدر تالش است با اعمال تغییراتی سیستم آموزشی را اصالح کند.  در لهستانوزارت آموزش و پرورش 

 .دمی باش دانش آموزان از کالس اول ی بهنویسی کامپیوتربرنامه آموزش  ،توسط این سازمان های اخیر اعالم شده

 

 



 

 

  STEAM حرفه های درالهام بخش  تکنولوژی های جدیدچاپ سه بعدی و  -4

اصر عنیب کرده و ترک لیحل مسئله و تختوانایی های را با  یوتریکامپ یمهارت ها ی،سه بعد یکار با مدل ساز

سرگرم  با تکنولوژی هایو از طریق راه های تجربی  آورد. دانش آموزان یو منطق را به ارمغان م ح هاطر ،یهندس

هنر  ،یمهندس ،ی)علوم، تکنولوژ STEAM برای ادامه فعالیت ها در حوزه یچاپ سه بعد مانند یکننده و تعامل

خالقیت  و یکنجکاوبرنگیختگی حس موجب این تکنولوژی ها . قرار گرفتن در معرض درنیگ یالهام م( اتیاضیو ر

 شود. یم در دانش آموزان

 

تاثیر چاپ  جهت مشاهدهخوبی  بسیار مثاللهستان،   Kolobrzegدر  Henryk Sienkiewicz یفن مدرسه

 را یطراح یمهارت ها سه بعدی یباشگاه مدل ساز یبه جوانان است. اعضا دنیالهام بخشسه بعدی در آموزش و 

. دکار می کننشهر خود  یخیاز آثار تار اماورید کیساخت  جهتچند منظوره سه بعدی چاپگر یک و با  رفتهگ ادی

سه  یچاپگرها جهت خریدگرفت  میمدرسه تصمکه  به گونه ای ،شدمحبوب  اریفوق برنامه بس این فعالیت های

  بعدی  و تعبیه آن در کالس های عادی سرمایه گذاری کند.



 

 

 

 تاثیر چاپ سه بعدی بر درک بهتر مفاهیم -5

 زین میدرک مفاه ندیتواند در فرا یم یفناوراین استفاده از  ،یریادگیبه منظور  یبر ادغام چاپ سه بعد عالوه

وش ر کیدر  میمفاه حیکمک به توض یبرا ییتوانند مدل ها ی. به عنوان مثال، معلمان ممورد استفاده قرار گیرد

 .می باشد یعال یبصر یریادگیکه جهت  کنند جادیا یکیزیف

 شبردیدر پ شرویکه پ Project Lead The Way (PLTW)به نام با پروژه ای کلرادو ابتکار عمل را  التیا

الس کدر  یچاپگر سه بعد کی. است آغاز کردکشور  رستانیو دب ییدانش آموزان راهنما یبرا یمهندس یبرنامه ها

 هواپیما ساخت یچاپگر برااین . دانش آموزان از قرار گرفتاستفاده مورد هوافضا  یمانند مهندس روسیدهای 

. ردیرار گق شیمختلف مورد آزما یها یژگیو لیو تحل هیتجز یتونل باد برا کیتواند در  یکنند که م یاستفاده م

 قیسازد تا به طور دق یهستند و چاپگر آنها را قادر م تاقمش اریمعلمان گزارش کرده اند که دانش آموزان بس

 .را با مدل اصلی تطبیق دهند یمشخصات طراح



 

 

 

 

 توسعه مهارت های عملی دانش آموزان پیش از ورود به بازار کارچاپ سه بعدی و   -6

پیشرفت دانشجویان در سطوح مختلف تحصیالت به  یا ندهیبه طور فزا سه بعدی چاپ تکنولوژی ت،ینها در

ر و د رفته یاز آموزش نظردانشگاهی کمک می کند. هم چنین این فناوری دانشجویا ن را قادر می سازد تا فراتر 

 .بسنجنداز ورود به صنعت  پیشواقع دانش خود را 

 اصالح آموزش و فرایندهای یادگیری با استفاده از تکنولوژی یاز چگونگ یلنکستر نمونه خوب کاربردیعلوم  دانشگاه

یند فراو  هیاول های نمونه دیبه تول دنیبه منظور سرعت بخشسه بعدی را  چاپگر کیاست. آنها  یچاپ سه بعد

 کیتواند به عنوان  یم نیدستگاه همچن ض،یقابل تعو یکردند. با ابزارها تعبیهخود  شگاهیدر آزما های ساخت

 کند. کار CNCتراش  نیو ماش یحکاک ،یزریه برش لدستگا



 

 

 

 یاورفن یو دانشکده علوم و مهندس کیالکترون یمهندس ک،یمکان یمهندس انی(، دانشجوDCدانشکده دورهام ) در

 راستفاده از شش چاپگ قیاز طر کیشامل قطعات موتور پنومات قطعات گوناگونانواع  دیدر حال حاضر قادر به تول

ت عسر امکان ایجاد طراحی های ساختاری را با انیدانشجو رایب یتکنولوژ نی. اشده هستند یداریخرسه بعدی 

فراهم می کند. این موضوع به دانشجویان برای آمادگی نیاز های صنایع در آینده با فراهم و مقرون به صرفه  باال

 .کردن امکان کشف استعداد ها و خالقیت ها و آزمایش طرح هایشان کمک می کند
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