
 

 

  STEMسه بعدی و آموزش پرینت 

در بحث آموزش در مدارس و دانشگاه ها و مراکز آموزشی کاربردهای بسیاری مفیدی دارد. در  پرینت سه بعدی

 توضیح دهیم. در ادامه بیشتر بخوانید. STEMاین مقاله میخواهیم درباره کاربرد پرینت سه بعدی در آموزش 

 ست؟یچ STEM آموزش

STEM و  ی، مهندسیعلوم، فناور یدانش و مهارت در چهار رشته اصلآموزش  یبرا یرشته ا انیم کردیرو کی

 یایر دند را یو نوآور یبخش اعظم توسعه اقتصاد یچهار رشته اصل نیکودکان است. ا به نییپا نیاز سن اتیاضیر

 .شکل می دهندمدرن 

 یبرا دیجد یپزشک یدرمان ها ایجادروزانه خود، خواه با  فعالیت های کاریبا  STEM یها نهیشاغل در زم افراد

 یم رییجهان را تغ، دیجد یها یفناور جادیا ای وکننده  دیتهد یها یماریدر مورد درمان ب قیها، تحق یماریب

 .دهند

 و ی، مهندسیعلوم، فناور یچهار رشته اصل میدانش آموزان با مفاهفراهم کردن امکان آشنایی  با STEMآموزش 

کردن  ظحف ییاتخاذ کند که فراتر از توانای در صنعت آموزش دیجد کردیقصد دارد رو ،ین ابتداییاز سن اتیاضیر

 یها تیخود در موقع یو مهارت ها ش، تفکر، دانتیکند تا از خالق یم بیافراد را ترغ STEM علوم .رود قیحقا

 استفاده کنند. یواقع یایدن

 STEMو اساس آموزش  هیپا اتیاضیو ر ی، مهندسیعلوم، فناور یدانش و مهارت در چهار رشته اصل آموزش

راه حل های جدید برای مسائل  بهره گیری از این علوم جهت دستیابی به STEAM هدف اصلی آموزش. است

 .می باشد دیجد یو ارائه اطالعات به روش ها تیخالق قیاز طر ینوآورایجاد ، گوناگون
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 STEM آموزشدر  یبعد پرینت سهتکنولوژی  یکاربردها

را بهبود  STEMیدر کالس ها یریادگیمیزان  یبعد پرینت سهکه تکنولوژی  یاصلروش های از  یبرخ نجایا در

 :آورده شده است بخشد یم

 طراحی سه بعدینرم افزار های استفاده از  با CAD ساده را با  مکانیزم هایتوانند  یدانش آموزان م

 نیا مکانیزم ها یبعد سه چاپتوانند با  یکنند. دانش آموزان م یو طراح جادیمونتاژ قطعات ااستفاده از 

 یهندسم فعالیت هایپایه های  یبعد پرینت سه تکنولوژی روش نی. در ابه واقعیت تبدیل کنندرا  میمفاه

 .را بنیادگذاری می کند ندهیآ در

  و  تیخالق با سرعت باال، دانش آموزان را به هیاول ینمونه ها ساختاین فناوری با فراهم آوردن امکان

 .تشویق می کندتفکر 

 های تا از نرم افزارمی سازد آموزان را قادر  دانش CAD ینمونه هابعدی  نت سهپریو  سئله هاحل م یبرا 

 خود استفاده کنند. یمدل ها هیاول

 ه به شد یبعد سه چاپ را از طریق کمک به تجسم فضایی و مشاهده قطعات دهیچیپ یهندس میمفاه

 دانش آموزان آموزش می دهد.

https://idesign3d.ir/3d-print/


 

 

، قدرت تفکر و خالقیت در دانش STEM آموزش هایدر  یبعد پرینت سه با ادغام تکنولوژیطور خالصه  به

ه رشتدر  ندهیکار در آ یروهاین پیشرفت یالزم برا یارتباط یمهارت حل مسئله و مهارت ها شده و تیتقوآموزان 

 .به آن ها آموزش داده می شود  STEM یها

 

 

  STEMدر آموزش  یسه بعد یهاپرینتر استفاده از

 هیمابا سر و استفاده از آنها ساده تر است.شده مقرون به صرفه تر  گذشتهنسبت به  یسه بعد یهاچاپگرامروزه 

 ینوآور ایجاد یرا برا ندهیآ یو اساس نسل ها هیدرس شما پا ی، کالس ها یسه بعد پرینتر کی بر روی یگذار

 .بهبود می بخشد سائلو حل م

شما به فیالمنت های مناسب به عنوان ماده اولیه مناسب،  یسه بعد نتریپر کیبر روی  یگذار هیبر سرما عالوه

 تهیهاست.  ریمتغ ورویتا چند هزار  ورویاز چند صد  یسه بعد پرینترهای نرخداشت.  دیخواه اجیچاپ احت یبرا

، دیزاینپرینتر سه بعدی آیشرکت بسیار اهمیت دارد. مشاوران مدرسه  یازهایمتناسب با بودجه و ن پرینتر سه بعدی

 .ردخواهند ک سه بعدی کمک پرینترمتخصص در زمینه امور پرینت سه بعدی به شما جهت خرید مناسب ترین 

https://idesign3d.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-sls/
https://idesign3d.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/


 

 

 

 


