
 

 

 کاربردهای تکنولوژی چاپ سه بعدی در آموزش

مهم در مدارس  یاز کاربردها یگسترده ا فیط یدارا یآموزش صنایع در یچاپ سه بعدتکنولوژی استفاده از 

 .می باشد یآموزش یها طیمح ریو سا یفن موسسه های ،و متوسطه، دانشگاه ها، کتابخانه ها ییابتدا

چاپ  یاه یناورانواع فکنندگان از  دیاز تول یاریاست. بس بهبود بخشیدهرا  دیتول یایدن یسه بعد چاپفناوری 

 یاستفاده م شده یچاپ سه بعد یداروها یو حتمصنوعی پروتز  یها ، انداممایقطعات هواپ دیتولجهت  یسه بعد

 .کنند

تعامل دانش  شیمهارت ها و افزا شرفتی، پیریادگیبهبود  موجب یچاپ سه بعد یها یورافن ،آموزشصنعت  در

 راه حلو  شده تیخالق جادیاسبب  یچاپ سه بعدتکنولوژی ، نیشوند. عالوه بر ا یآموزان و معلمان با موضوع م

 گوناگون ارائه می دهد. لئهای بهتری برای مسا

 

 در آموزش  یچاپ سه بعدتکنولوژی از  گی استفادهچگون
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 آموزش وجود دارد که عبارتندصنعت در  یچاپ سه بعداستفاده از تکنولوژی  یبرا یاصل کاربردچهار کلی طور  به

 :از

 یایآن در دن یو کاربردها ،یسه بعدپرینت  یفناور، نحوه عملکرد یچاپ سه بعدتکنولوژی  آموزش 

 (یصنعت یندهایفرآسازی)به عنوان مثال ساده به دانش آموزان  یواقع

 سبب ادغام درست این تکنولوژی تواند  یمکه  یچاپ سه بعدتکنولوژی در مورد  انیمرب یرسان اطالع

 شود یدرس یبرنامه ها یریادگی جهت

 ییدانشجو یو مهارت ها تیخالق بهبود 

 می گرددمهم  میدانش آموزان در مورد مفاهبهتر درک سبب کمک به به  یباستان آثار سه بعدی چاپ 

 (شده یچاپ سه بعد یکیآناتوم باستانی مثال آثار)به عنوان 

 

 در مدارس یسه بعد چاپ



 

 

 یورافن .نداستفاده کن تا متوسطه ییاز ابتدا مقاطع تحصیلیدر تمام  یچاپ سه بعداز تکنولوژی توانند  یم انیمرب

 رایرا در اخت یقیدق یکیزیف هیاول ینمونه هابرای مربیان این امکان را فراهم می سازد تا  یچاپ سه بعد یها

 آموزان در درک بهتر مفاهیم کمک می کند. دانش به که  دندانش آموزان قرار ده

 تنیپر اءیاز اش استفاده. می باشدکار  بازاران به آموز یک گزینه مهم در هنگام ورود دانشمهارت صحبت کردن 

 انیمربخشد. بدر دانش آموزان را بهبود ب یسخنران یها ییتواند توانا یم یشفاهارائه های  در شده یسه بعد

 ضاییفبهبود آموزش  به یتجسم ریتصاوو پرینت  یچاپ سه بعدبهره گیری از تکنولوژی توانند با  یم نیهمچن

در فضای  یریادگی یچاپ سه بعدتکنولوژی نشان داد که  نیدر چ 2014سال  نتایج یک پژوهش درکنند.  کمک

 .بخشد یبهبود م یقابل توجه زانیرا به م واقعی

 

ه دهد ک یدر آموزش نشان م یچاپ سه بعد زمینه استفاده از تکنولوژیدر  قاتیاز تحق یاری، بسیطور کل به

ی روش هاکه با  فراهم می آورند یریادگیبیشماری را در راستای بهبود  یایمزا شدهسه بعدی چاپ اشیاء چگونه 

 یدچاپ سه بع اءیلمس کردن و مشاهده اش قیاز طر ،. درک بهترندستین یابیدستقابل  قدیمی آموزشی تئوری

 یسدر یها کتاب یریادگیکه فقط بر  یمیقدآموزشی  یها روشجایگزین کردن شود.  یحاصل م فیزیکی شده



 

 

 یریادگیبا روش های آموزشی مبتنی بر پژوهش با بهره گیری از فناوری پرینت سه بعدی فرایند متمرکز هستند 

 بهبود می بخشد.را 

 اجیحتانیرومندی  یمدارس به چاپگرهابا روش آموزشی بسیار مهم است. ناسب تم یچاپگر سه بعد کی استفاده از

  .دانش آموزان مناسب باشندروزانه  براوردن نیاز های یبرا بودن و کارکرد آسان مقرون به صرفه یندر عدارند که 

 

 در دانشگاه ها یسه بعد چاپ

جود و جویانبه دانش یچاپ سه بعد یآموزش نحوه کار فناور یبرا یشتریب یفضا مقاطع تحصیلی دانشگاهی در

 رشته های را در یچاپ سه بعد یماژول ها و پروژه ها یفن یاز دانشگاه ها و کالج ها یاریبسدر حال حاضر دارد. 

 .کنند یم وارددوره ها  ریو سا ی، علوم کاربردیمهندس

با استفاده از مواد  یسه بعد یعالوه بر ساخت مدل ها در سطح دانشگاهی یچاپ سه بعد یها ماژولبه کارگیری 

در نحوه گنجاندن ماژول  ،یبه دانش چاپ سه بعد ازیتمرکز دارند. ن زین یسه بعد یبر ساخت چاپگرها ،مختلف

 .است دهمنعکس ش CAD و عیصنا ی، مهندسانهیرا کیگراف یدر دوره ها یاختصاص یها

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/


 

 

 

ود خ ارشد یکارشناسو  شرفتهیپکارشناسی  را به دانشجویان یچاپ سه بعد هیاصول اولهای  دوره  MITدانشگاه 

 یاه نامهیاز دوره ها و گواه ایالتی و مؤسسه پلی تکنیک ویرجینیادانشگاه  دهد. دانشگاه تگزاس و یآموزش م

 پیروی می کنند.می باشد  یچاپ سه بعدو  یطراحشامل اصول که خود 

 انواع تمامیدر  یو عمل یبصر یریادگیکمک به  یرا برا بیشماری یها فرصت یسه بعد چاپتکنولوژی  نیهمچن

در  یعلم یها شیآزما برای یشیاغلب به عنوان مدل آزما شده یسه بعد نتیپر ی. اجزاسازد یعلوم فراهم م

 .مورد استفاده قرار می گیرند کی، هوافضا و رباتکیمکان یمختلف از جمله مهندس یرشته ها

با  و قابل اعتماد عیسر یبه چاپگرها اساتیددارند.  بعدیسه  یچاپگرهابه مدارس  نیز نیاز های مشابهها  دانشگاه

 .دارند ازین ییبر کارا یشتریب دیتأک

https://idesign3d.ir/


 

 

 

 معلمان آموزشچاپ سه بعدی و 

های سه بعدی و  چاپگرو چگونگی استفاده از  سه بعدیبدون وجود معلمان و اساتید مسلط به مفاهیم طراحی 

. آموزش معلمان و کارگاه فیالمنت ها، نمی توان به طور موثر از تکنولوژی چاپ سه بعدی در آموزش استفاده کرد

 استفاده موثر از فناوری های پرینت سه بعدی در آموزش را تضمین کند. تواند یم یچاپ سه بعد یها



 

 

 

 در کتابخانه ها یسه بعد چاپ

است تا منعکس  رییکتابخانه ها در حال تغ تیماه .ستیمربوط به کتاب ها نتنها ها  کتابخانهدیجیتالی شدن 

ان آس یباشد. کتابخانه ها راه دیجد یها یدر مورد موضوعات با استفاده از فناور افراد یریادگی یکننده چگونگ

 .می باشنداز کاربران  یگسترده ا فیبه ط تکنولوژی هاو ی چاپ سه بعدی ها دهیا یمعرف یبرا

این رد در مو یریادگیافراد عالقمند به  نیو تبادل دانش ب یهمکار به ،یسه بعد یچاپگرها تجهیز کتابخانه ها با

 سه یچاپگرهامجهز به  یاختصاص یها مکان یاز کتابخانه ها دارا یاری. در حال حاضر بسکمک می کند فناوری

 .می باشدکتابخانه قابل استفاده  یعضاهمه ا یهستند که برا یبعد

 تکنولوژیاین استفاده از  شدنمحدود  بهشود  یباعث م یدانشگاههای در کتابخانه  یسه بعد یوجود چاپگرها

 .قرار گیرد برای تمام دانشجویان در دسترسعلوم،  ای یمهندس یدر بخش ها



 

 

س استفاده در کال یبرا مشابه همان دستگاه هایی است کهکتابخانه معموالً  کی یبرا یچاپگر سه بعد نیبهتر

 نیاز دارید. عیمقرون به صرفه، با دوام و سر ی. شما به چاپگرشود یم هیتوص های درس

 /https://3dprinting.comمنبع: 
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