
 

  

  

  

  

  

 دستورالعمل پژوهشی 
  نهاییمرحله 

 مقطع متوسطه اول و دوم
  دستورالعمل ساخت میز سنجش

یافته به مرحله نهایی در رشته پژوهشی عالوه بر انجام فرآیند طرح راههای گروه
برای  ،)و آمادگی برای دفاع از طرح انتخابی ارائه فیلم، نگارش مقاله، ساخت پاورپوینت(پژوهشی

را طبق دستورالعمل زیر  »میز سنجش«بایست میشرکت در آزمون علمی روز دوم مسابقه، 
  .بسازند و در روز آزمون همراه داشته باشند

داشتن ايـن ميـز الزامـي بـوده و      الزم به ذكر است براي پاسخ به يكي از سواالت مرحله نهايي همراه �
-كنيد، ساخت ميز هم امتياز جداگانهبوطه دريافت ميگويي به سوال مرامتيازي كه از پاسخعالوه بر 

  .اي دارد كه با نظر داوران كسب خواهيد نمود
همراه داشته به طور كامل به ابزار ساخت آن را  »ميز سنجش«شود براي حفظ سالمت پيشنهاد مي �

 اردوگاهو پس از استقرار در ) ها را ايجاد كنيدهاي مورد نياز روي تخته و لولهراخوحتي س(باشيد 
 .بتوانيد بهترين نتيجه را كسب نماييددر روز آزمون  تاكرده  سواررا آن
توجه . شودآموزان تهيه و ساخته ميابزاري كه براي ساخت ميز سنجش ارائه شده توسط خود دانش �

پس قبل  .گرفتزماني براي ساخت ميز در اختيار شما قرار نخواهد  ،داشته باشيد كه در روز آزمون
 .از ورود به جلسه آزمون ميز خود را ساخته و همراه خود بياوريد

  
  
  
  



  

 

هاي قالب. ند
له آن دو لوله 

 فاصله داشته باشن
رد كرده و به وسيل

تيمتر از لبه لوله 
ها واردر دو سر آن

 

سانت 5كه هر كدام 
ها را دپس زانويي

  .د

حكم و بدون 

 75به طول ) ب

 60به طول) ب

 س يكسان

و هشت مهره) مي

به طوري كه كنيم،
سپ. كنيممحكم مي

دهندك مستطيل ب

متر از هر نتي
حاال . منماييي

ده و در قالب 
ي لوله ها قرار 

  

كارتن سه اليه محك
 سانتيمتر

وص لوله كشي آب

وص لوله كشي آب

PV 

 سانتيمتر 90ل 

نر به طول و جنس
چشم( چهار قالب 

متري ايجاد مي ك
ف ديگر با مهره م
كنيم تا تشكيل يك

سان 5خ به فاصله 
ره در آن ثابت مي
 قالب ها رد كرد

زير تخته و روي را
.كنيما متصل مي

  .ود

حه تخته سه ال يا ك
س 60×60ي به ابعاد 

مخصو( PVCوله 
 

مخصو( PVCوله 
 

VCد اتصال زانويي 

ميله چوبي به طول
ه كش محكم يا فن

چهار پيچ و : الت

سانتيم 60له هاي 
ها كرده و از طرخ

كها متصل مي آن

چهار سوراخ كارتن
ها را با مهرو پيچ 

دو به دو از درون
ه دو ميله چوبي ر

هاها را به پيچكش
شونجش آماده مي

  :زار

 يك صفح
شكستگي

 دو عدد لو
سانتيمتر

 دو عدد لو
سانتيمتر

 چهار عدد
 دو عدد مي
 هشت تكه
 ساير اتصا

  ش ساخت

هار سوراخ روي لو
شمي را وارد سوراخ

سانتيمتري را به 7

يا ك ي تخته چوب
كنيملع ايجاد مي

شت عدد كش را د
آنگا. كنيمحكم مي

ده سپس سر آزاد ك
 اين ترتيب ميز سن
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