مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه

گشارش بسگشاری وفته فضا
ساختمان شماره  1مرکز

 32الی  32مهر 1231

عنوان بسنامه :گردٌهایی ٌفتً فضا

مناسبتٌ :فتً جٍاىی فضا

تاریخ بسگشاری بسنامه :دوطيبً  32الی چٍارطيبً 34نٍر 7286

زمان بسگشاری بسنامه :شاعت  7الی 72

محل بسگشاری بسنامه :شاختهان طهاره  7نرکزتحقیقات ىجَم و اخترفیزیک نراغً

تعراد بازدیرکننرگان 743 :ىفر داىض آنَز و  77ىفر نربی

افساد بسگشار کننره بسنامه:

آقای حصیو طهس اللٍی(شخيران اصلی)

آقای رحیم حیدر ىیا(بخض بازدید از رصدخاىً)

آقای نجید تیهَری(بخض بازدید از شاعت آفتابی)

از زنان پصجاب اولیو ناٌَاره ةً فضا و انضای ىزعحیو نعاٌسه اظحفاده صلح آنیض از فضای ناورای جَ در
ظازنان نلل ٌ ،فحً فضا ةً نيظَر ارجقای ػصایط زىسگی اىعان ٌا در ظیاره زنیو نعصح ػس!
ٌفحً فضا  ،نٍصناه ةا ٌسف آػيایی داىغ آنَزان ةا دظث آوردٌای ةؼص در ایو خَزه و افضایغ ػَر و ىؼاط
علهی ةیو داىغ آنَزان از  23جا  22نٍصناه  7331ةً ٌهث نصکض جدقیقات ىجَم وارحصفیضیک نصاغً ةا
اجصای ةصىانً ٌایی ناىيس :ظزيصاىی  ،ةازدیس از رصسراىً و ظاعث آفحاةی ةصگضاری نعاةقً و اٌسای جَایض
ةصگضار ػس .

ٌفحً فضا در ظً ندَر اصلی زیص در ظارحهان ػهاره یک رصسراىً رَاجً ىصیص السیو ظَظی ایو نصکض
ةصگضار ػس.
الف)تررظی فعالیت ّای اًعاى در حَزُ َّا فضا
ب) آشٌایی داًش آهَزاى تا فعالیت ّای علوی ایي هرکس
ج) تازدیذ از هجوَعِ ی رصذخاًِ ٍ ظاعت آفتاتی ٍ ارائِ اطالعات جذیذ درایي حَزُ

مدت

ردیف

عنوان

توضیحات

1

آغاز بسنامه

خوش آند گویی-جالوت قرآن-پخش سرود نلی

5دقیقه

2

سذنسانی

سخنرانی اصلی ةا نحوریث وفحه فضا

66دقیقه

3

آنتساک+پزیسایی

ارائه ةرنانه وای نرکز-ثتث نام وسانان دوی دانش آنوزان-

16دقیقه

زمان

پذیرایی نخحصر و پخش ةروصور و فرم ثتث نام

4

بازدیر از رصردانه

آصنایی ةا کار جلسکوپ وا و رصد خانه و ...

26دقیقه

5

بازدیر از ساعت آفتابی

آصنایی ةا نفاویم نجونی نکحوب در کحب درسی و ...

26دقیقه

6

بذش پایانی و اورای جوایش

اودای جوایز و پخش پک وای ودیه دانش آنوزان و دةیران

5دقیقه

ایو ةصىانً در ظاىط  2ساعته ةصگضار ػس کً ظیو ةصىانً ةً ػکل زیص نی ةاػس:

ردیف

رٍز

ظاًط اٍل

ظاًط دٍم

تاریخ

083:8-03:8

0:-00

دٍشٌثِ

هذرظِ تذر 0

 23ىفر -پصراىً

دتیرظتاى ًوًَِ فاطویِ

 38ىفر-دختراىً

0
 32نٍر 86

 18737314237آقای فصاحت

پایً 9طـظم ابتدایی

26354348-26354116

ظِ شٌثِ

هذرظِ ًوًَِ لقواى

23ىفر-پصراىً

هذرظِ ظوا

پایً9دوره دوم
نتَشطً

 31ىفر-پصراىً

2
 33نٍر 86

 18737316377آقای یگاىً

چْاشٌثِ

هذرظِ هشاّیر علن

پایً9دوره اول
نتَشطً

46ىفر-دختراىً

18737373232آقای عزیزی

دتیرظتاى شْیذ تْشتی

پایً9دوره اول
نتَشطً

 31ىفر-پصراىً

:
 34نٍر 86

26328323

پایً9دوره اول
نتَشطً

 18732372572آقای غیاثی

پایً9دوره دوم
نتَشطً

آغاز بسنامه:
 ػانل رَش آنس گَیی
 پزغ جالوت آیات قصآن کصیم
 پزغ ظصودنلی

سذنسانی :پط از جالوت آیات قصآن کصیم و پزغ ظصود نلی و رَش آنس گَیی  ،در ایو ةزغ آقای
ػهط اللٍی ةا نعصفی ٌفحً فضا ٌ ،هصاه ةا پزغ اظالیس ظزيصاىی رَد را آغاز کصده و ةا نعصفی اجفاقات و
خَادث جالب در صيعث فضایی و ایعحگاه ٌای فضایی ةدخ رَد را جا آرص ادانً داد  ،در ایو ةزغ وی ةا
پزغ فیلم ٌای جشاب کً دارای ىکات آنَزػی ىعتحاً رَةی ةَدىس ةً ىؼاط ةصىانً افضودىس کً ةا اظحقتال
ىعتحاً پص ػَر داىغ آنَزان نَاجً ةَد .در ظی ایو ظزيصاىی ظَالجی پیصانَن نَضَع نَرد ةدخ جلعً از
داىغ آنَزان پصظیسه نی ػس کً در پایان ةصىانً ةً داىغ آنَزاىی کً پاظذ صدیح را ةً ظزيصان دادىس
جَایضی اٌسا ػس.


تاریخچِ ّفتِ فضا



حیاط در فضا



تکٌَلَشی فضایی



حَادث ٍ اتفاقات جالة در ایعتگاُ ّای فضایی



ترًاهِ ّای آیٌذُ صٌعت فضایی



پرظش ٍ پاظخ



ترگساری هعاتقِ

آنتساکت و پزیسایی:پط از اجهام ظزيصاىی آقای ػهط اللٍی پیصانَن خَزه فضا  ،ادانً ی ةصىانً ٌای
انصوز ةً اظالع داىغ آنَزان رظیسٌ .هچيیو نزحصصی از فعالیث ٌای نصکض جدقیقات ىجَم و ارحصفیضیک
نصاغً ارائً و جتلیغاجی ىیض ةصای ةصگضاری کالس ٌای آنَزػی ىجَم در آةان ناه اىجام ػس  ،ةً داىغ آنَزاىی
کً جهایل ةً ػصکث در ةصىانً ٌای آجی نصکض را داػحيس  ،فصم دتث ىام داده ػس .در ایو نست ةا گصوه ةيسی
 72الی  22ىفصه ،داىغ آنَزان ةصای ةازدیس از رصس راىً و ظاعث آفحاةی نصکض آناده ػسىس  .و در ىٍایث
پشیصایی نزحصصی از داىغ آنَزان ةً عهل آنس ظپط داىغ آنَزان در دو گصوه راٌی رصس راىً و ظاعث
آفحاةی ػسىس.

بازدیر از رصر دانه :ةازدیس از رصسراىً از جهلً جالتحصیو قعهث ٌای ایو ةصىانً ةَد کً آقای خیسرىیا
داىغ آنَزان را ةا ىدَه عهلکصد جلعکَپ و رصسراىً آػيا نی کصدىس و جَضیح نیساىيس کً داىؼهيسان چگَىً
ةً نعالعً فضا و ىجَم نی پصدازىس  ،ایو ةزغ ةصای داىغ آنَزان ةعیار ٌیجان آور و اىگیضػی ةَد و
ٌهچيیو نعئَل ایو قعهث از ةصىانً ةً ظَاالت داىغ آنَزان پیصانَن ىجَم ةا صتص و خَصلً پاظذ نی
دادىس در ایو قعهث ىیض جَایضی ةً داىغ آنَزان ةا اظحعساد اععا نی ػس.

بازدیر از ساعت آفتابی :در ایو ةزغ ظعی ػس نعالتی درظی کً داىغ آنَزان ةا آىان در کحب درظی
ظص و کار داػحً آػيا ةؼَىس .نعالتی کً در ایو قعهث ارائً ػس:


ًحَُ عولکرد ظاعت آفتاتی زهاى یاتی در رٍز



حرکت ٍضعی ٍ اًتقالی زهیي



اعتذالیت ٍ اًقالتیي



ظال کثیعِ ٍ تقَین



ظیارات ٍ هٌظَهِ شوعی



جْت یاتی در رٍز

بذش پایانی :در پایان ةصىانً دوةاره فعالیث ٌای آجی نصکض و ةصگضاری کالس ٌای آنَزػی نصکض ةً اظالع
داىغ آنَزان و نصةیان رظیس .فعالیث ٌای نصکض و پَظحصٌا و ةصىانً ٌای آجی و ...در قالب پک ٌایی کً ةً
پیَظث جقسیم نیؼَد ةً نصةیان نسارس اٌسا ػس .از خضَر نسارس در ایو ةصىانً جؼکص و ظپاظگضاری ةً
عهل آنس و جَایض ةً داىغ آنَزان جقسیم ػس.
جوایش دانش آموزان:


تی شرت تا آرم هرکس تحقیقات ًجَم ٍ اخترفیسیک هراغِ



ٍیصُ ًاهِ ّفتِ فضا



هجلِ ًجَم



هاکت ظفیٌِ فضایی آریاى 5

پک وای دبیسان:


پَظتر ّفتِ فضا



پَظتر کالض ّا



پرٍپسال کالض ّا



کاتالَگ هعرفی کالض ّای آهَزشی



فرم ثثت ًام ترای ظایر داًش آهَزاى



ترٍشَر هعرفی فعالیت ّای هرکس



DVDآهَزشی ًجَم زاًکَ



هجلِ ًجَم



ٍیصُ ًاهِ ّفتِ فضا

