
بسته های ترویجی 
توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر در مدارس

کالس هــای بحــث آزاد بــا عنــوان »خالقیــت، پدیدار 
شناســی طبیعــت و انرژی هــای تجدیــد پذیــر«

 از آنجــا کــه خالقیــت امــری آموختنــی اســت، می تــوان در ســنین 
خالقیــت  رشــد  بــه  متناســب  روش هایــی  انجــام  بــا  دانش آمــوزی 
ــر  ــر آن اســت کــه ب دانــش آمــوزان کمــک کــرد. در ایــن دوره ســعی ب
ــرای  ــالق ب ــت خ ــوزان ذهنی ــت، در دانش آم ــد خالقی ــی رش ــاس مبان اس
ــا مبحــث  ــی ب ــای طبیع ــده از پدیده ه ــن ای ــگری از طبیعــت و گرفت پرسش

ــردد.  ــاد گ ــر ایج تجدیدپذی

سایر خدمات انجمن

  • بازدیــد از مراکــز فعــال حــوزه ی تجدیدپذیــر در داخــل کشــور 
)نیروگاه هــای بــادی خورشــیدی، زیســت توده، زمیــن گرمایــی و ...( 
ــه  ــی در زمین ــای گروه ــتیوال ها و فعالیت ه ــابقات و فس ــزاری مس   • برگ

ــر ــای تجدیدپذی انرژی ه
  • برگــزاری ســخنرانی، ســمینار و نمایــش فیلــم توســط اشــخاص مطــرح 

ــر   ــوزه ی تجدید پذی در ح
ــر و  ــای تجدیدپذی ــا انرژی ه ــط ب ــزات مرتب ــه تجهی ــه ب ــز مدرس   • تجهی
ــدازی  ــرق و حــرارت مدرســه از ایــن انرژی هــا و راه ان تأمیــن بخشــی از ب

ــدارس  ــوزان در م ــکاری دانش آم ــا هم ــب ب ــای نص پروژه ه
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مجموعه ای از همکاری های انجمن 
با مدارس و دانش آموزان

امکان عضویت مدارس در انجمن

امکان عضویت دانش آموزان در انجمن

امکان انتخاب خبرنگار افتخاری از میان دانش آموزان

امکان ستون اختصاصی دانش آموزان در خبرنامه و 
کانال انجمن

امکان برگزاری نشست های دانش آموزی

تماس با انجمن
www.irrea.ir : وبگاه

info@irrea.ir :رایانامه
شماره تماس: 021-66063148

کانال تلگرام: 
ــهید  ــوار ش ــام، بل ــادگار ام ــراه ی ــران، بزرگ ــانی : ته نش

ــالک 1 ــوزاده، پ ــهید عم ــه ش ــوری، کوچ تیم

@IranRenewableEnergyAssociation



ــادی،  ــان اقتص ــر زی ــالوه ب ــیلی ع ــوخت های فس ــه س ــر بهین ــرف غی مص
ــد. بحــران انتشــار  ــز ایجــاد می کن ــر دیگــری را نی آســیب های جبران ناپذی
ــورهای  ــی در کش ــترده آب و هوای ــرات گس ــه ای و تغیی ــای گلخان گازه
ــتای  ــا در راس ــته ت ــر آن داش ــورها را ب ــیاری از کش ــان، بس ــف جه مختل
ــا حرکــت  ــا اعمــال قوانیــن و مقــررات محیط زیســتی و ب ــدار ب توســعه پای
بــه ســمت منابــع جایگزیــن و تجدیدپذیــر انــرژی )کــه قابلیــت بازگشــت 
مجــدد بــه طبیعــت را دارنــد( نظیــر انرژي هــاي بــادي، خورشــیدي، 
ــبد  ــدروژن، س ــت توده و هی ــی، زیس ــک، دریای ــي، آبي کوچ زمین گرمای
ــی در برنامه هــای کالن  ــا اعمــال تغییرات ــوع کــرده و ب ــرژی خــود را متن ان
ــزات  ــع و تجهی ــن مناب ــتر از ای ــه بیش ــر چ ــتفاده ه ــه اس ــود، زمین ــی خ و مل

ــد. ــا آن هــا را فراهــم نماین ــط ب مرتب
در ایــران نیــز توســعه و گســترش انرژي هــاي تجدیدپذیــر در تحقــق 
ــی  ــت باالی ــت محیطی اهمی ــي و زیس ــادي، اجتماع ــعه اقتص ــداف توس اه
ــال و  ــای ح ــن نیازه ــدار و تأمی ــعه پای ــه توس ــران ب ــتیابی ای دارد و در دس
ــه  ــه جانب ــه هم ــزوم توج ــن ل ــد. بنابرای ــا می کن ــی ایف ــش اساس ــده نق آین
ــه  ــروری ب ــری ض ــر ام ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــه ب ــف جامع ــار مختل اقش

ــد. ــر می رس نظ
در ایــن راســتا انجمــن انرژی هــای تجدیدپذیــر بــه عنــوان یــک مجموعــه 
شــرکت ها،  بــا  مؤثــر  ارتباطاتــی  دارای  و  غیردولتــی  و  نهــاد  مــردم 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  حــوزه  متخصصیــن  و  دولتــی  ســازمان های 
ــعه  ــهیل توس ــازی و تس ــازی، بسترس ــازی، هماهنگ س ــدف آگاه س ــا ه ب
ــات آموزشــی،  ــه ای از خدم ــر، مجموع ــای تجدیدپذی اســتفاده از انرژی ه
پژوهشــی و ترویجــی بــرای دانــش آمــوزان فراهــم آورده اســت. هــدف از 

ــت از: ــارت اس ــات عب ــن خدم ــه ای ارائ

  • آشنایی با انرژی های تجدیدپذیر و مزایای استفاده از آن
  • ترویــج فرهنــگ توجــه بــه محیط زیســت و اســتفاده از انرژی هــای 

ــر  تجدیدپذی
بــا  مرتبــط  دانشــگاهی  رشــته های  بــا  آمــوزان  دانــش  آشــنایی   •   
پیــش رو شــغلی  فرصت هــای  شــناخت  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
انرژی هــای  بــا محوریــت  پژوهــش  مناســب  بــا روش  آشــنایی   •   

بــه صــورت عملــی تجدیدپذیــر 
   • ارتقای توان خالقیت و نوآوری دانش آموزان

   • زمینه ســازی بــرای جهــش نســل امــروز در میــدان رقابت هــای 
ــاوری ــادی و فن ــی، اقتص علم

   •  گسترش فرهنگ فعالیت گروهی و تفکر جمعی 

 
ــا  ــد روزه ب ــا چن ــک ت ــی ی ــزاری کارگاه آموزش برگ
هــدف » آشــنایی مقدماتــی بــا انــرژی تجدید پذیــر«

 
در ایــن دوره مطالبــی جهــت آشــنایی ابتدایــی و مقدماتــی و ایجــاد عالقــه 
ــت  ــده اس ــن ش ــوزان تدوی ــرای دانش آم ــر ب ــرژی تجدیدپذی ــه ان در زمین

ــد از: ــن دوره عبارت ان ــا ای ــط ب کــه اهــم موضوعــات مرتب
  • مفهوم انرژی و انرژی های تجدیدپذیر

  • مزایای استفاده از انرژی تجدیدپذیر
  • ارتباط انرژی تجدیدپذیر با محیط زیست

  • نقش انرژی تجدیدپذیر در آینده 
. . . •  

دوره های فصلی آشنایی با انرژی تجدیدپذیر 

ــای فصلــی بــا هــدف ارائــه بســته ای از فعالیت هــا بــه صــورت  دوره ه
ــه در  ــت ک ــده اس ــی ش ــه طراح ــد ماه ــی چن ــازه زمان ــک ب ــز در ی متمرک

انتهــای دوره گواهــی انجمــن بــه دانش آمــوزان اهــدا می گــردد. اهــم 
از: عبارت انــد  فصلــی  دوره هــای  در  فعالیت هــا 

ــوه ی  ــراغ ق ــاخت چ ــد س ــت )مانن ــاخت و تس ــی س ــای عمل   • کارگاه ه
)... خورشــیدی، 

  • تعریــف پروژه هــا و کمــک بــه اجــرا آن بــا همــکاری انجمــن بــا هــدف 
شــرکت در مســابقه ها و کنفرانس هــا و جشــنواره های دانش-آمــوزی 

داخلــی و خارجــی )ماننــد کنفرانــس فیزیــک و جشــنواره ی خوارزمــی(

زنگ انرژی و اتاق انرژی های سبز 

ــث  ــارج از مباح ــگ خ ــک زن ــه ی ــول هفت ــدارس در ط ــیاری از م در بس
ــای  ــود در زمینه ه ــار خ ــه اختی ــوزان ب ــش آم ــه دان ــود دارد ک ــی وج درس
مــورد عالقــه خــود شــرکت می کننــد. در ایــن دوره در طــی ســال تحصیلــی 
ــن  ــرژی تعیی ــگ ان ــوان زن ــه عن ــه ب ــاعتی در هفت ــتمر س ــورت مس ــه ص ب
ــوزان از  ــازی دانش آم ــگ آگاه س ــن زن ــزاری ای ــدف از برگ ــردد. ه می گ
کاربردهــای علــوم پایــه )ریاضیــات و علــوم( در دنیــای واقعــی بــا اســتفاده 
اســت  ذکــر  بــه  الزم  می باشــد.  تجدیدپذیــر  مدل هــای  و  مثال هــا  از 
بــرای ایجــاد تأثیرگــذاری بیشــتر و آشــنایی بهتــر دانــش آمــوزان ایــن امــر 
ــاق انرژی هــای ســبز همــراه گــردد در  ــه ات ــز مــدارس ب ــا تجهی ــد ب می توان
ــورت  ــه ص ــا ب ــن کالس ه ــوع ای ــن موض ــری ای ــدم امکان پذی ــورت ع ص

ــردد. ــزار می گ ــوری برگ تئ
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الزم بــه ذکــر اســت در انتهــای هــر ســال از مــدارس 
در  تجدیدپذیــر  هــای  انــرژی  زمینــه  در  فعــال 
همایشــی قدرانــی شــده و بــه مــدارس برتــر در ایــن 

ــردد. ــی گ ــدا م ــبز اه ــه س ــس مدرس ــوزه تندی ح

3

سرفصل های خدمات آموزشی


