
   NASEدوره هاي آنالین                
 

  معرفی
  

دوره اي با ویژگی هاي منحصر به فرد بوده که شامل فعالیت هاي عملی  بسیاري است، بنابراین   NASE آموزشی دوره ي
  ن کار سختی خواهد بودر نباشد، انتقال محتواي آان برگزاري آن به صورت حضوري میسدر صورتی که امک

ي دستیابی به که هر فرد می تواند راه هاي متفاوتی براعصري متفاوتی زندگی می کنیم،  عصردر  دانید ماهمانطور که می
اختراعات جدید در حوزه ي  در نتیجه.است جزئی جدایی ناپذیر از زندگی درآمده صورت تکنولوژي بهدانش انتخاب کند و 

هسته ي اصلی این دوره بر پایه ي فعالیت رچه اگ. ابزارهاي ارتباطی می بایست در دوره هاي آموزشی مورد استفاده قرار گیرد
براي  NASEکمیته مسئول برنامه ي به همین دلیل   هاي دست محور نیست، اما برگزاري حضوري آن بسیار مهم می باشد، 

  .ابزارهاي جدید به بحث و بررسی پرداختچگونگی استفاده از  مدت زمانی طوالنی در مورد
با عنوان سالی  2020در جهان به علت همه گیري ویروس کرونا، بعدها از سال  با توجه به شرایط خاص ایجاد شدهاز سویی 

به همین . این  همه گیري، رخدادي منحصر به فرد در تاریخ بشري است. که همه ي سیاره زمین در خطر بود یاد خواهد شد
، به کمک  مربیان آنالین خود، دوره هاي آنالینی که بتوان فعالیت هاي آن را در خانه انجام داد طراحی NASEعلت، برنامه 

  .اگر چه همچنان منتظر عادي شدن شرایط و از سرگیري دوره هاي حضوري است. کرد
وسایل مورد نیاز دوره هاي در این جعبه ها کلیه . است NASE-boxesابتکار به کار گرفته شده در این دوره ها استفاده از 

در . ، براي استفاده در خانه یا مدرسه در هر نقطه اي این کره ي خاکی فراهم شده است)همه ي دوره ها و یا تکی( متفاوت
نیز، به شرکت کنندگانی که در دوره هاي آنالین به صورت کامل مشارکت داشته اند، گواهی داده   (box) هر دوره پایان

  .خواهد شد
دریافت  امیدوار هستیم که  بازخوردهاي مثبتی از گروه هاي مختلف. یک چالش واقعی بود NASEي این پیشنهاد جدید برا

  ..به توسعه دانش ستاره شناسی کمک کنیموجود ندارد، که امکان برگزاري دوره هاي حضوري  کنیم و در مناطقی
 
  

  NASE- boxes  تشریح دوره هاي آنالین
 

می توانند  محلی ها، برگزارکنندگان الین و فراهم آوردن مواد مورد نیاز فعالیتجهت تسهیل در برگزاري دوره هاي آن
در دوره  بدون شک شرکت کنندگان. .آن ها از طریق پست ارسال شوددهند، تا براي  NASE-boxدریافت درخواست 
  .نیز می توانند، این جعبه ها را از گروه محلی خود در زمان معینی قرض بگیرند هاي انالین

  
  
  
 



  به شرح زیر می باشد NASEانواع متفاوت دوره هاي آنالین 
 

 این . ترفیزیک و اخترزیست شناسی استي مختلف ستاره شناسی، اخدوره ي کامل، که شامل بخش ها
 .کارگاه می باشد 10ارائه و  4شامل دوره 

  کارگاه 4ارائه و  2دوره ي کوتاه ستاره شناسی، شامل. 

  کارگاه 4ارائه و  2، شامل اخترفیزیکدوره ي کوتاه. 

  کارگاه 4ارائه و  2، شامل اخترزیست شناسیدوره ي کوتاه. 

  کارگروه 4ارائه و  2، شامل نجوم و فرهنگدوره ي کوتاه. 

 
همچنین راهنماي هر دوره به همزاه جزییات . فهرست مواد الزم براي هر دوره در بخش کتاب سایت قرار داده شده است

به گروه هیچ وجه جایگزینی براي برگزاري حضوري دوره ها نیست، اما  این روش به .الزم بر روي سایت موجود می باشد
 .هاي محلی کمک می کند که برخی مفاهیم خاص مانند فراخورشیدي ها و یا اختر زیست شناسی را معرفی کنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ن اطالعات و دیدگاه هاي جدید استبیاهمچنین، این یک روش موثر جهت 



 
 
 

  غیر حضوري: NASE برنامه کاري 
 

 روز 4 - دوره ي آموزشی ستاره شناسی و اخترفیزیک .1
 
 

1روز   2روز   3روز   4روز    
2کارگاه  آغاز 09:00-09:30 4کارگاه   

 
09:30-10:00   
3کارگاه  10:00-10:30 9کارگاه     
5کارگاه   10:30-11:00 7کارگاه    
11:00-11:30     
1کارگاه  11:30-12:00 10کارگاه     
6کارگاه  12:00-12:30 8کارگاه    
 پایان    12:30-13:00

 
  موضوعات ارائھ: •
o 1 – تکامل ستارگان 

o 2 – کیهان شناسی 
o 3 تاریخچه ستاره شناسی-  
o 4 منظومه شمسی-   
 موضوعات کارگاه: •

 
o 1 – افق محلی و ساعت آفتابی 

o 2 – نشانگر ماه، خورشید و ستارگان 
o 3 – گرفت ها و اهله خورشید، –ماه -سیستم زمین  
o 4 – کیف یک منجم آماتور 
o 5 – طیف خورشید و لکه هاي خورشیدي 
o 6 – زندگی ستارگان 
o 7 – نجوم غیر مرئی 
o 8 – جهان انبساط  

o 9 – سیارات و فراخورشیدي ها 

o 10-  اخترزیست شناسی 
 

  ارزیابی
 

، یک ارزیابی نهایی دیگر صورت می در پایان نیز. صورت می گیرد) چندگزینه اي( در ابتداي دوره یک ارزشیابی تشخیصی -
 .گیرد

 
 .در طول دوره نیز؛ ارزیابی رضایت از دوره به صورت آنالین صورت می گیرد -

 
 .در نهایت پس از چند ماه فرد به بررسی اثربخشی آن می پردازد -

 :یابی به پروژه هاسایت جهت دست نشانی -
 

- http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/cursos/realizados/proyectos/ListaProyectosPaises
. php  



 2.دوره آموزشی ستاره شناسی-  2 روز
 
 

1روز    2روز     
       

17:00-17:30 hs. آغاز    
   

17:30-19:00 hs. 1 کارگاه 3 کارگاه   
   

19:00-19:30 hs استراحت استراحت 
   

19:30-21:00 hs. 2 کارگاه 4 کارگاه   
     

21:00-21:30 hs.    پایان 
       

 
 موضوعات ارائه •

 
o 1– تاریخچه ستاره شناسی 
o 2– منظومه شمسی  
 موضوعات کارگاه •

 
o 1– تابیفافق محلی و ساعت آ  

o 2– نشانگر ماه، خورشید و ستارگان 

o 3– خورشید، گرفت ها و اهله - ماه-سیستم زمین  

o 4– کیف یک منجم آماتور 
 
 

 
 روز 2 - دوره آموزشی اخترفیزیک. 3

 
 

1روز   2روز     
       

09:00-09:30 hs. آغاز    
   

09:30-11:00 hs. 1 کارگاه 3کارگاه    
   

11:00- 11:30 hs استراحت استراحت 
   

11:30-13:00 hs.  2کارگاه 4کارگاه    
     

13:00-13:30 hs.    پایان 
       

 
 موضوعات ارائه •

 
o 1– تکامل ستارگان 
o 2– کیهانشناسی  
 موضوعات کارگاه •

 
o 1– طیف خورشید و لکه ها 
o 2– زندگی ستارگان 
o 3– نجوم غیرمرئی 

o 4– انبساط جهان 



 روز 2 - دوره اخترزیست شناسی.4

 
1روز     

2روز     
   

     

18:45-19:00 hs. آغاز    
   

19:00-20:30 hs.  1کارگاه 3کارگاه   
   

20:30-21:00 hs استراحت استراحت 
   

21:00-22:30 hs. 2کارگاه 4 کارگاه   
     

22:30-22:45 hs.    پایان 
       

 
 موضوعات ارائه •

 
o 1– تکامل ستارگان 
o 2– منظومه شمسی  
 موضوعات کارگاه •

 
o 1 خورشید،گرفت ها و اهله -ماه- سیستم زمین  
o 2– نجوم غیرمرئی 
o 3– سیارات و فراخورشیدي ها 

o 4- اخترزیست شناسی 
 
 

 
 روز 2 - دوره آموزشی نجوم و فرهنگ. 5

 
1روز     

2روز     
   

     
09:00-09:30 hs. آغاز    

   

09:30-11:00 hs.  3کارگاه   1کارگروه  
   

11:00-12:30 hs.  2کارگاه 2کارگروه    
     

12:30-13:30 hs.     پایان 
       

 
 موضوعات ارائه •

 
o  
o 

 
 تاریخچه ستاره شناسی – 1
 
 باستان شناسی و ظرفیت هاي آموزشی آن -2

 
o  
 موضوعات کارگاه •

 
o 1 - آمادگی براي رصد: 1کارگروه   

o 2– نشانگرماه، خورشید و سیارات: کارگاه  

o 3– ورکیف یک منجم آمات: کارگاه  

o 4-  ستاره شناسی در شهر: 2کارگروه  
 
 


