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تاسیس
تا چٙذی پیص ،استفاد ٜاص سأا٘ٞ ٝای ضثی ٝساص ٘یشٌٚاٞی تشای اجشای آٔٛصضهٟای
ٔٛحش "ضغّی -تخػػی" دس ضاخ ٝتٟش ٜتشداسی اص ٘یشٌٚاٟٞا چٙذاٖ ٔشس ٚ ْٛفشاٌیش ٘ثٛد .تها
آٖ صٔاٖ ٔطىالتی اص لثیُ ٘یاص ت ٝغشف ٞضيٞ ٝٙای اسصی ،اػضاْ پشس ُٙته ٝخهاسد اص وطهٛس ٚ
ِض ْٚآضٙائی ٘سثتا خٛب ٔخاقثیٗ تا يه صتاٖ خاسجی ،اص جّٕٛٔ ٝا٘غ ػٕهذ ٜتهشای اسهتفاد ٜاص
ايٗ تىِٛٛٙطی اسصضٕٙذ ،جٟت خیُ ػظیٓ ٘یاصٔٙذاٖ ٚالؼی ت ٝايٗ آٔٛصضٟا ت ٝضهٕاس ٔهیآٔهذ.
تا سشٔايٌ ٝزاسی ضشوت تٛا٘یش ،اِٚیٗ سیٕٛالتٛس ٘یشٌٚاٞی وطٛس تهشای ٘یشٌٚاٟٞهای تخهاسی
دس اٚاسف ساَ ٚ 1380ت ٝد٘ثاَ آٖ اِٚیٗ سیٕٛالتٛس سیىُ تشویثی دس ساَ  1389خشيهذاسی
 ٚدس ٔحُ ٘یشٌٚا ٜقشضت ٔستمش  ٚجٟت تٟهش ٜتهشداسی ٘ػهة  ٚسا ٜا٘هذاصی ٌشديهذ ٜاسهت.
تذيٗ تشتیة أشٚص ٜتٕأی ٔذيشاٖ ،واسضٙاساٖ  ٚاپشاتٛسٞای اتاق فشٔاٖ ٘یشٌٚاٟٞای تخهاسی
 ٚسیىّٟای تشویثی وطٛس ايٗ أىاٖ سا داس٘ذ و ٝجٟت تٕهشيٗ  ٚافهضايص ٟٔاستٟهای فهشدی ٚ
تیٕی ،دس اتاق فشٔاٟ٘ای ضثی ٝساصی ضذ ٜاص ٘ٛع ٔتٙاسة تا ٘یاص خٛد ،اص ايٗ تىِٛٙهٛطی ٔهذسٖ
آٔٛصضی تٟشٙٔ ٜذ ٌشد٘ذ.

امکانات سامانه شبیه ساز چرخه بخاری
دس ايٗ سیٕٛالتٛس ،اتاق فشٔاٖ  ٚسفتاس يه ٚاحذ اص ٚاحذٞای ٍٔ 250اٚاتی ٘یشٌٚاٜ
تخاسی ضٟیذ ٔفتح ضثی ٝساصی ضذ ٜاست.
دلت سفتاس ايٗ ضثی ٝساص دسٔمايس ٝتها سفتهاس ٘یشٌٚهأ ٜشجهغ دس ضهشايف اسهتاتیه
تیص اص  ٚ %98دسضشايف ديٙأیه تیص اص  %80است.
دس ايٗ سیٕٛالتٛس تجٟیضات اساسی ٘یشٌٚها ٜاص لثیههُ تهٛيّش  ،تهٛستیٗ  ،ط٘شاتهٛس ،
تشد خٙه وٗ  ،خالساصٞا  ،تا٘ىٟا  ،پٕپٟا  ،فٟٙا ٛٔ ،تٛسٞاٚ ،اِٞٛای ٔختّف  ،دٔپشٞا ٞ ِِٝٛ ،ا ی
آب  ٚتخاس  ٚسهٛخت  ،داوتٟهای دٚد ٞ ٚهٛا اص يىسه٘ ٚ ٛیهض وّیه ٝفا٘ىطهٟٙای وٙتهشَ اغهّی
٘یههشٌٚاٞی ٕٞچ ٖٛسیستٓ وٙتهشَ اغهّی ٚاحهذ  ،وٙتهشَ تشتیثهی تهٛستیٗ  ،وٙتهشَ اِىتهشٚ
ٞیذسِٚیه تٛستیٗ ،وٙتهههشَ تشتیثی تٛيّهش  ٚوٙتشَ تشتیثی ٔطؼّٟا اص ديٍشسهٔ ٛهٛسد ضهثیٝ
ساصی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ .ايٗ ضثی ٝساص ضأُ ٔ :یضفشٔا٘ی تمشيثا ٔطات ٝتها ٔیهض فشٔهاٖ ٘یشٌٚهههاٜ
فٛق اِزوش ،پاّ٘ی و ٝتجٟیضات اغّی ٘یشٌٚأ ٜزوٛس ت ٝضهىُ ضهٕاتیه سٚی آٖ ضهثی ٝسهاصی
ضذ ٚ ٜيه سیستٓ وٙتشَ تا ػّٕىشدٞای اساسی سیستٕٟای وٙتشَ ٘یشٌٚا ٜياد ضهذٔ ٜیثاضهذ.
سٚی ٔیهض وٙتشَ ايٗ ٔجٕٛػ ،ٝيه سیستٓ وسة اقالػات وهأپیٛتشی وأهُ ،سههه ٝدسهتٍاٜ
حثات لّٕی س ٝوا٘اِ ٝلاتُ تش٘أ ٝسيضی٘ 89 ،طاٖ دٙٞذ ٜآ٘اِٛي 30 ،ساتف وٙتشَ آ٘اِٛي16 ،
ساتف تٙظیٓ تاياس 68 ،ساتف وٙتشَ تشتیثی  120 ٚفمش ٜآالسْ لشاس داسد.
ٕٞچٙیٗ تشای وٙتشَ  ٚاحشتخطی فشآيٙذٞای آٔٛصضی سیٕٛالتٛس داسای لاتّیتٟای صيش است :
-

أىاٖ تٙظیٓ ضشا يف اِٚیهه ٝتشا ی ضهشٚع ػّٕیا ت تٟش ٜتشداسی جٟت غهشف ٝجهٛئی دس
ق َٛدٚس ٜآٔٛصش

-

أىاٖ ؾثف ضشايف ٚاحذ دس ٞش ِحظ ٝدِخٛا ٚ ٜاستفاد ٜاص آٖ ت ٝػٛٙاٖ ضهشايف اِٚیه ٝتهٝ
ٔٙظٛس افضايص لاتّیت تىشاسپزيشی آٔٛصش

-

أىاٖ اػٕهاَ تهیص اص ٔ 300هٛسد اضهىاالت ضهثی ٝسهاصی ضهذٔ ٜشتهٛـ ته ٝتجٟیهضات ٚ
پشٚسس جٟت افضايص تجشت ٚ ٝسشػت ا٘تماَ واسٚسصاٖ
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-

أىاٖ تٛلف ػّٕیات تٟش ٜتشداسی تٔ ٝذت دِخٛا ٚ ٜضشٚع ٔجذد آٖ (تها ٕٞهاٖ ضهشايف
صٔاٖ تٛلف) جٟت غشف ٝجٛئی دس ق َٛدٚس ٜآٔٛصش ٚيا اسائٔ ٝثاحج ٘ظشی تٍٟٙاْ واس

مرکس آموزش نیروگاهی ايران (مانا)

ػّٕی تذ ٖٚايجاد اختالَ دس س٘ٚذ آٔٛصش ػّٕی
-

أىاٖ تاصٌطت ضشايف ٚاحذ تهٌ ٝزضهت ٝتها  30دلیمه ٝجٟهت ٔهشٚس ػّٕیهات  ٚافهضايص
لاتّیت تىشاس پزيشی آٔٛصش

امکانات سامانه شبیه ساز چرخه ترکیبی
دس ايٗ سیٕٛالتٛس ،يه ٔذ َٚچشخه ٝتشویثهی تها فشفیهت ٍٔ 750هاٚات ضهأُ دٚ
تٛستیٗ ٌاصی  ٚيه تٛستیٗ تخاسی ٞشيه تا فشفیت ٍٔ 250اٚات ضثی ٝساصی ضذ ٜاست.
دلت سفتاس ايٗ ضثی ٝساص ٘یض دسٔمايس ٝتا سفتاس ٘یشٌٚأ ٜشجغ خٛد چه ٝدس ضهشايف
استاتیه  ٚچ ٝدسضشايف ديٙأیه ،اص استا٘ذاسدٞای جٟا٘ی تثؼیت ٔی ٕ٘ايذ.
دس ايٗ سیٕٛالتٛس تجٟیضات اساسی چشخ ٝتشویثی اص لثیههُ د ٚتهٛستیٗ ٌهاصی ،دٚ
تٛيّش تاصياب ،يه تٛستیٗ تخاسی ،س ٝط٘شاتٛس ٔتػُ ت ٝس ٝتٛستیٗ تا ٔحٛسٞای جذا اص ،ٓٞتشد
خٙه وٗ تش ،خالساصٞا  ،تا٘ىٟا ،پٕپٟا ،فٟٙاٛٔ ،تٛسٞاٚ ،اِٞٛای ٔختّف ،دٔپشٞاٞ ِِٝٛ ،ها ی آب
 ٚتخاس  ٚسٛخت ،داوتٟای دٚد ٛٞ ٚا اص يىس٘ ٚ ٛیض وّی ٝفا٘ىطٟٙای وٙتشَ اغّی ٘یهههشٌٚاٞی
ٕٞچٚ ٖٛفهايف وٙتهشَ تهاس ٚاحهذ ،وٙتهشَ تشتیثهی تهٛستیٗ ٞهای ٌهاصی  ٚتخهاسی ،وٙتهشَ
اِىتشٞ ٚیذسِٚیىی تٛستیٟٙا،وٙتهههشَ تشتیثی تٛيّههشٞای تاصيهاب  ٚوٙتهشَ تشتیثهی تجٟیهضات
جا٘ثی اص ديٍشسٛٔ ٛسد ضثی ٝساصی لشاس ٌشفت ٝا٘ذ .ايٗ ضثی ٝساص ضأُ  :سهأا٘ ٝوٙتهشَ TXP

 ٚدس ٘تیج ٝأىاٖ وٙتشَ ٘ٛٔ ٚیتٛسيٚ ًٙاحذ ضثی ٝساصی ضذ ٜاص قشيهك ساتكٟهائی وٙتشِهی تها
ؾشتة تطاتٟی تیص اصٔ %80طهات ٝتها چشخهٞ ٝهای تِٛیهذ لهذست تشویثهی ٔٛجهٛد دس وطهٛس
ٔیتاضذ .ايٗ ٔجٕٛػ ،ٝضأُ ضص ٕ٘ايطٍش تشای وٙتشَ ٘ٛٔ ٚیتٛسيٚ ًٙاحذ ضثی ٝساصی ضذٜ
تا لاتّیت وٙتشَ تٛسف س ٝتا ضص تٟشٜتشداس ٔیتاضذٚ .احذ ضهثی ٝسهاصی ضهذ ٜحهذٚدا داسای
٘ 3000طاٖ دٙٞهذ ٜآ٘هاِٛي  ٚديجیتهاَ 400 ،ساتهف تهشای وٙتشِشٞهای پیٛسهت٘ ٚ ٝاپیٛسهت،ٝ
 12000فمش ٜآالسْ 200 ،سوٛسدس  10وا٘اِ1000 ٚ ٝتجٟیض ضثی ٝساصی ضذٔ ٜی تاضذ.
ٕٞچٙیٗ ايٗ ضثی ٝساص ،تشای وٙتشَ  ٚاحشتخطی فشآيٙهذٞای آٔٛصضهی سهیٕٛالتٛس
داسای لاتّیتٟای صيش است :
-

أىاٖ تٙظیٓ ضشا يف اِٚیهه ٝتشا ی ضهشٚع ػّٕیا ت تٟش ٜتشداسی جٟت غهشف ٝجهٛئی دس
ق َٛدٚس ٜآٔٛصش

-

أىاٖ ؾثف ضشايف ٚاحذ دس ٞش ِحظ ٝدِخٛا ٚ ٜاستفاد ٜاص آٖ ت ٝػٛٙاٖ ضهشايف اِٚیه ٝتهٝ
ٔٙظٛس افضايص لاتّیت تىشاسپزيشی آٔٛصش

-

أىاٖ اػٕاَ تیص اص ٔ 3000هٛسد اضهىاالت ضهثی ٝسهاصی ضهذٔ ٜشتهٛـ ته ٝتجٟیهضات ٚ
پشٚسس جٟت افضايص تجشت ٚ ٝسشػت ا٘تماَ واسٚسصاٖ

-

أىاٖ تٛلف ػّٕیات تٟش ٜتشداسی تٔ ٝذت دِخٛا ٚ ٜضشٚع ٔجذد آٖ (تها ٕٞهاٖ ضهشايف
صٔاٖ تٛلف) جٟت غشف ٝجٛئی دس ق َٛدٚس ٜآٔٛصش ٚيا اسائٔ ٝثاحج ٘ظشی تٍٟٙاْ واس
ػّٕی تذ ٖٚايجاد اختالَ دس س٘ٚذ آٔٛصش ػّٕی

-

أىاٖ تاصٌطت ضشايف ٚاحذ تٌ ٝزضت ٝجٟهت ٔهشٚس ػّٕیهات  ٚافهضايص لاتّیهت تىهشاس
پزيشی آٔٛصش
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مخاطب شناسی و برنامه ريسی آموزشی درآموزشهای سیموالتوری
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ٍ٘ا ٜت ٝآٔٛصشٔ ،خاقهة آٔٛصضهی ،آ٘چه ٝوه ٝتايهذ آٔهٛصش داد ٜضهٛد ،اسصيهاتی
آٔٛصضٟای اسائ ٝضذ ٚ ٜدسيه والْ ٘ظاْ آٔٛصضی ٔهٛسد اسهتفاد ٜدس سهیٕٛالتٛس تفاٚتٟهائی تها
٘ظاْ آٔٛصضی والسهیه داسدٔ ،ؼٕهٛال دس ٘ظهاْ آٔهٛصش والسهیه تهشای اسائه ٝقهش دسسهٟا،
پیطفشؾٟائی (لٛا٘یٗ غفشٔی) دس رٚ ٗٞجٛد داس٘ذ.
اسائ ٝيه سٙاسيٛی سیٕٛالتٛسی تا ٘مؽ لٛا٘یٗ غهفشْ چیهضی فشاتهش اص يهه قهش
دسس تطشيحی ،دستٛس آصٔايص آصٔايطٍاٞی ٚ ،يا حتی دستٛسواس واسٌهاٞی ،دس آٔٛصضهٟای
والسیه تذست ٔی دٞذ .و ٝايٗ ٕٟٔتشيٗ ٔضيت آٔٛصضٟای سیٕٛالتٛسی است.
أا لٛا٘یٗ غفشْ دس قش دسسٟای آٔٛصش والسیه وذأٙذ؟
 -1لا٘ ٖٛتجضيٌ ٝشائی  :آٔٛصضٟای والسیه تشای ايٙى ٝتٔ ٝخاقة خٛد دسوی
اص د٘یای (پیچیذ ٚ ٜدس ٓٞتافت )ٝحمیمی اسائٕ٘ ٝايٙذ ت ٝضىّی تجضيٌ ٝشايا٘هٝ
ػُٕ ٔی وٙٙذ .ايٗ تجضي ٝتش ٔٙكك ػّٕی ( ٚدلیما ٔٙكثهك تها تؼشيهف ضهاخٝ
ٞای دا٘ص استٛاس) است ِ ٚضٔٚا ٔٙكثك تا ضشايف التػادی/غٙؼتی/اجتٕاػی
حاوٓ تش ٔ حهیف وهاس ٚالؼهی دس غهٙايغ ٘یسهت .دسحاِیىه ٝدس غهٙايغ ،اغهُ
تخػیع وٕتشيٗ ٔٙاتغ تشای ا٘جهاْ واسٞها حىٕفشٔها اسهت  ٚتهذيٗ ٔٙظهٛس
ٔؼٕٛال پستٟای ساصٔا٘ی تؼشيف ضذ٘ ،ٜیاصٔٙهذ تشویثهی اص آٌاٞیٟها دس فهشد
تشای تػذی آٖ است ،و ٝسیستٓ آٔٛصش والسیه ،لثال سضت ٝای تشای اسائٝ
ايٗ تشویة خاظ اص اقالػات قشاحی ٕ٘ٙهٛد ٜاسهت .تهشای ٔخهاَ ساِٟاسهت
ضاٞذ تشتیت واسضهٙاس ٔىا٘یهه ،واسضهٙاس تهشق  ٚواسضهٙاس وٙتهشَ دس
سیستٕٟای آٔٛصش والسهیه ٞسهتیِٓٚ ،هی دس اتهاق فشٔهاٖ يهه ٘یشٌٚها،ٜ
فشدی و ٝتشای تػذی پست ساصٔا٘ی ٟٔٙذس ضیفت استخذاْ ٔی ضٛد تايهذ
داسای تشویة خاغی اص اقالػات دس ٞش س ٝحٛص ٜيادضذ ٜتاضذ تها تتٛا٘هذ اص
ػٟذ ٜا٘تظاسات ٔتٙاسة تا آٖ پست تشآيهذ .اغهٛال آٔٛصضهٟای تخػػهی دس
غٙايغ ٔؼٕٛال تشای پٛضص ايٗ خال ء قشاحی ٔیض٘ٛذ
دس سیٕٛالتٛس دس ٞش دٚس ٜسٙاسيٞٛائی تا تشویة ٔتٛاص٘ی اص ٔكاِة ٌ٘ٛهاٌٖٛ
(ٔىا٘یه ،تشق ،وٙتشَ ،ضهیٕی  )...ٚدس حهذ سفهغ ٘یهاص آٖ سهٙاسي ٚ ٛدس جٟهت
تثییٗ آحاس ٔتماتُ آٟ٘ا تش يىذيٍش تٔ ٝخاقثیٗ اسائٔ ٝیضٛد.
-2

لا٘ ٖٛتجا٘س ٔخاقثیٗ ٔ :ؼٕٛال دس سیستٓ آٔٛصش والسهیه اص تؼشيهف ٚ
اسائ ٝقش دسسی ؤ ٝخاقثیٗ آٖ اص ٘ظش سكح ػّٕی ٘أتجا٘س تاضٙذ پشٞیض
ٔی ضٛد .اغٛال تؼشيف دٚس ٜتخػػی تشای جٕؼی ٔتطىُ اص فهٛق ِیسها٘س
تا ديپّٓ  ٚيا افشاد تاتجشت ٝدس وٙاس وٓ تجشت ٝ٘ ٝتٟٙا غیش ٔؼٕ َٛتهٛد ٜتّىهٝ
ٕٔىٗ است ٔٛسد اػتشاؼ تشخی دس ايٗ سیستٓ آٔٛصضی لشاس ٌیشد .أها دس
د٘یای ٚالؼی ٔخال دس اتاق فشٔاٖ يه ٘یشٌٚا ٜدس ػُٕ چٍ ٝ٘ٛاست؟ ٍٔش ٘هٝ
آ٘ى ٝدس د٘یای ٚالؼی ،دس يه اتاق فشٔاٖ ٘یشٌٚاٞی ٕٝٞ ،اػؿای ضیفت اػٓ
اص ٟٔٙذس  ٚيا اپشاتٛس تايذ فٔ ٟٓطتشوی اص واس داضتٕٟٔ ٚ ٝتهش اص آٖ داسای
تجاسب ٔطتشوی تشای ٔذيشيت حٛادث ت ٝضىُ ٕٞا ًٙٞتاضٙذ.
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تا تٛج ٝت ٝايٙى ٝدس سیٕٛالتٛس فؿای وهاسی وّیهٌ ٝشٟٞٚهای دسٌیهش دس اتهاق
فشٔاٖ ضثی ٝساصی ضذ ٜاست ِزا سٙاسيٛی دٚسٞای سیٕٛالتٛسی اغٛال تهشای
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جٕؼی ٘أتجا٘س تؼشيهف ٔیطهٛد .دس ٞهش سهٙاسيٛی سهیٕٛالتٛسی ٞشيهه اص
اػؿاء ايٗ جٕغ (٘أتجا٘س) ٔكاِثی فشاخٛس حهٛص ٜوهاس خهٛيص دسن ٕ٘هٛدٜ
ؾهٕٙا تٍٟٙههاْ تٕهشيٗ ،تههٛاٖ فهشدی خههٛد ٌ ٚهش ٜٚسا تههشای سسهیذٖ تهه ٝيههه
تؼأُ ٍٕٞشا تمٛيت ٔیٕٙايذ.
 -3تىی ٝتش فشديت  ٚته الي ٝتٛدٖ قهش دسسهٟای آٔٛصضهی  :دس آٔٛصضهٟای
والسیه ٔخاقة آٔٛصضی دس اغُ ٞشيه اص افهشاد ضهشوت وٙٙهذ ٜدس دٚسٜ
ٞستٙذ ٚ .تا تٛج ٝت ٝسػايت لا٘ ٖٛتجا٘س دس ٔخاقثیٗ دٚس ،ٜا٘تظاس ٔی سٚد
و ٝتٕأی ٔخاقثیٗ دس پاياٖ تجشت ٚ ٝتشداضتٟای يىسها٘ی اص دٚسٔ ٚ ٜسهائُ
ٔكشٚح ٝدس آٖ داضت ٝتاضٙذ.
أا دس د٘یای ٚالؼی يىی اص ساٟٞای يادٌیشی ٔها تجشته ٝدس حادحه ٝاسهت .دس
غٛستیى ٝحادح ٝای دس ٘یشٌٚا ٜسخ دٞذ تذِیُ پیٛستٍی سیستٓ ،ايهٗ حادحهٝ
دس حٛص ٜواسی افشاد ٔختّف آحاس ٔتفهاٚتی ايجهاد وهشدٞ ٚ ٜشيهه اص افهشاد
ٔیتٛا٘ٙذ اص يه حادحٚ ٝاحذ دسٚس جذاٌا٘ٝای تٍیش٘ذ.
تذيٗ تشتیة تش خالف آٔٛصضٟای والسیه ،دس قش سٙاسيٛی سهیٕٛالتٛسی
آٖ سا چٙذ الي ٚ ٝداسای تجشتیات ٌ٘ٛهاٌ٘ٛی تهشای افهشاد يهه تهیٓ قشاحهی
ٕ٘ٛد ٚ ٜتجای تىی ٝتش دسن ٚاحذ افشاد يه ٌش ٜٚسٚی يه ٔٛؾٛع خهاظ،
اص دسن تیٕی  ٚاستثاـ آحاس فؼاِیت آ٘اٖ تش تشآيٙذ اػٕاَ ٌش ٚ ٜٚت ٝػثاستی،
تش افضايص تٛاٖ ٔتٛسف تیٕی تاویذ ٔیضٛد.
 -4تىی ٝتش اسصياتی فشدی  :اسصضهیاتی دس آٔٛصضهٟای والسهیه ،حتهی دس ٔهٛسد
دسسٟای آصٔايطٍاٞی  ٚواسٌاٞی تش اغُ اسصياتی افشاد استٛاس اسهت اغهٛال
آٔٛصضٟای والسیه فالذ اتضاس  ٚاٍ٘یض ٜالصْ تشای تمٛيت سٚحیٕٞ ٝىهاسی ٚ
اسائ ٝتٕشيٙاتی دس ايٗ صٔی ٝٙتٔ ٝخهاقثیٗ خهٛد اسهت .دس حاِیىه ٝدس د٘یهای
ٚالؼی استماء ساصٔاٟ٘ا وأال دس ٌشٕٞ ٚذِی ٕٞ ٚاٍٙٞیٟای ٌشٞٚی است.
دس سیٕٛالتٛس تشخالف آٔٛصضٟای والسیه ،اسصضیاتی ٌشٞٚهی حهاوٓ تهٛدٚ ٜ
 ٕٝٞافشاد يه ٌش ٜٚاػٓ اص لٛی يا ؾؼیف يهه أتیهاص  ٚآٟ٘هٓ أتیهاص اجهشای
ٔٛفمیت آٔیض ٔ ٚكّٛب يه تست سا وسهة ٔهیوٙٙهذ .سهیٕٛالتٛس ٚسهیّ ٝای
داسای لاتّیت ضثی ٝساصی ٔحیف واس ٚالؼهی تهشای تٟهش ٜتهشداساٖ اسهت  ٚدس
سٙاسيٞٛای آٖ ٔخاقثیٗ دس ٘مص ساصٔا٘ی خٛد ايفای ٘مص ٔیٕٙايٙذ .تٙاتشايٗ
اٌشچ ٝتٛا٘ائی افشاد يىی اص پاسأتشٞای ٔذ ٘ظش تشای اسصش ٌزاسی واس آ٘هاٖ
است ِٚی پاسأتش ٕٟٔتش اص آٖ ،اسصياتی تشآيٙذ واس افهشاد دس ٌهش ٜٚيها ضهیفت
واسی است .دس سیٕٛالتٛس ٕٞچ٘ ٖٛیشٌٚا ،ٜيه ضیفت ت٘ ٝاْ ضیفت خهٛب،
ٔتٛسف  ٚيا ؾؼیف ٔكش ضذ ٚ ٜتٕشيٙات دس آٖ ٌش ٜٚآ٘مذس تىشاس ٔی ضهٛد
تا تا افضايص تٛاٖ افشاد ،تٛاٖ اجشائهی  ٚسهكح ٕٞهاٍٙٞی ٌهش ٜٚاستمهاء ياتهذ.
يؼٙی افضايص تٛاٖ فشدی دس سیٕٛالتٛس تا افضايص دسن ٚی اص احشات ٔكّٛب
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 ٚيا ٘أكّٛب واس ٚی دس واس تیٕی ٔٛسد دلهت  ٚتٕهشيٗ لهشاس ٔهیٌیهشد .دس

غٙذٚق پستی  1453693611تّفىس 44280661

4

سیٕٛالتٛس ٞذف اغّی ،افضايص دسن ٔطتشن  ٕٝٞافشاد اص س ٚحاوٓ تش وُ
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واس  ٚوسة ٘تیجٔ ٝكّٛب ٌشٞٚی است
-5

ايستائی دس اجشا  ٚػذْ تٛج ٝت ٝاٍ٘یضش  :دس آٔٛصش والسیه ٔشتی تشای
اسائهههٞ ٝهههش دسس٘ ،مكههه ٝآغهههاصی ٔطهههتشن تهههشای وّیهههٔ ٝخهههاقثیٗ
دس٘ظشٌشفت ٚ ٝتا س٘ٚذ آٔٛصضی يىسا٘ی تشای  ،ٕٝٞدسس سا اسائه ٝداد ٚ ٜدس
٘ظش داسد دس صٔا٘ی ٔؼیٗٔ ٕٝٞ ،خاقثیٗ سا ت٘ ٝمك ٝپاياٖ ٔطهتشوی تشسها٘ذ.
أا آيا دس ٚالؼیت ٔیتهٛاٖ ٌشٞٚهی اص ٔخهاقثیٗ سا ٌهشد ٞهٓ آٚسد وهٕٞ ٝهٝ
٘یاصٔٙذ ت ٝيه ٘مك ٝضشٚع ،يه س٘ٚذ تشای دسن ٔكاِة ٚ ،تا تٛج ٝته ٝتهٛاٖ
رٙٞی  ٚػّٕیاتی ٔتفاٚت دس آ٘اٖ تتٛاٖ دس يه صٔاٖ ٕٞه ٝآ٘هاٖ سا ته٘ ٝمكهٝ
پايا٘ی ٔطتشوی سسا٘ذ؟ ٕٟٔ ٚتش ايٙى ٝآيا ٔیضاٖ اٍ٘یض ٜآ٘اٖ دس ضهشٚع  ٚدس
قی فشآيٙذ آٔٛصضی تا ٓٞيىساٖ است .اغٛال آيا سیستٓ آٔٛصش والسهیه
تشای حفظ اٍ٘یضٔ ٜخاقثیٗ  ٓٞ ٚسكح ٍ٘ ٝداضتٗ ايٗ اٍ٘یهض ٜدس ٔخهاقثیٗ
دس قی س٘ٚذ آٔٛصضی دس قش دسسٟا تذتیشی ٔهی ا٘ذيطهذ؟ جهٛاب ته ٝايهٗ
سٛاالت تا تٛج ٝت ٝايٙى ،ٕٝٞ ٝفؿای آٔٛصش والسهیه سا دسن ٕ٘هٛد ٜايهٓ
وأال ٔطخع است.
دس آٔٛصضههٟای سههیٕٛالتٛسی چهه ٖٛافههشاد دس جايٍاٟٞههای ٔتفههاٚتی لههشاس
ٔیٍیش٘ذ ،تٙاتشايٗ تشخالف آٔٛصضٟای والسیه ٔخاقثیٗ آٖ٘ ،مك ٝضهشٚع ٚ
٘مك ٝپايهاٖ ٘ ٚیهض تش٘أه ٝآٔٛصضهی ٔتفهاٚتی سا دس والسهی ٔطهتشن تجشتهٝ
ٔیٕٙايٙذ .تا ايٗ ٚجٛد سٙاسيٞٛای آٔٛصضی تٌ٘ٛ ٝه ٝای قهش ضهذ ٚ ٜپهیص
ٔیش٘ٚذ و ٕٝٞ ٝافشاد ٌش ٝ٘ ٜٚتٟٙها تايهذ اٍ٘یهض ٜخهٛيص تهشای سسهیذٖ تهٝ
٘تیجٔ ٝكّٛب سا ٕٛٞاس ٜحفظ ٕ٘ايٙذ ،تّى ٝدس جٟت تمٛيت سٚحیٕٞ ٝىهاسی
 ٚقّة استٕذاد اص تمی ٝافشاد ٘یض ٟ٘ايت تهالش خهٛد سا ٕ٘هٛد ،ٜتها اص ػٟهذٜ
اجشای ٔٛفك يه واس ٌشٞٚی تشآيٙذ.

فلسفه و شیوه آموزشی مورد استفاده در سیموالتور
ايٗ ضشوت تشای تحمك ايذ ٜپزيشش ٔخاقثیٗ ٘أتجها٘س  ٚپیهاد ٜسهاصی ٔثها٘ی
فّسف ٝآٔٛصضی فٛق اص ضیٞ ٜٛای تذسيس پٛيها ٕٞچهٚ Action Research ٖٛ
 ٚ Quasi Experimental Researchتٔٛی ساصی آٟ٘ا تحت ػٛٙا٘ی ٔٛسهْٛ
ت ٝضی ٜٛآٔٛصش تؼأّی استفادٔ ٜی ٕ٘ايذ .تشای ٔخاَ دس سیٕٛالتٛس :
.1

ٔشتی سؼی تش ٔذيشيت فشآيٙذ يادٌیشی تش ٔثٙهای قهش ٔسههّٝ
( )PBL-Problem Base Learningاص صتاٖ ٔخهاقثیٗ داسد.
ايٙى ٝچٍٔ ٝ٘ٛشتی ت ٝايٗ ٞذف ٘ائُ ٔهی ٌهشدد .خهٛد تخطهی اص
سٙاسيٞٛای سیٕٛالتٛسی سا تطىیُ ٔهی دٞهذ (اختػهاظ فؿهائی
سٚی ٚايت تٛسد اص اتتذا تا ا٘تٟای دٚس ٜتشای سهٛا الت ٔخهاقثیٗ،
تىشاس ٔشتی تش اسصش ٌزاسی ٔخاقثیٗ تش اسهاس سهٛاالت آ٘هاٖ
دس ق َٛدٚس ،ٜسؼی ٔشتهی دس يهافتٗ اخهتالف ٘ظهش ٔخهاقثیٗ دس
ٔٛاجٟهه ٝتهها حههٛادث  ٚدأههٗ صدٖ تهه ٝتحههج دس چٙههیٗ ٔههٛاسدی،
استفاد ٜاص ٘ماـ ؾؼف  ٚلٛت ٔخاقثیٗ دس سٚياسٚئی فٙی آ٘اٖ تها
يىذيٍش  ٚتا ٔشتی  ... ٚاص جّٕ ٝايٗ تشفٙذٞا است.
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.2

دس تشٚضٛس دٚسٞ ٜای سیٕٛالتٛسی صٔاٟ٘ائی تشای تحج آصاد پهیص
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تیٙی ٌشديذ ٜاست .ايجاد فؿای ٌفت  ٚضٛٙد دٚسهتا٘ ٝدس اتتهذای
ٚسٚد ٔخاقثیٗ ت ٝفؿای آٔٛصضی ،فؿائی ؤ ٝخاقة تتٛا٘ذ دس آٖ،
٘ظشات  ٚحتهی ٘اسؾهايتی ٞهای خهٛد اص فؿهای سیاسهی ،اجتٕهاػی،
التػههادی ،ضههغّی  ... ٚسا تهه ٝآصادی تیههاٖ ٕ٘ايههذ يىههی اص ٕٟٔتههشيٗ
تخطٟا دس ضشٚع ٞش دٚس ٜسیٕٛالتٛسی است ،و ٝتسهت ٝته ٝضهشايف
ٌشٕٔ ٜٚىٗ است دس ساػتٟای وهأال ٔطخػهی ٘یهض دس قه َٛدٚسٜ
تىشاس ضٛد .تشاساس تجشتیهات تؼٕهُ آٔهذ ٜايجهاد چٙهیٗ فؿهائی
تاػج تمٛيت سٚحیٔ ٝسهّ ٝسهاصی دس رٞهٗ  ٚتیهاٖ آٖ تهشای سفهغ
ٔطىالت واسی ٔی ٌشدد.
.3

آغاصٌش اسائٔ ٝكاِة تهشای تطهشيح سهیٕٛالتٛس دس اغّهة دٚسٞ ٜها
ٔخاقثیٗ ٞستٙذ ٔ ٝ٘ ٚشتی .ايٗ ػُٕ ت ٝتمٛيت سٚحی ٝپشسطهٍشی
دس ٔخاقثیٗ ،تؼییٗ سكح ٔخاقثیٗ دس اتتهذای دٚس( ٜا٘جهاْ پهیص
آصٔ ٚ )ٖٛايجاد فؿای تحج فٙی ٔتٙاسة تا اٞذاف اص پیص تؼیهیٗ
ضذ ٜتشای دٚس ٜتٔ ٝشتی وٕه ٔی ٕ٘ايذ.

.4

اص آ٘جا و ٝدس آٔٛصش "اٍِٛی دستشس پزيش" ٘مطی اساسی تاصی
ٔی وٙذٔ ،شتهی دس حهیٗ دٚسٞ ٜهای سهیٕٛالتٛسی خهٛد ػؿهٛی اص
ٌشٔ ٚ ٜٚجشی تخطی اص واسٞا ضذ ٚ ٜؾٕٙا ٘مص ٕٞاٙٞهً وٙٙهذٜ
آ٘اٖ سا ٘یض ايفا ٔی ٕ٘ايذ .تذيٙتشتیة ٔؼٕٛال حذاوخش يه تها دٚسٚص
پس اص ضشٚع دٚسٔ ،ٜخاقثیٗ ٔشتی سا تؼٛٙاٖ اٍِٛئی دستیافتٙی تها
تٛاٖ ػّٕیاتی  ٚتحّیّی ٔطات ٝخٛد  ٚاص ٕٟٔ ٕٝٞتش تا ضٙاختی وأُ
اص ٔسائُ واسی ٔحیف ٚالؼی خٛد ،حس ٕ٘ٛد ٚ ٜتها اٍ٘یهض ٜصيهادی
دسغذد يافتٗ جٛاب سٛاالت خٛد  ٚتىشاس تجشت ٝدس سیٕٛالتٛس ٔی
ٌشد٘ذ.

.5

ٕٟٔتههشيٗ تههالش ٔشتههی دس قهه َٛدٚس ،ٜاجههشای وأههُ قههش دسس
پیطثیٙی ضذ ٜدس تشٚضٛس دٚس٘ ٜثٛد ،ٜتّى ٝسٙجص  ٚحذاوخش ٍ٘ٝ
داضتٗ سكح اٍ٘یض ٜدس وّیهٔ ٝخهاقثیٗ (تهیٓ) اسهتٔ .شتهی تهشای
اػٕاَ ايٗ سیاست اص اٞشٟٔائی ٕٞچ ٖٛايجاد فؿای تحج ،حتی دس
تشخی ٔٛاسد جذَٔ ،مايسٌ ٝشٟٞٚای ٔختّف ٔخاقثیٗ تا يىهذيٍش،
ايجاد استثاقات ػاقفی  ٚاحساسی اوخشا دسجٟت ٔخثت  ٚتٙهذست ٚ
ت ٝضىُ وٙتشَ ضهذ ٜدسجٟهت ٔٙفهی  ٚتسهیاسی تشفٙهذٞای ديٍهش
استفادٔ ٜیٕ٘ايذ.

.6

اسصياتی ٔشتی اص دٚس ٜتش اسصياتی تٛاٖ ٔتٛسف تیٕی استٛاس استٚ .
دائٓ دس غذد دسيافت ساٞىاسٞای ٕٔىٗ تشای تمٛيت ٘مص فشد دس
تیٓ تشاساس تٛاٖ ٚی دس ٞش ٔشحّ ٝاص فشآيٙذ آٔٛصضی است.
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