
 نقش پرینتر سه بعدی در مدارس 

 خالصه

ها با  باالی آنها تنها در اختیار موسسات و سازمان اند تنها بخاطر قیمتپرینترهای سه بعدی از سالیان قبل در اطراف ما بوده

 .اندپایین آمده و در دسترس همگان قرار گرفته قیمت پرینتر سه بعدی آوری ساخت آنها،پیشرفت فن بودجه باال بودند. با

های تولید که با  باشد، برخالف سایر روشمی گذاری موادها روش افزودنی یعنی روی همفرآیند ساخت قطعه در این ماشین

مدارس کشورهای صنعتی در اروپا،   پرینتر سه بعدی به سرعت وارد کالس درس در .شودبراده برداری قطعه ساخته می 

 .اندشده است. پرینترهای سه بعدی انقالبی در سیستم آموزشی ایجاد کرده مریکا و شرق آسیاآ

های خود را به یک ماهییت فیزیکی ملموس تبدیل  دهد تا ایدهآموزان قرار میپرینتر سه بعدی فرصتی را در اختیار دانش

هراسند. با  از خطا در طرح و ایده دیگر نمی .نه خواهد بودفاصله تبدیل ایده به واقعیت بسیار کوتاه و کم هزی کنند. از این رو

خالقیت   گیرند و همزمانواهمه از خطا در طراحی و یا ساخت، از اشتباهات خود یاد می پرینت آنچه در ذهن دارند بدون

های کسب حیطه محققین، مخترعین، طراحان، مهندسین، پزشکان دنیای فردا با ابزار جدیدی وارد .دهندخود را افزایش می 

 .دنیای فردا قطعًا با آنچه ما امروز در ذهن داریم متفاوت خواهد بود .شوندو کار می
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 مقدمه 

های آموزشی درمقاطع  پرینتر سه بعدی در محیط همانگونه که پرینترهای سه بعدی در حال تغییر دنیای ما هستند. با حضور

ابزار را بدهد. یک   های آموزشی باید به نسل آینده دانش چگونگی استفاده از ایندانشگاه محیط دبستان، راهنمایی، متوسطه و

ساختار ذهنی آنها هم چنانکه  .گیرد چگونه مسائل را حل کندیاد می سازی واقعی در طی دوران آموزشمدلدانش پژوه با  

توان از اشتباهات  گیرد به سرعت و به راحتی مییاد می کند و، تغییر میاز اشتباه در طرح و مدل اولیه نترسد گیردیاد می

 .درس گرفت و طرح را اصالح کرد

دیگر نیازی به ارجاع طرح   .شوندهای ذهنی به سرعت برای دانش پژوه به واقعیت تبدیل میها و طرحایده مفاهیم تئوری،

به طراحی و ساخت قالب، قید و بند و ابزارهای کمکی برای تولید   به واحد تولیدی خارج از محیط آموزشی نیست. نیازی

 .یابدبهتر مطالب افرایش می یادگیری به خاطر فهم پژوهان درهزینه بر هستند نخواهد بود. اشتیاق دانش طرح که خود
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سازی به آنها بدهیم و از ماژیک و یا خمیر مجسمه ساله را کنار یک میز قرار دهیم، کمی مقوا چسب و 6تا  5اگر چند بچه 

خالقیت در طی دوران   بینیم آنها واقعًا خالق هستند اما چه بر سر ایندهند و چیزی بسازند، می آنها بخواهیم خالقیت نشان

 .رودن از بین میآید که عالقه به خلق کردآموزش می

آموز نباید خیلی مدنظر باشد، مهم این است یاد بگیرند در فضای سه بعدی طراحی کنند، پرینت کردن سه بعدی توسط دانش

 .خالق و نوآور باشند

آموزی به هر دلیلی به سراغ طراحی  نهایت دانش پرینتر سه بعدی ابزار مناسبی برای تولید یک جسم سه بعدی است. اگر در

ابتدایی بیشتر   از طراحی دیگران در اینترنت برای پرینت استفاده کند. این روش برای مقطع تواند در ابتدافته باشد مینر

آموز چیزی خلق کرده است، حتی اگر طراحی متعلق به  دانش آل نیست ولی بازکارآیی دارد هر چند این مطلوب و ایده

 .و یا کپی کردن یک طراح را آموزش بدهد سمهندسی معکو تواندکار می خودشان نباشد همین

بخاطر هیجان در تولید یک جسم با پرینتر سه بعدی به جزییات کار   شود وآموز از آموزش خسته نمیبرابر این روش دانش

 .کنددقت بیشتری می

 شروع آموزش پرینتر سه بعدی در دبستان ها 

گرفته شده باید شامل معرفی پرینتر سه  های در نظرآموزششود. در دبستان با تعریف پرینتر سه بعدی کار شروع می

ساده  های بسیارانتقال فایل به پرینتر سه بعدی باشد. در این مقطع کار با طراحی یی آن و نحوهبعدی، اجزا تشکیل دهنده

بسیار ساده با نرم   بعدی و یا ساخت اشکال هندسی آموز و برجسته کردن آن برای تشکیل یک جسم سهمانند نوشتن نام دانش

 .سازدمی های ساخت حجم آشنا شود حجم راآموز با تکنیکاین روش بدون اینکه دانش افزار طراحی ساده پرینتر در

 تعریف پروژه 

پروژه در یک حوزه تعریف کنیم. به   یک روش مناسب در استفاده از پرینتر سه بعدی این است که طراحی را بصورت

 تعریف کنیم در هر خانواده فردی با یک مشکل حرکتی فیزیکی مانند درد آرتروز عنوان مثال معلولیت را به عنوان پروژه

 .گرفته شود  ای انجام یک کار در نظردر دست فرد سالخورده یا شکل ناصحیح عضوی از بدن بر

مشکل اولین درس در طراحی و خلق   دقت کنید همین مرحله شناسایی مشکل برای طراحی، و طراحی چیزی برای رفع

تفهیم شود تنها قصد ما طراحی چیزی نیست بلکه چه کسی خریدار این محصول  آموزانماهیتی ارزشمند است باید به دانش

خواهند از این محصول استفاده می چقدر برای این محصول حاضرند پول پرداخت کنند، چگونه از طراحی ماست، ناشی

 .داردهزینه برمی کنند و در نهایت ساخت آن چقدر برای شما

انتظارات اولیه را برآورده نکند به عبارت  این احتمال وجود دارد که وقتی طرحشان را پرینت کردند طرح موفق نباشد و

 کنندمی گیرد و فکربهترین دست آورد آموزشی را برای ما دارد زیرا از اشتباه یاد می ست بخورد که اینبهتر طرح شک 

در آموزش، پرینتر سه بعدی سرو کارش با طراحی و خالقیت است اما همزمان با مهندسی و   ”چگونه آن را اصالح کنند؟“

تواند  در خود مدرسه با پرینت لوازم مورد نیاز مدرسه می  پرینتر سه بعدی مشکالت زیادی را آوری هم سر و کار داردفن 

 .آموزان چیزهایی بسازنداین بهترین ابزار است که دانش .حل کند



 پرینتر سه بعدی در مدارس

 استفاده از پرینتر سه بعدی در مدرسه

آوری  معلمان بطور معمول در استفاده از فن  ها این استبه کارگیری پرینتر سه بعدی در مدارس آسان نیست. یکی از علت

توان این می نفس در کار فنی ندارند. در حالیکه با آموزش مناسب و کوتاه مدت به معلمان خیلی راحت نیستند و یا اعتماد به

 .مشکل را حل کرد

 دهند نو بودن این فناوری حتی معلمان در یادگیری اشتیاق نشان می یادمان باشد بخاطر

 .شودآوری جدید نشان داده میهای متفاوتی به هر فنالعملدر مدارس عکس

آوری نو عالقمند هستند و با  باشند که در مواجه با فن % معلمان تازه استخدام و جوان می20با توجه به منحنی توزیع نرمال،  

 .”کنمکنم اما راهی برایش پیدا میآوری نو استفاده میمطمئن نیستم چطوری از این فن “ دگوینخود می

گویند “من تا چند سال دیگر بازنشسته خود می % در طرف دیگر منحنی توزیع نرمال، معلمان با سابقه هستند که با20برای 

 .”آوری ندارماین فن  شود زمان زیادی برای یادگیریمی

هایی دارند خواند بکار ببندند. اما نیاز به روشمی آوری را قبول دارند و% میانه منحنی است که این فن 60بحث اصلی ما 

بعدی و خدمات   آسان سازد این آسان سازی در کوتاه مدت با کم گرفتن از فروشندگان پرینتر سه که اینکار را برای آنها

آوری طرح درس، کتاب به کار شود و برای این فن ش کشور دستباید سیستم رسمی آموزگردد در دراز مدت میمیسر می

 .بگیرد  و آموزش برای معلمان در نظر

 ایجاد پورتفولیوی محصوالت سه بعدی 

یک پورتفولیو از محصوالت سه بعدی برای  تواناز دیدگاه دیگر نباید برای مدارس تنها پرینتر سه بعدی تامین کرد می

 :سیستم آموزشی در نظر گرفت که شامل مواردی از جمله بعدی دراستفاده بهینه از پرینتر سه 



 .کنداسکنرهای سه بعدی که هر چیز واقعی در پیرامون ما را تبدیل به ماهیت سه بعدی مجازی در قالب فایل می

عضی افزارهای طراحی مانند اتوکد، سالید ورکس، تری دی مکس، مایا، رینو یا نرم افزارهای طراحی که همراه بنرم

 .شودپرینترها عرضه می 

 .آماده برای پرینت سه بعدی STL های سه بعدیاستفاده از اینترنت به عنوان منبعی برای فایل

 .افزارهای تبدیل خروجی سی تی اسکن به فایل قابل پرینت و در نهایت خود دستگاه پرینتر سه بعدینرم

 رشد خالقیت و اصالح خطای دانش آموزان

دیده شود تا دانش آموزان هر آنچه طراحی می کنند  آوریطراحی و فن  آموزان در برنامه درسی چیزی به نامباید برای دانش

بسازند. حال با دیدن  آموزان باید چیزهایی طراحی کنند و بعد آنچه طراحی کردندپرینت کنند. دانش  بدون محدودیت بتوانند

اصالح کنند و دوباره پرینت کنند، شاید الزم باشد این فرآیند را بارها   ساخته خود به ایرادات اولیه طرح خود پی ببرند، آنرا

 .یاد بگیرند اشتباه کردن خطا نیست اصالح طرح اولیه یک ضرورت است کنند و در طی این تکرار تکرار

آموزند، شود باید هر چه میآموزش نابود نمی . با این روش خالقیت آنها در طی دورانکودکان سرشار از خالقیت هستند

اینکارها را  بعدی طراحی کنند و از پرینت طرح خود لذت ببرند. شاید فرصت انجام تمام فرصت این را داشته باشند تا سه

مدرسه استفاده کنند و یا حتی از مزیت داشتن  خارج از  های پرینترهای سه بعدی دردر مدرسه نداشته باشند ولی از سرویس

از آن در سیستم  مند شوند، اتفاقی که همین چند سال پیش در برخورد با رایانه و استفادهبهره پرینتر سه بعدی در خانه

 .آموزشی رخ داد

 بعدی در مدرسه پرینتر سه

 پرینتر سه بعدی بتن :  بیشتر بدانید <<

https://3drd.ir/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86/


 :مراکز آموزشی را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد

 دسته اول مقطع ابتدایی مدارس 

استفاده کرد متاسفانه این دسته مدارس کوچک  توانآوری هستند، و از این پتانسیل میهای جوان عاشق فنایی که بچهج

  شود در صورت عدم وجود بودجه مناسب برای خریداین دسته مدارس پیشنهاد می هستند و بودجه کمی هم دارند برای

بعدی سرویس بگیرند و با هزینه کمتر   ه سرویس خدمات پرینت سههای ارائه دهندپرینتر سه بعدی برای مدارس، از شرکت

 .آموزان بیاورنددانش آوری روز با به مدرسه و بیناین فن 

 دسته دوم دبیرستان ها 

سال هستند و استفاده   18تا  11آموزان در سنین بین دانش ها باشد در این دستهتمرکز اصلی باید بر دسته دو یعنی دبیرستان

ها بیشتر  دبیرستان بردوری آموزش را باال میدهد و بهرهدر هر کالس جذابیت بیشتری به آموزش می سه بعدی از پرینتر

ها کلید اثربخشی مفاهیم تئوری، اما یادگیری عملی در این دبیرستان تکیه بر مباحث با دید آینده در دانشگاه دارند و بیشتر

 .است آموزش

 هادسته سوم هنرستان 

بعدی بخاطر ماهیت سیستم آموزش مبتنی بر   آورند استفاده از پرینتر سهها رو میآموزانی که به هنرستانبرای دانش

مفاهیم   باشد هنرجویان این مقطع بیشتر با مفاهیم عملی سر و کار دارند تاضروری می های آموزشی بهترین گزینه وگارگاه

های شغلی ضروری  برای یادگیری عملی مهارت ولید ارزان قیمتتئوری لذا استفاه از پرینتر سه بعدی بعنوان ابزار ت

 .باشدمی

 دسته چهارم دانشگاه ها و دانشکده ها 

توانند از پرینتر سه  هنر، معماری و غیره می های متفاوتی از قبیل مهندسی، پزشکی، دندانپزشکی،ها دانشکدهدر دانشگاه

نیازهای    های قبلی است. شناساییتر از دستههایی بسیار مشکلسه بعدی به چنین محیط  بعدی استفاده کنند. ورود پرینتر

مواردی است که باید روی آن کارکرد. از طرفی   آموزشی دانشجو و ارتباط دادن دروس دانشگاهی و پرینتر سه بعدی از

خالقیت  آوری برای افزایشهای سایر کشورها از این فن است. چند سال است که دانشگاه یگر همین االن خیلی دیر شدهد

هایشان به واقعیت به کم این باال در تبدیل ایده دانشجویان خود تربیت طراحان، پزشکان، مهندسان نوآور با سرعت بسیار

 .اندابزار اقدام کرده

ای صورت  ای شیشهبا برش مقوا یا ورقه   کت از یک ساختمان، مجتمع مسکونی، هتل و یا شهرساخت ما امروزه دیگر

 .شود پذیرد ماکت یک ساختمان با جزییات حتی دکوراسیون داخل ظرف چند ساعت پرینت مینمی



 ماکت با جزئیات توسط پرینتر سه بعدی ( پرینت  1شکل)

 دانشجوی مهندسی 

  تواند پرینت کند و از درستی عملکرد آنها اطمینان حاصل پیدا کندخود را می مکانیزم طراحی شده دانشجوی مهندسی،

 .گیردها میبررسی نماید آیا ابعاد طراحی شده در محل کاربری به خوبی

 های درگیر ( مکانیزم زنجیره چرخدنده2شکل)

  

 دانشجوی دندانپزشکی 

 .گیرند از این ابزار در آینده کاری خود استفاده کنندسازند و یاد میبیمار را می مدل دندان دانشجویان دندانپزشکی



(  3شکل)  

 استفاده از نتایج اسکن دهان بیمار در ساخت مدل سه بعدی

  

 دانشجوی صنایع 

در نرم افزار نمونه را پرینت و در صورت عدم رضایت مشتری از طراحی و  رطراحی جواه توانند بعد ازدانشجویان می

نشان دهند و یا از مدل پرینت شده برای   آن را تغییر دهند و قبل از ساخت نمونه واقعی مدل سه بعدی آنرا به مشتری ابعاد

 .ریزی استفاده کنندقالب

 ( نمونه پرینت شده از انگشتر طراحی شده در نرم افزار 4شکل)

  

 دانشجوی پزشکی 

بیمار چگونه نحوه   خروجی سی تی اسکن گیرند قبل از عمل جراحی براساس نمونه پرینت شده ازدانشجویان پزشکی یاد می

اندازه ایمپلنتی که قرار است برای بیمار کار گذاشته  دسترسی به محل ضایعه را با تیم جراحی بررسی کنند و حتی شکل و

سفارش دهد و تولیدکنندگان ایمپلنت نیز   را با تیم جراحی مشورت کند و دستور ساخت ایمپلنت مطابق با نیاز بیمار را شود

 .پرینتر سه بعدی برای ساخت ایمپلنت بهره ببرند آوریند از فنتوان به نوبه خود می



( نمونه پرینت شده از خروجی سی تی اسکن 5شکل)

 بیمار 

 ساخت توربین با پرینتر سه بعدی :  بیشتر بدانید <<

 دسته بندی پرینتر های سه بعدی 

روش معمولی تولید از طریق براده برداری  باشد که برای ساخت قطعه برخالفرینت سه بعدی تولید به روش افزودنی میپ

 :عمده در پرینت سه بعدی وجود دارد گذارد سه روشمواد را بروی هم می

1. Fused Deposition Modeling (FDM) 

گویند، نیز شناخته  می FFF اختصار که به Fused Filament Fabrication رد با عنواناین روش در بعضی موا

شود که بشکل رشته سیم نازک پالستی بدور قرقره پیچیده شده که  استفاده می شود.در این روش از پالستیک ترمو پالستمی

طرف دیگر به شکل مایع   شود و ازگویند. فیالمنت به داخل هد تزریق حرارت داده شده، فرستاده میمی فیالمنت آن به

چسبد. تکرار این فرآیند یک شی بروی الیه قبلی که سفت شده می شود. این الیه تزریق شدهبروی میز پرینتر اکسترود می

پرینترهایی که با این روش  .شوددر اغلب پرسنترهای رومیزی استفاده می FDM سازد. روشالیه به الیه می عدی راسه ب

 .باشدمی ترین نوع پرینترهای سه بعدیکنند ارزان کار می

https://3drd.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://3drd.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 FDM پرینتر با روش ( اصول کارکرد6شکل)

  

2. Stereo lithography (SLA) 

تاباندن لیزر از همان روشی که از آینه برای  شود و برایدر استریولیتوگرافی از یک رزین حساس به نور استفاده می

 .شودرود، استفاده میبکار می انعکاس نورخورشید به محل دیگر

شود. بعد از اینکه لیزر براساس مدل استفاده می شما از تابش لیزربرای جامد و یکپارچه کردن سطح مقطع مدل سه بعدی 

مایع به جامد   هایی از رزین که در آن الیه لیزر بر آن تابیده شده است از شکلکرده و بخش  سه بعدی بر روی سطح حرکت

شود با تکرار این روش برای هر مقطع از مدل شما قطعه می شود. مجددًا الیه جدید از رزین مایع روی مدل پخشتبدیل می

 .گیردمی الیه به الیه شکل



 ( اصول کارکرد پرنیتر با روش7شکل)

SLA 

  

3. Selective Laser Sintering (SLS) 

آن بجای استفاده از رزین مایع برای  وت عمده بسیار شبیه روش استریولیتوگرافی است. دربا یک تفا SLS تکنولوژی

مختلف   هایتواند از جنسشود. پودر مورد استفاده میبندی بسیار ریز استفاده می پرینت سه بعدی از یک نوع پودر با دانه

 .مانند فلز، پالستیک، شیشه و یا سرامیک باشد

هایی که پودر حرکت کرده و به قسمت ه، و بعد لیزر برابر مدل سه بعدی کامپیوتری روی سطحیک غلطک پودر را فشرد

پودر را   گیری الیه جدید غلطچسباند. بعد از شکلرا به الیه قبلی که جامد شده است می شود پودردر این الیه لیزر تابانده می

 .شودمی دید درستدهد و به این شکل الیه جروی الیه شکل گرفته قبلی قرار می

شود و مدل سه بعدی شکل داخل محفظه مکیده می یابد. در پایان کار پودر ازاین فرآیند تا تکمیل مدل سه بعدی ادامه می 

 .شودمی گرفته شده از میان پودر برداشته



اصول کارکرد پرینتر با ( 8شکل)

 SLS روش

  

 مقایسه سه روش پرینت سه بعدی الیه گذاری

هایی که این روش نسبت به  بخاطر مزیت SLS شاید هزینه پرینتر با این سیستم و خیلی آسان نبودن فرآیند کار با دستگاه

تر،  پیچیده  ساخت سریع قطعات SLS لوژیدهد، آن را قابل توجیه کند. تکنوکننده قرار می  ها در اختیار استفادهسایر روش

کند. سازی سریع، ارائه میهای تولید نمونهسایر روش  تر )بیشتر قابل استفاده در کاربردهای عملی( را نسبت بهبادوام

واقعی بهره   کنند از مزیت امکان استفاده از قطعه پرینت شده در محیط کاریاستفاده می SLS کاربرانی که از روش

 .برندمی

 باشد درمورد استفاده در این دو روش می کنیم اولین نکته تفاوت در موادمقایسه می SLS را با SLA وقتی تکنولوژی

SLS از پودر و در SLA تولید شده گیرند. این بدین معناست که قطعاتشود که با تابش لیزر شکل میاستفاده می از مایع 

SLS با الیکه قطعات تولید شدهمانند در حبا گذشت زمان پایدارتر می SLA تر  به خاطر جذب نور تجزیه پذیرتر و شکننده

 .هستند

ساپورت گذاری نیست. بخاطر این  چون اطراف قطعه در حال پرینت را پودر احاطه کرده است، نیازی به SLS در

  سوراخ و شیار داخلی بدون آنکه مواد در بین آنها گیر کند قابل پرینت موضوع قطعات با پیچیدگی بیشتر داری فرم،

قطعات نیاز به ساپورت گذاری  شوند، برای برخیچون قطعات در مخزن مایع تولید می SLA باشد. برعکس درمی

داخلی با این   تولید اجزایها را بعد از پرینت از قطعه جدا کرد. به همین دلیل ساپورت باشد. بعالوه باید با عملیات تکمیلیمی

 .داخلی نیز وجود ندارد هایروش مشکل است وگاهی اوقات امکان برداشتن ساپورت از قسمت

 FDM با  SLS مقایسه روش



توانند بعنوان قطعه کاربردی در دارند و می کنیم هر دو روش دوام خوب قطعه رامقایسه می FDM را با روش SLS وقتی

است.   مشکل مقاومت در برخی مقاطع حل شده FDM پیشرفت تکنولوژی ساخت دستگاه های  محیط واقعی استفاده شوند. با

جهت دیگر بسیار شکننده بودند. اما امروزه این   ها در یک جهت مقاوم و درپیش از این به این صورت بود که مثالً دیواره

 .جهت قابل تنظیم میباشد کل برطرف شده و استحکام هرمش

 FDM تر را نسبت روشکوچکتر و شکننده تواند قطعاتبودن. می نیز مزیت هایی دارد مثل سریع و اقتصادی SLS روش

 .دقت ابعادی و شکل ظاهری بهتر است SLS بسازد. یک تفاوت مهم قطعات تولیدی با

 گذاری پرینت سه بعدی( نمونه قطعات پرینت شده با سه روش الیه9شکل)

 STL فرمت فایل

STL (STereoLithography) باشد که توسط شرکتسه بعدی می های متداول فایل ورودی پرینترهاییکی از فرمت D 

Systems3 فرمت فایل مخفف م اینآمریکا ابداع شده است. اس “Standard Triangle Language”  و توسط نرم

 بعدی و نرم افزارهای شود. این نوع فایل در کاربردهای نمونه سازی سریع، پرینت سهپشتیبانی می افزارهای زیادی

CAD گیردمورد استفاده قرار می. 

STL  نوع بافت روی سطح قطعه چیزی را   از رنگ یافایل از یک جسم سه بعدی تنها اطالعات هندسی سطح را دارد و

فرمت   را می شناسند و بعنوان STL بندی ریز ارائه می کند. تمامی پرینترها فایل فایل سطح را با مثلث STL .کندارائه نمی

ی های کارهای اینترنتی در دسته بندیسایت پذیرند. قطعات طراحی شده توسط افراد زیادی در سطح دنیا درورودی می

 .مورد عالقه خود را جستجو، دانلود و پرینت کنید توان فایلمختلف وجود دارد و می



 CAD با STL ( تفاوت سطح در روش10شکل)

 فرمت فایل های چاپ با پرینتر سه بعدی :  بیشتر بدانید <<

 یافتن پرینتر سه بعدی مناسب مدارس

سانتیمتر مکعب از سازندگان   15×15×15 با حجم قابل پرینت حدود FDM امروزه پرینترهای سه بعدی رومیزی معمولی

به عنوان بزرگترین و   3dRDشرکت  دالری در بازار در دسترس است اما چینی، اروپایی و آمریکایی با قیمت های

نتر هایی در رده ها و اندازه های مختلف، کاماًل ایرانی  ، پری  تخصصی ترین تولید کننده پرینتر های سه بعدی در ایران

این صفحه قابل مشاهده   با ریال ایران محاسبه میشوند و برای مصارف مختلف بسیار مناسب میباشند. در ساخته است که

 3dRDپرینتر های سه بعدی  هستند: نمونه های

 پرینتر سه بعدی رزینی هایی مانند هنر، جواهرسازی و دندانسازی حداقل یکای در رشته های فنی حرفهبرای آموزشگاه

 SLAپرینتر سه بعدی جمع و جور رومیزی نیاز است. اما برای آموزش مفاهیم اولیه خرید یک FDM   برای آنها نیز

 .شودتر است و توصیه میاقتصادی 

سازنده، دوستدار محیط زیست بودن پرینتر،   هنگام خرید پرینتر مناسب مراکز آموزشی به مواردی از قبیل معتبر بودن

پشتیبانی   ای وسازنده، سهولت استفاده از آن برای کاربران، عدم نیاز به تنظیمات حرفه استانداردهای معتبر اخذ شده توسط

 .مطمئن از سوی سازنده و فروشنده پرینتر اطمینان حاصل کرد

 پرینتر سه بعدی همزمان در مدارس و خانه

دارد. موضوع مهم در استفاده از پرینتر سه   ع بحث زیادی وجودآیا پرینتر سه بعدی در خانه الزم است؟ روی این موضو

توان از  می باشد. در خانههای کامپیوتری با کاربری آسان میمناسب برای ساخت مدل افزاربعدی در خانه وجود نرم

ورد نظر را جستجو، براساس عالقه و نیاز، فایل قطعه م های طراحی شده آماده پرینت موجود در اینترنت استفاده کرد وفایل

 .کرد  رایگان دانلود و پرینت

 :به چند مثال زیر توجه کنید

 اسباب بازی 
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 تولید اسباب بازی سفارشی 

 ساخت اجزای بازی همراه با عروسک

 پرینت قطعات مورد نیاز برای خانه و ماشین 

 دسته ظروف

 ه استقطعات کوچک پالستیکی که یک وسیله به خاطر آن از کارایی افتاد

 های خاصتهیه کادوهای سفارشی برای موقعیت

 استفاده از اسکنر و اسکن کردن چهره اعضای خانواده جهت ساخت سریع مجسمه آنها 

 اسکن کردن اشیای داخل خانه و پرینت آنها 

 اید و پرینت آن در خانههایی که در سفر دیدهاسکن مکان

 ماده پرینت است جهت بررسی بیشتر طراحی شده توسط دیگران که آ STL هایپرینت فایل

 بررسی ابعاد و شکل مناسب برای کاربری شما 

نشان دادن قطعه پرینت شده به دیگران جهت مشاوره و یا ساخت آن و در نهایت استفاده از آن به عنوان وسیله تزیینی در 

 منزل

تواند در خانه پروژه  نتوانسته تکمیل کند، می تکمیل پروژه، آنهایی که یک دانش پژوه در محیط آموزشی بدلیل کمبود زمان

 .خود را تکمیل و پرینت کند

  

 بندی و نتیجه گیری جمع

آموز خالقیت و  استفاده از پرینتر سه بعدی در سیستم آموزشی یک ضرورت است. در سیستم آموزشی مدرسه باید دانش

 .استعداد خود را بروز دهد

  شوند، باشوند، بزرگتر میپرینترها سه بعدی سریعتر ِمی .آوری ساخت پرینترهای سه بعدی دائمًا در حال پیشرفت استفن 

 .آنها بیشتر خواهد شد شود و دقت کاریشود، کار با آنها آسانتر میکار خواهند کرد، ارزانتر می تنوع مواد بیشتری

آموزان بتوانند خالقانه از پرینتر سه بعدی استفاده  پیشرفت واقعی این است که دانش ها جزئیات کار است،دقت کنید این

خالق باشند، طراحی کنند، یاد بگیرند   عنی طرح ذهنی خود را بسازند. یاد بگیرندکنند یقادر شوند آنچه را تصور می ،کنند

  بهبود طرح جزیی از فرآیند طراحی و ساخت است که از آن تبدیل رویا به واقعیت از اشتباه نهراسند. یاد بگیرند اصالح و

 .پیشرفت در فن آوری تولید آنها برند. اینها اثرگذاری شگفت انگیز پرینتر سه بعدی خواهد بود نهنام می

ها، تجهیز مراکز آموزشی، از طرف دولت  آموزشی اکثر کشورها وارد شده است. برای پرینتر سه بعدی امروزه در سیستم

  کنند، معلمان در حالآوری در کنار درس استفاده مین فنآموزان از ایدانش .های مناسب تخصیص داده شده استبودجه



استفاده بهینه از پرینتر سه بعدی تدوین شده  های درس هستند. سیالبس درسیی استفاده از این ابزار در کالسیادگیری نحوه

 .و دائما در حال اصالح هست

و بعد ما کار با رایانه را شروع کردیم؟ اگر  شوند آیا در مواجهه با رایانه صبر کردیم تا تمامی مدارس به رایانه تجهیز

بعضی   تر و دربا آن همسو نشویم و همزمان به یادگیری آن نپردازیم جبران فاصله سخت آوریهمراه با پیشرفته هر فن 

دانمان را شود. برای اینکه فرزنروز فراگیرتر می موارد ناقص خواهد بود. در سرتاسر دنیا استفاده از پرینتر سه بعدی هر

 .در مشاغل آینده آماده کنیم، فرصت بسیار کمی داریم برای استفاده از این ابزار

 ایم؟ما چقدر فرزندانمان را برای این آینده متفاوت آماده کرده

 ارائه شده توسط معاونت آموزشی و پژوهشی ،مدیریت امور پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس 

3dRD   و تخصصی ترین تولید کننده پرینترهای سه بعدی در ایرانبزرگترین 
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