
در حال حاضر معلم فیزیک در دبیرستان صلحا برنده جایزه ترویج علم ایران شدم ....  39من در سال 
شارو  شاد در  ن زماان تحات ع ا ان  0931ری رافع از ساال افزا. فعالیت نرم....و مدیر شرکت رافعهستم. 

با عقد قراردادی با م سسه تبیان، مت لّی ت لید محتا ای  ما زا الرترونیرای فیزیاک  "گروه  م زشی رافع"
دوره دبیرستان گردید. این محت ا پس از دو سال نیم )مطابق قرارداد( به نح  احسن به اتمام رسید و حاصا  

 دی در اختیار کاربران قرار گرفت.ی ن به ص رت هشت س
رافع حیطه ت لیدات خ د را به زیست ش اسی و شیمی نیز گسترا داد به طا ری  ،پس از این دوره

نما د. همزماان باا ایان  انبا ه ش اسی و شیمی ت لیددی در زمی ه فیزیک، زیست، سه سی0931که تا سال 
 011رهای عملی نما د و بار اساان  ن مراحا  سااخت  های خ د را مت جه کارافع ح زه فعالیت ،هافعالیت

و ساایت  دی تعاملیپروژه علمی و تجربه  م زشی را در دست ر کار خ د قرار داد که حاص   ن ت لید دو سی
 .های علمی شدای ترنتی پروژه

و از یک طرف اقدام  به  هتا ک  ن باز هم حیطه فعالیت م ض عی شرکت گسترا یافت 0931از سال 
 م زشای( نما د و از طارف دیدار در حیطاه دبساتان )ت لیاد دو ساید محت ای  م زا دبستان و پیشت لی

دی  نات می بدن )که م رد استفاده دانشج یان پزشری اسات( را سااخت. همی این در ساال دانشداهی سی
 و ت لید انب ه شد. رسد دی بدن انسان به اتمامسی 0933

هاا در تمامی این سالت لیدات ذکر شده است.  ایننی تبیان م سسه فره دی و اطال  رسادر گ اهی 
 کرد.فعالیت می "گروه  م زشی رافع"رافع تحت ع  ان 
رافع با مطالعه وضعیت  م زا مجازی کش ر مت جه خالء جدّی در کمیّت و کیفیّات  0933از سال 

رسید. ن نیز به گ ا میهای ه شم د سازی مدارمحت ای  م زا مجازی شد و این در حالی ب د که زمزمه
بر این اسان یک طرح مطالعاتی گسترده و س دین برای تامین محت ای  م زا مجازی فیزیک )دانشداهی و 

 پرورشی( را برای ساخت سایت چیستا، در دست ر کار خ د قرار داد.  و  م زا
ابا  قبا لی بارای به پتانسی  ق 0930رافع با تقبّ  هزی ه این طرح مطالعاتی س دین، در اوای  سال 

چیساتا ساایت رافع م فق به بارگزاری  0930نای  گردید. در تاریخ تیر   م زشی ت لید یک محص ل شایسته
 باشد.در حال حاضر مشغ ل ترمی  محت ای این سایت میگردید.  ()به مع ی علم و دانش

مشغ ل به کار  م زا هستم و در ک ار  تهران نیزدر مراکز  م زشی 0931در ضمن ای جانب از سال 
نم ناه ای از ایان کارهاا سااخت  ام. م زان مستعد پروژه هاای عملای را سااختهکار  م زشی با برخی دانش

زیردریایی ی نس ب د که ت انایی حم  دو نفر را داشت. این فعالیت از م فقیت خ بی برخ ردار ب د به طا ری 
سیما پخش گردید. در این  0شبره از در صدا و سیما ساخته شد و  قسمتی  ن 09سریال  0930که در سال 

 سریال سیر فر ی د  م زشی و علمی ساخت این پروژه به تص یر کشیده شد.
نفر از دوستانم مجم عه  م زا الرترونیک باه  4به همراه  0933الی  0913در ضمن در سال های 

با ک ار هم قرار دادن بل ک هاای  زمایشاداهی مادارهای زبان ساده ) سانیک( را ت لید کردیم. در این وسیله 
 مختلف الرترونیری ساخته می شد.

 در زیر به بخشی از این س ابق اشاره شده است. 



 

 

 

 

 



 

 



 

 





 راهنمایی سی دی آموزش فیزیک

 رافعگروه آموزشی  5831 افزاری و مولتی مدیاینرم محصول

 

 



 زیست شناسیوزش سی دی آم

 رافعگروه آموزشی  5836افزاری و مولتی مدیای نرم حصولم

 

 



 های علمیسی دی )+تحت وب( آموزش کاردستی

 رافعگروه آموزشی  5836و  5834 افزاری نرم محصول
 

 
 

 



  شناسی بدن انسانزیست سی دی آموزش

 رافعگروه آموزشی  5839افزاری و مولتی مدیای نرم حصولم
 
 

 
 
 



 شیمی سی دی آموزش 

 رافعگروه آموزشی  5837افزاری و مولتی مدیای نرم حصولم
 

 



 نوشتن و حساب کردنسی دی آموزش 

 رافعگروه آموزشی  5833افزاری و مولتی مدیای نرم حصولم

 

 



 دی سی 7تولید محتوای علمی آموزشی 

 رافعگروه آموزشی  5832افزاری و مولتی مدیای نرم حصولم
زم به ذکر است رافع محت ای علمی این سی دی ها را ت لید نم ده است و ساخت برنامه مدیریت سی دی )ال

 ت سط تبیان انجام شده است(
 

  

  



 

 
 


