


آموزشیتکنولوژی 



تعریف تکنولوژی

 معنی .که ریشه یونانی دارد گرفته شده است« تکنولوژیا»واژه تکنولوژی از کلمه
.  آن در یونان باستان انجام دادن یک هنر یا حرفه است 

 بخش اول این کلمه(techne )بر تلفیقی از معنای یک هنر و یک تکنیک مشتمل
.دانش مربوط به اصول و مهارت های عملی شامل دانستن و انجام دادن است 

 کلمه(logos ) بنابر این. به معنای استدالل ، تبیین ، اصل و اراده دلیل است
.تکنولوژی به معنای به کارگیری مستدل یا منطقی دانش خواهد بود

 لغت نامه التین وبستر اینگونه تکنولوژی را تعریف میکند:

[کاربرد دانش برای مقاصد علمی ] 



تعریف آموزش

:  کلمه آموزش از دیدگاه های مختلف تعاریف گوناگونی دارد 

ی به را به معنی مرتب کردن و منظم ساختن دقیق محیط فراگیر برای دستیابآموزش 
.نتایج مورد نظر در موقعیت های مشخص میداند 

ز اندرسون معتقد است آموزش فعالیتی است که با هدف آسان ساختن یادگیری ا
عیین آموزش هرگونه فعالیت یا تدبیر از قبل ت. سوی آموزش دهنده طرح ریزی میشود 

.شده است که هدف آن آسان ساختن یادگیری است

بروان معتقد است آموزش فعالیتی است که طی آن استعداد های بالقوه یک فرد
وعی بدین صورت هرگاه فراگیر موضوعی را یاد بگیرد ممکن است ن. پرورش می یابد 

.آموزش صورت بگیرد

که یکی پس از دیگری انجام است را مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی آموزش 
.می گیرد و هدف آن دستیابی هرچه بیشتر فراگیر به هدف های آموزشی است 



تعاریف تکنولوژی آموزشی

ژی تعریفی که کمیته ویژه تکنولوژی در آکادمی ملی مهندسی آمریکا از تکنولو
مجموعه ای از معلومات ناشی از کاربرد علوم آموزشی و } : آموزشی ارائه کرده 

یادگیری در دنیای واقعی کالس درس ، همراه با ابزار و روش هایی است که به 
{.کاربردن علوم ذکر شده را تسهیل میکنند 

طراحی، اجرا و ارزشیابی : تعریف جیمز بروان از تکنولوژی آموزشی عبارت است از 
قات یادگیری بر اساس هدف های مشخص و نتایج تحقی_نظام مند کل فرایند یاددهی

در زمینه های یادگیری انسانی و ارتباطات و همچنین به کار گرفتن مجموعه ای از
.ر منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد آموزش موثرتر، عمیق تر و پایدار ت



 تکنولوژی آموزشی عبارت است از : تکنولوژی آموزشی ماهیت
مجموعه روش ها و دستورالعمل هایی که با استفاده از یافته های 

علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی ، اجرا و ارزشیابی در 
.برنامه های آموزشی به کار گرفته میشود

رد آخرین تعریف را انجمن تکنولوژی و ارتباطات آمریکا چنین بیان ک :
، تهیه ، استفاده، مدیریت و طراحیتکنولوژی آموزشی عبارت است 

.ارزشیابی فرایند ها و منابع یادگیری
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رسانه . 1

رسانه آموزشی. 2

وسایل آموزشی. 3

مواد آموزشی. 4

تکنولوژی آموزشی. 5

استراتژی های آموزشی. 6

استراتژی های یادگیری. 7

رویکرد سیستمی. 8

تکنولوژی مناسب. 9

مواد آموزشی دیداری. شنیداری_01

کارایی آموزشی. 11

مرکز رسانه های آموزشی. 21

فیلم آموزشی. 31

نظام آموزشی. 1

آموزش مبتنی بر فراگیر. 2

تلویزیون آموزشی. 3

هدف های آموزشی. 4

تحلیل سیستم ها. 5

مشخصات و طرح آموزشی. 6

آموزش برنامه ای. 7

تلویزیون مداربسته. 8

خود آموزی. 9

آموزش مبتنی بر عملکرد. 01



انواع تکنولوژی

تکنولوژی نرم

به طور عمده از راه تلفیق پیشرفت های
علوم طبیعی و علوم انسانی توسعه 
می یابند و هدف از توسعه آنها ایجاد 

قابلیت برای بهره برداری بهتر از سخت
افزار ها ، افزایش کارایی تفکر فردی و

...  جمعی، بهبود خالقیت گروهی و
.است

تکنولوژی سخت

به طور سنتی از طریق تجربه و امروزه
ر در عصر تکنولوژی علمی با تکیه ب

پیشرفت های علوم طبیعی توسعه 
می یابند و غرض از توسعه آنها ایجاد

قابلیت برای تولید محصوالت سخت
.افزاری است



ارکان تشکیل دهنده تکنولوژی آموزشی

 به این سوال پاسخ میدهد که چه چیزی را با استفاده از تکنولوژی آموزشی: فلسفه
تدریس کنیم؟

 نیم؟به ما نشان میدهد چگونه با استفاده از تکنولوژی آموزشی تدریس ک:روان شناسی

 از شامل پاسخگویی به این سوال است که به چه کسانی با استفاده: جامعه شناسی
تکنولوژی آموزشی تدریس کنیم؟

 از زمانی ما با استفاده از تکنولوژی آموزشی چه به این سوال پاسخ میدهد : تاریخ
تدریس کنیم؟

 بر پاسخگویی به این سوال متمرکز است که چه کسانی مسئول کاربرد : مدیریت
یادگیری هستند؟_تکنولوژی در فرایند یاددهی



هدف ها و فواید تکنولوژی آموزشی

هدف کمی

کاربرد تکنولوژی آموزشی گاه با این
هدف صورت می گیرد که سطح 

بیشتری از فراگیران را شامل شود و
در مجموعه فعالیت های آموزشی 

بتوان تعداد بیشتری از افراد را آموزش
ا بدین ترتیب جبران نقایص و ن. داد

رسایی های موجود نظام آموزش ، 
هدف های کاربرد تکنولوژی آموزشی 

.است

هدف کیفی

 یکی از هدف های استفاده از تکنولوژی
آموزشی دستیابی به آموزش باکیفیت

یعنی به کارگیری تمام یا. برتر است
جلب فراگیر و سطح بیشتری از حواس 

انتخاب هدف ها ، روش ها . مشارکت آنها
و وسایل مناسب آموزشی راه هایی به 

ر سوی دستیابی به کیفیت برتر در ام
آموزش هستند که تکنولوژی آموزشی از 

.آنها بهره میگیرد



در تکنولوژی یادگیریدر تکنولوژی آموزشی

فراگیران پیوسته هر تکلیفی که از 
خواسته میشود تغییر دهد تا به 

.چیزی که میخواهد ارائه دهد

.  یادگیری یادگیرندگان شاهد هستیم
آرمان گرایی راهنمای یادگیری 

.فراشناختی ما میشود 

آفرینندگان مجدد علم و دانش

رسیدن به تعالی جویی ذهن از طریق 
کاربرد تجربه گستری براساس تعامل و 

گفتگوی مستقیم با تسهیل گر امر 
یادگیری

معلم در دنیای تکنولوژی یادگیری خود 
یاد گیرنده است که از طریق هدایت 

یادگیرندگان بر تجربه های هدایت 
کنندگی اش می افزاید

تغییر در فراشناخت هر یادگیرنده روی 
نوعی بررسی کارکردها و . میدهد 

دستاورد های تکنولوژی آموزشی و 
. یادگیری حاصل از آن است 

به کار برنده نظریه و عمل آموزشی در 
کالس درس جهت حل مسائل و 

.مشکالت آموزشی

در تغییر دهی یادگیری های خود در 
تکنولوژی آموزشی هیچکس هرگز 

قادر به دیدن اشتباهات خود نخواهد 
بود

یادگیری

وظیفه 
یادگیرندگان

وظیفه معلم

ارائه و دریافت بازخورد



هدف از کاربرد تکنولوژی آموزشی

 (کمی)میزان یادگیری را توسعه دهد

 (کیفی)عمق یادگیری را بیشتر کند

(کیفی)دقت را افزایش دهد و فرآیند یادگیری را تسهیل کند

(کمی)سرعت یادگیری را بهبود ببخشد



هدف از تکنولوژی آموزشی

:تغییراینایجادیبرامایآموزشیتكنولوژدر

می كنیمیریزبرنامه.

سنجیمیمرارفتاردرتغییرمیزانو كنیمیماجرارابرنامهاین .

ویروانویحركتیمهارتهاعواطف،ونگرشهاشاملرفتاردرتغییراینكهیبرا
غیرویانسانمنابعوامكاناتكلیهازكنیمایجادرافردیدانسته هاواطالعات

. كنیمیماستفادهیانسان

یردارببهرهوتوجهموردنیزراارتباطوانسانییادگیرمورددرتحقیقاتنتایج
.كنیمایجادافراددررامطلوبتغییراتبتوانیمتا دهیمیمقرار



ارتباط•

بهراانساننیازصنعت،فراعصربویژهوانسانزندگيبودناجتماعيماهیت
وگيزندشیوهتاثیرتحتارتباطاتنوعوچگونگياستدادهافزايشارتباطات
.گیردميقرارجامعهرفرهنگ

انددريافتهمديراناستارتباطاتنیازمنداجتماعينهاديكعنوانبهسازمان
درانمديرتوفیقدرآنانارتباطيهايانگیزهدركوكاركنانمؤثرباارتباطاتكه

رامؤثرارتباطاتاستمؤثريعاملسازمانشدۀطراحياهدافبهدستیابي
بايدبلكهآيدنميحساببهمؤثر،هدفارتباطاتدانندميمديريتقلب

ابياكتسبلكهنیستذاتيارتباطاتشودتلقيهدفكسببرايايوسیله
.است



:تعیین اهداف آموزشی

چه نوع دانش ، مهارت و یا رفتار خاصی

:سوال زیر جواب دهد به سه 

د چه می خواهیم یاد بدهیم یا فراگیر چه چیزی را بای-1
(.کار یا عمل ) یاد بگیرد؟ 

عمل یا کاری که فراگیر بعد از طی دوره باید انجام-2
دهد ، تحت چه شرایطی باید انجام پذیرد؟

گیران معیار و مالک ما در یاد گرفتن با یاد نگرفتن فرا-3
ت در چیست ؟ به عبارت دیگر موفقیت یا عدم موفقی
خود را در یاد دادن با چه مالک یا مقیاس خواهیم 

(معیار ) سنجید ؟ 



16انتخاب هدفهای آموزشی

هنگام انتخاب هر هدف آموزشی، معلم باید پرسشهای زیر را مورد توجه 
:قرار دهد

فراگیر باید به هدف مورد نظر برسند؟چرا

برای رسیدن به هدف مورد نظر را دارند؟آمادگی کافیآیا فراگیران 

، چنان هستند که دستیابی فراگیران را به هدف آموزشی تضمین کنند؟امکانات آموزشیآیا



17فواید استفاده از هدفهای رفتاری

.می کندمدرس آسان طرح و اجرای آموزش را برای استفاده از این نوع هدفها کار -1

.از آموخته های فزاگیران  را آسان می کندمدرس ارزشیابی هدفهای رفتاری عمل -2

در پایان درس از او چه انتظاراتی خواهد داشت و مدرس اگر یادگیرنده بداند که -3

به آرامش خاطر انتظارات را به طور آشکار به یادگیرنده بگوید، با مدرس این 

.یادگیری می پردازد



شناختیطبقه بندی هدفهای آموزشی 
توسط بلوم



عاطفيطبقه بندی هدفهای آموزشی 

آگاهی، میل به پذیرش، توجه انتخابی(: توجه کردن)دریافت کردن

رضایت، میل به پاسخدهی: پاسخ دادن 

پذیرش یک ارزش: ارزش گذاری

.درک مفهوم ارزش ، مجموعه ای از ارزشها را بهم ربط می دهد: سازمان دهی

شخصیت پذیرفتن



20حركتي-روانيطبقه بندی هدفهای آموزشی 

:عادی شدن

انجام کامل یک مهارت یا بیشتر به آسانی

انجام چند مهارت همزمان: هماهنگی حرکات

کاری را با دقت و درست تکرار نماید: دقت

بدون کمک: اجرای مستقل

با کمک: تقلید
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Assessment 
to what extent…

Instruction 
the how…

Goal -Content
the what…

Components of a Curriculum

Student 

Learning



پیوند،،گيبست،دیگرچیزباچیزيبسان،بستنبر،بستن،دادنربط:معینفارسيفرهنگ

.رابطهوپیوستگي

(ادیآبداودمحمد).باشدمیدیگرشخصبهشخصیکازعقایدیاافکارانتقالفرایندارتباط

برايتاطالعاكهطوريبهكننده؛دریافتبهازفرستندهاطالعاتانتقالازاستعبارتارتباطات

(رضائیان).باشدمشابهدركقابلگیرندهوفرستنده

،واسطهبالیاواسطهباسازماندرافرادبیناحساسهاومفاهیمومعانياطالعات،تبادلوانتقالارتباطات.

(اسمیت)مردممیاندرهافکرهاو،احساسها،حافظهاطالعاتانتقالازفراگرداستعبارتارتباط

اطتعریف ارتب•



اژهوCommunication””به،التینزباندرايواژهاز«ارتباط»معادل

نبیاشتراكيوجهكههستیمصدددرما.شودميمشتقعموميیامشتركمعني

رتباطاهدف.بیابیم،هستیمآنهاباارتباطبرقراريصدددركهافراديوخودمان

(ایرانمدیریتیسایتوب).استدلخواهنتایجبهرسیدن،

پس.استتغییردرهمیشهومتحرك،روان،پویالذاواستفرآیندیكارتباط

.نیستساكن



.  باشرد زيرر ت اين نتايج يا اثرات مطلوب ممكن است يكي از تغييرا.  ، رسيدن به نتايج مطلوب است هدف ارتباط 

.تغييرات شود اين تالشهاي شما در برقراري ارتباط ممكن است موجب ايجاد هر يك از 

هدف 
ارتباط 

انتقال دانش
اطالعاتو

شانتقال نگر 
، تشويق ،  
انگيزه دادن

انتقال مهارت
تصحيح ،

اشتباهات

• اهداف ارتباط



PROCESS OF COMMUNICATION

• الگوی فرایند ارتباطی



تفرایند ارتباطا•

(منبع)

فرستنده
رمز پیاممجاري پیام پیام پیام

كشف 

رمز پیام
دریافت 

رمز پیامكننده

پیاممجاري پیام پیام رمز

پیام

كشف

رمزپیام

بازخورد

اختالل



از عناصر ارتباطي نمودار عبارتند•

ال كسي كه مقصود یا مفهوم ذهني پیام خود را براي گیرنده ارس:(sender)فرستنده -1

.مي كند

یل پیام از شكل یك مفهوم و فكر، به عالئم قابل ارسال تبد(: Encoding)رمز پیام-2

.مي شود

.ودحاوي خبر، نكته یاموضوعي است كه باید به گیرنده منتقل ش: message))پیام -3

وا مانند ه.)وسیله و طریقه انتقال پیام را مجاري پیام گویند: channel))مجاري پیام-4

(براي انتقال كالم ، كاغذ جهت ارسال نامه امواج الكترو مغناطیس در انعكاس تصویر

را دریافت كننده پیام شخصي است كه پیام فرستنده(: receiver)دریافت كننده پیام-5

.درك مي كند اگر پیام به دریافت كننده نرسد ارتباط واقع نمي شود



مورد نظر اطالعات فرایندي است كه دریافت كننده بر اساس آن پیام را به (: decoding)كشف رمز پیام-6

، ( عالئم)مبلها دریافت كننده ، تفسیر فرد از ستجربۀگذشته فرستنده تفسیر مي نماید كشف رمز پیام بر اساس 

.از پیام است( فرستنده و گیرنده ) طرف انتظارات و مقاصد دو 

هرگونه مانعي كه باعث عدم ارسال پیام یا عدم درك : اختالل یا پارازیت-7

این موانع مي تواند فني،تجهیزاتي و ادراكي. پیام شود، اختالل گفته مي شوند

.باشد

.پاسخ گیرنده به منبع پیام را بازخورد گویند(: feed back)بازخورد-8



نقش های ارتباط•

کنترل
)Control(

ایجاد انگیزه
)Motivation(

ابراز احساسات
)EmotionalExpression(

اطالعات
)Information(



ابزار 
ارتباط

شنیداری

دیداری

چند حسی

کیالکترونی

ابزار ارتباط•



• علل برقراری ارتباط

اشتراک پيدا کردن در ايده ها و عقايد

تامين بازخورد مناسب و قوي براي ديگران

کسب اطالعات از ديگران

 کسب قدرت و تاثيرگذاري

توسعه ارتباطات اجتماعي

حفظ اعتماد به نفس



بيان عقيده و موقعيت

موزش و راهنمائي
 
ارائه دادن ا

بيان کردن يک تغيير

ساخت وارائه يک برنامه

شرکت در جلسات

برقراري ارتباط با ماموريت ، ديدگاه و ارزشهاي سازماني

اعلل اشتراک گذاری ایده ه•



خجالتي بودن شما

ترس از رد شدن

فشار همگروه ها

ساير چيزهائي که مي تواند باعث حالت دفاعي شود

ناتوانی هاي جسمي و ذهني و رواني

ارتباط با افراد تند خو و عصبي

موانع اشتراک گذاری ایده ها•



انواع الگوهاي ارتباطي

از حیث ارائۀ بازخورد-1

از حیث مسیري كه پیام طي مي كند -2

از حیث رسمي و غیر رسمي-3

از حیث انتقال اطالعات1-3

(در ارتباطات رسمي)

از حیث انتقال اطالعات2-3

(در ارتباطات غیر رسمي)

ارتباطات یك طرفه-1

ارتباطات دو طرفه-2

ارتباطات عمودي-1

ارتباطات افقي-2

ارتباطات مورب-3

شبكه رسمي-1

شبكه غیر -2

رسمي 

ارتباطات متمركز -1

y ارتباطات -2

ارتباطات زنجیره اي -3

ارتباطات ستاره اي-4

ارتباطات دایره اي-5

ارتبا طات همه جانبه -6

ارتباطات رشته اي-1

ارتباطت انشعابي-2

ارتباطات خوشه اي-3

اتباطات تصادفي-4

• انواع الگو های ارتباطی



سه شاخه اي یا زنجیره ايستاره اي متمركز

y      
همه جانبهدایره ایي 

1
كندكندمتوسطریعنسبتا ًسسریعسریعسرعت

خوبخوبضعیف ضعیف دقت2 بسیار خوبخوبًً

ثبات 3

ساختارارتباطي

پایدار با شكل 

گیري فوري

پایدار و 

مشكل

پایدار ولي 

در حال 

شكل گیري

در حال 

شكل گیري

فاقد ساختار 

دارارتباطي پای

فاقد هر گونه 

ر ساختار پایدا

ارتباطي

میزان وضوح 4

جایگاه رهبر

نامشخصنامشخص ارزنسبتا ً ببارزبارزبسیار بارز

عاليخیلي خوبعیفنسبتاً ضضعیفضعیفبسیار ضعیفروحیۀ افراد5

شبكه هاي رسمي 

ارتباطات 

شاخص هاي 

مقایسه



ميانواع الگوهاي ارتباطي از حیث انتقال اطالعات در ارتباطات غیر رس•

:ارتباطات غیررسمي به چهارنوع تقسیم میشوند

شبكۀ رشته ايشبكۀ انشعابييشبكۀ تصادفشبكۀ خوشۀ اي شبكۀ رشته ايشبكۀ انشعابييشبكۀ تصادفشبكۀ خوشۀ اي

عوامل انتقال اطالعات در امتداد یك خط قرار مي گیرند و هر یك از عوامل ، به : شبكه رشته اي 



.“من”استفاده بيشتر از 

.کمتر مي گويند از يك موضوع ناآگاه هستيم

. کمتر سوال مي کنند 

قرار کمتر عذرخواهي مي کنند چون آنها را در يك مقام پايين
.مي دهد 

.مستقيم و رک هستند 

.کمتر تعارف مي کنند 

ند رک زماني که بايد اقرار به شكست کند يا چيزي نمي دان
.نيستند 

.  “ ما”استفاده بيشتر از 

.ستيمبيشتر از مردان مي گويند از يك موضوع ناآگاه ه

.بيشتر سوال مي کنند 

«متأسفم»اغلب مي گويند 

.موقعيت شناسند 

.بيشتر تعارف مي کنند 

گفتن چيزي که انجام داده اند ، رک نيستند در 

تفاوت الگوی ارتباطی زنان و مردان•



تصویری -1
(پدیداری)

عاطفی -2
(هیجانی)

سامعی -3
شنیداری یا )

(آهنگینی

واژه ای -4
کمی یا )

(استداللی

ادسیستم های مختلف حسی افر•



s.sh.mohseni. dermatologist.EDC



:گیرییاد•
گیرندگانفرایادگیریرا،تدریسازهدفاگر•

یوهشوهدفدیوئیجاندیدگاهبهتوجهبا.بدانیم
همازتواننمیراهدفبهرسیدنهایروشو

میدرواحدصورتبههدفوشیوهوکرد،جدا
–یاددهیهایکنشتوانمیحالتایندر.آیند

.دانستواحدفعلیکرایادگیری



یادگیری•
هاییبازنمائبهفردآنطیکهاستفرایندییادگیری،•

.بخشدمیبهبودخودذهنی
یارفتارردپایدارنسبتاتغییراتایجادفرایندیادگیری،•

.استتجربهحاصلکهرفتاریتوان
عواملدخالتحداقلباکهیادگیریفعال،یادگیری•

...و،معلمکتابمثلعواملی.گیردصورتخارجی
.باشندمییادگیریکنندهتسهیلعوامل



:یادگیری رخ داده است–در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در فرایند یاددهی 

از تدریس به یادگیری( الف

از یادگیری سطحی به یادگیری عمقی( ب



:یادگیری رخ داده است–در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در فرایند یاددهی 

هبرویدادهاتکراروسپردنحافظهبهاز(ج
وارزشیابیتحلیل،کاربرد،سمت

نوساختارییاقالبدرمطالبسازماندهی



:یادگیری رخ داده است–در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در فرایند یاددهی 

بهمطالبوارطوطییادگیریاز(د
،مفاهیمبستنبکارودرکیادگیری

اصولهاوشیوه



:یادگیری رخ داده است–در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در فرایند یاددهی 

بهمطالبوارطوطییادگیریاز(د
،مفاهیمبستنبکارودرکیادگیری

اصولهاوشیوه



:یادگیری رخ داده است–در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در فرایند یاددهی 

هبآموزشینظامدرودندادهایبرتمرکزاز(و
نظامپیامدهایوعملکردبرتمرکز

آموزشی



:یادگیری رخ داده است–در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در فرایند یاددهی 

بههمازجدادرسیمادهیادگیریاز(ه
ایرشتهمیانمداومیادگیری



مقایسه رویکردهای سنتی آموزش و رویکردهای نوین یادگیری آموزشی

روش های سنتی•
(تاکید بر هدف های درسی )معلم محوری ( 1

آموزش به روش سخنرانی( 2

دگی انتقال دانش بدون ارتباط با مسائل روزمره زن( 3

ه توزیعععع و انتقعععال دانعععش یکسعععان و بعععدون توجعععه بععع( 4
فردیتفاوت های 

ثابت و تغییر ناپذیر بودن ( 5

ارائعععععه قطععععععات کوچعععععک آمعععععوزش بعععععه صعععععورت ( 6
موضوعات منفی 

کتابهای درسی نقطه تمرکز آموزش ( 7

تاکیعععد بعععر کارهعععای فعععردی ، ایجعععاد روحیعععه رقابعععت ( 8
فراگیرانجوش ، حس برتری جوش در 

معلم به عنوان توزیع کننده دانش ( 9

لیت ها  اساس قابفراگیران بر گروه بندی متجانس ( 10

 (فعال)روش های نوین
1 ) (فراگیرتاکید بر کشفیات )فراگیر محور

2 ) آموزش به روش اکتشافی

3 )تولید و ساخت دانش جدید بر اساس نیازهای عالئق و

در ارتباط با مسائل واقعی زندگی 

4)یدر نظر گرفتن قضاوتهای فردی در ارائه مطالب درس

5 )انعطاف پذیر و پویا بودن

6 ) ارائه قطعات گسترده و وسیع از آموزش مبتنی بر

فعالیت های اصیل و فعالیت های بین رشته ای 

7 ) مرجعکتاب های درسی بعنوان چهارچوب و

8 )ق ایجاد تعامل در آموزش، تاکید بر کارگروهی، تشوی

روحیه همکاری و تعاون 

9 ) معلم بعنوان تسهیل کننده آموزش

10 ) گروه های  غیرمتجانسفراگیران در گروه بندی



مراحل طراحی یک برنامه آموزشی

تعیین نیازهای آموزشی

اجرای برنامه

رزشیابیا

برنامه ریزی آموزشی

ریشه مشکالت چیست ؟
یا مشکالت با آموزش قابل حل است ؟آ

طراحی نحوه حل مسئله و یا 

مشکل بوسیله کارآموزان

ایجاد دانش ، مهارت و یا نوع 
رفتار الزم در کارآموزان

ارزشیابی دوره و عملکرد
کارآموزان بویژه در محیط واقعی کار

تشخیص مسئله و یا مشکل

طراحی راه حل

جرای راه حلا

ارزشیابی اثرات راه حل های اجرا شده

1

2

3

4

فرآیند آموزش
s.sh.mohseni. dermatologist.EDC



:روشهاي نياز سنجي
روش هاي فردي نياز سنجي

                                                                                         پرسشنامهQuestionnaires

                                                                                                    مصاحبهInterview

                                                            مشاهدهObservation (Formal, Informal)

                                                          تكنيك بحرانيCritical Incident Technique

 مصاحبه از طريق كلمات كليديKey Information Interview                               

 مشاركتي نياز سنجي_روش هاي گروهي
                                                             روش اجتماعي بحث روي مشكلDelphi Methods

                                  مصاحبه در گروهFocus Group Interview

             نمايندگان واحدها يا گروههاNominal Group methods                              

گروههاي غير رسميInformal Group methods                                             



روش استاد و شاگردي•

تدریس آموزگار در مكاني مشخص و با حضور بیش از یك  یا دو شاگرد •

(روشهاي معمول و متداول كنوني)

آموزش از راه دور•

:روشهاي آموزشي از گذشته تا كنون



عوامل موثر در انتخاب ر سانه ها 

1-موزشیهدفهای
 
ا

2-فراگیرویژگیهای

3-تدریسفنون

4-درسیموضوعنیازموردمحركهای

5- شرایط عملی

یری مؤثر را در رابطه با انتخاب رسانه ها باید اول به این فكر كرد كه هر رسانه تا چه حد یادگ
مین می كند 

 
ود همخوانی را انتخاب میكند كه با شرایط موجیرسانه اها سپس از بین رسانه . تا

.دارد



اجرای تدریس: ارائه

موزشیطراحشدهگ فتهمراحلطراحیازپس
 
بینییشپرا تدریساجراییادرسارائهمراحلا

.شودمی 

نهانتوانبعدكهنیستندمراحلیمی شودبینیپیشكهمراحلی
 
.اددتغییررا ا

تری بیشزمانمدتیامی كندحذفرا مراحلازبعضیموجودشرایطبراساسمدرسگاهی
می كندمرحلهیكصرف



تعریف انواع رسانه ها

محاسن و محدودیتهای هر کدام از رسانه ها



تصویر 

نهابینروابطیااشیاءمكانها،افراد،كهاستبعدیدوشفافغیردیداری یك
 
نشانا ر ا

.باشدشدهتولیدنقاشییاطراحیعكاسی،وسیلهبهمی تواندتصویر.می دهد

غیرهودانهپر،،پارچهبریدهرنگی،كاغذهایبریدهازاستفادهبامی توانرا تصاویرازبعضی
نهاهمهازتركیبییا

 
وردوجودبها

 
موزشیرسانةخودتصاویراینكهبرعالوه.ا

 
ازستندها

موزشیرسانه هایهمهتولیددرتصاویر
 
شفاف،طلقك تاب،اسالید،چارتها،انواعمثل)ا

.می شوداستفاده(پوستراستریپ،فیلم



دستگاه 

نازنسخهیكهمهوباشدجزوهیاك تابدرتصویراگر
 
ند،باشداشتهرا ا

بههمهوكنندبازرا خاصصفحهمی توانندیادگیرندگانگروهی،استفادههنگام
ن
 
.كنندنگاها

از توانمیگیرندگانیادگروهبهتصویردادننشانبرایصورتاینغیردر
تابلوهاانواعازیاكرداستفادهپروژك تور 

آموزشيمدیریتارشدكارشناسپورژالهسوسن



پروژكتور

پردهویر برروشنیتصاویرشفافغیرمواردازمی تواندكهاستدستگاهی
.استسادهبسیارپروژك تور اینباكردنكار.دهدنشان



محاسن تصویر

مجانیطور بهمواقعازبسیاری دریاكمبسیارهزینهباتهیه-1

.كنندتهیهخودرا،خودنیازموردتصاویرمی توانندمی دانندعكاسیكهافرادی-2

سانبسیارنگهداری -3
 
تصاویرازا

شنابرایمناسبیجانشین-4
 
 كهپدیده های  یبایدفراگیركردنا

 
نهاوردنا

 
بعدعلتبهكالسبها

نیستپذیرامكانایمنییاهزینه،زمان،بعدمسافت،

تصاویررویازشفافطلقیااسالیدتهیه-5

پروژك تور دستگاهباسادهبسیاركاركردن-6

مادهونمی كندخرابرا مواداپكپروژك تور -7
 
نمی گیردوقتهیچموادسازی ا



محدودیتهای تصاویر

.(كوچك اند)نیستندگروهبهدادننشانمناسباندازهنظرازتصاویراغلب-1

.نداردوجودمناسبرنگیتصاویراستنیازموردمحركجزءرنگكهمواقعبعضیدر-2

گاهدهدارائهاستقادرتصویریككهمطالبیكلیهازفراگیرگاه-3
 
.نمی شوندا

.استسنگینبسیارگروهبهتصویرنشاندهندهدستگاه-4

.  برای استفاده از پروژك تور اپك باید اتاق را تاریك كرد



كتاب 

جلددارایراثاین.باشدشدهنوشتهپارچهپوست،كاغذ،رویبركهاستنوشتاری اثریك
.استشدهصحافیطریقیبهواست

موزشبرایك تاب
 
نهادادنتمیزواصولومفاهیماطالعات،ا

 
تابك .رودكاربهمی تواندا

موزشیرسانهراحت ترین
 
ودخدرارزانوفشردهصورتبهرا اطالعاتمی تواندواستا

.دهدقراراختیاردربودالزموقتهروكندذخیره

آموزشيمدیریتارشدكارشناسپورژالهسوسن



انواع کتاب

:می كنیمتقسیمدرسیغیرودرسیك تابهایدستهدوبهرا ك تابها

موزشسیستمدركههستندك تابهای  یدرسیك تابهای
 
.می روندكاربهرسمیپرورشوا

بایدك تابهاهترینبمنظور اینبه.كننداستفادهفراگیراناضافیمطالعهبراینیزدرسیغیرك تابهای
درسیغیرهایك تابازاستفادهبرای.شودگرفتهنظردریادگیرندهسنومطالعه،موردموضوعهدف،
موزشیادگیرندگانبهرا ك تابخانهازاستفادهطرز می توانندمعلمها

 
.دهندا

آموزشيمدیریتارشدكارشناسپورژالهسوسن



محاسن کتاب

جاهردراستفادهقابل-1

ساعتچندتالحظهچندازمطالعه-2

دلخواهبهك تابجایهرمطالعه-3

مهمتركمكهرا مطالبیوبگذاردوقتنیازموردمطالبرویمی تواندیادگیرنده-4
.كندبروزاجمالیطور بهاست

.دهدترتیبهمهبراییكسانیتكلیفمی تواندمدرس-5

نابرابریایكسانسرعتبامطالعه-6

ارزاننسبتاودوامبانقل،وحملقابلجور،وجمع-7



محدودیت كتاب

بههمبدو شوندمیسازماندهیبدمی شوند،نوشتهبدیاکهك تابهابیشتر.طراحی
.می روندكار

نجااز
 
رفراگیدستبهاینكهازقبلمعموالاستزیادچاپمدتطولكها

.می شودكهنهمطالبشانبرسند

نیستند،رانفراگیدرمسئلهحلتوانای  یایجادبهقادرشدنطراحیبددلیلبه

نهانگاهداری وهستندحجیم
 
.داردزیادفضایبهنیازا



دیداری غیر شفاف -مواد شنیداری

داردوجودنیزصفحهیانوارك تابهاهمراهگاه.

موزشبارابطهدرك تابهانوعاینبیشتر
 
.شده اندتهیهزبانا

نگونهمی شوندتهیهنازك بسیارك تابهاهمراهصفحهمواقعبیشتردر
 
سیبنقلولحمدركها

 
ا

.شودكمترپستهزینهدوردستجاهایبهحملدرضمناونبینند

می گوئیمشفافغیردیداری -شنیداری موادمواد،اینگونهبه.

آموزشيمدیریتارشدكارشناسپورژالهسوسن



چارتها 

نها.می گیرندكاربهرا دیدنحسكههستندرسانه های  ی
 
میزهمضحكتصاویرخط،ازا

 
ا

نظموه هااندیشومفاهیمكردنخالصهبراینوشتهونقاشینمودار،عكس،،(كاریكاتور )
نهابهدادن

 
می كننداستفادها

نهامی توانپسمی دهندنظمشدهارائهاطالعاتبهبیشترچارتهاچون
 
حاملهریرو بررا ا

.نمودرسممقواایشفافطلقمغناطیسی،تابلوتابلوپارچه ای،سیاه،تختهمثلارتباطی



انواع چارتها  

- ،چارتهای  ی كه مطالب را به صورت مرحله به مرحله ارائه می دهند

 چارتهای برگردان و چارتهای پوششی

2-چارتهای  ی كه مطالب را به صورت همزمان ارائه می دهند

 چارتهای جریانی، شاخه ای، درختی، جدولی، نقشه ای و تصویری



نمودارها 

سطحیاویرتصخط،نقطه،بهتبدیلرا ارقامكههستندنوشتاری رسانه هایاز
.می كنند

نها
 
را نمودارهااندنخونحوهكهیادگیرندگانیباسریعخیلیوسادگیبهقادرندا

.كنندبرقرارارتباطاندگرفتهیاد

را بمطالدرصدواندازه،رابطه،كمیت،دربارهمی توانندنمودارها ضمندر
.دهندارائه



نقشه 

 سمانیكره هایسایریازمینسطحمختلفبخشهایازتصاویری
 
ازبخشره.هستندا

ناصلمطابقنقشه
 
معموالا ه هانقشمقیاسكوچك ترمقیاسباولیاستطبیعتدرا

نهاپاییندر
 
.استشدهنوشتهمیزانیاكسرصورتبها



نقشه

نیزسمبل های  یورنگازنقشه برداری،اصولازاستفادهبرعالوهنقشه هارسمدر
وشدهوشتهننقشهكناردرمعموالا درنقشهشدهاستفادهسمبلهایمی شودواستفاده

نهامقابلدركدامهربهمربوطتوضیحهای
 
یدا

 
.می ا

دروسهدركلیولیاستجغرافیادردرسنقشهاصلیكاربردكهنظرمی رسدبهگرچه
.نموداستفادهنقشهازمی توان



پوستر 

موزشیرسانه هایاز
 
نتهیهودراستنوشتاری ا

 
.می شودهاستفادنقاشیوعكسرنگ،طرح،ازا

.سانتیمتراست70×100یا50×70معموالا اناندازه

كندبرقراررا الزمارتباطزمانحداقلدربتواندكهاستپوستری پوستر،بهترین.

نهادركهپوسترهای  ی
 
كاربردبرایشوندارائه(نمادی)سمبلیكصورتبهپیامشدهسعیا

موزش
 
.دارندمحدودیاستفادهدرا



پوستر

نهامختلفنمونه های.دارندشعارگونهحالتیاوقاتبیشترپوسترها
 
بزرگهرهایشدیوارودربهرا ا

نهابخواهیماگر.ببینیدمی توانید
 
نهایبعضكهبگوئیممیتوانیمكنیمدسته بندیرا ا

 
افتادناتفاقازا

.می رساننداطالع هابهرا رویدادی

.می كنندتشویقكاری انجامبهیامنعكاری انجامازرا مامستقیمابعضی

موزشدرمی توانپوسترهااینازهركداماز
 
موزششروعدربیشتر.نموداستفادها

 
توجهلبجبرایوا

.دارندكاربرد



معیار پوستر خوب 

1-(باشدمشخصهدف)باشدشدهتهیهپیامیكرساندنبرایبایدپوستر.

2-باشدسادهبایدپوستر.

3-هایمعیار توجهجلباینبرایوكندجلبرا انسانتوجهبایدپوستر
.موثرندبسیاررنگسادگی،زیبای  ی،

4- پوستر بایدبه اندازه كافی بزرگ باشد



كاریكاتور 

 میزطنزصورتیبهحقایقبیانبهپرداختنكاریكاتور
 
.استتصویروطرح درقالبا

بهمی خواهدكهرا حقیقتیكندروشنرا قضایاماهیتاینكهبرایكاریكاتوریست
نبیان
 
میزاغراقصورتیبهبپردازدا

 
.كندمیبیانا

 برقاتاوازبسیاری درزمانمرور.استزندهحالزماندرفقطمعموالا كاریكاتور
میزجنبة

 
نجكاوكذهنیبایدكنداستفادهدرسكالسدركاریكاتور بودنطنزا

.باشدداشتهكاملوقوفاجتماعیمسائلبهوداشته



ویژگی كاریكاتور

طنز

حقیقتنمایشدراغراق

تاری نوشرسانهیكعنوانبهكهاستجنبه دوهمیندلیلبه
موزشبرایمی تواند

 
.رودكاربهیادگیری وا



تابلوهای گچی 

موزشیرسانه هایفراوان ترینومعمولی تریناز
 
نجاتا.هستندا

 
معموالا كها

نجاكهمی شودمشخصباشدشدهنصبگچیتابلوهایهرجا
 
درسكالسا

.است

 تختهنامهتجهمینبهوتختهجنسازوبودندسیاهرنگبههمیشهقبالا
مثلاندازندنیبرق كهماترنگهایازاكنونیولیبودندگرفتهخودبهسیاه
بیوسبز

 
.شوندمیتهیههممختلفجنسهایوازتیرها



محاسن تابلوگچی 

نهاطریقازمی توانسرعتبه
 
.كردبرقرارارتباطا

كردعوضمی توانرا مطالب.

ماده
 
.نیستنیازموردموادسازی ا

استارزان.

می باشددرسكالسهایجداناپذیرجزءهمه جادر.

از نظر توجه بهترین فضای كالس را به خود اختصاص داده است  .



تابلوهای ماژیكی 

شده اندتشكیلمعموالا وصافسطوحیازكههستندتابلوهای  ی.

بدرحاللمواددارایكهماژیك های  یباتابلوهااینرویبر
 
هستندا

.می نویسند

راحتومیزتبهداشتینظرازكهاستاینگچیتابلوهایبرتابلوهااینمزیت
شدهتهیهوهیگر استفادهبرایتابلوهااین.نمی كنندایجادغباروگردوهستند
.است



تابلوهای مغناطیسی 

هن رباخاصیتازتابلوهااینتهیهبرای
 
.استشدهاستفادها

هنورقه هایازتابلوهاگونهاینسطح
 
زمینهتانندمی ز رنگرا ورقه هااینرویگاه.می شودساختها

یدوجودبهارتباطبرقراری برایمناسب تری 
 
.ا

هن رباچككوتكه هایدهندقرارتابلوهااینرویمی خواهندكهتصاویری یانوشته هاپشتبه
 
ا

.می چسبانند

هن رباهای
 
فروشگاههایای،صوتیابزارتعمیرگاههای،یخچالتعمیرگاههایازمیتوانرا نیازموردا

كردتهیهطراحیابزار



تابلوهای پارچه ای 

استپوشیدهكركدارپارچه هایازتابلوهاسطحتابلوهاایندر.

سمبادهكاغذمی شودالصاقتابلوهااینرویبركهموادیپشتدر
.میشوداستفادهنیزحلقه اینوارهایازگاه.می چسبانند

می گیرندقرارگروهیاستفادهموردمعموالا تابلوهااین.



تابلوهای الكتریكی 

نوع.یشودمتهیهانفرادیاستفادهبرایومعلمتوسطمعموالا تابلوهااین
نتجاری 
 
موزشیاسباب بازی صورتبهواستموجودبازاردرهما

 
یطراحا

مورددریادگیرندهبهكهاستایندرتابلوهااینعمدهویژگی.استشده
.می دهندفوری بازخوردپاسخش،صحت



روال یادگیری از طریق تابلوهای 

الكتریكی

ندرالك تریسیتهوشدهبستهالك تریكیمداركندانتخابرا صحیحپاسخاگر
 
جریانا

یددصدابهزنگییاشودروشنچراغیكهمی شودسببالك تریكیجریان.می یابد
 
روشن.را

اوترتیبنبدی.استدادهصحیحپاسخكهمی دهدیادگیرندهبهفوری خوردبازچراغشدن
همین.دهدبرا صحیحپاسخهمانمحركاینمقابلدرنیزدیگرموارددركهمیشودتقویت

.میشودتكرارپاسخهاومحركهاسایرمورددرعمل



رسانه های شنیداری 

نهاازاستفادههنگامكههستندرسانه های  ی
 
.میشودفتهگر كاربهشنیدنحسا

وتلفن،كارتصفحه،،(حلقه ایوكارتریج،كاست،)نوارهاانواعرسانه هااین
.برمی گیرنددررا رادیو



رسانه های شنیداریکاربرد 

موزشكالمی،اطالعاتیادگیری برایشنیداری رسانه های
 
ركهایمحدادنتمیزوشناختا

.دارندكاربردهمبهمربوطشنیداری 

موزشرسانه هااینكمكبهمی توانهمرا اصولوقواعد
 
ه هایرسانمواقعیچنیندر.دادا

انجامرا بك تاكارنوار،یكمثالا یعنیمی كنند،عملچاپ یرسانه هایجایبهشنیداری 
.می دهد



رسانه های شنیداریکاربرد 

دارنداربردكشنیداری رسانه هایهمحرك تیمهارتهاییادگیری یاحرك تی-روانیحوزهدر.
موزشبرای
 
بهنكردصحبت)جمله هاوكلمه هاكردنتكراروشنیدنخارجی،زبانا
.می شوندواقعاستفادهموردنیز(خارجیزبان

موزانودارندگ فتاری مشكلكهفراگیرانیبرایرسانه هااین
 
بسیاری تواندمنابینادانش ا

.باشدمفید

ژیرصدایشنیدنبرای
 
نهاشنیدنباكهصداهای  یسایریاا

 
موز ا

 
انجامبهشروعدانش ا

.دارندكاربردنیزمی كندكاری 



رسانه های شنیداریکاربرد 

انه ها در حوزه عاطفی یا تغییر نگرش، پیامهای ارائه شده از طریق این رس
ورد

 
.خودبه خود تغییر رفتار به وجود نمی ا

ن فردی باشد كه مورد احترام شنوندگان ا
 
ست و اما اگر صدای ضبط شده از ا

ن كیست تغییر ن
 
گرش صورت برای شنوندگان قابل تشخیص باشد كه صدا از ا

می گیرد



نوار شنیداری

پولیستریااستاتپالستیكجنسازكهاستنازك فیلمازباریكه ایشنیداری نواریك
.می باشد

كهوارهای  ین.(شفاف)می شوندتهیهاستاتپایهرویبرصوتضبطنوارنوعارزان ترین
.(كدر)می شوندتهیهپولیسترپایهرویبر

مدنكشبدونوراحتیبهاستاتپایهنوارهای
 
.می شوندیمتقستكهدوبهومی شكنندا

نهابهاگر)می شوندپارهدیرترپولیسترپایهنوارهایصورتیكهدر
 
یدواردفشارقدری ا

 
ا

یندكش
 
نهاقیمتگرچهمناسب ترندكردننگهداری براینوارهااین.(می ا

 
.استادزیا



نوار شنیداری

هن،مغناطیسیاكسیدذراتباشنیداری نوارهایسطح
 
پوشانیدهمکر یاكبالتا

.استشده

كردپخشوضبطمختلفسرعتهایبارا صداهامی تواننوارهااینرویبر.

بهیداری شننوارهایكلیه.دادقراراستفادهموردبارهامی توانرا نوارهانوعاین
قه ایحلیاكارتریجكاست،صورتبهنوارها.مشهورندمغناطیسینوارهای
.هستند



انواع نوار شنیداری

نوارهای كاست -الف

نوارهای حلقه ای -ب

نوارهای كارتریج -ج



تلفن 

موزشیمنظورهایبراكهاستی شنیدار رسانهیكتلفن
 
.داردكاربردیا

  مپلیكتلفن،یكازعبارتند روندیمكاربهدرسكالسدركهیتلفنهای
 
یكوایر،فیا

مپلمیكروفن،
 
استفادهرفطدوهریصداكهاستیگونه ابهصداكنندهتقویتتافایریا

سالنیكدرهكیشنوندگانیبراصداكهكندتقویتیاندازه ابهمی تواندرا تلفنازكننده
.باشدشنیدنقابلنشسته اند



رادیو

رسانهیكوانعنبهخودنقشبهتوانستداراسترادیوكهیخاصیویژگیهاعلتبه
.دهدادامهیارتباط

شودواقعاستفادهموردجاهمهدر تواندیمكهاستیرسانه ارادیو.

وقل،نوحملقابلیت،(ابزارهاسایربهنسبت)ارزانقیمتكم،حجمعلتبه
.استی ار شنیدیهارسانهترینپرشنونده ازرسانهاینی باطر وبرق ازاستفاده



اسالید

فیلمیرو بركههستندیشفافتصاویراسالیدها
دروشدهی تصویربردار (127یا،120،126یفیلمهاگاهیوی میلیمتر 35معموال)

دادهقراریپالستیكیا،یمقوای  ،ی فلز (یاینچ2×2(ی سانتیمتر 5×5یقابها
. شوندیم

شودیماستفادههمی میلیمتر 16یفیلمهاازگاهیاسالیدهاتهیهدر 



متحرك و یدیدار-یشنیداریرسانه ها
متحركیدیدار

شوندیمتشكیلویدوئنوارو(صامتوناطق)فیلمازرسانه هااین .

نهاتاثیرمیزاننظرازویدوئنواروفیلم
 
یبرارسانهدوینا.ندارندیتفاوتهمبای یادگیر برا

موزش
 
موزشونگرشتغییر،یكالماطالعاتا

 
یهاجنبهدادنتمیزبهنیازكهیتكالیفا

مفیداستی دیدار 
. باشندیم

یدرونیهابخش توانندیم باشندیمحركتعنصریدارا چونیحرك تیمهارتهادادنیاددر
.دهندنشانهمرا ابزارمتحركو



صدا

نهابهباشندنداشتهصدافیلمهااگر
 
. گویندیمصامتیفیلمهاا

  گویندیمناطقیفیلمهاهستندصدادارایكهرا یفیلمهای .

گونه اندسهناطقیفیلمها:

.بانددوبل-3،(مگنت)یمغناطیسناطق-2و(اپتیك)ی نور ناطق-1



فیلم

جسمیكازسرعتباوهمسرپشتكههستندثابتتصایرسلسلهیكفیلمها
.شده اندی تصویربردار حركتحالدر

بینندهدردشوندادهنشانفیلمپروژك تور وسیلهبهوشدهظاهرفیلمهایوقت
. كنندیمایجادرا حركتتوهم

گویندیمفریمیكتصاویرازكدامهربه .



 هایسه بعد

نهاسلمباوكندحسرا اجسامشكلوجنساندازه،تااستمایلمعموالانسان
 
ا

دستدروداشتناختیاردربهتمایلاین.نمایدكسبانهاازیاولدستتجربه
.كردمشاهدههمتصویرمورددریحت توانیمرا اجسامگرفتن

چون.دهستنیبعدسهاجسامیواقعتجاربایجادیبرارسانه هانوعبهترین
. شودیماستفادهحواستمامازاجسامكردنتجربههنگام



  هایانواع سه بعد

نمونهها

مدلها

برشها

ماكتها



یمحاسن سه بعد

استیطبیعرنگ

استیواقعاندازه

استنشدهحذفجسمازیبخشهیچ

استزیادی دار یادحواستمامازگرفتنكمكدلیلبه.



و موقعیتهایمنابع انسان

موزشی یر یادگیموقعیتهادر تواندیمكههای  یرسانهبهترینازیكی
 
ا

ندرفردكهاستمحیطیشودواقعاستفادهمورد
 
.می یابدرشدا

یعلمگردش

(یسانانمنابع)معلمازغیربهدیگرافرادازاستفاده



كامپیوتر

نكنند،ذخیرهرا اطالعاتمیتوانكههستندیماشینهای  كامپیوترها
 
وبپردازندرا هاا

نهاازوقتهر
 
.كنندیبازیابرا نیازمورداطالعاتشودخواستها

موزشمختلفیمنظورهابرایكامپیوترها
 
بردهكاربهیسرگرموی تجار ،ی ادار ،یا

.می شوند

نها
 
ویوترهاكامپیمینبزرگ،یكامپیوترها:می شوندیدسته بندنوعسهبها

.میكروكامپیوترها



آنچه بیش از همه جوامع بشري را تحت تاثیر قرار داده:

ظهور فناوري ارتباطات و اطالعات

Information & Communication Technology (ICT) 

نظريه مك لوهان:

كوچك شدن جهان و ايجاد دهكده جهاني



@PptBank کانال بانک پاور پوینت

نخستینمدارسمكاتبهاي:

میالدي1800دراواسطدهه-

دراروپا-

آموزشتندنویسيوزبانهايخارجيازطریقپست-

آموزشغیرحضوريمبتنيبرفناوري:

میالدي1900اوایلدهه-

استفادهازاسالید،تصاویرمتحركووسائلسمعيبصري-

صنعتتلویزیون-
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:ظهوررایانهمنجرشدبه

ایجادشبكههايرایانهاي

پدیدهاینترنت

:ظهور پدیده اینترنت

 در دوران جنگ سرد1969سال

 در آسیا پدیدار شد1999سال در
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:یرمجموعهفعالیتهايآموزشيبااستفادهازابزارهايالكترونیكز

oاینترنت

oاینترانت

oاكسترانت

oانتشارماهوارهاي

oنوارهايویدیوئيوصوتي

oتلویزیونماهوارهاي

oدیسكهايفشرده

.آموزش الکترونیکی آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است
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:انواعدورههايآموزشالكترونیكي

همزمانonline

غیرهمزمانoffline
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دائميشدنفرایندآموزش

امكانافزایشكالسهايمجازي
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آموزشهمیشگيبرايهمهكسدرهرجا•

صرفهجویيدرهزینهها•

همكاريوتعامل•

یادگیريبدونواهمه•

قابلیتانتخابسطوحمختلف•

سنجشسطحدرهرمقطع•

آموزشبهروز•

شبیهسازيمحیطهايآموزشي•
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اًباالهزینهاولیهراهاندازيواستفادهازتجهیزاترایانهاينسبت

نداشتندانشرایانهايكافي

هزینهبكارگیريخطوطتلفنونبودپهنايباندكافي

نبودامكاناستفادهازمواردتجربي

درصدبااليتركتحصیل
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تلویزیونآموزشي

ویدئوكنفرانستعاملي

آموزشمبتنيبررایانه

آموزشمبتنيبراینترنتووب
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سیستممدیریتآموزش

سیستممدیریتمحتوا
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:تعریف

.ميكندنرمافزاريكهفعالیتآموزشگیرندهراثبت،پیگیريودنبال•

.روندیادگیریوآموزشرابطورخودکارمدیریتمیکند•
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:دراختیاركاربرانقرارميدهدLMSامكاناتيكه

oتحفظوافزایشتوانایيومهارتكاربراندرفراگیرياطالعا

oزشيسیستميبراياندازهگیريوارزیابيمیزانتاثیردورهآمو

oكنترلدورهآموزشيتوسطخوددانشآموز

oتوسعهدورهآموزشيبراساسنیازكاربر

oكاهشهزینهواحتمالزیانمادي
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:دوركناصلي

كاربردمدیریتمحتوا

Content  Management  Application (CMA) 

.یکندرابطوبباکاربریآساناستکهنگارش،تغییراتوجابجاییمحتواراازسایتشمامدیریتم

كاربردتحویلمحتوا

Content  Delivery Application (CDA)               
زصفحهمحیطومحتوایدینامیکیراتبدیلکردهوانرادرقالبصفحهمعمولیاطالعاتواردشدها

.  طریقوبتحویلمیدهد
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انیازهايمتناسببانتخابصحیحیكسیستممدیریتآموزشباید

.باشدبرنامهآموزشيسازمانیاموسسهموردنظر
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Metadataاستانداردهاي. 1

.اطالعاتیاستکهبهنوعیشناسنامهاطالعاتدیگرمحسوبمیشود•

•MIMEودونیزبخشیازاستانداردمتادیتاستکهبهاطالعاتارسالشدهرویاینترنتمربوطمیش

.گیرندهراازوضعیتکلیاطالعاتونرمافزارموردنیازبرایپردازشآنآگاهمیسازد
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Interoperabilityاستانداردهاي. 2

گرفراهممیاستانداردهاییهستندکهامکانارتباطسیستمهایمختلفیااجزایمختلفسیستمرابایکدی

.  سازند

Internet Protocol (IP) :بهسیستمهایمختلفاجازهتبادلاطالعاتمیدهد  .

Post Script (PS) :لیتبااستفادهازایناستانداردمستنداتمیتوانندرویهرسیستمیکهقاب

.تطابقباآنراداشتهباشدوزباناینفرمترابشناسدبکارگرفتهشود
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:هایدگرمیگوید

.تتکنولوژی سرنوشت ناگزیر انسان اس


