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هقذهِ
اهطٍظُ هْوشطيي زغسغِي ًظبم آهَظقي ٍ دطٍضقي يك ككَض ،ايدبز ثؿشطي هٌبؾت خْتز ضقتس ٍ سؼتب ي
ؾطهبيِّبي فكطي زض خبهؼِي اعالػبسي ٍ زاًبييهحَض هيثبقس .ثتطاي آًكتِ ّوتِي گتطٍُّتبي اخشوتبػي دتبزض
ثبقٌس ثغَض هؤثّط زض چٌيي خبهؼتِ اي هكتبضكز زاقتشِ ثبقتٌس ،ثبيتس يتبزگيطي ديَؾتشِ ،ذالديتزً ،تَآٍضي ٍ ًيتع
هكبضكز فؼبل ٍ ؾبظًسُي اخشوبػي ضا ثيبهَظًس .سحقّق ايي اهط هؿشلعم سؼطيف هدسز ٍ ًَيٌي اظ ًقف ٍ كتبضكطز
هساضؼ ثِ ػٌَاى انليسطيي ًْبزّبي آهَظقي زض خبهؼِ هيثبقس .اهطٍظُ ًظبم آهَظقي ككَض ثِ هسضؾتِاي ًيتبظ
زاضز كِ ثب ثْطُگيطي اظ فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات (فااٍا) ،اهكتبى يتبزگيطي ديَؾتشِ ضا فتطاّن ًوتَزُ ٍ
فطنزّبي ًَيٌي ضا زض اذشيبض افطاز ثطاي سدطثِي ظًسگي زض خبهؼِي اعالػبسي دطاض زّس ،ثتِ گًَتِاي كتِ ايتي
فٌبٍضي ًِ ثِ ػٌَاى اثعاض ،ثلكِ زض دب ت ظيطؾبذزِ سَاًوٌسؾبظ ثطاي سؼلين ٍ آهَظـ حطفِاي هحؿَة هيقَز.
ثكبضگيطي گؿشطزُي فبٍا زض فطايٌس آهَظـ ٍ دطٍضـّ ،وعهبى ثب سحَّل زض ضٍيكطزّبي آهَظقي زضخْبى،
ظهيٌِي قكلگيطي هساضؼ َّقوٌس ضا فطاّن آٍضزُ اؾز .ايي هساضؼ اظ خولتِ ًيبظهٌتسيّتبي كليتسي خَاهتغ
زاًفثٌيبى هي ثبقٌس ٍ ضٍيكطزّبي سَؾؼِي هْبضرّبي زاًكي ٍ كبضآفطيٌي زاًفآهَظاى ضا زًجبل هيًوبيٌس .زض
ايي هساضؼ ،فطايٌسّبي يبززّي  -يبزگيطي سقَيز قتسُ ٍ هحتيظ سؼتبهلي يكذبضچتِ ثتطاي اضسقتبي هْتبضرّتبي
كليسي زاًفآهَظاى ثب سكيِ ثط فؼب يزّبي گطٍّي ،زض ػهط زاًبيي هحَض فطاّن هيقَز.
اظآًدبكِ زضحبل حبضطهؼلن هحَضي دبيِ آهتَظـ ٍ دتطٍضـ زضككتَض هتيثبقتس ،ثتِ ضٍظكتطزى هتساضؼ،
اؾتتشدبزُ اظفٌتتبٍضي ّتتبي ضٍظ ،ثطذتتَضزاضي اظذالديتتزّتتبي ًتتَيي زضآهتتَظـ ٍدتتطٍضـ ًٍيتتع اّويتتز زازى ثتتِ
سَاًبييّبي زاًفآهَظاى ،الظهة ايي سحَّل هيثبقس.
ٍاغُي هتساضؼ َّقتوٌس چٌتسي اؾتز زض ازثيتبر آهتَظـ ٍ دتطٍضـ هتب ٍاضز قتسُ اؾتز ٍ فؼب يتزّتتبي
اضظقوٌسي ًيع ٍ َ ثهتَضر دطاكٌتسُ زض ايتي حتَظُ اًدتبم قتسُ اؾتزٍ .ظاضر آهتَظـ ٍ دتطٍضـ ثتب ا ْتبم اظ
آهَظُّبي زيٌي ٍ هقشهيبر ظهبًي ٍ ثِ هٌظَض سحقّق اّساف ؾٌس چكن اًساظ ايتطاى زض ؾتبل  ٍ 1404زؾتشيبثي ثتِ
اّساف ػب يِ ًظبم سؼلين ٍ سطثيز ٍ گؿشطـ ػتسا ز آهَظقتي ،ادتسام ثتِ سؼطيتف ؾتبذشبض ،خبياتبُ ،ؾتبهبًسّي،
قطايظ ٍ ضَاثظ سَؾؼِي هساضؼ َّقوٌس ثط اؾبؼ هؼيبضّبي ػلوي ،ثيي ا وللي ٍ قطايظ ثَهي زض ؾغح ككتَض
ًوَزُ اؾز .اظ ايي ضٍ ثطاي ًيل ثِ ايي ّسفً ،يبظ ثِ ّوّشي هضبػف زاقشِ كِ اظخولِ ػَاهل انلي آى هتي ستَاى
ثِ سغييطًاطـ زضقيَُي آهَظـ ٍ هسيطيز هطاكع آهَظقي ٍ دطٍضقي ٍ ًيع سأهيي ظيطؾبذز هتَضز ًيتبظ اقتبضُ
ًوَز.
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َّقوٌسؾبظي هساضؼ يك ادسام هسثّطاًِ زض ضاؾشبي ؾٌس چكن اًساظ ًظبم ،سحَل ثٌيبزيي آهَظـ ٍ دتطٍضـ
ٍ ؾٌس سَؾؼِ فبٍاي آهَظـ ٍ دطٍضـ ٍ ضطٍضسي اًكبض ًبدصيط ثب ّسف اخطاي ديكطفشِسطيي ضٍـّتبي هتسيطيشي
ٍ آهَظقتتي ٍ ًاتتبُ ػلوتتي ٍ فٌبٍضاًتتِ ثتتِ ٍض تؼيز كٌتتًَي ًظتتبم آهَظقتتي ٍ دطٍضقتتي ككَضاؾتتز كتتِ اػوتتبل
سغييطؾبذشبض ٍ هؼوبضي اخطايي زضآًْب ثبػث افعايف ثْطُ ٍضي ٍ هسيطيز ظهبى ثطاي هسيطاى ،كبضكٌبى ،هؼلوتبى،
زاًفآهَظاى ٍ ّوچٌيي اٍ يبي زاًفآهَظاى ذَاّس ثَز.
ّذف از تْیِ ایي شیًَُاهِ
)1

اضائِ سؼطيدي ٍاحس اظ هسضؾِ َّقوٌس زض ككَض

)2

هؼطفي هعيزّب ،هؼبيت ،فطنزّب ٍ سْسيسّبي عطح

)3

ثطضؾي ٍضؼيز هَخَز ٍ سؼييي ا اَّب ٍ اؾشبًساضزّبي ثَهي زض عطح َّقوٌسؾبظي هساضؼ

)4

سجييي اّساف ٍ ضطٍضيبر اخطاي ايي عطح زض ضاؾشبي اّساف ػب ي ًظبم آهَظـ ٍ دطٍضـ ككَض سب

ضؾيسى ثِ ٍضغ هغلَة زض َّقوٌسؾبظي هساضؼ
)5

آقٌبيي ثب چاًَاي سغييط هساضؼ ؾٌشي ثِ هساضؼ َّقوٌس

)6

ثطضؾي ًشبيح حبنل اظ سأثيط سغييطار قيَُّبي يبز زّي – يبزگيطي

)7

ايدبز ّوؿَيي ٍ ّواطايي زض ديبزُ ؾبظي ،هسيطيز ،آهَظـ ،سطثيز ،اضظقيبثي ٍ ّتسايز هتساضؼ

َّقوٌس
)8

آقٌبيي ثب قبذمّبي ؾغح ثٌسي هساضؼ َّقوٌس

)9

اضظيبثي ٍ اضائِ ثبظذَضز ثِ هدوَػِ سهوينگيطاى ثِ هٌظَض انالح فطآيٌس

ٍیژگي هذارس َّشوٌذ
هسضؾِي َّقوٌس ثِ ػٌَاى يكي اظ هْوشطيي هؤ ّدِّبي ايي ًظبم ،يك ؾتبظهبى آهَظقتي ٍ دطٍضقتي دَيتب ٍ
يبزگيطًسُ اؾز كِ زض خْز فطايٌس يبزگيطي ٍ ثْجتَز هتسيطيز ثتِ نتَضسي ًظتبميبفشتِ ثبظؾتبظي قتسُ اؾتز ستب
زاًفآهَظاىِ ؾتغَحِ هرشلتف ضا ثتطاي ظًتسگي زض ػهتط اعالػتبر ٍ اضسجبعتبر آهتبزُ ًوبيتس .يتك هسضؾتِي
َّقوٌس ،ثِ ػٌَاى يك ؾبظهبى يبزگيطًسُ ،زض عَل ظهبى سكبهل يبفشِ ٍ ،ثغَض هؿتشوط ،كبضكٌتبى حطفتِاي ذتَز،
هٌبثغ آهَظقي ٍ سَاًبييّبي اخطايياـ ضا سَؾؼِ هيزّس .ايي هَضَع ثِ هسضؾِ اختبظُ هتيزّتس ّوبًاًَتِ كتِ
ثِعَض هؿشوط زاًفآهَظاى ضا ثطاي ظًسگي زض ػهط اعالػبر آهبزُ هيكٌس ،ذَز ضا ًيع ثب قطايظ هشغييط ؾتبظگبض
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ًوبيس .ثطاي زاقشي ػولكطزي هؤثّط ،هسضؾِي َّقوٌس ثِ كبضكٌتبًي هشرهّتم ًيتبظ زاقتشِ ٍ ثبيتس اظ فطايٌتسّبي
ثطًبهِضيعي قسُي هٌبؾت ٍ ثب دكشيجبًي دَي اؾشدبزُ ًوبيس.
زض يك هسضؾِي َّقوٌس ،يبزگيطي ًشيدِي سدكّط اؾز ٍ يك سدكّط ذتَة سَؾتظ ّوتِي زاًتفآهتَظاى
دبثل يبزگيطي اؾز ٍ ّوبًاًَِ كِ هساضؼ خبيي ثطاي ضقس زاًفآهَظاى هيثبقٌس ،هساضؼ َّقوٌس ،الظم اؾز
خبيي ثطاي ضقس كبضكٌبى ،هسيطيز ٍ هؼلوتيي ًيتع ثبقتٌس .زض ٍادتغ هسضؾتِي َّقتوٌس هحلتي اؾتز كتِ زض آى
ػالدوٌسيّبي فكطي ٍ شٌّي ٍ ًيع ّوكبضيّبي حطفِاي ،هَضز سكَيق دطاض گطفشِ ٍ دكشيجبًي هيقًَس .ػالٍُ ثط
ايي ،يك ؾبظهبى يبزگيطًسُي هَفّق ،عَضي ؾبذشبضزّي ٍ ؾبظهبًسّي هيقَز كِ سوبم اػضبي خبهؼِي هسضؾِ،
دبزض ثِ ّوكبضي زض فطايٌسّبي سؼييي ذظهكي ،خْزگيطي ،ذَزآگبّي ،ذَزثبظثيٌي ٍ ايدبز يك ؾيؿتشن دَيتب
ّؿشٌس كِ ثب سغييط ًيبظّب ٍ چكناًساظ خبهؼِ ،سغييط هيًوبيس.
تعریف هذرسِ َّشوٌذ
هسضؾِ اي اؾز كِ زضآى ضًٍس اخطاي كليِ فطآيٌسّب اػن اظ هسيطيزً ،ظبضر ،كٌشطل ،يبززّي – يبزگيطي،
هٌبثغ آهَظقي ٍ كوك آهَظقي ،اضظقيبثي ،اؾٌبز ٍ اهَض زفشطي ،اضسجبعبر ٍ هجبًي سَؾؼِ آًْب ،هجشٌي ثط فتبٍاٍ 1
زض خْز ثْجَز ًظبم آهَظقي ٍ سطثيشيِ دػٍّف هحَض عطاحي قسُ اؾز.
هذرسِ َّشوٌذ ،هذرسِ ای است برخَردار از:
هحيظ يبززّي  -يبزگيطي هشٌبؾت ثب سدبٍرّبي فتطزي ٍ هحشتَاي چٌسضؾتبًِاي ٍ دتػٍّف هحتَض ثتب
سأكيس ثطسَ يس زاًف
هؼلوبى ٍ كبضكٌبى سَاًوٌس ،هشرهم ٍ زاضاي اقشيبقِ ثكبضگيطي نٌؼز فبٍا
ظيطؾبذز سَؾؼِ يبفشِ فبٍا
هسيطيز ًظبم يبفشِ يكذبضچِ ضايبًِ اي زض اهَض آهَظقي ،دطٍضقي ٍ دكشيجبًي
اهكبًبر اضسجبعي هٌبؾت ثِ هٌظَض حضَض ثطذظ زض ايٌشطاًز ٍظاضر آهَظـ ٍ دتطٍضـ ٍ قتجكِ هلتي
اعالػبر
سؼبهل دَيب ثيي ػَاهل هسضؾِ ،زاًفآهتَظاى ٍ اٍ يتبي زاًتفآهتَظاى ثتِ هٌظتَض سحقتق اّتساف ػتب ي
آهَظـ ٍ دطٍضـ

 1فبٍا :فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر
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سَ يس زاًف ،ػسم ٍاثؿشاي ثِ ظهبى ٍ هكبى زض فتطاّنآٍضي زاًتفً ،تَآٍضي ؾتبذشبضي ٍ آهَظقتي ٍ
دطٍضقي زض فطايٌس يبززّي  -يبزگيطي
ثكبضگيطي ٍ اؾشدبزُ اظ اؾشؼسازّبي ثب قَُ زاًفآهَظاى
سلديق فطنزّبي ًَيي آهَظقي ٍ دطٍضقي
زؾشطؾي ػبزالًِ ٍ اًؼغبفدصيط ثِ آهَظـ
ؾبذشبض ٍ سككيالر آهَظقي اًؼغبفدصيط ٍ هَثط
قبيؿشاي ٍ كدبيز ّويكاي ٍ ثِضٍظِ فطآيٌسّبي آهَظقي ٍ دطٍضقي
ٍيػگيّبي هٌحهط ثِ فطز زض ثْطُهٌسي اظ فٌبٍضيّبي ًَيي اعالػبسي
سدكط ذالق ٍ دطٍضـ ايسُّب
هٌبثغ هرشلف ٍ سطكيت آًْب ،ثط اؾبؼ انل يبززّي  -يبزگيطي
ثؿشط قجكِ هٌبؾت ٍ ايٌشطاًز هلي
هجٌبي يبززّي  -يبزگيطي هجشٌي ثط دطؾكاطي ٍ دػٍّف هحَضي
فؼب يزّبي دػٍّكي ثِ نَضر سيوي
هحلي ثطاي سَ يس زاًف
ًقش فٌاٍریّای ًَیي در َّشوٌذسازی هذارس
فٌبٍضي زض هساضؼ َّقوٌس ،ثِ ػٌَاى قشبة زٌّسُ ٍ سَاًوٌسؾبظ ػول هيًوبيس ٍ ًتِ سٌْتب ثتطآٍضزُكٌٌتسُي
اّساف كًٌَي ًظبم آهَظـ ٍ دطٍضـ هتيثبقتس ،ثلكتِ ًيتطٍي كتبضي ضا هتيدطٍضاًتس كتِ سَاًتبيي ضٍيتبضٍيي ثتب
چب فّبي دطى ثيؿز ٍ يكن ضا ًيع زاقشِ ثبقتس .سغييتط فطآيٌتس آهَظقتي ٍ دطٍضقتي هؿتشلعم سغييتط ستسضيدي زض
فطٌّگ ٍ ًحَُي ػولكطز هساضؼ زض كليِي ؾغَح (اثشسايي ،ضاٌّوتبيي ٍ زثيطؾتشبى) هتيثبقتس؛ كٌتبض گصاقتشي
ضٍـّبي هؼلّن هحَضي ٍ يبزگيطي هجشٌي ثطحبفظِ ٍ اسّربش ضٍقي كِ فؼّب يز ،سدكّط ٍ ذالديّز ٍ هؿتئَ يز ضا زض
ّوِي زاًفآهَظاى ايدبز ًوبيس ،اظخولِي ايي سغييطار ثَزُ كِ ثطاي زؾتشيبثي ثتِ آى الظم اؾتز زاًتفآهتَظاى
هؿؤٍ يز ثيكشطي ضا ثطاي آهَظـ ٍ يبزگيطي ذَز دصيطفشِ ٍ ٍا سيي ٍ ًيع افطاز خبهؼتِ ،هكتبضكشي فؼبالًتِستط زض
اهط آهَظـ ٍ دطٍضـ زاقشِ ثبقٌس .زض ايي هيبى ،ثبيس ًقف فٌبٍضيّتبي ًتَيي اعالػتبسي ٍ اضسجتبعي ضا ثتِ ػٌتَاى
يك سؿْيلگط زض ايي سحَّل زض ًظط گطفز.
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چشناًذاز هذرسِی َّشوٌذ
زض ضاؾتشبي سحقق چكناًساظ كالى «ؾٌس هلي سَؾؼِي آهَظـ ٍ دطٍضـ زض ثطًبهتِي دتٌحؾتب ِي دتٌدن» ٍ
«ؾٌس ضاّجطزي سَؾؼِي فٌبٍضي اعالػبر زض آهَظـ ٍ دطٍضـ»  ،چكناًساظ يك هسضؾِي َّقوٌس ثِ قطح ظيط
سَنيف هيگطزز:
هسضؾِي َّقوٌس ثِ ػٌَاى يكي اظ اضكبى « ًظبم هلي ًَآٍضي آهَظقي» ،ؾبظهبًي اؾز يبزگيطًسُ ثب دبثليز
ذَزؾبظهبًسّي ،كِ زض آى:
ثِ سوبهي اضظـّب احشطام گصاقشِ هيقَز ٍ ايي اضظـ ّب زض هسضؾِ سدلّي ديسا هيكٌس
ثب اؾشؼبًز اظ حسيث قطيف ًجَي ،ثِ ًْبزيٌتِكتطزى يتبزگيطي هؿتشوط زض عتَل ظًتسگي دطزاذشتِ ٍ ثتب
اضسقبي هسضؾِي َّقوٌس ثِ ػٌَاى يك ؾبظهبى آهَظقي ٍ دطٍضقي ديكطٍ ،ايي ؾبظهبى ثِ دغت آهَظـ ػوَهي
خبهؼِ سجسيل ذَاّس قس( .آهَظـ ثطاي ّوِي افطاز خبهؼِ ،زض ّط ظهبى ٍ هكبى ٍ ثِ فطاذَض ًيبظهٌسي ايكبى)
ثب سقَيز ٍ دكشيجبًي هقَ ِي زاًفآهَظ دػٍّفهحَض ٍ افعايف اضسجبط هؤثّط ٍ چٌس خبًجِ ثيي "هؼلتن ٍ
قبگطز ثب هسضؾِ" ٍ "هسضؾِ ثب خبهؼِ"؛ هسضؾِ ضا ثِ كبًًَي دَيب ،هكتشبق ٍ دتَي ثتطاي دتطٍضـ ًيتطٍي اًؿتبًي
ذلّبق ٍ هشدكّط كِ دبثليز ظًسگي زض ػهط اعالػبر ضا زاضز ،سجسيل هيكٌس .زض چٌيي فضتبيي ،زاًتفآهتَظاى ثتِ
زًجبل كؿت ًظطيِّب ٍ دػٍّف زض آًْب ٍ سَ يس ػلن ّؿشٌس ٍ قتكلي اظ اخشوتبػيقتسى ضا سدطثتِ هتيكٌٌتس .ايتي
سدطثِ هيسَاًس ٍَضاي هَدؼيّز خغطافيبيي ٍ اخشوبػي آًْب ثبقس.
حضَض ،هكبضكز ٍ دكتشيجبًي كبهتل ٍا تسيي ٍ خبهؼتِ زض فطايٌتس يتبززّي  -يتبزگيطي ٍ زض ّتسايز ٍ
ضاّجطي زاًفآهَظاى ثِ ٍضَح ثِ چكن هيذَضز ٍ ،زض حس ثباليي دطاض ذَاّس زاقز.
هؼلوبى زض كٌبض زاًفآهَظاى يبز هيگيطًس ٍ ثِ خبي اضائِ يك عطفِي آهَظـً ،قف سؿتْيلكٌٌتسُ ضا
زض ذَزآهَظي ٍ يبزگيطي زاًفآهَظاى ثطػْسُ ذَاٌّس زاقز.
هأهَریتّای هذرسِی َّشوٌذ
هْوشطيي هأهَضيزّبي هسضؾِي َّقوٌس ثطاي سحقق ؾٌس چكناًساظ ثِ قطح ظيط هيثبقس:
هكبضكز زض ثؿشطؾبظي ثطاي سككيل خبهؼِي زاًبييهحَض
دطٍضـ ًيطٍي اًؿبًي هشدكّط ،ذلّبق ،دػٌٍّسُ ٍ هٌشقس
فطاّنًوَزى سؿْيالر هٌبؾت ثطاي سطٍيح زاًف ٍ فٌبٍضي زض ؾغح خبهؼِ
ايدبي ًقف فؼبل زض سَؾؼِي ؾالهز ٍ ثْساقز زض ؾغح خبهؼِ
هكبضكز فؼبل زض خٌجف ًطمافعاضي ٍ سَ يس ػلن ٍ زاًف
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سغييط ضٍيكطز ًظبم آهَظقي اظ حبفظِگطايي ثِ دػٍّفهحَضي
سغييط ضٍيكطز آهَظقي هؼلنهحَضي ثِ زاًفآهَظ هحَضي
سحَل سسضيدي هؼوبضي هسضؾِ (قبهل ؾتبذشبض ،فطٌّتگً ،قتفّتب ٍ  ٍ )...حطكتز ثتِ ؾتوز سؼتب ي ٍ
يبزگيطي ؾبظهبًي (ايدبز يك ؾبظهبى يبزگيطًسُ)
ايدبز هحيغي دَيب ٍ خصّاة ثطاي قكَفبيي اؾشؼسازّب ٍ ثطٍظ ذالديزّبي فطزي ٍ خوؼي زاًفآهَظاى
هكبضكز زض ًظبم هلي ًَآٍضي آهَظقي ثِ هٌظَض سحَّل زض قيَُّبي يبززّي  -يبزگيطي
ثْطُگيطي هٌبؾت اظ ظطفيزّب ٍ اهكبًبر فٌبٍضيّبي ًتَيي (اظ خولتِ فٌتبٍضي اعالػتبر ٍ اضسجبعتبر)
ثطاي اضسقبي كيديز آهَظقي ٍ فطاّن ًوَزى زؾشطؾي ثِ فطنزّبي آهَظـ ٍ يبزگيطي ثطاي ّوِ
اضسقبي ؾغح ػلوي ٍ هْبضرّبي هؼلوييٍ ،ا سيي ٍ افطاز خبهؼِ
فطاّن كطزى اًَاع قيَُ ّبي آهَظقي ثطاي اؾشؼسازّبي هرشلف (خؿوي ٍ شٌّي)
ارزشّای هَرد تَجِ در هذرسِی َّشوٌذ
ٌّدبضّب ٍ اضظـّبي انَ ي حبكن ثط هسضؾِي َّقوٌس ػجبضسٌس اظ:
دبيجٌسي ثِ انَل اذالق اؾالهي
ضػبيز ٍ احشطام ثِ دَاًيي ٍ هقطضار زض ثطذَضز هشقبثل زاًفآهَظاى ،هؼلوبى ٍ ؾبيط هربعجيي
ثْجَز هؿشوط كيديز ٍ ثْطٍُضي زض سوتبم فؼب يتزّتبي يتك هسضؾتِي َّقتوٌس (آهَظقتي ،فطٌّاتي،
هسيطيشي ٍ)...
سطغيت ٍ سكَيق ًَآٍضي زض ثيي زاًفآهَظاى ٍ هؼلويي
سَخِ ٍيػُ زض ثكبضگيطي ضٍـّب ٍ فٌتبٍضي ّتبي ًتَيي زض اهتط آهتَظـ ٍ دتطٍضـ زض خْتز كتبّف
هككالر آهَظقي
هكبضكز ؾبظًسُ زض فؼب يزّبي اخشوبػي
راّبردّا ٍ سیاستّای تَسعِی هذارس َّشوٌذ
خْز سسٍيي يك ثطًبهِ ضاّجطزي ثب ثْطُگيطي اظ هبسطيؽ سحليل  ، SWOTضاّجطزّب ٍ ؾيبؾزّتبي هتؤثّط
زض سَؾؼِي هساضؼ َّقوٌس اضائِ هيگطزز :
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راّبردّا
سَؾؼِ ذالديزًَ ،آٍضي ٍ فطٌّگ كبضآفطيٌي زض هيبى زاًفآهَظاى
شیوه انهم هوشمندسازی مدا رس

11

سَؾؼِ قيَُّبي آهَظقي ٍ دطٍضقي زاًفآهَظهساض
آهتتَظـ ضٍـ فكتتط كتتطزى ٍ دتتػٍّف ،خؿتتشدَي هغب تتت زض دبياتتبُّتتبي اعالػتتبسي هغوتتئي ثتتِ
زاًفآهَظاى
آهبزُ ًابُ زاقشي هؼلوبى ثِ نَضر هؿشوط اظ عطيق سْيِ ثطًبهِّبي آهَظقي ٍ سوطيٌي ثطاي هساضؼ
اؾشدبزُ اظ فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر ثِ ػٌَاى يك ثطًبهِ سلديقتي ّتن زض فؼب يتزّتب ٍ ثطًبهتِّتبي
زضؾي ٍ ّن زض قيَُ فطاگيطي زاًفآهَظاى ٍ ّتن زض قتيَُ ستسضيؽ هؼلوتبى ٍ ّوچٌتيي ازاضُ اهتَض
هسضؾِ
اؾشدبزُ اظ اهكبًبر ٍ قيَُّبي هشٌَع ٍ هٌؼغف زض اضائِ ذسهبر آهَظقي
اضسقبي ؾغح ػلوتي ٍ سرهّهتي ٍ افتعايف اًايتعُ قتغلي هتسيطاى ٍ هؼلوتبى ٍ سَؾتؼِ هْتبضرّتبي
حطفِاي آًبى
ثْجَز ًظبم اعالع ضؾبًي ٍ اؾشقطاض ًظبم اعالػبر هسيطيز زض هسضؾِ
سَؾؼِ هكبضكزّبي زاًفآهَظي ٍ حوبيز اظ سككل ّب ٍ اًدويّبي ػلوتي ،فطٌّاتي ٍ اخشوتبػي
آًبى
ثْجَز هسيطيز آهَظقابّي ثب ضٍيكطز هسضؾِ هحَضي ٍ سقَيز ًقف ّيأرّبي اهٌب زض ازاضُ هسضؾِ
ايدبز يك فضبي يبززّي  -يبزگيطي ثِ نَضر فيعيكي ٍ هدبظي
فطاّن آٍضزى اهكبًبر اضسجبعي ثطاي اخطاي فطآيٌس يبززّي  -يبزگيطي ثِ نَضر ضٍ زض ضٍ
ثطدطاضي سوبهي اضسجبعبر ثط هجٌبي قجكِ (ضٍاثظ ازاضي ٍ آهَظقي)
سغييط هجٌبي آهَظـ ثِ يبزگيطي ثط اؾبؼ دػٍّف هحَضي
اًدبم فؼب يزّبي دػٍّكي ثِ نَضر سيوي
ثِ كبضگيطي اسَهبؾيَى آهَظقي زض كبضكطزّبي هرشلف هسضؾِ
ٍخَز اهكبًبر آهَظـ ا كشطًٍيكي (ثب سَخِ ثِ هقشضيبر هسضؾِ ٍ هٌغقِ)
افعايف ؾطػز يبزگيطي ثب ثِ كبضگيطي فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر
سَ يس زاًف زض ايي هساضؼ
ثطگعاضي ًوبيكابُّبي هلي ٍ هٌغقِ اي ثب حضَض هكشطک ثرف زٍ شي ٍ ثرف ذهَني
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ضرٍرت ایجاد هذرسِی َّشوٌذ
زٍضًوبي ايدبز هساضؼ َّقوٌس ،ثيبًاط هقهتس آضهتبى گطايبًتِاي اؾتز كتِ ٍظاضر آهتَظـ ٍ دتطٍضـ
ككَض هيكَقس سب ثب ثْطُگيطي اظ فٌبٍضي اعالػبر ثساى زؾز يبثس .زض ػجبضر چكناًتساظ هتساضؼ َّقتوٌس،
آيٌسُ ثِ گًَِاي سطؾين ٍ سهَيط هيقَز كِ كبضثطزّب ٍ ذسهبر فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر زض حتس ثتباليي
ثِكبضگطفشِ قسُ ٍ هساضؼ فؼلي ًيع ثِ ػٌَاى هساضؼ ّعاضُ ؾَم ثب ثْطُگيطي اظ فٌبٍضيّبي ًَيي سَاًوٌس قسُ
ثبقٌس .اظ ايي ضٍ ،ثبيس ثِ هؿبئل انلي ٍ ضطٍضر ايدتبز هتسضؼ َّقتوٌس اقتبضُ ًوتَز .ايتي ا عاهتبر ثتِ ػٌتَاى
ديكطاىّبي انلي ٍ ثِ هٌظَض سحقق زٍضًوبي ايدبز هساضؼ َّقوٌس هؼطفي هيگطزًس:
افعايف ؾغح كيدي يبززّي -يبزگيطي زض هساضؼ ككَض ّوابم ثب سَؾؼِ فبٍا زض ككَض ٍ زًيب
ثِ ضٍظ آٍضي هؿشوط زاًف زض ككَض ّوابم ثب سَؾؼِ ػلَم زض زًيب
ايدبز ثؿشط فطآيٌس يبزگيطي هؿشوط زاًفآهَظاى زض زاذل ٍ ذبضج اظ هسضؾِ
ثبظگطزاًسى هطخؼيز ػلوي ثِ هؼلويي
سطثيز زاًفآهَظ ثطاي ػهط حبضط ٍ آيٌسُ
سؼبهل هؿشوط اٍ يب ٍ هطثيبى
ثْطُگيطي اظ فٌبٍضيّبي ًَيي زض اهط يبززّي -يبزگيطي
ثط اؾبؼ هَاضز هصكَض اّساف انلي ايدبز هساضؼ َّقوٌس زض ككَض ضا هيسَاًس ثِ قطح شيل ثط قوطز :
اّذاف
ثْطُ گيطي اظ فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر زض اضائِ ضٍـ ّبي ًَيي ٍ ضاُ حل ّبي هجشٌي ثط فبٍا
ايدبز هحيغي دَيب ٍ خصاة ثطاي قكَفبيي كبهل اؾشؼسازّب ٍ ثتطٍظ ذالديتز ّتبي فتطزي ٍ خوؼتي
زاًف آهَظاى
سأكيس ثط هْبضرّبي سدكط ٍ سحقيق
سسضيؽ ػلَم ،انَل ،اضظـّب ٍ ظثبى ثب ثْطُگيطي اظ فٌبٍضيّبي ًَيي
فطاّن كطزى اًَاع قيَُ ّبي ًَيي آهَظقتي خْتز اؾتشؼسازّبي هرشلتف ،هجشٌتي ثتط ثْتطُگيتطي اظ
َّـّبي چٌسگبًِ
فطاّن ًوَزى هحيظ يبززّي – يبزگيطي ٍ اؾشوطاض آى زض زاذل ٍ ذبضج اظ هسضؾتِ زض چْتبض حتَظُ
ظيط :
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ا ف ) ثطًبهِزضؾي
ج ) ضٍـ سسضيؽ

ة ) هحشَاي آهَظقي ٍ كوك آهَظقي
ز ) اضظيبثي ٍ ضسجِ ثٌسي

فطاّن ًوَزى فضبي هكبضكز ٍ افعايف حضَض ،دكشيجبًي ،هكبضكز ٍ سؼبهل زاًفآهَظاى ،هؼلوبى ٍ
ٍا سيي ٍ زياط گطٍُّبي شيٌدغ زض فطايٌس يبززّي  -يبزگيطي زاًفآهَظاى
ّوتتطاُ ًوتتَزى كبزضآهَظقتتي ٍ دطٍضقتتي هتتساضؼ ٍ اٍ يتتب ثتتب ضًٍتتسّبي ًتتَيي آهَظقتتي هجشٌتتي ثتتط
ًيبظهٌسيّبي خبهؼِي زاًف ثٌيبى
ايدبز هحيغي هٌبؾت خْز اضظيبثيّبي هؿشوط ٍ هشٌبؾت ثب اؾشؼسازّب ٍ ديكطفز زاًفآهَظاى
سطٍيح يبززّي  -يبزگيطي ػلوي ٍ سدطثي ،دػٍّف هحتَضي ٍ زاًتفآهتَظ هحتَضي زض فطايٌتسّبي
آهَظقي ٍ دطٍضقي
ضقس ٍسَؾؼِي هْبضرّتبي شٌّتي ،خؿتوي ،ػتبعدي ،ضٍاًتي ،ازضاكتي ،اخشوتبػي ٍ فٌتي ٍ حطفتِاي
زاًفآهَظاى
سطثيز ًيطٍي اًؿبًي هشدكط ٍ سَاًوٌس ثطاي ٍضٍز ثِ هيساىّبي ثيي ا وللي ثتب سكيتِ ثتط َّيتز اؾتالهي-
ايطاًي
سَؾتتؼِي زاًتتف ظهيٌتتِاي ،شذيتتطُ اعالػتتبسي ٍ ؾتتطهبيِي فطٌّاتتي ًيتتطٍي اًؿتتبًي هسضؾتتِ زض اثؼتتبز
گًَبگَى اػشقبزي فطٌّاي ،ػلوي ،آهَظقي ،دػٍّكي ٍ غيطُ ٍ ثطًبهِ ضيتعي ثتط اؾتبؼ زؾتشيبثي ثتِ
ّسف سَ يس ػلن زض ككَض
ايدبز هحيغي دَيب ٍ خصاة ثطاي قكَفبيي كبهل اؾتشؼسازّب ٍ ثتطٍظ ذالديتز ّتبي فتطزي ٍ خوؼتي
زاًفآهَظاى
افعايف حضَض ،دكشيجبًي ٍ هكبضكز ٍا سيي ٍ گطٍُّبي شيٌدغ زض فطايٌس يبزگيطي زاًفآهَظاى
سطٍيح يبزگيطي سدطثي ،دػٍّف هحَضي ٍ زاًفآهَظ هحَضي زض فطايٌسّبي يبززّي _ يبزگيطي
سَؾؼِ هْبضرّبي ازضاكي ،كالهي ،اخشوبػي ،حطفِ اي ٍ سرههي هؼلوبى ٍ زاًفآهَظاى
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هذل هفَْهي هذرسِی َّشوٌذ

هؤلفِّای اصلي در هذارس َّشوٌذ

رایاوه

قواویه

شبکه

ایىتروت

معلم

مدرسه
هوشمىد

ابسارهاي
پشتیبان

تجهیسات
چىدرساوهاي

محتواي
دیجیتال

شیوه انهم هوشمندسازی مدا رس

بسته آموزشی

14

هذل هفَْهي هذرسِی َّشوٌذ از بُعذ هذیریت

هذل هفَْهي هذرسِی َّشوٌذ از بُعذ یاددّي -یادگیری
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هذل هفَْهي هذرسِی َّشوٌذ از بُعذ هْارتّا

هذل هفَْهي هذرسِی َّشوٌذ از بُعذ زیرساخت فٌاٍری
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بر اساس هذل زیرساختِ فٌاٍری ،هيتَاى سٌاریَیِ هطرح بِ هٌظَر عولیاتيسازی
اجرای طرح را بِ صَرت زیر ارایِ ًوَد:

شکل  - 1سٌاریَی اجرایي هذرسِی َّشوٌذ از هٌظر زیرساخت فٌاٍری

شکل  - 2چارچَب برًاهِ کاربردی هذرسِی َّشوٌذ
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داهٌِ اجرایي طرح َّشوٌذسازی هذارس در کشَر
زض ايي هسل خبيابُ ،اضكبى ٍ هؤ ّدِّبي انلي هسل سَؾؼِ هساضؼ َّقوٌس ٍ ّوچٌيي ثطًبهِّب ٍ عطحّبي
اخطايي ثِ هٌظَض قدّبفيز ثْشط كل عطح اضائِ قسُ اؾز.

شکل  - 3ابعاد طرح َّشوٌذ سازی هذارس در آهَزش ٍ پرٍرش
فصل دٍم  :کلیات
ًظام آهَزشي ٍ پرٍرشي ًَیي (عبَر از هعلن هحَری صرف بِ ّذایتگر داًشآهَز پژٌٍّذُ)

 - 1قيَُ ّبي ؾٌّشي آهَظـ ٍ دطٍضـ ثِ ز يل هحسٍيزّبي ًبقي اظ ضٍيكتطز اًجتَُ ثتِ هقَ تِ آهتَظـ ٍ
دطٍضـ ثِ ّيچ ٍخِ سٌَع ثؿيبض زضا اَّبي ّسايز ضا ثطًويسبثس ٍ ثِ ّويي ز يل فقظ ثط هكشطكبر زاًفآهتَظاى
سأكيس هيًوبيس ٍ ًِ ثط اؾشؼسازّبي فطزيً ،شيدِ ايي اهط ػقين قسى آهَظـ اؾز ظيطا ٍدشتي زضذشتبى هيتَُ يتك
ثبؽ هشٌَعاًس ،دغؼبً هكشطكبر آًْب زض هيَُ آًْب ًيؿز ثلكِ زض ؾغح ًتبظ شطي اظ فتطآٍضزُّتبي آًْتب ًظيتط چتَة
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آًْبؾز ،ثِ ّويي ز يل قيَُّبي ؾٌشي آهَظـ ًِ ثط قكَفبئي اؾشؼسازّبي فطزي زاًفآهتَظاى ،كتِ ثتط حتصف
اؾشؼسازّبي فطزي آًْب سأكيس هيًوبيس.
ؾطكَة ٍ هغدَل ًاِ زاقشي اؾشؼسازّبي فطزي زض خَاهغ كِ ػوسسبً ًيطٍي اًؿبًي هغيتغ ٍ ،احشوتبالً هتٌظّن
ٍ ي ًبآگبُ هي دطٍضاًس ،قيَُ هٌبؾجي ًيؿز ،زض حقيقز زض ايي قيَُ اًؿبى ثِ ػٌَاى ثتسيل هبقتيي ػوتل ذَاّتس
كطز .اهّب ثٌب ثِ آًچِ ديكشط گدشِ قس ،هأهَضيز فٌتبٍضي اعالػتبر ؾتذطزى كتبض سكتطاضي ٍ غيطذلّتبق ثتِ هبقتيي ٍ
آظازؾبظي اًؿبى ثطاي كبض ذلّبق ٍ حقيقزيبة اؾز .ثِ ّويي ز يل زديقبً زض ًقغِ هقبثل قيَُ ؾٌّشي آهَظـ دطاض
هيگيطز .اظ ايٌطٍ دطزاذشي ثِ قيَُّبي ًَيي آهَظـ ٍ دطٍضـ كِ ثط اؾشؼسازّبي فتطزي سأكيتس زاضز ،ضتطٍضر
ػهط فٌبٍضي اعالػبر اؾز .ايي قيَُّب ذتَز هجشٌتي ثتط فٌتبٍضي اعالػتبر ّؿتشٌس ،ثٌتبثطايي زض ػهتط كٌتًَي،
فٌبٍضي اعالػبرّ ،ن ّسف ٍ ّن سَاًوٌسؾبظ اؾز.
 - 2ديچيسگي ًحَُ ػولكطز ًظبم آهَظقي ٍ دطٍضقي زٍضاى زاًفآهَظي زض دبؾد ثِ اؾتشؼسازّبي فتطزي
ثِ ز يل اًدؼبل ًؿجي زاًفآهَظ ٍ هحسٍزيز حق اًشربة اٍ (ثس يل ادشضبئبر ؾٌّي) هيثبقس كِ ثِ ّوتبى ًؿتجز،
فؼّبل ثَزى ًظبم آهَظقي ضا ا عاهي هيًوبيس زض نَضسي كِ زض ًظبمّبي آهَظقتي غيتط زٍضاى زاًتفآهتَظي ثتِ
ز يل فؼّبل ثَزى فطاگيط (زاًكدَ) ٍ زاقشي حق اًشربة ،فطاگيط هيسَاًس ثتِ سٌبؾتت اؾتشؼسازّبي ذتَز ،آهتَظـ
ذَز ضا اًشربة ًوبيس ٍ صا ثِ ّوبى ًؿجز ،اظ ديچيسگي ًظبم آهَظقي كبؾشِ هيگطزز.
ً - 3ظبم ديچيسُ ًيبظهٌس ثطذَضزاضي اظ هغع ديچيسُاي اؾز كِ ثشَاًس ذتَز ثيتبهَظز ٍ سَ يتس زاًتف كٌتس ٍ
اًسامّبي اًؼغبف دصيطي كِ ثشَاًٌس ايي زاًف ضا زض خْز ّسايز زاًفآهَظ ثكبض گيطًس.
سیاستّای حاکن بر هذرسِی َّشوٌذ
ؾيبؾزّبي حبكن ثط هسضؾِ َّقوٌس قبهل ؾيبؾزّبي دبًًَاصاضي ٍهقطّضار هسضؾِ َّقتوٌس ٍ ّوچٌتيي
ػولكطز هؤثّطآًْبؾز سب فطآيٌس ػوليبر كِ ثِ قكل ظيطاؾز ،ثب هَفقيز اًدبم گيطز.
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شکل  - 4سیاست ّای حاکن بر هذرسِ َّشوٌذ
ثِ هٌظَض ػوليبسي كطزى عطح َّقوٌسؾبظي هساضؼ ؾيبؾزّبي ذبني ضا ثبيس اػوبل ًوَز كِ زضثطگيطًسُ
اّساف ٍ آضهبىّبي هسضؾِ َّقوٌس ٍ ؾيبؾزّب ٍهقطضار آهَظقي هَخَز ثبقٌس .ػالٍُ ثط ايي ثطاي اعويٌبى اظ
اخطاي هَفقيزآهيع عطح ،سغييط زض ؾيبؾز ّب ٍ هقطضار هَخَز ثطاي اًغجبق آى ثب هساضؼ َّقوٌس ٍ
ؾبظهبًسّي ؾيبؾزّب ٍ هقطضار خسيس زض خْز ثبال ثطزى هيعاى هَفقيز هساضؼ َّقوٌس ضطٍضي اؾز .زض
ػوليبسي كطزى ايي ؾيبؾزّبّ ،طيك اظ حيغِّبي عطح هسضؾِ َّقوٌسكِ قبهل «فطايٌس يبززّي  -يبزگيطي» ،
« هسيطيز» « ،هطزم ،هْبضرّب ٍ هؿئَ يزّب» ٍ «سكٌَ َغي» هيثبقس هَضز ثحث دطاض هيگيطًس:


فطايٌس يبززّي ٍيبزگيطي  :يبززّي ٍ يبزگيطي ،اضظقيبثي ،اًشربة ٍسهَيت هَاز يبززّي-يبزگيطي



هسيطيز :اهَض هسيطيشي هسضؾِ ،اهَض زاًفآهَظي ،هٌبثغ آهَظقي ،هٌبثغ ذبضخي ،اهَضهب ي،

سدْيعار ،هٌبثغ اًؿبًي ،اهٌيز ٍ سكٌَ َغي


هطزم ،هْبضرّب ٍ هؿئَ يزّب :هؼلوبى ،كبضكٌبى ازاضي ،كبضهٌساى فٌي ،دطؾٌل ؾيؿشن آهَظقي،

دكشيجبى ػوليبر هسضؾِ َّقوٌسٍ ،ا سيي ٍ خبهؼِ


سكٌَ َغي :اؾشبًساضزّبي سكٌَ َغي ،اهٌيز اعالػبر ٍ هؼوبضي سكٌَ َغي
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فصل سَم :شرایط اًتخاب ٍاحذ آهَزشي

الف ) هراکس آهَزشي
 - 1هساضؼ اًشربثي اظ سوبم زٍضُّبي سحهيلي ثبقٌس
 - 2هدشوغّبي آهَظقي ٍ دطٍضقي سطًن ٍاليز قْطي ٍ ضٍؾشبيي زض اٍ َيز ّؿشٌس
َّ - 3قوٌسؾبظي هساضؼ قبّس ،قجبًِ ضٍظيٌّ ،طؾشبى ّبي فٌي ٍ حطفِ اي ٍ كبضزاًفّ ،يأر اهٌبيي،
ذيّطؾبظً ،وًَِ زٍ شي ٍ ؾوذبز ،غيط زٍ شي ٍ هساضؼ زاضاي سدْيعار َّقوٌسؾبظي ا عاهي اؾز
 - 4هطاكع آهَظقي يك ًَثشِ زض اٍ َيز هيثبقٌس
 - 5هساضؼ هقبٍم ؾبظي ٍ يب زض عتطح سرطيتت ٍ ثبظؾتبظي ،دتؽ اظ اسوتبم ػوليتبر ًَؾتبظي ،زض عتطح
َّقوٌسؾبظي دطاض هيگيطًس
 - 6هسضؾِ اظ ًظط فضبي فيعيكي زض ٍضؼيز هٌبؾجي ثبقس
 - 7هسضؾِ سَاًبيي سْيِ سدْيعار هَضز ًيبظ ضا زاقشِ ثبقس.

ب ) ایجاد زهیٌِّای ترٍیجي ( فرٌّگي – اجتواعي)
 - 1سْيِ ثؿشِّبي آهَظقي ٍ سطٍيدي سَؾظ هطكع آهبض ٍ فبٍا ٍ ازاضار كل اؾشبىّب ٍ دطاضزازى آًْب ثتط
ضٍي ؾبيزّبي هساضؼ ،هٌبعق ،اؾشبىّب ٍ ثِ ٍيػُ ؾبيز هطكع فبٍا ثِ آزضؼ www.cist.medu.ir
 - 2سَخيِ عطح ثطاي دطؾٌل ،كبضكٌبى ،هؼلوبى ،زاًفآهَظاى ٍ اٍ يب سَؾظ هسيطاى ٍاحتسّبي آهَظقتي
ثب ّوبٌّاي ازاضُ آهَظـ ٍ دطٍضـ هٌغقِ.

ج ) زیرساختّا
 - 1هدشوغّبي ضٍؾشبيي:
 )1-1حسادل يك كالؼ زضؼ ثِ سدْيعار ا كشطًٍيكي (ضايبًِ ،زيشب دطٍغكشَض يب سدْيعار ثتطز َّقتوٌس ٍ
يب ًوبيكاط) هدْع قَز
 - 2هطاكع آهَظقي قْطي:
 )1-2هطاكع آهَظقي دٌح كالؾِ ٍكوشط ،هبًٌس هدشوغّبي ضٍؾشبيي هيثبقٌس
 )2-2هطاكع آهَظقي ثب ثيف اظ دٌح كالؼ زضؼ ،ػالٍُ ثط كالؼ ا كشطًٍيكي ،ثِ يك كبضگبُ ضايبًِ ثطاي
اؾشدبزُ حسادل ثيؿز زاًفآهَظ ثغَض ّوعهبى اظ آى سدْيع هيگطزز.
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 )3-2خْز سدْيع كبضگبُ ضايبًِ اظ  ٍ Thin Client، PC ، Class Mate ، mini PCيب Lap Top
هشهل ثِ قجكِ  LANهسيطيز قسُ (هشهل ثِ ؾطٍيؽ زٌّسُ ٍ ) Server Basedسدْيعار ثطز َّقوٌس
( ) Smart Boardاؾشدبزُ هيًوبيس
 - 3كليِ هطاكع آهَظقي قْطي ٍ ضٍؾشبيي ثِ ايٌشطاًز هلي هشهل هيگطزًس ٍ اظ اسَهبؾيَى ازاضي زض
ثرفّبي هرشلف هسضؾِ اؾشدبزُ هيًوبيٌس.

شکل  - 5شبکِ آهَزش هیاى هذارس َّشوٌذ ٍ سایر ًْادّا ٍ هؤلفِّای طرح َّشوٌذسازی هذارس

 - 4ؾبهبًِ هسيطيز خبهغ آهَظـ ا كشطًٍيكي هساضؼ ( ٍ ) LCMS ٍ LMSدَضسبل ٍيػُ هساضؼ
َّقوٌس ،سَؾظ هطكع آهبض ٍ فٌبٍضي اعالػبر ٍاضسجبعبر آهبزُ قسُ ٍ هطاكعآهَظقي اظآى اؾشدبزُ هيًوبيٌس
 - 5اظ سَ يسار هحشَاي ا كشطًٍيكي هدبظ ،كِ ثِ سأييس ؾبظهبى دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي آهَظقي ضؾيسُ
ثبقس اؾشدبزُ هيگطزز كِ ثط اؾبؼ چْبض قبذم ظيط سْيِ گطزيسُ اؾز:
ا ف ) كيديز فٌي
ج ) كيديز آهَظقي

ة ) خصّاثيّز
ز ) سغبثق ثب ثطًبهِ زضؾي هلي

 - 6حساكثط ثْطُگيطي اظقجكِ هلي ضقس ٍ سَ يسار آى ٍ قجكِّب ٍ ؾبيزّبي ضؾوي كِ اظ ؾَي هطكع
آهبض ٍ فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر اػالم قسُ اؾز نَضر هيدصيطز.

شیوه انهم هوشمندسازی مدا رس

22

شکل  - 6زیرساخت فٌي شبکِ ٍ سختافسار در یک هذرسِی َّشوٌذ

د ) پرسٌل
 - 1هسيط ٍاحس آهَظقي
 )-1 1هسيط هسضؾِ اظ هسيطاى سَاًوٌس زض حَظُ هسيطيز ٍ ثب سدطثِ ٍ هَفّق زض ثكبضگيطي فٌتبٍضي اًشرتبة
قَز
 )-2 1هتتسيط هسضؾتتِ سَاًتتبيي سؼبهتتل هؿتتشقين ٍ غيطهؿتتشقين (اضسجتتبط ثتتطذظ ٍ هدتتبظي) ثتتب هؼلتتن ،دطؾتتٌل،
زاًفآهَظاى ٍ اٍ يب ضا زاقشِ ثبقس
 )-3 1هسيط هسضؾِ فطزي هجشكط ،ايسُ دطزاظ ،ؾيبؾزگصاض زض ضاؾشبي اّساف آهَظقي /سطثيشي ٍ ػالدِهٌتس
ثِ سَؾؼِ فبٍا زضٍاحسآهَظقي ثبقس
 )-4 1هسيط هسضؾِ هؿلّظ ثِ هْبضرّبي دبيِ  ٍ ICDLفٌبٍضي ٍ هؿلّظ زض ثطًبهِضيعي آهَظقي هشٌبؾتت ثتب
هحيظ يبززّي – يبزگيطي ثبقس
 )-5 1هسيط هسضؾِ ديايط اهَض دكشيجبًي حَظُ فبٍا ثبقس
 )-6 1هسيط هسضؾِ ديكطٍ زض اضائِ ضٍـ اًدبم اهَض هسضؾِ (ؾبهبًِ ّبي زاًف آهَظي ،ؾيؿشن حؿتبثساضي،
اًجبض ،اهَا َ  )...هجشٌي ثط فبٍا ثبقس.
 - 2هؼلوبى
 )-1 2هؼلوبى هسضؾِ ثِ هْبضرّبي دبيِ  ICDLهؿلّظ ثبقٌس
 )-2 2هؼلوبى هسضؾِ زض فطايٌس آهَظـ ٍ سسضيؽ ذَز سَاًتبيي سَ يتس ٍ اؾتشدبزُ اظ هحشتَاي ا كشطًٍيكتي
هَضز ًيبظ ذَز ضا زاقشِ ثبقٌس
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 )-3 2هؼلوبى هسضؾِ سَاًبيي اؾشدبزُ اظ ًطمافعاضّبي هطسجظ ثب ضقشِ سسضيؽ ذَز ضا زاقشِ ثبقٌس
 )-4 2هؼلوبى هسضؾِ ثركي اظ ًوطُ هؿشوط زاًفآهَظاى ضا ثِ فؼب يزّب ٍسَ يس فتطآٍضزُّتبي ا كشطًٍيكتي
اذشهبل زٌّس
 )-5 2هؼلوبى هسضؾِ سَاًبيي اضسجبط ثطذظ ٍ هدبظي ضا ثب هسيط ،دطؾٌل ،زاًفآهَظاى ٍ اٍ يب زاقشِ ثبقٌس.
 - 3ؾبيط كبزض اخطايي
 )-1 3كبزض اخطايي هسضؾِ ثِ هْبضرّبي دبيِ  ICDLهؿلّظ ثبقٌس
 )-2 3كبزض اخطايي هسضؾِ هْبضر اؾشدبزُ اظ ًطمافعاضّبي هطسجظ ثب حَظُ كبضي ذَز ضا زاضا ثبقٌس.
ًکتِ هْن:
الظم اؾز هسيطهسضؾِ ،اًدوي اٍ يب ٍهطثيبى ٍزياط ػَاهل هسضؾِ اظ ضٍحيتِ ٍ ثتبٍض هكتبضكزدتصيطي ثتطاي
اخطاي هغلَة عطح ،ثطذَضزاض ثبقٌس.
فصل چْارم  :سازهاى آهَزشي ،پرٍرشي ٍ اداری
 )1ثِ هٌظَض ؾيبؾشاصاضي ،ثطًبهِضيعيً ،ظتبضر ٍ اختطاي عتطح َّقوٌسؾتبظي هتساضؼ ،كتبضگطٍُ ّتبي
ضاّجطزي ٍ ضاّجطي فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر زض ؾغح ٍظاضر  /اؾشبى /قْطؾشبى ً /بحيِ ٍ هٌغقِ ثتط
اؾبؼ " ًظبم ًبهِ فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر ٍظاضر " سككيل هيقَز.
 )2ازاضار كل آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾشبىّب ٍ ازاضار آهَظـ ٍ دطٍضـ ًتَاحي  /هٌتبعق هَظدٌتس يكتي اظ
دؿز ّبي ؾبظهبًي ذَز ضا ثب اًشهبة فتطز ٍاختس قتطايظ ثتِ اهتط ديايتطي ٍ ًظتبضر ثتط َّقوٌسؾتبظي
هساضؼ اذشهبل زٌّس.
 )3هؼبٍى فٌبٍضي هشرهم يب هدطة ٍاخس قطايظ اظ ثيي كبضكٌبى ضؾوي يتب ديوتبًي ثتِ هتساضؼ َّقتوٌس
اذشهبل زازُ قَز.
 )4يك ًدط اظ ًيطٍّبي ضؾوي /ديوبًي /دطاضزازي هَخَزِ هشرهم يب هدطة زض هطاكع آهَظقتي ثتبالسط اظ
دٌح كالؼ زضؼ ثِ ػٌَاى سكٌؿيي فٌي اذشهبل زازُ قَز.
 )5هطاكع آهَظقي َّقوٌس ثطاثط هقطّضار ٍاحسّبي آهَظقي زٍ شي ػبزي ازاضُ ذَاٌّس قس.
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فصل پٌجن ً :حَُ فعالیت
هطاكع آهَظقي دؽ اظاذص هدَّظ اظ ازاضُ آهَظـ ٍدطٍضـ هٌغقِ ،عتي هطاحتل ظيتط فؼب يتز ذتَزضا آغتبظ
هيًوبيٌس:
 - 1هطاحل كؿت هدَظ
 )-1 1دؽ اظ ديكٌْبز هؿئَ يي هٌغقِ ً /بحيِ  ،هسيط هسضؾتِ هَضتَع ضا زض اًدوتي اٍ يتب ٍ قتَضاي هسضؾتِ
هغطح ًوَزُ ٍ زضذَاؾز حضَض زض قجكِ هساضؼ َّقوٌس ضا ههَة هيگطزاًس.
 )-2 1زضذَاؾز كشجي هسيط ٍاحس آهَظقي هجٌي ثط اػالم آهبزگي حضتَض زض قتجكِ هتساضؼ َّقتوٌس ٍ
فطمّبي سكويل قسُ (ديَؾز  )2 ٍ 1ثِ هٌغقِ ً /بحيِ اضؾبل هيگطزز.
 )-3 1ازاضُ آهَظـ ٍ دطٍضـ هٌغقِ ،زضذَاؾزّبي ضؾيسُ ضا ثطضؾي ًوتَزُ ٍ دتؽ اظ عتطح زض قتَضاي
ضاّجطزي فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر هٌغقِ ً /بحيِ ،سهَيت ٍ نسٍض هدَظ ًْبيي ،اعالػبر فطمّتب (ديَؾتز
 )2ٍ 1ضا اظ عطيق دبيابّي كِ ثِ ّويي هٌظَض عطاحي قسُ ٍ اظ عطيق ؾبيز هطكع فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعتبر
ثِ آزضؼ (  ) www.cicts.medu.irدبثل زؾشطؾي اؾز ،ثِ ازاضُ كتل آهتَظـ ٍ دتطٍضـ اؾتشبى ،خْتز
اعالع ٍ حوبيزّبي ثؼسي اضؾبل هيًوبيس.
 )-4 1ازاضُ كل آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾتشبى يؿتز هكرهتبر هطاكتع آهَظقتي سأييتس قتسُ ٍ ًتَع ٍ هيتعاى
حوبيز نَضر گطفشِ ضا اظ عطيق دبيابُ هصكَض ،ثِ هطكع آهبض ٍ فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعتبر ٍظاضر آهتَظـ
ٍ دطٍضـ ،خْز اعالع ٍ حوبيزّبي ثؼسي اػالم هيًوبيس.
 - 2سَاًوٌسؾبظي كبضكٌبى اظ عطيق عي زٍضُّبي آهَظقي زاضاي هدَظ ضتوي ذتسهزٍ ،يتػُ هتساضؼ
َّقوٌس ،آهَظـ ا كشطًٍيك ٍ سَ يس هحشَاي ا كشطًٍيكي حتسادل ثتِ هيتعاى  40ؾتبػز زض يكتي اظ ٍاحتسّبي
آهَظقي َّقوٌس نَضر هيگيطز.
 - 3افعايف ثْطٍُضي اظ عطيق ايدبز اًايعُ هٌبؾت زض هؼلوبى دؽ اظ سوْيس هقسهبر الظم سَؾظ هؼبًٍز
سَؾؼِ هسيطيز ٍ دكشيجبًي ثِ كوك:
 )-1 3زضج ًَع هسضؾِ ٍ قيَُ سسضيؽ زض اثالؽ ،حكن ٍ فطم 502
 )-2 3سرهيم اضبفِكبض ثب سَخِ ثِ ًيبظ ثِ دػٍّف ٍ سَ يس هحشَاي آهَظقي هَضز ًيبظ
 )-3 3سرهيم اضبفِكبض ثب سَخِ ثِ ًيبظ ثتِ ايدتبز اضسجتبط ثتطذظ ثتب زاًتفآهتَظاى زض ذتبضج اظ ؾتبػبر
آهَظقي
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فصل ششن  :ساختار حَزُّای هحیط یاددّي  -یادگیری
الف -برًاهِ درسي


انَل حبكن ثط ثطًبهِ زضؾي زض ايي هساضؼ ثط اؾبؼ دبيِّبي ظيط هيثبقس:

)1

عطاحي آى ،خْز كوك ثِ زاًفآهَظاى ثطاي ضقس ّوِ خبًجِ ٍ هشؼبزل ايكبى ثبقس

)2

ّسف اظ آى ،يكذبضچِؾبظي زاًفآهَظاى ثطاي ضقس ّوِ خبًجِ ٍ هشؼبزل ثبقس

)3

يكذبضچِ ؾبظي زاًف ،هْبضرّب ٍ اضظـّب اظ عطيق ثطًبهِ زضؾتي (ثتبدطٍغُاي ًوتَزى فؼب يتزّتبي

هطثَط ثِ هحشَا) زض ًظط گطفشِ قَز
)4

زاضاي ًظن ٍ آٌّگ سساٍم هٌغقي زض آهَظـ ثبقس

)5

ؾجت ايدبز ًاطـّبي هٌبؾت زض اؾشدبزُ اظ فٌبٍضي گطزز

)6

خْز زؾشطؾي ّوِ زاًفآهَظاى ثِ آهَظـ هغلَة ثبقس



زيسگبُ ثطًبهِ زضؾي:

)1

هؼٌي زاض ثَزىّ :وِ زاًفآهَظاى هدبّين آهَظـ ضا زضک هيكٌٌس ستب هقهتَز اظ آهتَظـ ذتَز ضا

ثساًٌس.
)2

هؿئَ يز اخشوبػي :اظ ٍظبيف ٍ هؿتئَ يزّتبي ذتَز زض خبهؼتِ آگتبُ هتي قتًَسً ،ؿتجز ثتِ هتطزم

احؿبؼ هؿئَ يز هيكٌٌس.
)3

ثبظ ذَضز ثطًبهِ زضؾي :ثطًبهِ زضؾي ثبيس زض زاًف آهَظ هْبضر ٍ ًاتطـ ًقّبزاًتِ ٍ ذالديتز هثجتز

ايدبز كٌس.
)4

ّوِ خبًجِ ثَزى :ثطضٍي ضقس ّوِ اثؼبز اًؿبًي سأكيس هتيكٌتس ٍ ثتِ زاًتفآهَظكوتك هتيكٌتس كتِ

ضٍاثظ ثيي هَضَػبر هرشلف ضا زضک كٌس.
)5

ػسم هحتسٍزيز :ثطًبهتِ زضؾتي هحتسٍز كٌٌتسُ ًيؿتز .اٍال" زائوتب" ثطًبهتِّتبي هَختَز ثتبظًاطي

هيقَز .ثبًيب" ثِ زاًفآهَظاى اخبظُ هيزّس اظ ثطًبهِ زضؾي ذَز فطاسط گبم ثطزاضًس.
)6

ّسفساضي :ثطًبهِ زضؾي اظ فٌتبٍضي ثتِ ػٌتَاى يكتي اظ ٍؾتبيل اًشقتبل زاًتف اؾتشدبزُ هتيكٌتس ٍ ثتِ

زاًفآهَظاى ًيع هْبضر اؾشدبزُ اظ فٌبٍضي ضا ثطاي ضفغ ًيبظ ذَز ضا هيآهَظز.
ب -رٍش تذریس


انَل حبكن ثط ضٍـ سسضيؽ زاًفآهَظ هحَض زض ايي هسضؾِ ثِ قطح شيل هيثبقس:
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)1

فطاّن كطزى سطكيجي اظ ضٍـّبي يبزگيطي ثطاي اعويٌبى اظ ضقس ّوِ خبًيِ اؾشؼسازّب ٍ دبثليزّتبي

زاًفآهَظ ثِ هٌظَض:
ا ف -سكَيق يبزگيطي ٍ اضسقبي ذالديز .ة -زاًفآهَظ هحَضي فؼب يزّب ٍ اضسقبي سَاًبييّبي فطزي.
)2

فطاّن ًوَزى اًَاع ضٍـّبي آهَظقي ثطاي اضسقبي يبزگيطي.

)3

ّسايز كالؼ ثب ضٍـّبي هرشلف يبززّي – يبزگيطي.



ثب سَخِ ثِ زاًفآهَظ هحَض ثَزى هسضؾِ َّقوٌسً ،قف زاًفآهَظ هْوشط هيثبقس ثِ عَضي كِ:

)1

زضسؼييي اّساف آهَظقي ،زاًفآهَظ ثب ضاٌّوبيي هؼلن ذَز اّساف ضا قكل هيزّس.

)2

زضسؼييي ٍظبيف آهَظقي ،ثِ ديكٌْبز هؼلن ٍظبيف سَؾظ زاًفآهَظ سؼييي هيگطزز.

)3

زض اًشربة هٌبثغ ،زاًفآهَظ هٌبثغ ذَز ضا زض ًظط هيگيطز ٍ اظ هؼلن زض هَضز آًْب ًظط هيذَاّس.

ج  -هحتَای سایت هذرسِ


اعالػبر كلي:

)1

اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح زض هَضز هسضؾِ ثطاي ػوَم هطزم

)2

اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح ثطاي هؿَ يي هٌغقِ آهَظقي

)3

اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح ثطاي ٍا سيي فؼلي ٍآيٌسُ

)4

اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح ثطاي هؼلوبى هسضؾِ ،زاًفآهَظاى هسضؾِ

)5

اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح ثطاي ثطاي هساضؼ سبثؼِ يب هساضؼ ّوكبض



زضهَضز هسضؾِ:

)1

هكبى هسضؾِ ،هؿبحز ٍ اعالػبر كلي قبهل ًكبًي ٍ ًقكِ

)2

ؾيبؾزّبي آهَظقي ٍ سطثيشي هسضؾِ

)3

سقَين ضٍيسازّب

)4

اؾبهي كبضهٌساى هطسجظ ٍ ًكبًيّبي دؿز ا كشطًٍيكي

)5

سؼييي سكب يف ّوطاُ ثب هْلز اضائِ



ثطاي ٍا سيي:

)1

دَاًيي ٍ هقطضار هسضؾِ
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)2

ديًَسّبي هديس ٍ هٌبؾت ثطاي ٍضٍز ثِ ؾبيزّبي آهَظقي ٍ دطٍضقي

)3

ديًَس ثِ ؾبيزّبي هَضز ػالدِ ػوَم كِ ثطاي ٍا سيي ًيع هٌبؾت اؾز



ثطاي هؼلوبى :

)1

ديًَسّبيي خْز ديكطفز حطفِاي

)2

ثطًبهِّبي زضؾي

)3

ؾبيزّبي هَضز ػالدِ هؼلوبى

)4

ثطًبهِّبي ازاضي ٍ هغب ت هطثَط ثِ ثطًبهِ زضؾي



ثطاي زاًفآهَظاى:

)1

ديًَسّبيي ثطاي زاًفآهَظاى زض سوبم ؾغَح

)2

اعالػبسي زض هَضز هكبغل

)3

اعالػبسي زضثبضُ ٍاحسّبي زضؾي اضايِ قسُ زض هسضؾِ

)4

ؾبيزّب ،ندحبر ٍ كبضّبي اًدبم قسُ سَؾظ زاًفآهَظاى

)5

سؼييي سكب يف

فصل ّفتن  :تعییي شاخص ٍ ارزیابي عولکرد
اظ آًدب كِ َّقوٌسؾبظي هساضؼ ثؿشطي اؾز ثطاي سؿْيل ٍ سؿطيغ زض فطايٌس يتبز زّتي – يتبزگيطي اؾتز
اضظيبثي ايي اهط اظ عطيق هؼبًٍيي هحشطم آهَظقي ٍ دطٍضقي ٍ اضظيبثي ػولكطز ٍ ثط اؾبؼ ديَؾز قتوبضُ 2 ٍ 1
اًدبم هي گيطز .عجيؼز دَيبي هسضؾِ َّقوٌس ،سين دتطٍغُ ضا هلتعم هتيؾتبظز كتِ قتبذمّتبيي ضا ثتطاي سؼيتيي
حهَل اّساف ٍ ايسُآلّبي هسضؾِ َّقوٌس ديكٌْبز ًوبيٌس .ايي قبذمّب هالکّبيي ضا فطاّن هيؾتبظًس كتِ
ًكبى هيزّس كسام ثطًبهِّب زض ضؾيسى ثِ اّسافف زض ضاؾشبي فلؿدِ آهَظـ ٍ دطٍضـ هَفق ثَزُ اؾتز .ثطذتي
اظ هالکّبي كليسي ثطاي اضظيبثي ػولكطز يب هَفقيز ثطًبهِ هسضؾِ َّقوٌسً ،كبر ظيط ضا زض ثطهيگيطز:


ثطًبهِ زضؾي ثبيس ثغَض گؿشطزُاي ًيبظّب ٍ اؾشؼسازّبي زاًفآهَظاى هرشلف ضا زض ثطگيطز



افعايف هكبضكز ٍا سيي



كبّف هيعاى افز سحهيلي



كبّف هقطضار هٌؿَخ
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ثجز ؾبل ثِ ؾبل ديكطفز سحهيلي



ؾيؿشن اضظقيبثي دَيب ثبيس آهَظـ ضا ثِ ذَثي دكشيجبًي كٌس



فطٌّگ ٍ قطايظ هحيغي هسضؾِ ثبيس ثطاي يبزگيطي هؿبػس ثبقس



هؼلوبى هشرهم ٍ قبيؿشِ ثبيس ٍخَز زاقشِ ثبقٌس.

اضظيبثي زض ايٌاًَِ هساضؼ ثِ نَضر َّقوٌس ٍ زض ثطذي زضٍؼ ثب سَخِ ثِ ًَع زضؼ غيتطَّقتوٌس اًدتبم
هيگيطزّ .وچٌيي هكبًيعم فطاگيطي ثطاي اضظيبثي ٍ ًظبضر ثط ثطدبيي َّقوٌسؾبظي هساضؼ ثبيس ثِ گًَِاي سؼجيتِ
قَز كِ سؼبزل اذشيبضار ٍ هؿئَ يزّبي زؾز اًسضكبضاى هسضؾِ َّقوٌس ضا سضويي ًوبيس.


ٍيػگيّبي اضظيبثي:

)1

خبهؼيز

)2

اخطا زض اًَاع قكلّب

)3

ضٍـّبي چٌس گعيٌِاي

)4

ثِ هَدغ ثَزى

)5

زاًفآهَظ هحَضي

)6

اؾشوطاض



حيغِ اضظيبثي زض هسضؾِ َّقوٌس خبهغ هيثبقس ٍ ػالٍُ ثط اضظقتيبثي دبيتبًي آهتبزگي ٍ ديكتطفز ضا

ًيع زض ثط هيگيطز ٍ ايي ضٍـ اعالػبر گًَبگًَي زض هَضز سَاًبييّب ٍ ًَع يبزگيطي زاًفآهَظ اضائِ هيزّس:
 )1اضظقيبثي ٍضٍزي :ؾٌدف ؾغح زاًف ٍ سَاًبيي
 )2اضظقيبثي هؿشوط :اًساظُگيطي ديكطفز زاًفآهَظ ثطاي ؾٌدف دَرّب ٍ ضؼفّبي هَخَز.
 )3اضظقيبثي دبيبًي :ثب سَخِ ثِ ؾيؿشن آهَظقي حبضط ايتي اضظقتيبثي ثتِ نتَضر كشجتي اظ هيتعاى يتبزگيطي
زاًفآهَظ ثِ ػول هي آيس
 )4اضظيبثي ثِ قكلّبي هرشلف عطاحي هي قَز :اضظيبثي زض كالؼ ،اضظيبثي هسضؾِ اي ،اضظيبثي هشوطكع.
 )5اضظيبثي زض كالؼ :ايي ًَع اضظيبثي زض حيي آهَظـ ٍ دؽ اظ آهَظـ هيثبقس
 )6اضظيبثي هسضؾِ اي :ايي ًَع اضظيبثي زض دبيبى ّطثرف زضؾي هيثبقس
 )7اضظيبثي هشوطكع :ايي ًَع اضظيبثي ّط ظهبى كِ زاًفآهَظ اػالم آهبزگي كٌس ثِ نَضر يك دطٍغُ اضائتِ
هيگطزز.
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سایر هَارد
 - 1ازاضار كل آهَظـ ٍ دطٍضـ هَظدٌس ًؿجز ثِ قجكِ ؾبظي هساضؼ اؾشبى ثطاي ّن افعايتي آًتبى ادتسام
ًوبيٌس.
 - 2ازاضار آهَظـ ٍ دطٍضـ هٌغقِ ً /بحيِ ًؿجز ثِ اضظيبثي ػولكطز ؾبالًِ ٍ زضخِ ثٌسي هساضؼ هَختَز
ادسام ًوبيٌس.
ً - 3كطيِ ا كشطًٍيكي اعالػبر هَضز ًيبظهطاكعآهَظقتي َّقتوٌس سَؾتظ هطكعآهتبض ٍ فٌتبٍضي اعالػتبر
ٍاضسجبعبر ٍظاضر سْيِ ٍ زض ٍة ؾبيز ٍظاضر آهَظـ ٍ دطٍضـ دطاض هي گيطز.
فصل ّشتن :دستِبٌذی هذارس با تَجِ بِ رٍیکرد فاٍا درطرح تحَل بٌیادیي
زؾشِثٌسي هساضؼ ثطاؾبؼ فضبي آهَظقي ،هسيطيز ٍ دطؾٌل ،هؼلوبى ،زاًفآهَظاى ،سدْيعار ٍ اهكبًبر
هٌغقِاي ٍ هيعاى ثْطٍُضي اظ فٌبٍضيّبي ًَيي سؼييي هيگطزز .ثب سَخِ ثِ ضٍيكطز خسيس هطكع فٌبٍضي اعالػبر
ٍ اضسجبعبر ٍظاضر ،هساضؼ زض هؿيط َّقوٌسؾبظي زض دٌح هطحلِ ظيط زؾشِ ثٌسي هيقًَس كِ ّط هسضؾِ دؽ اظ
سكويل فطم ّبي ديَؾز يك ٍ زٍ ٍ سبييس هَاضز سَؾظ قْطؾشبى ً /بحيِ /هٌغقتِ هطثتَط ،زض يكتي اظ هطحلتِّتب
دطاض هيگيطز ٍ اظ هعايبي هطثَط ثِ آى هطحلِ ثْطُهٌس هيقَز ايي اضظيبثي زض سبثؿشبى ّط ؾبل اًدبم هيقَز ٍ ثتط
اؾبؼ اهشيبظ كؿت قسُ خبيابُ هسضؾِ زض يكي اظ هطاحتل َّقوٌسؾتبظي ثتطاي ؾتبل سحهتيلي ثؼتس ،اضسقتبء يتب
كبّف هي يبثس:
هذرسِ ًیوِ الکترًٍیک

هرحلِ 1

هذرسِ الکترًٍیک

هرحلِ 2

هذرسِ ًیوِ َّشوٌذ

هرحلِ 3

هذرسِ َّشوٌذ

هرحلِ 4

هذرسِ َّشوٌذ پیشرفتِ

هرحلِ 5
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حسادل  80زضنس اظ هَاضز

كؿت کوتر اظ  61اهشيبظ

هصكَض زض ديَؾز 1

اظ فطم ديَؾز 2

حسادل  80زضنس اظ هَاضز

كؿت  61سب  121اهشيبظ

هصكَض زض ديَؾز 1

اظ فطم ديَؾز 2

حسادل  80زضنس اظ هَاضز

كؿت  121سب  181اهشيبظ

هصكَض زض ديَؾز 1

اظ فطم ديَؾز 2

حسادل  80زضنس اظ هَاضز

كؿت  181سب  241اهشيبظ

هصكَض زض ديَؾز 1

اظ فطم ديَؾز 2

حسادل  80زضنس اظ هَاضز

كؿت  241سب  311اهشيبظ

هصكَض زض ديَؾز 1

اظ فطم ديَؾز 2
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جذٍل ارزیابي َّشوٌذ سازی هذارس (پیَست  1صفحِ )1
شْرستاى ً /احیِ  /هٌطقِ:

استاى:

هذرسِ:

ثْطُ گيطي اظكالؼّبي هٌحهط ثِ يك زضؼ (كالؼ هحَضي)





زاضا ثَزى كبضگبُ سدْيع قسُ عجق عطح سدْيع هساضؼ





























اؾشدبزُ اظؾيؿشن حؿبثساضي ثب سَاًبيي سَ يس گعاضـّبي هَضز ًيبظ









اؾشدبزُ اظؾيؿشن اًجبضزاضي ثب سَاًبيي سَ يس گعاضـّبي هَضز ًيبظ





































































سَاًبيي اؾشدبزُ اظ ًطمافعاضّبي قجكِ ٍ اخطاي آظهَىّبي آًاليي





6

سَاًبئي كب ضثب ًطمافعاضّبي كبضثطزي ٍ فؼب يزّبي فٌبٍضاًِ





7

سَاًبيي ثْطُگيطي اظ سدْيعار سكٌَ َغي آهَظقي(…)Data , Smart Board ,































داًش آهَز

5
6

فضای هذرسِ ،کالس ٍ

4

حَزُ

ردیف







3

زاضا ثَزى فضبي كشبثربًِ ا كشطًٍيك

1

اؾشدبزُ اظ دطًٍسُ ا كشطًٍيكي زاًفآهَظ زض هسضؾِ

2

اضؾبل ٍ زضيبفز ا كشطًٍيكي هكبسجبر ٍ ثركٌبهِّب زض هسضؾِ

3

اؾشدبزُ اظ فضبي ؾبيجط ثطاي اضسجبط ثب زاًفآهَظاى ٍ اٍ يب

5

هذیریت

4

1

سَاًبيي اضؾبل ٍ زضيبفز ا كشطًٍيكي هكبسجبر ٍ ثركٌبهِ ّب زض هسضؾِ

3

ٍکارکٌاى

7

اؾشدبزُ اظ اسَهبؾيَى ازاضي

هعاًٍیي

6

ثْطُ گيطي اظ ؾيؿشن سلدي گَيب IVR

2

ًیوِ الکترًٍیک

الکترًٍیک

ًیوِ َّشوٌذ

َّشوٌذ

زاضا ثَزى اهكبًبر حدبظشي ٍ اهٌيشي ضس ؾطدز خْز ًاْساضي اهَال









سَاًبيي كبض ثب ؾيؿشنّبي زاًفآهَظي






زاقشي گَاّيٌبهِ هْبضرّبي ّدشابًِ  ICDLثيي ا وللي

1

زاقشي گَاّيٌبهِ هْبضرّبي ّدشابًِ  ICDLثيي ا وللي



2

گصضاًسى زٍضُّبي ضوي ذسهز سَ يس هحشَاي ا كشطًٍيك



3

سَاًبيي اؾشدبزُ اظ ًطم افعاضّبي كوك آهَظقي ... ٍ NET SUPPORT



4

سَاًبيي سَ يس هحشَاي آهَظقي ٍ اؾشدبزُ اظ ًطمافعاضّبي سَ يس هحشَا



5

3

دفتری

2

تجْیسات

1

هعلویي

4

زاقشي هؼبٍى فٌبٍضي

ثْطُگيطي اظ ضايبًِ خْز اهَض زفشطي



ثْطُگيطي اظ ضايبًِ خْز هسيطيز
زاقشي يك زؾشابُ چبداط ٍ اؾكٌط
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پیشرفتِ

2

زاضا ثَزى اهكبى افعايف دَقف زاًفآهَظي









َّشوٌذ

1

زاضا ثَزى اعبق اهي ؾطٍض









عٌَاى

سرشِ Smart Board

























































ضکRack







ؾَئيچSwitch























زٍضثيي سحز قجكِ IP Camera









هَزم)Modem (ADSL/Wireless









ردیف

حَزُ

تجْیسات کالسي

2

اؾشدبزُ اظ سدْيعار كوك آهَظقي سهَيطي (زيشب دطٍغكشَض)

3
4
5
6

ثْطُگيطي اظ قجكِ  LANخْز آهَظـ ٍ آظهَى

ثْطُگيطي اظ سدْيعار Wire Less

فيجط ًَضي Multi mode & Fiber optic : Single mode

2
3
Passive

4
5

9
11
12
13

دچ دٌلPatch panel

ضٍسطRouter
اكؿؽ دَئيٌزAccess Point
Active

11

SMA, RSMA ,TNC , NTYPE , MMCX , UFL , LMR
دچ كبثلpatch cable
كيؿشَىKeystone

تجْیسات شبکِ ارتباطي

8



كبثل قجكِ SFTP Cable : cat5e, cat6, cat7- UTP, FTP, STP

1

7



سدْيعار َّقوٌس ؾبظي سرشِ ٍايز ثَضز

7

6

ًیوِ الکترًٍیک

سلَيعيَى ٍ DVD ROM









1

ثْطُ گيطي اظ ؾيؿشن كبهذيَسط  Thin Client، PC ، Class Mate ، mini PCيب Lap Top

الکترًٍیک

ًیوِ َّشوٌذ









عٌَاى



آًشي – كبضر قجكِ ٍ(هحهَالر ٍايط ؽ(Wireless Products

14

IP Phone Point

15

Firewall

پیشرفتِ







هذرسِ

َّشوٌذ

َّشوٌذ

جذٍل ارزیابي َّشوٌذسازی هذارس استاى

شْرستاى /هٌطقِ ً/احیِ
(پیَست  -1صفحِ ) 2


















سدْيعار سأهيي ثطق اضغطاضي







4

ثْطُ گيطي اظ زٍضثيي هساض ثؿشِ







1

ثْطُگيطي اظ كبهذيَسط يب خ سبح سَؾظ زاًفآهَظاى







2

ثْطُگيطي اظ ؾطٍيؽّبي ايٌشطاًز هلي ٍ هحيظّبي هدبظي







ثْطُ گيطي اظ هحشَاي آهَظقي هٌبؾت ٍ هَضز سبييس











ؾطٍض

1

4

داًشآهَزاى

3

دفتری

3

تجْیسات

2

ضايبًِ





ثْطُگيطي اظ هحيغْبي هٌبؾت هدبظي زض فطايٌس آهَظـ ٍ آظهَى
ثْطُگيطي اظ كبهذيَسط يب خ سبح زاًف آهَظ ثهَضر قرهي



6

ثْطُگيطي اظ هؼلويي ضاٌّوبي هشؼسز خْز ّسايز دػٍّكي



7

ثْطُگيطي اظ كليِ سحقيقبر ،ديكٌْبزارً ،ظطار ٍغيطُ زض فضبي هسيطيشي ،آهَظقي ٍ ...



5
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باسمه تعالي  -نمون برگ ارزيابي مذارس هوضمنذ آموزش و پرورش استان:

تاريخ ارزيابي:

ضهرستان  /بخص:

ناحيه  /منطقه:

کذ واحذ آموزضي:

تعذاد دانص آموزان:

دخترانه

نام واحذ آموزضي:

تعذاد کادر مذرسه:

پسرانه

/

1390/

(پيوست )2

عادی

تيسهوضان

ضاهذ

نمونه دولتي

دولتي

غيردولتي

خود ارزيابي توسط مذير واحذ آموزضي

رديف

 81تا 100درصذ(حذاکثر 10امتياز)

 61تا 80درصذ(حذاکثر 8امتياز)

 41تا 60درصذ(حذاکثر 6امتياز)

 21تا 40درصذ(حذاکثر 4امتياز)

 11تا 20درصذ(حذاکثر 2امتياز)

 10درصذ و کمتر از آن(يك امتياز)

اقذامي صورت نگرفته(صفر امتياز)

عنوان ضاخص

امتياز
داده
ضذه
توسط
اداره

ٍ 1جَد هجوَعِ ًرم افسارّا ،سی دی ّا ،کتاب ّای گَیا ٍ ًَارّای آهَزضی ترای درٍس رضتِ /پایِ تِ ّوراُ لیست هرتَط

2

هیساى استفادُ هعلواى از هجوَعِ ًرم افسارّا ،سیدیّا ،کتابّای گَیا ٍ ًَارّای آهَزضی درٍس تراساس گسارشّای ثثت ضذُ در دفاتر هرتَط

ٍ 3جَد ٍسایل آهَزضی ،آزهایطگاّی ٍ کارگاّی هَرد ًیاز تراساس استاًذارد ّای هطخص ضذُ در درٍس هختلف
ٍ 4سایل دست ساز هعلواى ٍ داًص آهَزاى در درٍس هختلف
 5هیساى استفادُ هعلواى از ٍسایل آهَزضی ،آزهایطگاُ ٍ کارگاُ تر اساس گسارشّای ثثت ضذُ در دفاتر هرتَط
6

ٍجَد ٍ دردسترس هعلواى تَدى کتة هرجع ٍ هٌثع ،راٌّوای هعلنً ،طریات آهَزضی ٍ کوک آهَزضی هَرد ًیاز هعلواى ،داًصآهَزاى تِ ّوراُ لیست هرتَط

 7تسلط تر سیستنّای هکاًیسُ آهَزش ٍ پرٍرش ،تکفا ،پایگاُ اطالعاتی داًصآهَزاى(سیستن اهتحاًات) ،ثثت ًام ایٌترًتی ٍ...

ٍ 8جَد ٍ استفادُ از پست الکترًٍیکی تَسط ّوکاراى تراساس فْرست آدرس ّا ٍ اقذاهات
ٍ 9جَد ٍ استفادُ از پست الکترًٍیکی تَسط داًصآهَزاى تراساس فْرست آدرسّا ٍ اقذاهات
 10تایپ اٍراق اهتحاًیً ،اهِّا ٍ هکاتثات اداری گسارشّا ٍ ...
 11داضتي گَاّی هْارت ّای  ٍ ICDLاستفادُ عولی از آى تَسط ّوکاراى
 12جلة هطارکت هالی اٍلیا در ارتثاط تا هَضَع تِ ازای ّر ّ 100سار تَهاى یک اهتیاز
 13جلة هطارکتّای فکری ٍ استفادُ رایگاى از تَاى اٍلیای هتخصص در ارتثاط تا هَضَع
 14تَاًوٌذ سازی ّوکاراى ّر ساعت دٍرُ ٍ کارگاُ آهَزضی  1اهتیاز
 15طراحی آهَزضی ترای درٍس تَسط هعلواى
ٍ 16جَد ٍ استفادُ از ٍتالگ تَسط ّوکاراى
 17طراحی آهَزضی هثتٌی تر  ICT ٍ ITترای درٍس تَسط هعلواى
 18فراّن کردى فرصت استفادُ از رایاًِ ّای ّوراُ تَسط داًص آهَزاى در کالسّا
 19راُ اًذازی ٍب سایت فعال ٍ تِرٍز تَدى تواهی تخصّا ٍ هٌَّای پیصتیٌی ضذُ در سایت
20

رایاًِ تِ ّوراُ ٍیذئَ پرٍجکطي (یا ایٌتراکتیَ ترد یا اسوارت ترد) ترای استفادُ در کالسّای درس تِ ازای ّر کالس  3اهتیاز ٍ حذاکثر تا  30اهتیاز

 21ترگساری آزهَى ّای ایٌترًتی تِ ازای ّر آزهَى  2اهتیاز ٍ حذاکثر تا  20اهتیاز
ٍ 22جَد ٍ استفادُ از ًرمافسارّای هذیریتی (اداری– هالی -آهَزضی ،آزهَى ساز ٍ )...تِ ازای ّر ًرم افسار  5اهتیاز ٍ حذاکثر تا  20اهتیاز

 23چاپگر  -اسکٌر تِ ازای ّر دستگاُ  1اهتیاز ٍ حذاکثر تا  5اهتیاز
 24اتصال هذرسِ تِ ایٌترًت ٍ ایٌتراًت ( 20اهتیاز)
ٍ 25جَد ضثکِ داخلی در هذرسِ ( 15اهتیاز)
جمع امتياز خود ارزيابي:

0

نام و نام خانوادگي ،امضا و مهر مذير واحذ آموزضي:

جمع امتيازها

0

0

0

0

0

0

0

نام و نام خانوادگي و امضای کارضناس فناوری منطقه :نام و نام خانوادگي و امضای رئيس اداره منطقه:

0

