
یادگیری الکترونیکی 
نیاز یا ضرورت



:تعاریف

فعاليتهايتمام:تعریف عام •
آموزش"شود،انجامالکترونيکيوسایلطریقازکهآموزشي

.ميشودناميده"الکترونيکي
:تعریف دیگر•
ابي آموزش یادگيري الکترونيکي شيوه اي براي طراحي، تدوین، ارائه و ارزشي•

يري بهره مي است که از قابليتها و امکانات الکترونيکي براي کمک به یادگ
ن و گسترش ایاینترنتروش آموزشي است که از زمان پيدایش. گيرد

قيقت و استفاده از قابليت هاي آن ایجاد گردیده است و در حفناوريپدیده
اوشگر و دور و برطرف کننده نياز انسان هاي کآموزش از راهتکامل یافته شيوه

خواهان یادگيري است خصوصاً اینکه زمان و مکان در این شيوه آموزش
.اختياري است

هدف ایجاد الکترونيکي بهره گيري از فناوري ارتباطات و اطالعات باآموزش :•
ي در تسهيل در فرایند آموزش و رفع محدودیت ها و نقاط ضعف آموزش سنت

جهت ارتقاء سطح کمي و کيفي آن است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1


:مزایا

: مزایای کلی یادگيری الکترونيکی به شرح زیر ميباشد
یادگيری در هر زمان و مکان و با هر زمينه ای -1
یادگيری بدون پيش نيازهای یکسان -2
یادگيری فردی در کنار یادگيری مشارکتی-3
یادگيرنده )تعيين سرعت و روند آموزش و یادگيری با توجه به نيازهای فردی-4

(  اجازه دارد تا محتوا و ابزارهای مناسب با سطح مهارتش را انتخاب کند
6صرفه جویی در زمان 5-50%

صرفه جویی در هزینه60%-
امکان آموزش و یادگيری برای عموم افراد-7
 Interactiveآموزش و یادگيری به صورت دو طرفه -8
دریافت سریع نتيجه در آموزش و یادگيری--9

Multimediaیادگيری مطالب بيشتر با استفاده از امکانات -10
....حفظ منابع وکاهش آلودگيهای محيطی و صوتی و-11

تر و آسان تر بودن محيط یادگيریراحت 
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:همزمان•
. مـی باشـد On lineدر ایـن مـدل یـادگيری بـه صـورت •

ن همه شرکت کنندگان در یک زمان روی Line-Onیـادگيری 
خط هستندو باهم می توانندارتباط برقـرار کننـد 

زی مانندکنفرانسـهای صوتی و تصویری و کالسهای مجا.

را در این دوره آموزشی به شما چند نرم افزار کالس آنالین•
:معرفی می کنيم 

•Adobe connect- Big blue button- Trueconf- Onsync-
SkyRoom- Nima- ….

می   off lineدر این مدل یادگيری به صورت : غير همزمان•
رویـدادی اسـت کـه در آن افراد به   off lineیـادگيری . باشـد

بایست فراگير می. صورت هم زمان به سيستم وصل نمی شوند
کرده صفحاتی را کـه از قبـل در سـایت قـرار داده شده دانلود

....ایميل-تاالر گفتگو.و استفاده نماید 

انواع یادگیری الکترونیکی



دامنه آموزشهای الکترونیکی

مبتنی بر اینترنت 

Internet base 
training

مبتنی بر موبایل 

Mobile learning

یادگیری همراه

وب مبتنی بر 

WBT

Web base training

مبتنی بر کامپیوتر

CBT

Computer base 
training

استفاده از سي دي و سایر حافظه هاي جانبي عرضه مي شودبا CBT:مبتني بر کامپيوتر
ازطریـق تکنولـوژي هـاي موجـوددر سـطح اینترنـتمحتـوادروسرا IBT:مبتني بر اینترنت

نه لزوما صفحات وب.ارائـه دهـيم
ددر یـا محتـوادروسرا ازطریـق تکنولـوژي هاي موجوبتـوانيم مطالـب و WBT:وبمبتني بر 

.ارائه دهيمwebشبکه به صورت 
 MBT,  Mobile base: آموزش از طریق تلفن همراه

trainingبا استفاده از گوشي هاي هوشمند یا تبلت یا وسایل ارتباطي همراه



:موزش الکـترونیکیمؤلفه ها و معماری سیستم آ



LMS= Learning Managment)سيستم مدیریت آموزش • System)نرم افزاري است ٬
روند ٬این سيستم٬به عبارت دیگر. که فعاليت آموزش گيرنده را ثبت و پيگيري مي کند

٬قدرتمندیک سيستم مدیریت آموزش. یادگيري و آموزش را به طور خودکار مدیریت مي کند
ین امدیریت اجرایي برنامه هاي آموزشي را در درون یک سازمان تسهيل مي کند و همچنين

.ود بپردازندرا قادر مي سازد که به همکاري و مشارکت با فراگيران هم تراز خفراگيرانسيستم

LMSسیستم مدیریت یادگیری 



سیستم های مدیریت یادگیری پرکاربرد در جهان

http://www.capterra.com/learning-management-system-
software/#infographic

http://www.capterra.com/learning-management-system-software/#infographic


سیستم مدیریت محتوای الکترونیکی

Learningـ(LCMS)ياآموزشیمحتوایمديريتسيستم

Content Management System
اتمحتویبتواننددهدمیاجازهمدرسینومدیرانبهکهابزارهایی•

درونمودهمدیریتهمزمانغیریاهمزمانصورتبهراآموزشی

دهندقرارفراگیراناختیار

ازدوبارهاستفادهوسازی،دوبارهطراحی،برایاستابزاری•

مسیستبرایمکملسیستمیکعبارتیبهوآموزشیمحتویات

مجازیتعاملمحیطتواندمیآنباهمراهواستآموزشیمدیریت
یارومفنظیرمختلفصوربهرافراگيرومدرسبینارتباطبرای

کندفراهمگفتگواتاق

وآموزشفرآیندمختلفهایبخشمدیریتبرLMSتمرکز•

(Content)آموزشیمحتوایمدیریتبرLCMSتمرکز



:واع محتوای الکترونیکینا

ا مي توان به نرم افزارهاي متعددي براي توليد محتواي الکترونيکي وجود دارد که از جمله آنه•
:موارد زیر اشاره کرد

• Microsoft Word-SwishMax- Adobe photoshop- Captivate-
Microsoft PowerPoint- AutoPlay Media Studio - Multimedia 
Builder - Adobe Flash Professional- DemoShield Professional-

• Offline : PDF, DOC, PPT, movie –

• Online,,, Chat-room, virtual classroom – Online 
delivery of off-line contents, streaming 

• Hybrids – Prepared offline contents + chatroom –
Interactive offline SCOs (via LMS) + chatroom

http://soft98.ir/multi-media/759-indigo-rose-autoplay-media-studio.html
http://p30download.com/fa/entry/362/software/cd-dvd/autorun-builder/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-multimedia-builder-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7/
http://soft98.ir/software/flash-tools/2425-Adobe-Flash-Professional.html
http://p30download.com/fa/entry/38828/software/cd-dvd/autorun-builder/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-demoshield-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86/


استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی

یدي داشته سازمانهایي که در زمینه معیارهاي یادگیري الکترونیکي فعالیتهاي کل

:اند عبارتند از
IMS (www.imsproject.org/). ADL (www.adlnet.org ), IEEE 

(itsc.ieee.org), AICC (www.aicc.org/), ARIADNE (www.ariadne-
eu.org ). DCMI (www.dublincore.org).

OKI (www.okiproject.org ).

می باشد که توسط SCORMاز این استانداردهای تولید محتوا استانداردیکی 

ورد تعریف و بیشتر از استانداردهای دیگر شهرت داشته و مADLانجمن دولتی

:باشدتوافق می 
(Reusability)استفاده مجدد از محتوا قابلیت 

(Interoperability)قابلیت تبادل اطالعات بین محتواهای مختلف  •
(Accessibility)قابلیت دسترسی پذیری از طریق شبکه  •
احی مجدد نباشد قابلیت پایایی به این معنی که با تغییرات تکنولوژی نیاز به طر •

(Durability)

.AICCمورد رجوع اغلب تولید کنندگان محتوا استتقریبا که دیگر استاندارد



:ادامه استانداردهای تولید محتوا

:را می توان چنين بيان نمود SCORMبطور خالصه علت بکارگيری 
ز منابع باعث می گردد که اجزاء محتوای الکترونيکی ا SCORMاستفاده از . 1

ب که در اصل مختلف بتوانند در یک محيط یکسان استفاده گردند این مطل
از است باعث می گردد تا بتوان یک سری محتوا SCORMمهمترین قابليت 

.فرمتهای مختلف و از منابع متفاوت را بارها مورد استفاده قرار داد
2 .SCORM آوردیک مدل داده ایی یکسان برای کليه محتواها بوجود می .

مورد استفاده توليد گردند، LMSاین مزیت باعث ميگرد تا محتواها مستقل از 
های  LMSنيز می تواند از محتواهای متفاوتی که متعلق به LMSهمچنين خود 

.دیگر می باشد نيز استفاده نماید
3 .SCORM  یک بسته بندی یکسان(common packaging) که . ارایه می دهد

.این بسته بندی یکسان امکان انتشار آن را ساده می سازد



چگونه محتوای خود را استاندارد 
Scormنماییم؟

فرمتهاي مورد قبول

Flash

Html

Power Point

PDF

Doc

Applet

باشد که در ادامه نحوه کار با آن ميReload Editorیکي از این ابزارها، ابزار 

.  شودشرح داده مي

باشد براي مجموعه قوانیني مي( ADLاستاندارد شده توسط )SCORMمشخصات 

ها براي سازگار بودن با یکدیگر باید از آنها LMSتولید محتواي یادگیري که 

ي تولید در واقع با رعایت مجموعه قوانین مشترکي محتواي یادگیر. پیروي کنند

مل براي فهم كا. دلخواهي قابل بارگذاري و دسترسي خواهد بودLMSشده، در هر 

SCORM و چگونگي كاركرد آن، مراجعه به مستنداتADLباشدضروري مي



•Sharable Content Object

•SCOاند که توسط ها کوچکترین جز محتواي یادگيريLMSهر . قابل ردیابي هستندSCO از
ع نمایانگر پایين ترین سطح از جزء جزء بودن منابSCOیک . شودیک یا چند دارایي تشکيل مي

ا یک ی. و با استفاده از محيط زمان اجرا پيگيري شودLMSتواند به وسيله یادگيري است که مي
.  توانند جمع شده تا یک واحد سطح باالي یادگيري را تشکيل دهندميSCOچند 

بسته محتوا•

است imsmanifest.xmlبه نام manifestو یک فایل SCOهر بسته محتوا شامل یک یا چند •
این فایل محتواي . هاي موجود و سازماندهي آنهاستSCOکه این فایل شامل اطالعاتي درباره 

ها را به طور صحيح شناسایي و SCOتواند به کمک این فایل ميLMSکند و بسته را توصيف مي
Content Package. وارد سيستم نماید

(Asset)دارايي 

كه به عنوان منابع آموزشي ... ها، ویدئوها و pdfبه صفحات وب، تصاویر، 

شامل یك دارایي. شودگیرند، در اصطالح دارایي گفته ميمورد استفاده قرار مي

.  انتقال اطالعات انجام دهندLMSتوانند با ها نميدارایي. یك یا چندین فایل است

ها نظیر متن، عکس، صدا، ها شامل هر نمایش الکترونیکي از رسانهدارایي

.پوشانندشوند و همه انواع فایل را ميمي... صفحه وب، و 





ویژگی های محتوای الکترونیکی مناسب

طلب جذاب و فراگير را به یادگيری ادامه م-سير ارائه منطقی درس•
امکانات -. د تهييج نماید و او را برای کسب اطالعات بيشتر هدایت کن
-قابليت باشدتعاملی با فراگير داشته باشد و برای پرسش و پاسخ دارای
ها، فيلم ها، از کليه امکانات گرافيکی رایانه ای مانند  عکس ها، گراف

تصویر اسالیدها، شبيه سازی هایی مرتبط با موضوع درس،  برای به
انيميشن در کشيدن مفاهيم استفاده نماید بهره گيری از مولتی مدیا و

ير به حل ارائه مثال برای هدایت فراگ-این زمينه بسيار مناسب است
ل روی از انواع آزمون بهره مند باشد و امکان تجزیه و تحلي–مساله 

شامل -دامکان مرور مطالب وجود داشته باش-نتایج آزمون داشته باشد
بيشتری هدایت لينک مطالب مفيد باشد تا  فراگير را  برای یافتن منابع

ور بين مطالب امکان مر. نمایدکند تا خود دانشجو مطالب بيشتر را بيابد
.درسی و انتخاب موضوعی باشد

بکارگيری مولتی مدیا از هدف اصلی ارائه مطلب نکاهد •



دوره های الکترونیکی غیر رسمی 

 Massiveاز حروف اولMOOCموک•
Open Online Courseي گرفته شده است به معناي لفظ

.دوره ي آنالین باز و بزرگ
ب نوعي دوره آنالین با هدف دسترسي آزاد از طریق وموک •

بطور دوره موک . و مشارکت در مقياس بزرگ مي باشد
امه مي باشد ولي معموال گواهينمعمول شبيه دوره دانشگاه

شود البته معتبري براي گذاراندن دوره براي فراگيران صادر نمي
.با بررسي یادگيري ميتوان گواهينامه اي هم صادر کرد

هدف از استفاده از موک ها ممکن است تسهيل یادگيری باشد همچنين 
م این انتظاراتی که از موک داری.ممکن است تغيير نقش یادگيرنده باشد

د که این است که یادگيری بر اساس یادگيری مشارکتی از طریق شبکه باش
یعنی تبدیل دانش آموز به یک. فراتر از مرزهای یک نهاد آموزشی است 

.یادگيرنده مادام العمر

http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course


انواع موک
دو نوع موک بسيار مورد توجه هستند

xMOOCs
ال و ک. این نوع موک ها بر روی اندازه پذیری یا مقياس پذیری دوره های آموزشی تاکيد دارند

برداشت های کمی از بزرگ بودن ، بازبودن ، آنالین بودن و دروه ی آموزشی دارند
cMOOCs

.این نوع موک ها بر روی راوبط اجتماعی و ارتباطات انسانی تاکيد دارند



ف در جهانمعرفی چند نمونه از دوره های معرو
کورسرا-1

رنيا و درکاليفتاسيس شده است استنفورددانشگاه ازدافني کالرکساني چونانتفاعي که توسطفناوري آموزشيیک شرکت
.ا ندارندبه دليل تحریم هاي آمریکا عليه ایران ، دانشجویان ایراني امکان شرکت در دوره هاي آنالین کورسرا ر. واقع است

۴۰نيمي از است که هم اکنونفيوچرلرندانشگاه در سراسر دنياست معادل بریتانيایي کورسرا،۱۰۰کورسرا ميزبان دوره هایي از 
.دانشگاه  برتر بریتانيا دوره هایي را از طریق این پلتفورم ارائه مي دهند

ای دی ایکس-2
[ edX ام آی تیت و انستيتوي تکنولوژي ماساچوسهارواردیک پلت فرم باز و غيرانتفاعي است که توسط دانشگاه

لف ارائه این سرویس، دوره هاي آموزشي آنالین و رایگاني که توسط دانشگاه ها و موسسه هاي آموزشي مخت. راه اندازي شده است
رها از در دسترس بودن دوره هاي آموزشي براي تمامي سنين و اهالي تمامي کشو.مي شود را در اختيار عالقه مندان قرار مي دهد

:این شعار را سرلوحه کارش قرار داده استedXقصد دارد به آنها دست پيدا کند؛edXاهدافي است که

.«آینده تحصيالت آنالین؛ برای همه، همه جا و در همه وقت»
.رائه مي شودهمچنين در پایان بعضي از کالس ها هم، در صورت دریافت نمره قبولي، گواهي نامه پایان دوره به شرکت کننده ها ا

یوداسيتی-3
هزار دالري ۳۰۰یوداسيتي با سرمایه ي شخصي . یک نهاد آموزشي است که جهت همگاني کردن آموزش تأسيس شده است

.یوداسيتي داراي شش دوره ي آموزشي فعال مي باشد،۲۰۱۲۲از مه . بنا نهاده شد[۲۰]سباستين ترون
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ایران وجهانمعرفی دوره های موک در 

عتي شریف هایي از تدریس اساتيد دانشگاه صندر ان فيلمکه مکتبخانهسایت •
داردوجود 

بنا ” يخان آکادم“ميالدي سلمان خان یک موسسه غير انتفاعي بنام ۲۰۰8در سال •
.کرد

عني یک سال بعد کارش را ترک کرد و تمام وقتش را به این ماموریت جدید ی
.ارائه آموزش رایگان براي هر کس و در هر نقطه از جهان، اختصاص داد

يش فيلم از ریاضي و علوم تا تاریخ و هنر و ب۳5۰۰نزدیک به ” خان آکادمي“امروز 
.تمرین، بر روي وبسایت خود قرار داده است۳6۰از 

مي هر ماهه نزدیک به هفت ميليون دانش آموز از ویدئوهاي آموزشي او استفاده
.تندحدود دو سوم بيننده ها از آمریکاي شمالي و بقيه از سراسر جهان هس. کنند
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