
 جناب آقاي مهندس بهروز
 بسمه تعالي

  
سالم عرض مي كنم و خوش آمـد مـي           به نوبه خودم از طرف خانه رياضيات خدمت كليه حضار محترم          

اميدواريم كه اهدافي را خانه رياضيات اصفهان پيگيرش بوده و اين جلسه شروع يـك حركـت                 . گويم  
 از صحبتهايي كه در خدمت شما هستم و ارايه          هدف. ادامه بدهد و به آن اهداف برسد      ... خوبي را انشاءا  
 يك سري فعاليتهاي چندين ساله است كه در خانه رياضيات انجام شده و هـدف از                 ی از ميدهم گزارش 

  و کمک   ما را هدايت   همايي و دوستان در اين گرد     شده فعاليتها شروع    اين  بگوييم صحبتها اين است كه   
بـه نحـو    با هدايت شما عزيزان     ...  انشاءا  ايم كردهما  كه شروع    ايده هايي به ما بدهيد كه راهي را          ،كنند

 . احسن ادامه پيدا كند 
 .  رياضي است  محتوای الکترونيکیحرفه ای تهيهموضوع صحبت 

 تيم  يک، رياضيعمومی سازیاطالع رساني و  يعنی در راستاي يكي از اهداف خانه رياضيات ۸۱سال 
 : تشکيل گرديدشاخه از رياضي  ۵نيكي در  نفره در خصوص تهيه محتواي الكترو۲۳

 ــ تركيبات 
 ــ هندسه 

 ــ نظريه اعداد
 ــ آمار 

 ــ تكنيكهاي حل مسأله

 
همراه  متني یمطالب يشمحتواتهيه  و عدم وجود تجربه قبلی، عموما  اوليه علت عدم مطالعهاين تيم به
 تفاوت چندانی با متون کتاب  ولیدن ساده و جذاب باشمطالب  می شد سعي و غالباندبا شکل بود

ميآمد و خيلي مفصل  به نظر توليد شده  صفحات.در اين حركت يك سري مشكالت ايجاد شد .نداشت
  .با كتاب نداشتچندانی  تفاوت از طرفی محتوای ايجاد شده،

 گرفته Cut-The-Knot.com الهاماتی از سايتهايي شبيه روی وب،برای تهيه و ارايه اين محتواها 
ارايه مي را به صورت حرفه ای " زيبا رياضي" سايتي است كه محتويات Cut-The-Knotسايت  .دميش

در  .الً متفاوت است کديديم كه آنجا سناريوي ارايه مطالببه اين سايت مراجعه کرديم، دهد و ما وقتي 
 تو رياضي ياد  مي خواهم به به فراگير بگويد قبل از اينكه، ارايه شوديمبحثميخواهد  وقتي اين سايت

 فاکتور از بدين ترتيب به شکل موثری. مبحث آموزش را آغاز ميکندبازي  با ارايه يک بدهم
به  دانش آموز با  "رياضي" قبل از اينكه بحثي راجع به كلمه .ه است استفاده كرد)Intraction(تعامل

ايجاد  اودر ذهن   را آن مبحث رياضيبشکلی که برای آن رده سنی جذاب است، منطق ميان آورد،
 و موضوع به صورت حرفه ای تحليل و طراحی و استديدگاه ارايه کال دگرگون   در اين سايت،.ميکند

از سرگذشت اثبات قضيه  زيبا كه فيلمي بسيار  The Proofفيلم مشاهده   .ه استبازنويسی شد



 ن اثرات شده اند تهيه ايكه افراد هنري كه درگيرهمگی الهام بخش اين قضيه بود نيز ست فرما
و به اين   .است)مثال رياضی( آن علم خودبا تخصصافراد تعداد  بيشتر از  کم نيستند و شايدتعدادشان

 های تخصصافراد با چه الكترونيكي و چه غير الكترونيكي ،نتيجه رسيديم كه توليد محتواي علمي
ی تخصصی ي فراتر از بحثهاشديم كه قضايا يك مقدار ما آنجا متوجه. نياز داردجانبي ديگري هم 

ما بايد بدانيم كه افرادي كه يك محتواي الكترونيكي تهيه مي كنند فقط افراد متخصص پس  .ماست
سناريو نويس ، گرافيست، . رياضي نيستند بلكه يك سري ارتباطات ديگري با افراد هنري دارند 

  ه بسيار گسترده به عامل از همه مهمتر ديدگاه الکترونيکی و توجو  ....كارشناس روانشناسي
Intractionدن همگی فاکتورهايي بودند که ما را در تغييرات اساسی در تيم هدايت ميکر . 

  ســايت هــاي ی ديگــری نظيــرخــوب در ايــن فضــايي كــه داشــتيم حركــت مــي كــرديم ســايتها
MathWorld.com   و Wikipedia.com    به شـکل تکـه هـای         دروس  ارايه الهام بخش نحوه زيبای 

بعـدها در مطالعاتمـان   (  بـود  Cross Reference و دسترسی به اين تکـه هـا بصـورت      بودککوچ
های درسی نـام دارد و اسـتانداردی مفصـل بـرای شـيوه ارايـه محتـوای          SCOفهميديم اين تکه ها     

 ). وجود داردSCORMالکترونيکی روی وب به نام استاندارد 
بوجود آمد كـه    ليد شده روی سايت خانه رياضی        تو  محتويات بارگذاری براي   از طرف ديگر يك مشكل    

 . موجود فرمولهای رياضی را پشتيبانی نميکردCMS .کردمتوقف را كار 
 که ميتوانست CD در خانه ايجاد شد و به لحاظ ماهيت  رياضياتCD تهيه  تيم در همين زمان

نيز  را..... پيوتري ، بازي و استفاده از فيلم ، گزارش، مصاحبه و تصاوير متحرك ، صداگذاري ، برنامه كام
 به خود قالب تيم ساختاري كاملتر،  ذکر شده قبلیو مشکالت و همچنين تجربه هادر بر داشته باشد

 ا بو برنامه نويس، سناريو نويس ، گرافيست  مطلب نويس،تشكل شده بود ازم ترکيب تيم جديد .گرفت
گرافيست کاراکترهای   شرح دهد،گرافيست و سناريو نويسمطلب نويس مطالب را برای اين ايده كه 

 کاراکترهای احتمالی را  و برنامه نويسسناريو را بنويسدسناريو نويس احتمالی مطلب را طراحی کند، 
 . کندوليدرا تآن سناريو  محتوای الکترونيکی روی کامپيوتر پياده سازی نمايد و نهايتا

 
 باعـث بـزرگ    اين مشـکل     . مدتی گذشت ولی کم کم مشکل جديد آشکار شد         اجرای گردش کار فوق   

درک  و گرافيسـتها  و نويس هامساله اينجا بود که عموما سناري. ا متوقف شودگرديد که ادامه کار مجدد  

 مطلب نويس
متخصص (

 )رياضی
طراح 

گرافيکی 
سناريو 
 نويس

برنامه 
 نويس



 و بويژه قابليت بارز آن که بـرای مـا در            ICTاضی نداشتند و از طرف ديگر با ابزار         عميقی از مفاهيم ري   
چندين بار سناريو هـا بـه       .   بيگانه بودند   Intraction اهميت داشت يعنی ايجاد محيطهای       اجرا بسيار 

بعضـا اعضـای متخصـص رياضـی و         . تيم تخصصی ارايه شد ولی هيچيک مورد تاييد آنها قرار نگرفت          
 و همچنـين کاراکترهـای طراحـی شـده توسـط            آموزش رياضی که از سناريوهای سـناريونويس هـا        

 .به مراتب بهتر توليد ميکردند و حتی کاراکترهای گرافيکی ی گرفته بودند سناريوها الهاماتگرافيستها

 
 

 .با چند ديدگاه انجام دهد مطالعه سریيکدست به  خانه رياضيات اصفهان خال ايجاد شده باعث گرديد
ه و در حال انجام در خصوص اين مطالعه با هدف بررسی، گردآوری و تحليل فعاليتهای انجام شد

 و  و تهيه محتوای الکترونيکیهاي مختلف آموزش مجازيآموزشهای مجازی در ايران و مطالعه شيوه
 ICTاستفاده از اين تجربيات جهت يافتن راه حلهای بهينه در خصوص درگير نمودن و ارتقاء سطح 

 . ن تشكيل شدرامدارس از ديدگاههای مختلف و انتخاب بهترين روش براي مدارس اي
در طی اين مطالعه بازديدها و جلساتی با مسوولين مراکزی نظير مركز آموزش عالي كامپيوتر ايران، 
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه شيراز، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه 

رش، دفتر طرح و صنعتی شريف تهران، دانشگاه علم و صنعت، مرکز آموزش از راه دور آموزش پرو
توسعه فناوری آموزش پرورش، دفتر تکنولژی آموزش و پرورش، و ارتباط و بازديد از مدارس روزبه و 

آموزشهای مجازی .  آموزش پرورش استانهای ديگر نظير مشهد انجام شدITآبسال تهران و مراکز 
به بعضی از اين . ديدبيان گر کديگراين متخصصان، مختلف و بعضا خالف يدگاههای يدر ايران، از د

 :نقطه نظرات توجه فرماييد
 
متاسفانه اخیراً آموزش مجازی در ايران ابزاری برای جذب بودجه از طرق مختلف و انجام فعالیتهای ابتدائی که "

عموما اینگونه فعالیتها که به صورت پراکنده . تجربه مشابه آن بارها و بارها در کشور انجام شده مبدل گرديده است
به بسیارمتعدد به چشم میخورند نه تنها به فرجام موثری نمی انجامند بلکه در مجموع بودجه های هنگفتی را نیز و 

 ."به کشورتحميل ميسازد
 

 مطلب نويس
متخصص (

 )رياضی
طراح 

گرافيکی 
يو سنار
 نويس

برنامه 
 نويس



 میتوانند موضوع را به صورت یک پروژه e-learningمسوولين به جای نظارت کردن و روایت کردن مشکالت در"
 ."ملی تعریف کنند، بودجه های الزم برای آن را تخصيص دهند و استعدادها و پتاسيل های مناسب را درگير نمايند

 
تهیه محتوای الکترونیکی مهترین، پرهزینه ترین، زمان برترین و تخصصی ترین فازدر ايجاد و نگهداری یک "

مارمیرود و متاسفانه درکشور اهميت آن به اندازه کافی پررنگ نبوده و خروجی های نظام آموزش مجازی به ش
 ."مناسبی نيز ديده نميشود

 
 با مدارس و حتی دانشگاها فقط استقرار یک نظام آموزش مجازی نیست بلکه ارتقا ICTهدف از درگیر کردن "

 ."کیفیت آموزش است
 
ا فرهنگ اولیا و مربیان و بويژه درگير کردن معلمان دراين حوزه   در مدارس ارتقICTاز مهترین مراحل ارتقاء "

 ."ميباشد
 
 
اجرای یک نظام کارا در اين مقوله عموماً به دلیل عدم شناخت کافی تصمیم گیران ارشد مجموعه ها، با دست "

. مناسب آن هستندافرادی که به دليل عدم وجود تجربه های قبلی، مردد به تخصيص بودجه های . انداز مواجه ميشود
 ."ما باید منتظر رشد این افراد باشيم

 
اجرا و پشتیبانی یک سیستم دانشگاهی آموزش مجازی  نیاز به یک ساختار سازمانی و تقریباً شرح وظایف "

 ."برای هر یک ازبدنه های اجرايي آن دارد که خوشبختانه در این دانشگاه تدوين گرديده است
 
به بررسی و تحلیل و تدوین یک ساختار فکری و ذهنی و تربیتی  برای فراگیران اجرای نظام آموزش مجازی "

 ."جهت آماده سازی ارتباط آنها با این نظام به تفکيک هر درس نیاز دارد
 قابل دسترس ميباشند و Free جديد اشتباه است زيرا در جهان تعداد زيادی از آنها به شکل نسخ LCMSنوشتن " 

اء آنها به دليل کثرت استفاده کنندگان آن و برطرف شدن سريع مشکالت آن به صورت مجانی ضمنا نگهداری و ارتق
 ."هم به صرفه و هم پشتيبانی ساده تری را بهمراه دارد

 
 "LCMS های موجود که به صورتOpen وجود دارند، به هيچوجه قادر به پاسخگويي در محيطهای Portal به صورت 

حل بهينه استفاده از هسته يکی از قويترين آنهاست و سپس افزودن ماژولهای مکمل راه . استفاده مجتمع نيستند
 ."متناسب با نيازهای مختلف است

 
 یعنی تهيه محتوای C به لحاظ بافت فرهنگی فراگيران ما حتی در دانشگاهها مقوله LCMSسیستمهای " 

 ارایه ‐ استاد‐ درس‐ ثبت نام‐ستماتيک جذب آن یعنی نظام سیLالکترونيکی برای اين نظام، به مراتب از مقوله 
  ". های قوی ضروری نيستLMSآزمون و نمره دهی قويتر و مهمتر است و به همين دليل استفاده از –
 



اين مطالعـه، اسـتانداردهای تهيـه محتـوای الکترونيکـی بـويژه             .  ديگر ديدگاه جهانی داشت    مطالعه
SCORM        تهيه محتواي حرفـه اي     ستمهای آموزش مجازی، و      ، اليه های تعريف، اجرا و پشتيبانی سي

 . را در بر داشتالكترونيكي رياضي در جهان
در راستای سيستمهای آموزش مجازی در مدارس، در طی اين مطالعه به اين نتيجه کلی رسـيديم کـه                   

 ايـن مدل مناسـب بـراي اجـراي     با مدل مناسب براي اجراي يك فرايند آموزش مجازي براي دانشگاه        
کامـل و    مـدل    هنـوز   نه تنها در ايران بلکه در هيچ کجای دنيا         مدرسه بسيار متفاوت است و     در   دفراين

اگر آموزش  : " البته بنا به گفته آقای دکتر انواری         . است  اجرا نشده  موفقی برای مدارس در اين خصوص     
اضر يـک    سال است، اين موجود در حال ح       ۶۰مجازی را به مثابه يک انسان بنگريم که متوسط عمرش           

 " ماهه است۳‐۲طفل 
 
 

سی ديدگاههای مولفه های مختلـف      رهمچنين به منظور ارتقاء سطح فرهنگی مدارس از يک طرف و بر           
 در سه اليه مديريت ، معلمين        اصفهان  مدرسه نمونه  ۱۵ي در   هايسمينار مجموعه    از طرف ديگر   مدارس
يشـتر هـدف    ب .رن برگزار گرديد  در مدارس مد  ICTدر خصوص جامعه جهانی اطالعات و نقش        و اولياء   

از . مدرسين و مديريت يك مقـدار رشـد پيـدا كنـد             اولياء،   تفكر   و سطح دانش    اين بود كه اوالً ارتقاء    
ما دسته بندي كرديم كه     .  اين وضعيت تفكر در چه جايگاهي است          کال   آنطرف هم مي خواستيم ببينيم    

  ها چگونه اسـت،     دسترسي رشان چگونه است،   طرز فك  ،  مربيان و مديريت مدارس     در حال حاضر اولياء   
گيـر محيطهـای   شـان در دانـش آموزان  راغب هستند كـه     آيا. ستموجود چي نگرانيهايشان از وضعيت    

 ؟ي دارندهاي خودشان چه ديدگاهشوند؟ الکترونيکی
 

تهيـه محتـوای الکترونيکـی      پس از مطالعه فوق با رشد تفکر مجموعه و پيشنهادی برای ادامه فعاليت              
 .اين پيشنهاد به منظور رفع مشکل بوجود آمده در اين تيم بود.  ارايه شد ای رياضیحرفه

 .همانگونه که گفته شده مشکل بزرگ تيم ديوار عدم تفاهم بين اليه رياضی تيم و اليه هنری تيم بـود                   
اشند که  به اين مفهوم بود که اعضايي در تيم وجود داشته ب          " افراد ميانی "پيشنهاد تربيت افرادی به نام      

گرافيـگ و   (اطالعات مناسبی و کافی  از هر گروه داشته باشند و بتوانند ديـدگاههای رياضـی، هنـری                 
اين افراد نقش کليدی در تيم      . و همچنين ديدگاههای الکترونيکی را به هم پيوند دهند        ) سناريو نويسی 

 .را به عهده دارند
ايـن  . ی تيم توضيح داده شده اسـت اسـت        مدلی برای تيم اجرايي پيشنهاد کرديم که زيال حرکت کار         

مطالعه کميته بين المللی آموزش رياضی ارسال نموديم کـه ايـن مقالـه ضـمن           مدل را برای هفدهمين     
پذيرفته شدن، مورد توجه خواص هييت داوران نيز قرار گرفته است و قرار است اين مقاله توسط خانه                  

 . گرددرياضيات در دسامبر سال جاری در اين مطالعه ارايه



 
 
 
 
 
 

 :اعضای تيم
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افراد ميانی

 برنامه نويس

گرافيستسناريو نويس و 

متخصص رياضی

 کارشناس آموزش رياضی

دانش آموزان نمونه معلمان با تجربه



 
 
 
 

 : تيمحرکت کاری
 

 

 
 

تهيه سناريوی اوليه و 
 کاراکترهای احتمالی

افراد ميانی

رها از گرفتن سناريو و کاراکت
افراد ميانی و تهيه محتوای 

الکترونيکی با نظارت افراد ميانی

برنامه نويس

بررسی تخصصی و  
 اعمال تصحيحات

سناريو نويس و گرافيست حرفه ای

 جلسات مشترک
 متخصصان آموزش رياضی -متخصصان رياضی 

  گرافيست و سناريو نويس-افراد ميانی 
بررسی و بحث برروی سناريو و 
 کاراکترهای گرافيکی ايجاد شده

...............

مطالعه و جمع آوری محتوای الکترونيکی 
 وجود در خصوص مبحثم

  و نحوه ارايه تحليل اثرات از لحاط علمی-١
  بررسی محيطهای دانش آموزی در کشور-٢ 
  ارايه پيشنهادات جديد برای بومی سازی -٣ 
  تدوين مطلب نهايی بر اساس نظرات جمع آوری شده-۴

افراد ميانی

کارشناسان آموزش رياضی و معلمين خبره

متخصصان رياضی

بررسی علمی مطالب تدوين شده 
 و رفع مشکالت احتمالی



 

 

اعمال نقطه نظرات احتمالی 
مصوبات جلسات در محتوا با 

 نظارت افراد ميانی

برنامه نويس

 جلسات مشترک
 متخصصان آموزش رياضی -متخصصان رياضی 

  برنامه نويس–افراد ميانی 
بررسی و بحث برروی محتوای ايجاد 

 شده

بررسی اجرای محصول برای و 
 و اعمال Feed Backدادن 

 نظرات مورد تاييد

 معلم با تجربه٢٠

متخصصان رياضی کارشناسان آموزشی

...............

 فراگيری و ارزيابی نتايج

  مدرسه١٠دانش آموزان 

اعمال نقطه نظرات احتمالی مصوبات 
  ميانیدر محتوا با نظارت افراد

برنامه نويس

ها و تدوينFeed Backبررسی 
 نقطه نظرات نهايی

متخصصان رياضی ، کارشناسان آموزشی و افراد ميانی

اعمال نقطه نظرات نهايی و تهيه نسخه 
نهايی محتوای الکترونيکی با نظارت افراد 

 ميانی

برنامه نويس

ها و تاييد Feed Backبررسی 
 نقطه نظرات مفيد


