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من هم سالم عرض مي كنم خدمت همه بزرگواران و اسـاتيد خـودم و همكـاران و دوسـتان و تمـام                       

 بـه نوبـه خـودم اطالعـات زيـادي از            امـن حقيقتـ   . عزيزاني كه برنامه ريزي ايـن نشسـت را داشـتند            
ي اطالعات گرفتم و تاريخچه را مطالعه كـردم و          يك مقدار . فعاليتهاي خانه رياضيات اصفهان نداشتم      

. گزارش امروز صبح واقعاً من احساس افتخار كردم كه اين همه دوستان فعاليتهاي مثبـت داشـتند                با  
 پتانسيلهاي مختلف ، عليـرغم وجـود   نهمهي ا عليرغم وجود. اين همه زود صورت مسأله ها را گرفتند        

براي  . كشور ما نتايج خيلي عقب تر از آن است كه بايد باشد             بينشهاي صحيح و استوار ، چرا آخر در         
 آرزوي موفقيت مي كنيم همه آن دوستان 

ديـدگاه هـا     اين رامي شناسيم و باور داريم كه اين محيط ها براي همين تبادل نظرهاسـت تـا                  ضمنا  
ههـايي كـه در جامعـه        اطالعات طرفين به هر حال بيشتر بشود با نوع نگا          .پيدا كند    با هم تبادل      و بيايد

 . هست همه ما بيشتر آشنا بشويم 
اشاره كردند را بگـويم كـه خـوب    ابطحي  تا از نكاتي را كه آقاي مهندس 2در اين حال من مي خواهم      

يكـي در رابطـه بـا بحـث         . منتهـي ديـدگاههاي ديگـر هـم هسـت           .  بسيار ارزشمندي است     يهاديدگاه
. ين را به عنوان مقدمه كوتاه مي خواهم عرض كنم           من فقط ا  .  عالي    و آموزش    آموزش و پرورش  

سـت و   ي موافـق ن   بنده و شايد خيلي از همكاران ديگر مـا نظرشـان در مـورد صـحبتهاي آقـاي مهنـدس                   
 بنـده بسـيار بـه    ضـمن اينكـه  . . ستين جلوتر اصال كه آموزش و پرورش ما از آموزش عالي       معتقدند  

به نظر من آموزش و پرورش      . رش خيلي وحشتناكتر     به آموزش و پرو    ي ول دارمانتقاد  آموزش عالي   
در ، عرض مي كـنم    وردي برآ البته.  عقب تر است   ي از آموزش عال    سال 15 سال تا    10ما حدود بين    

 خانـه   76اينكـه در سـال      . داردبحـث   جـاي   اين   . باشد جلوتر    ممكن است    ي مورد از مطالب بعضي  
   سـال  15 تا   10 حداقل   ت اما بر آيند   رد خوب اس   موا ده ، نشانگر اين    شروع كر    شهرداري  را رياضيات

 شـايد چنـدين      هـم خـود      آموزش عـالي  البته  .  عقب تر است   ي ما از آموزش عال    آموزش و پرورش  
 . سال از آموزش عالي دنيا عقب تر باشد 

  آمـوزش از راه دور      ما   تنهـا       ي دانشگاهها يمجاز آموزش   ند كه االن  ي فرما يشان م ينكه ا يگر ا ينكته د 
شـان  يسـت و ا   يح ن ي دهند اصال صح   ين از راه دور آموزش م     ي و تنها همان معلم    يكينه الكترون است  

 من ايـن را رد مـي        .نگونه فكر كرده اند   يده اند و ا   ي در تهران د   يك مورد خاص  ياحتماال اطالع ندارند و     
 و هسـتم   وزارت علـوم   گسـترش  ي شورايكي كميته آموزش الكترونبه عنوان كسي كه هم در   . كنم  



  بـا    مي دانيم كه در آموزش كشور چه دارد ميگذرد و لذا            .  كشور يكين دانشگاه الكترون  يهم موسس اول  
 بـه  ه هـم  ي همساير كشورهايات به ساين تجربيره در صدد انتقال اي و غ  همكاري دوستان در يونسكو   

 .ميطور جدي هست
  

مي كنم  شروع  را  با مفاهيم كليدي اوليه      بتوانند استفاده كنند چند تا بحث        همگي اينكهبراي  حال ابتدا   
يك مقداري مفاهيم اوليه كه ميگـويم نمونـه اي از محتـواي آمـوزش الكترونيكـي كـه حتمـاً دوسـتان                       . 

ديدند و يا كار كردند و به نظر مي آيد هميشه در همين جمعها ممكـن اسـت كـه چنـدي از دوسـتان بـا         
 : مي كنيم چند تا نمونه را بحث. نگاهي متفاوت آمده باشند 

 :عناوين مورد بحث 
 مفاهيم اوليه 
 نمونه هايي از محتواي آموزش الكترونيكي 
 مؤلفه هاي آموزش الكترونيكي 
 فناوري اطالعات و ارتباطات و آموزش و پرورش 
 مروري بر فعاليتهاي مرتبط آموزش و پرورش ايران 
 نگاههاي جديد به بحث آموزش و مدارس 

 :هدف اوليه 
وع در ظرفيت آموزش كشور به كمك فناوري اطالعات و ارتباطـات پاسـخگويي بـه    گسترش و ايجاد تن 

 نياز جامعه امروز و فردا بر كيفيت و انعطاف پذيري بهتر و هزينه كمتر در ارايه آموزش
 
 

 :مفاهيم اوليه 
 :  از راه دور ) يادگيري (آموزش

ياد دهنده قـرار دارد   فاصله اي از است كه در آن درحاليكه يادگيرنده در      ) يادگيري(روشي از آموزش    
قرار ميگيـرد و در ايـن حالـت    ) يادگيري(به كمك بسته هاي آموزشي از قبل تهيه شده مورد آموزش           

گرچــه يادگيرنــده در فاصــله زمــاني مكــاني از يادگيرنــده قــرار دارد ولــي هنــوز توســط وي هــدايت و   
 . راهنمايي ميگردد 

 
 



 :ويژگيهاي بسته هاي آموزشي 
موزشي بايد تمام عملكردهاي يك معلم بـا آمـوزش دهنـده خـوب در محـيط سـنتي آمـوزش را                      بسته آ 

راهنمـايي ، ترغيـب ، تشـريح ، بـرانگيختن ، يـادآوري ، پرسـيدن ، بيـان                    : بتواند ارايه كنـد از قبيـل        
 .گزينه هاي مختلف جواب ، تحسين كردن ارايه كمكهاي مناسب 

 
 چيست ؟)مجازي(منظور از آموزش الكترونيكي 

يادگيرنده در هر زمان و مكان با داشتن يك خط تلفن و يـك كـامپيوتر بـه ايـن آمـوزش و                  
 . مطالب درسي دسترسي خواهد داشت 

 . مطالب درسي در محيط چند رساله اي ارايه مي شود  
 جام ميگيرد ان off line و on lineگفتگوومذاكره با مربي و سايرين به صورت 
 .برخي كالسهاي رفع اشكال حضوري مي تواند برگزار شود  
 .حضوري يا غير حضوري برگزار ميگردد امتحانات بصورت  

 
 :برنامه هاي موجود دانشگاه الكترونيكي شيراز 

 كارشناسي ارشد تجارت الكترونيك  
 كارشناسي ناپيوسته مهندسي كنترل و ابزار دقيق 
  الكترونيك كاربرديكارشناسي ناپيوسته مهندسي 
 كارشناسي حقوق 

 : نمونه هايي از محتواي آموزش الكترونيكي 
نمونه هايي از دروس تهيه شده همراه با سـاير اطالعـات بـر روي سـايت اينترنتـي دانشـگاه                      

 . الكترونيكي موجود است 
 نمونه رياضي 
 نمونه زبان تخصصي 
 نمونه عربي 
   HYPER  TEXTنمونه  

 : تباطات و آموزش و پرورش فناوري اطالعات و ار
 ديـدگاه مختلـف مـي تـوان مـورد           3فناوري اطالعات و ارتباطات و آموزش و پرورش را از            

 :بحث قرار داد 



 ــ آموزش به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات
 ــ آموزش فناوري اطالعات و ارتباطات

 ــ بكار گيري فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام اداري
 

 :  فعاليتهاي مرتبط آموزش و پرورش ايران مروري بر
  در برخي مدارس در دو دهه گذشته وتريكامپاستفاده از  
  )1371از ( آغاز طراحي و اجراي نظام جامع انفور ماتيك در وزارت آموزش و پرورش  
 نيزاسيون برخي فعاليتهاي ادارياستفاده از فناوري اطالعات در مكا 
شامل بحثهاي اطالعـاتي     ) 1378 و   1376اواخر  (ه ملي مدارس    شبكه اطالع رساني رشد يا شبك      

 ... ، دانش آموزي ، معلمان ، اولياء و 
 ... و فيلم و   CDتهيه ) برگزاري دوره (آموزش  
 1378از  ) SCOOL  NET(شبكه مدارس   
 ....برخي فعاليتهاي بين المللي عضويت در مجامع مربوط و  

 
 :ارس نگاههاي جديد به بحث آموزش و مد

 به يادگيرنده گوش فرا دهيد   
 يادگيرنده خود محيط يادگيري را مي سازد  
  آموزش دهندگانايمهارتهاي جديد براي معلمين  
 برداشتن ديوارهاي كالس  
 يادگيري مادام العمر ، رشد و بهبود مادام العمر 

 
 
 

 ابزارهاي موجود 
 تجارب موجود در سطح كشور 
 بين المللي و هزينه هاي مربوطشبكه هاي موجود محلي ، ملي و  
 )محلي ، ملي و بين المللي(محتواي ديجيتال  
 كامپيوترهاي موجود ، سيستمهاي بسته اي و بدون سيم قابل حمل 



 طراحي كامپيوترهاي ارزان 
 )وتري كامپيبجا(زات اتصال به شبكه يتجه 
 ي آتيهايريتلفن همراه  و جهت گ 
 كنترل از راه دورشها و يموالتورها و امكان انجام آزمايس 
 

 : آموزش و مدارسي آتيافق ها
 :تبديل مدارس به شبكه اي از سازمانهاي آموزش مدارس .1

مدرسه محـل تـالش و محـل مالقـات معلـم و دانـش آمـوز و غيـره                    . دارند  تمام مدارس يك پرتال     
يـزي بـه نـام      و مـا اصـالً چ     . همه اينها با هم يك شـبكه هسـتند          وو همه اينها باهم ارتباط دارند       است  
 .ما شبكه اي از سازمانهاي آموزشي مدارس داريم .  نخواهيم داشت  موجود ساختاربامدرسه 

 : )ت همزمانيانجام چند فعال(  يادگيري سريع السير.2
 خيلي از ما ميدانيم قابليتهاي ما انسـانها افـزايش پيـدا كـرده و همـان ابزارهـا بـه مـا اجـازه داده كـه            

 .  را انجام دهيم و با محيط هاي چند رسانه اي اين شدني است همزمان چند تا فعاليت
 ني معلميران دانش بجايمد.3
 ندهي آيوتر هايكامپ.4
 

 
 :مدارس ديجيتالي آينده 

ــ مدرسه فردا ، مدرسه اي چند رسانه اي است كه در آن تمام دانش آمـوزان دسترسـي يكسـان بـه                       
 )، اقتصادي و غيره  يانجداي از شرايط زماني ، مك( منابع دارند 

ــ آنجا مدرسه اي است كه ميداند چگونه از فناوريهاي نوين در راسـتاي رسـالتهاي اجتمـاعي اسـتفاده                
 .نمايد 

رتال خاصي دارد و در آن همه مديران و معلمين و دانش آموزان باهم مالقات مـي                 وــ هر مدرسه پ   
.  بخشـهاي شخصـي و عمـومي اسـت           مـي كننـد و ايـن پورتـال داراي         كنند و تبادل نظـر و اطالعـات         

 .محيطهاي ارايه آموزش بسيار متنوع و هيجان انگيز است 
ــ آنجا دريچه اي باز به ساير محيطهاي ملي و بين المللي است كه نسلها و فرهنگها با هم به گفتگـو و                       

 .تبادل اطالعات و نظريات خواهند نشست 
 



 ي الزم بـرا   يزه هـا  يـ دانش، مهـارت، و انگ     قادر به كسب     ي آت يرنده ها ياد گ يم كه   ي توجه كن  
 د خواهند بوديعملكرد موفق در هزاره جد

           


