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 پيشگفتار
فرآيندهاي كاري را  در حال حاضر انقالب تكنولوژي عميقاً نحوه تفكر، عمل و بسياري از

كشاند كه سويي مي در زندگي ما تغيير داده و تحوالت بزرگ جامعه بشري، ما را به

مردم جهان در حال حاضر يک جامعه  .آموزش از راه دور امري اجتناب ناپذير خواهد شد

را  متصل رو به افزايش با تعداد بدون انتهايي ايده و اطالعات براي به اشتراک گذاري

ميليارد  5/2اعالم كرد كه بيش از  2006يک گزارش بين المللي سال  .دهندميتشكيل 

متصل به  (هاي هوشمند، و انواع كامپيوترتجهيزات اطالعاتي )شامل گوشي موبايل، تلفن

بيش از يک در آن زمان  هم روي كره خاكي وجود دارد. اين گزارش اعالم داشت كه

ميليارد  2اين رقم به بيش از  2011و تا سال  اند داشتهميليارد نفر روي اينترنت حضور 

 (Wikipediaگذاري اطالعات )مثل با ويژگي به اشتراک هاييوب سايت نفرخواهدرسيد.

به  2007شدند در نيمه سال ترافيک اينترنت را شامل مي %2حدود  2005كه در سال 

اعالم  YouTubeت ماه اول فعالي 6در طول  اند.رسيده ترافيک اينترنت %12بيش از 

در چين  اند.ميليون ويدئو در روز را دانلود كرده 100كرد كه مشاهده گران آن بيش از ÷

بد نيست  ميليارد پيامک بطور متوسط در روز ارسال شده است. 6/1بيش از  2007

 تريليون دالر است. 2مهارتي حدود  بازار جهاني آموزش فعلي علمي وبدانيم كه 

از موسسات آموزش عالي در آمريكا حداقل نوعي از يادگيري  %90بيش از همچنين 

  دهند.را ارائه مي الكترونيكي

-دارتر از همه زمانيادگيري الكترونيكي توجيهآموزش يا ، دراين دنياي هميشه متصل

هاي گذشته است. اين فرصتي را براي هرفرد عالقمند براي كسب مهارت جديد، آمادگي 

شغل گشتن، كسب يک دوره كامل كارآموزي، اخذ مدرک براي يک شغل، دنبال 

. بنابراين شناخت شرايط خود فراهم كرده است فعاليتتحصيلي بدون ترک محل كار يا 

هاي صحيح موجود و جايگاه يادگيري الكترونيكي از يک طرف و آشنا شدن با راه

وسسات آموزشي و ها و مهاي يادگيري الكترونيكي براي همه دانشگاهبكارگيري و  مولفه

رسد. در عين سياست گذاران و سرمايه گذاران در بخش آموزش امري ضروري بنظر مي

هاي يادگيري الكترونيكي در ايران و وجود نقايص مختلف حال با توجه به نوپا بودن دوره

هاي ها و از طرف ديگر فقدان قوانين و دستورالعملها و اجراي اين دورهدر برنامه ريزي
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نگراني هايي را ايجاد مي  ها،ها و نظارت بر اجراي اين دورهجهت هدايت اين دورهكافي 

در اين كتاب سعي گرديده است تا با تشريح بيشتر ابعاد مسئله و ارائه پيشنهادات و  كند.

ها هاي اوليه بهتري در راستاي بهبود كيفيت و موفقيت اين دورهراهكارهاي مرتبط گام

بهتري براي نظارت درون دانشگاهي و برون دانشگاهي نيز فراهم  برداشته شود و امكان

 شود.

جارب تسال تحقيقات و تجارب علمي تخصصي و  8محتواي اين كتاب بر مبناي بيش از 

 مجازي(يكي )مديريتي نويسنده در طراحي، راه اندازي و مديريت اولين دانشگاه الكترون

هاي ملي و گاه آموزش الكترونيكي بصورتكار 10كشور در شيراز و نيز برگزاري بيش از 

ين از نتايج تنظيم شده است. برخي ا هاي مختلف ايراندانشگاهبراي  نيز بين المللي و

د هاي گذشته به شكل مقاالت علمي مورتحقيقات و تجارب نويسنده در طول سال

پ شده اچلي سپس در مجالت معتبر علمي ملي و بين المل قرار گرفته و داوري و ارزيابي

 ز:اشده است. برخي از اين مقاالت عبارتند ارائه هاي ملي كنفرانسو نيز در 
 

1. A. A. Safavi, ‘Developing Countries and e-Learning Program 

Development,’ Journal of Global Information Technology 

Management, Vol 11, No. 3. Pp 47-65,  2008. 

2. Safavi, A.A. "A short report on the e-learning programs in the I.R. 

of Iran", (UNESCO) International Conference on Distance Learning: 

problems and perspectives of development,  Almaty, Kazakhstan, 28-

29 October, 2005. 

3. Safavi, A.A. "Web-Based Control and Monitoring Systems: The 

new challenge", Proceeding of  12th Iranian Conference on Electrical 

Engineering, Vol. 1, Mashad, Iran, pp 119-125, May,  2004. 

قيقي حكنترل و نظارت زمان "مجتبي مستعلي،  احسان كيخا،، علي اكبر صفويسيد  .4

، فصلنامه آموزش مهندسي "MATLABو  LabVIEWاز طريق شبكه به كمک و 

 .1387، 41-71، سال دهم، 38شماره ، ايران )متعلق به فرهنگستان علوم  ايران( 

هاي توليد دروس  معيار"، مجيد باوقار، حسين غفاري، صفوي اكبر علي سيد .5

فصلنامه  ،"الكترونيكي و استانداردها با توجه به جايگاه آنها در يادگيري الكترونيكي
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ريزي در آموزش عالي )متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ايران( پژوهش و برنامه

 . 1386, 1، شمار ه 13 جلد

 وي،سيد وحيد نقاحسان كيخا، ، صبا صالحي، مهسا معتمدي، علي اكبر صفويسيد  .6

: نترلكبراي مهندسين اولين آزمايشگاه مجازي و از راه دور ايران "حسين غفاري، 

ران( اي  ، فصلنامه آموزش مهندسي ايران )متعلق به  فرهنگستان علوم"طراحي و اجرا

 .1386, 34، شمار ه 9 جلد

 ،، احسان كيخامريم رضايي، حسين غفاري آزيتا دبيري، علي اكبر صفوي، سيد .7

ومين د، "يكيها در يادگيري الكترونهاي مجازي و از راه دور و جايگاه آنآزمايشگاه"

 .1386كنفرانس يادگيري الكترونيكي، زاهدان، آبان 

دگيري اعتبار دهي و نظارت بر دوره هاي يا"يد علي اكبر صفوي، مهدي محمدي، س .8

 .1386 هدان، آبان، دومين كنفرانس يادگيري الكترونيكي، زا"الكترونيكي در ايران

 داردها ومقدمه اي بر استان" اكبر صفوي، مجيد باوقار، حسين غفاري،سيد علي . 10

، نجانز، اولين كنفرانس يادگيري الكترونيكي، "معيارهاي توليد دروس الكترونيكي

 .1385 .ارديبهشت

هت جدر عين حال مطالب اين كتاب به شكلي كاملتر و منسجم تر از مقاالت قبلي 

 يان( تفاده همه عالقمندان )مديران، سياستگذاران، محققين، دانشجويان و مجراس

 صل هاي آموزش الكترونيكي تدوين شده است. مطالب اين كتاب شامل چهار فدوره

  ترونيكيهاي آموزش الكباشد. فصل اول به بيان مفاهيم اوليه و اساسي و مولفهمي

ي هاورهمحتواي الكترونيكي در اجراي د پردازد. در فصل دوم با توجه به اهميتمي

ث شود. مبحآموزش الكترونيكي، به اين موضوع از ديدگاه كاربردي پرداخته مي

انه متاسف كه ،كيهاي مجازي و از راه دور بعنوان يكي از ابعاد آموزش الكترونيآزمايشگاه

ه بهارم چل شود. فصدر فصل سوم اشاره مي ،كمتر هم مورد توجه در ايران قرار گرفته

زي و امه ريهاي آموزش الكترونيكي در راستاي برنموضوع كليدي نظارت و ارزيابي دوره

ين كتاب همراه ا (CD) ديسک فشردهگردد. هاي اشاره ميي موفقيت آميز اين دورهاجرا

  نيز حاوي اطالعات نمونه خوبي در مورد مطالب اين كتاب مي باشد.
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ن لف ايراني كه در به سرانجام رسيدن بخشهاي مختاز همه همكا در اينجا الزم است

زاري گسپاسموجود است فوق و نامشان در ليست مقاالت  دناهياري داد تحقيقات مرا

ران گاه تههمچنين از آقاي دكتر عباس بازرگان استاد برجسته و پيشكسوت دانشنمايم. 

ينه ر زمدملي خود كه بار ها به اينجانب تاكيد داشتند كه نتايج تحقيقات و تجارب ع

يد تاكم ه آموزش الكترونيكي را چاپ نمايم سپاسگزاري نموده و به خوانندگان محترم

 همسر مي نمايم كه حتما بطور مكرر به پايگاه اينترنتي بسيار ارزشمند ايشان و

ش آموز ومحترمشان خانم دكتر مشايخ جهت دريافت آخرين يافته ها در مورد يادگيري 

 جعه نمايند:به آدرس زير مرا

http://www.pedagogy.ir/ 

ير(، ير كبهمكاران بسيار ارزشمندم دكتر احمد كاردان )دانشگاه صنعتي ام از همچنين

تي ه صنعدكتر غالمعلي منتظر  )دانشگاه تربيت مدرس(، دكتر سعدان زكايي  )دانشگا

سال  چند ل، دكتر فتانه تقي ياره )دانشگاه تهران( كه در طوخواجه نصيرالدين طوسي(

م ارفته از همكاري و نظرات ارزشمندشان در زمينه آموزش الكترونيكي بهره گ گذشته

راتي موسسه انتشامديريت محترم سعيد ناطقي جناب آقاي  سپاسگزاري مي نمايم. از

تند و كه كار چاپ و انتشار اين كتاب را  بر عهده داشپژوهشگران نشر دانشگاهي 

 ين راهكه در ا آقايان ايوبي، سالكي، دارابي و ... خصوصا  همكاران محترم ايشان

قاي علي زحمات ارزشمند آ. دارمتشكر و قدرداني  هم اي داشتندارزنده هايهمكاري

 .فاتحيان در صفحه آرايي و تايپ اين كتاب نيز درخور سپاس فراوان مي باشد

ي در ت زياده دقاگرچ در پايان، خداوند متعال را سپاسگزارم كه در اين راه مرا ياري داد.

ان و نشجويتأليف و ويرايش كتاب صرف شد، ليكن از همه صاحبنظران، اساتيد گرامي، دا

ز  پيش امتخصصان عزيز خواهشمندم كه مرا در رفع نقايص احتمالي ياري دهند و پيشا

ين امورد  نماييم. ضمنا آخرين نقطه نظرات و مطالب تكميلي درزحمات ايشان تشكر مي

 شود.       ميقرار داده  /http://home.shirazu.ac.ir/~safaviكتاب در پايگاه اطالعاتي 
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 فصل اول

:يادگيري الكترونيكي

و كاربردها  مفاهيم





 قدمهم-1-1
فناوريو حسگرها، محاسبات، فنĤوري اطالعات، هاي اخير در زمينه ارتباطات، پيشرفت
يلااو. هايي بزرگ را براي جوامع ايجاد كرده استي محيط جديدي با فرصتارنرم افز
م90دهه مند بودند وضوع اثرات فناوري اطالعات عالقهميالدي، بسياري از آنهايي كه به

كه در بيشتر كساني. كردند در مورد رخ دادن يك جابجايي الگو در جوامع صحبت مي
 هاي روزانه در جوامع مشكوك بودند،تيثيرات جدي اينترنت بر انجام فعالگذشته به تأ

وي رفتاري در جامعه يك الگ. اند اكنون رسماً تغييرات الگويي ايجاد شده را باور كرده
و مجموعه ما نشان دهنده نوع نگاه نسبت به دنيا مي اي از فرضيات است كه سازد را قادر

ا و و. تفاقات را درك يا پيش بيني كنيمتا رفتارها اين الگوها تأثيرات قدرتمندي بر افراد
به دنيا است در واقع بايد گفت كه ديدگاه ما متأثر از باورهاي ما نسبت. كل جامعه دارد

با بسط دادن. كنيمو اين باورها در اصل تعيين كننده اطالعاتي است كه ما مشاهده مي
ميواين مفه ميم به مباحث تكنولوژي كه توان گفت كه يك الگو تواند مانع از اين شود

و يا قابليت هاي مردم آنچه را كه در پيرامون آنها در حال رخ دادن است ببينند
. يد تكنولوژي را درك كنندكاربردهاي جد

ميهاي فناوري الگوهاي جديدي براي آموزشپيشرفت بطور. نمايد هاي دانشگاهي ارائه
و آموزش ابزارهاي چندرسانه خاص،  هاياي موجب تقويت آموزشهاي از راه دور

بر اساس گزارش هئيت نمايندگي كانادا در كنفرانس جهاني. الكترونيكي شده است
و ارتباطات در توسعه در مورد آموزش عالي نسكويو 1998 ، نقش فناوري اطالعات

برهمين مبنا الويتهاي در نظر گرفته. آموزش بصورت جهاني مورد توجه قرار گرفته است
تقويت توسعه دانشگاهي، توسعه دسترسي به آموزش، توسعه بر مبناي: شده عبارتند از

و تسهيل هاي جهاني، افق در سال. آموزش در تمام طول زندگيتوسعه مرزهاي دانش
كه، نخست 1998 فناوري شيوه كاركردن ما را تاكنون"وزير بريتانيا نيز اظهار كرد

و اكنون در راستاي متحول نمودن آموزش جهت گيري كرده است . متحول كرده است
آموزش هاي ديروز توانند براي دنياي فردا موثر باشند اگر كه با مهارت هاي امروز نمي بچه

و امكاناتي كه ديگران براحتي در اختيار دارند. ببينند همچنين نبايد معلمين، از ابزار
".محروم بمانند
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هاي آموزشي هاي سنتي، بعنوان موسساتي كه دورهبنابراين بايد توجه نمود كه دانشگاه
و ريسك در يك محل را ارائه مي و برسميت شناختن فرصتها ييها كنند، نيازمند درك

اند، تا بتوانند جايگاه خود را حفظ نمايند هاي جديد عرضه كرده هستند كه فناوري
اي به محيط آموزش عالي خود در پرتو ها نگاه دوبارهجالش امروز آنست كه دانشگاه

. فناوري جديد نمايند
اي تر آموزش الكترونيكي در واقع زير مجموعه يادگيري الكترونيكي يا به مفهوم عمومي

يگيري يادگيري الكترونيكشكل. است"آموزش"و"فناوري اطالعات"ازدو دنياي بزرگ
واقعيت آنست كه يادگيري الكترونيكي خيلي زودتر از آنكه. بسيار سريع انجام گرفت

گ در. ترش نمودسمردم بدانند چگونه از آن بهره بگيرند شروع به بعنوان يك گام جديد
بزودي در آينده نزديك در دسترس)learning -m(ه موزش، يادگيري همراآفناوري 
. قرار خواهد گرفتيبسيار

هايي كه از ابتدا دانشگاه(دادي دانشگاه صرفاً الكترونيكي پس از يك دوره اوليه كه تع
در) بصورت سنتي وجود نداشتند پديدار شدند، تعدادي دانشگاه برجسته با يكديگر

از راستاي ارائه دوره و هاي آموزشي راه دور غير انتفاعي به كمك فنĤوري اطالعات
يك مثال قابل توجه اين مورد توافقنامه بين دانشگاههاي. ارتباطات همكاري نمودند

Oxford, Yale, Princeton, Stanford اك مي 2000بر سالتدر . باشد ميالدي
و انجمن دار هاي انتفاعي مرتبط پدي متعاقب آن موسسات پيشگام در آموزش برخط

در حال حاضر هزاران. شدند كه برخي از آنها با دانشگاههاي سنتي نيز همكاري داشتند
استفاده در اروپا،. فعاليتهايي دارنددر زمينه اين نوع آموزشو موسسه آموزشي دانشگاه

وواز يادگيري الكترونيكي براي بهب و دسترسي بهتر به كسب آموزش د كيفيت آموزشي
 European(از ستوتهاي اصلي تحقق جامعه دانشي اروپا مهارت بعنوان يكي

Knowledge Society  (مدنظر قرار گرفته است.
آموزش تمام"يا"موزش مداومآ"با توجه به پتانسيل باالي يادگيري الكترونيكي جهت

كه Motorllaتوان هشدار كريستوفرگالوين رئيس كمپانيمي"عمر را جدي گرفت
ديگر مهندسيني با مدارج تحصيل چهار ساله را بكار نخواهد Motorola: گويد مي

و بدنبال كاركنا .ساله داشته باشند40ي خواهيم بود كه مدارج تحصيلينگرفت
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و اساسي از يادگيري الكترونيكي در ادامه براي روشن تر شدن بحث، هدف اوليه
وا": خصوصا جهت كشور ايران را مي توان چنين بيان نمود يجاد تنوع در گسترش

و پاسخگوئي به نياز جامعه  و ارتباطات ظرفيت آموزش كشور بكمك فنĤوري اطالعات
و هزينه كمتر در ارائه آموزش و انعطاف پذيري بهتر و فردا براي كيفيت اين."امروز

و جهت گيري مناسبي را براي سياستگذاران يادگيري  تعريف مي تواند هم ديدگاه
و انتظارات از اين فنĤوري جديد را روشنتر الكترونيكي ارائه نما و هم نوع توقعات يد

كه اهداف يا الگويي تعريف كرد روش را مي توان الكترونيكي) يادگيري( آموزش. نمايد
و يا آموزش عالي آموزشي موسسات،و برنامه هاي و پرورش با كمك فنĤوريرا آموزش

و ارتباطات فراهم مي سازد به)مجازي(منظور از آموزش الكترونيكي امروزه.اطالعات يا
خط يادگيرندهبياني يادگيري الكترونيكي آنست كه  و مكان با داشتن يك در هر زمان

و يك كامپيوتر به اين و مطالب درسي دسترسيي يا يادگيري آموزشنوع سيستم تلفن
و، مطالب درسي در محيط چند رسانه اي ارائه مي شود، خواهد داشت با گفتگو مذاكره

و سايرين بصورت مي) Off-Line(غير همزمانو)On-Line(همزمان مربي انجام
.گيرد
و جهت گيري اي از انگيزه بدست آوردن درك اوليهبا اينجادر هاي مربوط به يادگيري ها

ن و توسعه يافته، و چالشهاگالكترونيكي در كشورهاي صنعتي هايي به ميزان آگاهي
يري الكترونيكي دركشورهاي درحال توسعه كه بخش بزرگتري از جهان را مرتبط با يادگ
مي. دهند خواهيم داشت تشكيل مي كنيم كه موضوع ما كشورهاي غير البته تأكيد

با درك نقش واالي يادگيري الكترونيكي بعنوان. باشد توسعه يافته يا كشورهاي فقير نمي
مي وسيله و وسيع آموزش، را بعنوان نيازيوان يادگيري الكترونيكت اي براي رشد سريع
- عليرغم اين واقعيت، محدوديت. براي كشورهاي درحال توسعه مدنظر قرار دادياساس

مي بطور هاي زيرساخت ارتباطي اين فنĤوري در جدي تواند بعنوان چالشهاي اصلي
وصو علي الخص مندي از مزاياي يادگيري الكترونيكي در كشورهاي درحال توسعه بهره
و تأليفات مرتبط. گردد معرفي ايران يادگيريبا تنها تعداد محدودي از مقاالت

و تجارب مرتبط با يادگيري الكترونيكي در كشورهاي در الكترونيكي به جايگاه چالش ها
مي فصلبهمين دليل در اين. پردازد حال توسعه مي در. شود به اين موضوع پرداخته
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هاي كلي مرتبط با يادگيريو مولفهمبر برخي مفاهيبه مروري فصلاين دوم بخش
هاي الزم جهت راهنمايي. شودمي پرداختهمدل يادگيري الكترونيكيوالكترونيكي 

و غير آموزشيهعكشورهاي درحال توس ارائه فصلدوم بخشدرو سازمانهاي آموزشي
 بخش.ي مي پردازدبخش چهارم به گامهاي اصولي براي ارائه آموزش الكترونيك.ددگر مي

تأ پنجم و فعاليت اولين دانشگاه الكترونيكي در ايران را مورد مطالعه موردي تجربه سيس
. دهد بحث قرار مي

و مولفه: يادگيري الكترونيكي-2-1  هاي اوليه مفاهيم
 ادگيري الكترونيكي چيست؟ي-1-2-1

ميبه نوعي از يادگيري اطال) e-learning(يادگيري الكترونيكي شود كه محتوايق
مي فنĤوريآموزش يا يادگيري از طريق  برخي از محققين. شود الكترونيكي ارائه

 چونيادگيري الكترونيكي را مترادف با عناوين ديگري 
وب- ،)Web – Based Learning(يادگيري مبتني بر
،)Internet – Based Training(يادگيري مبتني بر اينترنت-
،)Advanced Distributed Learning(توزيع شده يادگيري پيشرفته-
خط- ،)On- Line Learning(يادگيري بر
و انعطاف- ) Open / Flexible Learning(ذيرپيادگيري باز

واقعيت اين است كه همه موارد فوق الذكر در اصل نوعي. دانندو مواردي از اين قبيل مي
و تنها در هدف يا شيوه به كارگيري از يادگيري به كمك تكنولوژي الكترونيكي هست ند

در اين كتاب منظور ما از يك دوره يادگيري الكترونيكي. تفاوتهاي محدودي دارند
و دسترسي به  مناسب آن است كه از طريق آن دوره هر فرد با داشتن يك كامپيوتر

، بتواند به دوره الكترونيكي شامل محتواي درسي، اساتيد) يا يك خط تلفن(اينترنت 
و در نهايت آموخته كاركنان، و ساير دانشجويان دوره دسترسي داشته باشد و مديران ها

و مكان مناسب براي خود دريافت نمايد در يك دوره.دانش در سطح كافي در زمان
و شكل ارائه محتواي درسي ارائه شده در محيط ديجيتال  يادگيري الكترونيكي، محتوا

در هاييبايد بتواند همه ويژگي كه يك معلم يا استاد خوب در كالس درس سنتي يا رو
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اين شامل مواردي از قبيل راهنمايي كردن، ايجاد انگيزه. كند را دارا باشد رو ارائه مي
كردن، تشريح كردن، يادآوري كردن، سوال كردن، تحسين كردن يادگيرنده، بحث كردن 

م هاي مختلف ممكن، ارائه كمك پاسخ و غيره درحالت كلي، يادگيري. شوديهاي مناسب
و ديدگاههاي آموزشي را به رسميتدرالكترونيكي ظهور عصرجديدي  . شناسديمروشها

به يادگيري الكترونيكي مي تواند در قالب يك برنامه تركيبي با روشي سنتي آموزش نيز
در برايبدين معني كه هم در بخشي از دوره آموزشي. كار گرفته شود سي ارائه محتواي

و هم در زمانهاي الزم از  و روشهاي يادگيري الكترونيكي بهره گرفته شود از ابزارها
 Blended(يادگيري تركيبي روشرا چنين روشي. روشهاي سنتي استفاده شود

Learning (هاي يادگيري الكترونيكي البته بسياري از برگزاركنندگان دوره. نامندمي
آن ذكربدون(عمالً از همين روش تركيبي  ولي به عنوان يادگيري الكترونيكي) نام

مي. كنند استفاده مي دهد كه وجود يا به كارگيري روش تحقيقات سالهاي اخير هم نشان
مي سنتي در كنار ارائه تمام قابليت توانند در شرايط هاي دوره به صورت الكترونيكي

تو فرهنگي حاضر در كشورهاي مختلف  وسعه مفيد واقع خصوصاً در كشورهاي درحال
. شود

 چرا يادگيري الكترونيكي؟-2-2-1
فته شد، يادگيري الكترونيكي با يادگيري رو در رو يا سنتي دارايگهمان طور كه

مييها تفاوت و فراگير شدن دوره. باشدي هاي الكترونيكي اما چه چيزي موجب جذابيت
در كي را نپذيرفتههاي يادگيري الكتروني شده است؟ يا چرا برخي هنوز دوره بخشهاي اند؟

ميبعد  . شود به تشريح پاسخ به اين سواالت پرداخته
از ديگر موارد قابل تأمل انعطاف پذيري اين نوع آموزش براي گسترش عدالت اجتماعي

و نيز بانوان آموزش در قالب آموزش افراد با معلوليت بحثدر  در(هاي جسمي خصوصاً
ح كشور و يا در و يا وظايف به دليل محدوديت) ال توسعههاي اسالمي هاي فرهنگي

و آموزش در نقاط محروم مي در. باشد مادري متأسفانه بحث توجه به نيازهاي معلولين
و از جمله كشور ايران عليرغم وجود معلولين بسيار، كه  برخي كشورهاي درحال توسعه

و رشادتبرخي نيز به دليل فداكاري و دفاها ع از ميهن به چنين هاي دوران جنگ
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از جمله. اند، در بعد استفاده از امكانات اجتماعي بسيار ضعيف است دچار شدهيشرايط
و نقل اين موارد شرايط محيط و يا مسئله حمل هاي آموزشي براي حضور فيزيكي ايشان

هاي حساسيتيدر مورد بانوان نيز به دليل برخ. هاي آموزشي استبه محل محيط
و يا شرايط دوران بارداري يا نگهددهفرهنگي خانوا و يا سليقه خود ايشان اري از ها

در مشكالت زيادي براي حضور در دوره فرزندان خردسال، بانوان با  هاي درسي
ميدانشگاه در مورد نقاط محروم نيز بايد گفت كه به دليل. باشند هاي سنتي مواجه

و تسهيالت رفاهي زن و نقاط محروم در فاصله نسبتاً زياد امكانات دگي بين نقاط شهري
و يا معلمين)و نيز در بسياري كشورهاي در حال توسعه ديگر(ايران  ، تردد استادان

و طاقت و يا دسترسي. فرسا استمجرب به اين نفاط بسيار سخت به همين دليل آموزش
مي به مطالب آموزشي دراين نقاط با افول جدي در از. باشد كيفيت همراه همه اين عبور

و مورد نياز از طريق آموزش  و در عين حال دسترسي به آموزش عالي موثر موانع
اين مسئله بايد در ايران مورد توجه ويژه قرار گيرد. الكترونيكي بسيار سهل الوصول است

و كاراترو باور كرد كه به كمك اين فنĤوري مي توان مسيرهاي توسعه را بسيار سريعتر
. طي نمود

 گونگي ارائه يادگيري الكترونيكيچ-3-2-1
و انتظارات ذكر شده از دوره آن با توجه به مفاهيم هاي يادگيري الكترونيكي، زمان

و فرايندهايي كه براي ارائه يك دوره يادگيري رسيده است تا به مولفه هاي اساسي
و معماريو مدل. الكترونيكي مورد نياز است اشاره شود اها هئراهاي مختلفي براي

ميمدل.هاي يادگيري الكترونيكي توسط محققين ارائه شده است دوره به ها را توان
و فرموله كردن فرايندهاي كاري هاي مختلف نگاه به ارائه دورهعنوان راه هاي الكترونيكي

وا ديدگاهبصرفاً است البته برخي از اين مدلها ممكن. مرتبط در نظر گرفت هاي تئوري
وبي از ديدگاهبرخي با تركي و يا تجارب شناخت واقعيت هاي تئوري هاي اجتماعي

و اجراي دوره راه بنابراين سوال آنست كه كدام مدل به نظر. هاي الكترونيكي باشد اندازي
و قابل اجراتر است تر، قابل فهم صحيح هاي در اين كتاب ما به دنبال مقايسه مدل. تر

و يا جدل  و غيره در موردمختلف ارائه شده درستي يا نادرستي، كامل يا ناقص بودن
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كدام،بلكه هدف ما آن است كه بيان كنيم كه پس از مطالعه اوليه. ها نيستيماين مدل
و اجراي دوره و هاي يادگيري الكترونيكي در ايران مناسب مدل را جهت تشريح تر يافتيم

.آيا اين مدل در مرحله اجرا نيز رضايت بخش بود يا خير
و مجري اولين دانشگاه و مطالعات نويسنده اين كتاب به عنوان طراح با تحربه

و مديريت ها نيز پس از كه سالنايرا) مجازي(الكترونيكي  اين دوره يي اجراراه اندازي
و سياست هاي يادگيري الكترونيكي در سطح ملي فعاليت اري دورهذگدر شوراهاي علمي

ل انتخاب شده است كه در عمل نيز موفقيت آميزمد1-1كلشكرده است، مدل مي
و براي بيان مطلب نيز بسيار قابل فهم بنظر مي هاي ديگر تر از بسياري مدلبوده است

مي.رسد . گيرد به همين دليل اين مدل مورد تشريح بيشتر در اين كتاب قرار
س اقتبا) Beyer and Bruhn – Shur 2004(از مرجع1-1مدل ساختماني شكل

و در ادامه به تشريح آن پرداخته مي 1-1مدل پنچ ستوني شكل. شود شده است
يك نمايشگر اجزاي ساختماني الزمي است كه يك دانشگاه مي بايست براي ارائه موفق

هاي اطالعاتي، اين مدل تجسم سازه. دوره آموزشي الكترونيكي كارآمد به آنها توجه كند
و ارائه الزم براي بناريز محتوايي، مديريتي، برنامه  كردن ساختمان يادگيري ي،

هاي ساختمان با اين حال به طور خالصه بايد گفت كه فونداسيون. الكترونيكي است
و آموزشي دهنده شامل موارد مرتبط با برنامه مي ريزي، مديريت، محتوا ها ستون. باشد ها

و سقف ساختاز ديدگاه حمايت مان كه خروجي يا ارائه هاي يادگيرنده تنظيم شده است
و راهنمايي همه اجزاي قبلي   نهايي دوره را نشان مي دهد مربوط به ابعاد هماهنگي

و درك بهتر، اجزاء شماره. باشدمي و ذيالً برمبناي گذاري شدهجهت اشاره بهتر  اند
. گذاري تشريح مي گردندشماره



 از ايده تا عمل: يادگيري الكترونيكي

و مدل1-1شكل .ساختماني ارائه دوره هاي يادگيري الكترونيكي مولفه هاي اساسي

 كشورهاي در حال توسعه براييادگيري الكترونيكي-3-1
و سازمانهاي آموزشي هاي اوليهاحتياط-1-3-1  براي نهادها

ميبا توجه به مباحث مطرح شده در بخش توان دريافت كه تبديل كردن يك هاي قبلي
ي ميدوره آموزشي سنتي به يك دوره تواند يك كار سخت محسوب ادگيري الكترونيكي

تا. شود و نظارت منطقي دارد و كنترل بنابراين چنين تبديلي نياز به برنامه ريزي دقيق

و توليد محتواي آموزيمعيارهاي تضمين كيف ، ، آموزش پرسنل )2(شيت

سيستمهاي
و  ارزيابي
سنجش 
 پيشرفت

)4(

آموزش،
 ، مشاوره
و نظارت 

بر
 معيارها

5( )

سيستمهاي
حمايت از 

و  دانشجو
 استاد

6( )

و كمك
حمايتهاي 

فني از 
و  سيستم
 كاربران

)7(

اطالع
رساني، 

و  ، پذيرش
 مديريت

3( )

د و راهنمايي هاي شروع و دانشجوهدايت )8(وره براي استاد

و بودجه، ، برنامه توسعه و ساختمانيواستراتژي سازماني )1(زير ساخت هاي فني

ارائه دوره يادگيري
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و مفيد باشد و اثرگذاري موثر كه براي دوره در وهله اول تا زماني. نتيجه از نظر اقتصادي
شتر از معايب آن در ارائه بصورت مورد نظر مزاياي ارائه بصورت الكترونيكي بسيار بي

و چه از ديد يادگيرنده(نباشد سنتي و)چه از ديد موسسه ارائه كننده دوره ، طراحي
به.و قابل قبول نخواهد بودااي يك انتخاب كاراجراي چنين دوره در واقع كم توجهي

هاي يادگيري الكترونيكي در برخي همين واقعيت است كه موجب شكست برخي دوره
و حتي شكستدانشگاه . هاي ايران شده استمدت آن در برخي دانشگاهكوتاه هاي جهان

و يا حتي اهداف دورهاز طرف ديگر، روش و مسيرهاي انتخاب شده هاي آموزش ها
ميتالك  بعنوان مثال در آمريكا. تواند متفاوت باشدرونيكي در كشورهاي مختلف

ك: هاي زير مشهودتر استويژگي دودخالت ها، بيشتر دورهرمتر دولت، طبيعت از راه
ميدر اروپا بيشتر ويژگي. اهميت كمتر به اعطاي مدرك تحصيلي : شودهاي زير ديده

ها، تركيبي بودن دوره هاي دخالت بيشتر دولت، تأكيد بيشتر به خالقيت دوره
مهاي آموزشي، عالقه بيشتر به دورهالكترونيكي با ساير روش وقتي.دركهاي منتهي به

هاي ديگري نيز ممكن است تجربه رسيم چالشبه بحث كشورهاي در حال توسعه مي
مي. شود :توان چنين برشمردبعنوان مثال برخي مشكالت احتمالي پيش رو را
و فعاليت دوره� واصرار جدي دولت بر دخالت در تمام ابعاد توسعه در عين حال هاي الكترونيكي
و عدم قطعيت بي و مقررات مرتبط تنظيمثباتي ،توسط دولتيفراوان قوانين
و دسترسي به اينترنت، قيمت� هاي هاي باالي دريافت سرويسزيرساخت ناكافي براي ارتباطات

و ارتباطي در 2005بعنوان مثال در سال. اينترنت ميالدي قيمت اينترنت براي يك كاربر خصوصي
و در عين حال دسترسي به چنين تر از قيمت سرويس مشابرابر گران30ايران  به در كشور بريتانيا بود

،محدود بودهم سرويس گراني بسيار 
،هاييمشكالت يافتن سرمايه گذار براي راه اندازي چنين دوره�
و به جايگاه ميزان حسن مند به دورهتقريباً همه داوطلبان بالقوه عالقه� هاي منتهي به مدرك هستند

،موسسه ارائه كننده دوره نيز بسيار حساس هستند شهرت اوليه دانشگاه يا
و نيز گردانندگان دوره هاي الكترونيكي،� و مسائل مرتبط با جنبه هاي مديريتي دانشگاهها مشكالت

و برنامه و قابليتضعف عملي در نظم زماني . هاي كار گروهي در بين يادگيرندگانريزي
حال توسعه فرصت هاي متعددي نيز عليرغم چالشهاي فوق الذكر، در كشورهاي در

براي موفقيت دوره هاي يادگيري الكترونيكي وجود دارد كه برخي از آنها مي توان 
: چنين برشمرد
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و متناسباً تعداد داوطلب زياد براي وجود تعداد زياد داوطلب براي ورود به دوره� هاي آموزشي عالي
،الكترونيكي يادگيريهاي ورود به دوره

نس� و رقابت جديارزاني و سخت افزار ،تر براي بدست آوردن شغلبي نيروي انساني، نرم افزار
و در عين حال دسترسي كم به امكانات آموزشي� وجود مناطق مسكوني با فشردگي جمعيتي زياد

،عالي
و نيز افراد با نيازهاي خاص وجود فرصت� و) مثل افراد ناتوان يا معلول(هاي آموزشي كم براي بانوان

و مهارت . در عين حال عالقه ايشان به كسب آموزش

و نهادهاي غير آموزشي-2-3-1 و كاربردها براي سازمانها  فرصت ها
و گرچه هدف اصلي اين كتاب ارائه راهنمايي براي برنامه ريزان، طراحان، محققين،

و مجريان دوره هاي آموزش الكترونيكي است، ليكن بدليل نياز  سازمانها ونهادها
با شركتهاي غير آموزشي به و كاربردهاي آموزش الكترونيكي در ادامه آشنايي اصول

.مايي هايي جهت اين گروه از مخاطبان ارائه مي شودنراه
به آموزشهاي مداوم امري نيازامروزه همانگونه كه در بخشهاي قبلي اشاره گرديد،

سر. اجتناب ناپذير مي باشد و در واقع با توجه به تغييرات و تكنولوژي، ابزارها يع علوم
و صنعت بطور مداوم ظهور مي نمايد از. امكانات جديدي براي ارائه خدمات در جامعه

و مداومبه يك طرف نياز و فنĤوريهاي جديد بايد مورد توجه دقيق آشنايي با اين علوم
و دستگاهها قرار گيرد و نهادها و متخص. مديران صنعت صين از طرف ديگر كارشناسان

و فنĤوريها، براي بكارگيري هر چه  مربوطه نيز الزم است عالوه بر آشنايي با اين علوم
و موثرتر آنها هم برنامه ريزي كنند در برخي شاخه هاي علمي جامعه، مثل آموزش.بهتر

و يا جامعه پزشكي، از دهه ها قبل برنامه هايي تحت عنوان دوره هاي  و پرورش
و يا آموزش مد اما امروزه نه تنها آنگونه. اوم بصورت سنتي برگزار مي شده استبازآموزي

و شركتها، اينگونه دوره  و صنايع دوره ها بايد تقويت شود بلكه براي تمام اجزاي جامعه
و عملكرد كاراتر اين اجزا باشيم و اجرا شود تا شاهد توسعه پايدار .ها بايد طراحي

. اجراي اين دوره ها بصورت سنتي مي پردازيمدر اين راستا، ابتدا به موضوع چالشهاي
:بدون شك اجراي سنتي اين دوره ها حداقل مشكالت زير را دارد
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و عدم امكان� لزوم تنظيم گروههاي جمعيتي مرتبط با هر نوع دسته بندي آموزشي
 ارائه دوره بصورت انفرادي

و مناسب جهت اجتماع گروههاي تعيين شده� و لزوم تعيين زمانهاي هماهنگ
 شركت در كالسها بدون ايجاد اختالل زياد در برنامه هاي روزمره

و� و برخي اوقات تسهيالت اسكان نياز به تامين امكانات مكاني براي اجراي دوره
 امكانات رفاهي براي شركت كنندگان در دوره ها

نياز به هماهنگي حضور فيزيكي مدرس يا مدرسين دوره كه ممكن است از نظر�
ي در دسترس نباشندمكاني بسادگ

و هم برنامه� و زماني هم براي شركت كنندگان در دوره ها بحث هزينه هاي مالي
 ريزان دوره ها

و مكاني انتخاب مدرس با توجه به موارد فوق الذكر�  محدوديتهاي مالي، زماني،
و بسياري موارد ديگر�

ذ :يل را داشته باشداين در حالي است كه بكارگيري آموزش الكترونيكي مي تواند مزاياي
و مكان مطلوب متقاضي دوره� و متناسب با زمان  امكان ارائه دوره به صورت انفرادي
و غيره براي متقاضي دوره� و مكاني  عدم نياز به تامين تسهيالت رفاهي
و جهانامكان تامين بهتر مدرسين�  دوره از همه نقاط ايران
ها� و كيفي تر محتواي دوره ايامكان ارائه جذاب تر  بكمك ابزار هاي چند رسانه
ها� ها) در بلند مدت(كاهش قابل توجه هزينه و متقاضيان دوره  جهت برنامه ريزان

براي مخاطبين در پايان نيز مي توان برخي كاربردهاي دوره هاي آموزش الكترونيكي
:مجددا چنين مرور نمودرا) موسسات غير آموزشي(مورد نظر 

 پزشكي دوره هاي باز آموزي جامعه�
و نهادها آموزش هاي عمومي نيروي انساني� و سازمانها  شركتها
و نهادها� و سازمانها  آموزش هاي مهارتهاي خاص نيروي انساني شركتها
و ساير افراد با ويژگيهاي ارائه خدمات آموزشي به معلولين، نابينايان، ناشنوايان�

 خاص
و� و از راه دور جهت صنايع  شركتها ايجاد آزمايشگاههاي مجازي
و بسياري موارد ديگر�



 از ايده تا عمل: يادگيري الكترونيكي

 ارائه آموزش الكترونيكي-4-1
و مو هاي يادگيري الكترونيكي در ايران، در اينجا برخي يت آميز دورهفقبراي ارائه كيفي

و مولفه مياز رهنمودها براساس اهداف مدل ساختماني. شودهايي مطروحه قبلي ارائه
ميه يادگچارچوب اصولي طراحي دور1-1شكل  . دهديري الكترونيكي را تشكيل

. ها توجه كافي مبذول داشتبنابراين همانگونه كه قبالً هم ذكر شد بايد به تمام مولفه
خالف تصور اوليه برخي از افراد ناآشنا كه سيستم آموزشي الكترونيكي را تنها در سه بر

و محتوا مي چن نبايد بينندبخش اصلي نرم افزار، سخت افزار .د مولفه تأكيد كردتنها بر
و گامبا مقدمه هاي الزم براي ارائه اي كه ذكر گرديد اكنون به ارائه برخي رهنمودها
و كيفي دورهموفقيت  اين. هاي يادگيري الكترونيكي پرداخته مي شودآميز
و اجراي، تحقيقاتحاصل مطالعات اوليههارهنمود و تجارب عملي نويسنده در طراحي

و نيز برگزاري چندين كارگاه اولين دوره هاي يادگيري الكترونيكي دانشگاهي در ايران
و توسعه  و درون دانشگاهي براي فرهنگ سازي آموزشي بصورت بين المللي، ملي

مييادگيري الكترونيكي در طول سال . باشدهاي گذشته

:گام اول
بهدر اولين گام راه فونداسيون اصلي مدل اندازي يك دوره يادگيري الكترونيكي بايد
بر. توجه كافي نمود1-1 ساختماني شكل اين شامل انتخاب يك دوره منتهي به مدرك

. باشداساس معيارهاي زير مي
،)هاي شغلي براي دانش آموختگانشامل داوطلبان بالقوه، وجود فرصت(آناليز بازار آموزش مربوطه•

و شهرت دانشگاه مربوط و در زمينه دورههپتانسيل و زيرساختي آموزشي مورد نظر، آمادگي فرهنگي
. انعطاف پذيري دانشگاه مربوطه در راستاي اجراي دوره مورد نظر

انتخاب دوره اوليه يادگيري الكترونيكي بنحوي كه داوطلبان ورود حتماً حداقل يك دوره دانشگاه•
و يا دورهمثل دوره(قبلي را گذرانده باشند  ).هاي كارشناسي ارشدهاي كارشناسي ناپيوسته

و آزمايشگاهي• چند آزمايشگاه يا البته نبايد از وجود( انتخاب دوره با حداقل تعداد دروس عملي
).بيم واهي داشتدر طول برنامه كارگاه عملي

حتي االمكان انتخاب يك دوره دانشگاهي كه بنحوي منحصر بفرد بوده يا حداقل تعداد بسيار اندكي•
. اين دوره آموزشي را ارائه مي كنند كشورودهاي موجدانشگاهاز 
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دا• و تأكيد بر معتبر بودن مدرك دانشگاهي دانش آموختگان اين دوره نشگاهي تضمين كيفيت دوره
.بصورت يادگيري الكترونيكي

و يا دانشگاههايي را در ابتدا بصورت مشترك با دانشگاهتوان چنين دورهمي• هاي بسيار هاي خارجي
. تأييد هر دو باشدمورد داخلي به اجر درآورد، بنحوي كه مدرك مورد نظر شناخته شده

فقدان اطالعات كافي در اين. در زمينه زيرساخت نكات مهمي بايد مورد توجه قرار گيرد
و يا بكارگيريموارد مي  تواند منجر به افزايش چشمگير در سرمايه گذاري اوليه

زي. زيرساخت نامناسب گردد ميرهنمودهاي . واقع شودتواند مفيدر
ازبرخي مولفه : هاي نرم افزاري اساسي براي يك سيستم آموزشي الكترونيكي، عبارتند

، (Learning Management System- LMS)سيستم مديريت آموزشي،
و (Virtual Class)، كالس مجازي(Authoring Tool)ابزار نوشتن محتوا

كه.(Exam-Quiz Tool)گرفتن كوئيزيا ابزار امتحان  در عين حال بايد توجه نمود
هاي مرتبط با يادگيري بسياري از نرم افزارهاي تجاري معرفي شده توسط شركت

 در اصل اغلب. هاي يادگيري الكترونيكي دانشگاهي نيستندالكترونيكي مناسب دوره
يك.حي شده اندهاي آزاد يا تكدرسي يا مهارتي طراها براي دورهآن بنابراين نياز به

عالوه بر اين، تعداد زيادي نرم افزارهاي. باشدميانتخاب هوشمندانه در مورد نرم افزار 
و يا با هزينه نسبتاً پايين وجود دارد كه با كمي (Open Source) آزاد بصورت مجاني

مي استفادهتغيير قابل تبديل به نرم افزار مناسب براي  نرم افزار نوشتن. شندبامورد نظر
 يك شركت از طرف(شود كه نرم افزار پيشنهادي محتوا با اين ويژگي غالباً تبليغ مي

و لذا براي نويسندگان محتوا مناسب) به عنوان مثال خاص و قابل درك است بسيار ساده
كم نيست هاي كار با چنين نرم افزاري اما واقعيت اول آن است كه هنوز پيچيدگي. است

كار كردن با چنين،دنندار براي كساني كه تجربه زيادي در كار با نرم افزارو 
از افزار بنابراين بهتر است يك تيم متخصص كار با نرم. افزارهايي راحت نيست نرم هايي

و نرم را مهيا Microsoft Officeو Macormedia Flashچون هاييافزار اين قبيل
وهري توليد محتوا را به عهده داشتتا مسئوليت كارهاي نرم افزا نمود نويسنده باشند

و غيره-شامل متن تصوير(اصلي تنها محتواي درسي  و فيلم و سناريوي توليد) صدا
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به.درس را در اختيار ايشان قرار دهد پيوست كتاب مراجعهCDجهت مشاهده نمونه ها
.نماييد

هاي اندازي دوره مهم در راه نيز از مباحث بسيار (Virtual Class)بحث كالس مجازي
افزاري وجود اما دو روش اصولي براي تهية چنين محيط نرم. يادگيري الكترونيكي است

و نيز تامين پهناي باند هاي ارائه كننده افزار مربوطه از شركت روش اول خريد نرم. دارد
در اين روش به دليل عدم شناخت كافي از كارايي آن نرم. الزم است و افزار محيط عمل

و نيز سخت و پهناي باند الزم متناسب با تعداد استفاده كننده از كالس مجازي افزار
روش دوم اجاره. خوبي نخواهد بودبافزار در تجربة اول انتخا جهت عملكرد بهينه نرم

از( ارائه كننده چنين سرويسي هاي داخلي يا خارجي كردن چنين محيطي از شركت
مي. باشدمي) طريق اينترنت شود به دليل مشكالت قبلي ذكر شده اين روش قوياً توصيه
واز چرا كه هم گذاري اوليه كمتري نياز سرمايههمانعطاف پذيري بيشتر برخوردار است

.دارد
كو نرم افزار ديگري كه معموالً مطرح مي اين. يز استئشود نرم افزار اجراي امتحان يا

مي نرم دليل موضوع آن است كه در ايران. باشد اما ضروري نيستتواند مفيد افزار گرچه
و حضوري رسميت دارندتنها موجود امتحاناتيهاو به دليل حساسيت . به صورت كتبي
البته در مورد برگزاري امتحان نكات. كند افزاري مشكلي ايجاد نمي لذا نداشتن چنين نرم

مي عملي ديگري وجود دارد كه در بخش از طرف ديگر در حين. گردد هاي بعدي بيان
متن محتوا به كار را در ها يا سؤاالت امتحاني خاص توان كوئيز توليد محتواي درس مي

از. استفاده شود) به جز ابزار توليد محتوا(افزار خاصي كه از نرم گرفت بدون اين استفاده
ك (Open Source)آزاد هاي افزار نرم ه قابل بدون هزينه نيز راه حل ديگري است

. پيگيري است
هاي اصلي كامپيوتر ها يا همان انتخاب سرور. بحث بعدي در مورد سخت افزار است

و نيز پهناي باند كافي اينترنتي از ضروريات افزار مركزي همراه با نرم و مربوطه هاي الزم
مي با اين حال برخي رهنمود. هاي يادگيري الكترونيكي است اندازي دوره ديگر راه تواند ها

و در عين حال ارائه بهتر سرويس كارگشا باشد در كاهش هزينه البته بايد توجه. ها
پهناي باند بايد به صورت يك جا موردوهافزار مربوط نرم،داشت كه سه مؤلفه سرور
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در واقع ضعف در عملكرد. گيري قرار گيرند تا سرويس ارائه شده قابل قبول باشد تصميم
مي هر يك از اين مؤلفه در. تواند سرويس نهايي ارائه شده را دچار مشكل جدي نمايد ها

نص. اين زمينه دوباره دو روش موجود است و كامپيوتر مناسب سروربروش اول خريد
و خريد پهناي باند اينترنتي مورد نظر است كه به دليل افزار همراه با نرم هاي الزم

و ليسانس نرم و نيز مشكالت ارائه پهناياف مشكالت عدم رعايت كپي رايت زار در ايران
از. تواند بسيار مشكل زا شود باند اينترنتي در كشور مي روش دوم اجاره اين تجهيزات

ا و پهناي باند اينترنتي(ز مراكز ارائه كننده اين سرويس يكي ) ميزباني كامپيوتر سرور
صيهاي علم يا سازمان پژوهش) Data Centers(مثل مراكز داده ياو و نعتي كشور

از اين اجاره روش دوم براي شروع كار. خارج كشور است) hosts(هاي ميزبانطريق ها
و كارشناسي دقيق عمل نمود توصيه مي و يا بايد در داخل با هزينه حل. شود البته راه

و هم در خارج ميزبان داشته باشيد به نحوي كه اگر يكي  بهتر آن است كه هم در داخل
الزم به ذكر است كل فرآيند. ديگري بتواند موقتاً مشكل را حل كند شودكلدچار مش

و اجاره آن به صورت كامل مي از انتخاب ميزبان روز هم انجام3تواند در طرف كمتر
و. گيرد نكته آخري كه در اين مورد بايد گفته شود آن است كه نحوه توليد محتوا

در قطعات كوچك محتواي توليدي مي و دريافت محتوا تواند كيفيت ارئه سرويس ميزبان
و نيز هزينه ه لذا استفاده از مشاور.هاي پهناي باند بسيار تأثير گذار باشد توسط دانشجو

.شود هاي تخصصي اوليه در اين مورد توصيه مي

: گام دوم
و1اليه دوم فوندانسيون شكل مربوط به توليد محتواي درسي، تضمين كيفيت سرويس

ميآمو توليد محتواي خوب. همة اين موارد بر هم اثر متقابل دارند. باشد زش پرسنل
و پر هزينه يكي از مهم مي حل توسعه دورهمراترين ترين . باشد هاي يادگيري الكترونيكي

به.شود در اين زمينه در فصول بعدي به طور كامل بحث مي در بعد آموزش پرسنل بايد
درفعلزوم آموزش پرسنل  و مديريت دوره راهال . هاي الكترونيكي توجه ويژه نمود اندازي

و هم شامل كادر و اين آموزش هم شامل كادر اداري اسمديريت در. گرددمي داناتهم
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مي اين آموزش و يا دوره تواند به صورت كارگاه ها كه هاي كوتاه مدت هاي آموزشي فشرده
هاي يادگيري الكترونيكي عاد توسعه دورهمهارتي برگزار شود، همگي الزم است با كليه اب

و نظارتي آشنا ها، معيار ها، اهداف، روش از قبيل سياست به. شوندهاي كيفي عدم توجه
و  در گردانندگان دورهاين مهم يكي از مشكالت طرحان هاي يادگيري الكترونيكي

و دانشگاه وزارتخانه مييها ها و كشور و پايين آمدن موجب خسارات مادي از طرفي باشد
و اجراي دوره كيفيت برنامه مي ريزي .گردد ها

:گام سوم
مي1-1هاي موجود در مدل شكل هاي مرتبط با ستون رهنمود توان از آئين را

يك(هاي تضمين كيفيت مرتبط نامه كه متأسفانه در ايران هنوز موجود نيست ولي
توانيد از پايگاه نمونه خارجي آن مربوط به كشور انگلستان را مي

درو سياست) كنيددريافت /http://www.qaa.ac.ukاينترنتي هاي كلي ذكر شده
مي حال راهنمايي با اين. هاي قبلي بدست آورد بخش :تواند مفيد باشد هاي ذيل
و كمك آموزشي بايد به نحو هوشمندانه برنامه� به عنوان نمونه،. اي انتخاب شوند هاي آموزشي

ك همان باهه قبالً هم ذكر شده تركيب كردن برخي كالسگونه 24سرويس اي رفع اشكال حضوري
درمي) به صورت غير اجباري(ها اين كالس.شود ساعته معمول كامالً الكترونيكي قوياً توصيه مي تواند

ازلقب(پايان ترم تحصيليو) قبل از امتحانات(حله شروع ترم تحصيلي، وسط ترم تحصيليمرسه 
و اجرا شود چند مكان متنوع براي دسترسي بهتر دانشجويان برنامهدرو) حاناتامت اين برنامه. ريزي
و شيوة اصلي آموزش در چنين دوره مي ييها تواند از منحرف شدن برخي دانشجويان از مسير اصلي

و اعتماد به نفس بيشتري در اين دانشجويان ايجاد نمايد بهميرا البته اين موضوع. جلوگيري كند توان
و و اجرا شوديدئو كمك امكانات اجراي چندين جلسه كالس مجازي در طول. كنفرانس نيز طراحي

ن مييز خود جزء بديهيات ترم .باشد مسئله
متأسفانه يكي از اشكاالت موجود.هر ترم تحصيلي نيز بايد هوشمندانه صورت گيرد طراحي طول�

الك دوره ريزي در برنامه آن است كه غالب حاضر ترونيكي در ايران در شرايط هاي يادگيري
مي ها صرفاً بر مبناي همان دوره ريزي برنامه شكل الكترونيكي هاي سنتي حضوري انجام گيرد ولي به

اه. شوداجرا مي و هم دوره پذير بودن اوليه اين داف انعطافچنين موردي هم از ماهيت و ها فاصله دارد
و حضوري دانشگاه برنامهموجب اختالالت فراوان در  و استادان دانشگاه هاي فعاليت سنتي ها ها

و آزادي فراموش نكنيم كه انعطاف. گرددمي اپذيري و نسبي و مكان در زمره اهداف اصلي ز قيد زمان
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هاي سنتي ها به همان قالب لذا محدود كردن برنامه اين دوره. هاي يادگيري الكترونيكي است اوليه دوره
مي.ها با اين اصل مخالف استاهدانشگ توان به جاي دو ترم تحصيلي در هر سال براي به عنوان نمونه
يا چهار نيمسال تحصيلي طراحي كرد تا داوطلب دوره بتواند متناسب با شرايط3هاي الكترونيكي دوره

بديهي. كندميهاي زندگي خود دو يا سه ترم آن را در طول سال انتخاب ريزي شغلي يا ساير برنامه
و اين تمركز براي بهتري است در چنين شرايطي تعداد واحد اخذ شده هم بايد متناسباً كاهش يابد

مي از طرفي زمان اين ترم كوچك.نمايد دانشجو ايجاد مي كهدتوان تر تحصيلي  طوري انتخاب شود
هم(نگردد كاري براي استادان موجب تراكم فعاليت ودانشگاه در برنامه حضوري با فرض اينكه استاد

.فعال است هم در برنامه الكترونيكي دانشگاه (
از) از نظر اجرا(هاي الكترونيكي به صورتي متفاوت اين بحث نمونه كوچكي از لزوم طراحي دوره

و نحوه راهنماييو اي خاص داشتن برنامه. هاي حضوري بود دوره از قبل توجيه شده براي استاد درس
و دستدانشجو،  و نحوه تعامل استاد ار آموزشي از جمله ساير موارد نمونهيو نيز براي دستياران آموزشي

بر. بايست به طور خاص مورد توجه قرار گيرد است كه مي فراموش نكنيم شيوه آموزش در اين روش
 به صورت سنتيهاي است در حالي كه در دوره"يادگيري"مبناي فعاليت اصلي دانشجو به صورت 

بر"آموزشي" و زحمت كمتري دا دوشاست در. شجو استنخود نحوه نظارت بر پيشرفت دانشجو نيز
و بايد ها متفاوت از دوره اين دوره هاي كمك ابزار فنĤوري با ابتكار عمل جديد روشبه هاي سنتي است
نيكي اين اجازه را هاي الكترو افزارهاي مديريت دوره ابزارهاي فنĤوري مثل نرم. را به كار گرفت بهتري
ا ميزانيمرتبط الكترونيكي هاي دهند كه استاد به طور دقيق از مدت حضور دانشجو در محيط مي

و تذكر هاي الزم را به موقع دانشجو كامال آگاه باشدتعامالت خود دانشجو. ارائه نمايدو راهنمايي ها
و ميزا ن پيشرفت تحصيلي خود را به صورت نيز بايد دائماً فيدبك نظارتي در مورد ميزان فعاليت

.خودكار از سيستم دريافت كند
يا استفاده از تكليف� و مي تحقيق هايهاي گروهي تواند موجب تعامل بيشتر دانشجويان، گروهي

و انگيزه آن ها چنين محيطي را فراهم افزار نرم. ها در ادامه كار تحصيلي خودشان شوددرك بهتر ايشان
م مي را ها نيز بايد برنامه ديران اين دورهنمايند ليكن و طراحي الزم هاي خوبي براي اين امور داشته

. انجام دهند
و يا كيفيت خدمات اينترنت در سطح شهر� از آن جا كه هزينه اينترنت ممكن است كمي باال باشد

سرويس يدات خوبي براي دريافتهتماست شجو ممكن است پايين باشد، الزمنيا منطقه سكونت دا
مي. بهتر توسط دانشجو انديشيده شود از در گام اول دانشجو براي يك دوره ثبت نام توان قبل

و راهنمايي هاي الزم به وي ارائه هاي دقيق براي حداقلالكترونيكي از امكانات وي اطالع حاصل نمود
ه به اينترنت هاي درسي به نحوي كه با اتصال اوليCDدر گام دوم ممكن است امكان ارسال. شود

و براي ادامه كار مطالعه محتوا نيازي به وصل دائم تا زمان روشن بودن كامپيوتر نداشته فعال شود
ميCDكد كردن محتواي در اين صورت البته. باشد فراهم شود تواند احتمال به صورت تخصصي
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و نرم افزار اين در عين حال ميزان بار همزم. هاي غير مجاز را شديداً كاهش دهد تكثير ان روي سرور
و گزينه به هر حال فراموش نكنيم كه فنĤوري اطالعات انعطاف. تواند كاهش دهد را مي هاي پذيري

.تواند فراهم كند متعددي را مي
ها� هاي يادگيري الكترونيكي اندازي دوره نيز از مباحث مهم راههاو كارگاهبحث نحوه ارائه آزمايشگاه

و كارگاهي استداراي دروس آزمايش حل مشكلراه.گاهي ها موجود آزمايشگاه هاي مختلفي براي
حل راهترينو اصولي اولين. است و از راه دور است كه در فصول اندازي آزمايشگاه راه هاي مجازي

ب كارهاي كوتاه مدت به عنوان راه. شود بعدي به آن اشاره مي يك راهكار.شودميموارد زير اشارههتر
در دانشگاهآن كه در نزديكي دانشجويانيها است تا تفاده از همكاري ساير دانشگاهاس ها هستند

و به تدريج در آن دانشگاهصورت تمايل بتواند آزمايشگاه كار راه. ها بگذرانند ها را به صورت حضوري
و به صورت هايي كوتاه در طول سال تحص ديگر ارائه آزمايشگاه ها به صورت فشرده در طول زمان يلي

ساعت2اي به عنوان مثال اگر يك درس آزمايشگاهي در طول تحصيل سنتي هفته. حضوري است
درمي. شود ارائه مي براي دانشجو برگزار زمان مناسب توان آن را به صورت فشرده ظرف مثالً يك هفته

ميهاي كار البته قطعاً تركيبي از راه. نمود .گرفته شودتواند به كار مطرح شده نيز

:4گام
و اساتيد در شروع هر دوره و هدايت اوليه دانشجويان ادگيريياجراي برنامه راهنمايي

با. تواند براي موفقيت دوره بسيار مؤثر باشد الكترونيكي مي در چنين جلساتي تاز وارد ها
و مقررا،امكانات،ها هاي موجود دوره فرآيند،اهدافادان، است،پرسنل ت آشناو قوانين

ها لزوماً براي همه در اين جلسات بايد به دانشجو گفته شود كه اين دوره. شوند مي
و بلكه دارا و يك سري خصوصيات فردي بودن مناسب نيستند يك سري امكانات اوليه

دانشجو براي شناخت اوليه يك نمونه فرم ارزيابي. دانشجو براي موفقيت بهتر الزم است
مي اين كه آيا اين دوره مي ها مناسب وي توانيد از پايگاه اينترنتي دانشگاه باشد را

:دينيوجرسي آمريكا دريافت نماي
http://www.njvu.org/njvu/questionair. html 
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 مطالعه موردي-5-1
ترونيكي دانشگاه شيراز به عنوان هاي يادگيري الك در اين بخش به مطالعه موردي دوره

يادگيري الكترونيكي دانشگاهي در ايران يا به عبارتي اولين دانشگاه اولين دوره
مي) مجازي(الكترونيكي  .شود كشور پرداخته

و دانشگاه مجازي مطالعات هايرييپيگو در زمينه موضوع يادگيري الكترونيكي
و نهايت اً اولين دوره دانشگاهي مجازي يا دانشگاهمتعددي در ايران انجام شده بود

يك در دانشگاه 1382در اواخر سال ايران الكترونيكي و با با شيراز دوره دانشگاهي
و در خرداد 200حدود  رسماً توسط وزير علوم وقت جناب 1383نفر دانشجو شروع

ارشناسيكاولين دوره شامل دوره دانشگاهي. آقاي دكتر جعفر توفيقي افتتاح گرديد
و ابزار دقيق براي دارندگان مدرك  كارداني مرتبط بود البته ناپيوسته مهندسي كنترل

و كارشناسيچند ماه بعد دوره  ودناپيوسته الكترونيك كاربر كارشناسي حقوق مدتيي
نيز به عنوان)گرايش تجارت الكترونيك( كارشناسي ارشد مهندسي فنĤوري اطالعاتبعد 
گر دوره هاي الكترونيكي دانشگاه از چند ماه پس از شروع به كار دوره. ديدها اضافه

. شروع كردندهاي الكترونيكي را به تدريج برخي دوره شيراز، چند دانشگاه ديگر در كشور
يك هاي الكترونيكي مشترك اندازي دوره دانشگاه شيراز همچنين اولين مجوز راه با

ازدر) دانشگاه لندن( دانشگاه معتبر خارجي و كارشناسي ارشد را چند رشته كارشناسي
و تحوالت دروني دانشگاه  وزارت علوم دريافت نمود، هر چند به دليل برخي مسائل تغيير

هم شيراز اين دوره .اندازي نگرديد ها رسماً راهبرنامههها عليرغم آمادگي
شكاندازي دوره در راه رسما1ًل هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز از مدل ساختماني

و همه برنامه و فرآيند ريزي استفاده گرديد ودر. ها بر آن مبنا شكل گرفت ها انتخاب
و ابزار دقيق راه اندازي اولين دوره دانشگاهي كه كارشناسي ناپيوسته مهندسي كنترل

از برايتعداد زياد داوطلبان وجودبود نكات مهمي چون  دوره، شاغل بودن بسياري
صن آن و سابقه خوب دانشگاه اين رشته، عت به دانش آموختگانها، نياز و پتانسيل باال

نو. اين دوره مورد توجه ويژه بوددر اجراي سنتي شيراز  تن طرح تجاريشاز طرف ديگر
)Business Plan(كه تمام طراحيو و مديريتي به نحوي صورت گرفت هاي اجرايي

و درآمد تمام هزينه مح ها و در عين حال كمترين اختالل ها به نحوي منطقي اسبه شود
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و يا نياز به كمترينو مالي مديريتي در ساختار اجرايي دانشگاه شيراز حاصل شود
هاي كارگاهنيزو مديران ادانبراي آموزش پرسنل، است. باشدگذاري دانشگاه سرمايه
و اجرا گرديد مناسبي آموزشي .طراحي
و سرور ليتفعا،و غيره LMSهاي افزار تهيه نرم به،ها ميزباني و ظرفيت پهناي باند

شد هاي بزرگ دولتي داخلي برنامه اي از يكي از شركت صورت اجاره رغم اما علي. ريزي
و كار دانشگاه ادعا بارا هاي شركت مربوطه، سرويس ارائه شده بسيار ضعيف بود

ا و و اختالالت زيادي مواجه نمود كه هر بار با استفاده از تجربه بتكارات طراحان
و نهايتاً قراردادمشكالت ها به نحوي گردانندگان اين دوره هاي با شركت كنترل شد

و در همين مدت نرم بر LMSهاي افزار مربوطه ظرف كمتر از يك سال لغو شد و غيره
از)Open Source(آزاد هاي افزار اساس نرم و با استفاده و به صورت تكامل يافته

از. ها در خارج از كشور توسعه يافترميزباني سرو البته در زمان حاضر امكان استفاده
مي ميزباني سرور هاي توليد محتوا نيز يك تيم در زمينه. باشد ها در داخل كشور ميسر

شدآتخصصي توليد محتوا  نچه توسطآاي كمتر از يك سوم با هزينهتا موزش داده
مي شركت نوع محتواي طراحي شده.شوندها توليد گرديد، محتوا هاي خصوصي اعالم

همراه يك سناريوي ارتباطبهشامل چكيده بسط يافته متن درسي همراه با صوت استاد 
و نيز انيميشن و صوت كه هاي مورد نياز متن در فصول بعدي اين موارد بيشتر بود

و هاي اينتر تنها الزم به ذكر است كه به دليل مشكالت سرويس. گردد تشريح مي نت
ها براي دسترسي تسهيل كار براي دانشجويان، محتواي درسي عالوه بر وجود روي سرور

مند ارسال هايي به صورت كد شده براي دانشجويان عالقهCDاز طريق اينترنت، روي 
و خدمات اينترنت در كشور بهبود بيشتري مي گرديد تا كم كم مشكالت پهناي باند
ف. يافت از قابل پرينت PDFهاي ايلنكته مهم ديگر وجود براي دانشجويان بود كه

تف( هاي درسي محتواي متني فايل تشكيل شده بود كه با استقبال) يليصو نه محتواي
.دانشجويان روبرو گرديد

و شيوه پذيرش شيوهدر مورد نيز الزم به ذكر است كه جزئيات بسيار مفصلي مديريت
مي عالقهكهردوجود دا  در صورت تمايل به سايت شخصي نويسندهتوانند مندان

)http://www.shirazu.ac.ir/~safavi/(تر مراجعه جهت كسب اطالعات بيش
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و بررسي آمار پذيرفته ادامهدر.نمايند صرفاً به گزارش مختصري در مورد شيوه پذيرش
ميشدگان دور اول اين دوره .شود ها اشاره

رش دانشجو از هر سه طريق كنكور سراسري، ها مجوز پذيگرچه براي شروع اين دوره
و پذيرش فراگير اخذ شده بود ليكن شروع پذيرش به بدليل انعطاف كنكور اختصاصي

و نظارت دقيق تر هاي بعد به تدريج در سال.ريزي گرديد صورت فراگير برنامهبه پذيري
و كنكور اختصاصي نيز  آمشيوه پذيرش از طريق كنكور سراسري نكته قابل.دبه اجرا در

نتام در وه دستهحل ديگر ذيلرماآها بود كه بر اساس اين دورهبندي داوطلبين شركت
. شودمي دچار تغييراتي احتماال اي كه ممكن است برخي داشته باشند تصورات اوليه

و اطال نفر 400حدود) كه حدود يك ماه بود(رساني اوليهععليرغم فرضت كم ثبت نام
نفر مورد پذيرش واقع 270ها ثبت نام نمودند كه حدود كت در دورهداوطلب جهت شر

و نهايتاً حدود  بر. كردندهاي شهريه دوره را شروع نفر با پرداخت هزينه 200شدند
:مي باشد تاملهاي زير قابل نفر پذيرفته شده آمار 270اساس

 دانشگاه محل دريافت مدرك تحصيلي قبلي-
 نفر57دانشگاه شيراز�
 نفر60هاي آزاد انشگاهد�
 نفر170هاي كشور ساير دانشگاه�

 معدل تحصيلي دوره قبلي دانشجو-
 نفر 15135-18سن�
 نفر 14140-15سن�

.پذيرش نشدند14الزم به ذكر است كه دارندگان معدل كمتر از
 محل اقامت داوطلبين-

 نفر 150 شيراز�
 نفر50 تهران�
 نفر90ها ساير شهرستان�

 سال فارغ التحصيلي داوطلبين-
از�  نفر20 1370قبل
 نفر 100 1380تا 1370بين�
از�  نفر 170 1380پس



 فصل دوم

و معيار هاي توليد دروس الكترونيكي

 استانداردها





 مقدمه-1-2
و معيارهايي را براي تضمين كيفيت درس و موسسات آموزشي در سراسر دنيا اصول ها

و صنايع مرتبط با محصوالت شركت. هاي يادگيري الكترونيكي انتخاب مي كنندبرنامه ها
مي گيري الكترونيكي نيز معيارهاييياد كنند، اما تاكيد آنها عمدتا بر قابليت را انتخاب

و نيز قابليت انتقال آن هاي نرم ها بين محيطاستفاده مجدد اجزاء محتواهاي توليدي
هاي از طرفي بين اين دو ديدگاه نسبت به بحث كيفيت تفاوت. باشدافزاري مختلف مي

ديگر موسسات آموزشي، سوياز. هايي نيز وجود دارداي است، گر چه شباهتعمده
و هم شركت هاي فعال در زمينه يادگيري الكترونيكي نياز دارند كه در سياستگذاران

و نيازها  و سپس متناسب با اهداف ابتدا درك صحيحي از اين مفاهيم داشته باشند
و معيارهاي الزم را در انتخاب، خريداستاندارد و يا بكارگيري محتواها و، توليد  ها
در اين فصل ضمن بيان مفاهيم مربوطه.ي الكترونيكي خود در نظر بگيرنداي درسهدوره

و استاندار ها مربوط به هريك از ديدگاهيهادو تحليل مختصر معيارها، راهبردها،
و اصول اوليه مورد نياز در تعيين مشخصه. شودپرداخته مي هاي سپس راهنمايي

و چگونگي  آنتوليدات محتواهاي الكترونيكي . ها ارائه مي گرددانتخاب
و خصوصاً در ايران نياز به بررسي هاي بدليل نسبتاً جوان بودن اين مبحث در جهان

و استانداردهاي تعيين شده توسط هاي ارزيابي، شناختعلمي، تعيين مالك ويژگيها
و شناخته شده بسيار جدي است از طرفي شناخت مفاهيم اوليه. مراجع رسمي جهاني

و تفكيك آن از مفاهيم يادگيري باز مرتبط  Open(با يادگيري الكترونيكي
Learning(آموزش از راه دور ،)Distance Learning(خط -On(، يادگيري بر

Line Learning (و مواردي از اين قبيل مي تواند در انتخاب يا توسعه ابزار يادگيري
ت و تجارب مربوطه بسيار و نگاه به سوابق در فصل قبل هدف. أثيرگذار باشدالكترونيكي

و اساسي از يادگيري الكترونيكياولي بر. جهت كشور ايران را بر شمرديم خصوصاًه حال
. پردازيماين مبنا به ادامه بحث مي

و گزارش ميدر مقاالت گردد تأكيدات هاي علمي روز افزوني كه در جهان امروزه ارائه
يان از طريق آموزشي از راه دوري آموزشي دانشجوفراواني وجود دارد كه بين دستاوردها

روو فرق چنداني وجود ندارد، ولي هنوز) Face-to-Face(آموزش سنتي يا رو در
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تري نسبت به آموزش حضوري در يك آموزش از راه دور از نظر بسياري كيفيت پايين
و زمان دارد و الكترونيكيبنابراين برنامه. محل  الزم است هاي آموزش از راه دور

و در عين حال مهارتشاخص و توانمنديهاي كيفي مناسبي را ارائه دهند هاي ها
و دستگاه هاي عالقمند به اين فراگيران اين نوع آموزش بايد بيشتر معرفي شوند تا مردم

و شاخص(باور برسند كه جاي نگراني  . نخواهد بود)هادر صورت حفظ استانداردها
موبهمين دليل بنظر مي  دهي سسات آموزشي درگير يا در حال شكلرسد هم

هاي مرتبط با تأمين ابزارهاي اين نوع هاي يادگيري الكترونيكي، هم شركتسيستم
و هم فراگيران يا سياستگذاران عالقمند يا مرتبط با اين نوع سيستم آموزشي  يادگيري،

و استانداردها  و صنعتيو يادگيري، از نگاه به مسئله كيفيت، معيارها از ديدگاه آموزشي
.و مباحث اشاره شده در اين فصل بتوانند استفاده نمايند

و موسسات آموزشي در مورد كيفيت خواهد اين فصل ابتدا به مقايسه تعبيرهاي صنعتي
و تشابهسپس به تفاوت. پرداخت و راهبردهاي آموزشي از اين دوهامشخصههاي ها

م. گرددديدگاه اشاره مي هاي مختلف در انتخاب فاكتورهاي كليدي باحث به گروهاين
و يا محتواهاي الكترونيكي مورد نياز با توجه به اهدافي  و يا ابزارها براي تعيين راهبردها
و مواردي از اين قبيل  چون غيروابسته بودن، هزينه پايين، موثر بودن آموزش يا يادگيري

و سازماناي به موسسهمچنين اشاره. كمك خواهد نمود هاي رسمي جهاني كه ات
و ويژگي و راهبردهاي مرتبط با اين نوع سيستم يادگيري پيشنهاد دهنده استانداردها ها

و در انجام خواهد شد هستند با تاكيد بر محتواي الكترونيكي  و استانداردهاي موجود
و راهنماي. گردندحال شكل گيري بصورت مختصر تشريح مي هاييدر پايان پيشنهادات

و يا مطالعات بيشتر در اين زمينهالزم جهت تصميم گيري  ها نيز ارائه هاي مرتبط
در.گرددمي .پيوست اين كتاب ارائه شده استCDنمو نه هايي از توليدات الكترونيكي
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 مروري بر مباحث اوليه-2-2
 چيست؟) Quality( كيفيت-1-2-2

و چگونه بايد از كيفيت در برنامهدر ابتدا الزم است اشاره شود كه كيفيت ريزي چيست
و. محتواهاي آموزشي خود اطمينان حاصل كرد در اين راستا دو ديدگاه صنعت آموزشي

از ديدگاه سنتي كيفيت با مفاهيمي. وجود دارد) هاي آموزشييا دستگاه(ديدگاه سنتي 
و كار دار و مواردي از اين قبيل سر  ها يا روش.داز جمله تأثيرگذاري، راندمان

هاي آموزشي تأكيد بر افزايش دستاوردهاي آموزشي يادگيرنده، جذب يادگيرنده تكنيك
و تقويت رضايت يادگيرندگان ارتباط پيدا مي از طرف ديگر در ديدگاه صنعت. كندبيشتر

آموزش، بهبود كيفيت به معني كاهش تغييرات نسبت به استانداردهاي صنعت تعيين 
ميهدو ديدگاه از نظامهر. باشدشده مي و صنعت ورودي و در اي آموزشي، دولت گيرند
و عالقه آنها گام برميزمينه هر دو ديدگاه تالش دارند تا يادگيري. دارندهاي مورد نظر

و حداقل هزينه دست يابد در عين حال. الكترونيكي به اهداف مرتبط با بهترين راندمان
ربعنوان يك تفاوت اساسي بايد ذكر   محتوايي اهبردهاي آموزشي بر كيفيتكرد كه

و دورهبرنامه ها تأكيد دارند در حاليكه استانداردهاي صنعت بر كيفيت فني، قابليت ها
و قابليت انتقال اجزاء محتواهاي آمو زشي بين محيط هاي مختلف تمركز استفاده مجدد

. نمايدمي

):Education Guidelines( راهبردهاي آموزشي-2-2-2
و غيره شاخص هاي سنتي از قبيل تشخيص معلم يا ميزان زمان صرف شده در كالس

در واقع.آموزش از راه دور مناسب نباشند هايممكن است براي ارزيابي كيفيت برنامه
و لذا الزم سئواالت جديد مطرح مي و برخي از فرضيات قبلي برقرار نخواهد بود شود
و حمايت باست ارزيابي تمام مراجع. هاي از راه دور تعيين شودراي برنامههاي جديدي

و از راه دور را تغيير ري چهره آموزشذكر شده با تميز دادن اين واقعيت كه فناو هاي باز
و ويژگي وداده است به بازنگري استانداردها انتخاب معيارهاي جديدتر هاي كيفي خود

ميتهدر اين فصل تنها به بخشي از اين ياف. اندپرداخته . گرددها اشاره
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هاي مهمي در ارتباط با اطمينان اي پيشنهادي مراجع معرفي شده بحثبررسي راهبرده
و دورهاز كيفيت برنامه ميها سازد كه بايد مورد توجه هاي يادگيري الكترونيكي را آشكار

و يا در حال بهبوكساني قرار گيرد كه در حال تأسيس يا راه اندازي اين دوره د ها
ميدوره يك توافق كلي كه بين اغلب مراجع ذيربط وجود دارد آن است.باشندهاي خود

موسسه، برنامه،: كه راهبردها عمدتاً حول پنج ساختار اصولي تمركز دارد كه عبارتند از
و حمايت كادر آموزشي،دوره درسي از.حمايت دانشجو جزئيات بيشتر اجراي هر يك

ميموارد مربوط به اين راه و يا با تشريح بيشتر .باشدبردها نيز قابل تعريف بصورت كمي
و استانداردهاي مولفه هاي در اينجا بايد مجدداً تأكيد نمود كه هر كدام از معيارها

يا. آموزشي تنها در همان محدوده قابل استناد يا توجه است بعنوان نمونه استانداردها
و يا معيارها هاي محتواي درسي تعيين كننده اصوويژگي ل فن يا روش آموزشي نيست،

.يا راهبردهاي آموزشي مشخص كننده مباحث فني مهم توليد محتواي دروس نيست

): Industry Specifications(ويژگيهاي صنعتي-3-2-2
مي كه با نگاه صنعتهنگامي كهآموزشي به بحث كيفيت پرداخته  شود، بايد توجه نمود

و غيره تعيين IEEE ،ISOانند از طريق مراجع معتبر از قبيلتواستانداردها تنها مي
مي"استاندارد"حاً اغلب موارد كه اصطال. شوند ها، شوند در واقع راهبردها، ويژگيناميده

يك. باشندو يا اصول عملكرد خوب مي استاندارد يك ويژگي بطور خالصه بايد گفت كه
هاي تعيين استاندارد پس از بررسي اين تصويب از طرف مرجع. باشدتصويب شده مي
ميالزم توسط كميته يك. گرددهاي مربوطه در آن مرجع انجام بنابراين تا قبل از اينكه

 ناميده) Specification(معيار يا راهبرد به يك استاندارد تبديل شوند، ويژگي 
ي كليدي هايي كه در زمينه معيارهاي يادگيري الكترونيكي فعاليتهاسازمان.شودمي

:داشته 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). 
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هرد. انتهاي اين فصل مراجعه كنيد1جهت اطالعات بيشتر به پيوست شماره ر ابتدا
هاي مختلف استانداردهاي يادگيري الكترونيكي هاي فوق الذكر روي زمينهيك از گروه
به ADLدر اين ميان. كردند ولي هماهنگي با يكديگر نداشتندكار مي كه وابسته
ها يا هاي دفاعي آمريكاست بدون اينكه بخواهد تاكيدي بر تحميل تعاريف ويژگيسازمان

و يكپارچه كردن استانداردهاي پراكنده تعيين شده توسط معيارها نمايد با بكارگيري
و مفيد براي محتوا اغلب مراجع رسمي مربوطه هاي الكترونيكي تعريف يك مدل مشترك

 SCORM )Sharable Content Object Referenceاين مدل كه همان.نمود
Model (است خود)بل) حداقل در حال حاضر و كه يك مدل يك استاندارد نيست

و استانداردهاي اي از ويژگيعملي است كه از يكپارجه نمودن مجموعه هاي كليدي
و خدمات مربوط, محتواي الكترونيكي ،ه تشكيل شده است تا امكان مديريتفناوري

و قابليت انتقال محتواهاي ديجيتالي مختلف توليدي را بصورتي عملي استفاده مجدد
م. فراهم سازد ذكر گرديد در حال"راجع تعيين كننده استاندارد كه فوقادر حال حاضر

و آينده هستند SCORMهمكاري مشترك بر روي   بهمين دليل.براي زمان حال
و تازه ترين كاربردهاي ويژگي SCORMتوان مي هاي مرتبط را بعنوان يكي از بهترين

و به همين دليل در ادامه  ببا يادگيري مورد توجه قرار داد ه اين مدل بيشتر بحث
.شودپرداخته مي

و ويژگي-3-2  هاي صنعتي نگاهي دقيق تر به استانداردها
 چرا استاندارد؟-1-3-2

يا"هر چيز بد نيست تاملي شود كه اصال قبل از و  چرا رسيدن به استانداردها
و يا جامعه بين الملل اهميت داردويژگي بدون شك هزاران. هاي مورد توافق ملي
و توليد محتواهاي الكترونيكي تالش مو و غير آموزشي در زمينه تدوين سسه آموزشي

و يا خواهند كرد و بسياري از زمينه. كرده بخش, هاي تخصصيبا توجه به ماهيت علوم
 قابل توجهي از قطعات محتوايي الكترونيكي توليد شده براي سايرين قابل استفاده 

مح. باشندمي اي مرتبط ترين هزينهتواي الكترونيكي يكي از اساسياز طرفي هزينه توليد
و"بنابراين اين امري كامال. هاي يادگيري الكترونيكي استبا اجراي برنامه طبيعي
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و يا منطقي است كه بجاي توليد هزاران قطعه محتواي الكترونيكي مشابه در يك كشور
و يا در حال انجام در جهان بتوان تنها به تعداد بسيار محدودي از توليدات ان جام شده

و سپس از تركيب  و متندروس يا دوره, اين قطعات محتوايياكتفا نمود وعي هاي مختلف
مي. ايجاد شوند :هاي مختلف چنين عنوان نمودتوان از ديدگاهاين موضوع را

شدن اگر به عنوان يك مشتري به يادگيري الكترونيكي توجه كنيم با استاندارد واحد از انحصاري•
مي) تواي ديجيتالمح(محصوالت الكترونيكي  .آيدجلوگيري به عمل

و آموزش اگر از منظر• هاي الكترونيكي به مسئله نگاه كنيم، وجود استانداردها فروشنده خدمات
و يك سري واسطگردد، نياز به برنامهباعث مي كه هاي ويژه براي هر مشتري حذفهاي جداگانه گردد

و به دنبال آن افزايهزينهاين خود سبب كاهش  ش پتانسيل ارايه محصوالت آنان هاي شركت خدماتي
.گرددمي
شكل• و با -اگر به ديدگاه آموزش دهندگان به مسئله نظر بياندازيم، وجود مطالب الكترونيكي متنوع

و ميهاي گوناگون ولي با يك استاندارد  كند كه با توجه به نوع رشته مورد نظراحد، به آنان كمك
.هاي الكترونيكي ارائه شده، انجام دهندقالب بهترين گزينش خود را در

كنندگان محتواي الكترونيكي به مسئله نگاه كنيد، به دليل وجود يك استاندارد اگر به عنوان توليد•
ميهاي آموزشواحد؛ نگراني تطبيق محصوالت خود براي سيستم و به راحتي توانيدي مختلف را نداريد

خ .ود را به هر واحد آموزشي ارايه دهيدمحصوالت
و استاندارد بودن كليه• اگر به عنوان آموزش گيرنده به مسئله نظر بيفكنيم، به دليل يكساني

گيرد، كه اين مطلب در طول محتواها دانشجو با يك انتظار مشخص به محصوالت الكترونيكي خو مي
.تحصيل به دانشجو خيلي كمك مي كند

2-3-2-SCORM ؟چيس ت
SCORM يك سري عمليات است كه بر روي اجزاء محتواي الكترونيكي صورت 

و تأكيد ويژه آن بر همسوسازي. گيرد تا آنها را به يك شكل واحد درآوردمي هدف اصلي
كه(هاي استاندارد سازي يادگيري الكترونيكي هاي معين شده توسط ساير گروهويژگي

هم) قبالً از آن سخن به ميان آمد و پياده سازي محيط زمان اجراو چنين طراحي
)RTE (و مطالب محتويات ديجيتالو براي يادگيري الكترونيكي
)Digital Content (بطور خالصه علت بكارگيري.باشدميSCORM مي توان را

:چنين بيان نمود
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از.1 م SCORMاستفاده ميباعث نابع مختلف گردد كه اجزاء محتواي الكترونيكي از
اين مطلب كه در اصل مهمترين قابليت.بتوانند در يك محيط يكسان استفاده گردند

SCORM و از است باعث مي گردد تا بتوان يك سري محتوا از فرمت هاي مختلف
.منابع متفاوت را بارها مورد استفاده قرار داد

2.SCORM ي مييك مدل داده ايي اين مزيت.دآوركسان براي كليه محتواها بوجود
مورد استفاده توليد گردند، همچنين خود LMSگرد تا محتواها مستقل از باعث مي

LMS مي مي LMSتواند از محتواهاي متفاوتي كه متعلق به نيز باشد نيز هاي ديگر
.استفاده نمايد

3.SCORM يك بسته بندي يكسان)Common Packaging (ميارا كه. دهديه
ا مياين بسته بندي يكسان .سازدمكان انتشار آن را ساده

SCORM هاي آموزشي تحت وب بعنوان اسكلت بندي محيط)Web Based (شامل
:سه بخش زير است

Content aggregation model (CAM) ت  جمع محتوامدل
Sequencing and navigation (SN) هدايتو ترتيب 
Run-Time   environment (RTE) برقراري ارتباط بين( محيط زمان اجرا 

Content وLMS(
ي و، تمركز اصلي بر دو زمينهSCORM 1.2تا نسخه ي اصلي مدل تجمعي مطالب

و محيط زمان اجرا قرار داشت آن SCORMاجزاء2-1شكل. محتويات هاو ارتباطات
استفاده از اجزاء براي SCORMنيز افق بلند مدت2-2شكل. كندرا بيان مي

.دهدمحتوايي مشترك را نشان مي
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آن SCORMاجزاء2-1شكل .(ADL, 2002)هاو ارتباطات
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 براي استفاده از اجزاء محتوايي مشترك SCORMافق بلند مدت:2-2شكل
(SCORMTM Version 1.2, 2001).

 SCO )Sharableزشي،، كوچكترين واحد مستقل مطالب آمو SCORMاز ديد
Content Object و محتويات به اشتراك گذاردني محتواي ديجيتال ) جزء مطالب

.باشدمي

) CAM(مدل تجمع محتوا-3-3-2

مي SCORMفعاليت اصلي و جمع در اين قسمت صورت گيرد كه شامل گردآوري
به كردن اجزاء تشكيل دهنده محتوا است كه براي ايجاد محتواي ديجيتال اصلي كه نياز

مي سازماندهي براي منابع در اين بخش سه مسئله.شودو اجزاء آموزشي دارد استفاده
:اساسي سازماندهي خواهد شد كه عبارتند از
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(Assets(ها موجودي- ها نظير متن، عكس، صدا، صفحه وب، شامل هر نمايش الكترونيكي از رسانه)
شكل ديگري از  و يا هر  ...)و htmlوpdf،swf ،pdfداده اشياء ارزشيابي

و محتويات- ) Content Packaging(بسته بندي مطالب
ها SCOكوچكترين جزء محتواهاي درسي-

و محتويات ميبسته بندي مطالب :باشدخود شامل سه قسمت عمده به شرح زير
ل دهنده محتواي كه شامل كليه اجزاء تشكي()learning objects(منابع فيزيكي اشياء يادگيري-1

).اصلي است
(Metadata(ابر داده-2 ا) ميكه در رابطه با )دهدجزاء تشكيل دهنده محتوا توضيح
(Manifest(اظهار نامه-3 مي بستهكه محتواي) )كندو ساختمان آنرا توصيف

SCO خص يصه ويژه نمايانگر مجموعه اي از يك يا چند شكل محتوا است كه شامل يك
مي SCORMاز محيط زمان اجراءو آغاز شدن استبا قابليت  نمايد تا با استفاده

LMS )يك. ارتباط برقرار نمايد) سيستم مديريت يادگيريSCO ترين نمايانگر پايين
ج ميسطح از جزء از LMSتواند بوسيله زء بودن منابع يادگيري است كه و با استفاده

مي براي قابليت. محيط زمان اجراء پيگيري شود از SCOبايست يك استفاده مجدد،
يك. مفاهيم يادگيري، مستقل باشد بايست در تجربيات يادگيريمي SCOبعنوان مثال

بعالوه يك يا چند. مختلف براي تكميل اهداف مختلف يادگيري، مجدداً استفاده شود
SCO اتوانند جمع شده تا يك واحد سطح باالي يادگيري يا تمرينمي افهدهايي را كه

ي مشخصي را اندازه SCORM. نمايند، تشكيل دهنديادگيري سطح باال را تكميل مي
و محتويات در طول فعاليت. تحميل نمي نمايد SCOبراي و تأليف مطالب هاي طراحي

مي) تعيين مي شود SCOزماني كه اندازه( ي بايست بر روي كوچكترين اندازهتفكر
و محتويات كه ممكن و در زمان اجرا پيگيري شود، LMSاست بوسيله منطقي مطالب

م. قرار داشته باشد و ي حتويات خواسته شده است كه اندازهاز توسعه دهندگان مطالب
SCO و را، نسبت به حجم اطالعات مورد نياز براي بدست آوردن نتيجه ي يادگيري

مدميزان نرخ استفاده ميي مجدد كه كان بر روي باشد، تعيين كنند تا حتي االمنظر
Web مشكلي براي نمايش نداشته باشند.
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آن SCOي مي تواند بوسيله ابر داده SCOيك از شرح داده شود تا بتوان و را جستجو
اده مجدد با اينكار امكان قابليت استف. بازيابي نمود) online(درون مخازن بر خط 

 هاي موجود در SCOتر يك روش براي جستجوي شود يا به عبارت سادهافزوده مي
LMS )مي) مديريت يادگيريسيستم ) Meta Data( ابر داده. شوددر نظر گرفته
استفاده LMSهاي محتوايي است كه توسط حاوي تمام اطالعات مربوط به اجزافايلي
) SCORMدر شكل( SCOجهت اطالعات بيشتر در مورد ساخت نمونه.شودمي

انتهاي2به پيوست شماره Reload Editorو FlashMX 2004 نرم افزار توسط دو
. اين فصل مراجعه شود

�RU(محيط زمان اجرا-4-3-2 Time Environment(
مي SCORMاجزايي كه در محيط زماني اجراي .باشندوجود دارند شامل موارد زير

آن):Launch(آغاز• ده LMSهر محتوا بايد يك آغاز داشته باشد كه توسط د بتواند تشخيص
.ابتداي محتوا كجاست

براي اينكه محتوا): API -Application Program Interface(واسط برنامه كاربردي•
و LMSبتواندبا  و اطالعاتي شامل آغاز مبادله كند به يك برنامه واسطه ... ارتباط برقرار كند

.نيازمند است
به): Data Model( مدل داده• ميرا روش APIدر حقيقت قوانين مربوط ازن و يك زبان كند

مي APIپيش تعريف شده را براي  .گيرددر نظر

و مشخصات مربوط به كه بود SCORMاين تعاريف اما بايد به اين نكته توجه داشت
پذيرد بلكه نرم افزارهاي هيچ يك از عوامل باال توسط كاربر بصورت جدا جدا انجام نمي

ميموجود  . دهندخود كليه مراحل باال را انجام

 با ساير استانداردها SCORMمقايسه-5-3-2
ستنها در مورد اجزا مولفه  IEEE  ,IMS ,ADLاستانداردهاي يستم قابل هاي يك

هايي از اين اجزا تاكيد اين مراجع استاندارد روي ويژگي. كننداندازه گيري بحث مي
 SCORMاما سيستم يادگيري است كه توسط هر فردي ممكن است استفاده شود، 

و نيز و همخواني تمام اجزا يك سيستم يادگيري الكترونيكي با هم ديگر روي هماهنگي
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ميب و مديريت يادگيري بحث در اصل هر يك از استانداردها را به عنوان. كندا سيستم
و مناسب در يك بسته بندي بزرگتر بنام  يك بسته بندي كوچك بصورت هماهنگ

SCORM مي و ايجاد ارتباط با همه اجزا كوچكتر دهد تا جابقرار و نقل و حمل جايي
و هماهنگ تري انجام گيردبه روشي ساده اهميت اما اينكه اين مسئله چقدر عمالً.تر

. شوددارد ذيال بيشتر تشريح مي

و يا دانشگاه، شركتهادولتبراي SCORMاساسا هايي بسيار مناسب است هاي بزرگ
فكه مي و قابل بسط به ساير دانشگاهخواهند يك حركت و سازمانراگير ها در زمينه ها

ش. محتواي آموزشي انجام دهند و ويژگيبنابرين اگر هاي اجزا ما درصدد انتخاب معيارها
ب ميمحتواهاي الكترونيكي هستيد، را ها خواهيد ويژگيايد در ابتدا تصميم بگيريد كه

كه(خود تعيين كنيد الكترونيكي براي تمام اجزا سيستم يادگيري مانند كاري
SCORM مييا براي مولفه) كندمي خواهيد ويژگي تعيين كنيد هايي از اين سيستم

كه( ).كنندمي IEEE,IMS,ARIANDEمانند كاري
و عدم استفاده از در بحث SCORMاز طرف ديگر با يك نگاه عملي به آثار استفاده

او. پردازيممحتواهاي آموزشي مي ل اگر شما محتواهاي آموزشي را با هر يك از از بعد
و توليد كرده...و Word , Adobe Acrobat , Flashابزارهاي توليد محتوا مانند ايد

كنيد جاي هيچ نگراني نيست زيرا بسادگي به كمك نرم افزارهاي مناسب همانگونه يا مي
از. تبديل كنيد SCORMهاي توانيد اين اجزا را به نمونهمي)2پيوست(كه ذكر شد 

از( هاي ديگرييا صورت Flashبعد دوم بايد توجه نمود كه اگر مثال همه اجزا را با غير
SCORM (در سيستم يادگيري الكترونيكي خود بكار گيرد با هيچ مشكل جدي روبرو

و تنها برخي ان هاي مربوط به نوع عطاف پذيري يا آمارگيري يا نظارتنخواهيد شد
و  آماستفاده وزشي بصورت معمول قابل دسترس ميزان استفاده يادگيرنده از محتواهاي

مي. باشدنمي ظر شما استفاده به راحتي از همه محتواهاي موردن تواندولي يادگيرنده
و مشكلي  و ساير اجزا سيستم يادگيري شما كار كند كند، با سيستم مديريت يادگيري

و انتقال اجزا. هم نداشته باشد هاي مختلف محتواهاي آموزشي شما به محيط حتي نقل
هاي متمركز بزرگ بسيار راحتر از وقتي است كه همه بصورت بسته نبود حجمبدليل 

از. انددر آمده SCORMبندي بزرگ  اغلب استفاده شود تقريباً SCORMاما اگر
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چه) Open Source(هاي آزاد هاي مديريت يادگيري موجود چه سيستمسيستم و
و تسهيالتي كه ديگرا مي SCORMن براحتي از اطالعات و فراهم كرده استفاده كنند
و گزارش دهيمي و جمع آوري داده، هاي بسيار دقيق را براي شما فراهم توانند نظارت
به. كنند و متوسط براي موسسات آمو SCORMپس تبديل محتواها زشي كوچك

و مناسب مي .تواند باشد اما اجباري نيستخوب
اي به مباحث فني مهم اشاره راهبردهاي آموزشي معموالً. ات زير هم قابل تامل استنك
و نرم افزاري( هاي صنعتي روي اجزاء محتوا، قابليت ويژگي. ندارند) سخت افزاري

و  و قابليت بكارگيري هاي نرم افزاري مختلف انتقال محتوا بين محيطاستفاده مجدد
وتاكيد مي ا كنند ميينكتوجهي به و به چه كاري بنابراين. نمايدآيد نميه محتوا چيست

در. هاي اصولي دارندبطور مشخص اين دو راهبرد با هم تفاوت نكته ضعف ديگري كه
آ از نظر فيزيكي نست كه براي اجزاء محتواي آموزشياستانداردهاي صنعتي وجود دارد
و مرز نمي  محتوا يك دقيقه طول اينكه مثال يك قطعه. كننديا زماني تعيين حد

ميمي و دو پرده نمايش را شامل بككشد و يا يك ساعت طول و يكصد پرده شود شد
. كند در حاليكه اين از نظر آموزش بسيار مهم استشود فرقي نمينمايش را شامل مي

نگاه فني براي نوع ارتباط اجزا آنچه تاكنون در قالب ذكر استانداردها بيان گرديد اساساً
.و غيره بود)LMS(تلف محتوا، چگونگي ارتباط اجراء با سيستم مديريت يادگيري مخ

و و يا اينكه اصال با هدف درس اما اينكه اين محتوا از نظر علمي يا موضوعي چيست
و اقع نشد و مباحثي از اين قبيل مورد بحث در حاليكه از نظر. غيره ارتباط دارد يا خير

و از ديد و دوره گاه موسسات آموزشي اين گونه مباحث اهميت باالتري كيفيت درس
اد. دارند ميدر .شودامه بحث به اين موضوع پرداخته

 معيارهاي ارزيابي كيفيت دروس الكترونيكي-4-2
با در اين بخش و ارزيابي دروس الكترونيكي به بيان معيارها يا راهبردهايي براي توليد

اين معيارها از ميان انواع معيارهاي پيشنهادي. نگاه جامع آموزشي پرداخته خواهد شد
و تايتوسط گروه و پس از مرور با. انديد توسط برخي متخصصين انتخاب شدهها مختلف

اينحال ممكن است فرد يا گروه ديگري اين معيارها را با بسط يا تقسيم بندي كمتر يا
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هاي محتواييو نيز محدوديتبا توجه به تجربه نويسنده اين كتاب. بيشتر پيشنهاد نمايد
از جانب. اندتشريح مطلب در اينجا، اين معيارها بصورت مختصر اما روشن ارائه شده

و طاقت فرسا بن ر آيدظديگر گرچه ممكن است توجه به همه اين معيارها كمي سخت
 ليكن واقعيت آنست كه هر كدام از اين موارد از ابعاد كيفي يا اجرايي بخش يا

ميهايبخش حال جهت بهتر درك با اين. دهدي از محتواي توليدي را مورد توجه قرار
و بكارگيري معيارها الزم است ابتدا به سئوال يا سواالت كلي تحت هر عنوان, كردن

توجه شود، سپس در حين توليد يا بررسي محتوا به هر يك از موارد جزئي نيز پرداخته 
مي. شود "استاندارد"شود كه در اين بخش بيان كلمه همچنين در ابتداي بحث تاكيد

و منظور همان ويژگي يا معيار است كه بعضاً با كلمه با توجه به نگاه صنعتي نيست
.گردداستاندارد بيان مي

و هر درس يا محتواي الكترونيكي الزم است داراي ويژگي هاي كيفي باشد تا اهداف
ها بصورت دسته بندي ذيل ارائه اين ويژگي. راهبردهاي آموزشي را بتواند تامين نمايد

. شوندمي

:  General Information-اطالعات كلي-1-4-2
يك سري اطالعات عمومي وجود دارد كه كاربر قبل از شروع به فراگيري از طريق

:محتواهاي ديجيتال بايد از آنها اطالع داشته باشد
و محتويات- .آن يك خالصه از درس شامل هدف از آن درس
.هاي رشته مربوطهيك روال منطقي از ارتباط اين درس با ديگر درس-
و منابع موجود در كتابخانهها، منابع اينيك ليست كامل از كليه منابع شامل كتاب- هاي ترنتي

.ديجيتال
الزم، سخت Internet ابزارهاي الزم براي مشاهده راحت محتوا، شامل نرم افزارهاي الزم، سرعت-

و افزار مو  ...رد نياز
 زمان تقريبي الزم براي فراگيري محتوا-
و تشكيل onlineهايو تماس onlineهاي هاي الزم در رابطه با بحثراهنمايي- مربوط به محتوا

و تيم .هاي درسيگروه
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در- و مشخص براي Internetبرنامه استاد راهنماي محتوا براي در دسترس بودن بصورت كامل
و سئواالت احتماليمراجعه كاربران برا .ي بحث

و همچنين مطالبي كه احياناً روي سايت قرار- و حقوق دسترسي كاربر به محتوا شرح كامل حق
.دهدمي
اختصاص قسمتي از سايت به بررسي اين موضوع كه اين محتوا تا چه حد به كاربر در رشته مربوطه-

.كندكمك مي
و مشخص با ذكر- و مولد محتوا به طور واضح و درجه علمي آنها معرفي شوند مولف .مهارت
و صاحب يا صاحبان قانوني محتواهاي ديجيتال ذكر مسائل- .مربوط به حق انتشار

:Accessibility-دسترسي-2-4-2
مي- و آيا كاربر تواند به راحتي اطالعات مورد نياز خود را درس مورد نظر چقدر قابل دسترس است

.بيابد
و كار هر كليد- و مشخص باشددستورالعمل .يا آيكون استفاده شده در محتوا بايد كامل روشن
و نتايج حاصله بعد از يادگيري بايد- يك فهرست موضوعي شامل موضوعات تدريس شده، اهداف

.موجود باشد
و خالصه از آن قسمت شروع شود هر قسمت- .و بخش درس حتماً بايد با يك چكيده
و قبليهر صفحه بايد به صفحه- خود لينك داشته باشد، همچنين لينكي براي ارتباط هاي بعدي

و سئواالت احتمالي در مورد آن صفحهemailدانشجو با استاد از طريق  .، براي بحث
و در كدام بخش- كل درس قرار گرفته اطالعات جانبي كه نشان دهد كاربر در يك صفحه كجاي

.است
و دشوار در آن توضيح- داده شده باشد كه همواره در دسترس يك فرهنگ لغات كه اصطالحات فني

.كاربر باشد

:Organization-سازماندهي-3-4-2
هاي مختلف محتواهاي اند كه كاربر بتواند ارتباط بين قسمتآيا مطالب به شكلي سازمان يافته-

 درس را تشخيص دهد؟
و كارب- شكل مناسب براي درس مربوطه و ترتيب بندي محتواي درس به ر مربوطه آيا سازماندهي

 قرار داده شده؟
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و نمونههاي مناسب تقسيم بندي شدههاي مختلف درس خود به زير بخشآيا بخش- آناند ها با هاي
 عنوان اصلي درس همخواني دارند؟

 آيا ارجاعات به مطالب ديگر بنحو صحيحي انجام گرفته است؟-
و بخش-  ها وجود ندارد؟آيا گسستگي در مطالب

:Language-زبان-4-4-2
 آيا زبان علمي استفاده شده در محتوا مناسب كاربران مورد نظر است؟-
و مستقيم است؟-  آيا روش استفاده شده در نگارش درس روشن
و از تون- هاي مختلف استفاده هاي مناسب در قسمتآيا صداي استاد براي ضبط شدن مناسب است
؟كندمي
مآيا روش گويش است-  باشد؟ياد از لحاظ قواعد دستوري صحيح
و پاراگرفهاي كوتاه استفاده شدهالمكان از جملهآيا حتي-  اند؟ها مختصر شدهاند
 اند؟آيا براي فهم بيشتر مطالب بصورت شماره بندي يا حروف بندي دسته بندي شده-
و واژهآيا سمبل- ؟)حداقل در پاورقي(اند هاي استفاده شده توضيح داده شدهها
ميمي نوع گويش كاربر را به وجد- كند آورد يا به عبارت ديگري وي را براي يادگيري درس تشويق

 كند؟و وي را به پيگيري درس وادار مي

:Layout-صفحه آرايي-5-4-2
و كاربر آن داشته باشند- و مناسبتي با نوع درس .مطالب بصورتي جالب ارائه شده باشند
و كليدهاي راهنما به مقدار كافي استفاده شدهآيكون- .باشد ها
.هاي استفاده شده قابل مشاهده در همه محيط باشدفونت-
و برجسته سازي براي مطالب مهم صورت گرفته باشد- .تاكيدها
و مرتبط انجام شده باشد- .نحوه آمدن مطالب بصورت جذاب
و معقولي آمده باشداندازه نوشته- و مطالب مهم بطور مطلوب و تيترها و صفحه .ها
شكل موثررنگ- و به عبارتي ديگر از روانشناسي رنگ ها به ها در انتقال مطالب استفاده استفاده شده

.گرديده باشد
و اشكال بطور مناسب در محتوا قرار گرفته باشد- .انيميشن، دياگرام، جداول
و هماهنگ- يك بستر مناسب براي محتوا انتخاب شده تا تمامي اجزاء تشكيل دهنده محتوا يكسو

و براحتي قابل .نمايش باشند شده
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و پيوستگي مطلوبي داشته باشد- .كل مطلب استحكام

:Assessment- ارزيابي-6-4-2
.هاي مختلف محتوا داده شودمعياري مشخص براي امتحان از بحث به كاربران-
و سپس آزمون آن هماهنگي داشته باشد- و يادگيري .حجم محتواي موجود با زمان خواندن
و مقدار حجم نهايي دروس براي آزمونيك قسمت براي نحوه نمره- .ها در نظر گرفته شوددهي
.ارتباط بين محتواهاي آماده شده سئواالت آزمون وجود داشته باشد-

:Resources-منابع-7-4-2
و كافي براي موضوع بحث باشد- .محتواي موجود مناسب
,هاشامل كتاب( باشد"منابع جانبي"يا"امتحاني"و بخش"الزم"ليست منابع درسي شامل بخش-

CDولينك,ها  ...).هاي اينترنتي
و سبك يادگيري فرد مشاهده, تنوع مناسبي از منابع وجود داشته باشد تا همخواني با عالقه- توانايي

.شود
و نرم افزاري موجود يا اعالم شده قطعات چند رسانه- و امكانات سخت افزاري اي متناسب با ابزار

.ئه شده باشدبراي ياد گيرنده ارا
و در صورت نياز نوع نگاه يا ديدگاه, منابع به روز- و مرتبط به محتوا مورد نظر درس باشد دقيق

.منابع مختلف روشن شود

و و كار آمدي آن بنحوي بررسي شده و باز خورد موفقيت در پايان الزم است محتوا
و بهبود قرار گيرندتوسط گروه ه. هاي مرتبط مورد ارزيابي ر مرحله ممكن است نياز در

جهت مشاهده3به پيوست. به بهبود يا تغييرات محدود در محتوا وجود داشته باشد
.نمونه چكليست مراجعه نماييد
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در-5-2 راهكارهاي تعيين كيفيت محتواهاي الكترونيكي
 دانشگاه ميشيگان 

و مهم است ليكن از نظر آنچه در قالب معيارهاي فوق الذكر بيان شد گرچه كامال روشن
و بهمين دليل براي عملي ممكن است بصورت كمي شاخص هايي را تعيين نكرده باشد
و بكارگيري نياز به كار بيشتر باشد دانشگاه ميشگان براي آن دانشگاه استانداردها. اجرا

و با جزئيات كاملي را تنظيم كرده است كه مي تواند بعنوان يا معيارهاي كامالً عملي
از. تر مورد استفاده قرار گيردي عمليهاگام و ارزشمند مجموعه اي اين اقدام عملي

براي تعريف شده توسط آن دانشگاه) هاييا ويژگي(معيارها را در قالب استانداردهاي 
مي. هاي الكترونيكي ارائه كرده استدوره تواند هم به عنوان الگوي عملي براي اين اقدام

گيساير دانشگاه ميها قرار و هم هاي عملي اند روشي براي تعيين دقيقتر شاخصتورد
ه همين دليل در اين بخشب. براي معيارهايي كه در بخش قبل ارائه گرديد استفاده شود

 اي از اين معيار بندي همراه با شاخص گذاري براي يك ويژگي خاص اشاره به نمونه
بيگان هاي دانشگاه ميشولي گزارش كامل شاخص. گرددمي از پايگاه توانيد مستقيماًرا

.اينترنتي مربوطه دريافت نماييد

 مباني راهكارها-1-5-2
مطابق(در حقيقت مشخصات استاندارد) در دانشگاه مجازي ميشيگان(اين راهكارها

مي) تعريف آن دانشگاه . مايد كه قابل ارزيابي نيز باشدنيك محتواي ديجيتال را بيان
كه به اين روش به آمده است2-3 بررسي به صورت مختصر در شكل روال كار در اين

خط) محتواي(دستور العمل طراحي  ) Online Instructional Design - OID(بر
از. مي شود گفته  OIDاين دياگرام نشان مي دهد كه چگونه يك تئوري برخواسته

.ددگر بصورت عملي قابل اجرا مي



و استانداردها: فصل دوم  معيارهاي توليد دروس الكترونيكي

و ارزيابي توليد محتواي الكترونيكي دانشگاه ميشيگان2-3شكل .فرآيند طراحي

:ندارداي اين استامولفه-2-5-2
مي2-3ن كه در دياگرام شكل اجزاء تشكيل دهنده اين استاندارد همچنا نيدكمشاهده

، قابليت استفاده)Technology فنĤوري: رددگبه چهار دسته بندي تقسيم مي
)Usability(قابليت دسترسي ،)Accessability (و دستورالعمل آموزشي
)Instructional .( مياود به زير شاخهخ هر دسته بندي نيز به نوبه كهي تقسيم گردد

و زير مجموعه ) Standards & Sub-standards(هاي استاندارد شامل استاندارد
به در اصل براي فهم بيشتر استانداردهاي اصلي مورد.باشدمي زير استفاده با دقت

.اند، كه در دنباله مشاهده خواهيد نموداستانداردهايي تقسيم گرديده

:Measurement criteria- معيارهاي اندازه گيري-3-5-2
شوند تا بتوان فهميد كه چگونه براي هر استاندارد يك معيار اندازه گيري نيز قائل مي

.بايد با آن استاندارد برخورد گردد

: Benchmarks-ها محك-4-5-2
ه گيري را گيري استاندارد خود يك محك نيز دارد كه بحث معيار اندازهر معيار اندازه

.سازدعملي مي

:Rating-ارزش گذاري-5-5-2
ميهر استا ميندارد شامل يك ارزش گذاري نيز كند كه يك محتواي باشد كه روشن

.ديجيتال به چه ميزان با معيارهاي مختلف استاندارد همخواني دارد
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:Weight-وزن-6-5-2
د در محتواي ديجيتال را نشان هر استاندارد يك وزن نيز دارد كه اهميت آن استاندار

:كالً سه وزن براي هر استاندارد در نظر گرفته شده. دهدمي
مي:Mild-معتدل• .دهد كه آن استاندارد ضرورتي به عملكردن در يك محتوا را نداردكه نشان
مي: Serious- جدي• .ددهد آن استاندارد بطور جدي نياز به استفاده در محتوا را داركه نشان
.كه نشان مي دهد آن استاندارد براي محتوا كامالً حياتي است: Fatal-مهلك•
نشدن از يك استاندارد دستور العملي است كه بايد در صورت استفاده:Prescription-توصيه•

.پيروي شود

:Technology Standards- فنĤوري استاندارد-7-5-2
عملكرد مناسب فناوري در محتواي ديجيتال در اين تقسيم بندي بيشتر در رابطه با

و در حقيقت راهكاري نشان نميبحث مي ميگردد كند كه آيا يك دهد بلكه عنوان
مي) on-line content(فناوري خاص براي محتواي بر خط  آنعمل و آيا  كند يا خير

ميزير تقس استانداردهاي فناوري به سه بخش.را براي كاربر مناسب مي سازد : شونديم

1-7-5-2-T1:فناوريهاي شناسايي نيازهاي)Identification of Technology 

Requirements ( 
رابطه با تكنولوژي قابل دسترس اين بخش به بررسي نيازهاي محتواي الكترونيكي در

:پردازد كه شاملمي
 Internet Browserشناسايي حداقل-1
 شناسايي سرعت اتصال به اينترنت-2
 امكانات صداييشناسايي-3
 شناسايي امكانات تصويري-4
به plug-inهاي شناسايي نيازمندي-5  مورد نظر Browserمربوط
 هاي در دسترسplug-inشناسايي-6
نر-7 م افزارهاي مورد نيازشناسايي
 شناسايي نرم افزارهاي در دسترس-8
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 شناسايي سيستم گرداننده-9
 شناسايي سخت افزار مورد نياز-10
سشناسايي سخت افزاردر دستر-11

2-7-5-2-T2هاي كاربرشناسايي توانايي:

شود كه چگونه تكنولوژي مورد استفاده با مهارت كاربر سازگاري در اين بخش بررسي مي
:دارد

 مهارت اوليه اينترنت مورد نياز-1
 مهارت پيشرفته اينترنت مورد نياز-2
 مورد نياز plug-in هايمهارت-3
 هاي نرم افزارهاي مورد نيازمهارت-4

3-7-5-2-3Tهاي تكنيكيعامل :

مياين بخش به عملكرد تكنيكي محتواي الكترونيكي مي و بررسي نمايد كه پردازد
ميخطاهاي تكنيكي چگونه با توانايي .شود كه شامل موارد زير استهاي كاربر مواجه

)Hyperlink(خطاي هايپر لينك-1
 خطاي برنامه نويسي-2
تص-3  ويرخطاي
اي-4  خطاي چند رسانه
)Server(خطاي سرور-5

:Usability Standard-استاندارد قابليت استفاده-8-5-2
و محيط كند كه آيا تكنولوژياين تقسيم بندي بررسي مي هاي مورد استفاده كارايي دارد

 اين استاندارد نيز به پنج زير شاخه. استفاده شده براي محتوا عملكرد مناسبي دارد
ميتقسي .گرددم
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1-8-5-2-U1وجه مشترك سازگاري:

و قابل فهم بودن آن براي اين استاندارد هماهنگي بين اجزاء استفاده شده در محتوا
.هددكاربر را مورد بررسي قرار مي

 هماهنگي فونت-1
 هماهنگي متن-2
 هاي اجزاء استفاده شده در محتوامكان هماهنگي-3

2-8-5-2-U2كشپ :اربرتيباني

مياين نوع استاندارد در مورد پشتيباني كار .كندبر در موارد مختلف محتوا صحبت
 ارائه منابع مكمل-1
 ارائه پشتيباني كاربر-2
 ارايه فرهنگ لغات-3

3-8-5-2-U3و مكفي و راهبري موثر :راهنمايي

و مطالب مربوط به آن نحوه راهنمايي در اين هاي سيستم به كاربر در بكارگيري محتوا
:گردداستاندارد مطالعه مي

و قابل دسترس-1  نقشه درس راهنما
 رهنماي موجود در داخل هر محتوا-2
و نوار نشان دهنده پيشرفت محتواكليد-3  هاي راهنما
)زماني(تعيين موقعيت محتوا قابليت-4

4-8-5-2-U4و چند رسانه :ايعملكرد گرافيك

مواين است و و چند رسانهن يا نبودن گرافيكثر بوداندارد در مورد عملكرد درايها ها
:نمايدمحتوا مطالعه مي

 عملكرد تصوير-1
 عملكرد صدا-2
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 عملكرد تصوير-3
 شبيه سازي عملكرد-4

5-8-5-2-U5يكپارچگي ارتباطات:

ه با محتواهايي كه در رابط(اين استاندارد به بررسي يكپارچگي ارتباطات در محتوا
:پردازدمي)ي دارندهاي ارتباطلينك

 انتظارات مربوط به ارتباطات-1
 هاي ارتباطيدر دسترس بودن كانال-2
هاعملكرد بحث-3
)chat(گفتگو عملكرد-4

:Accessibity Standard-استاندارد قابليت دسترسي-9-5-2
مي اين استاندارد در رابطه با موارد قابل دسترسي در محتوا و كالً تحقيق نمايد

ميمشخص .دهدات عمومي يك محتوا را مورد بررسي قرار

1-9-5-2-A3محتواي اوليه(Basic Content):

و بستر ارائه محتواي و بنيان استانداردهاي مربوط به محتواي اوليه شامل متن، ارايه زبان
:درسي است

 تعادل متني براي اجراء غير متني-1
هاتناوب استفاده در رنگ-2
 فاده شدهزبان علمي است-3
 سبك صفحه مورد استفاده-4
 قابليت به روز شدن محتوا-5
مي-6 و در حركت مداونداجزايي كه در صفحه به اصطالح چشمك .زنند
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2-9-5-2-A2و پنجره :هاجداول

و پنجره مياين استاندارد به بررسي كاربرد جداول پردازد كه چگونه با ها در محتوا
مي استفاده استفاده از اين اجزا قابليت :يابدمحتوا افزايش

و ستون شناسايي-1 و پنجرهسطر هاها در جداول
تو(بررسي تفاوت جدول-2  چند سطحي با ديگر جداول) تو در
هاعنوان بندي پنجره-3

3-9-5-2-A3محيط رسانه(Media):

و متحرك سازي، در جهت قابليت استفاد و تصوير ه چگونگي تأكيد مثبت، گرافيك، صدا
.كندباال را مطالعه مي

 ها به مطلبنحوه ارتباط عكس-1
ايرسانهنحوه ارائه چند-2

:Instructional Design–طراحي دستورالعملي-10-5-2
آناين تقسيم بندي با تقسيم بندي ها يك سري هاي قبلي متفاوت است از اين جهت كه

و بر كل محتوا قا و مجزا بودند بواستانداردهاي گسسته دربل اجرا صورتي كه اين دند
و تعداد روش مياستاندارد وابسته به نوع .باشدهاي ارائه مطالب درس

:ادراك استاندارد آموزشي يا تعليمي-1-10-5-2

و ارزيابي استاندارد تعليمي محتواي ديجيتال از ديدگاه نحوه ارائه به پروسه طراحي
:شكل زير حاصل گرديده است

بهلتمام دستورالعم هايي كه قابليت نگاشته شدن به عنوان يك هدف عملي را دارند
ميPKيا) Performance/Knowledge(اجرا–عنوان يك نوع دانش . شوندمطرح

و دانش كه براي آن هدف خاص مورد نياز است، اين استاندارد يك با توجه به نوع اجرا
هد، كه اين روش، پروسهدسري استاندارد واحد را براي آن هدف خاص ارايه مي

مياستاندارد تعليمي در مور .بخشدد محتواي ديجتيال را به برتري



و استانداردها: فصل دوم  معيارهاي توليد دروس الكترونيكي
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.هاي موجود در اين استانداردPKانواع2-4شكل

ميPKانواع ):توجه كنيد2-4به شكل(باشد ها در اين استاندارد به شرح زير
براي بررسي دستور العملي است كه به كاربرPKاين نوع: Recall Facts-واقعيات ياد آوري•

و دوباره بازيابي كندآموزش مي .دهد چگونه اطالعات را به خاطر بسپارد
ميPKاين نوع: Recall Element- مولفه ياد آوري• دهد كه اجزاء به كاربر بشكل موثري آموزش

و توضيح دهد .محتواي درس را شناسايي نموده
•Recall Concept :اين نوعPKرا به كاربر بشكل موثري آموزش مي دهد كه مفهوم هر مشخصه

و توصيف نمايد .به خاطر بسپارد
ميPKاين نوع: Identity Concept- مفهوم ياد آوري• دهد كه به كاربر بشكل موثري آموزش

.مثالهايي از هر مفهوم را شناسايي نمايد
حل يا متن: Apply Concept-اعمال مفهوم• كه يك واژه مفهومي را از ميان يك سري راه

و بيابد .درخواست كرده
ميPKاين نوع: Recall Tasks-وظايف يادآوري• دهد كه بخاطر به كاربر بشكل موثري آموزش

و مراحل كار به چه صورت استبسپارد وظيفه .اش چيست
آبه كاربرPKاين نوع: Identify Tasks-وظايف شناسايي• ميبشكل موثري كهدهموزش د

و مراحل وظيفه .اش را شناسايي كندبهترين توالي
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ميPKاين نوع: Perform Tasks- وظايف اجرا• اش دهد كه وظيفهبه كاربر بشكل موثري آموزش
و به بهترين نحو ارائه دهد .را ياد بگيرد

مPKاين نوع: Recall Principles-اصول يادآوري• كهميوثري آموزش به كاربر بشكل دهد
و بياد آورد و قواعد را فراخواني كند .اصول

•Identify Principles :اين نوعPKو شرايط به كاربر بشكل موثري آموزش مي دهد كه متغييرها
.و روابط بين قواعد را شناسايي كند

كاPKاين نوع:Apply Principles-اصول اعمال• ميبه يك دهدربر بشكل موثري آموزش كه
و تغيير يك مطلب استفاده نمايده از قبل خوانده شد قاعد .را براي توضيح
ميPKاين نوع: Derive Methods- هاي نتيجه گيريروش• دهد به كاربر بشكل موثري آموزش

و .هاي ديده شده حل نمايداقعي است را با استفاده از آموزشكه يك مسئله واحد را كه بيشتر در دنياي
نت• ميPKاين نوع: Derive Solution- يجه گيري جواب دهد كه به كاربر بشكل موثري آموزش

حل مناسب در دنياي واقعي داشته باشد و برخورد مناسب با يك راه .يك نتيجه گيري

 Recall(براي روشن تر شدن دقيقتر مسأله بعنوان نمونه گزينه واقعيات ياد آوري
Facts (و موشكافا ميرا به طور كامل صنه فحات توان بررسي نمود كه بدليل محدويت

بهر حال همانطور كه قبال گفته شد در اين بخش. باشددر اين كتاب امكان پذير نمي
كيفي مطابق با راهكارهاي- تر كمياي از شاخص گذاري دقيقاصول همراه با نمونه

و استاندارهاي گفته اين روش به تمام مالك. پيشنهادي دانشگاه ميشيگان ارائه گرديد ها
ميشده در بخش بعنوان جمع بندي بطور خالصه موارد زير.باشدهاي قبل قابل تسري

هم با توجه به مباحث ارائه شده به موسسات آموزشي،. گرددبيان مي و سياستگذاران
ميهاي فعال در زمينه يادگيري الكترونيكي توصيهشركت :گرددهاي زير ارائه

و سيا• .هاي اصولي خود را تعيين نماييدستاهداف
مي• و معيارها به اهداف شما يا سازمان شما ارتباط پيدا .كندبررسي كنيد چگونه اين استانداردها
.هاي عملي سازمان خود را مشخص نماييدمحدوديت•
و مديريت اجرايي• يك تيم تخصصي مركب از متخصصين راهبردهاي آموزشي، نرم افزار، سخت افزار،
و نظارت بر محصول نهايي تعيين كنيدبرا .ي اجرايي كردن تصميمات
و استانداردها آموزش• و توليد كنندگان محتواي الكترونيكي را در زمينه اين معيارها در ابتدا مولفين

.دهيد
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مي• و هرمحتواي الكترونيكي را با اين ديدگاه كه بصورت ملي يا بين المللي خواهيد ارائه كنيد طراحي
.نمائيدتوليد 

و هر محتواي چك ليست• و معيارهاي ارائه شده در اين مقاله تهيه هاي مناسب مرتبط با استانداردها
و فيدبك الزم ارائه شود .توليدي مطابق آن ارزيابي

و موسسات مرتبط ها، شركتهاي ارزيابي خود را به ساير سازمانمحتواي توليدي همرا با مالك• ها
.اعالم نماييد
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The Instructional Management Systems Project (IMS, 2000). 
Open specifications for facilitating online distributed learning 
activities (www.imsproject.org/). 
 
The Advanced Distributed Learning Initiative (ADL, 2002). 
Sharable Content Object Reference Model (SCORM). 
(www.adlnet.org) 
 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 
2002). Learning Technology Standards Committee (LTSC) 
P1484 (itsc.ieee.org/). 
 
The Aviation Industry Computer-Based Training Committee 
(AICC, 1999). AICC Guidelines and Recommendation for Web-
based Computer Managed Instruction (AGR-010 
(www.aicc.org/) 
 
(2002). ARIADNE Educational Metadata Recommendation - 

V3.2. (www.ariadne-eu.org). 
 
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI, 2002). Dublin Core 
Metadata Element Set Version 1.1. (www.dublincore.org). 
 
The Open Knowledge Initiative (O.K.I.), 
http://www.okiproject.org/ 

Aviation Industry CBT Committee (AICC) 
www.aicc.org 



و استانداردها: فصل دوم  معيارهاي توليد دروس الكترونيكي

Created in 1988, the AICC is an international group of 
technology-based training professionals. They create CBT-
related guidelines for the aviation industry. Their goal is more 
cost-effective, efficient and sustainable training. Though they 
publish a variety of recommendations—including hardware and 
software configurations—their computer-managed instruction 
(CMI) guidelines have had the greatest impact.  For instance, the 
AICC CMI001 Guidelines for CMI Interoperability provides 
guidelines to help you create content that will communicate with 
the broadest base of CMI and learning management systems 
(LMS). This group also encourages sustained training through 
the aviation industry both now and in the future. 
Institute for Electrical and Electronic Engineers Learning 
Technology 
Standards Committee (IEEE LTSC) 
www.ltsc.ieee.org 
The IEEE is an international organization that develops technical 
standards and recommendations for electrical, electronic, 
computer and communication systems.  IEEE specifications are 
already widely adopted and becoming international standards.  
Within the IEEE, the Learning Technology Standards Committee 
(LTSC) provides specification that address best practices, which 
can be tested for conformance.  The most widely acknowledged 
IEEE LTSC specification is the Learning Object Metadata 
(LOM) specification, which defines element groups and elements 
that describe learning resources. The IMS and ADL both use the 
LOM elements and structures in their specifications. 
IMS Global Consortium (IMS) 
www.imsproject.org 
The IMS is a consortium of vendors and implementers who focus 
on the development of XML-based specifications. These 
specifications describe the key characteristics of courses, lessons, 
assessments, learners and groups. In addition, the XML 
specifications and Best Practices Guidelines provide a structure 
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for representing eLearning meta-data (defined as data about the 
data). This group offers a disciplined approach for describing the 
various resources and provides a common set of elements that 
can be exchanged between multiple systems and products. 
Describing eLearning resources helps you search through them 
for existing resources, exchange resources and data with others, 
and better manage the maintenance of these resources through 
their life cycles. The most widely acknowledged IMS 
specifications are as follows: 
IMS Meta-data, IMS Content Packaging and IMS QTI (Question 
and Test Interchange). 
 
The Open Knowledge Initiative (O.K.I), 
http://www.okiproject.org/ 
 
OKI Project 
http://www.okiproject.org/ 
The Open Knowledge Initiative (O.K.I) develops and promotes 
specifications that describe how the components of a software 
environment communicate with each other and with other 
enterprise systems. O.K.I. specifications enable sustainable 
interoperability and integration by defining standards for Service 
Oriented Architecture (SOA). Through this work O.K.I. seeks to 
open new market opportunities across a wide range of software 
application domains.  
 
To this end, O.K.I. has developed and published the Open 
Service Interface Definitions (OSIDs), whose design has been 
informed by a broad architectural view. The OSIDs define 
important components of a SOA as they provide general software 
contracts between service consumers and service providers. This 
enables applications to be constructed independently of any 
particular service environment, and eases integration. The OSIDs 



و استانداردها: فصل دوم  معيارهاي توليد دروس الكترونيكي

enable choice of end-user tools by providing plugin 
interoperability.  
 
OSIDs are software contracts only and therefore are compatible 
with most other technologies and specifications, such a SOAP, 
WSDL. They can be used with existing technology, open source 
or vended solutions.  
 
OSIDs are a local language service definition and bindings of 
them are provided in Java, PHP, and soon Objective C and C#.  
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2پيوست

:Flash MX 2004توسط SCOساخت
:كنيم، سپسبراي اين كار ابتدا نرم افزار را باز مي

 Micro mediaرا از سايت fssorm-124.mxpدر صورت نداشتن،-1
)www.exchange.mairomedia.com(
2-Extension ميرا .نمائيمنصب
با-3 .مي سازيم Flash MX 2004يك فايل
و در قسمت fileرا از منوي- setting publish حال صفحه-4 ، htmlباز نموده

Scorm Template مي .نمائيمرا انتخاب
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يك-5 و در قسمت) Flashفايل(در فايل اصلي خود Bottomحال ايجاد نموده
action آن)on release(ز مي، كدهاي :نمائيمير را وارد

{
Fscommand (“CMISETCompleted”, " " ) 
Fscommand (“CMIFinsh”, " " ) 
}



تا: يادگيري الكترونيكي  عمل از ايده

را-6 .كنيد publishحال فايل
مي-7 .sefو htmlنماييد حال دو فايل مشاهده

از SCORMبسته بندي ساختار :Reload Editorبا استفاده

از در :آدرس زير دانلود كنيدصورت نداشتن اين نرم افزار مي توانيد آنرا
http://www.reload.ac.uk/ 

اين مسئله خيلي مهم است كه ابتدا كليه SCORMقبل از شروع به ساخت بسته-1
SCO و .ها را آماده نمائيمassetها

ميخ SCORMدر اين نمونه ما از دو طريق بسته-2 روش اول بدين. كنيمود را توليد
و يا هر كجاي ديگر  مثالً(صورت است كه كاربر آزاد است كه انتخاب فايلها را از اول

و هيچ لزومي براي رعايت ترتيب فايل) آخرين اما در روش. ها نيستفايل شروع كند
.را ندارد) دوم(دوم كاربر تا فايل اول را انتخاب نكرده باشد اجازه انتخاب فايل بعدي 
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و گزينه NEWاز منوي فايل، گزينه حال-3  ADL SCORM 1.2را انتخاب نموده
Package مي .كنيمرا انتخاب

به-4 و تعريف آنها را  SCOبعد از اين كار فايلهاي اصلي خود را در منبع قرار داده
)در مشخصات آنها در منبع(دهيم تغيير مي

كه-5 نمفايلوقتي -وديم نوبت به انتخاب يكي از روشها را در محيط منبع جمع آوري
به)Locked(يا حالت قفل شده) free(هست، حالت آزاد2هاي ذكر شده در قسمت ،

.ها از كاراكترهاي خاص استفاده نكنيدSCOياد داشته باشيد كه براي نام
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و مراحل آن نشان داده شده است Lockedدر اشكال زير حالت-6 .انتخاب شده
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ميدر پاي-7 .خود را ايجاد نمائيد SCORMتوانيد بسته ان
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3پيوست

و نظارت برتوليد محتواي در اين قسمت يك نمونه چك ليست پيشنهادي براي طراحي
. گرددالكترونيكي ارائه مي

General Information 
Grad A=good / Grad B= average /  Grad C= bad 

از.1 آن يك خالصه از درس شامل هدف و محتويات �A�  B آن درس C� 
�A�  B.هاي رشته مربوطهيك روال منطقي از ارتباط اين درس با ديگر درس.2 C� 
و منابع يك ليست كامل از كليه منابع شامل كتاب.3 ها، منابع اينترنتي

 موجود در كتابخانه هاي ديجيتال
A�  B� C� 

شامل نرم افزارهاي الزم، ابزارهاي الزم براي مشاهده راحت محتوا،.4
و سرعت اينترنت  ...الزم، سخت افزار مورد نياز

A�  B� C� 

�A�  B زمان تقريبي الزم براي فراگيري محتوا.5 C� 
و تماسهاي الزم در رابطه با بحثراهنمايي.6 وط هاي زنده مربهاي زنده

و تيم و تشكيل گروه .هاي درسيبه محتوا
A�  B� C� 

 Internetمه استاد راهنماي محتوا براي در دسترس بودن در برنا.7
و سئواالت و مشخص براي مراجعه كاربران براي بحث بصورت كامل

 احتمالي

A�  B� C� 

و همچنين مطالبي.8 و حقوق دسترسي كاربر به محتوا شرح كامل حق
 كه احياناً روي سايت قرار مي دهد

A�  B� C� 

سا.9 يت به بررسي اين موضوع كه اين محتوا تا چه اختصاص قسمتي از
مي حد  كندبه كاربر در رشته مربوطه كمك

A�  B� C� 

و درجه. 10 و مشخص با ذكر مهارت و مولد محتوا به طور واضح مولف
 علمي آنها معرفي شوند

A�  B� C� 

و صاحب يا صاحبان قانوني. 11 ذكر مسائل مربوط به حق انتشار
المحتواهاي ديجيت

A�  B� C� 
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Assessment 

Grad A=good / Grad B= average /  Grad C= bad 

به كاربران معياري مشخص براي امتحان از بحث هاي مختلف.1

 محتوا داده شود

A � B�  C� 

و سپس آزمون.2 و يادگيري حجم محتواي موجود با زمان خواندن

 آن هماهنگي داشته باشد

A � B�  C� 

و مقدار حجم نهايي دروس براييك.3 قسمت براي نحوه نمره دهي

 آزمونها در نظر گرفته شود

A � B�  C� 

ارتباط بين محتواهاي آماده شده سئواالت آزمون وجود داشته.4

 باشد

A � B�  C� 

A سازگار بودن رسانه با سطح مهارتهاي فراگير.5 � B�  C� 
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Accessibility 

Grad A=good / Grad B= average /  Grad C= bad
و آيا كاربر مي تواند به راحتي.1 درس مورد نظر چقدر قابل دسترس است

 اطالعات مورد نياز خود را بيابد
A�  B� C� 

و كار هر كليد يا آيكون استفاده شده در محتوا بايد كامل.2 دستورالعمل
و مشخص باشد  روشن

A�  B� C� 

و نتايجيك فهرست موضوعي.3 شامل موضوعات تدريس شده، اهداف
 حاصله بعد از يادگيري بايد موجود باشد

A�  B� C� 

و خالصه از آن.4 و بخش درس حتماً بايد با يك چكيده هر قسمت
 قسمت شروع شود

A�  B� C� 

و قبلي خود لينك داشته باشد،.5 هر صفحه بايد به صفحه هاي بعدي
دانشجو با استاد از طريق همچنين لينكي براي ارتباط email و ، براي بحث

 سئواالت احتمالي در مورد آن صفحه

A�  B� C� 

اطالعات جانبي كه نشان دهد كاربر در يك صفحه كجاي كل درس قرار.6
و در كدام بخش است  گرفته

A�  B� C� 

و دشوار در آن توضيح داده شده.7 يك فرهنگ لغات كه اصطالحات فني
 همواره در دسترس كاربر باشدباشد كه

A�  B� C� 

و بدون رنگ.8 �A�  Bدسترسي به صفحات به صورت رنگي C� 
البته با توجه به محدوديت هاي(امكان پرش به بخش خاصي از درس.9

و محدوديت هاي فني و شيوه آموزش انتخاب شده )حتوايي
A�  B� C� 

و كنترل.10 مثال در صفحه(محيط وجود دارد؟آيا راهنمايي به منظور ناوبري
)اصلي يا اولين صفحه ورودي

A�  B� C� 

و ارائه خدمات در محيط درس.11 �A�  Bمشخص بودن شيوه پشتيباني C� 
و نه لزوماًامكان جستجوي مفهومي در محتواي درس به صورت واقع.12 گرايانه
 كامل

A�  B� C� 
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Resources 

Grad A=good / Grad B= average /  Grad C= bad 

و كافي براي موضوع بحث باشد.1 A محتواي موجود مناسب � B�  C� 

يا"امتحاني"و بخش"الزم"ليست منابع درسي شامل بخش.2
و,هاCD, شامل كتابها(باشد"منابع جانبي"  ...)لينكهاي اينترنتي

A � B�  C� 

,د داشته باشد تا همخواني با عالقهتنوع مناسبي از منابع وجو.3
و سبك يادگيري فرد مشاهده شود  توانايي

A � B�  C� 

و.4 و امكانات سخت افزاري قطعات چند رسانه اي متناسب با ابزار
 نرم افزاري موجود يا اعالم شده براي ياد گيرنده ارائه شده باشد

A � B�  C� 

به, منابع به روز.5 و مرتبط و در دقيق محتوا مورد نظر درس باشد
 صورت نياز نوع نگاه يا ديدگاه منابع مختلف روشن شود

A � B�  C� 
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Organization 
Grad A=good / Grad B= average /  Grad C= bad 

آيا مطالب به شكلي سازمان يافته اند كه كاربر بتواند ارتباط بين.1
 دهد؟ قسمتهاي مختلف محتواهاي درس را تشخيص

A�  B� C�

و ترتيب بندي محتواي درس به شكل مناسب براي.2 آيا سازماندهي
و كاربر مربوطه قرار داده شده؟  درس مربوطه

A�  B� C�

آيا بخشهاي مختلف درس خود به زير بخشهاي مناسب تقسيم بندي.3
و نمونه هاي آنها با عنوان اصلي درس همخواني دارند؟  شده اند

A�  B� C�

�A�  Bآيا ارجاعات به مطالب ديگر بنحو صحيحي انجام گرفته است؟.4 C�
و بخشها وجود ندارد؟.5 �A�  Bآيا گسستگي در مطالب C�
�A�  Bتبيين اهداف درس در ابتداي درس يا در مكان مناسب.6 C�
�A�  Bتطابق درس با اهداف درس.7 C�
بمعني.8 و دقيق بودن محتواي درسدار بودن، به روز �A�  Bودن C�
�A�  Bنداشتن اشكاالت توليدي در درس.9 C�

�A�  Bاستفاده از كلمات عمومي وآشنا.10 C�
�A�  B"فراگير"به جاي"شما"استفاده از ضمير.11 C�
�A�  B)مخصوصاً در قسمتهاي صوتي("مجهول"به جاي"معلوم"افعال.12 C�
و كوتاه.13 و پاراگرافهاي خالصه �A�  Bاستفاده از جمالت C�
�A�  Bاستفاده از بولت در جائيكه توالي اهميت ندارد.14 C�
�A�  Bاستفاده از اعداد در جائيكه توالي اهميت دارد.15 C�
�A�  Bلغات سازگار باشند.16 C�
و سيمبولها تعريف شود.17 �A�  Bكلمات اختصاري C�
�A�  Bگرامر دقيق باشد.18 C�
،داوري نسبت به سن، فرهنگنوشته به صورت آشكار يا ضمني هيچ پيش.19

و جنسيت را نشان ندهد مگر اينكه اين پيش داوريها در ارتباط. قوميت، درجه
 با محتواي درس داشته باشد

A�  B� C�

�A�  Bگردندكلمات كليدي مخصوصاً براي اولين بار مشخص.20 C�
�A�  Bچند زباني بودن محتواي درس.21 C�
�A�  Bهاي آتيامكان تغيير محتوا با توجه به استفاده.22 C�
�A�  Bدر ابتداي هر ترم محتوا به روز شود.23 C�
و موخره مناسبي وجود داشته باشد.24 �A�  Bبراي هر بخش اصلي از درس مقدمه C�
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Layout 

Grad A=good / Grad B= average /  Grad C= bad 
و.1 و مناسبتي با نوع درس مطالب بصورتي جالب ارائه شده باشند

 كاربر آن داشته باشند
A�  B� C� 

و كليد هاي راهنما به مقدار كافي استفاده شده باشد.2 �A�  Bآيكون ها C� 
د.3 �A�  Bر همه محيط باشدفونتهاي استفاده شده قابل مشاهده C� 
و برجسته سازي براي مطالب مهم صورت گرفته باشد.4 �A�  Bتاكيدها C� 
و مرتبط انجام شده باشد.5 �A�  Bنحوه آمدن مطالب بصورت جذاب C� 
و معقولي.6 و مطالب مهم بطور مطلوب و تيترها و صفحه اندازه نوشته ها

 آمده باشد
A�  B� C� 

و به عبارتي ديگر از روانشناسي.7 رنگ هاي به شكل موثر استفاده شده
 رنگها در انتقال مطالب استفاده گرديده باشد

A�  B� C� 

و اشكال بطور مناسب در محتوا قرار گرفته.8 انيميشن، دياگرام، جداول
 باشد

A�  B� C� 

براحتييك بستر مناسب براي محتوا انتخاب شده تا تمامي اجزاء.9
 نمايش شوند

A�  B� C� 

و پيوستگي مطلوبي داشته باشد.10 �A�  Bكل مطلب استحكام C� 
و دريافت پاسخهاي احتمالي.11 �A�  Bروشن بودن فرايند پرسش سواالت C� 
و اشكاالت آنها،آشنايي فراگير با راهبري درس.12 و صفحات وب �A�  Bنرم افزارها C� 
�A�  Bهاي مديا براساس حجم آنهااب فايلقابليت انتخ.13 C� 
�A�  Bوجود جستجوي موردي محتوا.14 C� 
�A�  Bوجود نشانگرهايي براي نشان دادن وضعيت جاري يا گذرانده شده درس.15 C� 
ارائه اطالعات الزم در زمينه ميزان زمان مورد نياز براي تكميل كردن يك.16

ز و مشخص كردن و تعيين،مان پايان درسبسته يا درس فعاليتهاي مخصوص
 جريمه آنها

A�  B� C� 

و از.17 �A�  B.استفاده نشودscrollفضاي ارائه درس تمام صفحه باشد C� 
منو، جست وجو، پيوندهاي با كاربرد(درصد از فضا موارد ثابت10حدود.18

و تكرر مراجعه فراگيران مت90و حدود) زياد )خود درس(غيردرصد براي موارد
A�  B� C� 

و سبك همانند.19 �tooltipA�  Bپيغام هاي راهنماي كوچك C� 
و يكنواخت براي مشخص كردن منوها، گزينهنمادهاي معني.20 دار استاندارد

و امكانات  ها
A�  B� C� 

و هنگام.21 و انتهاي هر بخش �A�  Bگزارش ميزان پيشرفت فراگير در درس در ابتدا C� 
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و خر وج بصورت گرافيكيورود
�A�  Bاستفاده از صفحاتي كه توسط كامپيوترها قابل نمايش باشد.22 C� 
و فرمت پايدار.23 �A�  Bدارا بودن چهارچوب C� 
�A�  Bعدم يكنواختي عناصر رسانه اي براي جلوگيري از خستگي فراگير.24 C� 
و محتو.25 و انيميشن بامتن يعني كاربرد(اي درس دارد؟سازگاري گرافيك

)بحث زيبايي مناسب باشد.26انها جداي از
A�  B� C� 

و انتزاعي با كمك نمودارها، عكس ها، انيميشن.27 �A�  Bبيان مسائل پيچيده C� 
و فرمت پايدار.23 �A�  Bدارا بودن چهارچوب C� 



 سومفصل

و از راه دور  آزمايشگاههاي مجازي





 مقدمه-1-3

و . امروزه اينترنت به خاطر قابليت هاي فوق العاده، صرفه جويي در هزينه، زمان . در.
كاايجامعه جايگاه ويژه ربردها به طور پيدا كرده است، بطوريكه از اينترنت در اكثر
و پژوه. شودگسترده استفاده مي نآموزش هاي موجود با يز با بهره گيري از تكنولوژيش

ميتري نسبت به روشهاي متفاوتروش در فصول قبل. شوندهاي سنتي ارائه يا انجام
در ايران گرچه جهت ارائه دروس. در حد خوبي بيان گرديديادگيري الكترونيكي بحث 

و از طريق اينترنت تاكنون پيشرفتتئوري  ولي براي شدهحاصل هاي خوبي از راه دور
يا،هاارائه دروس آزمايشگاهي دانشگاه و امكان استفاده از راه دوربا بدين صورت

هنوز توسعه چنداني،ها جهت امور پژوهشي دانشگاهيان يا متخصصين صنايعآزمايشگاه
مي. نگرفته است صورت و متخصصين ضرورت اين مسأله ايجاب كند كه دانشجويان

وب هاي اجرايي تحت شبكه، كنترلهآشنايي با شبكه، برنام ) Web-Based(مبتني بر
كه.و غيره را بهتر درك كنند و شبكه اثبات در سال بايد توجه نمود هاي اخير اينترنت

و عمليات كرده . از راه دور هستنداند كه ابزارهاي قدرتمندي براي كار گروهي گسترده
و كنترل از راه دور در زمينه مانيتورهاي جديدي هاي اينترنتي، تكنيكدر واقع سيستم

مي. اندفراهم آورده تواند يك پروسه را هر چند دور به كمك يك كامپيوتر يك اپراتور
مزيت اين كار شامل مواردي. معمولي كه به اينترنت دسترسي داشته باشد، كنترل كند

و نظارت از راه دور سيستم هماز قبيل امكان تنظبم متخصصين كاري بينها، امكان
دحرفه و امكان قرار اي با همكاران ديگر كه از نظر جغرافيايي در مكاني دور قرار ارند،

و صنايع را در هر كجا كه تجارت يا ايمني هاي سخت افزاري آزمايشگاهدادن مجموعه ها
مياقتضا مي .نمايدكند فراهم
و معايب استفاده از شبكه فصل در اين به هايابتدا به بررسي مزايا  عنوان كامپيوتري

ميها سيستم بين كانال ارتباطي و نمونهپرداخته در هاي برنامه نويسياي از زبانشود
و از راه دورهامفاهيم آزمايشگاه به معرفيسپس. گردداين راستا معرفي مي ي مجازي

و كارآزمايشگاهدر ادامه به جايگاه. شودپرداخته مي و از راه دور  بردهاي هاي مجازي
ميآن و هايي از آزمايشگاهنمونه. شودها پرداخته كنترل از راه دور موجود در هاي مجازي

ميجهان  در همين راستا نگاهي اجمالي نيز به آزمايشگاه. شودنيز مورد اشاره واقع
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و از راه دور در حال فعاليت در دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز بعنوان اولين مجازي
. اني خواهيم داشتنمونه اير

 از راه دور هاي كامپيوتري بعنوان بستر ارتباطات شبكه-2-3
و تكنولوژي مخابراتي، فرصت هاي اخير رشد سريع شبكه در سال هاي مهم هاي ارتباطي
و كنترل (Real time) هاي زيادي در راستاي ارتباط بالدرنگو چالش ، مانيتوررينگ
هاي گوناگوني در اين راستا مورد بررسي قرار روش. ده استها از راه دور ايجادكرسيستم

و هم اكنون نيز در حال پژوهش با.دباشمي تحقيقو گرفته همواره انتخاب روشي كه
بر نياز صرف هزينه كمتر، ميتر مقبول آورده كند هاي را كه يكي از اين روش. شود واقع ها

در مبتني بر پيشرفت سريع شبكه مي هاي كامپيوتري و مانيتورينگ كنترل باشد، جهان
روش ضمن مزاياي مختلف از اين. باشدميي هاي كامپيوتر از راه دور تحت شبكه

هاي چرا كه در ابتدا مبناي طراحي شبكه. نيز برخوردار است هاي خاص خود پيچيدگي
و پيش بيني كامپيوتر تنها در جهت نياز براي انتقال اطالعات بين كامپيوترها بوده است

.ها ازراه دور لحاظ نشده بودصي در جهت تحقق هدف كنترل سيستم خا
هاي سنگين الزم جهت، هزينهانتقال داده يكي از مشكالت عمده هاي همواره در سيستم

و پياده سا و مديريت آن جهت ارتباط مناسب كاربرانزطراحي ي كانال مخابراتي
از. باشد مي و پياده سازي شده موجود، شبكه لذا اگر بتوان به طريقي هاي انتقال طراحي

حداينترنت استفاده كنيم ضمن گسترش همچون شبكه كامپيوتري جهاني  و مرز بي
و وسعت استفاده از به اين شبكه خاص، برد سيستم كنترل از راه دور به علت عموميت

ا مقدار بسيار زيادي در هزينه ز راه دور هاي پياده سازي سيستم كنترل يا مانيتورينگ
و پيشنهادي در اين روش. گرددميصرفه جويي در كليه فصلهاي مورد بررسي

مي هاي شبكه مي. باشدكامپيوتري قابل اجرا يكدتوان به عنوان مثال اين شبكه
WAN ياLAN يك يك،كارخانه صنعتيدانشگاه، خصوصي مورد استفاده در و يا

.شركت باشد
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ازاستفاد معايبو مشكالت-3-3 و شبكهه كامپيوتري اينترنت در كنترل
 دورراه مانيتورينگ از
يا هدف بسته به اينكه كانال استها از راه دور صرفا مانيتورينگ سيستم كنترل

متاسفانه در ابتدا مبناي. ها باشدمخابراتي مورد استفاده بايد حائز يك سري ويژگي
ش بهاي كامپيوتري تنها در جهت رفع نياهبكطراحي  راي انتقال اطالعات بينز
و پيش بيني خاصي در جهت ايجاد ويژگيكامپيوتر در ها بوده است  هاي مطلوب
از سيستم مي ها كنترل ذيال به برخي. نشده است كنند راه دور كه از اين شبكه استفاده

.گرددموارد اشاره مي

آنير زماني مساله تاخ-1-3-3 :و پويايي
: وجود داردي كامپيوتري دو نوع استاندارد در انتقال دادههاكلي در شبكه به طور

1-VCN )(Virtual Circuit Networks :ها در ابتدا يك مسير در اين نوع شبكه
و مي معين و تا پايان ارتباط اين مسير ثابت تضمين شده در انتقال داده مشخص شود

.ماندمي
-2 (Datagram Networks) DN :ميها دادهدر اين نوع شبكه توانند ها در هر زمان

و شبكه هيچ مسير منحصر به فرد رايمسيرهاي متفاوتي را از مبدا تا مقصد طي كنند
.كنددر حين ارتباط تضمين نمي

و ماهيت  بودن اين شبكه، امكان ايجادDNبا توجه به توپولوژي پيچيده شبكه اينترنت
و دريافت بستهمسيرهاي گوناگون با تاخيرهاي متفاوت در هن هاي اطالعات گام ارسال

اس. وجود دارد هاي مختلف متغيرت تاخيرروي يك مسير مشخص در زمانحتي ممكن
هاي مورد نظر ما نيستند، سيستمچرا كه تنها كاربران استفاده كننده از اين شبكه،باشد

ما لحظه ممكن است هزاران كاربرهردرو ك در منطقه بنابراين. ننداز اين شبكه استفاده
به پويايي هاي مشترك دائما در حال تغييراست كه اين مسئله منجر ترافيك در گذرگاه

ميتاخير در ارسال داده  مي.شود ها دهد كه اين مشكل زماني خود را بيشتر نشان
باشد در اين حالت شبكه خود به صورت) Remote(كنترلر به صورت از راه دور 
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ت و قسمتي از مدار كنترل را به سيستم كنترلي اعمال پيچيدگي بيشتريلقي مي شود
. كندمي

و دريافت داده-2-3-3 :ها مساله عدم تضمين حداقل نرخ ارسال
و ح متغير در اين شبكه، تاخير با توجه به ترافيك اقل نرخ ارسالدامكان تضمين كردن

مشكل با بررسي آماري است اين شايان ذكر.وجود ندارد قطعيها بطورو دريافت داده
و انتخاب سخت افزارهاي مناسب، ترافيك منطقه صيصختدر جهت مدل كردن آن

ميدزيا تاحدو استفاده بهينه تر از ظرفيت شبكه پهناي باند بيشتر باشدي قابل حل
.شود متفاوتي هاي منجر به متحمل شدن هزينه تواندمي ولي

بب-3-3-3 و و دريافت منظم از ها در سيستما اطمينان دادهررسي ارسال هاي
 راه دور تحت شبكه

بودن اين شبكه، امكان دريافت نامنظمDNو ماهيتا با توجه به مسئله تاخير پوي
هاي قبلي فرستاده دادهاز كه ديرترايبه اين ترتيب امكان دارد داده.ها وجود داردداده

د دارد كه داده به داليل وجوهمچنين اين امكان. شده است زودتر به مقصد برسد
هاهاي اطالعاتي بستهمسئله سرگرداني(مختلف ـ تكرار بسته به) ...و درشبكه هرگز

استه در شبكه، همچون داده دريافتي داراي خطا براثر وجود عوامل ناخو مقصد نرسد يا
در شبكهدر نويز باشد و مشخص هاي كامپيوتري نظير اينترنت جهت ارتباط بهينه

و دريافت اطالعاته و پيغامنگام ارسال ها تحت عنوان پروتكل، از يك سري قواعد
مي در شبكه ارتباطي در. شود استفاده و معايبي كه هريك به نوبه خود داراي مزايا
ميسيستم و مانيتورينگ از راه دور تحت شبكه ذيال به اين موضوع.باشد هاي كنترل

.گردداشاره مي
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و-4-3-3 و قابل اطمينان داده ارسال  TCP/IPها تحت پروتكل دريافت منظم
 

بر هاي كنترلي ويژه ها از مبدا به مقصد، پيامدر اين سرويس ضمن ارسال داده اي مبني
و صحت دريافت داده ميدريافت ها همچنين گيرنده، نظم داده. گردد ها براي مبدا ارسال

ميهاهصورت نياز مجددا آن دادرا بررسي كرده در بديهي. كند را از فرستنده درخواست
 هاي كنترلي براي صحت ارتباط، زمان انتظار فرستنده براي است بدليل ارسال داده

و(Acknowledgement) دريافت رسيد صحت دريافت گيرنده ارسال مجدد بعضاً،
و از سرعت، هايي كه در آنها خطا رخ داده است داده سيستم مقداري از زمان تلف شده

و متاسفانه اين پروتكل كارهاي ديگري را نيز بصورت كنترل از راه دور كاسته مي شود
ود كه مطلوب كارهاي كنترل از راه دور تحت شبكه نمينده خودكار انجام مي از باشد

و سرعت كار مي فرستنده در صورت احساس عدم توانايي نخست اينكه. كاهد راندمان
را گيرنده با نرخ ارسالي مي داده، سرعت ارسال فرستنده درصورتو همچنين كند كم

كند احساس ترافيك در مسير ارسال داده به گيرنده از فرستادن اطالعات خودداري مي
هاي راه دور از طريق شبكهاز كنترلي هاي يك از اين دو ويژگي براي سيستم كه هيچ

و هر دو باعث كاهش راندمان  مياينترنت مطلوب نيست در صورت. شودو سرعت
و دريافت همواره بايد به دنبال راهي براي گريز از ترافيك  انتخاب اين پروتكل در ارسال

با بود سنگين شبكه و كه اين امر  اختصاص پهناي باند كافي ارتقاء سخت افزاري شبكه
مي تا حدود زيادي ل استفاده از اين پروتكل در مواردي كه نياز به ارسا.شود ميسر

و صوتمواردي مانند(شود تضمين شده اطالعات نيست توصيه نمي در.)ارسال تصوير
هاي ياد شده ندارند هايي كه تاكيدي بر ارائه سرويساستفاده از پروتكل صورت اين

و در سيستم هاي متداول به ذكر است اكثر روش الزم. شوندتوصيه مي هاي كنترل
بدليل  TCP/IP از پروتكل)Web Based Control: مانند(مانيتورينگ شبكه 

و نظم  مي دريافتضمانت از صحت گيرد كه بصورت خودكار توسط اين پروتكل انجام
.دكنن استفاده مي
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)UDP  )Unreliable Data Transfer پروتكل-5-3-3
ها را ارسال صرفا داده. دهد اين پروتكل هيچ گونه سرويس وتضمين خاصي ارائه نمي

 TCP/IPبديهي است اين پروتكل از سرعت بسيارباالتري نسبت به پروتكل.كند مي
و تنها مسئله آن عدم اطمينان از و برخوردار است نظم دريافت دادها درگيرنده صحت

و مي در باشد وسيستم ديگرخصوصيات نامناسب از هاي كنترل راه دور مانيتورينگ
.ندارد شبكه را

) Proprietary( پروتكل هاي اختصاصي-6-3-3
هاي هاي كنترل از راه دور تحت شبكههاي خاص نيز براي سيستمامكان تعريف پروتكل

در عوضو وجود دارد كه از پيچيدگي طراحي باالتري برخوردار هستندي كامپيوتر
ازها از مزاياي اين سيستم. قابليت انعطاف باالتري دارند :عبارتند

وشخص امنيت باالتر بدليل- الف از آگاهي عدمي بودن و استاندارد عموم ارسال روش
.پروتكلدرهاو دريافت داده

و تركيب مزاياي-ب .مختلف استاندارد هاي سرويس امكان استفاده
ي ارائه داد كه در آن از يك مسير اختصاص مي توان يك پروتكلعنوان مثال به

بر استفاده اختصاصي در حين ارتباط و يا ها نياز در آن رسيد دريافت داده حسبشود
)Acknowledgment (حذف شود.

و مانيتورينگ از راه دور تحت شبكهگرچه اجراي سيستم هاي كامپيوتري با هاي كنترل
 هاي مختلفي امكان پذير است ولي استفاده از تكيه بر مباني فوق الذكر به روش

ور سيستمنسبت به ساي)Web(هاي عملياتي از طريق وب قابليت هاي كنترل
ومانيتورينگ از راه دور  هاي كنترل در واقع سيستم. سهولت بيشتري دارد متداولتر بوده

مي TCP/IPهاي عمومي چون كه از پروتكلو نظارت تحت وب  كنند ضمن استفاده
از تري را از سيستم بهره برداري ساده از مزاياي اين پروتكل امكان استفاده آسان كنترل

مي راه درنده دور به ما گر هر كجا كه باشد تنها با داشتن يك جستجود چرا كه كاربر ما
ازوب مي قادر به اتصال به سيستم كنترل و. باشد راه دور ما از طرفي ابزارها

و قابل فهمهاي مبتني بر وب براي غالب كاربران شناخته شدهدستورالعمل  تر تر
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ها نيز داراي معايب خاص خود همچون مشكلتمبديهي است اينگونه سيس. باشدمي
و كمبود سرعت در بعضي موارد خاص مي باشند كه راهكارهايي براي بهبود اين امنيت

.مشكالت وجود دارند
 از طرف ديگر امروزه كنترل به كمك كامپيوتر به صورت گسترده در صنعت استفاده

تا. مي شود كنترل بر اساس شبكه كامپيوتري كاربردها از كنترل بر اساس يك كامپيوتر
مي. محلي متغيرند هاي متداول قدرتمندي توانند با استفاده از نرم افزاراين كنترل ها

 نيز انجام شوند كه در ادامه به آنها پرداخته LabVIEWيا MATLABمثل
. مي شود

و از راه دور-3-3 و مباني آزمايشگاههاي مجازي و كاربردها
 ضرورتها
ميالدي توسط شركت تگزاس 1980زار دقيق مجازي از اواخر دهه مبحث اب

اينسترومنتس كه يكي از بزرگترين توليد كنندگان تجهيزات ابزار دقيق در جهان مي 
در. باشد مطرح گرديد و بهتر نرم افزار هدف اصلي آن شركت بكارگيري هر چه بيشتر

دق. راستاي كاربردهاي تجهيزات ابزار دقيق بود  Virtual(يق مجازي ابزار
Instrumentation (از به معناي استفاده از محيط هاي نرم افزاري، به جاي استفاده

و كنترل متغيرهاي مختلف مي باشد و وسايل فيزيكي مرسوم جهت اندازه گيري . ابزار
و كارت هاي تبادل داده جهت ارتباط با كامپيوتر تنها ابزار فيزيكي مورد نياز، نرم افزارها

و. در محيط هاي زمان حقيقي است با استفاده از فنĤوري محيط هاي مجازي، مهندسين
و هزينه كيفيت محصوالت را با حداقل متخصصين مي توانند با صرفه جويي در وقت

. هزينه افزايش دهند
و اينترنت بحث آزمايشگاه و كاربرد شبكه هاي متعاقب آن در يك دهه گذشته با توسعه

و از  به موضوع آموزش90در اواخر دهه. راه دور مورد توجه قرار گرفته استمجازي
و كاربرد آزمايشگاه مجازي پرداخته شده است تجهيزات مجازي از طريق. مبتني بر وب

و تنظيم آن ميفراهم آوردن يك مدل جديد ساختاري از فرآيند به تحليل . پردازندها
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و طراحي سيستمتوسعه اين امر با پيشرفت تجهيزات كامپيو هاي تري، شبكه ارتباطي
مي. باشدنرم افزاري ميسر مي شوند كه يك محيط مجازي براي انواع اين عوامل باعث
و استفاده هاي مجازي دنيا در اولين آزمايشگاه. هاي مختلف در دسترس باشدكاربردها

سا Edinburghو دانشگاه آلمان)Bochum( دانشگاه بوخوم  1996ل انگلستان در
از. تاسيس گرديد هاي مجازي، موضوع امكان انجام آزمايش از ارائه طرح آزمايشگاه بعد

هاي اوليه مي توان به راه دور نيز بتدريج مورد توجه ويژه قرار گرفت كه بعنوان نمونه
و يا امكانات آزمايشگاهي از راه دور اشاره نمود به نيز اخيراً. آزمايش مدارهاي آنالوگ

و تحليل سيستم موضوع . هاي كنترل از طريق وب پرداخته شده استو امكانات طراحي
و نظارت از طريق شبكه چالش هاي جديدي را مطرح از طرف ديگر هرگونه عمل كنترل

و يافتن راهكارهاي مقابله با آن چالشمي ها از اهميت زيادي نمايد كه شناخت آنها
.برخوردار است

كهي از راه دور در مقايسه با آزمايشگاههامزيت ويژه آزمايشگاه هاي مجازي اين است
و اين امر براي او كاربر مي تواند از طريق اينترنت با فرآيندهاي واقعي ارتباط برقرار كند

در آزمايشگاه. جذاب تر از استفاده از محيط هاي شبيه سازي شده نرم افزاري مي باشد
رااز راه دور كاربر مي و تواند آزمايش و پارامترهاي كنترلي آن را تغيير دهد انجام داده
و داده .ها را از طريق شبكه دريافت كندنتيجه را ببيند

و از راه دوركاربردهاي آزمايشگاه-1-3-3 هاو ضرورت هاي مجازي

الكترونيكي، بلي گفته شد امروزه با پيدايش آموزشقهاي همان طور كه در بخش
و يادگيري نياز به وجود امكانات فيزيكي بسيار براي امر تصورات قبلي در زمينه آموزش

و و آموزش عالي دچار تحول يط مجازيمح.است دگرگوني جدي شده در سطح عمومي
اطو اينترنت يكي از جالب ميترين دستاورد هاي تكنولوژي محيط مجازي. باشدالعات

و كارت افزار استفاده از نرم در واقع يك محيط غير فيزيكي است كه در اين محيط با
و در نتيجه نياز چنداني به تجهيزات تبادل داده مي توان يك پروسه را كنترل كرد
مي. باشدفيزيكي نمي و از راه دور توان گفت كه آزمايشگاهدر حال حاضر هاي مجازي
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و در عين حال فرصتونهنم  هاي ارزشمند جهت اي جامع از چالش پيش رو
و در عين حال گسترش دامنههصرفه جويي و آموزش اي اقتصادي در بخش صنعت

و انجام آزمايش وسيعي از عالقمندان كه از نظر فيزيكي ها براي قشردسترسي به آموزش
ميدر نقاط مختلف شهر، استان يا كشور حضور دارند را فر هم. آورداهم به اين صورت

مصرفه جويي و تبادالت علمي بيشتر و هم زمينه براي عدالتيهاي اقتصادي گردد
شداجتماعي فراهم و از راه بر همين مبنا كاربردهاي آزمايشگاه. تر خواهد هاي مجازي

.گردددور با وضوح بيشتر مورد بحث واقع مي
ها را فراهم آوردن توان بزرگترين هدف گسترش اينگونه آزمايشگاهدر نگاه كلي مي

ازف مورد نياز دانشگاههاي مختلمحيط مناسب انجام آزمايش و بخش صنعت ، دبيرستان
و از طريق اينترنت يا شبكه و نيز بصورت مجازي در هاي اينترانت بصورت واقعي راه دور

ماين آزمايش. نظر گرفت دري توانند در راستاي اجراي برنامهها هم و هم هاي آموزشي
و مراكز راستاي ارزيابي يا اجراي عملي نتايج تحقيقات در دوره هاي تحصيالت تكميلي

و توسعه صنايع بكار گرفته شوند . تحقيق
ميدر بخش آموزش كشور راه اندازي اين آزمايشگاه :تواند موجبها

هاي ها، يا دانشگاهبراي دبيرستان(هاي آزمايشگاهي انجام صرفه جوئي در خريد دستگاه�
ار) متعدد .ائه شودگردد بنحوي كه با تعداد كمتر خدمات بهتري

هاي با برخي هاي خوب موجود در برخي دانشگاهبرقراري امكان استفاده از آزمايشگاه�
هاي خوب براي ساير دانشجويان يا دانش آموزان حاضر در ساير نقاط شهر با ساير دبيرستان
.هاشهرستان

و دانش آموزان از آزمايشگاه� مامكان استفاده هر چه بيشتر دانشجويان تر ناسبها در ساعات
و جذاب و اجراي چند رسانه هايتر محيطشبانه روز همراه با دريافت توضيحات بيشتر اي

.آزمايشگاهي براي درك بهتر مفاهيمهاي نوين شيوه
ها به ايجاد صدمات كمتر به تجهيزات گرانقيمت آزمايشگاهي بعلت امكان انجام اوليه آزمايش�

و سپس اجراي و) از راه دور(عي آزمايش در محيط واق دفعات زياد در محيط مجازي با دانش
و با خيال راحتترتجربه .اي بهتر

توان به در بخش صنعت كشور هم عالوه بر مزاياي فوق الذكر براي بخش آموزش مي
:مزاياي زير اشاره نمود
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هز� و آزمايشگاهي بدون و ذهابامكان آشنا كردن پرسنل با مفاهيم عملي و يا اياب  ينه زياد
.پرسنل

و نيز كنترل بسياري دستگاه� و تجهيزات از راه دور بدون نياز به امكان نظارت بر عملكرد ها
.حضور پرسنل متعدد در محل اصلي

و كنترل از راه دور دستگاه� هايي كه بنحوي براي حضور پرسنل خطر امكان نظارت بر عملكرد
و تلفات جاني بهمراه داشته و ممكن است صدمات .باشد زا هستند

و يا شبيه سازي در راستاي درك بهتر از امكان انجام بسياري آزمايش� ها بصورت مجازي
.هانتايج ممكن قبل از سرمايه گذاري يا قبول هزينه اجراي عملي آن آزمايش

امكان استفاده از منابع آزمايشگاهي صنايع مختلف از طريق همكاري مشترك بين صنايع�
.هر صنعت در محل صنعت ديگر بدون نياز به حضور پرسنل 

هرموجب صرفه جوييقطعاً موارد فوق الذكر� و رشد علمي چه بيشتر قشرهاي هاي اقتصادي
و صنعتي خواهد شد هايي امكان آزمايشگاه همچنين با تشكيل چنين.مختلف دانشگاهي

.ارتباطات بين المللي با ساير كشورها بهتر برقرار خواهد گرديد

درهآزمايشگاه-4-3 و كنترل از راه دور موجود اي مجازي
 جهان

و هاي آزمايشگاهجهت آشنايي هر چه بيشتر با ويژگي و از راه دور هاي مجازي
ميهايي از اين آزمايشگاهبردهاي آنها به نمونهركا . گرددها اشاره

 آلمان)Bochum( آزمايشگاه مجازي دانشگاه بوخوم-1-4-3
ار خود را شروعك 1996اه بوخوم آلمان است، از سال اين سايت كه مربوط به دانشگ

مآزمايش. كرده است ميوجود در اين سايت به صورت انميشنهاي . باشندهاي گرافيكي
از در واقع اين. تر خواهد بودها براي كاربر ملموسبه همين علت آزمايش سايت يكي

اما متاسفانه با وجود.هاي مجازي موجود در جهان استهاي آزمايشگاهبهترين نمونه
هاي موجود ارائه نشده كه كاربر را العات كافي در مورد تئوري آزمايشتمام اين مزايا، اط

ميبراي انجام آزمايش هاي اين براي استفاده از قابليت ضمناً.كندها با مشكل مواجه
نصيآزما .ب نمايدشگاه الزم است كاربر در ابتدا چند نرم افزار روي روي كامپيوتر خود
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اين. ها معرفي شده استافزارهاي الزم براي اجراي آزمايشدر ابتداي ورود به سايت نرم
 ,Netscape Navigator,Plugins and Java Applet:نرم افزارها عبارتند از

MATLAB,Simulink يك . SGI Cosmoplayer مانند VRML pluginو
ها در چهار قسمت آورده آزمايش. ها را انجام دادتوان آزمايشپس از نصب نرم افزارها مي

ميشده باشد، قسمت دوم خود اند، قسمت اول محيط مجازي آزمايشگاه مربوط به پروسه
و قسمت سوم پروسه در محيط آزمايشگاه را نشان مي دو. دهدپروسه، در قسمت چهارم

اآزمايش.پروسه جالب شبيه سازي شده است  Ball and:زهاي اين سايت عبارتند
Beam،Three Tank،Gyro Pendulum ،VTOL )در قسمت).3-1 شكل

RSVL  مي و زمان توان آزمايشكه اخيرأ به سايت اضافه شده، هايي را بصورت واقعي
هاي اين قسمت بايد درخواست براي انجام آزمايش. انجام داد) Real Time( حقيقي

Username وPassword نمود، پس از گرفتنIDشدمي . توان وارد محيط آزمايش
ميبا گزارش كاملي از آزمايش ارائه شده موجو PDFيك فايل باد باشد، كه

download  مي توان اطالعات كاملي در مورد نحوه انجام آزمايش به دست كردن آن
).3-2 شكل(آورد 

و زمان حقيقي دانشگاه3-1 شكل  Bochumصفحه اصلي سايت آزمايشگاه مجازي
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 John Hopkinsآزمايشگاه مجازي دانشگاه-2-4-3
ها اين آزمايش. هاي مختلف وجود داردهاي متعددي در زمينهدر اين سايت آزمايش

و  ها به وسيله نرم آزمايش. علوم پايه ارائه شده استبراي دانشجويان مهندسي
بهبراي دسترسي به آزمايش. نوشته شده است Javaافزار  Internetها كافيست كاربر

Explorer 3.0 به باال دسترسي داشته باشد.Netscape3.01  مي تواند به باال هم
بهعالوه بر اين برخي از آزمايش. براي اين منظور استفاده شود  MPEG Viewer ها

با وارد شدن به محيط آزمايش، ابتدا توضيحاتي در مورد).3-3شكل( نيز نياز دارند
ا و معادالت سيستم داده شده استپروسه، پارامترهاي مورد پس از آن روش. ستفاده

و در انتها چندين سوال در مورد آزمايش مطرح مي - انجام آزمايش به اختصار ذكر شده
و دشوار قابل اجراست. شود . آزمايش در سه مود تمرين، آسان

و زمان حقيقي دانشگاه  RSVLقسمت3-2 شكل  Bochumآزمايشگاه مجازي
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كه John Hopkinsصفحه اصلي سايت آزمايشگاه مجازي دانشگاه3-3شكل
و مهندسي داردآ .زمايشهاي متنوعي جهت علوم پايه

 Tennessee Chattanoogaآزمايشگاه مجازي دانشگاه-3-4-4
 LabVIEWكار خود را آغاز كرده با استفاده از نرم افزار 1995اين سايت كه از سال

مي Onlineصورت هاي مجازي را به آزمايش هاي موجود در اين آزمايش. دهدارائه
و فشار: سايت عبارتند از .ولتاژ، درجه حرارت، سرعت، ارتفاع سطح آب، دبي جريان

ميانجام آزمايش ابتدا يكي از سيستمبراي كنيم، در مرحله بعد از بين توابع ها را انتخاب
 Step,Ramp,Pulse,Constant,Sine,Custom, Relay, يكي را به عنوان

مي. ورودي به سيستم مي دهيم . كنيمهمچنين در اين قسمت نوع كنترلر را مشخص
در. كنيمپس از انتخاب نوع ورودي، پارامترهاي تابع ورودي را به صورت عددي وارد مي

يش، پارامترهاي مربوط به مرحله بعد متغيرهاي ديگر از جمله مدت انجام آزما
درا  Setpointكنترلر،  Setpointو همچنين زمان تغيير Setpointوليه، مقدار تغيير

مي  مي. كنيمرا تعيين . توان تغييراتي در خود سيستم نيز اعمال كرددر برخي موارد
با اندازه مختلف را مي توان براي انجام آزمايش كنترل ارتفاع آب انتخاب هايمثأل تانك

. كرد
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 آمريكا)Oregon(اه ارگانآزمايشگاه مجازي دانشگ-4-4-4
آمريكا است كه براي انجام Oregonاين سايت مربوط به بخش فيزيك دانشگاه

هاي اين سايت بيشتر آزمايش. باشدمي Javaهاي آن تنها نياز به نرم افزار آزمايش
و علوم پايه است سايت شامل پنج قسمت كلي. مربوط به مطالب پايه اي فيزيك

Astrophysics ،Energy & Environment ،Mechanics،Tools و
Thermodynamics 3-4شكل( باشدمي.(

 Oregonصفحه اصلي سايت آزمايشگاه مجازي دانشگاه3-4شكل

و كنترل از راه دور دانشگاه شيراز-5-4-4  آزمايشگاه مجازي

و كنترل از راه دور دانشگاه شيراز  طراحي اوليه آزمايشگاه مجازي
)http://www.aasafavi.com/virtual/(ش 2003در سال در. وع گرديدرميالدي
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و گرايش كنترل دانشكدههاي موجود در سايت بيشتر مرتبط با حال حاضر آزمايش برق
ميدر زير به بخش).3-5شكل(است  .پردازيمهاي مختلف اين سايت

 مقدمه
و كه شامل مطالب در زمينه آشنايي با محيط مجازي، آشنايي با آزما يشگاه مجازي

و آشنايي با كنترل است بهآزمايش.كنترل از راه دور دو دسته هاي موجود در سايت كه
و آزمايشكلي آزمايش ميهاي زمان حقيقي . شودهاي مجازي تقسيم

 هاي مجازيآزمايش
آزمايش كنترل مجازي سرووموتور در محيطدو حال حاضر در اين آزمايشگاه مجازيدر

MATLAB  همچنين در محيطوLabVIEW  مي اما در آينده كنترل. باشدموجود
شدمجازي پروسه .هاي مختلف ديگر نيز به اين بخش اضافه خواهد

 هاي زمان حقيقيآزمايش
و كنترل از پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه خدمات اينترنتي، امكان مانيتور كردن

هاي كنترل از آزمايشگاه امر منجر به ايجادآورده كه اين راه دور يك سيستم را به وجود
ز. راه دور متعددي در سراسر دنيا شده است روش مينه آموزشي گرچه شبيه سازيدر

مفيدي است ولي براي اين كه دانشجويان بتوانند ديد عملي بهتري از مطالب آموخته 
صها اقدام به ايجاد آزمايشگاهه داشته باشند بسياري از دانشگاهشد از. اندنعتي نمودههاي

اي مورد به صورت گسترده Computer Basedطرفي ديگر امروزه در صنعت، كنترل
اين امر در ساير موارد آزمايشگاهي با استفاده از نرم افزارهايي. گيرداستفاده قرار مي

. مناسب امكان پذير است  DAQو يك كارت LabVIEWو  MATLABمانند
موآزمايش جود در سايت شامل چهار آزمايش كنترل سرووموتور در هاي زمان حقيقي
، كنترل روبات در LabVIEW، كنترل پروسه حرارتي در محيط LabVIEWمحيط 

هاي هاي مذكور، پروسهعالوه بر آزمايش. است LabVIEWو MATLABدو محيط
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و اجرا مي ميديگري نيز در دست بررسي . شوندباشند كه به زودي در سايت ارائه
ازنمونه3-12لشك مي اي از اجراي يك آزمايش .دهدراه دور در اين محيط را نشان

 صفحه اصلي سايت آزمايشگاه مجازي وكنترل از راه دور دانشگاه شيراز3-5شكل
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 واحد تحريك�

:قسمت اصلي مي باشد5اين واحد متشكل از
آنDCولت24موتور الكتريكي.1 .است rpm 3000كه سرعت نامي
مي.2 .كندتاكوژنراتور كه ولتاژي بر اساس سرعت موتور توليد
مي30/1جعبه دنده كه با نسبت دور.3 .دهدسرعت را كاهش
و.4 و موقعيت زاويه اي محور خروجي موتور را ديسك خروجي پتانسيومتركه سرعت

.دهدنشان مي
.واحد بار كه يك سيستم ترمز مغناطيسي است.5
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و مدل الكترومكانيكي سروو موتور3-6 شكل )روش كنترل آرميچر(شماي واقعي
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 واحد آموزشي سروو�

:قسمت اصلي مي باشد6اين واحد متشكل از
ور.1 بر+15تا-15ولتاژي بين ودي كه پتانسيومتر اساس موقعيت پتانسيومتر ولت را

ميBدر نقطه) Dial Input(ورودي  .كندتوليد
مي.2 و فيدبك فراهم .كنندمدارهاي كنترلي كه كنترلرهاي مختلفي در مسير پيشرو
3.Pre-amplifier كهServo-amplifier مي .كندرا با ولتاژ تقويت يافته تغذيه
4.Servo-amplifier كه ولتاژPre-amplifier را براي تغذيه سيم پيچ آرميچر

.كندموتور فراهم مي
،شكل تاكوژنراتور،جعبه دنده،اشكال مربوط به واحد تحريك شامل شكل موتور.5

و بار . پتانسيوتر خروجي
مي.6 .دهدآمپرمتر كه جريان موتور را نشان

و كنترل مجازي در محيط  LabVIEWشبيه سازي
 بخش مجازي دستگاه شبيه سازي شده در شكل شماره) Front Panel(صفحه جلوي

و شكل مربوطه نه تنها دستگاه سروو. نشان داده شده است7-3 البته در اين مرحله
آموزشي شبيه سازي شده است بلكه ساير تجهيزات آزمايشگاهي از قبيل سيگنال 

و تمامو غيره نيز شبيه سازي شده PIDه ژنراتور، اسيلوسكوپ، جعبه كنترل كنند اند
ميداده و نمايش در محيط كامپيوتري و نتايج قابل ذخيره .باشندها
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 طراحي محيط مجازي�

مي3-7 با توجه به شكل شماره بخش فرعي زير11شود كه اين قسمت از مشاهده
:تشكيل شده است

و پيچ) Trigger(د آتش اين ورودي شامل كلي):Manual Step(مرحله دستي.1
آمدهAيك پله در نقطه) Trigger(با زدن كليد آتش. باشدتنظيم مقدار دامنه پله مي

ميGو با اتصال به نقطه  .كندآن را به سيستم اعمال
ي مدرج است كه با ورودي شامل يك صفحهاين):Input Dial(اعمال ورودي.2

اچرخاندن آن بسته به موقعيت زاويه مياي ولت+15تا-15بينDCتوان ولتاژيش
كBدر ترمينال   ورودي به سيستم اعمالEد كه با اتصال آن به ترمينالرتوليد

.شودمي
اين مولد قابليت توليد چهار نوع سيگنال):Signal Generator( مولد سيگنال.3

ف. را داردايو دندانه ارهمثلثي،مربعي،سينوسي و ركانس سيگنال مورد نياز مقدار دامنه
.بايد توسط كاربر از منوهاي مربوط موجود در جعبه تنظيم شود

مي):Input Type(نوع ورودي.4 تواند نوع ورودي مورد با استفاده از اين منو كاربر
.نظر خود را انتخاب كند

مي:مدارهاي كنترلي.5 توان سه نوع كنترل كننده در سيستم سروو موتور آموزشي
از:فاوت در مسير پيشرو ايجاد كردمت اين كنترل. خارجيP،PI،Iكه عبارتند

مي Feedback Selectorها از طريق منوي كننده .شوندفعال
،Error-Amplifier،Pre-Amplifierدستگاه سروو شامل:هاتقويت كننده.6

Servo-Amplifier عبهر يك از اين تقويت كننده.باشدمي وري را با ها سيگنال
.كنندضريب مخصوصي تقويت مي

و يا توان از خروجيميوبراي كنترل عملكرد سيستم سرو:فيدبك.7 هاي تاكوژنراتور
به كمك منوي.خروجي براي برقراري يك حلقه فيدبك استفاده كرد پتانسيومتر

Feedback Type مي توان سيستم كنترل موقعيت)Control Position (يا و
.و يا هر دو را انتخاب كرد) Speed Control(ت كنترل سرع
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بدون نياز به سيستموبه سرو) Disturbance(بار يا اختالل براي اعمال: بار فوكو.8
شبيه)فوكوي( از بارمي توان،دستگاه واقعيتعبيه شده روي واقعي ترمز مغناطيسي

و مقدار آن با خطي يا غير خطي بودن بار توسط كاربر. كردسازي شده استفاده  تعيين
اين در حالي است كه در سيستم كنترل كننده واقعي تنها اثر.ودپيچ مربوطه تنظيم مي

.بار غير خطي ناشي از ترمز فوكو قابل بررسي است
  PIDكنترل كننده طراحي شده براي اين قسمت يك كنترل كننده: كنترل كننده.9

م. است كه ضرايب آن در دست كاربر است تواند همزمان با در نظر گرفتن پاسخيكاربر
اين.اي تنظيم كند كه به بهترين پاسخ ممكن دست يابدرا به گونهآن ضرايب،سيستم

و بعنوان تجهيزات جانبي خريداري يا  قسمت روي اصل دستگاه سروو واقعي نيست
.شوداستفاده مي

مي: اسيلوسكوپ.10 وردر قسمت اسيلوسكوپ كاربر و،خروجي،ورديتواند شكل موج
و. سيگنال خطا را ببيند مي انتخاب اينكه كاربر سيگنال خطا با،خواهديا خروجي را

مي Scopeاستفاده از منوي نوع نمايشها نيز در اين قسمت قابل تعيين. گيردصورت
.باشدمي
و خطا همزمان با تغيير پارامترهاي دستگاه يا كنترلر،معادالت خروجي:معادالت.11
.ترلر در اين قسمت قابل مشاهده استكن
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 شرح يك آزمايش نمونه�

���� �
��� )(e.g.: Manual Step ��
� V)( aH	 � Y�=�(� "!)��� )�� �� ��
 ���( ��)� ������)e.g.: P-Controller (�� �� ��R���M5 .V)( �> ��%� ���
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�>
�<� "� #%��e �$�%�	Boolean3 +Boolean4 +Boolean5
�,�� �,�� .
'�
�2 V)()e.g.: Speed Control (�� �� ��R���M5 .���)�%(��@ ��
3�P2E-! ��

�� R�S�B "!)��� 4����� R���)e.g.: P2=20% .( �� "��(�� �� Run ��R��� .
f�@Manual Step  ��)=�� ��
3� "� ��)e.g.:1 (
�<� � ���� R�S�BTrigger �� ��
R�(� .��� �� #�� #	� ��� "3<  ��
� .���$, GD, �� �)B��(d )��B ����8ghi�
��
���), .�� ����8 ��� ������ #	� "� �� G�
-B N��B ��)B :��#%�( ���� "� R�(��

R�%�	 ����� "��� �>+�� �(��� #��_ ����� j�@
,��+���$, GD, �� #%�( ����
ghi+k.l#	� "�(�_+�(��� #��_ ��������m/o��
3� ���+��I�k.olm "-	�/� "�(�_
���), .�� #	
� ���� "� ����8 R�%3B �� M�( ���� J��Z ��
3� "� "�)B �� "� 
��

 ����o#��+i.o�), �� "-	�/� .�I&�� ����	� G�
-B N��B ��)B �� ]�� ��$> "�
��� Y�%  �� .�B "� �I&�� R�%�	 � �
, ��	 "�-, R�%�	 G�
-B N��)B �� J�B

�
, ���� 4��$( ��� Qe��I�
(�:

1175.0
1028.3

+s

1175.0
15.2
+s

 خروجي تاكوژنراتور سيستم شبيه سازي شده3-8شكل



 از راه دورو هاي مجازي گاهآزمايش: فصل سوم

 LabVIEWكنترل زمان حقيقي در محيط

3-9 قسمت كنترل زمان حقيقي سيستم در شكل) Front Panel(صفحه جلوي
و شكل مربوطه اگرچه تمام فرمان البته.نشان داده شده است و در اين مرحله  ها

ها با ارتباط مستقيم كامپيوتر با دستگاه سروو آموزشي ايجاد شده است اما گيرياندازه
امكان استفاده از ساير تجهيزات آزمايشگاهي شبيه سازي شده از قبيل سيگنال ژنراتور، 

مي PIDاسيلوسكوپ، جعبه كنترل كننده  و تمام دادهو غيره ميسر و نتايج قابل باشد ها
و نمايش در محيط كامپيوتري مي .باشندذخيره

 طراحي محيط زمان حقيقي�

4=������ �� "� Q��1B ��� �� #	� ���� .�/� 
�(�$> M�( .�/� ��� �	�	� �> 
�� ���1�	� �I&�� ����	� �� �
, ��	 "�-, ���	 �� "��), .���� .	)B �>

��� "��(��� �� �� E��! �� aH	�� ��$U� ����	� "� ���� ���-B Q�
(), .����8 ���(�
 ������ R�%�	�� E��! ���� ��� "��(�� "� ���� ���-B Q����5 .���b$> 

�� ����8 �� ��)BError-Amplifier �� �� '$� "� � �)$( #2���� �� �78 �����	
 �
��� ����� E��!PID �� �)�)� �
, ��	 "�-, � 
��)B �� ����� �����	 "��(��

��� ��$U� �I&�� ����	� "� ������ .� ���8p #�<��& #$%& ��� �� �)�)� q)D	)<�	�
�����	 ������� M�( �>����8 �)B��(d )��B+���)�%(��@ ����8+������ ����8� �78

���� �� .�� �)�)� �
, ��	 "�-, �)B��(d �����	 ���b$>�� M�( 
(�)B)B
�)� 
(�

,�� �I&�� R�%�	 ��� F�e �����	.
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در 3Front Panel-9شكل قسمت زمان حقيقي دستگاه سرووي شبيه سازي شده
.LabVIEWمحيط 

 شرح يك آزمايش نمونه�

���� �
���)(e.g.: Input Dial �� Y�=�(� "!)��� )�� �� ��R��� .'�
�2 V)(
)e.g.: Position (�� �� ��R���M5 ."��(�� ���� �� Q��� E��! �� �����	 +DAQ "�

�� �� "��(�� "� ����8 M�( � �78 �����	 � �
, ��$U� �)B)� ���	 ����	����5 .���
�����	
��%> #��� G��& q)D	)<�	� �� �> .����8 �I&�� ����	� �� �� ���� +
��-(���
�� .M�( "��(�� .�/� �����PB �� f�@Input Dial+@M�( ����8 ���)�%(��

�� ���PB ���
(� ��$> "��� ��-(� W��� �� ���� � 
�� 
��$()GD, okhi.(#��
 "� �������� ��� F��(� ���� �
>���CD�), "I���� Y��� #	)�@.
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GD,okhi�,�)�� ���	 ����	� �3�3  ���� ����� 

)از طريق شبكه( كنترل از راه دور


����2 r� � ��! ��"D-, #/B � ��� ��� ��web F�( 
�����( "s #	� ���>��M2�
,�� ��� Q��O)[8 �����
:

و دقت• و انتقال داده زيادسرعت ها در پردازش
و انتقال داده• ها امنيت در پردازش
آن• و استفاده كاربر از  سادگي در نصب
و سهولت بدست آوردن آن مناسب قيمت•
 براي كاربر مناسب ترسيميدارا بودن نماي•
و تغيير برنامه متناسب با شرايط جديد•  سهولت در بازنويسي
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�� ��	�� ��� �� ��)B ��(����� G9� ;<�=� �%�)( "��(��C++ +Visual basic +
(Delphi) Pascal +MATLAB �LabVIEW ��� F�(.Y�=�(�LabVIEW 

F�( ��� �� 3� �� "s #	� ��)� G��� ��� "� :)2 �>��M2� �-%( �)7� ��(� "�3� �� "%��
"U)$�� "�,�� �� �S( ��)� Q��O)[8 �� �M�( �Q��O)[8 ���� �X�� #	� ��� :

 صنعتي بودن•
 روان ترسيميدرك آسان به دليل داشتن زبان•
و اينترنت از طريق روش• :هاي مختلف مانند امكان برقراري ارتباط آسان با شبكه

Web Servering, Web Publishing , Data Socketing 
 تبادل داده هاي برقراري ارتباط آسان با كارتامكان•
•Module و و هاي آماده جهت انجام كارهاي خاص مانند انتقال داده به روش Toolkitها  ها

و بسياري از كارهاي ديگر كه كار برنامه پروتكل نويس صنعتي را بسيار ساده هاي مختلف ارسال داده
. كند مي

�� �� #$%& �D( ��� "� ���B � �), �� ����)8 V)Z)� ����� t���B ����� �1��� "-
.�/� "�)B �� "� ���5 � ���� ����� �> ����s �	��	� ��D�� �5��%� �3�3 

�� ���� � "D-, E��! �� :)2 Q�(�D�� "�
,�� .GD, �� �> oohi�ouhiJ�B�B "�
 Q�/1O � ���	 "/1O ]��M5 �� ���>�$( ��� ��� �� ����� �B)�H��� "� "!)���)E��! ��

"D-, (]�� .	)B "�Web Publishing  ���( �� �
, ������
>� .��)v)1O +
+�=�� ?<I�%�hoigl(�)7� ]�� ��<��� "D-, E��! �� Q��S( � ����� ;<�=� �>

 ��M2� F�( '$D�LabVIEW #	� �
, "w���.



 از راه دورو هاي مجازي گاهآزمايش: فصل سوم

كل
ش

11-3
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نماهايي از سمت كامپيوتر كاربر متصل به سرور از طريق شبكه كه مشغول اجراي كنترل3-12شكل
.زمان حقيقي مي باشد



 چهارمفصل

و ارزيابي دوره هاي يادگيري نظارت

 الكترونيكي





 مقدمه-1-4
و نظارت بر دورهدر اين فصل به بحث اعتبار هاي يادگيري الكترونيكي پرداخته گذاري

و. خواهد شد در عين حال بدليل نسبتاً جوان بودن يادگيري الكترونيكي در جهان
علخصوصاً در ايران نياز به بررسي و ارزيابي، شناخت مي، تعيين مالكهاي هاي نظارت

و سياستگذاريويژگي و استانداردهاي تعيين شده، و واقعها گرايانه هاي هوشمندانه
و اجراي در اصل با توجه به وجود نقايص مختلف در برنامه ريزي. بسيار ضروري است ها

و دستورالعملاين دوره و از طرف ديگر فقدان قوانين كاها جهت هدايت اينفيهاي
و نظارت بر اجراي اين دورهدوره ها، در اين فصل سعي گرديده است تا با تشريح بيشتر ها

و راهكارهاي مرتبط گام و ارائه پيشنهادات هاي اوليه بهتري در راستاي ابعاد مسئله
و موفقيت اين دوره بربهبود كيفيت و امكان بهتري براي نظارت درون ها داشته شود

و برون دانشگاهي فراهم شوددان . شگاهي
وري بيشتر در بدون شك صرف استفاده از يك فنĤوري جديد دليلي براي موفقيت يا بهره

بلكه بستر. نخواهد بودشده است اموري كه قبال بدون بكارگيري آن فنĤوري انجام مي
و نظار و موثر فنĤوري، و بكارگيري صحيح و سازي اوليه مناسب، شناخت اهداف، ت

و نهايتĤً بازنگري روش ميبازخورد تدريجي بعنوان مثال در جلسات. باشدها راز موفقيت
و كالسي حضوري سنتي، يك آموزش دهنده خوب مي تواند با استفاده از تمام تجربه

و با دريافت بازخوردهاي فوري از آموزش گيرنده بهبودهايي در روش  تخصص خود
و يا نوا و رخنهآموزش خود ايجاد كند هايي را كه در طراحي مواد آموزشي وجود قص

و سردرگمي محتوا مي و باعث پيچيدگي و با دارد شود را تا حد زيادي جبران كرده
و سوء تفاهمات را برطرف  و رفتار خود توجه فراگيران را جلب كند استفاده از شخصيت

سي. نمايد ستم آموزش همين امر در مورد يك مدير آموزش يا كارشناس آموزش
از. كندحضوري نيز صدق مي اين در حالي است كه در طي يادگيري الكترونيكي بسياري

و توسط  و غيرشفاهي و بازخوردها به صورت غير همزمان تعامالت كليدي، مباحث
و سخت افزاري محيط به. بايد رخ دهد) غير انساني(هاي نرم افزاري عدم توجه جدي

مياين چالش و دلسردي تواند موجبها بسياري از مدرسين، دانشجويان، مديران
و نهايتاً در كارشناسان و فاصله گرفتن از اهداف اصولي كاهش شديد كيفيت آموزشي
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مي. اوليه گردد و اقتصادي جبران ناپذيري اين مشكالت تواند عواقب انساني، اجتماعي،
و مسئوليت آن با همه كساني است كه به  هر نحوي ارتباطي از در جامعه را سبب شود

و اجراي اين دوره  خوشبختانه در اين. اندها داشتهنظر سياستگذاري، برنامه ريزي
ميزمينه توانند راهگشاري كارآمد ها تحقيقات وسيعي در سراسر دنيا انجام شده كه

و نيز دورهكردن دوره هاي جديد در حال راه هاي يادگيري الكترونيكي فعال موجود
و  .يا طراحي باشداندازي

و ارتباطات با ارائه اولين طرح ملي در اين و توسعه فنĤوري اطالعات در ايران رشد
و به صورت رسمي از نيمه سال  آغاز به كار نمود، 1381زمينه كه به نام تكفا ناميده شد

هاي زيادي فعاليت) مجازي(هاي الكترونيكي در زمينه دانشگاه يا دوره. پي ريزي گرديد
و در حال حاضر دانشگاه و خصوصيازبخش(هاي متعددي در ايران انجام در) هاي دولتي

مياندازي چنين دورهحال فعاليت يا راه وهاي و وزارت علوم، باشند در تحقيقات فناوري
و نظارت بر دوره ها را دارد با درك صحيح از ايران نيز كه وظيفه تصويب، اعتبارگذاري

و جهت دهي هاي تخصصي، برگزاري كنفرانسيتهشرايط با تشكيل كم هاي علمي،
و نظارت هر چه بهتر بر اين برنامه ها تحقيقات مورد نياز در صدد سياستگذاري، هدايت

قبا. باشدمي ابل قبولي از اين وزارتخانه بيرون نيامده اين حال در چند سال گذشته روند
آ انهندياست ولي اميد است در در همين راستا، در اين. جام گيردحركات صحيح تري

هاي يادگيري الكترونيكي، چگونگي هاي اساسي سيستمفصل ضمن اشاره مجدد به مولفه
و راهكارهاي تعيين شاخص و كارآمدي سيستم و معيارهاي الزم جهت حفظ كيفيت ها

و نظارت بر اين شاخص ميحفظ و مواردي نيز پيشنهاد . گرددها به بحث گذاشته شده

هاي يادگيري هاي موثر در اجراي موفق دورهمولفه2-4
 الكترونيكي

و اساسي از يادگيري الكترونيكي را در فصل اول به تفصيل بيان نموديم . اهدف اوليه
مي4-1مدل ساختماني شكل اين. گيردكه قبال تشريح شده بود دوباره مورد اشاره قرار

آميز يادگيري الكترونيكي بايد بر اساس چه دهد كه ارائه موفقيت شكل بخوبي نشان مي



و ارزيابي دوره هاي يادگيري الكترونيكي: فصل چهارم  نظارت

و چه ستون اين بخش ضمن مرور مجدد ايندر. هاي حمايتي پايه ريزي گرددزير بناها
و معيارمولفه مرها به مباني ميهاي .شودبوطه پرداخته

و مفهوم بيان شده در فصول قبلي تنها بطور جدي گرچه يادگيري الكترونيكي با هدف
جهدر دو دهه گذش ان از ته تحقق يافته است اما خوشبختانه مراكز آموزش از راه دور در

و برنامه ريزي، حدود يك قرن پيش تاسيس شده و اعتبارارزيابياند آن، ها نيز گذاري
و تقريبا. مورد توجه قرار گرفته است "امروزه، آموزش از راه دور توسعه زيادي پيدا كرده

 پژوهاني را كه خارج از مركز آموزشي خود تحصيل هاي آموزشي دانش كليه فعاليت
مي) از جمله با شكل يادگيري الكترونيكي(كنند مي از آنجايي كه در دهه. گيردرا در بر

و تجارت الكترونيكي پيشرفت زيادي نموده، گسترش زايد الوصف  گذشته اينترنت
ر چند دهه اخيرد. آموزش از راه دور در مراكز آموزش عالي معتبر شگفت آور نيست

و تعداد مراكز آموزشي گسترش يافتند، نوع تعداد ثبت نام كنندگان در آموزش عالي
و تاسيس كالجموسسا . اي اين تغييرات را تشديد نمودهاي منطقهت آموزشي تغيير كرد

آنعالوه بر اين و هايي كه در ها، آموزش عالي با ارائه آموزش به دانشجويان نيمه وقت
. اي يافتبدون مدرك تحصيلي ثبت نام كرده بودند گسترش فوق العاده هايدوره

و در فعاليت هاي مشاركتي همچنين، آموزش عالي به برنامه ريزي بين المللي پرداخت
، همانگونه كه آموزش عالي تغيير كرد اعتبار گذاري نيز دچار در اين مدت. شركت كرد

ها همين دگرگوني. اطمينان حاصل كنددگرگوني شد تا بتواند از سطح كيفيت آموزش
.نصيب آموزش از راه دور نيز گرديد
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و مدل ساختماني ارائه موفقيت آميز دورهمولفه4-1شكل هاي هاي اساسي
.يادگيري الكترونيكي

مركز آموزش 5655ميالدي تنها در كشور آمريكا تعداد 2002- 2001هاي در بين سال
آنعالي  ميها به دانرا كه برخي از و تعدادي نيزش آموختگان خود دانشنامه اعطا كنند

ميب و اينكنند معتبر اعالم شده بودهدون ارائه مدرك تحصيلي فعاليت ها مجموعا اند
جالب توجه است كه باالترين ميزان كمك. اندنفر دانشجو داشته16، 144، 697تعداد 

هاي دولتي غيرانتفاعي تعلق گرفته ساله دانشگاه4و2هايهمالي دولت فدرال به دور

و توليد محتواي آموزشييمعيارهاي تضمين كيف ، ، آموزش پرسنل )2(ت

سيستمهاي
و  ارزيابي
سنجش 
 پيشرفت

)4(

آموزش،
 ، مشاوره
و نظارت 
بر
 معيارها

5( )

سيستمها
ي حمايت 
 از دانشجو

داستاو

6( )

و كمك
حمايتهاي 

ازف ني
و  سيستم
 كاربران

)7(

اطالع
رساني، 

و  ، پذيرش
 مديريت

3( )

و دانشجو و راهنمايي هاي شروع دوره براي استاد )8(هدايت

و بودجه، ، برنامه توسعه و ساختمانيواستراتژي سازماني )1(زير ساخت هاي فني

ارائه دوره يادگيري
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هايي كه دولت فدرال در اعتبارگذاري اين موسسات در نظر گرفته برخي از شاخص. است
از.است در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت چگونگي اعطاي اعتبار كيفيت به آموزش

مراه دور توسط سازمان و منطقههاي اعتبارگذار اي با استناد به عوامل كليدي لي
مشخص شده يا استانداردهاي اين اعتبار گذاران در راستاي ارزيابي كيفي آموزش از راه 

نه تنها مربوط به شرايط اي بيان مي شوند كه اينها بصورت موارد هفتگانه. گيردانجام مي
و به هنگام تصم گيري نيزيمدر طول آموزش، بلكه مربوط به قبل از شروع به آموزش

مي.دباشنمي و معيارها يشناخت اين عوامل ك نوع مبنا براي تدوين آيين تواند بعنوان
و دستورالعملنامه عوامل هفتگانه. هاي مرتبط در وزارت علوم ايران هم قرار گيردها

: باشدكليدي فوق الذكر بشرح زير مي
ركز آموزشي مورد بررسيم آيا ارائه آموزش از راه دور به وسيله: رسالت دانشگاه-1

؟منطقي است
براي آموزش از آيا ساختار سازماني دانشگاه مورد مطالعه: ساختار سازماني دانشگاه-2

؟راه دور مناسب است
آيا دانشگاه ارائه كننده آموزش از راه دور توان مالي كافي براي ارائه: منابع دانشگاه-3

 باشد؟چنين آموزشي را دارا مي
و-4 و طرح درس مناسب آموزش از راه: تدريسبرنامه درسي آيا دانشگاه داراي برنامه

 دور است؟
و آيا منابع،: حمايت از مدرسان-5 آيا اساتيد صالحيت ارائه آموزش از راه دور را دارند

و تجهي آنتسهيالت ميزات كافي در اختيار  گيرد؟ها قرار
از: حمايت از دانشجويان-6 دوآيا در پرداختن به آموزش ر نياز دانشجويان به راه

ميمشاور و مواد بر طرح  شود؟، استاد راهنما، تجهيزات، تسهيالت
با: نتايج حاصله از يادگيري دانشجويان-7 آيا دانشگاه كيفيت آموزش از راه دور را

 كند؟مي ارزيابي"استناد به پيشرفت تحصيلي دانشجويان مرتبا
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بهمي4-1به مدل ساختماني شكلو توجهبا تاملي كوتاه در موارد هفتگانه فوق توان
هاي مرتبط در ايجاد يك دوره كارآمد يادگيري ارتباط نزديك اين موارد با مولفه

مي. الكترونيكي پي برد . شوددر ادامه به تشريح هر چه بيشتر موضوع پرداخته

و زير ساخ-1-2-4 و بودجه، وتاستراتژي سازماني، برنامه توسعه هاي فني
 ني ساختما

و پذيرش دانشجو با ري الكترونيكي بايد از نظر محتوادوره يادگي ، هدف، سازماندهي
و رسالت دانشگاه يا موسسه برگزار كننده هماهنگ باشد عالوه بر آن دانشگاه بايد. نقش

و اقتصادي مشخص باشد و برنامه علمي در اين برنامه توانايي علمي. داراي يك استراتژي
و آناليز هاي هدف براي اين دورهي دوره مورد نظر، نياز بازار كار، گروهدانشگاه در راستا ،

و هزينهاقتصادي سرمايه گذاري و نحوه تامين اعتبارات الزمه بايد مورد توجه قرار ها ها
و پهناي باند. گرفته باشد در اين چارچوب بسترهاي سخت افزاري، نرم افزاري، شبكه

و طرح مالي كامال.ص قرار گيرداينترنتي بايد مورد توجه خا "موسسه بايد يك بودجه
ح و ساير هزينهمشخصي براي تهيه تجهيزات الزم، پرداخت ها قوق ماهيانه مدرسان

آ به اجرا در آيد ها توجه به اين مولفه. داشته باشد تا آموزش از راه دور به صورت كار
ي دوره با دقت كافي صورت در وهله اول الزم است توسط دانشگاه يا موسسه متقاض

و دانشگاه فعگيرد چرا كه بسياري از موسسات هاي هاي دورهاليتهايي كه در دنيا وارد
در مرحله. انداند، پس از چند سال با ورشكستگي روبرو شدهالكترونيكي دانشگاهي شده

و اعتبارگذاري اين دوره و آيين نامهبعد مرجع عالي تصويب هاي ها بايد در قوانين
و نظارت اين دوره  در حال حاضر آيين. ها به نكات فوق توجه كافي نمايدتصويب

ميههاي موجود در وزارت علوم تنها بخشنامه دهند كه ايي از موارد ذكر شده را پوشش
. نياز به تكميل دارند

و توليد محتواي آموزشي-2-2-4 ،  معيارهاي تضمين كيفيت، آموزش پرسنل
آموسسه ارا و احكام ئه كننده دوره آموزشي مسئول اطمينان از تطبيق شكار استانداردها

ميبرنامه هاي در طراحي برنامه. باشدهاي آموزشي طراحي شده جهت اين نوع از آموزش
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و منطقي بين تحصيلي يادگيري الكترونيكي موسسه مربوطه بايد از انسجام آشكار
و برون دادهاي يادگيري مورد نظر و راهبردهايي كه براي اين نوع مقاصد از يك سو

و معيار ارزيابي از سوي ديگر،  آموزش يا يادگيري وجود دارد، حوزه مواد يادگيري
و امكان هايي براي تعريف دقيقدر كشورهاي مختلف مجموعه آئين نامه. مطمئن شود تر

د"معيارهاي تضمين كيفيت"هايي چون نظارت بهتر با عنوان و ر اختيار تهيه شده
ميهاي دورهبرگزار كننده و سپس بر آن اساس آن موسسهها قرار داده ها بصورت شود

در( گيرندمي قرار اي مورد ارزيابيدوره بعنوان مثال آيين نامه موجود
http://www.qaa.ac.uk/ را ببينيد.(

ك و استادان مرتبط با اين دورهبحث آموزش ها قبل از شروع به فعاليت در اركنان اداري
و، اهداف، قوانين،زماني كه ايشان با مفاهيم. ها امري ضروري استاين دوره ابزارها

و چالشروش هاي احتمالي آشنايي اوليه داشته باشند در تصميم گيري هاي مربوطه
و اجراي ياهاين دور شركت يا عدم شركت در طراحي و  ها با توجه به توانمندي

و با ثباتي خود عملكردهاي منطقيهامشغله ها اين آموزش. تري خواهند داشتتر
و يا بصورت دورهبصورت كارگاه معموالً هاي مهارتي كوتاه مدت همراه با هاي آموزشي

مياعطاي گواهينامه ه. وانند ارائه شونداي مربوط و كاركنان فعال الزام تمام استادان مكار
وا به اخذ چنين گواهينامهدر اين دوره ايي قبل از شروع همكاري تاثير مثبتي بر موفقيت

. كيفيت دوره خواهد داشت
اي يادگيري اي تاثير گذار بر كيفيت اجراي دورهرين مولفهتمحتواي آموزشي از كليدي

و زمان برترينتاز پرهزينه رونيكيدر عين حال توليد محتواي الكت. الكترونيكي است رين
و بنابراين بايد با برنامه ريزي و مقدمات شروع دوره الكترونيكي است ، ديدگاه علمي

و برنامتخصصين رشته تخصصي و نيز متخصصين رشتهاي آموزش هاي مه ريزي درسي
و كامپيوتر تهيه شود ش دراين زمينه به تفصياً. فني و در فصل دوم سخن گفته د

اش هاياريعم .اره گرديدالزم نيز
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و مديريت-3-2-4  اطالع رساني، پذيرش،
و فراگير اوليه به داوطلبان شركت در دورهاطالع هاي يادگيري الكترونيكي رساني شفاف

و فرصت و شركتو فراهم نمودن يك بستر رقابتي سالم هاي برابر براي همه داوطلبان
و اخالقي موسسه يا دانشگاه برگزار كننده دوره از وظايف قانوهاكنندگان در دوره  ني

ميدر بسياري از كشورها ضعف اطالع رساني اوليه در اين زمينه. باشدمي تواند ها
پيگردهاي قانوني جدي توسط فراگير در طول برگزاري دوره حتي پس از آن را موجب 

در بهمين دليل الزم است همه گونه اطالعات موثر در سه مقوله. شود انتخاب شركت
و چالش و نتايج هاي پس از پايان دوره بنحو شايسته در دوره، نحوه گذراندن دوره،

د مي. اوطلبان قرار گيرداختيار هاي پذيرش در دوره، ميزان تواند شامل روشاين موارد
و گواهينامه و توانمندهاي اوليههاي مربوطه، هزينهاعتبار دوره كهاي دوره، امكانات ه اي

و و يا در حين اجرا الزم است فراهم كرده باشد، نحوه اجراي دوره، داوطلب قبل از شروع
و توانمندي از. هاي داوطلب باشدتناسب دوره با عاليق بعنوان مثال يك داوطلب پيش

) بصورت اينترنتي يا كاغذي(اي ها الزم است پرسشنامهانتخاب شركت در اين دوره
و اينترنت، ميزان وقت مرتبط با توانمندي هاي علمي، زبان خارجي، آشنايي با كامپيوتر

و دسترسي جام مطالعات بصورت فردي يا گروهيآزاد خود، نوع خصوصيت فردي در ان ،
ا و سپس از توصيه موسسه يا نرم افزاري و اينترنت را پاسخ داده ز موسسه به كامپيوتر

 قبال هم گفته شد كه براي. آگاه شود ها با شرايط داوطلبمبتني بر تناسب اين دوره
توان به مشاهده يك نمونه چنين فرمي مي

)http://www.njvu.org/njvu/questionnair.html (فراهم نمودن. مراجعه شود
و سپس  يك فرصت عملي براي داوطلب تا بتواند در يك زمان كوتاه دوره را تجربه كرده

و تصميم نهايي خود را مبني بر شركت يا عد م شركت در دوره بگيرد امري پسنديده
.مفيد خواهد بود

نيز نياز به داشتن يك برنامه عملي، عادالنه، فراگير، پذيرش دانشجو هايدر زمينه شيوه
هاي يادگيري نبايد فراموش كرد كه فلسفه وجودي دوره.باشدو انعطاف پذير مي

و استفاده بهينه و سرعت عمل بهتر در تر از زمانالكترونيكي انعطاف پذيري در آموزش، ،
و بازآموزي وي متناسب با نياز ميفرآيند جذب دانشجو و فنĤوري روز از. باشدهاي علمي
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هاي مختلف در يك موسسه ها يا رشتهطرفي براي پذيرفته شدن در داوطلب در دوره
ري، استفاده استفاده از نتايج كنكورهاي سراس. توان سناريوهاي متفاوتي را ارائه نمودمي

و هاي معتبر ملي يا منطقهاز نتايج آزمون و تخصصي داوطلب اي، ارزيابي مدارك علمي
و دانشجويي(هاي فراگير يا پذيرش به شيوه از) با تعريف مراحل دانشپذيري و استفاده

و بين المللي مي و ساير تجارب ملي و انعطاف پذيري تواند موجبات رضايت داوطلب
البته هرگونه شيوه پذيرش دانشجو الزم است. ها را فراهم نمايداين دورهيت بيشتر موفق

از طرفي مراجع تصميم گيري.ع رسمي مرتبط در كشور قرار گيردقبال مورد تاييد مراج
و كارآمدي دانشگاه و كارشناسي بهتر بسترهاي موفقيت ها نيز الزم است با انطاف پذيري

. ياد گيري الكترونيكي را فراهم نمايندهايو موسسات برگزار كننده دوره
و مديريتي موسسات برگزاركننده دوره و ساختار سازماني  گيريهاي يادمديريت

و يا انتخاب شود و هوشمندانه طراحي "معموال. الكترونيكي نيز بايد كامال مناسب
ن ها انعطاف پذيري قابل توجهي از خود نشاساختارهاي معمول سازماني دانشگاه

تجارب. دهند تا نيل به هدف ويژه دانشگاه از آموزش از راه دور را تسهيل نمايندنمي
و بين المللي نشان مي كه هر برنامه آموزش از راه دوري كه توسط يك مركز دهدملي

به همينو متناسب با ساختار سازماني آن مركز باشد"شود بايد كامالآموزشي ارائه مي
با دليل برنامه ريزان و روش اجرائي درستي كه قابل جمع آموزش از راه دور بايد ساختار

و روشخط مشي و ماهيت اين دورهها ها باشند را در نظر هاي مركز ارائه كننده برنامه
و ارزيابي اين دوره. بگيرند ها بايد تحت سرپرستي مديري ارشد از موسسه طراحي، اجرا

و آگاه از  دويا دانشگاه يا. ها انجام گيردرهماهيت اين بعالوه كاركنان كليدي دانشگاه
و ارزيابي مداوم دورهموسسه بايد در برنامه ريزي، تائيد برنامه ها شركت هاي اجرا شده

ها به عهده دانشگاه يا موسسه برگزار زيرا مسئوليت اجراي درست برنامه. داشته باشند
از راه دور نسبت به برنامه ده آموزشبايد توجه نمود كه موسسه برگزار كنن. كننده است

و نيل به اهداف دوره، حتي اگر اقدام به انعقاد برخي قراردادها همكاري با ريزي ، اجرا
براي درك بهتر اين. ساير مراكز آموزشي يا تخصصي نيز نموده باشد، مسئول است

و دانشگاه مهايي كه سالواقعيت كافي است توجه نمود كه غالب موسسات تمادي هاي
اند جهت پيشبرد بسياري از امور الزام حضور هاي حضوري را داشتهتجربه برگزاري دوره
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پ و و مكرر فردي داوطلب يا دانشجو، امضاي حضوري يا كاغذي اسناد يگيري حضوري
و الكترونيكي عدم نمايند در حالي كه فلسفه وجودي دورهوي را طلب مي هاي از راه دور

و مييا به حداقل نياز نرساندن اين حضور و بلكه حتي فرهنگهباشد ولي تنها قوانين
.باشدها چندان هنوز موجود نمياين گونه خدمات رساني

و سنجش پيشرفتسيستم-4-2-4  هاي ارزيابي
موسسه تدارك دهنده دوره يادگيري الكترونيكي مسئول اطمينان از تطبيق اصوالً

و احكامآشكار استانداردهاي  طبرنامه مربوطه راحي شده جهت اين نوع از هاي آموزشي
ميآموزش  يك عنصر مهم در تدارك براي.باشدبا ساير احكام ارائه شده در جهات ديگر

آنپذيرش برنامه و اجزاء و عناصر و رسيدگي بيروني بر اين هاي تحصيلي ، بايد تحقيق
كهموسسه مربوطه بايد مطم. ها باشدبرنامه ا تحت نظارت قرار گرفته،هبرنامه ئن شود

و منظم قرار خواهند گرفتبازنگري مي و در معرض توافقات مجدد به طور كلي. شوند
يارزيابي  گانه زير انجام3كي از اهداف هاي يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي با

 ): 1385 ساكتي،(شود مي
و تكوين برنامه-1  هاي كيفي آموزش الكترونيكيطراحي
د كيفيت فرايند يادگيري در آموزش الكترونيكيبهبو-2
و پاسخ-3 و گروهتوجيه اجراي برنامه هاي ذينفع درباره دهي به مراجع تصميم گيري

 هاي آموزش الكترونيكي اثربخشي برنامه
هاي يادگيري براي به حداكثر رساندن اثربخشي ارزشيابي در افزايش كيفيت دوره

و شاخصالكترونيكي، الزم است پيوندي  و جود داشته باشد و ها، روشبين اين اهداف ها
در هر حال بايد توجه نمود كه در فرآيند. عناصر مربوط به ارزشيابي تعيين شده باشند

و  و بازنگري و يادگيري بايد همه مشاركت كنندگان در سيستم را دخالت داد آموزش
ميهايي كه برنامهبازخورد به آن از طرفي مراجع. كنند ارائه نمودهاي تحصيلي را اداره

و تصويب دوره و ارزيابي هاي آموزش بايد از وجود سيستماعتباردهي هاي سنجش
و فعال بودن آنها اطمينان حاصل نمايند و وظيفه مراجع. مناسب بدون شك رسالت

و نظارت بر دوره دتصويب هاي حضوري ور نسبت به مراجع مربوطه در دورههاي از ره
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ميتر است چرا كه عدم حضور سنگين تواند موجب يا امكان مراجعه مستمر دانشجو
و حقوق قانوني دانشجو گردد .توجه كمتر به حق

و نظارت بر معيارها-5-2-4 ،  آموزش، مشاوره
و در آموزش اوليه مناسب دانشجويان در شروع دوره تحصيلي، ارايه مشاوره هاي اوليه

و راهنمايي هايي كه فراگيران را قادر سازد تا بر رشد نمودن ابزارو فراهم حين تحصيل
و اجراي دورهخود نظارت شخصي داشته باشند از ديگر مباحث  هاي مهم در برنامه ريزي

و توانمند چند. يادگيري الكترونيكي است  بدون شك وجود نرم افزارهاي متداول
ميرسانه هاي اوليه مربوط به معرفي نمايد كه بسياري از آموزشاي امكان اين را فراهم

و چگونگي استفاده از محيط نرم افزاري يادگيري بصورت فايل ودوره  هاي ساده صوتي
و فراگيران دوره و جذاب به داوطلبان و نوشتارهاي راهنماي زيبا ها ارائه شود تا تصويري

و راندمان بهتري بتوانند در دوره دي. ها حضور داشته باشندبا سهولت گر در طول از طرف
هاي هاي حضوري فراگيران نيازمند امكان دريافت مشاورهدوره تحصيل همانند دوره

و حتي مشاوره و روانشناسي براي بهبود راندمان تحصيلي تحصيلي مختلف هاي اجتماعي
بيو جلوگيري يا كاهش استرس و جلوگيري از و تشخيص انگيزه هاي حين تحصيل

و ضروري استشدن فراگير در طول دوره تحصي مي. لي الزم دهد برخي از آمارها نشان
و قبل كه بسياري از فراگيران دوره هاي يادگيري الكترونيكي در مراحل مختلف تحصيل

مياز پايان دوره، اقدام به انصراف رسمي يا رها كرده اين دوره نمايند كه در صورت ها
و نظارت مستمر مي چارائه مشاوره هاي زيادي كسب ها موفقيتالشتوان مبارزه با اين

و موسسه ارائه كننده ابزارهاي مناسب نظارت. نمود از سوي ديگر محيط يادگيري
و شخصي فراگير بر ميزان عملكر و پيشرفت خود را فراهم كرده هاي عملي براي روشد

و چالشرسيدن به موفقيت و روبرو شده با مشكالت غالب اين. ها را توصيه نمايدها
و توصيهها، آمار دهينظارت هاي نرم افزاري مورد استفاده قابل طراحي ها در محيطها،

و برخي از نرم افزارهاي موجود براي ارائه يادگيري الكترونيكي داراي اينو اجرا مي باشد
و مورد استفاده قرار گيرندقابليت . ها مي باشند كه كافي بخوبي شناخته شده
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و كاركنانهاي حمايت سيستم-6-2-4  از دانشجو، استاد،
:حمايت از دانشجويان-1-6-2-4

و قانوني دانشجويان اين دورهاز نظر ماصولي برخي. ورد حمايت كافي قرار گيرندهاي
:ز اين حمايتها به قرار زير مي باشندا

. مركز آموزشي، بايد در ارائه آموزش دانشجويان خود را از نظر فني حمايت كند: حمايت فني•
الكبد . ترونيكي با دانشگاه در تماس باشدين ترتيب كه بايد هر يك از دانشجويان بتواند از طريق جريان

هائي كه از راه دور عالوه بر اين، دانشگاه بايد در آغاز دوره دانشجويان را از كليه تكاليف، از جمله آن
به. شوند، مطلع سازدكامل نمي .نماييد توجه4-1جدول شماره به عنوان نمونه

و توانمنديمركز آموزشي بايد مهارت: هاي پيشنيازبرگزاري دوره• هاي دانشجويان را در كسب ها
و در صورت لزوم براي آنها دوره .هاي پيشنياز برگزار نمايدموفقيت بيازمايد

و ميان دانشجويان• و دانشجو، بين دانشگاه بايد امكان ايجاد ارتباط: امكان ايجاد ارتباط بين استاد
و ميان دانشجويان را فراهم آورد و دانشجو . استاد

و هدايت دانشج• و هدايت بايد از فرصت:وپذيرش هاي برابري برخوردار دانشجويان در امر پذيرش
. باشند

و مشاوره• مركز آموزشي بايد داوطلبان آموزش از راه دور را در طول اعطاي: هاي الزماطالعات
وره خود تست كند تا مطمئن شود كه افراد پذيرفته شده داراي اطالعات پذيرش از طريق مركز مشا

و توان استفاده از تجهيزات فني مي كه.باشند پايه تكنولوژي عالوه بر اين، دانشگاه بايد به دانشجوياني
.در استفاده از لوازم تكنولوپي مشكل دارند كمك كند

مركز آموزشي موظف است قبل:ط به دورهكسب موافقت دانشجويان نسبت به كليه تكاليف مربو•
و توجه آن ها را به از شروع دوره موافقت دانشجويان را نسبت به كليه تكاليف مربوط به دوره كسب

.لزوم انجام اين تكاليف جلب كند
همچنين دانشگاه. سئواالت امتحاني بايد با شناخت از دانشجويان طراحي شوند: سئواالت امتحاني•

.شروع امتحان از كامل بودن كار دانشجويان اطمينان حاصل كرده باشدبايد قبل از 
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:حمايت از استاد-2-6-2-4

شود، در يك دانشگاه يا مركز آموزش عالي كه در آن آموزش از راه دور ارائه مي
ميعمده :گرددترين حمايت از استاد شامل موارد زير

و تامين تجهيزات فني براي ارائه درس از راه دور؛•
.باز آموزي استاد در دوره هاي كوتاه مدت•

مقرر مي دارند كه مركز آموزشي بايد يك برنامه طوالني مدتيهاي اعتبار گذارسازمان
و در جهت استفاده استاد حمايت نمايد و اجرا كند، عالوه بر اين، مركز.فني طراحي

و آموزش كوتاه مدت براي استاآموزشي بايد دوره و به هاي باز آموزي دان خود فراهم
.استادان كمك كند تا مهارت الزم را براي استفاده از تكنولوژي به دست آورند

و حمايت-3-6-2-4 و كاربران كمك  هاي فني از سيستم

و تسهيالت فيزيكي محل در ارائه درس، دانشگاه يا موسسه بايد از لحاظ تجهيزات فني
و تكنسين تاز جمله مدرسان آزموده هايي كه به طور جربه جهت حمايت از برنامههاي با

ها، موسسه بايد داراي قدرت به عالوه بر اين. شوند توانمند باشدالكترونيكي پخش مي
و فني باشد تا بتواند كيفيت برنامه  و به كارگيري متخصصان تجهيزاتي روز كردن فنون

.آموزش از راه دور را حفظ كند

و راهنمايي-4-6-2-4 و دانشجو هاي هدايت  شروع دوره براي استاد

و اساتيدي كه براي اولين بار به اين دوره ميبراي دانشجويان ميها وارد توان يك شوند
و راهنمايي اوليه هدف از چنين جلسه. جلسه معارفه برگزار نمود اي جهت دهي

و اساتيد مجري اين دوره و مديران كليدي، و آشنايي با كاركنان مدانشجويان . باشديها
و و آشنايي بيشتر با قوانين چنين جلساتي در ايجاد يك ارتباط منطقي بين همه طرفين

و برنامه و اهداف و امكانات ميهاي توسعه دورهمقررات . باشدها بسيار موثر
و اصول در پايان الزم به ذكر است كه براي همه مولفه هاي موثر در يادگيري الكترونيكي

آنو معيارهاي مرت هايي مشابه آنچه براي محتواي الكترونيكي دروس ها چكليستبط با
مي2در پيوست و اجرا تواند تهيه شوداشاره شد هاي دورهتا هم دقت كافي در طراحي
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و برون دانشگاهي فراهم و هم امكان بهتري براي نظارت درون دانشگاهي صورت گيرد
. شود

حم4-1 جدول شماره منتشر شده توسط دانشگاه-ايت دانشجونمونه استانداردهاي
Athabasca 

 استاندارد
 استانداردهاي نمونه براي اطالعات عمومي

 دقيقه طي ساعات كاري1 زمان پاسخگويي به تلفن
 روز كاري2 برنامه ريزي براساس تقويم

 روز كاري2 تشخيص يا ارجاع مشكل تحقيق
 استانداردهاي نمونه براي حمايت تحصيلي

 روز از زمان تحويل5 ليف مشخصتكا
 روز از زمان تحويل5 امتحانات مشخص

 روز از زمان برگزاري امتحانات فاينال8 نمرات نهايي غيررسمي
و راهنمايي  استانداردهاي نمونه براي مشاوره

 روز كاري1 اعالم وصول صدا يا پست الكترونيكي
يك وعده مالقات ضروري جهت مشاوره  روز كاري بالفاصله در
 در طول يك هفته كاري وعده مالقات عمومي جهت مشاوره

و راهنمايي  استانداردهاي نمونه براي مشاوره
 روز كاري1 پاسخ ميز اطالعات

 هفته4 دوره وام دهي
 روز كاري3 امانت بين كتابخانه اي
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بی رزيااارزيابی رويكردهاي آموزش الكترونيكی و ارائه يك چهارچوب "پرويز ساکتی،

 .1385 ت.، کنفرانس يادگيري الكترونيكی، زنجان، ارديبهش"براي آموزش عالی ايران 

 

حقيقی  کنترل و نظارت زمان "مجتبی مستعلی،  احسان کيخا،، ، علی اکبر صفويسيد 

، فصلنامه آموزش مهندسی "MATLABو  LabVIEWاز طريق شبكه به کمك و 

 .41،1387-71، سال دهم، 38، شماره ايران )متعلق به  فرهنگستان علوم  ايران( 

 

معيار هاي توليد دروس الكترونيكی "، مجيد باوقار، حسين غفاري، علی اکبر صفويسيد 

وهش و پژ  فصلنامه  ،"و استانداردها با توجه به جايگاه آنها در يادگيري الكترونيكی

http://www.niace.org.uk/online/Documents.html


 141 : از ايده تا عمليادگيري الكترونيكي

، 13 برنامه ريزي در آموزش عالی )متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ايران( جلد

  .1386, 1شمار ه 
 

 ي،احسان کيخا، سيد وحيد نقو، صبا صالحی، مهسا معتمدي، علی اکبر صفويسيد 

: نترلکبراي مهندسين اولين آزمايشگاه مجازي و از راه دور ايران "حسين غفاري، 

ن( ايرا  فصلنامه آموزش مهندسی ايران )متعلق به  فرهنگستان علوم، "طراحی و اجرا

 .. 1386, 34شمار ه ، 9  جلد
 

، احسان کيخا، ،آزيتا دبيري،مريم رضايی، حسين غفاري سيد علی اکبر صفوي

دومين  ،"يكیآزمايشگاه هاي مجازي  و از راه دور و جايگاه آنها در يادگيري الكترون"

 .1386انس يادگيري الكترونيكی، زاهدان، آبان کنفر

 

گيري اعتبار دهی و نظارت بر دوره هاي ياد "سيد علی اکبر صفوي، مهدي محمدي، 

 .1386ن ، دومين کنفرانس يادگيري الكترونيكی، زاهدان، آبا"الكترونيكی در ايران

 

ا و اردهمقدمه اي بر استاند"اکبر صفوي، مجيد باوقار، حسين غفاري، سيد علی 

  نجان،ز، اولين کنفرانس يادگيري الكترونيكی، "معيارهاي توليد دروس الكترونيكی

 .1385. ارديبهشت
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