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 هقذهِ

هٌبؾت خْتز ضقتس ٍ سؼتب ي     ييك ككَض، ايدبز ثؿشطٍ دطٍضقي ًظبم آهَظقي  ي اهطٍظُ هْوشطيي زغسغِ

ِ   . ثبقس هحَض هي ي اعالػبسي ٍ زاًبيي ّبي فكطي زض خبهؼِ ؾطهبيِ ُ  ثتطاي آًكتِ ّوت ّتبي اخشوتبػي دتبزض     ي گتطٍ

 ِ اي هكتبضكز زاقتشِ ثبقتٌس، ثبيتس يتبزگيطي ديَؾتشِ، ذالديتز، ًتَآٍضي ٍ ًيتع           ثبقٌس ثغَض هؤثّط زض چٌيي خبهؼت

ق ايي اهط هؿشلعم سؼطيف هدسز ٍ ًَيٌي اظ ًقف ٍ كتبضكطز  سحقّ. ظًسي اخشوبػي ضا ثيبهَ  هكبضكز فؼبل ٍ ؾبظًسُ

ِ . ثبقس سطيي ًْبزّبي آهَظقي زض خبهؼِ هي هساضؼ ثِ ػٌَاى انلي ي ًيتبظ   ا اهطٍظُ ًظبم آهَظقي ككَض ثِ هسضؾت

ُ  يتبزگيطي ديَؾتشِ    ، اهكتبى  (فااٍا )اطالعات ٍ ارتباطات   فٌاٍری گيطي اظ زاضز كِ ثب ثْطُ ٍ  ضا فتطاّن ًوتَز

ِ ِ ثت  زّس، ي اعالػبسي دطاض  ي ظًسگي زض خبهؼِ ّبي ًَيٌي ضا زض اذشيبض افطاز ثطاي سدطثِ فطنز اي كتِ ايتي    گًَت

 .قَز هي اي هحؿَة  اي سؼلين ٍ آهَظـ حطفِثط ؾبظ سَاًوٌس ػٌَاى اثعاض، ثلكِ زض دب ت ظيطؾبذزِِ ًِ ث  فٌبٍضي

ل زض ضٍيكطزّبي آهَظقي زضخْبى، ّوعهبى ثب سحَّ ،ٍ دطٍضـ آهَظـ فطايٌسزض  فبٍاي  ثكبضگيطي گؿشطزُ

ّتبي كليتسي خَاهتغ     ايي هساضؼ اظ خولتِ ًيبظهٌتسي  . گيطي هساضؼ َّقوٌس ضا فطاّن آٍضزُ اؾز ي قكل  ظهيٌِ

زض . ًوبيٌس آهَظاى ضا زًجبل هي ّبي زاًكي ٍ كبضآفطيٌي زاًف ي هْبضر ثبقٌس ٍ ضٍيكطزّبي سَؾؼِ ثٌيبى هي زاًف

ّتبي   يبزگيطي سقَيز قتسُ ٍ هحتيظ سؼتبهلي يكذبضچتِ ثتطاي اضسقتبي هْتبضر        -يبززّي ّبي فطايٌس،  ايي هساضؼ

 .قَز ّبي گطٍّي، زض ػهط زاًبيي هحَض فطاّن هي آهَظاى ثب سكيِ ثط فؼب يز كليسي زاًف

 ،ثتِ ضٍظكتطزى هتساضؼ   ثبقتس،   زضككتَض هتي  ٍ دتطٍضـ  دبيِ آهتَظـ  زضحبل حبضطهؼلن هحَضي اظآًدبكِ 

ثتتِ زازى اّويتتز ّتتبي ًتتَيي زضآهتتَظـ ٍدتتطٍضـ ًٍيتتع  الديتتزاظذ ثطذتتَضزاضي ضٍظ، ّتتبي اظفٌتتبٍضياؾتتشدبزُ 

 .ثبقس ل هيالظهة ايي سحَّ ،آهَظاى ّبي زاًف سَاًبيي

ّ  ي ٍاغُ ّتتبي  هتب ٍاضز قتسُ اؾتز ٍ فؼب يتز    َقتوٌس چٌتسي اؾتز زض ازثيتبر آهتَظـ ٍ دتطٍضـ       هتساضؼ 

ُ  اضظقوٌسي ًيع ٍ َ ثهتَضر دطاكٌتسُ زض ايتي حتَظُ      ٍظاضر آهتَظـ ٍ دتطٍضـ ثتب ا ْتبم اظ     . اؾتز  اًدتبم قتس

ٍ زؾتشيبثي ثتِ    1404ق اّساف ؾٌس چكن اًساظ ايتطاى زض ؾتبل   ّبي زيٌي ٍ هقشهيبر ظهبًي ٍ ثِ هٌظَض سحقّ آهَظُ

اّساف ػب يِ ًظبم سؼلين ٍ سطثيز ٍ گؿشطـ ػتسا ز آهَظقتي، ادتسام ثتِ سؼطيتف ؾتبذشبض، خبياتبُ، ؾتبهبًسّي،         

هساضؼ َّقوٌس ثط اؾبؼ هؼيبضّبي ػلوي، ثيي ا وللي ٍ قطايظ ثَهي زض ؾغح ككتَض   ي ؾؼٍِ ضَاثظ سَ قطايظ

ستَاى   شي هضبػف زاقشِ كِ اظخولِ ػَاهل انلي آى هتي ًيبظ ثِ ّوّ ،ًيل ثِ ايي ّسف ثطاياظ ايي ضٍ . ًوَزُ اؾز

اقتبضُ  هتَضز ًيتبظ   ظيطؾبذز هيي أسًيع دطٍضقي ٍ ٍ آهَظـ ٍ هسيطيز هطاكع آهَظقي  ي سغييطًاطـ زضقيَُ ثِ

 .ًوَز
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سحَل ثٌيبزيي آهَظـ ٍ دتطٍضـ   ًظبم، هسثّطاًِ زض ضاؾشبي ؾٌس چكن اًساظ ادساميك  ضؼاهسؾبظي  َّقوٌس

هتسيطيشي  ّتبي   سطيي ضٍـ ثب ّسف اخطاي ديكطفشِضطٍضسي اًكبض ًبدصيط ي آهَظـ ٍ دطٍضـ ٍ ٍ ؾٌس سَؾؼِ فبٍا

كتتِ اػوتتبل  ككَضاؾتتز ٍ دطٍضقتتي ؼيز كٌتتًَي ًظتتبم آهَظقتتيثتتِ ٍضتتٍ فٌبٍضاًتتِ  ػلوتتيآهَظقتتي ٍ ًاتتبُ ٍ 

 ى ثطاي هسيطاى، كبضكٌبى، هؼلوتبى، ٍضي ٍ هسيطيز ظهب ي اخطايي زضآًْب ثبػث افعايف ثْطُهؼوبض ٍ سغييطؾبذشبض

 .ثَز ذَاّسآهَظاى  زاًف يٍ ّوچٌيي اٍ يب آهَظاى زاًف

 ًاهِ از تْیِ ایي شیَُّذف 

 ٍاحس اظ هسضؾِ َّقوٌس زض ككَض ياضائِ سؼطيد (1

 ّب ٍ سْسيسّبي عطح ّب، هؼبيت، فطنز هؼطفي هعيز (2

 هساضؼؾبظي  زض عطح َّقوٌس ثَهي سؼييي ا اَّب ٍ اؾشبًساضزّبيثطضؾي ٍضؼيز هَخَز ٍ  (3

سب  سجييي اّساف ٍ ضطٍضيبر اخطاي ايي عطح زض ضاؾشبي اّساف ػب ي ًظبم آهَظـ ٍ دطٍضـ ككَض (4

 َّقوٌسؾبظي هساضؼزض  ضؾيسى ثِ ٍضغ هغلَة

 هساضؼ ؾٌشي ثِ هساضؼ َّقوٌسآقٌبيي ثب چاًَاي سغييط  (5

 يبزگيطي –ّبي يبز زّي  ثيط سغييطار قيَُثطضؾي ًشبيح حبنل اظ سأ (6

اضظقيبثي ٍ ّتسايز هتساضؼ   سطثيز، ايدبز ّوؿَيي ٍ ّواطايي زض ديبزُ ؾبظي، هسيطيز، آهَظـ،  (7

 َّقوٌس

 َّقوٌسّبي ؾغح ثٌسي هساضؼ  قبذم آقٌبيي ثب (8

 فطآيٌسگيطاى ثِ هٌظَض انالح  هويناضظيبثي ٍ اضائِ ثبظذَضز ثِ هدوَػِ س (9

 ٍیژگي هذارس َّشوٌذ

دَيتب ٍ  ٍ دطٍضقتي  ؾتبظهبى آهَظقتي   ّبي ايي ًظبم، يك  ثِ ػٌَاى يكي اظ هْوشطيي هؤ ّدِ ي َّقوٌس هسضؾِ

ستب  اؾتز  يبفشتِ ثبظؾتبظي قتسُ     ًظتبم  ييبزگيطي ٍ ثْجتَز هتسيطيز ثتِ نتَضس     فطايٌس زض خْزكِ  يبزگيطًسُ اؾز

ِ  . ًوبيتس آهتبزُ  ٍ اضسجبعتبر   ػهتط اعالػتبر   ظًتسگي زض  ضا ثتطاي   آهَظاىِ ؾتغَحِ هرشلتف   زاًف  ي يتك هسضؾت

ِ   ،، ٍ ثغَض هؿتشوط يبفشِزض عَل ظهبى سكبهل  ، ثِ ػٌَاى يك ؾبظهبى يبزگيطًسُ،َّقوٌس  ،اي ذتَز  كبضكٌتبى حطفت

زّتس ّوبًاًَتِ كتِ     ثِ هسضؾِ اختبظُ هتي  هَضَع ايي . زّس ؼِ هياـ ضا سَؾ ييّبي اخطا هٌبثغ آهَظقي ٍ سَاًبيي

ثب قطايظ هشغييط ؾتبظگبض   كٌس، ذَز ضا ًيع آهَظاى ضا ثطاي ظًسگي زض ػهط اعالػبر آهبزُ هي عَض هؿشوط زاًفِ ث
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ّبي فطايٌتس م ًيتبظ زاقتشِ ٍ ثبيتس اظ    َّقوٌس ثِ كبضكٌتبًي هشرهّت   ي ط، هسضؾِثطاي زاقشي ػولكطزي هؤثّ. ًوبيس

 .ًوبيسثب دكشيجبًي دَي اؾشدبزُ ٍ هٌبؾت ي  ضيعي قسُ ثطًبهِ

ِ   ط اؾز ٍ يك سدكّي سدكّ ي َّقوٌس، يبزگيطي ًشيدِ زض يك هسضؾِ آهتَظاى   ًتف ي زا ط ذتَة سَؾتظ ّوت

ثبقٌس، هساضؼ َّقوٌس، الظم اؾز  آهَظاى هي ّوبًاًَِ كِ هساضؼ خبيي ثطاي ضقس زاًفدبثل يبزگيطي اؾز ٍ 

ِ زض ٍادتغ ه . كٌبى، هسيطيز ٍ هؼلوتيي ًيتع ثبقتٌس   خبيي ثطاي ضقس كبض  ي َّقتوٌس هحلتي اؾتز كتِ زض آى     سضؾت

ػالٍُ ثط . سًقَ هَضز سكَيق دطاض گطفشِ ٍ دكشيجبًي هي ،اي ّبي حطفِ ّبي فكطي ٍ شٌّي ٍ ًيع ّوكبضي ػالدوٌسي

ي هسضؾِ، ِ ي خبهؼقَز كِ سوبم اػضب ق، عَضي ؾبذشبضزّي ٍ ؾبظهبًسّي هيي هَفّ ايي، يك ؾبظهبى يبزگيطًسُ

ايدبز يك ؾيؿتشن دَيتب    ٍ ذَزثبظثيٌي ،گيطي، ذَزآگبّي هكي، خْز ّبي سؼييي ذظفطايٌسدبزض ثِ ّوكبضي زض 

 . ًوبيس اًساظ خبهؼِ، سغييط هي كِ ثب سغييط ًيبظّب ٍ چكنّؿشٌس 

 َّشوٌذ ِرسهذ تعریف

، يبزگيطي –، يبززّي كٌشطل ًظبضر، ،هسيطيز اػن اظفطآيٌسّب كليِ  اخطاي كِ زضآى ضًٍساؾز اي  هسضؾِ

ٍ  1هجشٌي ثط فتبٍا  ،هجبًي سَؾؼِ آًْبٍ  براضسجبع، اؾٌبز ٍ اهَض زفشطيهٌبثغ آهَظقي ٍ كوك آهَظقي، اضظقيبثي، 

 .عطاحي قسُ اؾز ف هحَضدػٍّ يٍِ سطثيشآهَظقي  ًظبم ثْجَز زض خْز

 :، هذرسِ ای است برخَردار ازَّشوٌذ هذرسِ

ِ ي فتطزي ٍ هحشتَا  ّب يبزگيطي هشٌبؾت ثب سدبٍر - هحيظ يبززّي  اي ٍ دتػٍّف هحتَض ثتب     ي چٌسضؾتبً

 كيس ثطسَ يس زاًفسأ

 فبٍا نٌؼز ثكبضگيطي اقشيبقِ ٍ زاضاي هشرهم ،هؼلوبى ٍ كبضكٌبى سَاًوٌس 

 ظيطؾبذز سَؾؼِ يبفشِ فبٍا 

 دكشيجبًي ٍ، دطٍضقي آهَظقياهَض هسيطيز ًظبم يبفشِ يكذبضچِ ضايبًِ اي زض  

ٍ قتجكِ هلتي   هٌبؾت ثِ هٌظَض حضَض ثطذظ زض ايٌشطاًز ٍظاضر آهَظـ ٍ دتطٍضـ   اهكبًبر اضسجبعي 

 اعالػبر

اّتساف ػتب ي    آهتَظاى ثتِ هٌظتَض سحقتق     زاًتف  اٍ يتبي  ٍ آهتَظاى  زاًفهسضؾِ، يي ػَاهل ثدَيب سؼبهل  

 ـآهَظـ ٍ دطٍض

                                                            
1
 فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر: فبٍا  
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ٍ آٍضي زاًتف، ًتَآٍضي ؾتبذشبضي ٍ آهَظقتي      سَ يس زاًف، ػسم ٍاثؿشاي ثِ ظهبى ٍ هكبى زض فتطاّن  

 يبزگيطي  -يبززّي  فطايٌسزض دطٍضقي 

 آهَظاى ثكبضگيطي ٍ اؾشدبزُ اظ اؾشؼسازّبي ثب قَُ زاًف 

 ٍ دطٍضقي ّبي ًَيي آهَظقي سلديق فطنز 

 دصيط ثِ آهَظـ زؾشطؾي ػبزالًِ ٍ اًؼغبف 

 دصيط ٍ هَثط ككيالر آهَظقي اًؼغبفؾبذشبض ٍ س 

 ٍ دطٍضقي آهَظقي ّبيفطآيٌسضٍظِ  قبيؿشاي ٍ كدبيز ّويكاي ٍ ثِ 

 ّبي ًَيي اعالػبسي هٌسي اظ فٌبٍضي فطز زض ثْطُ  ثِ ّبي هٌحهط ٍيػگي  

 ّب ايسٍُ دطٍضـ ذالق سدكط  

 يبزگيطي -هٌبثغ هرشلف ٍ سطكيت آًْب، ثط اؾبؼ انل يبززّي  

 ايٌشطاًز هلي ٍهٌبؾت ثؿشط قجكِ  

 دػٍّف هحَضييبزگيطي هجشٌي ثط دطؾكاطي ٍ  -هجٌبي يبززّي  

 ّبي دػٍّكي ثِ نَضر سيوي فؼب يز 

 هحلي ثطاي سَ يس زاًف 

 ّای ًَیي در َّشوٌذسازی هذارس ًقش فٌاٍری

ُ ًتِ سٌْتب    ًوبيس ٍ ٍ سَاًوٌسؾبظ ػول هيقشبة زٌّسُ زض هساضؼ َّقوٌس، ثِ ػٌَاى  ٌبٍضيف ُ  ثتطآٍضز ي  كٌٌتس

ِ   ًظبم آهَظـ ٍ دطٍضـ هتي اّساف كًٌَي  ِ ًتس  دطٍضا ًيتطٍي كتبضي ضا هتي    ثبقتس، ثلكت سَاًتبيي ضٍيتبضٍيي ثتب     كت

زض ستسضيدي  هؿتشلعم سغييتط   ٍ دطٍضقتي  آهَظقتي   فطآيٌتس سغييتط  . ِ ثبقتس ضا ًيع زاقش ثيؿز ٍ يكنّبي دطى  چب ف

؛ كٌتبض گصاقتشي   ثبقتس  هتي  (زثيطؾتشبى ، ضاٌّوتبيي ٍ  اثشسايي)ي ؾغَح  زض كليِ ػولكطز هساضؼ ي فطٌّگ ٍ ًحَُ

َ يز ضا زض ئز ٍ هؿت ط ٍ ذالديّب يز، سدكّربش ضٍقي كِ فؼّيبزگيطي هجشٌي ثطحبفظِ ٍ اسّهؼلّن هحَضي ٍ ّبي  ضٍـ

آهتَظاى   ايي سغييطار ثَزُ كِ ثطاي زؾتشيبثي ثتِ آى الظم اؾتز زاًتف     ي اظخولًِوبيس، آهَظاى ايدبز  زاًف ي ّوِ

ِ ًيع ذَز دصيطفشِ ٍ ٍا سيي ٍ ٍ يبزگيطي آهَظـ ثطاي ضا  هؿؤٍ يز ثيكشطي ِ هكتبضكشي   ،افطاز خبهؼت زض ستط   فؼبالًت

ّتبي ًتَيي اعالػتبسي ٍ اضسجتبعي ضا ثتِ ػٌتَاى        زض ايي هيبى، ثبيس ًقف فٌبٍضي .ثبقٌساهط آهَظـ ٍ دطٍضـ زاقشِ 

 .ل زض ًظط گطفززض ايي سحَّ گط سؿْيليك 
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 ی َّشوٌذ اًذاز هذرسِ چشن

ِ  ي ؾٌس هلي سَؾؼِ»اًساظ كالى  چكن زض ضاؾتشبي سحقق ِ  دتٌح  ي آهَظـ ٍ دطٍضـ زض ثطًبهت ٍ « دتٌدن  ي ؾتب 

ي َّقوٌس ثِ قطح ظيط  اًساظ يك هسضؾِ ، چكن« زض آهَظـ ٍ دطٍضـ فٌبٍضي اعالػبر ي ضاّجطزي سَؾؼِؾٌس   »

 :گطزز سَنيف هي

يبزگيطًسُ ثب دبثليز ظهبًي اؾز ؾب، «يًظبم هلي ًَآٍضي آهَظق» ي َّقوٌس ثِ ػٌَاى يكي اظ اضكبى  هسضؾِ

 :كِ زض آىذَزؾبظهبًسّي، 

 كٌس ديسا هيي قَز ٍ ايي اضظـ ّب زض هسضؾِ سدلّ ّب احشطام گصاقشِ هي ثِ سوبهي اضظـ 

ِ  ،ثب اؾشؼبًز اظ حسيث قطيف ًجَي  زض عتَل ظًتسگي دطزاذشتِ ٍ ثتب     يتبزگيطي هؿتشوط   كتطزى   ثِ ًْبزيٌت

دغت آهَظـ ػوَهي ثِ  ايي ؾبظهبىديكطٍ، ٍ دطٍضقي َّقوٌس ثِ ػٌَاى يك ؾبظهبى آهَظقي ي  هسضؾِ ياضسقب

 (ايكبىثِ فطاذَض ًيبظهٌسي ٍ افطاز خبهؼِ، زض ّط ظهبى ٍ هكبى  ي آهَظـ ثطاي ّوِ. )خبهؼِ سجسيل ذَاّس قس

هؼلتن ٍ  "خبًجِ ثيي  چٌسط ٍ ثّؤٍ افعايف اضسجبط ههحَض  دػٍّفآهَظ  زاًف ي ثب سقَيز ٍ دكشيجبًي هقَ ِ 

؛ هسضؾِ ضا ثِ كبًًَي دَيب، هكتشبق ٍ دتَي ثتطاي دتطٍضـ ًيتطٍي اًؿتبًي       "خبهؼِ ثبهسضؾِ "ٍ  "ِهسضؾثب  قبگطز

آهتَظاى ثتِ    زاًتف زض چٌيي فضتبيي،  . كٌس ط كِ دبثليز ظًسگي زض ػهط اعالػبر ضا زاضز، سجسيل هيبق ٍ هشدكّذلّ

ايتي  . كٌٌتس  قتسى ضا سدطثتِ هتي    ّؿشٌس ٍ قتكلي اظ اخشوتبػي  س ػلن ٍ سَ يب ّْب ٍ دػٍّف زض آً زًجبل كؿت ًظطيِ

 .ثبقس ز خغطافيبيي ٍ اخشوبػي آًْبضاي هَدؼيٍَّ سَاًس هيسدطثِ 

يتبزگيطي ٍ زض ّتسايز ٍ    -يتبززّي   فطايٌتس يجبًي كبهتل ٍا تسيي ٍ خبهؼتِ زض    حضَض، هكبضكز ٍ دكتش  

 .ي دطاض ذَاّس زاقزذَضز، ٍ زض حس ثبالي آهَظاى ثِ ٍضَح ثِ چكن هي ضاّجطي زاًف

كٌٌتسُ ضا   آهَظـ، ًقف سؿتْيل  ي گيطًس ٍ ثِ خبي اضائِ يك عطفِ آهَظاى يبز هي هؼلوبى زض كٌبض زاًف 

 .ذَاٌّس زاقزآهَظاى ثطػْسُ  زاًفٍ يبزگيطي زض ذَزآهَظي 

 ی َّشوٌذ ّای هذرسِ هأهَریت

 :ثبقس ظيط هي اًساظ ثِ قطح چكنؾٌس ي َّقوٌس ثطاي سحقق  ّبي هسضؾِ هْوشطيي هأهَضيز

 هحَض زاًبيي ي ثؿشطؾبظي ثطاي سككيل خبهؼِهكبضكز زض  

 بق، دػٌٍّسُ ٍ هٌشقس، ذلّطدطٍضـ ًيطٍي اًؿبًي هشدكّ 

 هٌبؾت ثطاي سطٍيح زاًف ٍ فٌبٍضي زض ؾغح خبهؼِسؿْيالر ًوَزى  فطاّن 

 ي ؾالهز ٍ ثْساقز زض ؾغح خبهؼِ ايدبي ًقف فؼبل زض سَؾؼِ 

 افعاضي ٍ سَ يس ػلن ٍ زاًف هكبضكز فؼبل زض خٌجف ًطم 
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 هحَضي گطايي ثِ دػٍّف سغييط ضٍيكطز ًظبم آهَظقي اظ حبفظِ 

 آهَظ هحَضي هحَضي ثِ زاًف سغييط ضٍيكطز آهَظقي هؼلن  

ٍ حطكتز ثتِ ؾتوز سؼتب ي     ٍ ...( ّتب ٍ   قبهل ؾتبذشبض، فطٌّتگ، ًقتف   )سحَل سسضيدي هؼوبضي هسضؾِ  

 (ؾبظهبى يبزگيطًسُايدبز يك ) ؾبظهبًييبزگيطي 

 آهَظاى  ّبي فطزي ٍ خوؼي زاًف اة ثطاي قكَفبيي اؾشؼسازّب ٍ ثطٍظ ذالديزايدبز هحيغي دَيب ٍ خصّ 

 يبزگيطي -يبززّي ّبي  ل زض قيَُهكبضكز زض ًظبم هلي ًَآٍضي آهَظقي ثِ هٌظَض سحَّ 

( خولتِ فٌتبٍضي اعالػتبر ٍ اضسجبعتبر    اظ )ّبي ًتَيي   ّب ٍ اهكبًبر فٌبٍضي گيطي هٌبؾت اظ ظطفيز ثْطُ 

 ّبي آهَظـ ٍ يبزگيطي ثطاي ّوِ كيديز آهَظقي ٍ فطاّن ًوَزى زؾشطؾي ثِ فطنز يثطاي اضسقب

 ٍا سيي ٍ افطاز خبهؼِ ،هؼلوييّبي  ٍ هْبضرؾغح ػلوي  ياضسقب 

  (خؿوي ٍ شٌّي) هرشلف اؾشؼسازّبي فطاّن كطزى اًَاع قيَُ ّبي آهَظقي ثطاي 

 ی َّشوٌذ تَجِ در هذرسِّای هَرد  ارزش

 :ػجبضسٌس اظ َّقوٌس ي ي انَ ي حبكن ثط هسضؾِّب ٍ اضظـ ٌّدبضّب

 اذالق اؾالهي  انَل  ثِ  دبيجٌسي 

 ٍ ؾبيط هربعجيي  آهَظاى، هؼلوبى زض ثطذَضز هشقبثل زاًف  ٍ هقطضار  دَاًيي ثِ احشطامٍ   ضػبيز 

ِ يتك    ّتبي  فؼب يتز   زض سوتبم   ٍضي ٍ ثْطُ  كيديزهؿشوط ثْجَز   آهَظقتي، فطٌّاتي،   )َّقتوٌس   ي هسضؾت

 ...(ٍ هسيطيشي

 آهَظاى ٍ هؼلويي زض ثيي زاًف  ًَآٍضي  ٍ سكَيق  سطغيت 

ّتبي ًتَيي زض اهتط آهتَظـ ٍ دتطٍضـ زض خْتز كتبّف         فٌتبٍضي ّب ٍ  سَخِ ٍيػُ زض ثكبضگيطي ضٍـ 

 هككالر آهَظقي

 ّبي اخشوبػي هكبضكز ؾبظًسُ زض فؼب يز 

 ی هذارس َّشوٌذ تَسعِ ّای راّبردّا ٍ سیاست

ط ثّّتبي هتؤ   ، ضاّجطزّب ٍ ؾيبؾز SWOTگيطي اظ هبسطيؽ سحليل  خْز سسٍيي يك ثطًبهِ ضاّجطزي  ثب ثْطُ

 : گطزز ي هساضؼ َّقوٌس اضائِ هي زض سَؾؼِ
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 ّا راّبرد

 آهَظاى سَؾؼِ ذالديز، ًَآٍضي ٍ فطٌّگ كبضآفطيٌي زض هيبى زاًف 
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 آهَظهساض زاًفٍ دطٍضقي  ّبي آهَظقي  سَؾؼِ قيَُ 

ُ ٍ دتتػٍّف فكتتط كتتطزىضٍـ آهتتَظـ   ثتتِ ّتتبي اعالػتتبسي هغوتتئي   ، خؿتتشدَي هغب تتت زض دبياتتب

 آهَظاى زاًف

 ٍ سوطيٌي ثطاي هساضؼ  ّبي آهَظقي آهبزُ ًابُ زاقشي هؼلوبى ثِ نَضر هؿشوط اظ عطيق سْيِ ثطًبهِ 

ِ   سلديقتي ّتن زض فؼب يتز   اؾشدبزُ اظ فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر ثِ ػٌَاى يك ثطًبهِ   ّتبي   ّتب ٍ ثطًبهت

ٍ ّوچٌتيي ازاضُ اهتَض    آهَظاى ٍ ّتن زض قتيَُ ستسضيؽ هؼلوتبى     زضؾي ٍ ّن زض قيَُ فطاگيطي زاًف

 هسضؾِ

 ِ ذسهبر آهَظقيئّبي هشٌَع ٍ هٌؼغف زض اضا ٍ قيَُاؾشدبزُ اظ اهكبًبر  

ّتبي   سَؾتؼِ هْتبضر  هتي ٍ افتعايف اًايتعُ قتغلي هتسيطاى ٍ هؼلوتبى ٍ       اضسقبي ؾغح ػلوتي ٍ سرهّ  

 اي آًبى حطفِ

 ثْجَز ًظبم اعالع ضؾبًي ٍ اؾشقطاض ًظبم اعالػبر هسيطيز زض هسضؾِ 

ّبي ػلوتي، فطٌّاتي ٍ اخشوتبػي     ّب ٍ اًدوي آهَظي ٍ حوبيز اظ سككل ّبي زاًف سَؾؼِ هكبضكز 

 آًبى

 ُ هسضؾِّبي اهٌب زض ازاض رأيكطز هسضؾِ هحَضي ٍ سقَيز ًقف ّيثْجَز هسيطيز آهَظقابّي ثب ضٍ 

 هدبظي ٍ فيعيكي نَضر ثِيبزگيطي  -يبززّي فضبي  يكايدبز  

  ضٍ زض ضٍ نَضر ثِيبزگيطي  -يبززّي ثطاي اخطاي فطآيٌس  ياضسجبعفطاّن آٍضزى اهكبًبر  

 ( آهَظقي ٍ ازاضي ضٍاثظ) قجكِ هجٌبي ثط اضسجبعبر سوبهي ثطدطاضي  

  هحَضي دػٍّف اؾبؼ ثط يبزگيطي ثِ آهَظـ هجٌبي سغييط 

 سيوي نَضر ثِ دػٍّكي ّبي فؼب يز اًدبم 

 هسضؾِ هرشلف كبضكطزّبي زض آهَظقي اسَهبؾيَى كبضگيطي ثِ  

 (هٌغقِ ٍ هسضؾِ برهقشضي ثِ سَخِ ثب) ا كشطًٍيكي آهَظـ اهكبًبر ٍخَز 

 اضسجبعبر ٍ اعالػبر فٌبٍضي كبضگيطي ثِ ثب يبزگيطي ؾطػز افعايف 

 هساضؼ ايي زض زاًف سَ يس 

 ّبي هلي ٍ هٌغقِ اي ثب حضَض هكشطک ثرف زٍ شي ٍ ثرف ذهَني ثطگعاضي ًوبيكابُ 
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 َّشوٌذ ی ایجاد هذرسِ ضرٍرت

ِ  آضهتبى  هقهتس  ثيبًاط َّقوٌس، هساضؼ زٍضًوبي ايدبز ـ  كتِ ٍظاضر  اؾتز  اي گطايبًت ـ  ٍ آهتَظ  دتطٍض

 َّقتوٌس،  هتساضؼ  اًتساظ  چكن ػجبضر زض. يبثس زؾز ثساى اعالػبر فٌبٍضي اظ گيطي ثْطُ ثب سب كَقس ككَض هي

 ثتباليي  حتس  زضٍ اضسجبعبر  اعالػبر فٌبٍضي ذسهبر ٍ كبضثطزّب كِ قَز هي سهَيط ٍ سطؾين اي ثِ گًَِ آيٌسُ

 قسُ سَاًوٌس ّبي ًَيي فٌبٍضي اظ گيطي ثْطُ ثب ؾَم ّعاضُ هساضؼ ػٌَاى ثِ ًيع هساضؼ فؼلي ٍ قسُ كبضگطفشِ ثِ

ايتي ا عاهتبر ثتِ ػٌتَاى     . اظ ايي ضٍ، ثبيس ثِ هؿبئل انلي ٍ ضطٍضر ايدتبز هتسضؼ َّقتوٌس اقتبضُ ًوتَز      .سٌثبق

 : گطزًس ثِ هٌظَض سحقق زٍضًوبي ايدبز هساضؼ َّقوٌس هؼطفي هي ٍ ّبي انلي ديكطاى

 زًيبٍ  ككَض زض فبٍا سَؾؼِ ثب ابمّو ككَض هساضؼ زض يبزگيطي -يبززّي كيدي ؾغح افعايف 

 زًيب زض ػلَم سَؾؼِ ثب ابمّو ككَض زض زاًف هؿشوط آٍضي ضٍظ ثِ 

 هسضؾِ اظ ذبضج آهَظاى زض زاذل ٍ زاًف هؿشوط يبزگيطي فطآيٌس ثؿشط ايدبز 

 هؼلويي ثِ ػلوي هطخؼيز ثبظگطزاًسى 

 ٍ آيٌسُ حبضط ػهط ثطاي آهَظ زاًف سطثيز 

 هطثيبى ٍ اٍ يب هؿشوط سؼبهل 

 يبزگيطي -يبززّي اهط زض ًَيي ّبي فٌبٍضي اظ گيطي ثْطُ 

 :سَاًس ثِ قطح شيل ثط قوطز  ثط اؾبؼ هَاضز هصكَض اّساف انلي ايدبز هساضؼ َّقوٌس زض ككَض ضا هي

 اّذاف

 ّبي هجشٌي ثط فبٍا  ّبي ًَيي ٍ ضاُ حل ثْطُ گيطي اظ فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر زض اضائِ ضٍـ 

ثتطٍظ ذالديتز ّتبي فتطزي ٍ خوؼتي      ايدبز هحيغي دَيب ٍ خصاة ثطاي قكَفبيي كبهل اؾشؼسازّب ٍ  

 زاًف آهَظاى

 سدكط ٍ سحقيقّبي  سأكيس ثط هْبضر 

 ّبي ًَيي گيطي اظ فٌبٍضي ثب ثْطُّب ٍ ظثبى  اضظـػلَم، انَل، سسضيؽ  

ُ    ،اؾتشؼسازّبي هرشلتف   خْتز  آهَظقتي  ًَييفطاّن كطزى اًَاع قيَُ ّبي   گيتطي اظ   هجشٌتي ثتط ثْتط

 ّبي چٌسگبًِ َّـ

چْتبض حتَظُ   ذبضج اظ هسضؾتِ زض  زاذل ٍ ٍ اؾشوطاض آى زض  يبزگيطي –زّي  فطاّن ًوَزى هحيظ يبز 

 :ظيط 
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 ي آهَظقي ٍ كوك آهَظقيهحشَا ( ة                                                 زضؾي ثطًبهِ  (ا ف 

 ٍ ضسجِ ثٌسي اضظيبثي  (ز                                                 ضٍـ سسضيؽ  ( ج   

آهَظاى، هؼلوبى ٍ  فطاّن ًوَزى فضبي هكبضكز ٍ افعايف حضَض، دكشيجبًي، هكبضكز ٍ سؼبهل زاًف 

 آهَظاى يبزگيطي زاًف -يبززّي  فطايٌسّبي شيٌدغ زض  طٍُط گازيٍا سيي ٍ 

هتتساضؼ ٍ اٍ يتتب ثتتب ضًٍتتسّبي ًتتَيي آهَظقتتي هجشٌتتي ثتتط    ٍ دطٍضقتتي ّوتتطاُ ًوتتَزى كبزضآهَظقتتي 

 ي زاًف ثٌيبى ي خبهؼِّب ًيبظهٌسي

 آهَظاى  ّبي هؿشوط ٍ هشٌبؾت ثب اؾشؼسازّب ٍ ديكطفز زاًف ايدبز هحيغي هٌبؾت خْز اضظيبثي 

ّبي فطايٌتس آهتَظ هحتَضي زض    ػٍّف هحتَضي ٍ زاًتف      يبزگيطي ػلوي ٍ سدطثي، د -يبززّي  سطٍيح 

 ٍ دطٍضقي آهَظقي

ِ ٍ فٌتي   ٍ  ازضاكتي، اخشوتبػي  ّتبي شٌّتي، خؿتوي، ػتبعدي، ضٍاًتي،       ي هْبضر ضقس ٍسَؾؼِ  اي  حطفت

 آهَظاى زاًف

 -ّبي ثيي ا وللي ثتب سكيتِ ثتط َّيتز اؾتالهي      سطثيز ًيطٍي اًؿبًي هشدكط ٍ سَاًوٌس ثطاي ٍضٍز ثِ هيساى 

  ايطاًي

ي فطٌّاتتي ًيتتطٍي اًؿتتبًي هسضؾتتِ زض اثؼتتبز  اي، شذيتتطُ اعالػتتبسي ٍ ؾتتطهبيِ ي زاًتتف ظهيٌتتِ سَؾتتؼِ 

وي، آهَظقي، دػٍّكي ٍ غيطُ ٍ ثطًبهِ ضيتعي ثتط اؾتبؼ زؾتشيبثي ثتِ      گًَبگَى اػشقبزي فطٌّاي، ػل

  ّسف سَ يس ػلن زض ككَض

 خوؼتي  ٍ فتطزي  ّتبي  ذالديتز  ثتطٍظ  ٍ اؾتشؼسازّب  كبهل قكَفبيي ثطاي خصاة ٍ دَيب هحيغي ايدبز 

 آهَظاى زاًف

  آهَظاى زاًف يبزگيطي فطايٌس زض شيٌدغ ّبي گطٍُ ٍ ٍا سيي هكبضكز ٍ دكشيجبًي حضَض، افعايف 

 يبزگيطي  _يبززّي  ّبيفطايٌس زض هحَضي آهَظ زاًف ٍ هحَضي دػٍّف سدطثي، يبزگيطي سطٍيح 

 ِ  آهَظاى زاًفهؼلوبى ٍ  سرههي ٍ اي حطفِ اخشوبػي، كالهي، ازضاكي، ّبي هْبضر سَؾؼ
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 َّشوٌذ ی هذل هفَْهي هذرسِ

 
 ّای اصلي در هذارس َّشوٌذ هؤلفِ
 

 
 

مدرسه 
هوشمىد

رایاوه

شبکه

ایىتروت

تجهیسات  
چىدرساوه اي

محتواي  
دیجیتال

بسته آموزشی

ابسارهاي  
پشتیبان

معلم

قواویه



   
 

رس  15   شیوه انهم هوشمندسازی مدا
 

 هذیریت عذَّشوٌذ از بُ ی هذل هفَْهي هذرسِ

 
 

 یادگیری -یاددّي عذَّشوٌذ از بُی  هذل هفَْهي هذرسِ
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 ّا عذ هْارتَّشوٌذ از بُ ی فَْهي هذرسِهذل ه

 
 

 زیرساخت فٌاٍری عذَّشوٌذ از بُ ی هذل هفَْهي هذرسِ
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سازی  تيهطرح بِ هٌظَر عولیا تَاى سٌاریَیِ هي ،فٌاٍری بر اساس هذل زیرساختِ

  :طرح را بِ صَرت زیر ارایِ ًوَدی اجرا

 
 فٌاٍری زیرساخت هٌظر از َّشوٌذی  هذرسِ اجرایي سٌاریَی - 1 شکل

 

 
 َّشوٌذی  هذرسِ کاربردی برًاهِ چارچَب - 2 شکل
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 ردر کشَ سازی هذارس ي طرح َّشوٌذیداهٌِ اجرا

ّبي  ٍ عطح ّب س ٍ ّوچٌيي ثطًبهِّبي انلي هسل سَؾؼِ هساضؼ َّقوٌ دِ ّاضكبى ٍ هؤ ،زض ايي هسل خبيابُ

 . ِ قسُ اؾزز ثْشط كل عطح اضائبفياخطايي ثِ هٌظَض قدّ

 
 

 پرٍرش ٍ آهَزش درهذارس  سازی َّشوٌذ طرح ابعاد  - 3 شکل

 کلیات: فصل دٍم 

  (آهَز پژٌٍّذُ داًش گر تیذاّ بِ صرف از هعلن هحَری عبَر)ًَیي ٍ پرٍرشي ًظام آهَزشي 

ٍ ّبي ًبقي اظ ضٍيكتطز اًجتَُ ثتِ هقَ تِ آهتَظـ       ثِ ز يل هحسٍيزٍ دطٍضـ شي آهَظـ قيَُ ّبي ؾٌّ -1

آهتَظاى   زاًف سبثس ٍ ثِ ّويي ز يل فقظ ثط هكشطكبر ا اَّبي ّسايز ضا ثطًويزض ثِ ّيچ ٍخِ سٌَع ثؿيبضدطٍضـ 

ًشيدِ ايي اهط ػقين قسى آهَظـ اؾز ظيطا ٍدشتي زضذشتبى هيتَُ يتك      ،اؾشؼسازّبي فطزيًوبيس ٍ ًِ ثط  كيس هيأس

ُ   ثبؽ هشٌَع ّتبي آًْتب ًظيتط چتَة      اًس، دغؼبً هكشطكبر آًْب زض هيَُ آًْب ًيؿز ثلكِ زض ؾغح ًتبظ شطي اظ فتطآٍضز
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 حتصف كتِ ثتط    ،آهتَظاى  اؾشؼسازّبي فطزي زاًف ّبي ؾٌشي آهَظـ ًِ ثط قكَفبئي ز يل قيَُّويي ِ آًْبؾز، ث

  .ًوبيس كيس هيأاؾشؼسازّبي فطزي آًْب س

ن هتٌظّ   زاقشي اؾشؼسازّبي فطزي زض خَاهغ كِ ػوسسبً ًيطٍي اًؿبًي هغيتغ، ٍ احشوتبالً   ؾطكَة ٍ هغدَل ًاِ

ػوتل ذَاّتس    هبقتيي ثتسيل  ػٌَاى ِ ث اًؿبىؿز، زض حقيقز زض ايي قيَُ ًي، قيَُ هٌبؾجي هي دطٍضاًسگبُ آٍ ي ًب

ٍ         اهّب ثٌب. كطز  ثِ آًچِ ديكشط گدشِ قس، هأهَضيز فٌتبٍضي اعالػتبر ؾتذطزى كتبض سكتطاضي ٍ غيطذلّتبق ثتِ هبقتيي 

 ثِ ّويي ز يل زديقبً زض ًقغِ هقبثل قيَُ ؾٌّشي آهَظـ دطاض. يبة اؾز بق ٍ حقيقزآظازؾبظي اًؿبى ثطاي كبض ذلّ

، ضتطٍضر  كيتس زاضز أكِ ثط اؾشؼسازّبي فتطزي س ٍ دطٍضـ ًَيي آهَظـ ّبي  اظ ايٌطٍ دطزاذشي ثِ قيَُ. گيطز هي

، كٌتًَي س، ثٌتبثطايي زض ػهتط   ّؿتشٌ ٍضي اعالػتبر  بّب ذتَز هجشٌتي ثتط فٌت     ايي قيَُ. ٍضي اعالػبر اؾزبفٌػهط 

  .اؾز ّن ّسف ٍ ّن سَاًوٌسؾبظ ،فٌبٍضي اعالػبر

فتطزي   زض دبؾد ثِ اؾتشؼسازّبي آهَظي  زٍضاى زاًفٍ دطٍضقي ًحَُ ػولكطز ًظبم آهَظقي  ديچيسگي -2

 ،ًؿتجز  وتبى ّ ثبقس كِ ثِ هي( يثس يل ادشضبئبر ؾٌّ)اٍ  هحسٍزيز حق اًشربةآهَظ ٍ  زاًف اًدؼبل ًؿجيز يل ِ ث

ِ ثت  آهتَظي  زٍضاى  زاًتف  ّبي آهَظقتي غيتط   كِ زض ًظبم ًوبيس زض نَضسي ضا ا عاهي هي فؼّبل ثَزى ًظبم آهَظقي

آهتَظـ   ،سَاًس ثتِ سٌبؾتت اؾتشؼسازّبي ذتَز     ٍ زاقشي حق اًشربة، فطاگيط هي (زاًكدَ)بل ثَزى فطاگيط ز يل فؼّ

 .گطزز اظ ديچيسگي ًظبم آهَظقي كبؾشِ هي ،وبى ًؿجزّ اًشربة ًوبيس ٍ  صا ثِضا ذَز 

  ٍ هَظز ٍ سَ يتس زاًتف كٌتس   اي اؾز كِ ثشَاًس ذتَز ثيتب   ديچيسُ هغعًيبظهٌس ثطذَضزاضي اظ  ًظبم ديچيسُ -3

 .سًآهَظ ثكبض گيط س ايي زاًف ضا زض خْز ّسايز زاًفٌدصيطي كِ ثشَاًّبي اًؼغبف  اًسام

 َّشوٌذ ی ّای حاکن بر هذرسِ سیاست

ٍ ّوچٌتيي  ضار هسضؾِ َّقتوٌس  ّبي دبًًَاصاضي ٍهقطّ ؾيبؾزي حبكن ثط هسضؾِ َّقوٌس قبهل ّب ؾيبؾز

 .طزيػوليبر كِ ثِ قكل ظيطاؾز، ثب هَفقيز اًدبم گ فطآيٌسآًْبؾز سب طػولكطز هؤثّ
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 سیاست ّای حاکن بر هذرسِ َّشوٌذ - 4شکل 

 

  ضثطگيطًسُزكِ  اػوبل ًوَزثبيس  ضا ذبنيّبي  ؾيبؾزؾبظي هساضؼ  َّقوٌس عطح ػوليبسي كطزى ثِ هٌظَض

ثطاي اعويٌبى اظ ػالٍُ ثط ايي . هَخَز ثبقٌس يآهَظقّب ٍهقطضار  ؾيبؾزّبي هسضؾِ َّقوٌس ٍ  آضهبى ٍاّساف 

ٍ  ثطاي اًغجبق آى ثب هساضؼ َّقوٌسهقطضار هَخَز  ٍّب  ؾيبؾزسغييط زض  عطح، آهيع اخطاي هَفقيز

زض . ثطزى هيعاى هَفقيز هساضؼ َّقوٌس ضطٍضي اؾز زض خْز ثبال هقطضار خسيس ٍّب  ؾيبؾز ؾبظهبًسّي

،  «يبزگيطي -يبززّي  فطايٌس»كِ قبهل ّبي عطح هسضؾِ َّقوٌس ّطيك اظ حيغِ ،ّب ؾيبؾزػوليبسي كطزى ايي 

 :گيطًس هَضز ثحث دطاض هي ثبقس هي« سكٌَ َغي»ٍ  «ّب ٍ هؿئَ يزّب  هْبضر هطزم،»، « هسيطيز» 

  

 بزگيطيي-يبززّي هَازاًشربة ٍسهَيت ، اضظقيبثي ،يبزگيطي يبززّي ٍ :ٍيبزگيطي يبززّي  فطايٌس 

 اهَضهب ي، هٌبثغ ذبضخي، هٌبثغ آهَظقي، آهَظي اهَض زاًف، اهَض هسيطيشي هسضؾِ: هسيطيز ،

 سكٌَ َغيٍ  اهٌيز، هٌبثغ اًؿبًي، سدْيعار

 ،آهَظقيدطؾٌل ؾيؿشن ، كبضهٌساى فٌي، كبضكٌبى ازاضي، هؼلوبى :ّب ٍ هؿئَ يزّب  هْبضر هطزم، 

 خبهؼٍِ  ٍا سييدكشيجبى ػوليبر هسضؾِ َّقوٌس، 

 هؼوبضي سكٌَ َغيٍ  اهٌيز اعالػبراؾشبًساضزّبي سكٌَ َغي،  :سكٌَ َغي 
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 شرایط اًتخاب ٍاحذ آهَزشي: فصل سَم

 کس آهَزشياهر( الف 

 ّبي سحهيلي ثبقٌس هساضؼ اًشربثي اظ سوبم زٍضُ -1

 ّبي آهَظقي ٍ دطٍضقي سطًن ٍاليز قْطي ٍ ضٍؾشبيي زض اٍ َيز ّؿشٌس هدشوغ -2

 ،ّيأر اهٌبييٌّطؾشبى ّبي فٌي ٍ حطفِ اي ٍ كبضزاًف، هساضؼ قبّس، قجبًِ ضٍظي،  َّقوٌسؾبظي  -3

 ا عاهي اؾزٍ هساضؼ زاضاي سدْيعار َّقوٌسؾبظي غيط زٍ شي  ،زٍ شي ٍ ؾوذبز طؾبظ، ًوًَِذيّ

 ثبقٌس هطاكع آهَظقي يك ًَثشِ زض اٍ َيز هي -4

زض عتطح  ، دتؽ اظ اسوتبم ػوليتبر ًَؾتبظي     ،هساضؼ هقبٍم ؾبظي ٍ يب زض عتطح سرطيتت ٍ ثبظؾتبظي    -5

 گيطًس َّقوٌسؾبظي دطاض هي

 ثبقس هسضؾِ اظ ًظط فضبي فيعيكي زض ٍضؼيز هٌبؾجي -6

 .بظ ضا زاقشِ ثبقسيِ سدْيعار هَضز ًيسْ هسضؾِ سَاًبيي -7

 (اجتواعي  –فرٌّگي  )ترٍیجي  ّای ایجاد زهیٌِ( ب 

ٍ دطاضزازى آًْب ثتط   ّب ّبي آهَظقي ٍ سطٍيدي سَؾظ هطكع آهبض ٍ فبٍا ٍ ازاضار كل اؾشبى سْيِ ثؿشِ -1

 ir.medu.cist.www ّب ٍ ثِ ٍيػُ ؾبيز هطكع فبٍا ثِ آزضؼ  ّبي هساضؼ، هٌبعق، اؾشبى ضٍي ؾبيز

آهَظقتي   ّبيٍاحتس  اىهسيط سَؾظ آهَظاى ٍ اٍ يب ى، زاًفبسَخيِ عطح ثطاي دطؾٌل، كبضكٌبى، هؼلو -2

 .هٌغقِثب ّوبٌّاي ازاضُ آهَظـ ٍ دطٍضـ 

 ّا زیرساخت( ج 

 :ّبي ضٍؾشبيي هدشوغ -1

ٍ   ضايبًِ، زيشب)ثِ سدْيعار ا كشطًٍيكي  حسادل يك كالؼ زضؼ( 1-1  دطٍغكشَض يب سدْيعار ثتطز َّقتوٌس 

 هدْع قَز( يب ًوبيكاط

 : هطاكع آهَظقي قْطي -2

 سٌثبق ّبي ضٍؾشبيي هي هبًٌس هدشوغ ،هطاكع آهَظقي دٌح كالؾِ ٍكوشط  ( 2-1

ثطاي  ضايبًِهطاكع آهَظقي ثب ثيف اظ دٌح كالؼ زضؼ، ػالٍُ ثط كالؼ ا كشطًٍيكي، ثِ يك كبضگبُ   ( 2-2

 .گطزز هياظ آى سدْيع ثغَض ّوعهبى آهَظ  اؾشدبزُ حسادل ثيؿز زاًف

http://www.cist.medu.ir/
http://www.cist.medu.ir/
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 Lap Topٍ يب  mini PC   ، Class Mate  ، PC،Thin Clientاظ  ضايبًِ خْز سدْيع كبضگبُ   ( 2-3

ٍسدْيعار ثطز َّقوٌس (   Server Basedؾطٍيؽ زٌّسُ هشهل ثِ)هسيطيز قسُ  LANهشهل ثِ قجكِ 

(Smart  Board  ) ًُوبيس هياؾشدبز 

گطزًس ٍ اظ اسَهبؾيَى ازاضي زض  هيكليِ هطاكع آهَظقي قْطي ٍ ضٍؾشبيي ثِ ايٌشطاًز هلي هشهل  -3

 .ًوبيٌس هي ّبي هرشلف هسضؾِ اؾشدبزُ ثرف

 

 

 هذارس سازی َّشوٌذّای طرح  هذارس َّشوٌذ ٍ سایر ًْادّا ٍ هؤلفِشبکِ آهَزش هیاى  - 5شکل 

 

ٍدَضسبل ٍيػُ هساضؼ (  LMS  ٍLCMS) ؾبهبًِ هسيطيز خبهغ آهَظـ ا كشطًٍيكي هساضؼ  -4

 ًوبيٌس هيهطاكعآهَظقي اظآى اؾشدبزُ  فٌبٍضي اعالػبر ٍاضسجبعبر آهبزُ قسُ ٍآهبض ٍ سَؾظ هطكع  ،َّقوٌس

كِ ثِ سأييس ؾبظهبى دػٍّف ٍ ثطًبهِ ضيعي آهَظقي ضؾيسُ  ،ا كشطًٍيكي هدبظاظ سَ يسار هحشَاي  -5

 :گطزز كِ ثط اؾبؼ چْبض قبذم ظيط سْيِ گطزيسُ اؾز هيثبقس اؾشدبزُ 

 زاثيّخصّ( ة                                 كيديز فٌي( ا ف 

 هلي ثطًبهِ زضؾيسغبثق ثب ( ز                                   هَظقيآكيديز ( ج 
 

ّبي ضؾوي كِ اظ ؾَي هطكع  ّب ٍ ؾبيز گيطي اظقجكِ هلي ضقس ٍ سَ يسار آى ٍ قجكِ حساكثط ثْطُ -6

 .دصيطز هيفٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر اػالم قسُ اؾز نَضر آهبض ٍ 
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 َّشوٌذ ی افسار در یک هذرسِ زیرساخت فٌي شبکِ ٍ سخت - 6شکل 

 پرسٌل( د 

 هسيط ٍاحس آهَظقي  -1

 فٌتبٍضي اًشرتبة   ثكبضگيطيق زض ثب سدطثِ ٍ هَفّ ٍ هسيط هسضؾِ اظ هسيطاى سَاًوٌس زض حَظُ هسيطيز (1-1

 قَز

ثتتب هؼلتتن، دطؾتتٌل، ( اضسجتتبط ثتتطذظ ٍ هدتتبظي)هتتسيط هسضؾتتِ سَاًتتبيي سؼبهتتل هؿتتشقين ٍ غيطهؿتتشقين  (1-2

 آهَظاى ٍ اٍ يب ضا زاقشِ ثبقس زاًف

 هٌتس ِ ػالد ٍ سطثيشي /يضاؾشبي اّساف آهَظق زض گصاض ؾيبؾز ايسُ دطزاظ، هسيط هسضؾِ فطزي هجشكط، (1-3

 ثبقس فبٍا زضٍاحسآهَظقي ثِ سَؾؼِ

هشٌبؾتت ثتب    يآهَظق ضيعي ثطًبهِظ زض ٍ فٌبٍضي ٍ هؿلّ ICDLّبي دبيِ  ظ ثِ هْبضرهسيط هسضؾِ هؿلّ (1-4

 ثبقس يبزگيطي – هحيظ يبززّي

 ثبقس دكشيجبًي حَظُ فبٍاديايط اهَض هسيط هسضؾِ  (1-5

، ؾيؿشن حؿتبثساضي ؾبهبًِ ّبي زاًف آهَظي، )اضائِ ضٍـ اًدبم اهَض هسضؾِ  هسيط هسضؾِ ديكطٍ زض (1-6

 .هجشٌي ثط فبٍا ثبقس( ...َ اهَا  ،اًجبض

 ىبهؼلو -2

 ظ ثبقٌسهؿلّ ICDLّبي دبيِ  ى هسضؾِ ثِ هْبضربهؼلو (2-1

آهَظـ ٍ سسضيؽ ذَز سَاًتبيي سَ يتس ٍ اؾتشدبزُ اظ هحشتَاي ا كشطًٍيكتي       فطايٌسى هسضؾِ زض بهؼلو (2-2

 هَضز ًيبظ ذَز ضا زاقشِ ثبقٌس
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 افعاضّبي هطسجظ ثب ضقشِ سسضيؽ ذَز ضا زاقشِ ثبقٌس ى هسضؾِ سَاًبيي اؾشدبزُ اظ ًطمبهؼلو (2-3

ُ  آهَظاى ضا ثِ فؼب يز زاًف ى هسضؾِ ثركي اظ ًوطُ هؿشوطبهؼلو (2-4 ا كشطًٍيكتي  ّتبي   ّب ٍسَ يس فتطآٍضز

 اذشهبل زٌّس

 .آهَظاى ٍ اٍ يب زاقشِ ثبقٌس ى هسضؾِ سَاًبيي اضسجبط ثطذظ ٍ هدبظي ضا ثب هسيط، دطؾٌل، زاًفبهؼلو (2-5

 ؾبيط كبزض اخطايي -3

 ظ ثبقٌسهؿلّ ICDLّبي دبيِ  كبزض اخطايي هسضؾِ ثِ هْبضر  (3-1

 .ذَز ضا زاضا ثبقٌسافعاضّبي هطسجظ ثب حَظُ كبضي  كبزض اخطايي هسضؾِ هْبضر اؾشدبزُ اظ ًطم  (3-2

  :ًکتِ هْن

ٍ  زياط ػَاهلالظم اؾز هسيطهسضؾِ، اًدوي اٍ يب ٍهطثيبى ٍ ثتطاي   دتصيطي  ثتبٍض هكتبضكز   هسضؾِ اظ ضٍحيتِ 

 .ثطذَضزاض ثبقٌساخطاي هغلَة عطح، 

  سازهاى آهَزشي، پرٍرشي ٍ اداری: فصل چْارم 

بضگطٍُ ّتبي  كت ضيعي، ًظتبضر ٍ اختطاي عتطح َّقوٌسؾتبظي هتساضؼ،       ثطًبهِ ،ؾيبؾشاصاضيثِ هٌظَض  (1

ًبحيِ ٍ هٌغقِ ثتط  / قْطؾشبى / اؾشبى/ ٍ ضاّجطي فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر زض ؾغح ٍظاضر ي زضاّجط

 .قَز سككيل هي"  ٍظاضرًظبم ًبهِ فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر " اؾبؼ 

هٌتبعق هَظدٌتس يكتي اظ      /ًتَاحي   آهَظـ ٍ دطٍضـٍ ازاضار ّب  آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾشبىكل  ارازاض (2

ؾتبظي  ّبي ؾبظهبًي ذَز ضا ثب اًشهبة فتطز ٍاختس قتطايظ ثتِ اهتط ديايتطي ٍ ًظتبضر ثتط َّقوٌس         دؿز

 .اذشهبل زٌّس هساضؼ

َّقتوٌس   ثتِ هتساضؼ   هؼبٍى فٌبٍضي هشرهم يب هدطة ٍاخس قطايظ اظ ثيي كبضكٌبى ضؾوي يتب ديوتبًي   (3

 .زازُ قَز اذشهبل

هشرهم يب هدطة زض هطاكع آهَظقتي ثتبالسط اظ    هَخَزِدطاضزازي / ديوبًي/ ضؾويًيطٍّبي  يك ًدط اظ (4

 .زازُ قَز اذشهبلثِ ػٌَاى سكٌؿيي فٌي  دٌح كالؼ زضؼ

 .هطاكع آهَظقي َّقوٌس ثطاثط هقطّضار ٍاحسّبي آهَظقي زٍ شي ػبزي ازاضُ ذَاٌّس قس (5
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 ًحَُ فعالیت: فصل پٌجن 

فؼب يتز ذتَزضا آغتبظ     عتي هطاحتل ظيتط    ،هٌغقِاظ ازاضُ آهَظـ ٍدطٍضـ  هطاكع آهَظقي دؽ اظاذص هدَّظ

 :ًوبيٌس هي

 هطاحل كؿت هدَظ -1

ًبحيِ ، هسيط هسضؾتِ هَضتَع ضا زض اًدوتي اٍ يتب ٍ قتَضاي هسضؾتِ       / دؽ اظ ديكٌْبز هؿئَ يي هٌغقِ  (1-1

 .گطزاًس هيهغطح ًوَزُ ٍ زضذَاؾز حضَض زض قجكِ هساضؼ َّقوٌس ضا ههَة 

ٍ ط ٍاحس آهَظقي هجٌي ثط اػالم آهبزگي حضتَض زض قتجكِ هتساضؼ َّقتوٌس     زضذَاؾز كشجي هسي (1-2

 .گطزز هيًبحيِ اضؾبل / ثِ هٌغقِ ( 2ٍ  1ديَؾز )ّبي سكويل قسُ  فطم

ّبي ضؾيسُ ضا ثطضؾي ًوتَزُ ٍ دتؽ اظ عتطح زض قتَضاي      زضذَاؾزهٌغقِ، ازاضُ آهَظـ ٍ دطٍضـ  (1-3

ديَؾتز  ) ّتب  اعالػبر فطم ، ًْبييٍ نسٍض هدَظ سهَيت  ،ًبحيِ/ هٌغقِ  ي فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعبر زضاّجط

دبيابّي كِ ثِ ّويي هٌظَض عطاحي قسُ ٍ اظ عطيق ؾبيز هطكع فٌبٍضي اعالػبر ٍ اضسجبعتبر  ضا اظ عطيق  (2ٍ 1

ـ   دبثل زؾشطؾي اؾز،  (   ir.medu.cicts.www  )ثِ آزضؼ  خْتز   ،ٍ دتطٍضـ اؾتشبى   ثِ ازاضُ كتل آهتَظ

 .ًوبيس هي اضؾبلّبي ثؼسي  اعالع ٍ حوبيز

ُ       ازاضُ كل آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾتشبى  (1-4 ٍ ًتَع ٍ هيتعاى     يؿتز هكرهتبر هطاكتع آهَظقتي سأييتس قتس

ٍظاضر آهتَظـ   ضي اعالػبر ٍ اضسجبعتبر فٌبٍ آهبض ٍ ثِ هطكع، هصكَض اظ عطيق دبيابُ حوبيز نَضر گطفشِ ضا

 .سًوبي هياػالم ّبي ثؼسي  حوبيزٍ دطٍضـ، خْز اعالع ٍ 

ٍيتػُ هتساضؼ   زاضاي هدَظ ضتوي ذتسهز،    ّبي آهَظقي سَاًوٌسؾبظي كبضكٌبى اظ عطيق عي زٍضُ -2

ؾتبػز زض يكتي اظ ٍاحتسّبي     40ا كشطًٍيك ٍ سَ يس هحشَاي ا كشطًٍيكي حتسادل ثتِ هيتعاى     َّقوٌس، آهَظـ

 .گيطز نَضر هي آهَظقي َّقوٌس

دؽ اظ سوْيس هقسهبر الظم سَؾظ هؼبًٍز ى بيدبز اًايعُ هٌبؾت زض هؼلواظ عطيق ا ٍضي افعايف ثْطُ -3

 :ثِ كوكسَؾؼِ هسيطيز ٍ دكشيجبًي 

 502ٍ فطم ًَع هسضؾِ ٍ قيَُ سسضيؽ زض اثالؽ، حكن زضج  (3-1

 كبض ثب سَخِ ثِ ًيبظ ثِ دػٍّف ٍ سَ يس هحشَاي آهَظقي هَضز ًيبظ  سرهيم اضبفِ (3-2

آهتَظاى زض ذتبضج اظ ؾتبػبر     ايدتبز اضسجتبط ثتطذظ ثتب زاًتف     كبض ثب سَخِ ثِ ًيبظ ثتِ   سرهيم اضبفِ (3-3

 آهَظقي

http://www.cicts.medu.ir/
http://www.cicts.medu.ir/
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 یادگیری -ّای هحیط یاددّي  ساختار حَزُ: فصل ششن 

 برًاهِ درسي -الف

 سثبق هيّبي ظيط  ثط اؾبؼ دبيِ ضؼاثط ثطًبهِ زضؾي زض ايي هس انَل حبكن:  

 ثبقس ايكبى  آهَظاى ثطاي ضقس ّوِ خبًجِ ٍ هشؼبزل كوك ثِ زاًف آى، خْزعطاحي  (1

 ثبقس  آهَظاى ثطاي ضقس ّوِ خبًجِ ٍ هشؼبزل ؾبظي زاًف كذبضچِّسف اظ آى، ي (2

ُ )ّب اظ عطيق ثطًبهِ زضؾتي   ّب ٍ اضظـ يكذبضچِ ؾبظي زاًف، هْبضر (3 ّتبي   اي ًوتَزى فؼب يتز   ثتبدطٍغ

 زض ًظط گطفشِ قَز( هطثَط ثِ هحشَا

 ثبقس زض آهَظـهٌغقي سساٍم  آٌّگ  ًظن ٍزاضاي  (4

 گطزز  ّبي هٌبؾت زض اؾشدبزُ اظ فٌبٍضي ًاطـ ايدبزؾجت  (5

 ثبقس آهَظاى ثِ آهَظـ هغلَة زؾشطؾي ّوِ زاًفخْز  (6

 زيسگبُ ثطًبهِ زضؾي: 

كٌٌس ستب هقهتَز اظ آهتَظـ ذتَز ضا      آهَظاى هدبّين آهَظـ ضا زضک هي ّوِ زاًف: هؼٌي زاض ثَزى (1

 .ثساًٌس

آگتبُ هتي قتًَس، ًؿتجز ثتِ هتطزم       ّتبي ذتَز زض خبهؼتِ     اظ ٍظبيف ٍ هؿتئَ يز : هؿئَ يز اخشوبػي (2

 .كٌٌس احؿبؼ هؿئَ يز هي

بزاًتِ ٍ ذالديتز هثجتز    ثطًبهِ زضؾي ثبيس زض زاًف آهَظ هْبضر ٍ ًاتطـ ًقّ : ثبظ ذَضز ثطًبهِ زضؾي (3

 .ايدبز كٌس

ٍ  كيس هتي أثطضٍي ضقس ّوِ اثؼبز اًؿبًي س: ىّوِ خبًجِ ثَز (4 كتِ   كٌتس  آهَظكوتك هتي   ثتِ زاًتف   كٌتس 

 .كٌس زضک ضا ضٍاثظ ثيي هَضَػبر هرشلف

ِ  "زائوتب  "اٍال. ثطًبهتِ زضؾتي هحتسٍز كٌٌتسُ ًيؿتز     : ػسم هحتسٍزيز  (5 ّتبي هَختَز ثتبظًاطي     ثطًبهت

 .زّس اظ ثطًبهِ زضؾي ذَز فطاسط گبم ثطزاضًس اخبظُ هي آهَظاى ثِ زاًف "ثبًيب. قَز هي

ٍ  ثطًبهِ زضؾي اظ فٌتبٍضي ثتِ ػٌتَاى يكتي اظ ٍؾتبيل اًشقتبل زاًتف اؾتشدبزُ هتي         : ّسفساضي (6 ثتِ   كٌتس 

 .آهَظز آهَظاى ًيع هْبضر اؾشدبزُ اظ فٌبٍضي ضا ثطاي ضفغ ًيبظ ذَز ضا هي زاًف

 رٍش تذریس -ب

 ثبقس آهَظ هحَض زض ايي هسضؾِ ثِ قطح شيل هي انَل حبكن ثط ضٍـ سسضيؽ زاًف: 
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ّتبي   ّب ٍ دبثليز ّبي يبزگيطي ثطاي اعويٌبى اظ ضقس ّوِ خبًيِ اؾشؼساز فطاّن كطزى سطكيجي اظ ضٍـ (1

 :آهَظ ثِ هٌظَض فزاً

  .ّبي فطزي سَاًبيي يّب ٍ اضسقب هَظ هحَضي فؼب يزآ زاًف -ة    .ذالديز يسكَيق يبزگيطي ٍ اضسقب -ا ف

 .يبزگيطي يّبي آهَظقي ثطاي اضسقب فطاّن ًوَزى اًَاع ضٍـ (2

 .يبزگيطي –ّبي هرشلف يبززّي  ّسايز كالؼ ثب ضٍـ (3

 َضي كِعثبقس ثِ  هْوشط هيآهَظ  ًقف زاًف، َّقوٌسآهَظ هحَض ثَزى هسضؾِ  ثب سَخِ ثِ زاًف: 

  .زّس آهَظ ثب ضاٌّوبيي هؼلن ذَز اّساف ضا قكل هي زاًف ،ضسؼييي اّساف آهَظقيز  (1

 .گطزز آهَظ سؼييي هي ثِ ديكٌْبز هؼلن ٍظبيف سَؾظ زاًف ،زضسؼييي ٍظبيف آهَظقي (2

 .ذَاّس اظ هؼلن زض هَضز آًْب ًظط هيگيطز ٍ  آهَظ هٌبثغ ذَز ضا زض ًظط هي زاًف ،زض اًشربة هٌبثغ (3

 هحتَای سایت هذرسِ   -ج 

 اعالػبر كلي: 

 اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح زض هَضز هسضؾِ ثطاي ػوَم هطزم  (1

 آهَظقي  اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح ثطاي هؿَ يي هٌغقِ (2

 اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح ثطاي ٍا سيي فؼلي ٍآيٌسُ  (3

 آهَظاى هسضؾِ  هسضؾِ، زاًف اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح ثطاي هؼلوبى (4

 اعالػبسي ضٍظآهس ٍ نحيح ثطاي ثطاي هساضؼ سبثؼِ يب هساضؼ ّوكبض  (5

 ِزضهَضز هسضؾ: 

 هؿبحز ٍ اعالػبر كلي قبهل ًكبًي ٍ ًقكِ  ،هكبى هسضؾِ (1

 ّبي آهَظقي ٍ سطثيشي هسضؾِ  ؾيبؾز (2

 سقَين ضٍيسازّب  (3

 ّبي دؿز ا كشطًٍيكي  اؾبهي كبضهٌساى هطسجظ ٍ ًكبًي (4

 سكب يف ّوطاُ ثب هْلز اضائِ  سؼييي (5

 ثطاي ٍا سيي: 

 دَاًيي ٍ هقطضار هسضؾِ  (1
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  ٍ دطٍضقي ّبي آهَظقي ثِ ؾبيزثطاي ٍضٍز هٌبؾت هديس ٍ ديًَسّبي  (2

 هٌبؾت اؾز ًيع ّبي هَضز ػالدِ ػوَم كِ ثطاي ٍا سيي  ديًَس ثِ ؾبيز (3

  ثطاي هؼلوبى: 

 اي  ديًَسّبيي خْز ديكطفز حطفِ (1

 ّبي زضؾي  ثطًبهِ (2

 ّبي هَضز ػالدِ هؼلوبى  ؾبيز (3

 ّبي ازاضي ٍ هغب ت هطثَط ثِ ثطًبهِ زضؾي  ثطًبهِ (4

 آهَظاى ثطاي زاًف: 

 آهَظاى زض سوبم ؾغَح  ي ثطاي زاًفيديًَسّب (1

 زض هَضز هكبغل  ياعالػبس (2

 ّبي زضؾي اضايِ قسُ زض هسضؾِ  اعالػبسي زضثبضُ ٍاحس (3

 آهَظاى  ّب، ندحبر ٍ كبضّبي اًدبم قسُ سَؾظ زاًف ؾبيز (4

 سؼييي سكب يف  (5

 تعییي شاخص ٍ ارزیابي عولکرد :فصل ّفتن  

يتبزگيطي اؾتز    –اظ آًدب كِ َّقوٌسؾبظي هساضؼ ثؿشطي اؾز ثطاي سؿْيل ٍ سؿطيغ زض فطايٌس يتبز زّتي   

 2ٍ  1اضظيبثي ايي اهط اظ عطيق هؼبًٍيي هحشطم آهَظقي ٍ دطٍضقي ٍ اضظيبثي ػولكطز ٍ ثط اؾبؼ ديَؾز قتوبضُ  

ثتطاي سؼيتيي   ي ضا يّتب  ؾتبظز كتِ قتبذم    عجيؼز دَيبي هسضؾِ َّقوٌس، سين دتطٍغُ ضا هلتعم هتي    .اًدبم هي گيطز

ؾتبظًس كتِ    ي ضا فطاّن هيّبي ّب هالک ايي قبذم. هسضؾِ َّقوٌس ديكٌْبز ًوبيٌس ّبي آل حهَل اّساف ٍ ايسُ

ثطذتي   . هَفق ثَزُ اؾتز آهَظـ ٍ دطٍضـ  ّب زض ضؾيسى ثِ اّسافف زض ضاؾشبي فلؿدِ زّس كسام ثطًبهِ ًكبى هي

 :زگيط هيًكبر ظيط ضا زض ثط، َقوٌسّبي كليسي ثطاي اضظيبثي ػولكطز يب هَفقيز ثطًبهِ هسضؾِ ّ اظ هالک

 ُزهَظاى هرشلف ضا زض ثطگيطآ اي ًيبظّب ٍ اؾشؼسازّبي زاًف ثطًبهِ زضؾي ثبيس ثغَض گؿشطز 

 افعايف هكبضكز ٍا سيي  

 كبّف هيعاى افز سحهيلي  

  هٌؿَخكبّف هقطضار  
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 ثجز ؾبل ثِ ؾبل ديكطفز سحهيلي  

  ؾيؿشن اضظقيبثي دَيب ثبيس آهَظـ ضا ثِ ذَثي دكشيجبًي كٌس 

 سضؾِ ثبيس ثطاي يبزگيطي هؿبػس ثبقفطٌّگ ٍ قطايظ هحيغي هس  

 هؼلوبى هشرهم ٍ قبيؿشِ ثبيس ٍخَز زاقشِ ثبقٌس.  

اًدتبم  َّقتوٌس   سَخِ ثِ ًَع زضؼ غيتط ضؼ ثِ نَضر َّقوٌس ٍ زض ثطذي زضٍؼ ثب اهسايٌاًَِ اضظيبثي زض 

ِ  اي ثبيس ثِ گًَِ هساضؼؾبظي  َّقوٌس يثط ثطدبي ًظبضرّوچٌيي هكبًيعم فطاگيطي ثطاي اضظيبثي ٍ  .گيطز هي  سؼجيت

 .ًوبيسضكبضاى هسضؾِ َّقوٌس ضا سضويي اًس ّبي زؾز سؼبزل اذشيبضار ٍ هؿئَ يز قَز كِ

 بي اضظيبثيّ ٍيػگي: 

 خبهؼيز  (1

 ّب  قكلاخطا زض اًَاع  (2

ـ (3  اي ّبي چٌس گعيٌِ ضٍ

 ثِ هَدغ ثَزى (4

 آهَظ هحَضي زاًف (5

 اؾشوطاض (6

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

 :زّس آهَظ اضائِ هي ّب ٍ ًَع يبزگيطي زاًف گيطز ٍ ايي ضٍـ اعالػبر گًَبگًَي زض هَضز سَاًبيي ًيع زض ثط هي

  ؾٌدف ؾغح زاًف ٍ سَاًبيي : اضظقيبثي ٍضٍزي (1

  .ّبي هَخَز ّب ٍ ضؼف آهَظ ثطاي ؾٌدف دَر گيطي ديكطفز زاًف اًساظُ :اضظقيبثي هؿشوط (2

ثب سَخِ ثِ ؾيؿشن آهَظقي حبضط ايتي اضظقتيبثي ثتِ نتَضر كشجتي اظ هيتعاى يتبزگيطي         :اضظقيبثي دبيبًي (3

 آهَظ ثِ ػول هي آيس زاًف

 .اضظيبثي هشوطكع ،اضظيبثي هسضؾِ اي ،اضظيبثي زض كالؼ :شلف عطاحي هي قَزّبي هر اضظيبثي ثِ قكل (4

 سثبق حيي آهَظـ ٍ دؽ اظ آهَظـ هي ايي ًَع اضظيبثي زض :اضظيبثي زض كالؼ (5

 ثبقس ايي ًَع اضظيبثي زض دبيبى ّطثرف زضؾي هي : اضظيبثي هسضؾِ اي (6

اػالم آهبزگي كٌس ثِ نَضر يك دطٍغُ اضائتِ  آهَظ  ايي ًَع اضظيبثي ّط ظهبى كِ زاًف :اضظيبثي هشوطكع (7

  .گطزز هي
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 سایر هَارد

ثطاي ّن افعايتي آًتبى ادتسام    اؾشبى ازاضار كل آهَظـ ٍ دطٍضـ هَظدٌس ًؿجز ثِ قجكِ ؾبظي هساضؼ   -1

 .ًوبيٌس

ًؿجز ثِ اضظيبثي ػولكطز ؾبالًِ ٍ زضخِ ثٌسي هساضؼ هَختَز   ًبحيِ/ هٌغقِ  ازاضار آهَظـ ٍ دطٍضـ  -2

 .ادسام  ًوبيٌس

فٌتبٍضي اعالػتبر    ٍ ًكطيِ ا كشطًٍيكي اعالػبر هَضز ًيبظهطاكعآهَظقتي َّقتوٌس سَؾتظ هطكعآهتبض      -3

 .اضر آهَظـ ٍ دطٍضـ دطاض هي گيطزٍاضسجبعبر ٍظاضر سْيِ ٍ زض ٍة ؾبيز ٍظ

 بِ رٍیکرد فاٍا درطرح تحَل بٌیادیي بٌذی هذارس با تَجِ دستِ :نّشتفصل 

سدْيعار ٍ اهكبًبر  ،آهَظاى ى، زاًفبثٌسي هساضؼ ثطاؾبؼ فضبي آهَظقي، هسيطيز ٍ دطؾٌل،  هؼلو زؾشِ

فٌبٍضي اعالػبر ثِ ضٍيكطز خسيس هطكع  سَخِثب  .گطزز ّبي ًَيي سؼييي هي ٍضي اظ فٌبٍضي اي ٍ هيعاى ثْطُ هٌغقِ

كِ ّط هسضؾِ دؽ اظ  ًسقَ هي زؾشِ ثٌسيظيط  هطحلِ دٌح زض هؿيط َّقوٌسؾبظي زض ، هساضؼٍظاضر ٍ اضسجبعبر

ِ زض يكتي اظ   ،هٌغقتِ هطثتَط  / ًبحيِ/ قْطؾشبى ويل فطم ّبي ديَؾز يك ٍ زٍ ٍ سبييس هَاضز سَؾظ كس  ّتب  هطحلت

ثتط  قَز ٍ  ؾبل اًدبم هيزض سبثؿشبى ّط قَز ايي اضظيبثي  هٌس هي ثْطُ هطحلِگيطز ٍ اظ هعايبي هطثَط ثِ آى  دطاض هي

يتب   ءاضسقتب ثتطاي ؾتبل سحهتيلي ثؼتس،     زض يكي اظ هطاحتل َّقوٌسؾتبظي   هسضؾِ خبيابُ اؾبؼ اهشيبظ كؿت قسُ 

 :كبّف هي يبثس

 1 هرحلِ هذرسِ ًیوِ الکترًٍیک
زضنس اظ هَاضز  80حسادل 

 1هصكَض زض ديَؾز 

اهشيبظ   61اظ  کوتركؿت 

 2 اظ فطم ديَؾز

 2 هرحلِ هذرسِ الکترًٍیک
زضنس اظ هَاضز  80حسادل 

 1هصكَض زض ديَؾز 

اهشيبظ  121سب   61كؿت   

 2 اظ فطم ديَؾز

 3 هرحلِ هذرسِ ًیوِ َّشوٌذ
زضنس اظ هَاضز  80حسادل 

 1هصكَض زض ديَؾز 

اهشيبظ  181سب  121كؿت  

 2 اظ فطم ديَؾز

 4 هرحلِ هذرسِ َّشوٌذ 
زضنس اظ هَاضز  80حسادل 

 1هصكَض زض ديَؾز 

اهشيبظ   241سب   181كؿت 

 2 اظ فطم ديَؾز

 5 هرحلِ هذرسِ َّشوٌذ پیشرفتِ
زضنس اظ هَاضز  80حسادل 

 1هصكَض زض ديَؾز 

اهشيبظ   311سب   241كؿت 

 2 اظ فطم ديَؾز
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 (1صفحِ   1 پیَست) سازی هذارس َّشوٌذ ارزیابيجذٍل 

 :هذرسِ                                       :هٌطقِ/ ًاحیِ / شْرستاى                                                      :استاى
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ضا
ف

 
 ٍ

َز
آه

ش 
داً

 

 زاضا ثَزى  اعبق اهي ؾطٍض  

 

    

      آهَظي زاضا ثَزى اهكبى افعايف دَقف زاًف   2

      زاضا ثَزى اهكبًبر حدبظشي ٍ اهٌيشي  ضس ؾطدز خْز ًاْساضي اهَال   3

      زاضا ثَزى فضبي كشبثربًِ ا كشطًٍيك   4

      (كالؼ هحَضي)ّبي هٌحهط ثِ يك زضؼ  ثْطُ گيطي اظكالؼ   5

      زاضا ثَزى كبضگبُ سدْيع قسُ عجق عطح سدْيع هساضؼ   6

1 

ت
ری

ذی
ه

 

      آهَظ زض هسضؾِ اؾشدبزُ اظ دطًٍسُ ا كشطًٍيكي زاًف  

      ّب زض هسضؾِ اضؾبل ٍ زضيبفز ا كشطًٍيكي هكبسجبر ٍ ثركٌبهِ   2

      آهَظاى ٍ اٍ يب اؾشدبزُ اظ فضبي ؾبيجط ثطاي اضسجبط ثب زاًف   3

      ّبي هَضز ًيبظ  ؾيؿشن حؿبثساضي ثب سَاًبيي سَ يس گعاضـاؾشدبزُ اظ   4

      ّبي هَضز ًيبظ  ي ثب سَاًبيي سَ يس گعاضـاًجبضزاضؾيؿشن اؾشدبزُ اظ   5

 IVR     ثْطُ گيطي اظ ؾيؿشن سلدي گَيب    6

      اؾشدبزُ اظ اسَهبؾيَى ازاضي   7

1 

ي
ًٍی

هعا
  

ى
کٌا

ار
ٍک

      سَاًبيي اضؾبل ٍ زضيبفز ا كشطًٍيكي هكبسجبر ٍ ثركٌبهِ ّب زض هسضؾِ   

      آهَظي ّبي زاًف سَاًبيي كبض ثب ؾيؿشن   2

      ثيي ا وللي ICDLّبي ّدشابًِ  زاقشي گَاّيٌبهِ هْبضر   3

      زاقشي هؼبٍى فٌبٍضي   4

1 

ي
وی

هعل
 

      ثيي ا وللي  ICDLّبي ّدشابًِ  زاقشي گَاّيٌبهِ هْبضر  

      ّبي ضوي ذسهز سَ يس هحشَاي ا كشطًٍيك گصضاًسى زٍضُ   2

 NET SUPPORT   ٍ...     سَاًبيي اؾشدبزُ اظ ًطم افعاضّبي كوك آهَظقي   3

      افعاضّبي سَ يس هحشَا سَاًبيي سَ يس هحشَاي آهَظقي ٍ اؾشدبزُ اظ ًطم   4

      ّبي آًاليي افعاضّبي قجكِ ٍ اخطاي آظهَى سَاًبيي اؾشدبزُ اظ ًطم   5

      ّبي فٌبٍضاًِ افعاضّبي كبضثطزي ٍ فؼب يز سَاًبئي كب ضثب ًطم   6

      (…, Data , Smart Board)گيطي اظ سدْيعار سكٌَ َغي آهَظقي سَاًبيي ثْطُ   7

1 

ت
سا

ْی
ج

 ت

ی
تر

دف
 

      گيطي اظ ضايبًِ خْز اهَض زفشطي ثْطُ  

      گيطي اظ ضايبًِ خْز هسيطيز ثْطُ   2

      ٍ اؾكٌط چبداطزاقشي يك زؾشابُ     3
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                                     ًاحیِ                     /هٌطقِ /استاى                                                شْرستاى هذارس  َّشوٌذسازی ارزیابيجذٍل      

 ( 2صفحِ  -1 پیَست)                                                                                                                                        هذرسِ                                    
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1 

ي
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 Lap Top     يب  mini PC   ، Class Mate  ، PC،Thin Clientثْطُ گيطي اظ ؾيؿشن كبهذيَسط   

      (زيشب دطٍغكشَض)اؾشدبزُ اظ سدْيعار كوك آهَظقي سهَيطي    2

 DVD ROM     سلَيعيَى  ٍ     3

 Smart Board     سرشِ       4

      خْز آهَظـ ٍ آظهَى LANگيطي اظ قجكِ  ثْطُ   5

 Wire Less     گيطي اظ سدْيعار  ثْطُ 6

      سدْيعار َّقوٌس ؾبظي سرشِ ٍايز ثَضز   7

1 

ي
اط

رتب
ِ ا

بک
 ش

ت
سا

ْی
ج

ت
 

P
a

ss
iv

e
 

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

 Multi mode & Fiber optic : Single mode       فيجط ًَضي    2

3 SMA, RSMA ,TNC , NTYPE , MMCX , UFL , LMR      

 patch cable       دچ كبثل   4

 Patch panel       دچ دٌل   5

 Keystone       كيؿشَى 6

 Rack       ضک   7

8 

A
ct

iv
e

 

 Switch       ؾَئيچ  

 Router       ضٍسط   9

 Access Point      اكؿؽ دَئيٌز   11

 Wireless Products       )هحهَالر ٍايط ؽ)كبضر قجكِ ٍ –آًشي   11

 IP Camera       زٍضثيي سحز قجكِ    12

 Modem (ADSL/Wireless)       هَزم   13

14 IP Phone Point      

15 Firewall      

1 

ت
سا

ْی
ج

ت
  

د
ی

تر
ف

 

      ؾطٍض  

      ضايبًِ   2

      هيي ثطق اضغطاضيأسدْيعار س   3

      ثْطُ گيطي اظ زٍضثيي هساض ثؿشِ   4

1 

ش
داً

 
ى

زا
هَ

آ
 

      آهَظاى گيطي اظ كبهذيَسط يب  خ سبح سَؾظ زاًف ثْطُ  

      ّبي هدبظي  ّبي ايٌشطاًز هلي ٍ هحيظ گيطي اظ ؾطٍيؽ ثْطُ  2

      گيطي اظ  هحشَاي آهَظقي هٌبؾت ٍ هَضز سبييس ثْطُ   3

      آهَظـ ٍ آظهَى يٌسافطاظ هحيغْبي هٌبؾت هدبظي زض  گيطي ثْطُ  4

      گيطي اظ كبهذيَسط يب  خ سبح زاًف آهَظ ثهَضر قرهي ثْطُ   5

      گيطي اظ هؼلويي ضاٌّوبي هشؼسز خْز ّسايز دػٍّكي ثْطُ   6

      ...، آهَظقي ٍ  گيطي اظ كليِ سحقيقبر، ديكٌْبزار، ًظطار ٍغيطُ زض فضبي هسيطيشي ثْطُ  7
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:منطقه/ ناحيه 

دخترانه:تعذاد دانص آموزان

پسرانه:تعذاد کادر مذرسه
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:نام و نام خانوادگي و امضای رئيس اداره منطقه

جمع امتيازها

تيسهوضان

نمونه دولتي

غيردولتي

ضاهذ

دولتي

عادی

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

هیساى استفادُ هعلواى از هجوَعِ ًرم افسارّا، سی دی ّا، کتاب ّای گَیا ٍ ًَارّای آهَزضی درٍس تراساس گسارش ّای ثثت ضذُ در دفاتر هرتَط

ٍجَد ٍسایل آهَزضی، آزهایطگاّی ٍ کارگاّی هَرد ًیاز تراساس استاًذارد ّای هطخص ضذُ در درٍس هختلف

ٍسایل دست ساز هعلواى ٍ داًص آهَزاى در درٍس هختلف

:نام و نام خانوادگي و امضای کارضناس فناوری منطقه:نام و نام خانوادگي، امضا و مهر مذير واحذ آموزضي

:جمع امتياز خود ارزيابي

 اهتیاز20 اهتیاز ٍ حذاکثر تا 2ترگساری آزهَى ّای ایٌترًتی تِ ازای ّر آزهَى 

ٍجَد ٍ دردسترس هعلواى تَدى کتة هرجع ٍ هٌثع، راٌّوای هعلن، ًطریات آهَزضی ٍ کوک آهَزضی هَرد ًیاز هعلواى، داًص آهَزاى تِ ّوراُ لیست هرتَط

...، ثثت ًام ایٌترًتی ٍ(سیستن اهتحاًات)تسلط تر سیستن ّای هکاًیسُ آهَزش ٍ پرٍرش، تکفا، پایگاُ اطالعاتی داًص آهَزاى

ٍجَد ٍ استفادُ از پست الکترًٍیکی تَسط ّوکاراى تراساس فْرست آدرس ّا ٍ اقذاهات

ٍجَد ٍ استفادُ از پست الکترًٍیکی تَسط داًص آهَزاى تراساس فْرست آدرس ّا ٍ اقذاهات

ِ ّا ٍ هکاتثات اداری گسارش ّا ٍ  ...تایپ اٍراق اهتحاًی، ًاه

 ٍ استفادُ عولی از آى تَسط ّوکاراىICDLداضتي گَاّی هْارت ّای 

 اهتیاز20 اهتیاز ٍ حذاکثر تا 5تِ ازای ّر ًرم افسار  (...آهَزضی، آزهَى ساز ٍ- هالی –اداری)ٍجَد ٍ استفادُ از ًرم افسار ّای هذیریتی 

 اهتیاز5 اهتیاز ٍ حذاکثر تا 1اسکٌر تِ ازای ّر دستگاُ - چاپگر 

( اهتیاز20)اتصال هذرسِ تِ ایٌترًت ٍ ایٌتراًت 

( اهتیاز15)ٍجَد ضثکِ داخلی در هذرسِ 

هیساى استفادُ هعلواى از ٍسایل آهَزضی، آزهایطگاُ ٍ کارگاُ تر اساس گسارش ّای ثثت ضذُ در دفاتر هرتَط

ٍجَد ٍ استفادُ از ٍتالگ تَسط ّوکاراى

 ترای درٍس تَسط هعلواىIT ٍ ICTطراحی آهَزضی هثتٌی تر 

فراّن کردى فرصت استفادُ از رایاًِ ّای ّوراُ تَسط داًص آهَزاى در کالس ّا

ِ رٍز  تَدى تواهی تخص ّا ٍ هٌَّای پیص تیٌی ضذُ در سایت راُ اًذازی ٍب سایت فعال ٍ ت

 ّسار تَهاى یک اهتیاز100جلة هطارکت هالی اٍلیا در ارتثاط تا هَضَع تِ ازای ّر 

جلة هطارکت ّای فکری ٍ استفادُ رایگاى از تَاى اٍلیای هتخصص در ارتثاط تا هَضَع

 اهتیاز1تَاًوٌذ سازی ّوکاراى ّر ساعت  دٍرُ ٍ کارگاُ آهَزضی 

طراحی آهَزضی ترای درٍس تَسط هعلواى

 اهتیاز30 اهتیاز ٍ حذاکثر تا 3ترای استفادُ در کالس ّای درس تِ ازای ّر کالس  (یا ایٌتراکتیَ ترد یا اسوارت ترد)رایاًِ تِ ّوراُ ٍیذئَ پرٍجکطي 

:بخص/ ضهرستان 

:کذ واحذ آموزضي

:نام واحذ آموزضي

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

خود ارزيابي توسط مذير واحذ آموزضي

(2پيوست ) :تاريخ ارزيابي

امتياز 

داده 

ضذه 
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اداره
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