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 1387 ماه يد

 راني ايقات صنعتي و تحق استانداردة با مؤسسييآشنا

ن و مقـررات    ي قانون اصالح قـوان    3ةك ماد يران به موجب بند     ي ا يقات صنعت ي استاندارد و تحق   ةمؤسس �

 كـشور اسـت     ي تنها مرجع رسم   1371ران، مصوب بهمن ماه     ي ا يقات صنعت ي استاندارد و تحق   ةمؤسس

 .به عهده داردران را يا) يرسم (ي ملين و نشر استانداردهاين، تدوييفه تعيكه وظ

 

 مركب از كارشناسان مؤسسه صـاحب       ي فن يون ها يسي مختلف در كم   ين استاندارد در حوزه ها    يتدو �

 ي شود وكوشـش   ي آگاه و مرتبط انجام م     ي و اقتصاد  يدي، تول ي، پژوهش ينظران مراكز و مؤسسات علم    

مـشاركت آگاهانـه و      است كـه از      ي و تجار  ي، فناور يديط تول ي و با توجه به شرا     يهمگام با مصالح مل   

كنندگان، صادركنندگان و وارد كننـدگان،   دكنندگان، مصرفي صاحبان حق و نفع، شامل تولةمنصفان

ـ  . شـود ي حاصـل مـ  ير دولتـ ي و غي دولتي، نهادها، سازمان هاي و تخصصيمراكز علم س يش نـو يپ

 مربـوط   ينـ  ف يون هـا  يسيـ  كم ي نفع و اعضا   ي به مراجع ذ   ي نظرخواه يران برا ي ا ي مل ياستانداردها

 مـرتبط بـا آن رشـته طـرح و در            ي ملـ  ةتـ يشنهادها در كم  يافت نظرها و پ   يشود و پس از در    يارسال م 

 . شوديران چاپ و منتشر ميا) يرسم( يب به عنوان استاندارد مليصورت تصو

 
 )ادامه (راني ايقات صنعتي استاندارد و تحقة با مؤسسييآشنا

ت ضـوابط   يـ ز بـا رعا   يـ صالح ن ي عالقه مند و ذ    يازمان ها  كه مؤسسات و س    ييس استانداردها يش نو يپ �

 يب، به عنوان استاندارد ملـ ي و درصورت تصوي طرح و بررسي ملةتي كنند دركميم هين شده تهييتع

 شـود كـه بـر اسـاس مفـاد      ي مي تلقي ملييب، استانداردهاين ترتيبد . شوديران چاپ و منتشر ميا



 اسـتاندارد مربـوط كـه مؤسـسه         ي مل ةتين و در كم   ي تدو 5 ةران شمار ي ا ياستاندارد مل نوشته شده در    

 .ده باشديب رسيدهد به تصو يل مياستاندارد تشك

 پيش گفتار

 يهـا  ونيسيـ س آن در كم   يش نـو  يكه پـ  “  ويژگيها   –) مجازي  ( آموزش الكترونيكي   ” استاندارد �

ن يكمـ يچهـل و  ن شـده و در  يه و تـدو   يـ ته راني ا يقات صنعت يمربوط توسط موسسه استاندارد و تحق     

ب قرار گرفته اسـت،     ي مورد تصو  21/2/87مورخ   داده ها    يانه و فرآور  يرا استاندارد   يته مل ياجالس كم 

 يقات صـنعت  ين و مقررات موسسه استاندارد و تحق      ي قانون اصالح قوان   3ك ماده   ينك به استناد بند     يا

 .شود يران منتشر مي اي، به عنوان استاندارد مل1371ران، مصوب بهمن ماه يا

 

ع، علـوم و  ينـه صـنا  ي در زمي و جهاني مليها شرفتي با تحوالت و پي و هماهنگي حفظ همگاميبرا �

 اصلح  ي كه برا  يشنهاديدنظر خواهد شد و هر پ     يران در مواقع لزوم تجد    ي ا ي مل يخدمات، استانداردها 

د توجـه قـرار      مربـوط مـور    يون فنـ  يسيدنظر در كم  ين استانداردها ارائه شود، هنگام تجد     يل ا يو تكم 

 . استفاده كردي مليدنظر استانداردهاين تجديد همواره از آخرين، بايبنابرا. خواهد گرفت

 فهرست مندرجات

 پيش گفتار �

  مقدمه  �

 هدف و دامنه كاربرد �

 اصطالحات و تعاريف  �

 طبقه بندي فرايند هاي ايجادي آموزش الكترونيكي �

 ي ساخت و فراوريجاد سامانه هايا �

 زات بر حسب الزامات استاندارديتجه �

 ساخت و فراوري �

 يجيتدر-يشيوه افزاي به شيجادي اياهداف و راهبرد ها �

 نقشه راه �

 ي منابع انسانيساختار فن �

 آموزشي  نظام الزامات �

 يت آموزشيريستم مدي سي هايژگيو �

 ي آموزشيت محتوايريستم مدي سي هايژگيو �

 اجـزاء نظـام آمـوزش    ي اسـتاندارد سـاز    ي بـا منـابع جهـان      ييآشـنا ) ياطالعـات  (وست الـف  يپ �

 يكيالكترون

 كتابنامه) ياطالعات(وست ب يپ �



 
 هدف و دامنه كاربرد 

 
.  اسـت يكـ ي به صـورت الكترون ي آموزشيها  دورهين الزامات اجرايين استاندارد تعين ايهدف از تدو �

 . در مراكز آموزشي كاربرد دارديكيهاي الكترون ريت آموزش طراحي، اجرا و مديين استاندارد برايا

  نظام آموزش الكترونيكي

 اطالعـات  ي بـر فنـاور  ي مبتنـ يريادگي يقدم اول و تعيين مبنا برا    نظام آموزش الكترونيكي     يمعمار �

 يت ، سـاختار و روش هـاي توليـد محتـو    يـ م و تربي تعلـ يها ن نظام با در نظر گرفتن مدليا. است

 مـي گـردد و   ي و نكات فرهنگي ، طراح ي و سخت افزار   ي نرم افزار  ينيكي، ويژگي هاي سكوها   الكترو

 . دهد ي مربوطه نيز را به خود اختصاص مي از كاربردهايعيف وسيجه طيدر نت

 

 الزامات گونـاگون ، طبقـه   يي شناسايافتن چارچوب مشخص برايها ،  نظامهدف از تعريف اين گونه  �

 . پيراموني استيها با ساير نظامنظام آموزش الكترونيكي ن يتعامالت ماببندي آنان و تشريح 

 

 و يسيـ نو  برنامـه يهـا  د سكوها نظير زبـان ي توليها يات مربوط به فناوري با جزئيگونه معمار اين �

 مرتبط يها  و روالي عامل ، سر و كار ندارد و مشخص كننده اهداف ، نقش عامل انسانيها ستميس

نظام آموزش الكترونيكي به صـورت اسـتاندارد قابـل تـشريح اسـت و در جهـت       . ام استبا كاركرد نظ 

 .شناخت موضوعات آموزش به كمك فناوري اطالعات فراهم مي گردد

 

  مدل آموزش الكترونيكي

گذارنـد و ايـن امـر        يهاي يـادگيري اثـر مـ       تعامالت چهار ركن اصلي فوق الذكر بر  نگرش و توانايي           �

 : لزامات ذيل در خصوص مسير يا سناريوي آموزش الكترونيكي استمستلزم رعايت ا

 

 توليد و تحويل محتوي برخط �

 نشست غير همزمان مختص طرح سواالت �

 تحويل تكاليف درسي در كالس مجازي همزمان �

 رفع اشكاالت در كالس مجازي همزمان �

 .ارزيابي الكترونيكي به صورت پيش درس و مياني �

  ري در آموزش الكترونيكيمدل يادگي

مـدل  . گيـرد  براي مطالعه رابطه يادگيري و تدريس،  مدل يادگيري انتخاب و مورد توجـه قـرار مـي                  �

اعم از پروژه، تكليف يـا هـر فعاليـت ديگـري كـه بـه          هاي يادگيري است،     يادگيري، مجموعه فعاليت  



هنده را در نظام آموزش الكترونيكـي  وسيله آن بتوان تعامالت ميان يادگيرنده، مطلب يادگيري و يادد     

واحـد    مدل يـادگيري در برگيرنـده آن چيـزي اسـت كـه معمـوال در فراينـد آمـوزش                   . بررسي نماييم 

شود كه شامل عناصر گوناگون رفتاري يا عناصر مختلف فرآينـدهاي آموزشـي،              يادگيري نام برده مي   

 .د در مدتي كوتاه فرا بگيردها، روال، يا رفتارهايي است كه يادگيرنده باي انواع انديشه

  اشياء آموزشي در آموزش الكترونيكي

 
يك شيء آموزشـي يـك جـزء    . ترين مفاهيم در آموزش الكترونيكي، شيء آموزشي است يكي از مهم �

اشياي آموزشي نمادي از . كند  وزشي است كه يك هدف آموزشي را دنبال ميممستقل از محتواي آ 

 . گيري استتفكر شييء گرا در محيط ياد

 

اشياي آموزشي عبارتند از اشيايي كه در اشكال ديجيتالي يـا غيـره ديجيتـالي بـه هنگـام يـادگيري                      �

اهـداف  : بطـور مثـال   . مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات مي تواننـد مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد                

 رخـدادهاي مـورد رجـوع،       افـراد و    ابزارهاي نرم افـزاري،     مطالب درسي،   آموزشي، نرم افزارهاي طراحي،   

سازي، قسمتي از يك درس قابل ارائه بـر   بخشي از يك محتواي آموزشي مثل يك آزمون، يك شبيه

تر با محتواي مختلف و قابليت گسترش را مهيـا          -روي اينترنت كه امكان استفاده مجدد، تطبيق ساده       

 .ظر گرفته مي شوندهاي مجزا در ن طراحي، محتواي آموزشي به صورت بلوك به هنگام .  سازد

 آموزشي در آموزش الكترونيكي  طراحي

 
هـا در آن مـورد اسـتفاده     هايي كه اين روش هاي مختلف آموزش و موقعيت طراحي آموزشي روش �

هاي ساده تر تجزيه شوند و در نهايـت   توانند به روش ها مي روش. كند قرار ميگيرند را مشخص مي

 اين امر مستلزم تحليل دقيق تر از ارتباط اشـياي آموزشـي بـا    .حسب موقعيت و نياز بكارگرفته شوند   

 .مدل ها، مسيرها و پيشنيازهاي يادگيري است

 شيوه هاي ارزيابي در آموزش الكترونيكي

 : هاي مفيد ارزشيابي در اين زمينه شامل  روش �

 

 نگارش گزارش و مستندسازي در مورد فراگير �

 ف فراگيرهاي مختل نگهداري پرونده فعاليت �

 تهيه يادداشت و جدول نمودار در مورد فراگير �

 نگهداري پرونده تعامالت فراگير با ساير فراگيران �

 انجام مصاحبه با فراگير �

 .نظرسنجي از فراگير �



 
سـوال  . اي دارد نيـز جايگـاه ويـژه    هاي گوناگون ارزيابي مبتني بر سوال و جـواب  عالوه بر اين روش �

در اين حالت اگر سـواالت بـه درسـتي انتخـاب شـوند و روال             . ي براي يادگيري است   كردن خود روش  

 . كنند مشخص و صحيحي داشته باشند خود موجب يادگيري گام به گام مطلب را فراهم مي

 ويژگي هاي اشيا آموزشي و توليد محتوي

 
 :ز جايگاه اشياء آموزشي در ساختار سلسله مراتبي محتواي آموزشي عبارت است ا �

 

د بخـشي  ياين منابع با. اي آموزشي مختلف قرار دارند ترين قسمت اين ساختار منابع رسانه در پايين �

ايـن اجـزا بـه اشـكال     . يك قطعـه پويانمـايي و غيـره باشـند          يك قطعه فيلم،  , از يك متن، يك تصوير    

 مي ترونيكي آموزشي الكيها ييبه اين اجزاء ذخاير و دارا. توانند با يكديگر تركيب شوند مختلف مي

 . گوييم

 

هاي اطالعاتي ذخيره نمود و بنا بـه نيـاز    بايست در انباره الكترونيكي آموزشي را مي  ييذخاير و دارا �

 ييـ بايد توجه داشت كه يك شييء آموزشي  از دارا. ها ، اشياء آموزشي مورد نظر را تهيه كرد از آن

 در سطح باالتر از اشياء آموزشـي، دروس قـرار مـي   . تر ساخته مي شود ها يا اشياء آموزشي  كوچك

گيرند و بنابراين هر درس از تعدادي اشياء آموزشي ساخته مي شود كه خود اين درس بايـد سـاختار                    

 . گيرد در باالترين سطح اين هرم ساختاري يك دوره آموزشي قرار مي. فصل و زيرفصل داشته باشد

 

 ك مثالي با ذكر يريادگي ي هاييت تواناي و تقوير در نگرش آموزشييتغويژگي هاي 

 :هاي زباني بايد شامل ويژگي هاي  تعامالت مرتبط با تقويت توانايي �

 

 .هاي بر خط شركت در سخنراني �

  شركت در مباحث بر خط  و تاالرهاي گفتگو �

  دريافت محتواي الكترونيكي �

  يادداشت برداري الكترونيكي �

  به تاالرهاي گفتگونوشتن متن و ارسال  �

  بكارگيري لغت پردازها و ابزارهاي جستجو �

 يكي آموزش الكترونيجادي ايندهاي فرآيطبقه بند

 هاي ساخت و فراوري  ايجاد سامانه �

 : باشد  هاي ساخت و فراوري شامل موارد زير مي ايجاد سامانه



 

  تدريجي-تعيين اهداف و راهبردهاي ايجادي به شيوه افزايشي �

 نقشه راه طراحي �

 تامين ساختار منابع انساني �

 )ادامه (يكي آموزش الكترونيجادي ايندهاي فرآيطبقه بند

 تجهيز بر حسب الزامات استاندارد �

 :تجهيز با رعايت

 

 يالزامات آموزش �

 ت آموزشيريستم مديالزامات س �

 ت محتوي آموزشييريستم مديالزامات س �

 
 ك مثالي  با ذكريساخت و فرآور

 :اشد  بنقشه راه شامل موارد زير مي 

 و  تنظيم برنامه تجهيز و راه اندازي حسب اهداف تعيين شده  تعريف طرح نمونه �

 هاي مديريت آموزش و محتوي بطور آزمايشي نصب و راه اندازي سيستم �

 آموزش مديران ، كارشناسان، كاركنان بومي و كاربران منتخب  �

  محتوي براي اساتيد بومي آموزش توليد �

 هاي آموزشي نصب و راه اندازي پايگاه منابع و داده �

 توليد تعدادي محتوي الكترونيكي و برگزاري دوره اي محدود �

 اعمال اصالحات الزم در طرح نمونه �

 انجام امور بازاريابي و طراحي برنامه كسب و كار �

 .ي برنامه توسعهنصب و راه اندازي سرورهاي بومي و اجرا �

 
  با ذكر دو مثالي منابع انسانيساختار فن

  گروه معماري آموزشي �

 

گروه معماري آموزشي داراي ماموريت طراحي مدل و كليه فرايندهاي عملياتي و نظارت مـستمر بـر                  �

هـاي   اين فرايندها و تعامل با مقامات ارشد سازمان متولي جهـت تبيـين نيازهـاي آموزشـي و سـازه                   

 .زش الكترونيكي است آمو

 



 گروه توليد محتوي الكترونيكي �

 
داراي وظيفه آموزش و همراهي فني تيم پشتيباني آموزشي و انجـام             گروه توليد محتوي الكترونيكي    �

 . امور ديجيتالي توليد محتوي با نظرداشت به الزامات و استانداردهاي فني روز مي باشد

 
 

 ك مثالي ذكر  باياركان نظام آموزشويژگي هاي 

فـه دارد بـا   ي وظيست بلكـه و يـ فه مدرس تنها ارائه دروس بـه كـاربر ن    يدر آموزش الكترونيكي وظ    �

د با  ي با ين رابطه و  يدر ا .  را به سطح ارتباط زنده ارتقاء دهد       يهدايت خود و دستياران ارتباط مجاز     

 آموزشـي خـود   تمكين جدي به تدريس گروهي ، ويژگي هاي زير را در شخصيت فردي و گروهـي      

 :لحاظ نمايد 

 

 . تهيه نمايد بر خط يها كالس �

 .تهيه نمايد يمحتواي درسي الكترونيكي اين كالس ها را مطابق الزامات طراحي آموزش �

 .الكترونيكي بر مبناي  ساختار مشخص درسي ارائه دهدطرح درس و محتواي  �

 .ين بر گزار نمايدهاي مجازي يا زنده گروهي رفع اشكال و حل تمر كالس �

 ين فـضا  يـ  مختلف و مرتبط با موضوع خود مطلع باشـد و بـه همـراه فراگيـران در ا                  يها تياز سا  �

 . حضور داشته باشديمجاز

 )ادامه(ك مثال ي با ذكر ياركان نظام آموزشويژگي هاي 

/ تنـوع / كد و اصـول تفكيـ     يـ ان نما يـ  كوتاه ب  يق ول يد مطالب را دق   ينترنت با يدر كليه خدمات تحت ا     �

 بـر فنـاوري اطالعـات و    يرا در متون نوشته شـده دروس مبتنـ   / سطح دشواري مناسب  / ارتباط دادن 

 .ت نمايديارتباطات رعا

د يـ  را انتخـاب نما    يدهد كلمات مناسـب    يارائه م ...  و   يكيو نامه الكترون    كه به صورت گپ    يدر مطالب  �

 .ت هدايت كننده استي او كلمات نشان دهنده شخصي اب صدا و چهرهيرا در غيز

ت يـ  مشابه تاالر گفتگوي و پرسـش و پاسـخ سـاده نها            يدان دهد و از امكانات    ي م ي گروه يها به بحث  �

 . را داشته باشديبردار بهره

 )ادامه(ك مثال ي با ذكر ياركان نظام آموزشويژگي هاي 

 . ف را انجام دهنديف ارائه كند و كنترل كند كه پروژه و تكاليپروژه و تكل �

 .جه را به اطالع برسانديح كند و نتيف را قطعا تصحيتكال �

ت ي مرتبط از سايها مطالب ارائه شده در تاالر گفتگو را حتما خالصه كند و در تابلو اعالنات و بخش �

 .مندان قرار دهد ار عالقهي در اختيآموزش



ياران يـا سايرمدرسـين در قالـب        با استفاده از  امكان تعامل مستقيم با سـاير همكـاران اعـم از دسـت                 �

 .ابزارهاي الكترونيكي به نظارت و كنترل كار گروهي هدايت بپردازد

 وگروه هـدايت كننـده محـدود    ياگر فرصت و.  و سواالت به موقع پاسخ دهديكي الكترونيها به نامه �

 . را براي انجام اين مهم تعيين نمايدياست زمان

 
 ك مثالي با ذكر ي فني هايژگيو

 : تم بر اساس  اجزاء سيستم مديريت آموزش به شرح زير الزامي است ين سي ايها يژگيو

 

 واحد مديريت ثبت نام �

هـاي   اهم فعاليـت . دهي تمام مراحل مرتبط با ثبت نام فراگير را به عهده دارد اين بخش وظيفه سازمان

   :استاين بخش  شامل موارد زير 

 .كالس/ دوره  / ارسال درخواست ثبت نام در درس �

 .پيگيري درخواست فراگير �

 .هاي رسيده و بررسي آنها توسط مسئول آموزش مشاهده درخواست �

 .امكان برقراي تماس با درخواست كننده �

 .ثبت نام فرد به عنوان فراگير �

 .تعريف فراگير در دوره مورد نظر �

 .تعيين شناسه كاربري و رمز عبور �

 .... .تغييرات اطالعات شخصي و رمز عبور و   شخصي ،ارائه اطالعات �

 گريك مثال دي با ذكر ي فني هايژگيو

 :ابزار تاليف بايد داراي ويژگيهاي زير باشد �

 

 .ابزار تاليف بايد بتواند مجموعه وسيعي از انواع سواالت را پشتيباني نمايد �

توانـد مـاوس يـا صـفحه       اين تعامل عموما مـي ابزار. هاي به اشكال مختلف را پشتيباني نمايد تعامل �

 .كليد باشد

 .هاي گرافيكي گوناگون ، عمل نمايد در محيط �

 .امكان كار با فونت هاي گوناگون را داشته باشد �

 .اي را پشتيباني نمايد امكانات چند رسانه �

هاي مديريت آمـوزش    تماز مجموعه استانداردهاي ارائه شده در جهت ارتباط با انباره محتوي و سيس �

 .و مديريت محتواي آموزشي، تبعيت نمايد

 .اي وابستگي نداشته باشد خروجي آن چندسكويي باشد و به سكوي نرم افزاري ويژه �



داشتن امكاناتي كه بتواند اشياي وذخاير الكترونيكي آموزشي را در كنار يكديگر بچيند تا بـه هنگـام                   �

 .شونداجرا در يك صفحه نمايش ديده 

 .به اجزا صفحه امكان تعامل با كاربر را اضافه كند �

درس (تجزيه و تحليل كار انجام شده توسط فراگير به عهده ابزار مولف است و نتايج آماري ايـن كـار                      �

 . را بر عهده مي گيرد ...) را تمام كرد يا نيمه كاره گذاشت به سوال درست پاسخ داد يا خير و 


