
 
 آموزشهاي تخصصيمركز 

 

تفاده از روش آموزش از راه دور در  وزارت نيرو سامانه جامع آموزش از رد اسبيان رويك 

 راه دور در توسعه آموزش كاركنان

 آب و بـرق، و در جهـت      عظيم و حساس    صنعت كاركنان آموزش هاي مورد نياز      گسترشدر راستاي   

بيست سال آينده، و نيل به اهداف دولت جمهوري اسالمي ايران براي تبديل شدن به قطب علمي منطقه تا                

 در كـشور را    آموزش الكترونيـك   راه اندازي    مزاياي، اهم    محترم وزارت نيرو   با عنايت به تأكيدات مقام    

 :مي توان به شرح زير خالصه نمود

 توسط ارائه سامانه آموزش توزيع يافته مبتني بر فناوري اطالعات جهـت             ITنهادينه كردن فرهنگ     -1

 كاركنان محترم سازمانها

  با برنامه هاي دولت در راستاي ايجاد دولت الكترونيك در نيل به اهداف جامعه دانائي محورهمراهي -2

 .همگامي با جريان استفاده از تكنولوژي  فنĤوري هاي نوين در امر آموزش در سطح جهان و منطقه -3

 كاهش مسافرتها و ماموريتهاي آموزشي  درون و برون شهري و جلوگيري از مخاطرات و تبعات اين                 -4

جابجـايي فيزيكـي    )  مانند آلودگي هاي محيط زيـست و يـا سـربار هـاي مـالي مربوطـه                (گونه جابجائي ها  

  مستقيم و غير مستقيم ناشي از آنشهروندان و صرفه جويي هاي مالي

 امكان ارائة آموزش در اقصي نقاط كشور و حذف محدوديتهاي جغرافيائي در ارائه آموزش -5

بـا  ( موجـود ، ارائـه آموزشـهاي غيـر حـضوري             كالسيك و   ريحفظ آموزشهاي حضو   بر   تاكيدضمن   -6

 كـه   كارشناساني يا   مديران ، بويژه جهت     ابزار كمكي آموزش حين خدمت    بعنوان  ) روشهاي نوين پيش گفته   

 .بدليل حساسيت شغلي ، زمان كافي براي شركت  در دوره ها ي حضوري را كمتر دارند

 و رسـيدن بـه      پژوهـشي /آموزشـي نهاي كيفي و كمي     تمركز توان و نيروي مديريت دانشگاه بر جريا        -7

 اهداف آن 

ايجاد زمينة مناسب جهت تقويت فرهنگ انتشار كتب و جزوات الكترونيكـي توسـط اعـضاي هيـأت                   -8

 .علمي دانشگاه ها

فراهم نمودن امكانات مناسبتر جهت اساتيد و  دانش پژوهان و دانـشجويان در راسـتاي دسترسـي و                    -9

 منابع و مستندات كتابخانه هاي الكترونيكي بهره مندي از مزاياي به 

 وزارت نيرو بعنوان يكي از وزارتخانه هاي مهم كشور مسئوليت تامين آب وبرق مـورد نيـاز كـه دو محـصول                      

براي انجام ايـن امـرمهم وزارت نيـرو از آخـرين دسـتاوردهاي علمـي                .استراتژيك نيز مي باشند را بعهده دارد        

، ...) كـامپيوتر و   – كنتـرل    -گرايشهاي قـدرت      ( هندسي نظير مهندسي برق     وتكنولوژي گرايشهاي مختلف م   

 شـيمي   مهندسـي ) گرايـشهاي آب وسـازه        (مهندسي عمران     گرايشهاي جامدات وسياالت      (مهندسي مكانيك   

وجـود پرسـنل آمـاده بكـار     .بهره مـي گيـرد   ... و )گرايشهاي شيمي صنعتي وشيمي آالينده ها ومحيط زيست     (



 نقش اساسـي درتربيـت   آموزش كارآمد نمودن سيستم هاي مورد استفاده بسيار موثر مي باشد و    ومتخصصي در 

بـا  . بر همين اساس وزارت نيرو از سيستم آموزشي نسبتا كار آمدي برخوردارمي باشد              . نيروي متخصص رادارد  

ي خارجي صـنايع    توجه به پيشرفت تكنولوژي استفاده از توانمنديهاي آموزشي ساير كشورهاي خصوصا سازندگ           

با نگاهي گذرا به عملكـرد چنـد سـاله گذشـته      .مورد استفاده در وزارت نيرو از اهميت ويژه ه اي برخورداراست            

وزارت نيرو واقدامات انجام شده در خصوص اجراي سياستهاي كالن كشور درزمينه خصوصي سازي بـسادگي                

كاهش تعـداد   . تخانه هاي پيشرو دركشوربوده است      ميتوان دريافت كه وزارت نيرو دراين زمينه نيز يكي از وزار          

پرسنل به هردليل جزء يكي از سياستهاي خصوصي سازي شركتها بوده است كـه بـا توجـه بـه حجـم كـاري                        

شركتها اين امر خواسته يا ناخواسته درتقابل وتضاد جدي با  آزادسازي پرسنل جهت شركت حـضوري در دوره                   

داليل اقتصادي ديگري نيز باعث شده است كه ميل به اعزام           . فته است   هاي آموزشي درمراكز آموزشي قرارگر    

با توجه به لزوم ارائه آموزش و با عنايت به مشكالت مطروحه            .پرسنل به مراكز آموزشي درشركتها كاهش يابد        

به نظر ميرسد اجراي طـرح عظـيم آمـوزش ازراه دور بتوانـد مـشكل پـيش آمـده را تاحـدودي مرتفـع نمايـد                    

 مزاياي اقتصادي اگر چه كه عدد كمي در حال حاضر قابل ارائه نيست اما بـدون شـك بـا درنظـر                       درخصوص.

گرفتن هزينه هاي مربوط به حق ماموريت وهزينه هاي اياب وذهـاب واقامـت كـارآموزان درمراكـز آموزشـي                    

ـ                 ا توجـه بـه     ساليانه صرفه جوئيهاي زيادي صورت خواهد گرفت واز نقطه نظرات مسائل اجتماعي نيز اساسـا ب

آنكه درحين آموزش ،آموزش گيرندگان مجبور به ترك محل كار وهمچنين خـانواده هـاي خـود نمـي باشـند                     

 .مزاياي زيادي متصور مي باشد

   اهداف مورد انتظار از اين طرح را ميتوان درسه محور بهينه سازي وبه روز سازي روشـهاي آموزشـي صـرفه              

قت آموزشي مديران و كارشناساني كه امكان شـركت حـضوري ندارنـد             جوئي هاي مالي وجلوگيري از اتالف و      

به طور مختصر وفهرست وار ميتوان هدف از اجراي پروژه مـورد بحـث را درمـوارد ذيـل خالصـه                     . بيان نمود   

 :نمود

 بسط اهداف تشكيل دوره هاي كوتاه مدت تخصصي -1

درسي با تـدوين وارائـه اصـولي     مقوله ارائه مطالب درسي با تدوين وارائه مطالب     استاندارد سازي  -2

معيار براي انتخاب مواد وموضوعات درسي با توجه به ايجاد مهارتها براي جوابگوئي بـه نيـاز         (مباحث  

صنعت وروشهاي نوين كار وآماده سازي علمي افراد براي احراز خدمات مفيدتر وانجام امور با كيفيت                

 )باالتر

 ره آموزشيكاهش بار مالي تشكيل دوره ها وشركت در دو -3

غـذا، پـذيرايي، فـضاي        اسكان ،   (بدين طريق ميتوان هزينه هاي جانبي       :  كاهش بار مالي تشكيل دوره    

اسـتهالك لـوازم آموزشـي ، هزينـه پرسـنل غيـر               كالسي ، هزينه هاي حـق التـدريس ، تـداركات ،           

 .راكاهش داد...) متخصص و

بارمالي   هايي مانند اياب ذهاب پرسنل ،     بدين طريق ميتوان درهزينه     : كاهش بار مالي شركت دردوره      

هزينـه   درنتيجه عدم حضور پرسنل ، بارمالي درنتيجه عدم حضور پرسنل بواسطه شـركت دردوره هـا،             

آرامـش پرسـنل بواسـطه عـدم تـنش       توام بودن حضور وتحصيل درمحل كارپرسنل ،        هاي ماموريت ،  

 .صرفه جوئي نمود..ل وناشي از مراجعه به محل تحصيل وجلوگيري از اتالف وقت پرسن

  سمپوزيوم هاي مجازي تحت شرايط خاص –امكان برگزاري همايشها  -4

 امكان پذير بودن شركت افراد بيشتري دردوره ها ودرنتيجه ارتقاء علمي فرهنگي مجموعه ها  -5



 استفاده بهينه از امكانات رايانه هاي دربحث آموزش -6

 صرفه جوئي دروقت مدرس بواسطه تمركز درمحل تدريس -7

 

 :مزاياي عمده سامانه سامانه جامع آموزش از راه دور  

 كاهش نياز به ايجاد فضاهاي آموزشي ودرعين حال توسعه كمي آموزش -1

 استفاده بهتر از اساتيد ومتخصصين هرحرفه -2

  آموزشي با توجه به استفاده از متمركز از امكانات آموزشيكاهش هزينه سرانه -3

كارآموزان ومدرسـين   ( مسافرت هاي درون و برون شهري       صرفه جوئي درهزينه واتالف وقت انجام        -4

 )دوره

 كاهش استهالك نهاده هاي آموزشي -5

 ) پذيرائي- غذا–اسكان ( كاهش هزينه هاي رفاهي  -6

 كاهش هزينه هاي مربوط به سمينارها وهمايشها  -7

 

از راه دور   در اين راستا، دانشگاه صنعت آب  وبرق، امكانات الزم جهت راه اندازي سامانه جامع آموزش                 

 و ارائة آموزش هاي مورد نياز صنعت بـا اسـتفاده از شـبكة     (e-Learning)و دانشگاه الكترونيك

 . رايانه اي كشور را آماده نموده است

ثبت نـام   : (LCMS* و امكانات ارائه آموزش      *LMSامكانات ياد شده را ميتوان به امكانات پيشتبان آموزشي          

س به صورت صوتي و تصويري، شركت در آزمون هاي مختلـف، ارسـال              در دوره و يا درس، شركت در كال       

 صدها امكان ديگر....... الكترونيكي تكاليف، دسترسي به متون درسي، استفاده از كتابخانة الكترونيكي و 

 

اهم داليل رويكرد دانشگاه صنعت آب و برق به بررسي ايجاد دانشگاه مجازي و ارائة آموزش از راه دور واز                    

 :وب  در مقاطع مختلف  را عالوه بر موارد فوق الذكر مي توان به شرح زير خالصه نمودطريق 

 .استفاده بهنيه از پتانسيل هاي موجود  در بخش ارائه حضوري .1

 .وجود امكانات سخت افزاري مناسب در دانشگاه .2

 وجود نرم افزارهاي مناسب و نيز تجربة مديريتي در دانشگاه .3

 آموزشي علمي كاربردي  صنعت آب و برق در شهرسـتان هـا بـراي                امكان هماهنگي با واحدهاي    .4

 .ارائة دروس كارگاهي و آزمايشگاهي

 .كاهش هزينه هاي آموزشي و رفاهي دانشگاه .5

تقاضاي باالي كارشناسان شاغل در صنعت آب و برق به ادامة تحصيل و نيز وجود محـدوديت در                   .6

 .ترك محيط صنعت جهت ادامة تحصيل

 )شناسنامه آموزشي(برنامه ريزي آموزشي حين خدمت ايجاد سهولت در  .7

 ايجاد سهولت در ارائه آموزشهاي مورد نياز .8

 ايجاد امكان نظارت و ارزيابي مستمر و دقيق  .9

 افزايش كيفيت و كميت دوره هاي آموزشي  . 10

 بهره گيري مناسب تر از توانمندي اعضا هيات علمي  . 11

 حركت به سمت تحقق دولت الكترونيكي  . 12



 

 :بي سامانه پياده سازي شدهمزاياي نس 

ارائة دوره هاي مورد نياز صنعت در اقصي نقاط كشور براي شركت هايي كه امكـان اعـزام كاركنـان                     .1

 .خود را به دانشگاه ندارند

 .امكان ارائة آموزش در سطح منطقه براي كشورهاي حوزة خليج فارس و آسياي ميانه .2

عت بـراي شـركت در دوره هـاي         پاسخگويي به تقاضاي گستردة مديران  شاغل در صـن          .3

 .آموزشي ويژة مديران و همچنين دوره هاي تخصصي ، بدون ترك محل خدمت

   كاهش تعدادكاركنان شركتهاي تابعه و وابسته از يك طرف وهزينه هاي مربوط به اعزام كاركنـان بـه مراكـز                    

 همكـاران صـنعت بـراي       آموزشي از طرف ديگر موجب گرديده است كه ميل مديران صنعت آب وبرق به اعـزام               

شركت دردوره هاي آموزشي تا حدودي كاهش يابد مضافا با توجه به رشد تكنولوژي صـنعت آب وبـرق درحـال                     

حاضر وعلي الخصوص درآينده نزديك ناگزير به برگزاري دوره هـاي مـشترك آموزشـي بـا همكـاري صـاحبان                     

آموزش الكترونيكي مبتنـي بـر   ( وبستر مناسبتكنولوژي مي باشيم كه براي اين منظور وجود يك كانال ارتباطي    

دراين روش با استفاده از امكانات چند رسـانه اي وهمچنـين اسـتفاده از روشـهاي                 . بسيارضروري مي باشد    )وب  

 مستقر بر تاسيـسات وزارت نيـرو يـا          OPGWمختلف انتقال اطالعات ماهواره اي، و رينگ فيبر نوري وزرات نيرو            

در خاتمه و  بطور خالصه ميتوان خاطر . ، امكان پذير استADSL  خطوط مخابراتيخطوط نسبتا ارزان ، مانند

 :نشان ساخت 

امكان استفاده از مزاياي آموزش غير حضوري جهت پرسنل با موقعيتهاي حساس شغلي در               �

 كنار آموزش حضوري

 كاهش نياز به ايجاد فضاهاي آموزشي ودرعين حال توسعه كمي آموزش �

 تيد ومتخصصين هرحرفهاستفاده بهتر از اسا �

 كاهش هزينه سرانه آموزشي با توجه به استفاده از متمركز از امكانات آموزشي �

كـارآموزان  ( صرفه جوئي درهزينه واتالف وقت انجام مسافرت هاي درون وبـرون شـهري               �

 )ومدرسين دوره

 كاهش استهالك نهاده هاي آموزشي �

 ) پذيرائي-رستوران–اسكان ( كاهش هزينه هاي رفاهي  �

 كاهش هزينه هاي مربوط به سمينارها وهمايشها �
 

  معماري سامانه جامع آموزش از راه دور: طرح يك نمونه پياده سلزي شده 

 معماري نرم افزاري  -١

 استفاده شده است ) ASP.NET(  از تكنولوژي توسعه ديناميك صفحات وب -)الف

 يده است  استفاده گرد SQL/Server ويژه RDBMS از پايگاه داده -)ب

 جهت بخش درس افزاري از زبان ويژوال بيسيك و فلش استفاده گرديده است 

  استفاده گرديده است  Comunication Server جهت انتقال تصوير از سرويس -)د

  بخش سخت افزاري -2
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