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 مستند مقدمه .١

بكارگيري گسترده فناوري اطالعات و ارتباطات در فرآيند آموزش، همزمان با تحول در رويكردهاي آموزشي در 

هاي كليدي جوامع  اين مدارس از جمله نيازمندي. است  گيري مدارس هوشمند را فراهم آورده جهان، زمينه شكل

در اين . نمايند آموزان را دنبال مي هاي دانشي و كارآفريني دانش كردهاي توسعه مهارتباشند و روي محور مي دانش

هاي كليدي  مدارس، فرآيندهاي يادگيري ياددهي تقويت شده و محيط تعاملي يكپارچه براي ارتقاي مهارت

ستا با روندهاي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نيز همرا. شود محور فراهم مي آموزان در عصر دانايي دانش

گيري مدارس هوشمند طي چندين سال گذشته اقدامات مختلفي را در راستاي توسعه اين  جهاني در زمينه شكل

ايجاد مدارس پايلوت، حمايت از اقدامات مدارس داوطلب و تهيه سند . مدارس در شهر تهران انجام داده است

با وجود اقدامات ارزشمند و گسترده . مات بوده استراهبردي توسعه مدارس هوشمند برخي از مهمترين اين اقدا

صورت گرفته، هنوز مدارس هوشمند به صورت گسترده در سطح شهر تهران شكل نگرفته و مدارس هوشمند 

از سوي ديگر سند راهبردي توسعه مدارس هوشمند نيز عملياتي نگرديده . موجود نيز با مشكالتي روبرو هستند

استاي تهيه يك برنامه عملياتي مشخص و گام به گام براي توسعه مدارس هوشمند، به همين دليل و در ر. است

اين پروژه طي چندين مرحله به . تعريف شده است" نقشه راه توسعه مدارس هوشمند"پروژه حاضر با عنوان 

هاي مدارس هوشمند در شهر تهران پرداخته و همچنين برنامه عملياتي  تعريف و تبيين مشخصات و ويژگي

تبيين  با هدف اين پروژه .شده استهاي موجود ارائه  ها و واقعيت تفصيلي توسعه اين مدارس را براساس ويژگي

 خروجي اصلي اين پروژه. مسير توسعه و مراحل اجرايي هوشمندسازي مدارس در شهر تهران شکل گرفته است

طي اين .  در شهر تهران استگيري مدارس هوشمند يک نقشه راه مشخص براي نيل به وضعيت مطلوب شکل ،

پروژه با بررسي تجارب سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در فاز پايلوت مدارس هوشمند و همچنين نيازها 

ارکان اصلي اجرايي در مدارس  ، و انتظارات مديران سازمان و با شناسايي تجارب کشورهاي موفق در اين حوزه

 .شودبه چهار سوال اصلي ذيل پاسخ داده مي ١راه براساس شکل براي تبيين نقشه  .شودهوشمند تبيين مي

بايـد انگيـزه اصـلي سـازمان از      ، قبل از هوشمند نمـودن مـدارس  چرا بايد مدارس را هوشمند نمود؟  •

پاسخ ايـن سـوال بـا تبيـين برنامـه راهبـردي مـدارس هوشـمند         . هوشمندسازي مدارس مشخص گردد

اهـداف و راهبردهـاي هوشمندسـازي مـدارس      ، ماموريت ، دازاندر اين برنامه چشم. گرددمشخص مي

برنامه راهبردي مدارس هوشمند مقاصد اصلي از هوشمندسـازي مـدارس را بـه صـورت     . شودتبيين مي

 . کندمشخص از منظر مديران و ذينفعان آموزش و پرورش شهر تهران بيان مي

قيقـي از ارکـان و اجـزاي مـدارس     براي هوشمندسازي مدارس بايد تعريف دمدرسه هوشمند چيست؟  •

اين تعريف بايد مورد تاييد و توافـق فعـاالن هوشمندسـازي مـدارس     . هوشمند در شهر تهران ارائه شود

در مسـتند حاضـر مـدل    . هاي عملياتي و اجرايـي تهيـه گـردد   شهر تهران قرار گرفته و براساس آن مدل

اين مـدل کمتـر بـه    . وال ارائه شده استمفهومي مدارس هوشمند شهر تهران براي پاسخگويي به اين س

 .هاي عملياتي پرداخته و هدف آن بيان چيستي مدارس هوشمند استجنبه
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پس از مشـخص شـدن انگيـزه و چيسـتي مـدارس هوشـمند بايـد        شوند؟ مدارس چگونه هوشمند مي •

روش اجرايـي توسـعه مـدارس     ، مـدل عمليـاتي  . چگونگي هوشمندسازي مدارس نيـز مشـخص شـود   

 . نمايدرا مشخص ميهوشمند 

سـاختار و سـازمان    بايـد , براي پاسخگويي به اين سـوال شوند؟ مدارس توسط چه کسي هوشمند مي •

بدين منظور در پروژه حاضر سـاختار مـذکور ارائـه    . هدايتي و پشتيباني مدارس هوشمند مشخص گردد

 .شده است

 

 
 

 مند شهر تهرانارکان اصلي نقشه راه مدارس هوش .١ شكل

 

بـراي اسـتفاده از ايـن مسـتند بـه      . مستند حاضر راهنماي اجرايي مدارس شهر تهران براي هوشمندسـازي اسـت  

 .راهنماي ذيل توجه فرماييد

خواهيد تعريفي از مدرسه هوشمند را در اختيار داشته و نسبت به اجزاي يك مدرسه هوشمند به  مي اگر �

در اين بخش اجـزاي  . دل مفهومي مدرسه هوشمند مراجعه كنيدشناخت مناسبي دست يابيد، به بخش م

 .يك مدرسه هوشمند تشريح شده است

در خصـوص هوشمندسـازي مـدارس     را خواهيد اهداف سازمان آموزش و پرورش شهر تهـران  مياگر  �

 .راهبردي مراجعه نماييد  درك كنيد به بخش برنامه

هوشمندسازي مدارس مقايسه كنيد و يـا اينكـه   خواهيد وضعيت جاري مدرسه خود را با سطوح  مياگر  �

ريزي كنيد، بهتر است به چـارچوب ارزيـابي مـدارس هوشـمند      براي هوشمندسازي مدرسه خود برنامه

 .مراجعه كنيد

خواهيد با مراحل قدم به قـدم هوشمندسـازي مدرسـه خـود آشـنا شـويد مراحـل گـام بـه گـام            مياگر  �

 .هوشمندسازي مدارس را ببينيد

اهيد در زمينه تجهيزات يك مدرسه هوشمند اطالعات فني بدست آوريد، بخـش اسـتانداردها   خو مياگر  �

 .و راهنماي فني مدرسه هوشمند را ببينيد

 چرايي؟
(Why?) 

 چگونگي؟
(How?) 

 توسط چه كسي؟
(Who?) 

برنامه راهبردي 

توسعه مدارس 

 هوشمند

 
(Smart School 
Strategic Plan) 

مدل مفهومي مدارس 

 هوشمند

 

 
(Smart School 

Conceptual Model) 

برنامه عملياتي 

 مدارس هوشمند

 

 
(Smart School  

Action Plan) 

ساختار مديريتي و 

هدايتي مدارس 

 هوشمند

 
(Smart School 

Structure) 

 چيستي؟
(What?) 
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آمـوز در مدرسـه هوشـمند آشـنا      آموز و اوليـاي دانـش   خواهيد با نقش جديد مدير، معلم، دانش مياگر  �

 .شويد، ساختار اجرايي مدارس هوشمند را مطالعه كنيد
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 برنامه راهبردي مدارس هوشمند .٢

در  مدارس هوشمندانداز، اهداف و راهبردهاي توسعه  به بيان ماموريت، چشم مدارس هوشمندبرنامه راهبردي 

گيري  هاي كالن بكارگيري و بهره گيري در قالب اين برنامه جهت. پردازد مي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

مدارس با هدف هماهنگ نمودن اقدامات  مدارس هوشمندرنامه راهبردي ب .شود مشخص مي مدارس هوشمنداز 

سازي  به عنوان يك ابزار براي توانمند اطالعات و بكارگيري فناوري سازمانهاي  در راستاي فعاليت هوشمند

ن در تهيه و تدوين اي ، مناطق و مدارسسازماناز اين رو نظرات ذينفعان و مديران اصلي . تهيه شده است مدارس

و ها و نظرات مديران  عصاره ديدگاه مدارس هوشمنداين برنامه راهبردي  بنابر. برنامه منعكس گرديده است

در تهيه اين مستند همچنين تجربيات برتر در سطح . باشد مي ، مناطق و مدارسكارشناسان ذيربط در سازمان

هاي موفق  نمونهراستا با  هم سازمانه تا نيز مورد توجه بود مدارسهاي نوين بكارگرفته شده در  جهان و فناوري

 . مند شود بهره مدارس هوشمندهاي  بتواند از قابليت در سطح جهان

 

 مدارس هوشمندانداز  ماموريت و چشم .١-٢

 سازمان آموزش و پرورش شهر تهراناي است كه  گرايانه ، بيانگر مقصد آرمانمدارس هوشمندانداز  چشم

، آينده به مدارس هوشمندانداز  در عبارت چشم. ري اطالعات بدان دست يابدگيري از فناو كوشد تا با بهره مي

مدارس شود كه كاربردها و خدمات فناوري اطالعات در حد اعلي بكارگرفته شده و  اي ترسيم و تصوير مي گونه

انداز  شمعبارت چ. توانمند شده باشد اطالعات گيري از فناوري هزاره سوم با بهره مدارسنيز به عنوان  تهران

تواند شور و انگيزه كافي براي توجه به  گرايانه باشد ليكن مي گرچه ممكن است تا حدودي رويايي و آرمان

 . ايجاد نمايد و آنها را در اين حوزه هماهنگ كند سازمانرا در بين مديران، كاركنان و ذينفعان  مدارس هوشمند

، انتظارات و سازمانانداز، ماموريت و اهداف  ز جمله چشمهاي اصلي ا مولفهمدارس هوشمند انداز  در تبيين چشم

 آموزش و پرورش و روندهاي نوين نيازهاي سازمانراستايي با  ، همو كارشناسان سازمان هاي مديران ديدگاه

مدارس انداز  ، چشمسازمانو در راستاي راهبردهاي كلي  مذكور مواردبراساس . فته استگر مورد توجه قرار 

 .شود به شرح ذيل بيان مي ان آموزش و پرورش شهر تهرانهوشمند سازم

 

 
 

 

 

هاي زندگي و  مدرسه هوشمند سازماني است يادگيرنده كه در آن نسلي خالق و توانمند در عرصه

 .شوند توانا در خلق دانش تربيت مي
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. و كاربردهاي آن اقدام نمايد مدارس هوشمندبايد در زمينه توسعه  سازمانانداز،  در راستاي نيل به اين چشم 

 در مدارس ري اطالعاتدر خصوص بكارگيري كاربردهاي فناو سازمان، وظيفه كالن مدارس هوشمندماموريت 

 :عبارت است از مدرسه هوشمندانداز  در راستاي نيل به چشم مدارس هوشمندبا اين تفاسير ماموريت . است

 

  

 

 

 

 

 مدارس هوشمنداهداف  .٢-٢

به نحوي تبيين  مدارس هوشمنداهداف . باشند هاي زماني بلند مدت مي اهداف، مقاصد مورد انتظار در دوره

همچنين اهداف . بوده و مسير را براي نيل به اين اهداف هموار سازند سازماناهداف  كه در راستاي اند شده

تا نيل به اين اهداف، رسيدن به  گرديده استتدوين  مدارس هوشمندانداز  در راستاي چشم مدارس هوشمند

رس اهداف سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص هوشمندسازي مدا. تر سازد انداز را ممكن چشم

  :عبارتند از

 آموزان در خارج از مدرسه  استمرار فرآيند يادگيري دانش �

هاي فردي و جمعي  ايجاد محيطي پويا و جذاب براي شكوفايي كامل استعدادها و بروز خالقيت �

 آموزان دانش

 آموزان هاي ذينفع در فرآيند يادگيري دانش افزايش حضور، پشتيباني و مشاركت والدين و گروه �

 بنيان دانشجامعه هاي  ودن كادر آموزشي مدارس با روندهاي نوين آموزشي مبتني بر نيازمنديهمراه نم �

 آموزان هاي مستمر و متناسب با استعداد و پيشرفت دانش ايجاد محيطي مناسب جهت ارزيابي �

 آموزان و معلمين در فرآيندهاي ياددهي يادگيري دانشمشاركت و تعامل  يفراهم نمودن فضا �

 آموز محوري در فرآيندهاي آموزشي محوري و دانش يري تجربي، پژوهشترويج يادگ �

 آموزان دانش يتخصص يا ، حرفهي، اجتماعي، کالميادراک يها مهارت ي توسعه �
 

 مدارس هوشمندراهبردهاي توسعه  .٣-٢

 كه اهداف را از جنس مقصد به شمار در صورتي. راهبردها، مسيرها و راهكارهايي براي رسيدن به اهداف هستند

شود تا با شناسايي نقاط  سعي مي تدوين راهبردهادر . باشند آوريم راهبردها از جنس مسير رسيدن به مقصد مي

گيري از فناوري اطالعات،  ها و تهديدهاي موجود در زمينه بهره و تعيين فرصت مدرسه هوشمندقوت و ضعف 

ها صورت گرفته، نقاط ضعف برطرف  فرصت اي تبيين شوند تا حداكثر استفاده از نقاط قوت و راهبردها به گونه

راهبردهاي توسعه مدارس هوشمند در آموزش و پرورش . انديشي شود شده و براي رويارويي با تهديدها چاره

 :شهر تهران عبارتند از

 تغييراني، فني و ارتباطي الزم براي تحول در راستاي فراهم نمودن بسترهاي انساني، سازم

 مدرسه از يك سازمان سنتي به يك سازمان يادگيرنده 
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 گذاردن تجربيات مدارس پايلوت براي ساير مدارس منتخب  مستندسازي و به اشتراك �

آموزان در هوشمندسازي  هاي مالي و معنوي اولياي دانش شاركتتصويب ساز و كار مشخص براي جلب م �

 مدارس 

 براي توسعه محتواي آموزشي  ٢ هاي وب گيري از قابليت بهره �

 المللي در هوشمندسازي مدارس  هاي مرتبط ملي و بين هاي مالي سازمان جلب حمايت �

ن در راستاي رفع ضوابط كننده هوشمندسازي مدارس در حدود اختيارات سازما تصويب مصوبات تسهيل �

 محدودكننده موجود 

 آموزان   ها و مزاياي مدارس هوشمند به اولياي دانش رساني در خصوص ويژگي سازي و اطالع فرهنگ �

 ايجاد ساختار مديريتي و اجرايي مدارس هوشمند در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران  �

 تلف نسبت به الزامات مدرسه هوشمند هاي مخ سازي مديران سازمان در رده سازي و آگاه فرهنگ �

هاي دسترسي  آموزان در منزل با توجه به محدوديت ريزي براي استفاده از تجهيزات شخصي دانش برنامه �

 به تجهيزات در مدارس 

 هماهنگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي تجهيز مدارس به اينترنت پرسرعت  �

 رد نياز براي هوشمندسازيتجهيز مدارس به حداقل امكانات مو �

آموزان فعال و خالق در فرآيند  هاي انگيزشي براي تشويق معلمين و دانش در نظر گرفتن مكانيزم �

 هوشمندسازي

 آموزان  هاي معلمين و دانش آموزش و ارتقاي مهارت �

 مندي آموزشي براي برآوردن نيازهاي مدارس هوشاافزارها و محتو تعامل گسترده با توليدكنندگان نرم �
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 مدل مفهومي مدرسه هوشمند .٣

براي استقرار مدرسه هوشمند بايد مدلي ارائه نمود كه بتواند اجزاء اين نوع مدارس را مشخص نمايد و به عنـوان  

مرجعي براي توسعه مدارس هوشمند و همچنين تفكيك اين نوع مدارس از مدارس غيرهوشـمند مـورد اسـتفاده    

ايـن مـدل بـا    . اسـت  شـده  نيز نشان داده ٢مدلي ارائه شده كه در شكل  به همين منظور در اين بخش. قرار گيرد

ها و گفتگوهـاي   هاي جهاني و همچنين نظرات اخذشده در طي مصاحبه شده بر روي مدل توجه به مطالعات انجام

شده با كارشناسان استخراج شده و سعي گرديده تا يك چارچوب جامع بـراي تعريـف عمليـاتي از مدرسـه      انجام

 .مدل مفهومي مدرسه هوشمند از پنج عنصر اصلي تشكيل شده است .ند ارائه نمايدهوشم

 اي محيط ياددهي و يادگيري مبتني بر محتواي چندرسانه .١

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه .٢

 اي مديريت مدرسه توسط سيستم يكپارچه رايانه .٣

 ديده در حوزه فناوري اطالعات برخورداري از معلمان آموزش .٤

 اي با مدارس ديگر باط يكپارچه رايانهارت .٥

 
در حقيقت مدارس براي تبديل بـه يـك مدرسـه    . توان مدرسه هوشمند را تعريف كرد به كمك اين پنج عنصر مي

شده سعي گرديده تا بـه كليـه    در مدل مفهومي ارائه. كنند  مينأكامالً هوشمند بايد بتوانند كليه عناصر ذكرشده را ت

افـزاري و نيـروي انسـاني توجـه شـود و       افـزاري، نـرم   درسه هوشمند چه در حوزه سختهاي توسعه يك م جنبه

 .  گردد گانه به صورت مجزا تعريف مي در ادامه هركدام از عناصر پنج. شده نيز كاربردي باشد تعريف ارائه
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 مدرسه هوشمند يمدل مفهوم .٢ شكل

 

 

 

 

 

مدل مفهومي 

 مدرسه هوشمند

و يادگيري  يمحيط يادده

مبتني بر محتواي 

 اي چندرسانه

 

مديريت مدرسه توسط 

 اي سيستم يكپارچه رايانه

 

يافته  ت توسعهزيرساخ

 فناوري اطالعات

 

Smart School 
Conceptual Model 

 

برخورداري از معلمان 

ديده در حوزه  آموزش

 فناوري اطالعات

اي با  ارتباط يكپارچه رايانه

 مدارس ديگر
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 اي تني بر محتواي چندرسانهمحيط ياددهي و يادگيري مب .١-٣

شده و  آموزان از مطالب ارائه در مدارس هوشمند معلمان براي تدريس مطالب درسي و افزايش ميزان درك دانش

اي، انيميشن و  هاي رايانه افزارهاي آموزشي، بازي تشويق ايشان به فراگيري دروس از اساليدهاي آموزشي، نرم

توانند از  ها، معلمان مي در كنار اين سيستم. برند هاي درس بهره مي اي در كالس ديگر محتواهاي چندرسانه

اي ايجاد شده را بر روي بستر اينترنت  گيري نمايند و محتواي چندرسانه افزارهاي آموزش الكترونيك نيز بهره نرم

در مدارس به  اي توليد محتواي چندرسانه. آموزان در محيط خارج از مدرسه نيز فراهم كنند براي استفاده دانش

هاي زماني مشخص مرور شده و مورد بازبيني قرار  پذيرد و در دوره آموزان صورت مي كمك معلمان و دانش

هاي الكترونيكي با مدارس  تواند از طريق پورتال محتواي آموزشي توليدشده در مدارس هوشمند مي. گيرد مي

. نش خود را با ديگران به اشتراك بگذارندديگر نيز به اشتراك گذاشته شود و معلمان مدارس مختلف، دا

هاي نوين به صورت گسترده براي  توان استفاده از فناوري هاي مدرسه هوشمند را مي روي يكي از جنبه بدين

 . آموزان عنوان نمود يند يادگيري و ياددهي دانشآتسهيل فر

 :هاي اصلي اين رکن از مدل عبارتند ازمولفه

 

 
 

 

 معلمان  بهره گيري از محتواي آموزشي چند رسانه اي در ارائه دروس توسط

 نش آموزان در منزل با استفاده از سيستم مديريت محتوااستمرار فرآيند يادگيري و ياد دهي دا

 به كارگيري نرم افزارهاي كمك آموزشي توسط معلمان

 توسعه محتواي آموزشي به صورت چند رسانه اي توسط دانش آموزان
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 اي در ارائه دروس توسط معلمان ي آموزشي چندرسانهاگيري از محتو بهره: عنوان معيار D١C٠١: كد معيار

 اي ي چند رسانهامحيط ياددهي و يادگيري مبتني بر محتو: حوزه معيار

 شرح معيار

 

اي در فرآينـد يـاددهي    ي آموزشـي چندرسـانه  ايكي از اركان اصلي مدارس هوشـمند اسـتفاده از محتـو   

آموزان فـراهم  اي امكان انتقال بهتر مفاهيم درسي به دانش ي چندرسانهابا استفاده از محتو. يادگيري است

آموزان، حس بينايي آنها نيز به شدت درگير چرا كه در اين روش عالوه بر حس شنيداري دانش. شود مي

. شـند تـري نسـبت بـه مفـاهيم درسـي داشـته با       توانند درك واقعـي  آموزان ميشده و براين اساس دانش

در . شود تا زمان ماندگاري مفاهيم افزايش يابـد  همچنين انتقال مطالب از طريق احساس بصري باعث مي

نماينـد تـا كيفيـت فرآينـد      اي سعي مي ي آموزشي چندرسانهامدارس هوشمند، معلمان با استفاده از محتو

آمـوزان و يـا    نـش توانـد توسـط معلـم، دا    ي آموزشـي مـي  امحتـو . ياددهي و يادگيري را افـزايش دهنـد  

 .اي توليد شده و در اختيار معلمان قرار گيرد توليدكنندگان حرفه

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 
هـاي يـادگيري    ي آموزشـي اسـتاندارد، جـذاب و منطبـق بـا نيازمنـدي      ادر اختيار داشتن محتـو  �

 آموزان دانش

سـط هريـك از   ي آموزشـي در برنامـه درسـي تو   اوجود برنامه مشخص براي اسـتفاده از محتـو   �

 معلمان در مدرسه

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 ي آموزشي در برنامه درسي در هر هفته براي هر درسامتوسط زمان استفاده از محتو �

 ي آموزشي در دسترس براي هر درسامتوسط محتو �
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 افزارهاي كمك آموزشي توسط معلمان بكارگيري نرم: عنوان معيار D١C٠٢: كد معيار

 اي ي چند رسانهبتني بر محتوامحيط ياددهي و يادگيري م: حوزه معيار

 شرح معيار

 

سـازي   محيط آموزشي مورد نياز معلمان را براي انتقال مفاهيم درسي شبيه, افزارهاي كمك آموزشي نرم

آمـوزان   در ايـن محـيط مجـازي، دانـش    . دهنـد  آموزان را در يك محيط مجازي قرار مي نموده و دانش

افزارهـاي   از جملـه نـرم  . تري دست يابند يم مختلف را تجربه نموده و به يادگيري عميقتوانند مفاه مي

هـا فرصـت انجـام     ايـن آزمايشـگاه  . هـاي مجـازي اشـاره نمـود     توان به آزمايشـگاه  كمك آموزشي مي

هـا   ايـن آزمايشـگاه  . نماينـد  آمـوزان فـراهم مـي    اي براي دانـش  هاي مختلفي را در محيط رايانه آموزش

شناسي، فيزيك، شيمي و رياضيات مـورد   ند براي دروس مختلفي از جمله علوم تجربي، زيستتوان مي

نمايـد تـا    آموزان فراهم مـي  هاي مجازي فرصتي را براي دانش استفاده از آزمايشگاه. استفاده قرار گيرند

افزارهـاي   رماستفاده از ن. ها و حاالت مختلف را بررسي نمايند بتوانند در يك محيط غيرفيزيكي، فرضيه

افزارهـاي   نـرم . گيـرد  آموزشي براي برخي از دروس خاص و در ساعات مشخصي صورت مـي   كمك

 .شوند ها توليد و ارائه مي اي اين سيستم كمك آموزشي عمدتاً توسط توليدكنندگان حرفه

  

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

عاملي براي دروس پايه ماننـد  افزارهاي كمك آموزشي جذاب، استاندارد و ت در اختيار داشتن نرم �

 شناسي، فيزيك، شيمي و رياضيات علوم تجربي، زيست

افزارهاي كمك آموزشي بـراي دروس طبيعـي و پايـه     وجود برنامه مشخص براي استفاده از نرم �

 توسط هريك از معلمان مربوطه در مدرسه

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 شي در برنامه درسي در هر هفته براي هر درسافزارهاي كمك آموز متوسط زمان استفاده از نرم �

 افزارهاي كمك آموزشي در دسترس براي هر درس متوسط نرم �
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آموزان در منزل با استفاده از سيستم  استمرار فرآيند يادگيري و ياددهي دانش: عنوان معيار D١C٠٣ :كد معيار

 امديريت محتو

 اي ي چند رسانهاحتومحيط ياددهي و يادگيري مبتني بر م: حوزه معيار

 شرح معيار

 

آموزان در مدرسـه   در مدارس هوشمند فرآيند ياددهي و يادگيري تنها منحصر به ساعات حضور دانش

به يـادگيري   اتوانند در خارج از مدرسه نيز با استفاده از سيستم مديريت محتو آموزان مي نبوده و دانش

هاي خـاص   توانند با تعيين تكاليف و فعاليت علمان مياز اين طريق م. و تمرين مفاهيم درسي بپردازند

در اغلب مدارس هوشـمند سـاعات   . آموزان، در منزل نيز فرآيند ياددهي را استمرار بخشند براي دانش

لـيكن در سـاعات حضـور    . يابد آموزان به انتقال مفاهيم اصلي برنامه درسي اختصاص مي حضور دانش

و  ادسترسي بـه محتـو  . شود آموزان در نظر گرفته مي ميلي براي دانشهاي تك آموز در منزل، برنامه دانش

هـاي متنـوع بـراي ارزشـيابي      كننده برنامه درسي، انجام تكاليف درسي، شـركت در آزمـون   منابع كامل

هاي درسي مرتبط و شـركت در جلسـات مباحثـه علمـي برخـي از ايـن        كيفيت يادگيري، انجام پروژه

آموزان و معلمين در ساعات خارج از مدرسـه از طريـق    ارتباط بين دانش. باشند هاي تكميلي مي برنامه

 . گيرد صورت مي اسيستم مديريت محتو

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

بـراي هـر درس در    اآموزان از سيستم مديريت محتـو  وجود برنامه مشخص براي استفاده دانش �

 مدرسه

و هــدايت  اســتم مــديريت محتــواختصــاص ســاعاتي از برنامــه معلمــان بــراي حضــور در سي �

 هاي زماني مشخص  آموزان طي دوره دانش

آموزان در فراگيري موثرتر مفـاهيم   ي آموزشي مناسب براي هدايت هدفمند دانشابارگذاري محتو �

 آموزشي

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 آموز در هر هفته براي هر دانش امتوسط تعداد ساعات استفاده از سيستم مديريت محتو �

 براي هر معلم در هر هفته اسط تعداد ساعات استفاده از سيستم مديريت محتومتو �
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 آموزان استفاده از ابزارهاي خودآموز آموزشي توسط دانش :عنوان معيار �D١C٠ :كد معيار

 اي ي چند رسانهامحيط ياددهي و يادگيري مبتني بر محتو: حوزه معيار

 شرح معيار

 

تواند مكمـل تـدريس معلمـان در فرآينـد انتقـال       آموزان، مي موز توسط دانشاستفاده از ابزارهاي خودآ

ابزارهاي خودآمـوز بـراي دروس مختلـف توليـد شـده و توسـط       . آموزان باشد مفاهيم علمي به دانش

اي، بـا اسـتفاده از ابزارهـاي     بسـياري از توليدكننـدگان حرفـه   . باشـند  آموزان قابـل اسـتفاده مـي    دانش

آموزان توليد نموده كـه   هاي مختلف مورد نياز دانش موزهايي را براي انتقال مهارتاي، خودآ چندرسانه

افزارهـا   توانند شخصاً نسبت به تهيه و استفاده از ايـن نـرم   آموزان مي دانش. باشند به وفور در اختيار مي

درسه بـا ارزيـابي   بهتر است م. مند شوند افزارها بهره اقدام نموده و يا اينكه با هدايت مدرسه از اين نرم

تا از  ، آموزان پيشنهاد نمايد تر را شناسايي نموده و به دانش افزارهاي موجود در بازار، موارد مناسب نرم

  افزارهاي كمك آموزشي در راسـتاي اهـداف آموزشـي مدرسـه و برنامـه      اين طريق استفاده از اين نرم

ارائه مفاهيم درسي، آزمايش و ارزشيابي افزارهاي خودآموز تركيبي از  نرم. درسي موجود صورت گيرد

 .نمايند آموزان فراهم مي ها و سنجش و يادگيري را براي دانش يافته

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 
ييد معلمان و منطبق بر نيازهـاي  ارهاي خودآموز استاندارد، مورد تأافز آموزان به نرم دسترسي دانش �

 آموزشي مندرج در برنامه درسي آنها

 تر مفاهيم درسي افزارهاي خودآموز براي انتقال مناسب آموزان از نرم ه دانشاستفاد �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 آموزان در هر مدرسه براي هر درس افزارهاي خودآموز در دسترس دانش متوسط تعداد نرم �

 افزارهاي خودآموز در مدرسه متوسط تعداد دروس داراي نرم �

 افزارهاي خودآموز در هر هفته نرمآموز از  متوسط استفاده هر دانش �
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 اي توسط معلمان توسعه محتواي آموزشي به صورت چندرسانه :عنوان معيار �D١C٠ :كد معيار

 اي ي چند رسانهامحيط ياددهي و يادگيري مبتني بر محتو: حوزه معيار

 شرح معيار

 

معلمان مدارس توليد شده و  تواند توسط مورد نياز در مدارس هوشمند مي يي آموزشابخشي از محتو

از آنجا كه معلمان با سناريوي مورد نظر خود براي ارائه مفاهيم درسي آشنايي . مورد استفاده قرار گيرد

در . تواند به نحو موثرتري مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد     ي توليد شده توسط آنها ميابيشتري دارند، محتو

ي مناسـب، هريـك از   اوجـود در خصـوص محتـو   برخي از مدارس هوشمند با توجه به كمبودهـاي م 

ليكن در بلنـد مـدت   . نمايند ي مورد نياز براي درس مورد نظر را شخصاً توليد ميامعلمان تمامي محتو

آمـوزان و همچنـين    توانند با بررسي محتـواي توليـد شـده توسـط سـاير معلمـان و دانـش        معلمان مي

سـاخته شـده اسـتفاده     ي از پيشااستفاده از محتو سازي آنها و اي نسبت به سفارشي توليدكنندگان حرفه

اند، سياست توليـد متمركـز    در كشورهايي كه در زمينه مدارس هوشمند به توفيقاتي دست يافته. نمايند

بـه صـورت    االبته توليد محتـو . ي مناسب بين معلمان دنبال شده استاگذاري محتو و به اشتراك امحتو

از ايـن رو همـواره   . شـود  او ابتكارات معلمان در اسـتفاده از محتـو   ها متمركز نبايد مانع بروز خالقيت

 .آموزان فعال باشند مناسب براي دانش ايمعلمان بايد در طراحي، تركيب و توليد محتو

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 ي استاندارد و منطبق بر نيازهاي آموزشي برنامه درسي توسط معلماناتوليد محتو �

 آموزان توسط معلمان ي درسي مورد نياز دانشاسازي محتو ارچهطراحي، تركيب و يكپ �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 ي توليد شده به ازاي هر درس توسط هر معلمامتوسط تعداد محتو �
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 آموزان اي توسط دانش ي آموزشي به صورت چندرسانهاتوسعه محتو :عنوان معيار �D١C٠ :كد معيار

 اي ي چند رسانهاادگيري مبتني بر محتومحيط ياددهي و ي: حوزه معيار

 شرح معيار

 

گرچـه  . ي آموزشي مشاركت نماينداتوانند در فرآيند توليد محتو آموزان نيز مي عالوه بر معلمين، دانش

اي انجـام نشـده و در اغلـب مـوارد آمـاتوري       آموزان عمدتاً به صورت حرفه توسط دانش اتوليد محتو

. تواند به افزايش كيفيت يادگيري آنها منجر گردد مي ان در توليد محتوآموزا است، ليكن مشاركت دانش

ي توليـد شـده توسـط    امحتـو . در زمره يادگيري مشاركتي است اآموزان در توليد محتو مشاركت دانش

توانند براي سايرين به اشتراك گذارده شده و يا حتي توسط معلمان مورد استفاده قرار  آموزان مي دانش

در اختيـار   ايـن امـر  اي بـراي   آموزان بهتر است، استانداردهاي اوليـه  توسط دانش اليد محتودر تو. گيرد

 .هاي فني و كيفي برخودار باشند ي توليد شده از حداقل نيازمندياتا محتو يردآموزان قرار گ دانش

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 درسي   هاي برنامه ازمنديي استاندارد و منطبق بر نياآموزان در توليد محتو مشاركت دانش �

آمـوزان و   آموزان بـراي اسـتفاده سـاير دانـش     ي توليد شده توسط دانشاگذاري محتو به اشتراك �

 همچنين معلمان

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 آموز دانشي توليد شده به ازاي هر درس توسط هر امتوسط تعداد محتو �
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ــار  :كــد معي

D١C٠٧ 
تـر موضـوعات    رنت براي جستجوي اطالعـات و شـناخت عميـق   استفاده از اينت :عنوان معيار

 يادگيري

 اي ي چند رسانهامحيط ياددهي و يادگيري مبتني بر محتو: حوزه معيار

 شرح معيار
 

در . هـاي مختلـف اسـت    اينترنت مرجع مناسبي براي دسترسي به منـابع علمـي و آموزشـي در حـوزه    

د با انجام جستجوهاي هدفمند، به اطالعـات تكميلـي   توانن آموزان مي مدارس هوشمند معلمان و دانش

بـا  . تري را نسبت به مفاهيم درسـي كسـب نماينـد    مرتبط با برنامه درسي دست يافته و شناخت عميق

اي گرايش يافته و فرصت بـراي   اي و محاوره هاي چندرسانه ، فضاي وب به سمت قابليت٢  ظهور وب

در كشورهاي موفق در حوزه مدارس هوشمند، . ته استي آموزشي گسترش يافاتبادل و اشتراك محتو

آمـوزان بـه    هاي مرجع براي دسترسي دانش ها و پايگاه سايت اندازي وب هاي متولي اقدام به راه سازمان

اي  ي چندرسـانه اها معموالً محتـو  اين پايگاه. اند هاي درسي نموده منابع علمي مناسب و منطبق با برنامه

شبكه رشد در زمره يكي از ايـن  . دهند و صوت را در اختيار مراجعان قرار مي شامل متن، تصوير، فيلم

ي اتوانند در ميـان محتـو   آموزان و معلميني كه به زبان انگليسي تسلط دارند نيز مي دانش. ها است شبكه

اي از محتـواي آموزشـي در    انگليسي موجود بر روي اينترنت به جستجو پرداخته و به منـابع گسـترده  

نكته بسيار مهم در جستجوي منابع علمي بـر روي اينترنـت،   . هاي مختلف دسترسي داشته باشند قالب

. هـاي برنامـه درسـي اسـت     نيازمنـدي  بـر آموزان در راستاي انجام جسـتجوهايي منطبـق    هدايت دانش

 آموزان بايد بتوانند پس از هر جستجو نتايج حاصله را گزارش نموده و منابع مفيد كسب كرده را دانش

 . ارائه نمايند
 

 هاي مطلوب معيار ويژگي
 

جستجوي منابع علمي و آموزشي تكميلي براي ارتقاي كيفي فرآيند ياددهي يـادگيري از طريـق    �

 اينترنت

 وجود برنامه مشخص براي جستجوي منابع علمي براي هر درس در مدرسه �

 سازي منابع علمي در مدرسه ايجاد آرشيو الكترونيكي براي ذخيره �

 آموزان  هاي علمي مناسب و معرفي آنها به معلمين و دانش يي منابع و پايگاهشناسا �
 

 هاي سنجش معيار شاخص
 

 آموزان در هر هفته متوسط زمان جستجوي منابع علمي بر روي اينترنت توسط دانش �

 متوسط زمان جستجوي منابع علمي بر روي اينترنت توسط معلمين در هر هفته �
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 آموزان ارزشيابي الكترونيكي دانش :وان معيارعن D١C٠٨ :كد معيار

 اي ي چند رسانهامحيط ياددهي و يادگيري مبتني بر محتو: حوزه معيار

 شرح معيار

 

شـود،   در مدارس هوشمند عالوه بر اينكه از فناوري اطالعات در فرآيند يـاددهي يـادگيري اسـتفاده مـي    

افزارهـاي آزمـون، امكـان     نـرم . گيـرد  افزاري صورت مي رمآموزان نيز با استفاده از اجزاء ن ارزشيابي دانش

توانـد در   هاي مذكور مي آزمون. نمايند هاي مختلف و اجراي آنها را براي معلمان فراهم مي طراحي آزمون

. اجرا شـود  ااي آن برگزار شده و يا اينكه از طريق سيستم مديريت محتو محيط مدرسه و در سايت رايانه

. هـاي زيـادي پـيش رو اسـت     ها به صورت الكترونيكي محدوديت اري كامل ارزشيابيالبته هنوز در برگز

عـالوه بـر   . تـوان بـه صـورت الكترونيكـي برگـزار نمـود       هاي غيررسـمي را مـي   ليكن بسياري از آزمون

آمـوزان   توانند براي ارزيابي عملكرد دانـش  نيز مي اهايي مانند مديريت محتو هاي مشخص، سيستم آزمون

آمـوزان و   توان مدت زمان حضـور و فعاليـت مفيـد دانـش     ها مي در اين سيستم. اده قرار گيرندمورد استف

هـاي الكترونيكـي بـه مراتـب بيشـتر از       پـذيري آزمـون   انعطاف. معلمين در سيستم را ثبت و كنترل نمود

انك سـواالت  توانند به ب تر بوده و آنها مي ها براي معلمين ساده طراحي اين آزمون. هاي سنتي است آزمون

از اين طريق طراحي يك آزمون جديد بـا سـرعت بيشـتري انجـام     . ها نيز دسترسي داشته باشند و آزمون

آموزان نيز با سرعت و دقت قابـل تـوجهي    بندي عملكرد دانش ها و جمع همچنين بررسي پاسخ. شود مي

 . گيرد صورت مي

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 
 آموزان ها و دانش دانش هاي ارزشيابي مهارت منطبق بر نيازمندي هاي الكترونيكي برگزاري آزمون �

 آموزان در يك سال تحصيلي دريافت بازخوردهاي سريع در خصوص عملكرد دانش �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 
 هاي الكترونيكي برگزار شده طي يك ماه براي هر درس متوسط تعداد آزمون �
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 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه .٢-٣

ها به كمـك   آموزان فراهم باشد و اين رايانه گردد كه رايانه براي كليه دانش دارس هوشمند به مدارسي اطالق ميم

المللـي اينترنـت نيـز     ها بايد متصل به شبكه بين عالوه بر شبكه، رايانه. شبكه مركزي به يكديگر متصل شده باشند

هاي روز  در مدارس هوشمند از آخرين فناوري. م گرددآموزان به مطالب جديد فراه بوده تا امكان دسترسي دانش

هاي درس مجهز به امكاناتي نظيـر   گيري شده است و كالس آموزان و مديريت مدرسه بهره در زمينه آموزش دانش

بـرد الكترونيكـي و ديگـر ابزارهـاي كمـك آموزشـي        دوربين، نمايشگرهاي تلويزيوني، ويدئو پروجكشن، وايـت 

توانند  آموزان مي هوشمند فضاي خاصي به عنوان آزمايشگاه رايانه درنظر گرفته شده و دانشدر مدارس . باشند مي

در . هاي فراغت خود را نيـز در ايـن مكـان بـه جسـتجوي مطالـب علمـي بپردازنـد         عالوه بر اوقات درسي، زمان

ه كمك يك عـدد رايانـه   توانند از اين طريق و ب آموزان مي سيم توسعه پيدا كرده و دانش مدارس هوشمند شبكه بي

بنـابراين  . افـزاري مدرسـه و شـبكه اينترنـت اسـتفاده نماينـد       يا تلفن همراه از امكانات نرم) لپ تاپ(قابل حمل 

هاي الزم براي توسعه فناوري اطالعـات در مدرسـه را    گردد كه زيرساخت مدارس هوشمند به مدارسي اطالق مي

آمـوزان و   زمينه استفاده از اين تجهيزات و امكانات براي كليه دانـش  به اندازه كافي و مناسب توسعه داده باشند و

معلمان در كليه مقاطع تحصيلي فراهم شـده باشـد و كارشناسـان و مـديران مدرسـه نيـز بتواننـد بـه كمـك ايـن           

 .ها، مدرسه را بهتر اداره كنند زيرساخت

 :هاي اصلي اين رکن از مدل عبارتند ازمولفه

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢١صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢٢صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 آموزان وجود تعداد كافي رايانه براي دانش :عنوان معيار D٢C٠١:كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

گيـري از ايـن محتـوا از     ي الكترونيكي و بهرهاآموزان به محتو در مدارس هوشمند براي دسترسي دانش

هـاي شخصـي در كشـورهاي     به رايانه در خصوص تجهيز مدارس. شود هاي شخصي استفاده مي رايانه

برخـي از كشـورهاي پيشـرفته از ده سـال گذشـته اقـدامات       . هاي متنوعي وجود دارد مختلف، ديدگاه

انـد، لـيكن بـا گذشـت زمـان،       هـاي شخصـي آغـاز نمـوده     اي را براي تجهيز مدارس به رايانه گسترده

از سـوي  . ناسب از آنها وجـود نـدارد  برداري م هاي موجود در مدارس قديمي شده و امكان بهره رايانه

ها به يك معضل جدي تبـديل   روزرساني اين رايانه ، پشتيباني و به ديگر پس از تجهيز مدارس به رايانه

انه در نظـر  آموز و حتي كمتر، يک راي اي هر ده دانشدر  برخي از كشورهاي پيشرفته به از. شده است

ال توسعه اين نسبت بسيار بيشتر بوده و گاهي بـراي  كه در كشورهاي در ح در حالي. گرفته شده است

تجربيـات داخلـي و خـارجي در زمينـه     . آموز يك رايانه در نظر گرفته شـده اسـت   هر پنجاه نفر دانش

حـل مناسـبي    دهد، ورود تعداد زيادي رايانه به هر مدرسه نـه تنهـا راه   تجهيز مدارس به رايانه نشان مي

روزرسـاني   رس را با معضالت جدي در زمينه رفع، پشتيباني و بـه براي هوشمندسازي نيست، بلكه مدا

بنـابر  . اي روبـرو اسـت   نمايد و در بلند مدت مدرسه با يك قبرستان تجهيزات رايانه ها روبرو مي رايانه

تواند هم بسـتر   اي در مدارس، مي تجربيات موفق داخلي و خارجي، تجهيز تعداد معدودي سايت رايانه

ي الكترونيكـي را فـراهم نمـوده و هـم مدرسـه را از      اآمـوزان بـه محتـو    سي دانـش مناسبی براي دستر

 .  هاي متعدد رها سازد مشكالت نگهداري رايانه

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

و  انآمـوز  بـرداري بـراي اسـتفاده معلمـان، دانـش      شخصـي قابـل بهـره     وجود تعداد مناسب رايانه �

 متصديان امور اداري مدارس

 

 سنجش معيارهاي  شاخص

 

 به ازاي هر رايانه انآموز تعداد دانش �

 تعداد معلم به ازاي هر رايانه �

 تعداد كادر اداري به ازاي هر رايانه �
 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢٣صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 وجود تعداد كافي تجهيزات جانبي در مدرسه: عنوان معيار D٢C٠٢ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

ها دارند و تعداد آنها بايد به نحوي بهينـه   وشمند تجهيزات جانبي نيز وضعيتي مانند رايانهدر مدارس ه

روزرساني اين تجهيزات با مشـكل جـدي روبـرو     شود تا مدرسه در خصوص نگهداري، پشتيباني و به

برخي از تجهيزات جـانبي ماننـد پرينترهـا و اسـكنرها داراي كاربردهـاي بيشـتري در مـدارس        . نشود

كـم   در برخي موارد نيز ممكن است احتياج به بكارگيري ساير تجهيزات از جمله وب. مند هستندهوش

بـرداري و همچنـين قابليـت     هـاي بهـره   در خريد و بكارگيري تجهيزات جـانبي بايـد هزينـه   . نيز باشد

بوده، لـيكن  تر  به عنوان مثال قيمت اوليه برخي از پرينترها پايين. نگهداشت آنها نيز در نظر گرفته شود

هـاي سـاده  و    برخي از پرينترها براي كـاربري . هزينه كارتريج آنها نسبت به ساير پرينترها باالتر است

همچنين وجـود  . شوند اي استفاده مي هاي حرفه اي كاربرد دارند، ليكن برخي از آنها در محيط غيرحرفه

 .ا حائز اهميت استشبكه مناسب خدمات پس از فروش تجهيزات جانبي نيز در انتخاب آنه

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

آمـوز و   بـرداري بـراي اسـتفاده معلمـان، دانـش      قابل بهـره   وجود تعداد مناسب تجهيزات جانبي �

 متصديان امور اداري مدارس

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 تعداد پرينتر به ازاي هر رايانه �

 تعداد اسکنر به ازاي هر رايانه �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢٤صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 استقرار شبكه محلي در مدرسه :عنوان معيار D٢C٠٣ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

هاي موجـود   رايانه ، شبكه محلي. يكي از اركان مهم زيرساختي در مدارس هوشمند شبكه محلي است

متصـل نمـوده و    در مدرسه را از طريق تجهيزاتي همچون هاب و سوييچ و سرور اصلي بـه يكـديگر  

گستردگي شبكه محلي توسعه يافته در مدرسه به . نمايد امكان تبادل اطالعات بين كاربران را فراهم مي

اي و تعداد نقـاط دسترسـي بسـتگي     هاي رايانه هاي شخصي، تعداد سايت عواملي همچون تعداد رايانه

كـه شـبكه    در صـورتي . باشـند  هاي سـاده مـي   هاي محلي مدارس از نوع شبكه ليكن عموماً شبكه. دارد

هـاي مدرسـه هوشـمند وجـود      برداري از بسياري از قابليـت  محلي در مدرسه استقرار نيابد امكان بهره

در صـورت اسـتفاده از   . سيم و يا كابلي توسعه يابد هاي بي تواند براساس رسانه شبكه محلي مي. ندارد

هاي بكار گرفته شده توانمندي پوشش Access Pointسيم بايد اطمينان حاصل نمود كه  هاي بي رسانه

كشـي نيـز بايـد اصـول      همچنـين در صـورت كابـل   . مناسب و قدرتمند ارتباطات در شـبكه را دارنـد  

اً بايد توسـط افـراد   سازي شبكه محلي مدارس حتم طراحي و پياده. كشي ساختاريافته رعايت شود كابل

 .تجربه صورت گيرداي و با حرفه

 

 ارهاي مطلوب معي ويژگي

 

هاي ارتباطي و تعـامالتي كـاربران مدرسـه     استقرار شبكه محلي در مدرسه براي برآوردن نيازمندي �

 )آموزان و كادر اداري مدرسه معلمان، دانش(هوشمند 

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 استقرار شبكه محلي در مدرسه �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢٥صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 اي هر كالسوجود تعداد مورد نياز پروژكتور بر :عنوان معيار �D٢C٠ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

انـد تـا معلمـان بتواننـد در      هـاي درس بـه پروژكتـور تجهيـز شـده      در اغلب مدارس هوشمند كـالس 

ي آموزشـي برنامـه درسـي خـود را بـراي      اهاي سنتي بـا اسـتفاده از رايانـه و پروژكتـور محتـو      كالس

هـاي درس   ي آموزشي مناسب، تجهيز كـالس ادر صورت وجود محتو. ش بگذارندآموزان به نماي دانش

توانند در فرآيند يـادگيري از سـاير    آموزان مي به پروژكتور، فضاي آموزشي سنتي را تغيير داده و دانش

البته در برخي از مـوارد بـه جـاي پروژكتـور از     . حواس خود خصوصاً حواس بصري نيز استفاده كنند

سـيمي را طراحـي و    هاي بـي  ها مبدل برخي از شركت. شود تلويزيوني نيز استفاده ميتجهيزات پخش 

هاي  اند كه با نصب آنها در كنار يك دستگاه پخش تلويزيون، امكان پخش تصاوير از رايانه توليد نموده

ممكـن اسـت مـدارس بتواننـد بـا      . نماينـد  هاي پخش تلويزيوني را فراهم مي شخصي بر روي دستگاه

در . كارهاي مختلف امكان پخش تصاوير را براي معلمان در كالس درس فـراهم نماينـد   ده از راهاستفا

بـرداري و   انتخاب فناوري مناسب بايد هزينه خريد، هزينه نگهداري، سـهولت اسـتفاده، قابليـت بهـره    

 .ها مورد توجه قرار گيرد شرايط فيزيكي كالس

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

هاي درس بـراي اسـتفاده معلمـان در     وژكتور يا وسيله پخش مناسب در كالساستقرار ويديو پر �

 فرآيند ياددهي يادگيري

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 هاي مجهز شده به ويديوپروژكتور و يا ساير امكانات پخش تصوير در هر مدرسه درصد كالس �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢٦صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 رسهاي مناسب در مد وجود سايت رايانه :عنوان معيار �D٢C٠ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

به ازاي تمـامي    ها به رايانه همانطور كه اشاره گرديد در مدارس هوشمند، به جاي تجهيز تمامي كالس

هـا در   ها به صورت متمركز در اين سـايت  اي ايجاد شده و رايانه آموزان، يك يا چند سايت رايانه دانش

معلمين نيز براسـاس برنامـه مشـخص بـه ازاي هـر تعـداد سـاعت        . گيرند آموزان قرار مي دانش اختيار

يابنـد و بـا اسـتفاده از     اي حضـور مـي   مشخص تدريس در كالس درس، ساعاتي را در سـايت رايانـه  

. بخشـند  آموزان را بهبـود مـي   ي آموزشي و اينترنت فرآيند يادگيري دانشاافزارهاي آموزشي، محتو نرم

تجهيـزات جـانبي از جملـه بـرق      وهـا   اي مدرسه بايد فضاي مناسبي براي استقرار رايانـه  ت رايانهساي

باشد و همچنين مبلمان مناسبي براي كار با رايانـه در آن مسـتقر   ، داشته كننده مجهز  اضطراري و خنك

دارس برخـي از مـ  . باشـد  اي مطرح مـي  هاي رايانه هاي مختلفي در خصوص سايت چيدمان. شده باشد

برخي از آنهـا از الگوهـاي رديفـي و يـا كالسـي پيـروي       . دهند شكل قرار مي Uها را به صورت  رايانه

انتخاب . مستقر شوند آنها پشت به ديوار و يا رو به  شكل ممكن است رايانه Uهاي  در روش. كنند مي

كشـي شـبكه و    ابـل هاي مدارس با توجه به فضاي فيزيكي سـايت، ك  ها در سايت الگوي استقرار رايانه

 . گيرد مالحظات آموزشي و مديريتي صورت مي

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 
آمـوزان   اي استاندارد منطبق بر نيازهاي آموزشي معلمان و دانش استقرار يك يا چند سايت رايانه �

 در مدرسه

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 اي موجود در مدرسه تعداد سايت رايانه �

 اي در مدرسه به ازاي هر سايت رايانه  تعداد متوسط رايانه �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢٧صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 دسترسي به اينترنت با پهناي باند مناسب :عنوان معيار �D٢C٠ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

از ايـن  در بسياري . در كشورهاي پيشرفته مدارس هوشمند به اينترنت با پهناي باند باال دسترسي دارند

هايي براي ارتقاي دسترسي مدارس به اينترنت و توسعه پهناي بانـد آنهـا در حـال اجـرا      كشورها طرح

آمـوزان را در جسـتجوي منـابع علمـي      تواند دانـش  اينترنت به عنوان يك پايگاه دانش عظيم مي. است

از  انـد در توليـد محتـو   توان معلمان نيز مـي . مرتبط با برنامه درسي و تعميق فرآيند يادگيري ياري نمايد

استفاده از اينترنت در مـدارس هوشـمند   . برخي از اجزاي آماده موجود بر روي اينترنت استفاده نمايند

معلمـان بايـد برنامـه مشخصـي بـراي      . هاي مشخص و مدون شده صورت گيرد بايد براساس سياست

آمـوزان   دانش. ز اينترنت مدون گرددو برنامه كلي مدرسه براي استفاده ا باشند استفاده از اينترنت داشته

در اتصـال مدرسـه   . نيز در استفاده از اينترنت در مدرسه و منزل بايد به صورت هدفمند هدايت شوند

و سـعي  هاي كـاربران شناسـايي    به اينترنت بايد حداقل پهناي باند مورد نياز مدارس براساس نيازمندي

م نمودن بستر مناسب براي اتصـال مـدارس بـه اينترنـت     البته فراه. دگرداتصال مناسبي برقرار  شود تا

 .تواند در سطح ملي و استاني توسط سازمان آموزش و پرورش شهر تهران دنبال شود پرسرعت مي

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 هاي كاربران مدارس اتصال مدارس به اينترنت با سرعت مناسب منطبق بر نيازمندي �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 اي باند اتصال مدرسه به اينترنتپهن �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢٨صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 تاب به ازاي معلمان وجود تعداد مناسب لپ :عنوان معيار D٢C٠٧ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

و و ارائـه   اشود تا آنها بتوانند توليـد محتـو   تاب تهيه مي در برخي از مدارس هوشمند براي معلمان لپ

در اين مدارس به جاي اينكه در هر مدرسه يك رايانه شخصـي  . تر انجام دهند استفاده از آنها را راحت

تـاب   وجـود لـپ  . ي آموزشي بپردازداتاب خود به ارائه محتو تواند با استفاده از لپ قرار گيرد، معلم مي

. نمايـد  راي آنها فـراهم مـي  در خارج از مدرسه و در منزل را ب ابراي معلمين امكان توليد و مرور محتو

هـاي شخصـي بسـيار بـاالتر بـوده و امكـان        تاب نسبت به رايانه هاي خريد و نگهداري لپ البته هزينه

هـا در نظـر    تاب بايد اولويـت  در خريد و تجهيز لپ. روزرساني و رفع عيوب آنها نيز محدودتر است به

نات مورد نياز دسترسي دارد، نسـبت بـه   كه مدرسه به حداقل تجهيزات و امكا گرفته شده و در صورتي

 .تاپ اقدام نمايد خريد لپ

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

هـاي آموزشـي    براساس نيازمنـدي  اتاب براي توليد، تركيب و نمايش محتو دسترسي معلمان به لپ �

 مدرسه

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 تاب به ازاي هر معلم متوسط تعداد لپ �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٢٩صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 سايت به روز براي مدرسه وب: نوان معيارع D٢C٠٨ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

سايت مدرسـه هوشـمند بايـد دو قابليـت اصـلي       وب. سايت است يكي از اركان مدرسه هوشمند، وب

كـان بارگـذاري،   سايت بايـد ام  وب. و مديريت يادگيري را در اختيار كاربران قرار دهد امديريت محتو

ي امحتـو . پذير را در اختيار مدرسه قرار دهد به صورت انعطاف اروزرساني، جستجو و دريافت محتو به

آموزي، اطالعـات معلمـين،    اطالعات دانش. باشد سايت مدرسه بسيار متنوع مي بارگذاري شده در وب

منـابع علمـي برخـي از ايـن      ها، اخبار و هاي درسي، اطالعات امكانات مدرسه، آزمون اطالعات برنامه

فراهم نمودن دسترسي كـاربران مدرسـه بـه اطالعـات      امهمترين كاركرد مديريت محتو. باشد موارد مي

سـايت مدرسـه بايـد قابليـت مـديريت يـادگيري را بـراي         از سوي ديگر وب. باشد مورد نياز خود مي

بـه عنـوان يـك سيسـتم مـديريت      سايت بايد  به عبارت ديگر وب. آموزان ايجاد نمايد معلمين و دانش

در بخـش  . فراهم نمايـد  ، آموزان براي دانش، بر روي اينترنت  رافرآيند اين امكان مديريت  ،يادگيري 

هاي مشخصـي را كـه معلمـان بـراي آنهـا       برنامه، آموزان با حضور در سيستم  مديريت يادگيري، دانش

آموزان در  تم مديريت يادگيري، فرآيند آموزش دانشبا استفاده از سيس. نمايند اند، دنبال مي تعيين نموده

 . يابد منزل نيز استمرار مي

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 و مديريت يادگيري براي مدرسه اسايت داراي قابليت مديريت محتو استقرار وب �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 و مديريت يادگيري اسايت با قابليت مديريت محتو وجود وب �

 سايت وزرساني وبر دوره به �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٣٠صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 آموزان وجود پست الكترونيكي براي معلمان و دانش :عنوان معيار D٢C٠٩ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

آمــوزان، مــديران مدرســه و اوليــاي  پســت الكترونيكــي بــراي برقــراري ارتبــاط بــين معلمــان، دانــش

سايت خـود اقـدام    برخي از مدارس ممكن است بر روي وب. گيرد استفاده قرار ميآموزان مورد  دانش

آموزان نموده و از اين طريق ارتباط بين آنهـا   به تعريف پست الكترونيكي براي تمامي معلمين و دانش

لــيكن از آنجــا كــه اغلــب افــراد داراي پســت الكترونيكــي مخــتص بــه خــود از  . را برقــرار نماينــد

تـوان از ايـن    هستند در مدارس هوشـمند نيـز مـي     Gmailو يا  Yahoo Mailهمچون  دهندگاني خدمت

نكتـه حــائز اهميــت در خصــوص اســتفاده از پســت  . هـاي پســت الكترونيكــي اســتفاده نمــود  آدرس

دهنـدگان   آمـوزان بـر روي خـدمت    الكترونيكي، اختصاص پست الكترونيكي بـراي معلمـين و دانـش   

گان عمومي و افـزودن آدرس پسـت الكترونيكـي بـه دايركتـوري      دهند اختصاصي مدرسه و يا خدمت

آمـوزان   توانـد بـه آدرس پسـت الكترونيكـي دانـش      از اين طريق هريك از معلمـين مـي  . مدرسه است

آموزان نيز بـا دسترسـي بـه     همچنين دانش. دسترسي داشته و براي آنها پست الكترونيكي ارسال نمايند

از طريق پست الكترونيكـي ارتبـاط   . انند با آنها در ارتباط باشندتو آدرس پست الكترونيكي معلمان مي

هـاي فنـاوري    آموزان بايد با مهـارت  البته اولياي دانش. شود آموزان نيز برقرار مي مدرسه با اولياي دانش

به رايانه و اينترنت دسترسـي داشـته و پسـت الكترونيكـي خـود را بـه       . اطالعات آشنايي داشته باشند

 .چك كنندصورت مستمر 

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

آمـوزان، معلمـين، كـادر اداري مدرسـه و در      وجود پست الكترونيكي به ازاي هريـك از دانـش   �

 آموزان صورت امكان اولياي دانش

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 آموزان داراي پست الكترونيكي درصد دانش �

 درصد معلمين داراي پست الكترونيكي �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٣١صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 وجود سرور مناسب در مدرسه: عنوان معيار D٢C١٠ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

هـا،   هاي شخصـي، مـديريت كـاربران و دسترسـي     در مدارس هوشمند براي برقراري ارتباط بين رايانه

هـاي   همچنين اجراي برنامه گيري و سازي و پشتيبان ها، ذخيره مديريت اتصال به اينترنت، مديريت فايل

مشخصـات فنـي   . مخدوم بكارگيري سرور مناسـب ضـروري اسـت   /كاربردي در قالب معماري خادم

سـرور مدرسـه   . گـردد  الذكر تبيين مي هاي فوق هاي مدرسه براي انجام فعاليت سرور براساس نيازمندي

كـه در ايـن صـورت     ، دسايت مدرسه نيز مـورد اسـتفاده قـرار گيـر     تواند به عنوان سرور وب حتي مي

سيسـتم  . دسترسي به اينترنت پرسرعت و دائمي و پشتيباني و نظارت مسـتمر سـرور ضـروري اسـت    

شود كه امكانات متنوعي را براي مديريت  هاي مورد نياز بر روی سرور نصب مي عامل سرور با قابليت

 . دهد شبكه و كاربران در اختيار مسئولين فني قرار مي

 

 ب معيارهاي مطلو ويژگي

 

 هاي عملياتي و فني مدرسه نصب سرور مناسب براساس نيازمندي �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 تعداد سرور استقرار يافته در مدرسه �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٣٢صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 هاي امنيت اطالعات در مدرسه مناسب بودن مكانيزم :عنوان معيار D٢C١١ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 معيارشرح 

 

گرچه تـاكنون كمتـر بـه مقولـه     . رعايت مالحظات امنيت اطالعات در مدارس هوشمند ضروري است

ليكن مدارس هوشمند بايد سياست امنيتي مشـخص و  . امنيت اطالعات در مدارس پرداخته شده است

را  اي در اختيار داشته و براساس اين سياست حفاظت و صيانت از منابع اطالعـاتي مدرسـه   مدون شده

برخـي از منـابع اطالعـاتي موجـود در مـدارس هوشـمند از جملـه اطالعـات شخصـي          . انجام دهنـد 

آموزان و اطالعـات مـالي مدرسـه در زمـره      آموزان و معلمين، اطالعات ارزشيابي و نمرات دانش دانش

رمجـاز  منابع اطالعاتي هستند كه دسترسي به آنها براي افراد محدودي مجاز بوده و بايد از دسترسي غي

از آنجا كه برخي از منابع اطالعاتي مـدارس هوشـمند، از طريـق    . سايرين به اين منابع جلوگيري نمود

در . شـود  تر مـي  گيرد، مقوله امنيت اطالعات در اين مدارس حساس اينترنت در اختيار كاربران قرار مي

العـات در مـدارس   هـا و پيشـنهادهايي بـراي ارتقـاي امنيـت اط      مدل عملياتي مدرسه هوشمند توصيه

 . گردد هوشمند ارائه مي

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

هاي امنيتي مشخص و مدون براي صيانت از منابع اطالعـاتي مدرسـه، دسترسـي     وجود سياست �

 هاي غيرمجاز به منابع اطالعاتي مجاز كاربران به اين منابع اطالعاتي و جلوگيري از دسترسي

 خص براي مديريت امنيت اطالعات مدرسههاي امنيتي مش بكارگيري مكانيزم �

 اي مميزي امنيت اطالعات در مدرسه به صورت دوره �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 هاي امنيتي مشخص در مدرسه وجود سياست �

 هاي امنيت اطالعات در موسسه وجود مكانيزم �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٣٣صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 وجود امكانات برق اضطراري در مدرسه :عنوان معيار D٢C١٢ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: يارحوزه مع

 شرح معيار

 

بـرق  . شـود  ها از تجهيزات برق اضطراري استفاده مـي  در مدارس هوشمند براي استمرار عمليات رايانه

اي  اضطراري در مواردي كه مدرسه داراي سرور اصلي بوده و بـر روي ايـن سـرور خـدمات گسـترده     

بـر   هاي مدرسه به برق اضطراري بسيار هزينه تجهيز تمامي رايانه. بديا شود، اهميت بيشتري مي ارائه مي

هاي اصلي در مدرسه شناسايي شده و براي آنها تجهيزات بـرق   از اين رو بايد تجهيزات و رايانه. است

عالوه بر خريد و نصب تجهيزات برق اضطراري، در برخي مـوارد  . اضطراري خريداري و نصب گردد

كه تعـداد قابـل تـوجهي رايانـه بـه صـورت        در صورتي. برق مدرسه نيز ارتقاء يابدنياز است تا آمپراژ 

برداري قرار گيرند، نياز است تا با هماهنگي بـا شـركت بـرق نسـبت بـه       همزمان در مدرسه مورد بهره

 .ارتقاي آمپراژ مدرسه اقدام نمود

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 هاي كليدي مدرسه رايانه وجود تجهيزات برق اضطراري براي تجهيزات و �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 هاي تحت پوشش تجهيزات برق اضطراري نسبت رايانه �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٣٤صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 كننده مناسب سايت وجود تجهيزات تهويه و خنك :عنوان معيار D٢C١٣ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

. هاي فعال ممكن است تهويه سايت با مشكل روبـرو شـود   حاظ تعدد رايانهاي به ل هاي رايانه در سايت

كننده محيط اقـدام   از اين رو در برخي از مدارس، نسبت به خريداري و نصب تجهيزات تهويه و خنك

و يا اتاق سرور آنها داراي چندين رايانه و يا سرور است بنـابر شـرايط     در مدارسي كه سايت. گردد مي

به   ميزان خروجي و توان تهويه دستگاه. توان يك يا چند دستگاه تهويه را تعبيه نمود ميفيزيكي سايت 

 .هاي فعال در آن بستگي دارد متراژ و شرايط فيزيكي سايت و تعداد رايانه

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 ههاي سايت و يا اتاق سرور مدرس كننده سايت براساس نيازمندي وجود تجهيزات تهويه و خنك �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 هاي سرور داراي دستگاه تهويه در مدرسه ها و اتاق درصد سايت �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٣٥صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 ويروس مناسب افزار آنتي وجود نرم :عنوان معيار �D٢C١ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

روزرسـاني   در مـدارس هوشـمند نصـب و بـه     هـا  به منظور جلـوگيري از اخـتالل در عمليـات رايانـه    

هـاي   هاي موجود در مدرسه بـا ويـروس   كه رايانه در صورتي. ويروس ضروري است افزارهاي آنتي نرم

هـا، اخـتالل در شـبكه، از دسـت دادن منـابع       افزاري آلوده شوند، احتمال اختالل در عمليات رايانه نرم

روزرسـاني  نصب و بـه  ، از اين رو خريداري. دارد افزاري نيز وجود اطالعاتي و حتي اختالالت سخت

توانـد از بـين   افـزار مـي  اين نـرم . ويروس مناسب در مدارس هوشمند ضروري استافزار آنتييک نرم

رسـاني پشـتيباني فنـي آن     روزافزار بايد امکان بدر انتخاب نرم. محصوالت آماده در بازار انتخاب شود

افزارهاي داراي امتيـاز  گيري از نرمبهره ، افزار آنتي ويروسفاده از نرمدر است. نيز مورد توجه قرار گيرد

افزارهاي قفـل شکسـته عمـدتاً داراي خـدمات پشـتيباني نبـوده و       زيرا نرم. برداري ضروري استبهره

 .روزرساني آنها نيز وجود نداردامکان به

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 دـــ هـاي مدرسـه هوشمن  آنتي ويروس مناسب با نيازمنديافزار برداري از يک نرمنصب و بهره �

 ايهاي رايانهروزرساني مستمر آن و حفاظت از شبکه منابع اطالعاتي مدرسه در برابر ويروسب

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 باشد؟ويروس به روز ميافزار آنتيآيا مدرسه داراي نرم �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٣٦صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 م مديريت كاربران در مدرسهاستقرار سيست :عنوان معيار �D٢C١ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

امکان مديريت فعاليت و تراکنشهاي کاربران را در يک شبکه ارتباطي برقرار  ، سيستم مديريت کاربران

در صـورت   ، از آنجا که در مدرسه کاربران متعـددي بـراي اسـتفاده از رايانـه وجـود دارنـد      . سازدمي

گيـري بهينـه از خـدمات    هاي خاص براي بهرهامکان تنظيم سياست ، استقرار سيستم مديريت کاربران

براي تعريف کـاربران و مـديريت آنهـا     Active Directoryاز  ،Windowsدر محيط . اي وجود داردرايانه

ريـک از کـاربران تعريـف    ختيـارات ه سطوح دسترسـي و ا  ، با استفاده از اين قابليت. شوداستفاده مي

اسـتقرار سيسـتم   . توانند به دلخواه بـر روي رايانـه هـر اقـدامي را انجـام دهنـد      و کاربران نمي ودش مي

در ايـن  . ها نيز تسهيل گرددنمايد تا نگهداري و پشتيباني رايانهمديريت کاربران اين امکان را ايجاد مي

داشته و در صورت نياز حتي امکان تبادل فايـل بـا   هاي غيرمجاز را نحالت کاربران امکان نصب برنامه

هـا از طريـق   البته تمامي ايـن محـدوديت  . رايانه از طريق ديسکت و لوح فشرده را نيز نخواهند داشت

اين سيسـتم همچنيـــن امکـان    . ا است قابل تنظيم و اجر ، کندهايي که مدير سيستم تعيين ميسياست

هـاي مدرسـه را بـراي مـدير     هاي کاربردي بر روي رايانـه و برنامه افزارهاروزرساني متمرکز ساير نرمب

 .نمايدسيستم فراهم مي

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

کنتـرل   ، هـاي مدرسـه  برداري از سيستم مديريت کاربران بـراي مـديريت رايانـه   استقرار و بهره �

 سهمدربرداري از منابع اطالعاتي هاي بهرهدسترسي کاربران و تنظيم سياست

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 آيا در مدرسه سيستم مديريت کاربران استقرار يافته است؟ �
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 هاي استاندارد رايانه ميز و صندلي: عنوان معيار �D٢C١ :كد معيار

 يافته فناوري اطالعات زيرساخت توسعه: حوزه معيار

 شرح معيار

 

هـاي  ها در مدارس هوشـمند خصوصـاً در سـايت   هبرداري از رايانهاي اصلي در بهرهيکي از نيازمندي

کـار بـا رايانـه مسـتلزم اسـتفاده از صـندلي و ميـز مناسـب و         . اي وجود مبلمـان مناسـب اسـت   رايانه

تناسـبي بـا الزامـات ارگونوميـک      ، در صورتي که مبلمان مورد استفاده در مـدارس . ارگونوميک است

ر با رايانه خسته شده و در بلند مـدت نيـز مشـکالتي    آموزان از کا در کوتاه مدت دانش ، نداشته باشند

اي بايـد دقـت الزم در   هـاي رايانـه  بنابراين در تدارک و تجهيز مبلمان سـايت . آيدبراي آنها بوجود مي

 .  آموزان صورت گيرد خصوص تطابق مبلمان با شرايط فيزيکي و جسماني دانش

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

هـاي فيزيکـي و   اي مدرسـه منطبـق بـر نيازمنـدي    هاي رايانهدر سايتبکارگيري مبلمان مناسب  �

 آموزان جسماني دانش

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 اي از مبلمان آموزشي مناسب استفاده نموده است؟هاي رايانهدر تجهيز سايت مدرسهآيا  �
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 اي هاي يكپارچه رايانه مديريت مدرسه توسط سيستم .٣-٣

روند و هرگونه سازماني  جزء جدانشدني مديريت و اداره كسب و كارها به شمار مي هاي اطالعاتي امروزه سيستم

هاي اطالعـاتي   براي اينكه سيستم. نمايد گيري مي ها بهره براي ثبت، پردازش و ذخيره اطالعات خود از اين سيستم

كـديگر ارتبـاط داشـته و    در كل سازمان بتوانند از كارآيي و اثربخشي مناسب برخوردار باشند، الزم است تـا بـا ي  

 درزيـرا مـدارس   . اي برخوردار است اين موضوع در مدارس نيز از اهميت ويژه. هاي مشترك را مبادله نمايند داده

هـاي خـود را    پردازنـد و تجهيـزات و دارايـي    به مديريت منـابع مـالي و نيـروي انسـاني مـي      ، يك نگاه اقتصادي

ومين عنصر از مدل مفهـومي مدرسـه هوشـمند نيـز بـه ايـن موضـوع        س. نمايند نگهداري، تعمير و بروزرساني مي

هاي يكپارچـه   گردد كه براي اداره مدرسه خود از سيستم اختصاص دارد كه مدرسه هوشمند به مدارسي اطالق مي

ن گردد و ذينفعا هاي كليه فرايندهاي مدرسه ثبت و ذخيره مي ها داده به كمك اين سيستم. كنند اي استفاده مي رايانه

آموزان، مديران مدرسه، كارشناسان و مـديران سـازمان آمـوزش و     آموزان، اولياء دانش مدرسه مانند معلمان، دانش

هاي مـورد نيـاز دسترسـي پيـدا كـرده و از ورود       هنگام به كليه دادهپرورش و ديگر نهادهاي وابسته به صورت به

در مدارس هوشـمند، مـديريت مدرسـه بيشـترين     . آيد ها و خطاهاي اطالعاتي جلوگيري به عمل مي تكراري داده

دهـد و امـور روزمـره وقـت      هاي مدرسه اختصـاص مـي   ريزي بلندمدت و تعيين استراتژي زمان خود را به برنامه

هاي مديريتي در مدارس هوشمند از دقت باالتري برخوردار هسـتند زيـرا بـه     گزارش. كند كمتري از وي تلف مي

كليـه فراينـدهاي مدرسـه    . كننـد  د كه كليه تغييرات اطالعاتي در مدرسه را ثبت مـي ان هايي تهيه شده كمك سيستم

به صورت كامل ) خودكارسازي(يندها آاي برخوردار هستند و اتوماسيون فر هاي رايانه هوشمند از پشتيباني سيستم

باشند و از طريـق   مي اي كارشناسان و مديران مدرسه تنها وارد يك سيستم رايانه. سازي شده است در مدرسه پياده

 .هاي مورد نياز را بدست آورند هاي روزانه خود را انجام دهند و داده توانند كليه فعاليت همين سيستم نيز مي

 :هاي اصلي اين رکن از مدل عبارتند ازمولفه
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 افزار يكپارچه مديريت مدرسه استقرار نرم :عنوان معيار D�C٠١ :كد معيار

 اي مدرسه توسط سيستم يكپارچه رايانهمديريت  :حوزه معيار

 شرح معيار

 

امـور اداري و پشـتيباني نيـز بـا اسـتفاده از فنـاوري        ، در مدارس هوشمند عالوه بر امـور آموزشـي  

-شـود تـا فعاليـت   اي به کار گرفته ميافزارهاي يکپارچهدر اين مدارس نرم. شوداطالعات انجام مي

آموزي و امـور مـالي بـه صـورت     امور دانش ، انبارداري ، اداري امور ، هايي مرتبط با نيروي انساني

ات در فرآينـد  گرچه اولويت در مدارس هوشمند بکارگيري فناوري اطالع. کامالً مکانيزه انجام شود

هـاي مکـانيزه بـراي    تر مدارس هوشمند به سيسـتم ليکن در مراحل پيشرفته ياددهي يادگيري است ،

-هاي مکانيزه در مديريت مدرسه بايد صرفهبکارگيري سيستم. شوندميانجام امور مدرسه نيز مجهز 

بـه انجـام   تر  جويي در زمان مديران مدرسه را به همراه داشته باشد تا آنها بتوانند با فراغ خاطر بيش

اي مدارس همچنين بايد قابليت ارتبـاط و  هاي يکپارچه رايانهسيستم. امور آموزشي مدرسه بپردازند

هاي مناطق و سازمان را داشته باشد تـا ارتباطـات و مکاتبـات کاغـذي بـه حـداقل       يستماتصال به س

افزارهاي يکپارچه مورد نياز مدارس در مدل عملياتي توسعه مدارس هوشـمند  مشخصات نرم. برسد

 .گرددشهر تهران به صورت مبسوط ارائه مي

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 اي يکپارچه براي مديريت امور مدرسهافزارهبرداري نرماستقرار و بهره �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 برداري شده در مدرسهيکپارچه نصب و بهره) هايماژول(افزارها تعداد نرم �
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 ارتباط الكترونيكي با مخاطبان مدرسه  :عنوان معيار D�C٠٢ :كد معيار

 اي مديريت مدرسه توسط سيستم يكپارچه رايانه :حوزه معيار

 معيار شرح

 

در اغلب موارد مخاطبـان  . شودارتباطات در مدرسه سنتي تنها به صورت فيزيکي و يا تلفني برقرار مي

در . مدرسه بايد به صورت فيزيکي در محـل مدرسـه حضـور يافتـه و امـور خـود را پيگيـري نماينـد        

بـين اوليـاء و    شود تا در برخي از مـوارد ارتبـاط  همين عامل باعث مي ، آموزانخصوص اولياي دانش

هـاي نـوين   کانال ، هاي ارتباطي سنتيدر مدارس هوشمند عالوه بر کانال. مديران مدرسه محدود شود

از ايـن  . همچون تلفن همراه و اينترنت نيز براي برقراري ارتباطات مدرسه با مخاطبان در اختيار اسـت 

ارتباط بوده و وضعيت تحصـيلي   توانند به صورت مستمر با مدرسه درآموزان مياولياي دانش ، طريق

هـاي باالدسـت   تواند در تعامل با ادارات و سازمانهمچنين مدرسه نيز مي. آموزان را دنبال نماينددانش

 .به جاي مکاتبات کاغذي از ارتباطات الکترونيکي استفاده نمايد

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 آموزانرسه خصوصاً اولياي دانشبرقراري ارتباطات الکترونيکي گسترده با مخاطبان مد �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 هاي الکترونيکي ارتباط با مخاطبان را ايجاد نموده است؟آيا مدرسه کانال �
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 استفاده از تجهيزات الكترونيكي براي مديريت مدرسه  :عنوان معيار D�C٠٣ :كد معيار

 اي همديريت مدرسه توسط سيستم يكپارچه رايان :حوزه معيار

 شرح معيار

 

اي امکان استفاده از تجهيزات الکترونيکي نيز براي مديريت امور مدرسه افزارهاي رايانهعالوه بر نرم

در برخي از مـدارس هوشـمند بـراي ورود و    . آموزي فراهم شده استخصوصاً مديريت امور دانش

. شـود و خروج اسـتفاده مـي  هاي کنترل ورود خوان و گيتهاي کارتآموزان از دستگاهخروج دانش

تواننـد  گيرد که بـا اسـتفاده از آن مـي   آموزان قرار ميهاي هوشمندي در اختيار دانشهمچنين کارت

آمـوزي آنهـا نيـز بـر روي کـارت چنـد       خريدهاي جزيي را در مدرسه انجام داده و اطالعات دانش

دار بسـته بـراي کنتـرل    هـاي مـ  در برخي از مدارس نيـز از دوربـين  . منظوره مذکور ثبت شده است

اسـتفاده از ابزارهـا و تجهيـزات مـذکور در اولويـت      . شـود هاي مختلف مدرسه اسـتفاده مـي  محيط

هوشمندسازي مدارس نبوده و به صورت مستقيم نيـز بـا بکـارگيري فنـاوري اطالعـات در فرآينـد       

به استفاده از  از اين رو مدارس در سطوح اوليه هوشمندسازي نيازي. يادگيري ياددهي مرتبط نيست

 .اين تجهيزات و ابزارها به صورت گسترده ندارند

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

هـاي مدرسـه در مـديريت    گيري از ابزارها و تجهيزات الکترونيکي متناسب بـا نيازمنـدي  بهره �

 مدرسه هوشمند

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 شود؟هوشمند استفاده ميآيا از ابزارها و تجهيزات الکترونيکي در مديريت مدرسه  �
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 ديده در حوزه فناوري اطالعات برخورداري از معلمان آموزش .٤-٣

توان از اين ابـزار در آمـوزش    هاي فناوري اطالعات تسلط داشته باشند، نمي بدون وجود آموزگاراني كه به قابليت

روند كه كليه معلمان آنهـا   ميمدارس هوشمند، مدارسي به شمار . گيري نمود آموزان و مديريت مدارس بهره دانش

معلمان مـدارس  . و مدارك مرتبط را دريافت كرده باشند نمودهشركت  ICDLهاي آموزشي مربوطه مانند  در دوره

هاي جديد شركت كنند و با جديدترين مفاهيم رايـج در حـوزه كـاربرد     اي در دوره هوشمند بايد به صورت دوره

اي و ديجيتـالي دروس خـود را    معلمان بايد بتوانند محتـواي چندرسـانه  . فناوري اطالعات در آموزش آشنا شوند

هـاي علمـي خـود در دروس     هاي استفاده از رايانه براي توسعه مهارت آموزان را در جريان روش مهيا كنند، دانش

و هـاي گفتگـ   آموزان را به كمك ابزارهايي مانند پسـت الكترونيـك يـا اتـاق     مورد نظر قرار دهند، مشكالت دانش

آموزان معرفي كنند  هاي مناسب در حوزه درس خود را به دانش سايت دريافت كرده و به سرعت پاسخ دهند، وب

هاي نوين تدريس و مطالـب جديـد در حـوزه تخصـص خـود       هاي آموزشي با روش و از طريق اينترنت و شبكه

هاي خـود را   توانند يافته باشد و مي دانش معلمان مدارس هوشمند روز به روز در حال ارتقاء مي. آشنايي پيدا كنند

معلماني كه در زمينه فناوري اطالعات آموزش نديده باشند، . آموزان منتقل كنند در قالب و شكلي مناسب به دانش

آمـوزان بـراي    باشـند و از ايـن رو انگيـزه الزم را نيـز در دانـش      راغب به استفاده از ابزارهاي اين فناوري نيز نمي

ديده  بنابراين يكي از عناصرمهم در ايجاد مدارس هوشمند، معلمان آموزش. نمايند ر ايجاد نميحركت در اين مسي

 .باشد و مجرب در حوزه فناوري اطالعات مي

 :ن رکن از مدل عبارتند ازيا ياصل يهامولفه

 

 
 

 معلماني كه دوره هاي توليد محتوا را گذرانيده اند

 دانش آموزاني كه دوره هاي كاربري رايانه را گذرانيده اند
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 .اند را گذرانيده  هاي پايه رايانه معلماني كه دوره: عنوان معيار D٣C٠١ :كد معيار

 ديده در حوزه فناوري اطالعات برخورداري از معلمان آموزش :وزه معيارح

 شرح معيار

 

هـاي هوشمندسـازي   افزارهـاي پايـه مـورد نيـاز از ضـرورت     هاي کار با رايانه و نـرم فراگرفتن مهارت

هاي کليـدي  هاي آموزشي استانداردي هستند که طي آنها مهارتدوره ، ICDLهاي دوره. مدارس است

در مدارس هوشـمند نيـز معلمـان و کـادر اداري     . شودکنندگان آموزش داده ميبا رايانه به شرکتکار 

برگزار شده در سازمان آموزش  ICDLهاي طي دوره. هاي مذکور را فراگرفته باشندمدرسه بايد مهارت

دليـل  لـيکن بـه    ، انـد اي از معلمان دوره مذکور را پشت سرگذاشتهو پرورش شهر تهران بخش عمده

هـاي مـذکور را   مهـارت  ، افزارهاي پايه امکان دارد برخي از معلمانعدم استفاده مستمر از رايانه و نرم

هاي عملـي  هاي مذکور به همراه نمونهاز اين رو بازنگري و مرور سريع مهارت. فراموش نموده باشند

در فرآيند ياددهي يادگيري آمـاده   معلمان را براي استفاده از رايانه ، تواندو فعاليت کارگاهي مرتبط مي

 .سازد

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 هاي کار با رايانه وجود معلمان مسلط به مهارت �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 .اندهاي پايه رايانه را گذرانيدهدرصد معلماني که دوره �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٤٤صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 .اند گذارنيدهرا  اهاي توليد محتو معلماني كه دوره: عنوان معيار D٣C٠٢ :كد معيار

 ديده در حوزه فناوري اطالعات برخورداري از معلمان آموزش: حوزه معيار

 شرح معيار

 

را  اافزارها و ابزارهـاي موجـود بـراي توليـد محتـو     استفاده از نرمتوانايي  بايد معلمان مدارس هوشمند

در . آموزشـي منسـجم اسـت   هـاي  افزارها نيز مسـتلزم گذرانيـدن دوره  استفاده از اين نرم. داشته باشند

هـاي مـورد نيـاز    اند مهارتهاي آموزشي مشخصي توانستهمعلمان طي دوره ، مدارس هوشمند موجود

هـاي  ي درسـي براسـاس نيازمنـدي   ارا فراگرفته و شخصاً اقدام به توليد و ارائه محتو ابراي توليد محتو

تـر  پيشرفته ، افزارهاي پايهعمدتاً از نرم اتوافزارهاي مورد استفاده در توليد محنرم. برنامه درسي بنمايند

بايد همراه با  اافزارهاي توليد محتوآموزش نرم. روندافزارهاي گرافيکي به شمار ميبوده و در زمره نرم

ا هاي آموزشي توليد محتودر دوره. هاي معلمان دوام يابدکار عملي و فعاليت کارگاهي باشد تا مهارت

ي مناسـب از طريـق اينترنـت را نيـز فـرا بگيرنـد و       اجستجو و دريافت محتو معلمين بايد چگونگي ،

اين امر نيز مسـتلزم ارتقـاي   . به اشتراک گذاشته شده توسط سايرين نيز استفاده کنند ايبتوانند از محتو

هـاي زبـان   در مدارس هوشمند مالزي براي بهبود مهـارت . هاي زبان انگليسي در معلمان استمهارت

آموزش دروس رياضيات و برخـي از دروس تجربـي بـا اسـتفاده از      ، آموزان لمان و دانشانگليسي مع

 . گيردزبان انگليسي صورت مي

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 در مدرسه اافزارها و ابزارهاي توليد محتووجود معلمان مسلط به نرم �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 .اندرا گذرانيده لكترونيكياي اهاي توليد محتودرصد معلماني که دوره �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٤٥صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 .اند هاي كاربري رايانه را گذرانيده كه دوره يآموزان دانش :عنوان معيار D٣C٠٣ :كد معيار

 ديده در حوزه فناوري اطالعات برخورداري از معلمان آموزش :حوزه معيار

 شرح معيار

 

هـاي رايانـه بـراي    فراگيري مهارت ، آموزان مهمترين کاربران مدارس هوشمند هستنددانشكه از آنجا 

تواننـد در  آموزان توانايي استفاده از رايانه را داشته و ميدر حال حاضر اغلب دانش. آنها ضروري است

خصوصـاً در مقـاطع راهنمـايي و    . هاي جديـد وفـق دهنـد   ترين زمان ممکن خود را با نيازمنديسريع

اي همچـون  هـاي اوليـه  مهارت ، به رايانه در منزل آموزان با دسترسياي از دانشدبيرستان بخش عمده

نکتـه حـائز   . انـد جستجو در اينترنت و استفاده از پست الکترونيکي را فرا گرفتـه  ، کار با سيستم عامل

اين است که در ايـن مـدارس بايـد اطمينـان      ، آموزان در مدارس هوشمندسازي دانشاهميت در آماده

هاي مورد نيـاز بـراي فعاليـت در مدرسـه هوشـمند را      اقل مهارتآموزان حدحاصل نمود تمامي دانش

-توانند مهـارت مند ميآموزان عالقهبرخي از دانش ، هاي پايه کاربريعالوه بر مهارت. اندکسب نموده

توان اي ميهاي منظم و دورهدر صورت وجود ارزشيابي .را نيز کسب نمايند اهاي پيشرفته توليد محتو

-هاي مورد نظر را ارزيابي نمـوده و نيازمنـدي  آموزان در خصوص مهارتتسلط دانشميزان آمادگي و 

 .هاي آموزشي مدرسه در اين خصوص را تعيين کرد

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 هاي کاربري رايانهآموزان مسلط به مهارتدانش �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 .اندگذرانيدههاي کار با رايانه را آموزاني که دورهدرصد دانش �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٤٦صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 معلمان و اولياء ، آموزانهاي دانش سازي و ارتقاي آگاهي سمينارهاي فرهنگ :عنوان معيار �D٣C٠ :كد معيار

 ديده در حوزه فناوري اطالعات برخورداري از معلمان آموزش :حوزه معيار

 شرح معيار

 

زي نيـز در هوشمندسـازي   سـا برگزاري سـمينارهاي فرهنـگ   ، عالوه بر دورهاي آموزشي کالسيک

هوشـمند  اين سمينارها خصوصاً در مراحـل نخسـتين توسـعه مـدارس     . مدارس حائز اهميت است

آمـوزان و معلمـين تبيـين    چرا که اهميت هوشمندسازي مدرسه را بـراي دانـش  . ر کارساز استبسيا

 ، يعـالوه بـر جلسـات داخلـ    . کنـد نموده و همراهي آنها را در فرآينـد هوشمندسـازي جلـب مـي    

آموزان برگزار شده و آنها نيز نسبت به ضرورت و حساسـيت  سمينارهايي نيز بايد براي اولياي دانش

تغييرات بوجـود آمـده در تعـامالت    با آموزان بايد همچنين اولياي دانش. مدرسه هوشمند آگاه شوند

زمـان حضـور   در مدارس سنتي اوليـاء تنهـا در   . آنها با مدرسه طي فرآيند هوشمندسازي آشنا شوند

ليکن در مدارس هوشمند ارتبـاط   .هستندفيزيکي در مدرسه با معلمين و مسئولين مدرسه در ارتباط 

از آنجـا کـه فرآينـد    . گيـرد آموزان و مسئولين مدرسه شکل ميگسترده و مستمري بين اولياي دانش

 ، يابـد استمرار مـي  آموزان در منزل نيز با استفاده از سيستم مديريت يادگيريياددهي يادگيري دانش

آموزان از رايانه و اتصال به اينترنت را فراهم نمـوده و نسـبت بـه    هاي استفاده دانشاولياء بايد زمينه

 ،آمـوزان آگاه شـدن دانـش  . آموزان در منزل نيز آگاهي کامل داشته باشندهاي دانشتکاليف و فعاليت

گيرد هايي صورت ميها و همايششنوارهج ، سمينارها ، معلمين و اولياي آنها طي مجموعه جلسات

هرچند که مناطق و سازمان آموزش و . تواند به ابتکار مدرسه و به صورت داخلي برگزار شودکه مي

 .رساني دنبال نمايندسازي و اطالعپرورش شهر تهران نيز بايد وظايف خود را در حوزه فرهنگ

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 مدرسه هوشمند نحوه عملكرد و اولياي آگاه بهآموزان دانش ، معلمان �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 سازي برگزار شده در هر سالتعداد سمينارهاي فرهنگ �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٤٧صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 تكنسين فني مناسب در مدرسه :عنوان معيار �D٣C٠ :كد معيار

 ديده در حوزه فناوري اطالعات برخورداري از معلمان آموزش :حوزه معيار

 شرح معيار

 

رساني تجهيزات و منابع اطالعـاتي در يـک مدرسـه هوشـمند مسـتلزم       روزداري و بنگه ، تيبانيپش

 بدون وجود نيروي پشتيباني مناسب. وجود يک نيروي تمام وقت فني براي انجام امور مذکور است

هوشمندسازي مدارس استمرار نخواهد يافت و مدرسه چند ماه پـس از تجهيـز بـه يـک قبرسـتان       ،

-پشتيباني فني يکي از چـالش  ، در مدارس هوشمند در نقاط مختلف جهان. ديل خواهد شدرايانه تب

بايـد نيـروي فنـي مناسـب بـا       ، براي اطمينان از موفقيت مدارس هوشـمند . هاي کليدي بوده است

 ، افزارهـا اين فرد مسـئوليت نگهـداري سـخت   . هاي مورد نياز در مدرسه به کار گمارده شودمهارت

تکنسين فنـي در صـورت   . سايت و تجهيزات جانبي را برعهده داردوب ، شبکه ارتباطي ، افزارهانرم

آموزان پاسخ گفته و مشکالت آنها را در ارتبـاط  تواند به سواالت فني معلمين و دانشلزوم حتي مي

 . با رايانه رفع نمايد

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 تيباني فني مدرسه وجود تکنيسن فني توانمند و تمام وقت براي پش �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 آيا مدرسه داراي تکنسين اختصاصي براي پشتيباني فني است؟ �
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 كننده و رابط امور مدرسه هوشمند هماهنگ :عنوان معيار �D٣C٠ :كد معيار

 ديده در حوزه فناوري اطالعات برخورداري از معلمان آموزش :حوزه معيار

 شرح معيار

 

همـاهنگي و   ، ريـزي امور آموزشي و اداري نيز نيازمند برنامـه  ، هوشمند عالوه بر امور فني در مدرسه

نقشي تحت عنوان رابط مدرس هوشـمند تعريـف شـده     ، در برخي از کشورهاي جهان. پيگيري است

کننده امـور مدرسـه هوشـمند بـوده و     هماهنگ ، ياددهي -اين نقش با تسلط بر فرآيند يادگيري. است

کننـدگان بيرونـي و سـازمان    تکنيسـن فنـي و همچنـين تـامين     ، مسئولين مدرسه ، ط بين معلمينارتبا

توانـد يکـي از   رابط مدرسه هوشمند مـي . کندآموزش و پرورش را در امور مدرسه هوشمند برقرار مي

 در ايرلند تاکيد شده است تا هريک از مـدارس برنامـه دقيقـي بـراي    . معلمين يا مسئولين مدرسه باشد

مسـئول تبيـين   . هوشمندسازي مدرسه خود تبيين نموده و براساس آن اقدامات اجرايي را دنبال نمايـد 

رابـط امـور    ، سازي عناصر داخلي و خارجي مدرسـه در فرآينـد هوشمندسـازي   اين برنامه و هماهنگ

را عمدتاً مديران مدارس چنين نقشـي   ، در مدارس هوشمند پايلوت شهر تهران. هوشمند مدرسه است

توانايي و وقت کافي بـراي پيگيـري    ، اشتياق ، رابط امور مدرسه هوشمند بايد انگيزه. اندبرعهده داشته

 ، بنـابر تجربيـات مـدارس پـايلوت در شـهر تهـران      . و هماهنگي امور مدرسه هوشمند را داشته باشـد 

مدرسـه را   نقـش کليـدي و حيـاتي در موفقيـت ايـن      ، کننده مدرسه هوشمندکننده و هدايتهماهنگ

 .برعهده دارد

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 مشتاق و پيگير در امور مدرسه هوشمند ،  با انگيزه ، رابط توانمند وجود �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 اختصاص يافته است؟ ، رابط امور مدرسه هوشمندفردي به عنوان آيا در مدرسه  �
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 شهر تهران

 ٤٩صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 اي با مدارس ديگر ارتباط يكپارچه رايانه .٥-٣

هاي  توانند تجارب و داده آموزان اين نوع مدارس مي رس هوشمند با يكديگر در ارتباط بوده و معلمان و دانشمدا

هاي مورد اسـتفاده در   فرم سيستم پلت. نمايند هاي ذينفع به صورت الكترونيكي مبادله  خود را با يكديگر و سازمان

هـا را   هاي ديگر هماهنگ شود و داده حتي با سيستمتواند به را مدرسه هوشمند به نحوي طراحي شده است كه مي

آمـوزان و معلمـان،    محتواي آموزشي، مشخصات دانـش . تحت يك قالب استاندارد با يكديگر به اشتراك بگذارند

رود كه ميـان مـدارس    هايي به شمار مي آموزان از جمله داده مستندات اداري و اطالعات انظباطي و بهداشتي دانش

هـا   ها جلوگيري شود و سـاختاري اسـتاندارد بـراي توليـد و مبادلـه داده      كاري گردد تا از دوباره ميهوشمند مبادله 

دهـد كـه    عنصر پنجم از مدل مفهومي مدرسه هوشمند نيز به اين موضوع اختصاص دارد و نشان مـي . ايجاد شود

ي و ارتبـاط خودكـار بـا    يكي از مشخصات مدارس هوشمند، برخورداري از ساختار منعطف و استاندارد اطالعـات 

تواند از طريق ارتباط دوجانبه، شبكه داخلي سـازمان آمـوزش و    ارتباط با مدارس ديگر مي. باشد مدارس ديگر مي

هـاي   هـاي مـورد نيـاز، داده    هـاي اطالعـاتي در زمـان    المللي اينترنت صورت پذيرد و سيستم پرورش يا شبكه بين

هاي توسعه مـدارس هوشـمند بـه شـدت      شود تا هزينه ابليت باعث مياين ق. مشترك را براي يكديگر ارسال كنند

شـده   آموزان و محتواي دروس ارائه كاهش يابد و در نتيجه سازمان آموزش و پرورش بتواند چرخه آموزشي دانش

 .در مدارس را كنترل و مديريت نمايد

 :ن رکن از مدل عبارتند ازيا ياصل يهامولفه

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران
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 عضويت فعال در پورتال مدارس هوشمند  :معيارعنوان  D�C٠١ :كد معيار

 اي با ديگر مدارس ارتباط يكپارچه رايانه :حوزه معيار

 شرح معيار

 

گذاري دانش بـين مـدارس هوشـمند شـهر     رساني و به اشتراکپايگاه اطالع ،  پورتال مدارس هوشمند

تيار مدارس قرار گرفته در اين پورتال اطالعات جامعي در خصوص هوشمندسازي در اخ. تهران است

مديران مدارس و اولياء کـاربران   ،  معلمان ،  آموزانو ذينفعان مختلف مدرسه هوشمند از جمله دانش

اين پورتال از يک سو توسط سازمان آموزش و پرورش شـهر تهـران تغذيـه    . اصلي اين پورتال هستند

توسط مدارس به عنوان بستر تبادل  رود و از سوي ديگراطالعاتي شده و راهنماي مدارس به شمار مي

گـذاردن  يکي از اهداف اصلي اين پورتال به اشتراک. گيرداطالعات و دانش فني مورد استفاده قرار مي

رود مدارس هوشمند در ايـن  اطالعات و تجربيات مدارس در فرآيند هوشمندسازي است و انتظار مي

اسـتقرار چنـين پورتـالي و     ،  دهدي نشان ميبررسي تجارب جهان. پورتال حضوري فعال داشته باشند

 .نقش موثري در موفقيت هوشمندسازي مدارس برعهده دارد ،  مديريت آنها

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

 حضور فعال مدرسه در پورتال مدارس هوشمند  �

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 آيا مدرسه در پورتال مدارس هوشمند به صورت فعال حضور دارد؟ �
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 همكاري و تعامل علمي و آموزشي با ساير مدارس هوشمند :عنوان معيار D�C٠٢ :كد معيار

 اي با ديگر مدارس ارتباط يكپارچه رايانه :حوزه معيار

 شرح معيار

 

يکـي از مهمتـرين مشـکالت     ،  گـردد با بررسي تجربه مدارس پايلوت در شهر تهران مشخص مـي 

مل بسيار پايين بين مدارس بـراي تبـادل اطالعـات و انتقـال     تعا ،  موجود در هوشمندسازي مدارس

مند از مدارس پايلوت گرچه بازديدهاي متعددي توسط مديران و معلمان عالقه. تجربيات بوده است

تبـادل  . ليکن نظام مشخصي براي انتقال تجربيات اين مدارس تبيين نشـده اسـت   ،  انجام شده است

کـه  در حـالي . ي بازديدهاي حضوري صـورت گرفتـه اسـت   تجربيات بيشتر به صورت شفاهي و ط

انديشـي  شناسايي مشکالت و موانع اجرايي مدرسـه هوشـمند و چـاره    ،  هدف از انجام فاز پايلوت

 ،  انـد کشورهايي که در هوشمندسازي مدارس به توفيقاتي دست يافته. براي رفع اين مشکالت است

اند چرا که طـي ايـن تعـامالت تجربـه     تاکيد نموده به شدت بر ارتباط و تعامل بين مدارس هوشمند

در . شودهريک از مدارس به ديگران منتقل شده و اقدامات مدارس با خطا و اشتباه کمتري دنبال مي

در ايـن حالـت   . ي آموزشي نيـز وجـود دارد  اگذاردن محتواي امکان به اشتراکتعامالت بين مدرسه

آموزشي خود را چندين برابـر نمـوده و از دسـتاوردهاي    ي اتوانند ذخيره محتوهريک از مدارس مي

 . علمي و آموزشي ساير مدارس نيز استفاده کنند

 

 هاي مطلوب معيار ويژگي

 

تعامل علمـي و تبـادل   ،  همکاري و تعامل گسترده مدرسه در برقراري ارتباط با ساير مدارس �

 تجربيات

 

 هاي سنجش معيار شاخص

 

 عامل و همکاري علمي دارد؟آيا مدرسه با ساير مدارس ت �
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 مدارس هوشمند يابيچارچوب ارز .٤

 .شده استچارچوبي براي سنجش و ارزيابي فرآيند هوشمندسازي مدارس ارائه ارائه شده  يبراساس مدل مفهوم

هـا  نمايد که اين شـاخص گيري ارائه ميهاي اندازهاي از شاخصمجموعه،  اين چارچوب به ازاي هر رکن از مدل

در اين چارچوب براي توسعه مدارس هوشمند سه . کندبلوغ مدرسه هوشمند در مدارس را مشخص ميوضعيت 

هـا در مرحلـه مقـدماتي کمتـر از     مياني و پيشرفته در نظر گرفته شده است که مقـادير شـاخص  ،  مرحله مقدماتي

در هوشـمند شـدن    توان وضعيت هـر مدرسـه را مسـير   براساس اين چارچوب مي. مراحل مياني و پيشرفته است

 هـاي تحصـيلي   دورها کـه مـدارس در   از آنجـ  .را در مقايسه با سايرين مشـخص کـرد   جايگاه آنارزيابي نموده و

دوره هـا بـراي سـه    مقـادير شـاخص  . هاي متفاوتي هسـتند راهنمايي و متوسطه داراي وضعيت و ويژگي،  ابتدايي

 . شودمذکور به صورت جداگانه ارائه مي تحصيلي

وزش و پرورش شهر تهران با استفاده از اين چارچوب مدارس هوشمند را ارزيـابي نمـوده و پيشـرفت    سازمان آم

 .باشد ريزي هوشمندسازي مدرسه مفيد مي اين چارچوب براي مديران مدارس نيز جهت برنامه. سنجد آنها را مي

 

 چارچوب ارزيابي مدارس هوشمند در مقاطع راهنمايي و دبيرستان .١ جدول

 
 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

محيط ياددهي 

و يادگيري 

مبتني بر 

ي امحتو

 اي چندرسانه

ي امتوســـط زمـــان اســـتفاده از محتـــو

آموزشي در برنامه درسـي در هـر هفتـه    

 براي هر درس

 دقيقه ٤٥ دقيقه ٣٠ دقيقه ١٥

 ي آموزشي اوسط دروس داراي محتومت
درس در  ٣

 نوبتهر 

درس در  ٦ 

 نوبتهر 
 تمامي دروس

افزارهـاي   متوسط زمـان اسـتفاده از نـرم   

كمك آموزشي در برنامه درسـي در هـر   

 هفته براي هر درس

 دقيقه ٤٥ دقيقه ٣٠ دقيقه ١٥

افزارهــاي   متوســط دروس داراي نــرم 

در دسـترس بـراي دانـش    كمك آموزشي 

 آموز

درس در  ٣

 نوبتهر 

درس در هر  ٦

 نوبت
 تمامي دروس

متوسط تعداد ساعات استفاده از سيستم 

آمـوز در   براي هر دانـش  امديريت محتو

 هر هفته

دقيقه  ١٥

براي هريك 

 درس ٣از 

دقيقه براي  ٣٠

 ٦هريك از 

 درس

دقيقه براي  ٤٥

 تمامي دروس
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 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 
متوسط تعداد ساعات استفاده از سيستم 

ـ  امديريت محتو راي هـر معلـم در هـر    ب

 هفته

حداقل يك 

 ساعت

حداقل يك 

 ساعت و نيم

 ٢حداقل 

 ساعت

افزارهاي خودآمـوز در   متوسط تعداد نرم

آمـوزان در هـر مدرسـه     دسترس دانـش 

 براي هر درس

٥ -٤ ٤ ٣ 

متوســـــــط تعـــــــداد دروس داراي 

 افزارهاي خودآموز در مدرسه نرم
 تمامي دروس درس ٦ درس ٣ 

ــر  ــتفاده ه ــط اس ــش متوس ــوز از  دان آم

 افزارهاي خودآموز در هر هفته نرم
 دقيقه ٤٥ دقيقه ٣٠ دقيقه ١٥

ي توليـد شـده بـه    امتوسط تعداد محتـو 

 ازاي هر درس توسط هر معلم

 

٤-٣ ٣ ٢ 

ي توليـد شـده بـه    امتوسط تعداد محتـو 

 ازاي هر درس توسط هر معلم
- ١٠ ٥ 

متوسط زمان جستجوي منابع علمي بـر  

آموزان در هر  ط دانشروي اينترنت توس

 هفته

 دقيقه ١٠ دقيقه ٧ دقيقه ٥ 

متوسط زمان جستجوي منابع علمي بـر  

ــت توســط معلمــين در هــر   روي اينترن

 هفته

 دقيقه ٣٠ دقيقه ٢٠ دقيقه ١٥

هـاي الكترونيكـي    متوسط تعداد آزمـون 

 برگزار شده طي يك ماه براي هر درس
 آزمون ٣-٢ آزمون ٢ آزمون ١
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 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

زيرساخت 

يافته  توسعه

فناوري 

 اطالعات

 آموز به ازاي هر رايانه تعداد دانش
بيش از 

 نفر٦٠

 ٣٠تا  ٦٠از 

 نفر

نفر به  ٣٠

 پايين

 نفر ٥ نفر ٨ نفر ١١ تعداد معلم به ازاي هر رايانه

 نفر ١-٢ نفر ٢ نفر ٣ تعداد كادر اداري به ازاي هر رايانه

 تعداد پرينتر به ازاي هر رايانه

١٥ 

يك /كامپيوتر

 رينترپ

١٠ 

يك /كامپيوتر

 پرينتر

 ١٠كمتر از 

 كامپيوتر

 تعداد اسکنر به ازاي هر رايانه

١٥ 

يك /كامپيوتر

 اسكنر

١٠ 

يك /كامپيوتر

 پرينتر

 ١٠كمتر از 

 كامپيوتر

 استقرار شبكه محلي در مدرسه

كمترين امكان 

دسترسي به 

 اين امكانات

دسترسي 

مطلوب به اين 

 امكانات

 باالترين امكان

 دسترسي

ــه   درصــد كــالس ــز شــده ب ــاي مجه ه

ــات   ــاير امكان ــا س ــديوپروژكتور و ي وي

 پخش تصوير در هر مدرسه

 كالس ٢-١ كالس ١-٠
 ٢بيش از 

 كالس

 سايت ٢-١ سايت ١ اي موجود در مدرسه تعداد سايت رايانه
 ٢بيش از 

 سايت

به ازاي هـر سـايت     تعداد متوسط رايانه

 اي در مدرسه رايانه
 ايانهر ١٥-١٠ ١٠حداقل 

 ١٥بيش از 

 رايانه



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٥٥صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 
 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

 ٢MG ٥١٢ ٢٥٦ پهناي باند اتصال مدرسه به اينترنت

 تاب به ازاي هر معلم متوسط تعداد لپ
 ١١بيش از 

 نفر
 نفر به پايين ٨ نفر ٨-١١

سـايت بـا قابليـت مـديريت      وجود وب

 و مديريت يادگيري امحتو

روز رساني ب

حداقل يك 

 نوبتبار هر 

روز رساني دو ب

 بتنوبار هر 

روز رساني ب

 يك بار در ماه

 سايت روزرساني وب دوره به

روز رساني ب

حداقل يك 

 بار در سال

روز رساني ب 

حداقل يك بار 

 نوبتدر 

رساني هر  روزب

 يك ماه

آمــوزان داراي پســـت   درصــد دانـــش 

 الكترونيكي
 درصد ١٠٠ درصد ٧٠ درصد ٣٥

 درصد ١٠٠ درصد ٧٠ درصد ٥٠ درصد معلمين داراي پست الكترونيكي

 سرور عادي تعداد سرور استقرار يافته در مدرسه
سرور اصلي 

به اضافه 
BACKUP 

سرور اصلي 

به اضافه 
BACKUP 

هاي امنيتـي مشـخص در    وجود سياست

 مدرسه

با حداقل 

 امكانات

امكانات امنيتي 

 متوسط

پيشرفته ترين 

 امكانات

هاي امنيـت اطالعـات در    وجود مكانيزم

 مدرسه

با حداقل 

 مكاناتا

امكانات 

 متوسط

ترين  پيشرفته

 امكانات

هــاي تحــت پوشــش    نســبت رايانــه 

 تجهيزات برق اضطراري

 ٢حداقل 

 رايانه
 رايانه به باال ٣ رايانه ٣-٢
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 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

هاي سرور داراي  ها و اتاق درصد سايت

 دستگاه تهويه در مدرسه

حداقل 

امكانات براي 

 تهويه

امكانات تهويه 

 متوسط

امكانات تهويه 

 هپيشرفت

ويـروس  افزار آنتـي آيا مدرسه داراي نرم

 .به روز مي باشد

آنتي ويروس 

 ارزان

آنتي ويروس 

 اليسنس دار

آنتي ويروس 

 اليسنس دار

آيا در مدرسه سيستم مـديريت کـاربران   

 استقرار يافته است؟
 خير

مديريت 

 كاركنان داخلي

مديريت 

كاركنان و 

 معلمين

-نـه هاي رايادر تجهيز سايت مدرسهآيا 

اي از مبلمان آموزشي مناسـب اسـتفاده   

 نموده است؟

 بله بله خير

مديريت 

مدرسه توسط 

سيستم 

يكپارچه 

 اي رايانه

يکپارچـه  ) هايماژول(افزارها تعداد نرم

 برداري شده در مدرسهنصب و بهره

 ٣حداقل 

 ماژول

 ٥ حداقل

 ماژول

 ٧ حداقل

 ماژول

هاي الکترونيکي ارتبـاط  آيا مدرسه کانال

 مخاطبان را ايجاد نموده است؟ با

در سطح 

منشي 

الكترونيكي 

 تلفن

درسطح 

سيستم پيام 

 كوتاه

ارتباط از 

 -طريق سايت

سيستم پيام 

 كوتاه

آيا از ابزارها و تجهيزات الکترونيکي در 

-مديريت مدرسه هوشمند اسـتفاده مـي  

 شود؟

ترين  در كم

 سطح

در سطح 

 متوسط

بهترين 

امكانات 

 موجود

ز برخورداري ا

معلمان 

ديده در  آموزش

حوزه فناوري 

 اطالعات

هاي پايه رايانـه  درصد معلماني که دوره

 .اندرا گذرانيده
 درصد ١٠٠ درصد ٧٠ درصد ٥٠

هــاي توليــد درصــد معلمــاني کــه دوره

 .اندرا گذرانيده امحتو
 درصد١٠٠ درصد٧٠ درصد ٣٥
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 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

هـاي کـار   آموزاني که دورهدرصد دانش

 .انددهبا رايانه را گذراني
 درصد١٠٠ درصد٧٠ درصد ٣٥

سازي برگـزار  تعداد سمينارهاي فرهنگ

 شده در هر سال
١ ٠ 

بار در هر  ١

 نوبت

آيا مدرسـه داراي تکنسـين اختصاصـي    

 براي پشتيباني فني است؟

نفر به  ١

صورت پاره 

 وقت

نفر به  ١

صورت تمام 

 وقت

 نفر ٢

ــه     ــور مدرس ــط ام ــه راب ــا در مدرس آي

 افته است؟هوشمند اختصاص ي

نفر به  ١

صورت پاره 

 وقت

نفر به  ١

صورت تمام 

 وقت

 نفر ١-٢

ارتباط يكپارچه 

اي با  رايانه

 ديگر مدارس

آيا مدرسه در پورتال مـدارس هوشـمند   

 به صورت فعال حضور دارد؟
 خير

فعاليت يك 

طرفه اطالع 

 رساني

فعاليت دو 

 طرفه تعاملي

آيا مدرسـه بـا سـاير مـدارس تعامـل و      

 لمي دارد؟همکاري ع
 خير

دريافت 

اطالعات از 

طريق ايميل 

 معلمين

دريافت و 

ارسال 

اطالعات از 

ق خدمات يطر

 چت سايت
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 چارچوب ارزيابي مدارس هوشمند در مقطع ابتدايي .٢ جدول

 
 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

محيط ياددهي 

و يادگيري 

مبتني بر 

ي امحتو

 اي چندرسانه

ي امتوســـط زمـــان اســـتفاده از محتـــو

آموزشي در برنامه درسـي در هـر هفتـه    

 براي هر درس

 دقيقه ٤٥ دقيقه ٣٠ دقيقه ١٥

 ي آموزشي امتوسط دروس داراي محتو
درس در  ٢

 نوبتهر 

درس در  ٤ 

 نوبتهر 
 تمامي دروس

افزارهـاي   اسـتفاده از نـرم  متوسط زمـان  

كمك آموزشي در برنامه درسـي در هـر   

 هفته براي هر درس

 دقيقه ٤٥ دقيقه ٣٠ دقيقه ١٥

افزارهــاي   متوســط دروس داراي نــرم 

ــي  ــراي كمـــك آموزشـ ــترس بـ در دسـ

 آموز دانش

درس در  ٢

 نوبتهر 

درس در  ٤ 

 نوبتهر 
 تمامي دروس

متوسط تعداد ساعات استفاده از سيستم 

آمـوز در   براي هر دانـش  امحتو مديريت

 هر هفته

دقيقه  ١٥

براي هريك 

 درس ٣از 

دقيقه براي  ٣٠

 ٦هريك از 

 درس

دقيقه براي  ٤٥

 تمامي دروس

متوسط تعداد ساعات استفاده از سيستم 

بـراي هـر معلـم در هـر      امديريت محتو

 هفته

حداقل يك 

 ساعت

حداقل يك 

 ساعت و نيم

 ٢حداقل 

 ساعت

افزارهاي خودآمـوز در   متوسط تعداد نرم

آمـوزان در هـر مدرسـه     دسترس دانـش 

 براي هر درس

٦-٥ ٥ ٤   

 متوســـــــط تعـــــــداد دروس داراي

 افزارهاي خودآموز در مدرسه نرم
 تمامي دروس درس ٤ درس ٢

ــش   ــر دان ــتفاده ه ــط اس ــوز از  متوس آم

 افزارهاي خودآموز در هر هفته نرم
 دقيقه ٤٥ دقيقه ٣٠ دقيقه ١٥
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 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 
ي توليـد شـده بـه    احتـو متوسط تعداد م

 ازاي هر درس توسط هر معلم

 

٤ - ٣ ٣ ٢ 

ي توليـد شـده بـه    امتوسط تعداد محتـو 

 ازاي هر درس توسط هر معلم
- ٥ ٢ 

متوسط زمان جستجوي منابع علمي بـر  

آموزان در هر  روي اينترنت توسط دانش

 هفته

 دقيقه ١٢٠ دقيقه ٦٠ دقيقه ٣٠

متوسط زمان جستجوي منابع علمي بـر  

ــت توســط معلمــين در هــر   روي اينترن

 هفته

 دقيقه ٣٠ دقيقه ٢٠ دقيقه ١٥

هـاي الكترونيكـي    متوسط تعداد آزمـون 

 برگزار شده طي يك ماه براي هر درس
 آزمون ٤ آزمون ٣ آزمون ٢

زيرساخت 

يافته  توسعه

فناوري 

 اطالعات

 ١٠٠بيش از  آموز به ازاي هر رايانه تعداد دانش
 ٨٠تا  ١٠٠از 

 نفر

فر به ن ٨٠

 پايين

 نفر ٢٠ نفر ٢٥ تعداد معلم به ازاي هر رايانه
نفر به  ٢٠

 پايين

 نفر ٣ نفر ٥ نفر ٧ تعداد كادر اداري به ازاي هر رايانه

 تعداد پرينتر به ازاي هر رايانه

٣٠ 

يك /كامپيوتر

 پرينتر

٢٥ 

يك /كامپيوتر

 پرينتر

 ٢٥كمتر از 

 كامپيوتر
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 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

 تعداد اسکنر به ازاي هر رايانه

٣٠ 

يك /كامپيوتر

 اسكنر

٢٥ 

يك /كامپيوتر

 اسكنر

 ٢٥كمتر از 

 كامپيوتر

 استقرار شبكه محلي در مدرسه

كمترين امكان 

ــه  دسترســي ب

 اين امكانات

 

دسترسي 

مطلوب به اين 

 امكانات

باالترين 

امكانات 

 دسترسي

ــه   درصــد كــالس ــز شــده ب ــاي مجه ه

ــات   ــاير امكان ــا س ــديوپروژكتور و ي وي

 سهپخش تصوير در مدر

 كالس ٢-١ كالس ١
 ٢بيش از 

 كالس

 سايت ٢-١ سايت ١ اي موجود در مدرسه تعداد سايت رايانه
 ٢بيش از 

 سايت

به ازاي هـر سـايت     تعداد متوسط رايانه

 اي در مدرسه رايانه
 رايانه ١٥-١٠ ١٠حداقل 

 ١٥بيش از 

 رايانه

 ٢MG ٥١٢ ٢٥٦ پهناي باند اتصال مدرسه به اينترنت

 تاب به ازاي هر معلم اد لپمتوسط تعد
 ١٥بيش از 

 نفر
 نفر به پايين١٠ نفر١٠-١٤

سـايت بـا قابليـت مـديريت      وجود وب

 و مديريت يادگيري امحتو

وز رساني بر

حداقل يك 

 نوبتبار هر 

روز رساني دو ب 

 نوبتبار هر 

روز رساني ب

 يك بار در ماه

 سايت روزرساني وب دوره به

بروز رساني 

حداقل يك 

 سال بار در

روز رساني ب 

حداقل يك بار 

 نوبتدر 

رساني هر  روزب

 يك ماه
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 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

آمــوزان داراي پســـت   درصــد دانـــش 

 الكترونيكي
 درصد ١٠٠ درصد ٧٠ درصد ٣٥

 درصد ١٠٠ درصد ٧٠ درصد ٥٠ درصد معلمين داراي پست الكترونيكي

 سرور عادي تعداد سرور استقرار يافته در مدرسه
سرور اصلي 

به اضافه 
BACKUP 

سرور اصلي 

به اضافه 
BACKUP 

هاي امنيتـي مشـخص در    وجود سياست

 مدرسه

با حداقل 

 امكانات

امكانات امنيتي 

 متوسط

پيشرفته ترين 

 امكانات

هاي امنيـت اطالعـات در    وجود مكانيزم

 مدرسه

با حداقل 

 امكانات

امكانات 

 متوسط

ترين  پيشرفته

 امكانات

هــاي تحــت پوشــش    نســبت رايانــه 

 اضطراريتجهيزات برق 

 ١حداقل 

 رايانه
 رايانه به باال ٢  رايانه ٢-١

هاي سرور داراي  ها و اتاق درصد سايت

 دستگاه تهويه در مدرسه

حداقل 

امكانات براي 

 تهويه

امكانات تهويه 

 متوسط

امكانات تهويه 

 پيشرفته

ويـروس  افزار آنتـي آيا مدرسه داراي نرم

 ؟به روز مي باشد

آنتي ويروس 

 ارزان

يروس آنتي و

 دار اليسنس

آنتي ويروس 

 دار اليسنس

آيا در مدرسه سيستم مـديريت کـاربران   

 استقرار يافته است؟
 خير

مديريت 

 كاركنان داخلي

مديريت 

كاركنان و 

 معلمين

-هاي رايانـه در تجهيز سايت مدرسهآيا 

اي از مبلمان آموزشي مناسـب اسـتفاده   

 نموده است؟

 بله بله بله
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 شاخص
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 پيشرفته

 

مديريت 

مدرسه توسط 

يستم س

يكپارچه 

 اي رايانه

يکپارچـه  ) هايماژول(افزارها تعداد نرم

 برداري شده در مدرسهنصب و بهره

حداقل   

 ماژول٣

حداقل   

 ماژول٥

حداقل   

 ماژول٧

هاي الکترونيکي ارتبـاط  آيا مدرسه کانال

 با مخاطبان را ايجاد نموده است؟

در سطح 

منشي 

الكترونيكي 

 تلفن

درسطح 

سيستم پيام 

 اهكوت

ارتباط از طريق 

 -سايت

سيستم پيام 

 كوتاه

آيا از ابزارها و تجهيزات الکترونيکي در 

-مديريت مدرسه هوشمند اسـتفاده مـي  

 شود؟

ترين  در كم

 سطح

در سطح 

 متوسط

بهترين 

امكانات 

 موجود

برخورداري از 

معلمان 

ديده در  آموزش

حوزه فناوري 

 اطالعات

نـه  هاي پايه رايادرصد معلماني که دوره

 .اندرا گذرانيده
 درصد ١٠٠ درصد ٧٠ درصد ٥٠

هــاي توليــد درصــد معلمــاني کــه دوره

 .اندرا گذرانيده امحتو
 درصد١٠٠ درصد٧٠ درصد ٣٥

هـاي کـار   آموزاني که دورهدرصد دانش

 .اندبا رايانه را گذرانيده
 درصد١٠٠ درصد٧٠ درصد ٣٥

سازي برگـزار  تعداد سمينارهاي فرهنگ

 سالشده در هر 
١ ٠ 

بار در هر  ١

 نوبت

آيا مدرسـه داراي تکنسـين اختصاصـي    

 براي پشتيباني فني است؟

نفر به  ١

صورت پاره 

 وقت

نفر به  ١

صورت تمام 

 وقت

 نفر ٢

ــه     ــور مدرس ــط ام ــه راب ــا در مدرس آي

 هوشمند اختصاص يافته است؟

نفر به  ١

صورت پاره 

 وقت

نفر به  ١

صورت تمام 

 وقت

 نفر ١-٢



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٦٣صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 
 شاخص

 مقدماتي

 

 مياني

 

 پيشرفته

 

چه ارتباط يكپار

اي با  رايانه

 ديگر مدارس

آيا مدرسه در پورتال مـدارس هوشـمند   

 به صورت فعال حضور دارد؟
 خير

     فعاليت 

   طرفهيك

 اطالع رساني

      فعاليت 

 طرفه تعامليدو

آيا مدرسـه بـا سـاير مـدارس تعامـل و      

 همکاري علمي دارد؟
 خير

دريافت 

اطالعات از 

طريق ايميل 

 معلمين

دريافت و 

ارسال 

طالعات از ا

ق خدمات يطر

 چت سايت
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 مراحل گام به گام هوشمندسازي مدارس .٥

ها و شرايط هر مدرسه  با توجه به ويژگي. هوشمندسازي مدرسه بايد طي مراحل و فازهاي تكاملي صورت گيرد

ليكن به صورت كلي . و وضعيت موجود آن ممكن است مراحل مختلفي براي هوشمند نمودن آن دنبال شود

اين فازها به صورت كلي در هر . ازهايي را براي هوشمندسازي مدارس در شهر تهران تعيين نمودتوان ف مي

سازي  براين اساس مراحل پياده. االجرا است سازي را طي نمايد الزم دناي كه در نظر دارد فرآيند هوشم مدرسه

 :مدرسه هوشمند عبارت است از

 گذاري ريزي و هدف برنامه .١

 سنجش وضعيت موجود .١.١

 گذاري  هدف .١.٢

 تعيين اقدامات .١.٣

 سازي مدرسه تجهيز و آماده .٢

 اي مدرسه سازي سايت رايانه ه آماد .٢.١

 افزار برآورد، خريد و نصب تجهيزات و سخت .٢.٢

 ها سازي كالس آماده .٢.٣

 اندازي پورتال مدرسه راه .٢.٤

 آموزش و تجهيز نيروي انساني .٣

 بكارگيري تكنسين فني  .٣.١

 آموزش معلمان .٣.٢

 آموزان آموزش دانش .٣.٣

 ازي اولياءس آموزش و فرهنگ .٣.٤

 اسازي محتو آماده .٤

 ي موجود ابررسي، ارزيابي و بكارگيري محتو .٤.١

  اتوليد محتو .٤.٢

 اي ي چندرسانهاهاي آموزشي مبتني بر محتو برگزاري كالس .٥

 اي ي چندرسانهاهاي مبتني بر محتو ريزي و برگزاري كالس برنامه .٥.١

 مديريت يادگيري  هاي الكترونيكي از طريق سيستم برگزاري آموزش .٥.٢

 هاي الكترونيكي ري آزمونبرگزا .٥.٣

 ارزيابي و سنجش .٦

 ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف .٦.١

 بازنگري برنامه   .٦.٢
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 سنجش وضعيت موجود عنوان فعاليت

 گذاري ريزي و هدف برنامه عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

توانند ارزيابي صحيحي از  در اين بخش مديران و مسئولين مدارس با بررسي وضعيت كنوني خود مي

اندازي پروژه مدرسه  مكانات موجود در مدرسه داشته باشند تا بتوانند با تشخيص جايگاه خود در مسير راها

اندازي اين پروژه را  عالوه هزينه مورد نياز براي راه هاي الزمه را در اين زمينه بنمايند و به  بيني هوشمند پيش

 .مشخص كنند

 

 راهنماهاي اجرا

 

هاي چارچوب ارزيابي مدارس هوشمند صورت  ود براساس شاخصبهتر است سنجش وضعيت موج

در صورت . نمايد ها را در آن ثبت مي براين اساس هر مدرسه فرمي را تهيه كرده و مقادير شاخص.  گيرد

توان اطالعات تكميلي و يا توضيحات بيشتري نيز در خصوص هر شاخص تهيه نموده و پيوست  نياز مي

واهد، مدارك و مستندات موجود در خصوص استفاده از فناوري اطالعات در بهتر است تا مدرسه ش. كرد

توان محتواي  در اين آرشيو مي. فرآيند آموزش را نيز گردآوري نموده و در يك محل ويژه نگهداري نمايد

ممكن است مدرسه در بسياري . آموزان و معلمان را نيز گردآوري نمود الكترونيكي توليد شده توسط دانش

ها وضعيت خوبي نداشته باشد، در اين صورت در آغاز راه نبايد نگراني به خود راه داده و سعي  اخصاز ش

هاي اصلي  شاخص. ريزي منطقي نسبت به طي نمودن فرآيند هوشمندسازي اقدام نمايد كند با برنامه

 :ارزيابي وضعيت جاري مدارس عبارتند از

 سي در هر هفته براي هر درسي آموزشي در برنامه درازمان استفاده از محتو −

 ي آموزشي ادروس داراي محتو −

 افزارهاي كمك آموزشي در برنامه درسي در هر هفته براي هر درس استفاده از نرم −

 در دسترس براي دانش آموزافزارهاي كمك آموزشي  دروس داراي نرم −

 آموز در هر هفته براي هر دانش اتعداد ساعات استفاده از سيستم مديريت محتو −

 براي هر معلم در هر هفته اعداد ساعات استفاده از سيستم مديريت محتوت −

 آموزان در هر مدرسه براي هر درس افزارهاي خودآموز در دسترس دانش تعداد نرم −

 افزارهاي خودآموز در مدرسه تعداد دروس داراي نرم −

 افزارهاي خودآموز در هر هفته آموز از نرم استفاده هر دانش −

 يد شده به ازاي هر درس توسط هر معلمي تولاتعداد محتو −

 آموزان ي توليد شده به ازاي هر درس توسط هر دانشاتعداد محتو −
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 سنجش وضعيت موجود عنوان فعاليت

 آموزان در هر هفته زمان جستجوي منابع علمي بر روي اينترنت توسط دانش −

 زمان جستجوي منابع علمي بر روي اينترنت توسط معلمين در هر هفته −

 ه طي يك ماه براي هر درسهاي الكترونيكي برگزار شد تعداد آزمون −

 آموز به ازاي هر رايانه تعداد دانش −

 تعداد معلم به ازاي هر رايانه −

 تعداد كادر اداري به ازاي هر رايانه −

 تعداد پرينتر به ازاي هر رايانه −

 تعداد اسکنر به ازاي هر رايانه −

 وضعيت شبكه محلي در مدرسه −

 اير امكانات پخش تصوير در هر مدرسههاي مجهز شده به ويديو پروژكتور و يا س تعداد كالس −

 اي موجود در مدرسه تعداد سايت رايانه −

 اي در مدرسه به ازاي هر سايت رايانه  تعداد متوسط رايانه −

 پهناي باند اتصال مدرسه به اينترنت −

 تاب به ازاي هر معلم متوسط تعداد لپ −

 و مديريت يادگيري اسايت با قابليت مديريت محتو وجود وب −

 سايت وزرساني وبر دوره به −

 آموزان داراي پست الكترونيكي درصد دانش −

 درصد معلمين داراي پست الكترونيكي −

 تعداد سرور استقرار يافته در مدرسه −

 هاي امنيتي مشخص در مدرسه وجود سياست −

 هاي امنيت اطالعات وجود مكانيزم −

 هاي تحت پوشش تجهيزات برق اضطراري نسبت رايانه −

 سرور داراي دستگاه تهويه در مدرسه هاي ها و اتاق درصد سايت −

 ؟ويروس به روز مي باشدافزار آنتيآيا مدرسه داراي نرم −

 آيا در مدرسه سيستم مديريت کاربران استقرار يافته است؟ −

 اي از مبلمان آموزشي مناسب استفاده نموده است؟هاي رايانهدر تجهيز سايت مدرسهآيا  −

 برداري شده در مدرسهه نصب و بهرهيکپارچ) هايماژول(افزارها تعداد نرم −

 هاي الکترونيکي ارتباط با مخاطبان را ايجاد نموده است؟آيا مدرسه کانال −

 شود؟آيا از ابزارها و تجهيزات الکترونيکي در مديريت مدرسه هوشمند استفاده مي −

 .اندهاي پايه رايانه را گذرانيدهدرصد معلماني که دوره −

 .اندرا گذرانيده اتوليد محتوهاي درصد معلماني که دوره −
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 سنجش وضعيت موجود عنوان فعاليت

 .اندهاي کار با رايانه را گذرانيدهآموزاني که دورهدرصد دانش −

 سازي برگزار شده در هر سالتعداد سمينارهاي فرهنگ −

 آيا مدرسه داراي تکنسين اختصاصي براي پشتيباني فني است؟ −

 آيا در مدرسه رابط امور مدرسه هوشمند اختصاص يافته است؟ −

 در پورتال مدارس هوشمند به صورت فعال حضور دارد؟آيا مدرسه  −

 آيا مدرسه با ساير مدارس تعامل و همکاري علمي دارد؟ −
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 گذاري هدف عنوان فعاليت

 گذاري ريزي و هدف برنامه عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

منظور  اندازي مدارس هوشمند مشخص نموده و به  جهت راه در اين بخش مسئولين بايد اهداف خود را 

چنانچه حركت صحيح و در . ريزي مناسبي را انجام دهند حركت صحيح به سمت هدف خود بايد برنامه

 .ريزي انجام شده باشد امكان ضعف و ايجاد مشكل براي پروژه كمتر خواهد بود جهت برنامه

 

 راهنماهاي اجرا

 
ح و اهداف مدرسه از هوشمندسازي بايد به صـورت مشـخص و در قالـب جمـالت صـري      −

 .روشن بيان شود

اهداف مدرسه براي هوشمندسازي بايد حتماً مكتوب شده و در معرض ديـد همگـان قـرار     −

 .گيرد

فرآيند تدوين اهداف مدرسه براي هوشمند شدن بايد بـا همـاهنگي و همفكـري معلمـان و      −

 . كادر آموزشي مدرسه صورت گيرد

 .پايبندي داشته باشند معلمان و مديران مدرسه بايد نسبت به تحقق اهداف تعهد و −

 .اهداف بايد معقول بوده و براساس امكانات مدرسه قابل دستيابي باشد −

اهداف كمي مقـادير عـددي اسـت كـه     . تواند به صورت كمي و كيفي تنظيم شود اهداف مي −

اهـداف كيفـي   . شـود  هاي چارچوب ارزيابي مدارس هوشـمند تنظـيم مـي    براساس شاخص

. كننـد  مقاصد مدرسه از آغاز فرآيند هوشمندسازي را بيان مـي جمالت و عباراتي هستند كه 

توانند در راسـتاي اهـداف اصـلي مـدارس هوشـمند سـازمان آمـوزش و         اين اهداف نيز مي

 .پرورش شهر تهران تنظيم شوند
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 تعيين اقدامات عنوان فعاليت

 گذاري ريزي و هدف برنامه عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

مدرسه بايد با توجه به . شود هاي تعيين شده در بخش قبل مشخص مي هاي برنامه در اين بخش اولويت

اندازي  انداز و اهداف اصلي راه است و همچنين چشم  اندازي اين امر تعيين نموده اي كه براي راه بودجه

ه با هر مدرس. اندازي را مشخص نمايد هاي برنامه راه سيستم مدارس هوشمند در مدرسه مورد نظر، اولويت

البته مدارس هوشمند . هاي مختلفي داشته باشد تواند اولويت انداز مي توجه به تفاوت در بودجه و چشم

ريزي نمايند تا هماهنگ با سند راهبردي مدارس  ها و اقدامات خود را برنامه بايد به نحوي اولويت

 .هوشمند شهر تهران مسير هوشمندسازي را بپيمايند

 

 راهنماهاي اجرا

ي اريزي براي هوشمندسازي مدارس بايد با اولويت بكارگيري فناوري اطالعات و محتو مهبرنا −

بهتر است در نخستين اقدامات به جاي . الكترونيكي در برنامه درسي را در نظر داشته باشند

هاي  خوان و يا نصب سيستم ها كارت ، دستگاه ها ، نصب دوربين افزاري تجهيز گسترده سخت

ي الكترونيكي و اابتدا نسبت به آموزش معلمين، توليد و بكارگيري محتو مديريتي مدرسه،

تجربه نشان داده است كه خريد و . ي الكترونيكي براي آموزش اقدام كنندااستفاده از محتو

افزارهاي بيش از حد در مدرسه نه تنها كارساز نخواهد بود بلكه در بلند مدت  نصب سخت

كه بر روي  ر صورتيليكن د. نمايد ميافزاري روبرو  ختمدرسه را با مشكالت پشتيباني س

، اثربخشي  گذاري شود آموزان سرمايه ي آموزشي و آموزش معلمان و دانشاوافزار، محت نرم

 .بيشتري براي مدرسه به همراه خواهد داشت

ها بايد همكاري و همفكري معلمان جلب شده تا  ريزي و تعيين اقدامات و اولويت در برنامه −

 .نيز نسبت به اجرايي نمودن طرح تعهد و پايبندي از خود نشان دهند آنها

ريزي و تعيين اقدامات سعي شود تا از حداقل امكانات موجود استفاده شده و فرآيند  در برنامه −

 .  هوشمندسازي تا زمان دريافت تجهيزات مورد نياز به تعويق نيافتد
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 بكارگيري تكنسين فني عنوان فعاليت

 آموزش و تجهيز نيروي انساني فاز عنوان

 شرح فعاليت

 

نيازهاي اصلي فرآيند هوشمندسازي مدارس، بكارگيري فردي براي انجام امور فني مدرسه  يكي از پيش

افزار و شبكه ارتباطي  افزار، نرم روزرساني، پشتيباني و رفع عيب سخت اندازي، نصب، به هوشمند در زمينه راه

ن فني در گزارش دوم و در بخش ساختار اجرايي مدارس هوشمند بيان شده شرح وظايف تكنيس. است

مدارس بايد سعي نمايند تا فردي متناسب با نيازهاي فني و اجرايي فرآيند هوشمندسازي مدرسه را . است

 .انتخاب كرده و به كار گمارند

 

 راهنماهاي اجرا

ود را براي رويارويي با حجم كاري تكنسين فني مدرسه بايد فردي خالق و با انگيزه بوده و خ −

وي بايد . هاي هوشمندسازي آماده نمايد موجود در مدارس هوشمند و اقدامات و فعاليت

 .روحيه كارشناسي و كارآفريني داشته و به دور از عادات كارمندي در خدمت مدرسه باشد

ان بروز تكنسين فني مدرسه بايد به صورت تمام وقت در اختيار مدرسه باشد تا در زم −

 .ها اقدام كند اندازي مجدد سيستم مشكالت فني بتواند به سرعت نسبت به رفع عيوب و راه

افزار،  اي در خصوص مديريت و راهبري سخت االمكان تجربه اوليه تكنسين فني بايد حتي −

 .افزار و شبكه داشته باشد نرم

افزار،  بري سختها در حوزه مديريت و راه تكنسين فني مدرسه بايد حداقل توانمندي −

وي بايد حداقل، داراي مدرك كارداني . افزارهاي پايه و شبكه را داشته باشد عامل، نرم سيستم

اندازي سيستم  توانايي نصب و راه. هاي راهبري رايانه را گذرانده باشد كامپيوتر بوده و آموزش

اندازي  راهاندازي شبكه، نصب و  عامل، نصب و مديريت سيستم عامل سرور، تنظيم و راه

Active Directoryافزارهاي پايه از جمله  ، تسلط به نرمMicrosoft Officeهاي  ويروس ، آنتي

افزارهاي اوليه مديريت  افزارهاي اوليه مديريت شبكه و نرم افزارهاي فيلترينگ، نرم متداول، نرم

 .هاي تكنسين فني مدرسه هوشمند است امنيت برخي از مهمترين مهارت

ها و دانش تكنسين فني در قالب  روزرساني مهارت د برنامه مشخصي را براي بهمدرسه باي −

هاي  تواند در دوره براين اساس تكنسين فني مي. هاي آموزشي تخصصي داشته باشد دوره

هاي  دوره. گردد، شركت كند آموزشي معتبري كه از طريق موسسات آموزشي برگزار مي

برخي  + Aو  Network + ،Windows XP Professional ،Windows Server ،ISA Serverآموزشي 

 .باشند ها مي از اين دوره

فرد انتخاب شده بايد توانايي . نگري صورت گيرد در انتخاب تكنسين فني نيز بايد آينده −
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 بكارگيري تكنسين فني عنوان فعاليت

رو  از اين. تر داشته باشد برآوردن نيازهاي مدرسه هوشمند را در بلند مدت و در حالت پيشرفته

 .االمكان با دقت و وسواس صورت گيرد انتخاب وي بايد حتي
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 آموزش معلمان عنوان فعاليت

 آموزش و تجهيز نيروي انساني عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

هاي مورد  در رويكرد اول مهارت. گيرد آموزش معلمان در مدارس هوشمند با دو رويكرد كلي صورت مي

و   شود تا او بتواند به راحتي از رايانه آموزش داده مي ي الكترونيكي به ويانياز معلم براي استفاده از محتو

 ادر رويكرد دوم معلم به عنوان يك توليدكننده محتو. اي در برنامه درسي خود استفاده كند افزارهاي رايانه نرم

ها با استفاده از  شود تا او بتواند براساس اين مهارت هايي به وي منتقل مي در نظر گرفته شده و مهارت

 .ي الكترونيكي بپردازداارهاي متداول به توليد محتوابز

 

 راهنماهاي اجرا

 

هاي معلمان به صورت تك تك بررسي شده و  در اين مرحله بايد به صورت دقيق ميزان مهارت −

 .آموزشي متناسب با نيازهاي آنها طراحي و اجرا شود  برنامه

انگيزه و عالقه الزم براي حضور در ، هم  برنامه آموزشي بايد به نحوي اجرا گردد تا معلمان −

ها  هاي آموزشي را داشته و هم اينكه در اوقات مناسبي از زمان كاري خود بتوانند در اين برنامه برنامه

هاي آموزشي كه در خارج از ساعات كاري و ساعات خستگي معلمان برگزار  برنامه. شركت كنند

هاي الزم براي حضور در  ين بايد انگيزههمچن. شود ممكن است بازدهي الزم را نداشته باشد

 .هاي آموزشي براي معلمان فراهم شود كالس

هاي  كالس. هاي واقعي از برنامه درسي باشد آموزش معلمان بايد به صورت عملي همراه با مثال −

هاي  كالس. هاي الزم را به خوبي به معلمان منتقل نمايد تواند مهارت كننده نمي آكادميك خسته

 .ايد هدفمند بوده و با مشاركت گسترده معلمان به صورت تعاملي برگزار شودآموزشي ب

. ، استفاده از ابزارهاي توليد محتواي بسيار پيچيده چندان مناسب نيستا هاي توليد محتو در كالس −

تواند با استفاده از ابزارهاي ساده در  مي ااي محتو چرا كه معلم به عنوان يك توليدكننده غيرحرفه

. مورد نياز خود را با صرف زمان كمتري توليد كند امحتو Microsoft Officeمانند مجموعه  دسترس

تنها وقت معلمان را گرفته و ممكن است  ااستفاده از يك ابزار بسيار پيشرفته توليد محتو

 .هاي با كيفيت و مطلوبي به همراه نداشته باشد خروجي

هاي تدريس نوين در محيط  ، روشا توليد محتو هاي آموزشي بايد عالوه بر ابزارهاي در كالس −

 .آنها بايد با رويكردهاي نوين آموزشي آشنا شوند. مدرسه هوشمند نيز به معلمان آموزش داده شود

هاي  در آموزش معلمان ممكن است تمامي معلمان مدرسه به صورت همزمان تحت پوشش برنامه −

هاي آموزشي مورد نياز را  تر دوره تر و با انگيزه مند آموزشي قرار نگيرند، بلكه در ابتدا معلمان عالقه
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 آموزش معلمان عنوان فعاليت

 .گذرانده و در فرآيند هوشمندسازي مشاركت كنند

هاي آموزشي در مدارس هوشمند است، در حال  ترين برنامه آموزش زبان انگليسي يكي از ضروري −

ز جمله اند ا حاضر در برخي از كشورهايي كه در زمينه مدرسه هوشمند به توفيقاتي دست يافته

برخي از دروس پايه از جمله رياضيات و علوم تجربي و طبيعي در قالب زبان  اي، محتو مالزي

در . گيرند ها فرا مي اهاي الزم را براي استفاده از اين محتو انگليسي توليد شده و معلمين نيز آموزش

ترونيكي متنوع بر هاي الك اصورت تسلط معلمان به زبان انگليسي، امكان دسترسي به منابع و محتو

توانند با ساير معلمين در نقاط مختلف جهان در  روي اينترنت براي آنها فراهم شده و همچنين مي

الكترونيكي استاندارد توليد شده به  ايهمچنين محتو. ارتباط بوده و از تجربيات آنها نيز استفاده كنند

 .زبان انگليسي توسط سايرين نيز قابل استفاده است

االمكان بايد يك دوره تايپ ده انگشتي سريع را بياموزند، كليد موفقيت در بكارگيري  تيمعلمين ح −

توانند در  كه آنها به تايپ سريع مسلط باشند، مي در صورتي. رايانه در برنامه درسي، تايپ سريع است

وشمند، هاي مدرسه ه تواند در جشنواره مدرسه مي. زمان كمتري امور مورد نياز خود را انجام دهند

 .هاي معلمين را مورد ارزيابي قرار دهد مسابقه تايپ سريع را نيز برگزار نموده و مهارت
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 آموزان آموزش دانش عنوان فعاليت

 آموزش و تجهيز نيروي انساني عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

ش در آموز. آموزان نيز همانند آموزش معلمان از ضروريات مدارس هوشمند است آموزش دانش 

مختلف  هاي تحصيلي دورهدر . هاي آنها صورت گيرد آموزان بايد ارزيابي دقيقي از سطح مهارت دانش

 دوره تحصيليبه عنوان مثال در . هاي متفاوتي را داشته باشند آموزان مهارت تحصيلي ممكن است دانش

ا دارند و ممكن است با هاي ابتدايي كار با رايانه ر آموزان مهارت دبيرستان تعداد قابل توجهي از دانش

 . هاي محدودي بتوان آنها را به سطح آمادگي مورد نياز رساند آموزش

 

 راهنماهاي اجرا

 

هاي پايه كار با رايانه تسلط  آموزان بايد براي فعاليت در مدرسه هوشمند نسبت به  مهارت دانش −

ه صورت گرفته و يا در تواند در محيط مدرس هاي آنها مي آموزش و ارتقاي مهارت. داشته باشند

آموزان براي  سازي دانش بهتر است در آماده. هاي آموزشي شركت كنند خارج از مدرسه در دوره

مندتر و با  آموزان عالقه مدارس هوشمند به صورت فاز به فاز عمل نموده و فرآيند آموزش از دانش

 .تر آغاز گردد انگيزه

هاي  عالوه بر برگزاري دوره. انگليسي مسلط باشند آموزان مدارس هوشمند نيز بايد به زبان دانش −

آموزان با استفاده  هاي درس، فضايي فراهم شود تا معلم و دانش آموزش زبان انگليسي، بايد در كالس

ي امحتو. هاي زبان خود بپردازند ي الكترونيكي موجود بر روي وب، به تقويت مهارتااز محتو

ي صوت، تصوير، ويديو و اافيكي متنوع متشكل از محتوهاي گر الكترونيكي بر روي وب در قالب

 .اند متن تهيه شده و عمدتاً به زبان انگليسي ارائه شده

هاي اساسي براي آموزش  يكي از اولويت. آموزان بسيار ضروري است مهارت تايپ سريع براي دانش −

مدارس هوشمند را  تواند زمان انجام امور تايپ سريع مي. آموزان، فراگيري تايپ سريع است دانش

تواند رقابت براي فراگيري اين مهارت را در  برگزاري مسابقات تايپ سريع مي. بسيار تسريع نمايد

 .آموزان افزايش دهد دانش
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 سازي اولياء آموزش و فرهنگ عنوان فعاليت

 آموزش و تجهيز نيروي انساني عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

اندازي پروژه مدارس هوشمند  سازي در امر راه بسترهاي مهم فرهنگ زا آموزان يكي آموزش اولياء دانش

توانند در امر استفاده بهينه از خدمات مدارس  آموزان تنها با پشتوانه صحيح والدين مي باشد زيرا دانش مي

ء شخصا تحت آموزش در زمينه   از طرفي تا زماني كه اوليا. هاي الزمه را كسب نمايند هوشمند، موفقيت

توانند واقعيت اين مدل آموزش را درك كرده و در امر پيشبرد آن كوشا  خدمات كامپيوتري قرار نگيرند، نمي

توانند به عنوان مانعي بر  بلكه چنانچه اهميت اين مسئله توسط والدين به درستي درك نشود، والدين مي. باشند

 .سر راه پيشرفت اين سيستم عمل نمايند

 

 راهنماهاي اجرا

 

زش بهتر است در محيط مدرسه باشد زيرا الزم است كه اولياء با محيط آموزشي الكترونيك آمو −

به عالوه . مدرسه شخصا آشنا شوند تا بتوانند مزاياي اين سيستم آموزشي را به درستي درك نمايند

ها را حس نموده و  توانند كمبود گيرند مي وقتي والدين در محيط الكترونيكي مدرسه قرار مي

 .رسان و پشتيبان مدرسه از لحاظ مالي و همفكري باشند ييار

اموزان  هاي كامپيوتري دانش ء بهتر است در سطح آموزش هاي در نظر گرفته شده براي اوليا آموزش −

آموزان در مواردي براي استفاده از خدمات الكترونيكي مدارس دچار مشكل  باشد تا چنانچه دانش

 .دون نياز به مدرسه مشكالت خود را حل نمايندشدند بتوانند با مشورت اولياء ب

  هاي اولياء بهتر است از سطوح پايه و كاربردي كامپيوتر آغاز شود و چنانچه با استقبال اوليا آموزش −

 .تواند تا سطح پيشرفته نيز ادامه داشته باشد روبرو گشت، مي
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 ي موجودابررسي، ارزيابي و بكارگيري محتو عنوان فعاليت

 اسازي محتو آماده ن فازعنوا

 شرح فعاليت

 

شوند كه  وقتي ارائه مي ابا توجه به دريافت نظرات مسئولين و معلمين مدارس بهترين نتايج توليد محتو

مهم نيست اما نظر  اي توليد شده با مشورت مستقيم معلمين انجام شود، البته محل توليد اين محتوامحتو

بهينه نمودن اين مدل آموزش، ضروري بوده و يكي از اصول اساسي  ظورمنكارشناسي معلمين و مسئولين به 

 . باشد مي ابراي توليد محتو

 

 راهنماهاي اجرا

 

اي حداكثر استفاده  هاي حرفه ي موجود ايجاد شده توسط سازمان، ساير مدارس و شركتااز محتو −

 . صورت پذيرد

د شده در هر درس توسط سازمان ي تولياگردد مدارس حداقل يك نمونه از محتو پيشنهاد مي −

با استانداردهاي الزمه در اين زمينه  اآموزش و پرورش را داشته باشند تا معلمان با مشاهده اين محتو

ي ارا نداشته باشد بتواند با استفاده از محتو ابيشتر آشنا شوند و چنانچه معلمي امكان توليد محتو

 .آموزان خود عقب نيافتد انشآموزشي آموزش و پرورش از آموزش الكترونيكي د

 . افزارهاي آموزشي موجود صورت گيرد حداكثر استفاده از نرم  −

بايد مشخص شود كه در مراحل نخستين براي چه . مشخص گردد ابندي براي توليد محتو اولويت −

حتي اگر مباحث يا . ي توليد شده بايد در چه سطحي باشداتوليد شود و محتو اهايي بايد محتو درس

هاي خاصي براي آموزش در هر درس داراي ارجحيت بيشتري باشند، بايد بر روي اين مباحث  فصل

 .مانور بيشتري داده شود
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 اتوليد محتو عنوان فعاليت

 اسازي محتو آماده عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

مدارس يا  تواند توسط آموزش پرورش، معلمان ي الكترونيكي مورد استفاده در مدارس هوشمند ميامحتو

تواند معايب و مزاياي خود را  هاي توليد شده مي اهر كدام از اين محتو. هاي خصوصي توليد شود شركت

طور عمومي  ي توليد شده در سازمان آموزش و پرورش استانداردهاي الزمه را داشته اما بهامحتو. داشته باشد

توانند با توجه به شناختي كه از  لمان ميگردد در حالي كه مع اموزان در سطح متوسط تهيه مي براي دانش

 .را براي آنها تهيه نمايند اي الكترونيكي الزمآموزان خود دارند، محتو وضعيت دانش
 

 راهنماهاي اجرا

 

اين استانداردها بايد از طرف آموزش و . باشد ابراساس استانداردهاي مرسوم توليد محتو اتوليد محتو −

تنداتي در اختيار مدارس قرار گيرند تا معلمين نيز با توجه پرورش مشخص شوند و به صورت مس

 .بپردازند ابه همين استانداردها به توليد محتو

ي ابراي مثال گذاشتن آهنگ بر روي محتو. سادگي همراه با جذابيت حفظ شود ادر توليد محتو −

تمركز و  هم خوردن باشد بلكه موجب به آموز نمي تنها داراي جذابيتي براي دانش  درسي نه

را  اي آموزشي جذابيت الزمشود كه محتو در اين موارد توصيه مي. شود آموز مي پرتي دانش حواس

ي آموزشي، بايد اداشته باشد اما از تجمالتي كه هيچ تناسبي با امور آموزشي ندارند در توليد محتو

 .جلوگيري شود

حفظ اصول درس  ين تمرين عالوه بري درسي بايد با تعدادي تمرين همراه باشد كه ااحتماً هر محتو −

ي الكترونيكي در امر اآموز تمايل بيشتري براي استفاده از اين محتو بوده تا دانش داراي جذابيت الزم

 .آموزش داشته باشد

تواند بر جذابيت درس افزوده  ي توليد شده مياهاي آموزشي الكترونيكي در اين محتو گذاشتن بازي −

 .االتر ببردآموزان را ب و اشتياق دانش

معلمين در اجبار توليد قرار نگيرند و اين امر اختياري انجام شود چون ا ، بهتر است براي توليد محتو −

را نداشته و  ااين امكان وجود دارد كه معلم مورد نظر وقت كافي يا دانش مورد نظر براي توليد محتو

را دارند اما نظرات كارشناسانه  احتواين امر را در اختيار افرادي قرار دهد كه وقت و دانش توليد م

 .ي توليد شده ضعف فراواني در امر آموزش خواهد داشتارو محتو از اين .باشند معلمين را دارا نمي

. انجام شود Powerpointافزارهاي عمومي و ساده مانند  بهتر است با استفاده از نرم اتوليد محتو −

ستلزم صرف زمان زيادي از سوي معلمين است و ممكن اي و پيچيده م افزارهاي حرفه استفاده از نرم

افزارها نيز در كوتاه مدت محقق  عالوه بر اينكه تسلط به اين نرم. است حتي آنها را نيز خسته كند
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 اتوليد محتو عنوان فعاليت

 .شود نمي
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 اي هاي مبتني بر محتواي چندرسانه ريزي و برگزاري كالس برنامه عنوان فعاليت

 اي ي چندرسانهامبتني بر محتو هاي آموزشي برگزاري كالس عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

باشد كه با  ي الكترونيكي مياهاي آموزشي براساس محتو س يكي از اصول اصلي مدارس هوشمند تشكيل كال

گيري آموزش و پرورش،  با توجه به تصميم. شود بندي مدارس ساعات آنها مشخص مي توجه به نوع و رتبه

ي الكترونيكي برگزار اچند ساعت درسي يك ساعت  درس با محتو ازاي  هر مدارس هوشمند بايد به 

كه (.تواند درون سايت الكترونيكي يا در كالس مخصوص با ويدئو پروژكتور ارائه شود نمايند؛ كه مي

 .)كالس چند رسانه اي ناميده مي شود" اصطالحا

 

 راهنماهاي اجرا

 

بايد چند ساعت درس محتواي  مدارس بايد دقيقاً مشخص كنند كه در هر ماه هر كالس −

البته با توجه به واحد هر درس ميزان ساعات آموزش الكترونيكي متفاوت . الكترونيكي داشته باشد

هاي  اي منسجم براي برگزاري كالس ترين امر در اين زمينه داشتن برنامه اما مهم .باشد مي

 .باشد الكترونيكي مي

ها حتماً  شي از طريق محتواي الكترونيكي بايد اولويتهاي آموز ريزي براي ايجاد كالس در برنامه −

ي امشخص شود به اين معني كه كدام درس در هر پايه داراي ارجحيت بيشتري براي تهيه محتو

عالوه در هر درس نيز  به. قرار گيرد اباشد كه بايد در صدر برنامه توليد محتو الكترونيكي مي

باشند كه براساس نمره يا  به ديگر مبحث مييكسري مباحث داراي ارجحيت باالتري نسبت 

 .بايد در نظر گرفته شوند اشوند كه در امر توليد محتو سختي و دشواري هر بخش مشخص مي

ها چه  اين ارزشيابي. انجام شود هاي الزم كترونيكي بايد ارزشيابيبراي تهيه و توليد محتواي ال −

رات نظرات يانجام شود تا ميزان تغيبايد  او چه پس از توليد محتو اپيش از توليد محتو

 .آموزان و معلمين در زمينه توليد محتواي الكترونيكي در درس مورد نظر مشخص شود دانش

در هر زمينه درسي نظر دو يا چند كارشناس ديگر در زمينه  اشود پس از توليد محتو پيشنهاد مي −

 اچنانچه كم و كاستي در محتوپرسيده شود تا  ادرس مورد نظر و همچنين در زمينه توليد محتو

 .توليد شده وجود داشت اين نظرات بتوانند مشكالت را برطرف نمايد

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٨٠صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 مديريت يادگيري تحت وب  هاي الكترونيكي از طريق سيستم برگزاري آموزش عنوان فعاليت

 اي ي چندرسانهاهاي آموزشي مبتني بر محتو برگزاري كالس عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

هاي درسي را  هاي فيزيكي، برخي از كالس توانند عالوه بر روش پيشرفته مدارس هوشمند مي در حالت

  هاي رفع اشكال و فوق برنامه ها عمدتاً كالس اين كالس. نيز به صورت الكترونيكي برگزار نمايند

دگيري را توانند فرآيند ياددهي يا آموزان با حضور در سيستم مي در اين حالت معلم و دانش. باشند مي

 .استمرار بخشند

 

 راهنماهاي اجرا

 

توانند به عنوان  شود، مي آموزان اجرا مي هاي الكترونيكي كه تحت وب براي دانش ها و دوره كالس −

 .مكمل مباحث درسي مورد استفاده قرار گيرند

 آموزان در منزل تواند در ساعات خارج از مدرسه و زمان حضور دانش ها مي برگزاري اين كالس −

 .صورت گيرد

آموزان انجام  هاي اوليه توسط معلمين و دانش ها بايد پس از كسب حداقل آمادگي برگزاري اين دوره −

 .شود

دهند مشمول  معلمين در ازاي زماني كه براي پرسش و پاسخ و رفع اشكال در وب اختصاص مي −

تواند  اشكال ميشوند كه ساعات مفيد حضور معلمان در سيستم براي رفع  الزحمه مي دريافت حق

 .توسط امكانات خود سيستم محاسبه شود

هايي كه توسط معلم  شود مفاد سئواالتي كه در اين جلسات مطرح شده و همچنين پاسخ پيشنهاد مي −

سايت  هاي متني يا صوتي براي دوره كوتاهي بر روي وب آموز داده شده، به صورت فايل به دانش

مكان حضور در جلسات برخط را در زمان مورد نظر آموزان ديگري كه ا قرار گيرد تا دانش

اي كه مابين معلم و ديگر  هاي صوتي يا متني از اطالعات اضافه اند، بتوانند با دانلود اين فايل نداشته

 .موزان رد و بدل شده است مطلع گردندآ دانش

مد نظر گرفته اي  آموزان در اين جلسات برخط نمرات اضافه گردد تا براي حضور دانش پيشنهاد مي −

 .آموزان اشتياق الزم را براي شركت در اين جلسات داشته باشد شود تا دانش

آموز  آموزان قرار گيرد تا دانش برنامه اين جلسات برخط بايد توسط مدرسه يا معلم در اختيار دانش −

 .آوري نموده و در روز مقرر از معلم سئوال نمايد الت خود را جمعااشك
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 هاي الكترونيكي برگزاري آزمون عنوان فعاليت

 اي ي چندرسانهاهاي آموزشي مبتني بر محتو برگزاري كالس عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

هاي سنتي، بهترين روش  گيري در كنار آزمون در مدارس هوشمند اثبات شده است كه اين شيوه آزمون

ين سوابق مديريت مجموعه همراه طوري كه از ا باشد به جهت تاثير پذيري و تعيين اثر بخشي آموزش مي

آموزان مطلع  با معاونت آموزش و مربيان به دقت و به سرعت از نحوه آموزش و ميزان يادگيري دانش

 .شوند هنگام از نتايج آزمون خود آگاه مي طور به آموزان نيز به واسطه اين سيستم، به دانش. شوند مي

 

 راهنماهاي اجرا

هاي الكترونيكي در  تري طوري مجهز شود كه امكان برگزاري آزمونشود سايت كامپيو پيشنهاد مي −

 .اين سايت وجود داشته باشد

 .ي وجود داشته باشدردر اين مركز آزمون بايد يك سرور قوي مالتي مديا همراه با چاپگرهاي ليز −

گزاري حي سئواالت گوناگون و براهاي الكترونيكي بايد امكان طر افزارهاي برگزار كننده آزمون نرم −

. هاي مختلف به صورت تستي، سئوال و پاسخ ضربدري، جاخالي و تشريحي را دارا باشد آزمون

تستي مورد نظر خود را از   سئواالتها نمونه  مستقل از شركت در آزمونبه عالوه كاربر بايد بتواند 

به  يآموز هر دانش ينوع آزمون برا نيا .اين سيستم انتخاب كرده و مشاهده نمايد سئواالتبانك 

را  ي، آزمونسئواالتاز مخزن بانک  کيبه صورت اتومات ستميس. شود يم يصورت جداگانه طراح

آموزان  دانش. دهد يدانش آموز قرار م اريکند و در اخت يم يدانش آموز طراح يازهايبا توجه به ن

 يرهغموضوع و  ،يکتاب درس ،يليآزمون خود را برحسب رشته، سال تحص سئواالتتوانند  يم

و  حيصح يتوانند به نمره امتحان، جوابها يدانش آموزان پس از شرکت در آزمون م. انتخاب کنند

 .داشته باشند يدسترس سئواالت يحيتشر
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 ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف عنوان فعاليت

 ارزيابي و سنجش عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

تواند ياري رسان مديران و مسئولين باشد تا معلوم نمايد  ه مييابي به اهداف در هر مرحل ارزيابي ميزان دست

انداز  دهد يا از اهدافي كه در چشم د ادامه ميوكه آيا پروژه مدارس هوشمند در جهت مناسبي به فعاليت خ

پذير  تعيين شده است به دور افتاده و اين امر تنها با ارزيابي عملكردهاي كنوني مدارس هوشمند امكان

 .دخواهد بو

 

 راهنماهاي اجرا

براي مشخص شدن ميزان دستيابي به اهداف ابتدا بايد مسئولين مشخص نمايند كه از ايجاد مدارس  −

هايي كه در  باشد؟ فعاليت هوشمند چه هدفي دارند؟ و در حال حاضر حركت پروژه در چه جهتي مي

 شود چيست؟ حال حاضر در مدرسه اجرا مي

 گيري و جهت ذاريگ شود با هدف كه در حال حاضر دنبال ميبايد مشخص شود كه آيا اهدافي  −

 .باشد يا خير مدرسه در يك سمت مي

چنانچه مدرسه از هدف مورد نظر دور شده، بايد مشخص شود كه براي رسيدن به هدف اصلي دقيقاً  −

 .هايي نبايد انجام شود هايي انجام شود و چه فعاليت بايد چه فعاليت

ريزي كامل و منسجمي  برنامه باشد مد نظر مدرسه مي رسيدن به هدفي کهدر مرحله بعد بايد براي  −

براي  هاي ديگري که و ايده شدهنکات کليدي که در قسمت قبل عنوان شد استفاده . انجام شود

 . قرار گيردآيد نيز مدنظر  به نظر موثر مي مدرسه رسيدن به هدف

 . ستاها  يدر استراتژ بيحفظ نظم، تمرکز و ترت یچالش اصل −
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 بازنگري برنامه عنوان فعاليت

 ارزيابي و سنجش عنوان فاز

 شرح فعاليت

 

بار توسط مسئولين مورد بازنگري قرار گيرد تا اوال  هر برنامه موفقي نيز نياز دارد كه هر چند وقت يك

ت زمان مشخص شود كه وضعيت كنوني اجراي برنامه چقدر با اهداف اصلي فاصله دارد ثانياً در طول مد

رات جديدي بنمايد و شايد اهداف ياين امكان وجود دارد كه امكانات و يا محيط و وضعيت مدرسه تغي

رو بهتر است تا اهداف پيشين تغييراتي بنمايند تا  از اين .پيشين در اين مرحله قابليت اجرايي را نداشته باشند

ژه با انتظارات مدرسه هوشمند پيشرفت هم بودجه در زمينه مناسبي خرج شود و هم بدون كم و كاست پرو

 .نمايد

 

 راهنماهاي اجرا

 

هاي مدارس هوشمند زمان مناسبي در هر مدرسه  شود كه مسئولين براي اجراي برنامه پيشنهاد مي −

براي رسيدن به موفقيت در اين  .طور مداوم زير نظر داشته باشند تعيين نمايند و روند كار را به

د در زمان اجراي پروژه از متخصصين و كارشناسان اين امر كمك گرفته  و ها مسئولين باي برنامه

 .اندازي پروژه مدارس هوشمند تهيه نمايند را براي اجراي بهينه اهداف راه يمحيط مناسب

كه چند درصد اهداف پيشين پروژه در حال حاضر قابل اجرا  بررسي اهداف پيشين پروژه و اين −

 .باشد مي
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 دارس هوشمندساختار اجرايي م .٦

هاي جديدي را فرا  آموزان بايد مهارت آموزان و اولياي دانش ، مدير مدرسه، معلمين، دانشمدارس هوشمنددر 

وظايف و مسئوليت هريك از افراد مرتبط با مدرسه  جا در اين. هاي جديدي را ايفا نمايند گرفته و نقش

 .هوشمند بيان شده است

 

 مدير مدرسه هوشمند فرد

 :فشرح وظاي

 ريزي براي هوشمندسازي مدرسه گذاري و برنامه هدف �

 تعيين امكانات و تجهيزات مورد نياز مدرسه براي هوشمند شدن �

 هماهنگي و تعامل با منطقه براي پيشبرد امور مدرسه هوشمند �

منطقه و كارشناسان و مديران مدرسه هوشمند سازمان براي  ITارتباط مستمر با كارشناس  �

 اي سازمان در حوزه هوشمندسازي مدارسه اطالع از برنامه

 رايزني براي تجهيز مدرسه به امكانات و تجهيزات مورد نياز از منابع مختلف �

 تشويق معلمين مدرسه به مشاركت فعال در هوشمندسازي مدرسه �

 براي حضور فعال و پيگيري امور مدرسه هوشمند ءآموزان و اوليا تشويق دانش �

 ريزي و تعامل براي رفع آنها هوشمندسازي مدرسه و برنامه شناسايي مشكالت موجود در مسير �

 آموزان هاي آموزشي رايانه معلمين و دانش ريزي براي برگزاري كالس برنامه �

آموزان و تعامل با آنها در خصوص امور آموزشي و تربيتي  ارتباط مستمر با اولياي دانش �

 آموزان به صورت الكترونيكي دانش
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 دارسم ITكارشناسان  فرد

 :شرح وظايف

افزاري مدارس  افزاري و نرم رساني و نصب و استقرار سخت روزشتيباني، شناسايي و رفع عيب، بپ �

 هوشمند

 اندازي، تنظيم و مديريت شبكه محلي در مدارس هوشمند راه �

 تنظيم، برقراري ارتباط و مديريت دسترسي مدارس هوشمند به اينترنت �

هاي سازمان، منطقه  ها و سياست هوشمند براساس دستورالعمل هاي امنيتي در مدرسه تنظيم سياست �

هاي كنترل دسترسي،  و مدرسه و مديريت امنيت اطالعات در سطح مدرسه با استفاده از مكانيزم

 ويروس رساني آنتي روزمنابع اطالعاتي مدرسه، نصب و ب محافظت از

هاي  ان و تنظيم سياستمديريت كاربران در سطح مدرسه با استقرار سيستم مديريت كاربر �

 گيري از منابع اطالعاتي مدرسه بهره

 آموزان آموزش و رفع اشكال معلمين و دانش �

 اندازي و پشتيباني سرور اصلي مدرسه ، راه تنظيم �

 گيري مستمر از منابع اطالعاتي مدرسه نظارت بر فرآيند پشتيبان �

 روزرساني آن در صورت نياز نگهداري پورتال مدرسه و به �

 هاي مدرسه ي ارتباط با پيمانكاران و مشاورين و ارائه درخواستبرقرار �

 مناطق و هماهنگي فني و عملياتي با آنها ITارتباط با كارشناسان  �

اي و توليد اجزاي گرافيكي براي استفاده در پورتال مدرسه و  افزارهاي گرافيك رايانه تسلط به نرم �

 ي الكترونيكي امحتو
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 ندمعلمان مدرسه هوشم فرد

 :شرح وظايف

هاي ضمن خدمت، استفاده از  هاي كار با رايانه و اينترنت از طريق شركت در كالس مهارت  تقويت �

 هاي شخصي خودآموزها و تمرين

ي الكترونيكي مناسب و منطبق با طرح و برنامه درسي و بكارگيري آنها در فرآيند اشناسايي محتو �

 ياددهي يادگيري

 ورد نياز در صورت ضرورت با استفاده از ابزارهاي عموميي الكترونيكي ماتوليد محتو �

 هاي كار با رايانه آنها  آموزان و تقويت مهارت هاي دانش شناسايي مهارت �

 هاي پايه از جمله تايپ سريع و زبان انگليسي آموزان به تقويت مهارت تشويق دانش �

 ي الكترونيكي مناسب بر روي شبكه اينترنتاجستجو و يافتن محتو �

 ي الكترونيكي در برنامه درسياريزي براي استفاده از محتو امهبرن �

آموزان با استفاده از اين  هاي دانش ها و آموخته هاي الكترونيكي و سنجش مهارت ن طراحي آزمو �

 ها آزمون

 آموزان و پيگيري امور آموزشي و تربيتي آنها برقراري ارتباط الكترونيكي با اولياي دانش �

ي ارونيكي با ساير معلمين در ساير مدارس براي انتقال تجربيات و تبادل محتوبرقراري ارتباط الكت �

 الكترونيكي

 براي مفاد برنامه درسي و مفاهيم كليدي درس ااي توليد محتو همكاري با تيم حرفه �

ي الكترونيكي اافزارهاي كمك آموزشي و محتو ارائه خالقيت در روش تدريس با استفاده از نرم �

 مناسب

افزاري و اجرايي  افزاري، نرم مسئولين مدرسه براي شناسايي نيازهاي تجهيزاتي، سخت همكاري با �

 مدرسه هوشمند و رفع اين نيازها

حضور فعال بر روي پورتال مدرسه و سيستم مديريت يادگيري براي مديريت فرآيند يادگيري  �

 آموزان به صورت غير حضوري بر روي وب دانش

ها و هدايت و  آموزان براي رفع اشكال، تعميق يافته نيكي با دانشارتباط مستمر و پايدار الكترو �

 استمرار فرآيند ياددهي يادگيري به صورت مجازي

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٨٧صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 آموزان مدرسه هوشمند دانش فرد

 :شرح وظايف

 هاي كار با رايانه و اينترنت خصوصاً تايپ سريع تقويت مهارت و توانمندي �

 رك مطلبهاي زبان انگليسي خصوصاً د تقويت مهارت �

 ي الكترونيكي براي تعميق يادگيرياهمراهي با معلمان در خصوص استفاده از محتو �

 هاي گروهي اهتمام به تقويت قوه خالقيت، تفكر، حل مساله و همچنين اشتياق به فعاليت �

 اهتمام به يادگيري تجربي و يادگيري گروهي در راستاي تعميق مطالب درسي �

افزارهاي آموزشي و جستجوي  رمي الكترونيكي، ناري از محتوگي اختصاص وقت مناسب براي بهره �

 ي درسيامند براي فهم بهتر محتوهدف

 ي درسياتر مفاهيم به جاي حفظ كردن محتو اولويت دادن به يادگيري بهتر با درك عميق �
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 آموزان مدرسه هوشمند اولياي دانش فرد

 :شرح وظايف

 هاي پايه كار با رايانه رتآشنايي با فناوري اطالعات و تسلط به مها �

آموزان خصوصاً با استفاده  ارتباط نزديك با مدرسه هوشمند و پيگيري امور آموزشي و تربيتي دانش �

 هاي الكترونيكي از جمله پورتال مدرسه و يا تلفن همراه از كانال

ي انجام آموزان در منزل و همراهي با آنها برا شناخت دقيق نسبت به برنامه درسي و تكاليف دانش �

 تكاليف و امور يادگيري در مدرسه هوشمند

هاي نوين آموزشي خصوصاً يادگيري تجربي،  آموزان به گرايش به سمت روش تشويق دانش �

 آموزان يادگيري گروهي و كمك به پرورش قوه خالقيت دانش

 آموزان به رايانه و اينترنت در منزل فراهم نمودن حداقل امكانات دسترسي دانش �

 مدرسه براي تجهيز و فراهم نمودن امكانات مورد نياز براي هوشمندسازي مدارس همكاري با �
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 استانداردها و راهنماي فني مدرسه هوشمند .٧

هاي فني  بخش اجزاي اصلي عملياتي و فني يك مدرسه هوشمند تشريح شده و مشخصات و نيازمندي در اين

تر  ريزي و اقدام صحيح ان مدارس را در برنامهاندركار مشخصات فني مذكور مديران و دست. ذكر گرديده است

شماي كلي اجزاي فني مورد نياز در يك مدرسه هوشمند نشان  ٣در شكل . نمايد براي هوشمندسازي ياري مي

افزارهاي مورد نياز مدرسه هوشمند و در سطح  ها و نرم در يك سطح از اين شكل، سيستم. داده شده است

شايان ذكر است كه اين اجزاي فني . اند هاي اين مدارس نشان داده شده يافزارها و فناور تر سخت پايين

ها و  تر از فناوري هاي مورد نياز براي هوشمندسازي يك مدرسه بوده و امكان دارد مدارس پيشرفته حداقل

 .تر و متنوعي استفاده نمايند ابزارهاي پيشرفته
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 مدارس هوشمند شهر تهراناجزاي فني و عملياتي  .٣ شكل

 تدوين برنامه آموزشي

 تهيه محتواي آموزشي 

 ارائه محتواي آموزشي 

 مديريت منابع آموزشي

 نام و انتخاب واحد ثبت

 آموزان  ارزشيابي دانش

 مشاوره تحصيلي 

 خدمات بهداشتي و درماني

 مديريت امور انظباطي

 ارتباط با والدين

 ريزي برنامه

 نگهداري و پشتيباني

 مديريت امور مالي

 مديريت منابع انساني

 مديريت امور اداري

 امور فوق برنامه

 ريزي فناوري برنامه

 سازي فناوري ن و پيادهتامي

 آموزش فناوري

 امنيت اطالعات

 پشتيباني فني

 مديريت يادگيريسيستم 

 آزمونسيستم مديريت 

 رتال مدرسهوپ

 مديريت آموزشسيستم 

 مديريت كتابخانهسيستم 

 ي الكترونيكيامحتو

 سيستم اتوماسيون اداري آموز سيستم مديريت دانش

  سيستم امور مالي

 سيستم مديريت منابع انساني

 ويروس آنتي

  فيلترينگ

 مديريت شبكه و كاربران

 هاي هوشمند تخته

 ژكتوروپروويدئ

 ويدئوپروژكتورپرده نمايش 

 ميكروسكوپ ديجيتالي

 رايانه

 سرور

 هاي هوشمند كارت

 دستگاه حضور غياب

 ينمايشگر تلوزيون

 چاپگر

UPS 

 شبكه محلي

 اسكنر

  CCTVدوربين

 كننده تجهيزات خنك
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 مديريت يادگيريسيستم  نام سيستم

 شرح سيستم

 

افزاري است که با بوجود آوردن يک فضاي مجازي کارا و مناسب، کليه  نرم ١يادگيريسيستم مديريت 

هاي  برگزاري کالس. کند مي فراهم  برخط راامکانات الزم براي برگزاري يک کالس آموزشي بصورت 

آموزش مجازي و همچنين دارا بودن  معتبر ند تهيه و تدوين دروس با استانداردهايتحت وب نيازم

سيستم مديريت آموزش با استفاده از  .باشد سازي بستر فناوري اطالعات مي امکانات الزم جهت آماده

براي ايجاد دوره، ارائه آموزش و مديريت  سادهيك مجموعه كامل از ابزارهاي آموزش و يادگيري 

 مديريت يادگيريدر سيستم . باشد ميدر سطوح مختلف  مدارسحلي مؤثر براي  موزشي، راهدوره آ

افزاري  هاي مختلف آموزشي توسط يك تيم آموزشي به همراه يك تيم نرم ابتدا محتواي دروس گروه

. شود فراهم مي آموزان دانشآشنا با مفاهيم آموزش الكترونيكي و محتواهاي استاندارد آن، جهت 

گيرند و پس از برقراري  خود در ارتباط قرار مي علمبا م ،پس از عضويت در سيستم آموزان دانش

شده متناسب با نياز فراگير در اختيار  ها، محتواهاي آموزشي تهيه  ارتباطات اوليه و سنجش توانايي

رنت فراهم هاي درسي و آموزشي در فضاي اينت  بستري را براي ارائه دوره  يستمس. گيرد كاربر قرار مي

 . كند ارائه ميسيستم، ابزارهايي براي مديريت و كنترل اجزاي مختلف يك دوره آموزشي . آورد  مي

 

 كاركردهاي سيستم

 

 :هاي اصلي يك سيستم مديريت يادگيري عبارتند از بخش

دهد كه از طريـق وب بـا معلـم و يـا سـاير       آموزان اجازه مي اين بخش به دانش :كالس برخط �

در ايـن روش  . زمـان داشـته باشـند    ان حاضر بر روي سايت مباحثه و گفتگـوي هـم  آموز دانش

هـاي مختلفـي داشـته و بـه بحـث       توانند روي يك موضـوع خـاص، برداشـت    آموزان مي دانش

هـاي مـدارس هوشـمند اسـت کـه برنامـه        ت هاي برخط از ضـرور  شرکت در کالس. بپردازند

تواننـد   هـاي بـرخط مـي    كالس .ن ارائه خواهد شدآموزا زمانبندي آنها در ابتداي هر دوره دانش

ها معلم، به تعميق مطالب ارائه شده در  در اين كالس. هاي درسي حضوري باشند مكمل كالس

آمـوزان را در محيطـي مجـازي در خـارج از مدرسـه در       هاي حضوري پرداخته و دانش كالس

 .تر ياري نمايند خصوص يادگيري بهتر و عميق

کـه   در صـورتي . باشـد  ارزيابي گروهي مـي  ابزاريك هاي گروهي  فعاليت :هاي گروهي فعاليت �

در ايـن  . شـوند  بنـدي مـي   درسي داراي کارگاه باشد در ابتداي دوره اعالم شـده و افـراد گـروه   

                                                           
١ Learning Management System (LMS) 
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 مديريت يادگيريسيستم  نام سيستم

هـاي يكـديگر نيـز داده     آموزان امكان انجام كارهاي گروهي و ارزيـابي پـروژه   قسمت به دانش

 . شود مي

غلـط  / اي، صحيح هايي با قابليت سئواالت چندگزينه نامه درسي، آزموندر انتهاي هر بر :آزمون �

 .شوند ها تصحيح شده و نمرات آن در کارنامه ثبت مي آزمون. شود و پاسخ كوتاه طراحي مي

اين بخشـي ليسـتي از تعـاريف و اصـطالحات درسـي را در قالـب يـک        : نامه و دانشنامه واژه �

هـاي مختلفـي جسـتجو يـا      توانند در قالـب  لغات مي.  دگذار آموزان مي فرهنگ در اختيار دانش

آمـوزان در   كننـده نيازهـاي اطالعـاتي و دانشـي دانـش      دانشنامه موجود نيز تكميل. مرور شوند

اين دانشـنامه اطالعـات متنـوعي را در موضـوعات مـرتبط بـا       . هاي مختلف درسي است حوزه

 .دهد مند قرار مي آموزان عالقه برنامه درسي در اختيار دانش

يكي از مهمترين ابزارهاي سيستم مديريت يادگيري اسـت كـه گفتگوهـاي مـرتبط بـا      : انجمن �

کنندگان و يـا   تواند شامل کليه شرکت يک  انجمن مي. شود برنامه درسي در اين بخش انجام مي

نـام در يـك     بـا ثبـت  . باشـد  هاي گوناگون قابل مشاهده مـي  در قالب. گروه خاصي از آنها باشد

. كننـد  كنندگان، كپي هر ارسال جديد را در پست الكترونيكي خود دريافـت مـي   شركت انجمن،

ها شـامل   انجمن. هاي مختلف شرکت نمايند توانند در انجمن آموزان مي در صورت امکان دانش

هـا   گـاهي اوقـات شـرکت در انجمـن    . باشـد  ها مي تابلو اعالنات، انجمن خبري و ديگر انجمن

و ارتباطات انجمن  اهر انجمن معموالً يك مدير دارد كه محتو. و اعالناتالزامي است مانند تابل

 .كند را سازماندهي مي

توانند انتخابي را از ميان چنـد پاسـخ    شود که مي پرسيده مي آموزان  سئوالي از دانش: نظرسنجي �

، اجـازه   تواند به عنوان يك نظرسنجي سريع در مورد يك موضـوع  اين روش مي. تعيين نمايند

 . آوري تحقيقات، مفيد باشد رأي دادن به كالس براي تعيين درس يا جمع

آموزان را جهت ارائه يـك محتـواي ديجيتـالي و ارسـال آن بـراي معلـم متعهـد         دانش: تكليف �

تكـاليف  . شـود  تکاليف توسط معلم بررسي شده و براي آنها امتياز در نظر گرفتـه مـي  . سازد مي

نمرات تکاليف بايـد در  . باشند ها و غيره مي ها، گزارش وژهعادي شامل حل مسايل، مقاالت، پر

الزم به ذکر است که با توجه به نظر معلـم تکـاليف در يـک    . بخش كارنامه قابل مشاهده باشد

مدت زمان مشخصي قابل دسترسي و ارسال خواهند بود و در صورت تمام شدن فرجه زمـاني  

  .هد بودپذير نخوا تعيين شده، دسترسي به تکاليف امکان

. دهـد  هـا و غيـره را نمـايش مـي     تابلو اعالنات زمان شروع امتحانـات، کارگـاه   :تابلو اعالنات �

در ايـن  . نماييـد  مي فرصت بعد از ورود به سيستم، به اين بخش مراجعه  نآموزان در اولي دانش

هـاي  هـاي عمـومي و خبر   تواننـد مـتن   آموز نيز مانند معلم و يا مسئولين مدرسه مـي  تابلو دانش

مربوط به دوره و يا موضوعات جالب را براي اطالع سايرين روي تـابلو قـرار دهنـد يـا بـراي      
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 مديريت يادگيريسيستم  نام سيستم

مـثالً يـک بحـث جديـد را شـروع      . هاي خود پيغام عمومي بگذارند معلم و يا ساير همکالسي

 . آموزي از آن استفاده کنند کرده و از ديگران نظرخواهي کنند و به صورت وبالگ دانش

آموزان  توانند به صورت حضوري و بالدرنگ با ساير دانش آموزان مي معلم و دانش در اين بخش :گپ �

خصوصـاً در  . توانـد فعـال شـود    بخش گپ براي مواقع ضروري و حسـب نيـاز مـي   . در ارتباط باشند

آمـوزان   مواردي كه معلم براي رفع اشكال در محيط مجازي حاضر شده است و در نظر دارد تا با دانش

 .فتگوي دو طرفه بپردازدبه تعامل و گ

هاي خود را ثبت نموده و  آموزان سئوال و يا درخواست در بخش ارتباط با معلم، دانش: ارتباط با معلم �

معلـم ممكـن اسـت ايـن مـوارد را در كارتابـل شخصـي و يـا در پسـت          . نمايند براي معلم ارسال مي

 .الكترونيكي خود دريافت نمايد

اي، مستمر و نهايي خود را ثبت نموده و  هاي دوره لم، نتايج ارزشيابيدر اين بخش مع: نتايج امتحانات �

اين نتايج هم مربوط به امتحانـات مكتـوب و سـنتي بـوده و     . دهد آموزان قرار مي در معرض ديد دانش

 هـم اين بخش ممكن اسـت در اختيـار اوليـاء    . دهند پوشش مينيز هاي برخط را  امتحانات و ارزشيابي

 .ها بتوانند از آخرين وضعيت تحصيلي و تربيتي فرزند خود مطلع شوندقرار گرفته تا آن

هاي متداول كه عموماً در ارتبـاط   و پاسخ  در اين بخش برخي از پرسش : هاي متداول پرسش و پاسخ �

نـام، امتحانـات و غيـره اسـت ثبـت       با كاربري سيستم يا رخدادهاي عمومي مدرسه در خصوص ثبـت 

 .شود مي

ي آموزشـي و  اسازي متمركـز مسـتندات و محتـو    سيستم بايد قابليت آرشيو: مديريت مستندات �

دسترسي بـه ايـن مسـتندات براسـاس     . هاي متنوع الكترونيكي داشته باشد ارزشيابي را در قالب

آمـوزان داراي سـطوح    هاي مدرسه تنظـيم شـده و مـديران مدرسـه، معلمـين و دانـش       سياست

 .دسترسي متفاوتي هستند

ـ : تقويم آموزشي � ن تقـويم در ابتـداي هـر سـال آموزشـي تنظـيم شـده و برنامـه برگـزاري          اي

ايـن تقـويم در   . نمايـد  ها و امتحانات را مشخص مي برنامه و ارزشيابي  هاي معمول، فوق كالس

بر روي اين تقويم بايد امكان ثبت هشـدار  . گيرد آموزان و معلمين قرار مي اختيار مديران، دانش

 .خاص براي كاربران فراهم شود در خصوص فرارسيدن يك رخداد

اين بخش از سيستم به ارزيـابي عملكـرد حضـوركاربران سيسـتم از جملـه      : ارزيابي عملكرد �

در اين بخـش ميـزان سـاعات مفيـد حضـور      . پردازد آموزان مي مديران مدرسه، معلمين و دانش

گيـري   هاي زماني مشخص قابل گزارش هريك از كاربران در سيستم مشخص شده و در فاصله

 .است

 

 هاي فني سيستم ويژگي
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 مديريت يادگيريسيستم  نام سيستم

 :هاي فني سيستم مديريت يادگيري عبارتند از ويژگي

 SCORMخصوصاً  اتطابق با استانداردهاي توليد و مديريت محتو �

 RUPافزار از جمله  هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 وجود مستندات تحليل و طراحي سيستم �

 (Web Application Architecture)هاي كاربردي مبتني بر وب   راساس معماري برنامهتوليد ب �

، SQL Serverهاي مطـرح مـديريت پايگـاه داده از جملـه      توليد شده براساس يكي از سيستم �

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه هاي توسعه يكپارچه از جمل توليد شده در يكي از محيط �

و يـا   C#.Net ،VB.Net ،Javaنويسي مطرح از جمله  هاي برنامه از زبان توليد شده توسط يكي �
PHP 

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �

 به صورت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران  (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSو پروتكل  SSLبكارگيري حداقل الزامات امنيتي در توسعه سيستم از جمله  �

ها، تنظيمات سيسـتم، مـديريت    خش مديريت سيستم براي مديريت كاربران، تراكنشوجود ب �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش

زيبايي ظاهري و توليد استاندارد و منعطف سيستم براي تطابق با عاليق و ساليق كـاربران از   �

 جمله تغيير رنگ، تم و غيره

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٩٥صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 مديريت آزمون نام سيستم

 سيستمشرح 

 

با توجه به امكانات ايـن  . شود سازي دسترسي معلمان به سئواالت طراحي مي اين سيستم جهت يكپارچه

. آموزان از سئواالت يكپارچه و استاندارد استفاده نماينـد  توانند براي محك زدن دانش سيستم معلمان مي

زيرا آنها تنها با دسترسـي بـه    .دباش از ديگر امكانات اين سيستم ايجاد امكان دسترسي براي  معلمين مي

تواننـد بـه تمـامي سـئواالت نمونـه و دلخـواه         افزاري بانـك سـئواالت مـي    اينترنت يا داشتن ماژول نرم

عالوه امكان اين را داشته باشد كه سئواالت جديدي كه توسط معلمان طراحي  به  .دسترسي داشته باشند

ساز باشد تـا معلمـان    م همچنين بايد داراي بخش آزموناين سيست. شود در اختيار سايرين قرار دهند مي

اي، بلـي و خيـر و جاخـالي را     هاي مختلفي با رويكردهاي سئوال و جـواب، چنـد گزينـه    بتوانند آزمون

بخشي از بانك اطالعات سئواالت بايد در اختيـار  . طراحي كرده و به صورت الكترونيكي استفاده نمايند

هـاي خـود را    هاي گذشته دسترسي داشـته و مهـارت   وانند به سئواالت دورهآموزان قرار گيرد تا بت دانش

 .ارتقا بخشند

آزمون به روش  يبرگزار از،يها به تعداد مورد ن آن ريآزمون، چاپ کردن و تکث کي سئواالتطرح کردن 

و  نيمعلم د،يآزمون از مشکالت عمده اسات يها پس از برگزار مدت جياوراق و اعالم نتا حيتصح ،يسنت

 وترهـا، يتر شـدن اسـتفاده از کامپ   ياما امروزه با عموم .داوطلبان شرکت در آزمون است يو حت نيمدرس

تعـداد قابـل    هاي مـدارس هوشـمند،   به خصوص سايت آزمون يتوان انتظار داشت در مراکز برگزار يم

ـ  ييبا توجه بـه توانـا  توان  مي، با كمك اين سيستم. در دسترس باشد وتر،يکامپ يتوجه  وترهـا يکامپ ياالب

تـا حـد ممکـن     مـون آز کي يرا فراهم کرد تا مشکالت مذکور، کمتر و در کل، سرعت برگزار يطيشرا

 .تر شود عيسر
 

 كاركردهاي سيستم

 بندي سئواالت براساس پايه، درس و برنامه درسي امكان دسته −

 بندي و جستجوي سئوالت براساس سال طراحي دسته −

 براساس مباحث درسي بندي و جستجوي سئواالت دسته −

بندي و جستجوي سئواالت براساس درجـه سـختي و راحتـي سـئوال و معرفـي سـئواالت        دسته −

 اي مربوط به امتحانات نهايي و منطقه

 امكان امتيازدهي از طرف معلمان به سئواالت −

 امكان اضافه نمودن سئواالت جديد طراحي شده از طرف معلمان −

 موجود امكان طراحي آزمون براساس سئواالت −

 .بخش سئواالت التين كه از مدارس خارج از كشور تهيه شده است −
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 مديريت آزمون نام سيستم

ـ تعر ي نحـوه  نيـي تع ،يينهـا  سـئواالت تعداد  نييوقت، تع نييتع تيآزمون با قابل فيعرت −  في

بـه صـورت    نشيچ نييآزمون، تع سئواالت شينبودن نما ايبودن و  تصادفي نييداوطلبان، تع

هـر   يو هم بـرا  ستميس يهم برا يسيست مثل انگلچپ به را ايو  يراست به چپ مثل فارس

 غيره و ينمره منف نييآزمون، تع

 خود داوطلب ايو  ستميس ريداوطلبان توسط مد فيامکان تعر −

 و آمار و نمودارها پس از آزمون توسط داوطلب جينتا مشاهده −

از امکـان آزمـون مجـدد     يريجلـوگ از جملـه   سـتم يهرگونه تقلب در س ياز اجرا يريجلوگ −

نمـودن   Refreshاز  يريسـنج آزمـون، جلـوگ    از متوقف کردن زمـان  يريسط کاربر، جلوگتو

 غيره صفحه و

 کاربران در لحظه انتخاب در زمان آزمون يها بت انتخابث −

به هر سؤال، مشاهده  ييکاربران به هر آزمون، درصد پاسخگو ييدرصد پاسخگو دسترسي به −

 اريبسـ  يو آمـار  نـه يداوطلبان به هـر گز  ييگوپاسخ زانيتک داوطلبان، مشاهده م کارنامه تک

 آزمون راز ه يجزئ

 

 هاي فني سيستم ويژگي

 براي تبديل سريع سئواالت مكتوب به الكترونيكي OCRهاي  امكان استفاده قابليت �

 RUPافزار از جمله  هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 حي سيستموجود مستندات تحليل و طرا �

 (Web Application Architecture)هاي كاربردي مبتني بر وب   توليد براساس معماري برنامه �

، SQL Serverهاي مطـرح مـديريت پايگـاه داده از جملـه      توليد شده براساس يكي از سيستم �

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه هاي توسعه يكپارچه از جمل توليد شده در يكي از محيط �

و يـا   C#.Net ،VB.Net ،Javaنويسي مطرح از جمله  هاي برنامه ليد شده توسط يكي از زبانتو �
PHP 

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �

 به صورت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران  (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSتكل و پرو SSLبكارگيري حداقل الزامات امنيتي در توسعه سيستم از جمله  �

ها، تنظيمات سيسـتم، مـديريت    وجود بخش مديريت سيستم براي مديريت كاربران، تراكنش �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش

ظاهري و توليد استاندارد و منعطف سيستم براي تطابق با عاليق و ساليق كـاربران از   زيبايي �

 جمله تغيير رنگ، تم و غيره
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 مديريت آزمون نام سيستم

 و غيره Excel ،Wordهاي متداول از جمله  فرمت اات بامكان ارسال اطالع �

 با سيستم مديريت يادگيري و مدرسه پورتال ارتباط �

 

 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ٩٨صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 پورتال مدرسه نام سيستم

 شرح سيستم

 

در پورتال اين قابليت . پورتال، نقطه ارتباط مدرسه هوشمند با كاربران، مخاطبان و ذينفعان مدرسه است

مراجعان مدرسه بتوانند امور مختلف مرتبط با آموزش و پرورش را پيگيري  شود تا مخاطبان و فراهم مي

رساني به آنهـا را   همچنين پورتال امكان دسترسي به اطالعات مورد نياز مخاطبان و اطالع. و دنبال نمايند

نيـز  افزارهاي مدرسـه هوشـمند    ها و نرم پورتال نقطه برقراري ارتباط با ساير سيستم. نمايد نيز فراهم مي

هـاي مدرسـه هوشـمند دسترسـي داشـته و از       به نحوي كه كاربران از طريق پورتال بـه سـاير سيسـتم   . باشد مي

 .شوند ميمند  هاي آنها بهره قابليت

 

 كاركردهاي سيستم

 سيستم مديريت و نظارت فارسي داراي سلسله مراتب آموزشي −

 ها بندي عكس آلبوم عكس با امكان طبقه −

 هاي مرتبط با سايت آموزشي خصوص سايتسيستم مديريت لينك م −

 بندي موضوعي دلخواه،  امكان ارائه مطالب با دسته −

 معرفي كادر آموزشي و اداري مدرسه −

 معرفي اعضاي انجمن اولياء و مربيان −

 هاي مدرسه معرفي اهداف، امكانات و برترين −

 آموزان نام مدرسه دانش امكان ثبت −

 رساني و اخبار مدرسه سيستم اطالع −

 م نشريه الكترونيكي مدرسهسيست −

 سيستم تقويم آموزشي مدرسه −

 سيستم نظرسنجي پيشرفته با امكان تعيين افراد واجد شرايط براي شركت در نظرسنجي −

 سيستم دفترچه تلفن با امكان ارسال پيامك −

 آموزان به صورت دسته جمعي و فردي رساني پيشرفته به اولياء و دانش سيستم اطالع −

 

 يستمهاي فني س ويژگي

 RUPافزار از جمله  هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 وجود مستندات تحليل و طراحي سيستم �

 (Web Application Architecture)هاي كاربردي مبتني بر وب   توليد براساس معماري برنامه �

، SQL Serverده از جملـه  هاي مطـرح مـديريت پايگـاه دا    توليد شده براساس يكي از سيستم �
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 پورتال مدرسه نام سيستم

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه هاي توسعه يكپارچه از جمل توليد شده در يكي از محيط �

و يـا   C#.Net ،VB.Net ،Javaنويسي مطرح از جمله  هاي برنامه توليد شده توسط يكي از زبان �
PHP 

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �

 رت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران به صو (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSو پروتكل  SSLبكارگيري حداقل الزامات امنيتي در توسعه سيستم از جمله  �

ها، تنظيمات سيسـتم، مـديريت    وجود بخش مديريت سيستم براي مديريت كاربران، تراكنش �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش

يد استاندارد و منعطف سيستم براي تطابق با عاليق و ساليق كـاربران از  ظاهري و تول زيبايي �

 جمله تغيير رنگ، تم و غيره

 امكان تغيير قالب صفحات سايت �

 امكانات دوزبانه در تمام صفحات سايت �

 سازي باال پذير و قابليت سفارشي انعطاف معماري �

 ارتباط با سيستم مديريت يادگيري  �

آمـوزان جهـت ارائـه گـزارش غيبـت و حضـور        يـاب دانـش  ارتباط بـا سيسـتم حضـور و غ    �

 آموزان به اولياء دانش

 ارتباط با سيستم مديريت كتابخانه �

 ارتباط با سيستم مديريت آزمون �
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 مديريت آموزش نام سيستم

 شرح سيستم

 

 .دهد ريزي و مديريت فرآيندهاي آموزشي مدرسه را پوشش مي حوزه برنامه ، سيستم مديريت آموزش

و در كـدام كـالس    معلمـي ريزي آموزشي، بدين معنا كه هر درسي در چه زمـاني، توسـط چـه     رنامهب

در مدارسي است كه همزمـان چنـد رشـته را تحـت پوشـش خـود       تدريس شود، از جمله مسائل مهم 

در بسياري از مـوارد  . كنند مختلف تحصيلي استفاده مي هاي تحصيلي دورهدارند يا در آموزش خود از 

ها توسط مسئولين مدارس كاري  بسيار مشكل و طاقـت فرسـا بـوده و     بندي كالس ريزي و زمان برنامه

شـود امـا ايـن سيسـتم برطـرف كننـده تمـامي         موجب هدر رفتن انرژي جمعي از كاركنان مدارس مي

ريـزي آموزشـي در مـدارس     برنامـه . باشـد  هاي دبيران و معلمين مـي  مشكالت ناشي از تداخل ساعات

هـاي سـنتي،    هاي كالس چرا كه بايد عالوه بر تنظيم برنامه. اهميت خاصي برخوردار استهوشمند از 

در ايـن  . هاي ديجيتالي را نيز مشخص نمايند اي و يا كالس هاي هوشمند در سايت رايانه برنامه كالس

برنامـه نيـز ايـن      هـاي فـوق   در صـورت برگـزاري دوره  . شـود  ريزي بيشتر مـي  حالت پيچيدگي برنامه

 .تر خواهد شد يدگي افزونپيچ

 

 كاركردهاي سيستم

 آموزان ثبت ريز نمرات دانش −

 ريزي آموزشي، ذخيره و بارگذاري مجدد ايجاد فايل پروژه براي هر برنامه −

 هاي آموزشي تعريف و حذف برنامه −

 حذف و افزودن روزها و ساعات توسط كاربر −

دروس  ي، زمان برگزارهر سال در  ارائه شده يها ، گروه دروس هر رشته سرفصل فيتعر تيقابل −

 يدرس يها گروه تيظرف نييتع

توابع ديگر قابل تعريف از  و تينام بنابر سال ورود، رشته، جنس ثبت يزمانبند فيتعر تيقابل −

 طرف خود مدرسه

 ليمختلف و امکان تبد يها رشته يدروس برا يساز و معادل يدرس يها گروه حيتصح تيقابل −

 هاسال ي تمام اي يجار سالکد دروس در 

 .شود آموزان از طريق پورتال واسطه به اين سيستم فراهم مي نام براي تمامي دانش امكان ثبت −

هاي زماني توسط  پويا با قابليت حركت دروس در بين خانه ترسيم جدول زماني بطور كامالً −

 كاربر

 مشاهده برنامه هفتگي منابع آموزشي −

  كار و ليست دبيران چاپ ساعات −
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 مديريت آموزش نام سيستم

 اهي اشتغال به تحصيلصدور گو −

 صدور گواهي موقت پايان تحصيل −

 آموز دانشصدور گواهي پايان دوره كاروزي  −

 تهيه ليست حضور و غياب هر درس −
 

 هاي فني سيستم ويژگي

 RUPافزار از جمله  هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 وجود مستندات تحليل و طراحي سيستم �

 (Web Application Architecture)هاي كاربردي مبتني بر وب   براساس معماري برنامه توليد �

، SQL Serverهاي مطـرح مـديريت پايگـاه داده از جملـه      توليد شده براساس يكي از سيستم �

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه هاي توسعه يكپارچه از جمل توليد شده در يكي از محيط �

و يـا   C#.Net ،VB.Net ،Javaنويسي مطرح از جمله  هاي برنامه كي از زبانتوليد شده توسط ي �
PHP 

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �

 به صورت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران  (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSو پروتكل  SSLبكارگيري حداقل الزامات امنيتي در توسعه سيستم از جمله  �

ها، تنظيمات سيسـتم، مـديريت    بخش مديريت سيستم براي مديريت كاربران، تراكنش وجود �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش

 ارتباط با سيستم پورتال مدرسه �
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 الكترونيكيي امحتو نام سيستم

 شرح سيستم

 

هاي محيط ياددهي  بر نيازمندي مبتني ااي از ابزارهاي توليد محتو مجموعه اسيستم مديريت و توليد محتو

بـا اسـتفاده از ابزارهـاي ويـرايش مـتن،       ااي از توليـد محتـو   در حال حاضر بخش عمـده . يادگيري است

بنـابراين مـدارس   . گيـرد  سازي صـورت مـي   ابزارهاي ارائه، ابزارهاي ويرايش تصوير و ابزارهاي متحرك

نكته مهم در انتخاب ابزار مناسـب بـراي   . ستندروبرو ه اهوشمند با طيف وسيعي از ابزارهاي توليد محتو

ي الكترونيكـي در مـدارس هوشـمند در اختيـار داشـتن يـك اسـتاندارد بـومي منطبـق بـر           اتوليد محتـو 

هايي كه استاندارد مـذكور مشـخص    براساس نيازمندي. است االمللي براي توسعه محتو استانداردهاي بين

. انتخـاب نمـود   اتوان ابزار مناسب را براي توليد محتو است ميهاي كاربران   كند و منطبق بر نيازمندي مي

 .ارائه شده است اهاي يك ابزار توليد محتو ها و ويژگي در ادامه برخي از كاركرد

 

 مشخصات كاركردي

بايـد قابليـت تطبيـق بـا نيازهـاي خـاص        اهاي توليد محتـو  سيستم: خاص يازهاين با قيطبت −

تطابق با نيازها به اين معنا است كه در . آموزان را داشته باشد كاربران از جمله معلمان و دانش

آمـوزان در   هـا و نيازهـاي آموزشـي دانـش     ها، مهارت بايد توانمندي اانتخاب ابزار توليد محتو

همچنـين نيازهـاي يـاددهي هـر درس نيـز بـا       . سطح مختلف تحصيلي مورد توجه قرار گيرد

عنوان مثال نيازهاي يـاددهي درس رياضـيات بـا درس     به. هاي ابزار تطابق داشته باشد قابليت

 .علوم اجتماعي متفاوت است

سيسـتم  و محتوا دو مقوله متفـاوت هسـتند کـه در     يطراح: درس مجزا بودن محتوا و طرح −

شـود، بـه    جـاد يا يسـند رو چنانچه  از اين .شوند يم تيريمستقل از هم مد کامالً اتوليد محتو

ـ ا. ات را داردرييتغ استفاده مجدد و يتقابل يراحت و نشـر   جـاد يامکـان ا  كـاربر بـه   تيـ مز ني

توليـد شـده    اممكن است از يك جـز محتـو   .دهد يمختلف را ممسيرهاي اطالعات مشابه از 

از ايـن رو بايـد در نظـر گرفـت تـا      . شـود مختلف اسـتفاده   هاي درس  چندين بار و در طرح

حتمـاً بايـد    طـرح درس . شـود اي توليد شـده حفـظ   و اجزاي محتو استقالل بين طرح درس

ممكـن اسـت توسـط يـك توليدكننـده       اكه اجـزاي محتـو   توسط معلم تنظيم شود در صورتي

 .اي خارج از مدرسه تهيه شود حرفه

را  ميتـ  ياعضا نيامکان مبادله اطالعات ببايد  اسيستم مديريت و توليد محتو: ميدر ت ييآکار −

و  ييبـا توانـا   و معلمـان  انآمـوز  دانـش  .ار كندكاربران برقر اريمستقل از مکان و زمان در اخت

 يو رونمايند  يم نياطالعات را تضم تيفيو کبر روي پروژه فعاليت نموده خود  يها تيقابل

 نيـي به آنهـا را تع  نيريسا يعدم دسترس اي يو اجازه دسترسدارند مستندات خود کنترل  هيکل
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 الكترونيكيي امحتو نام سيستم

اي و همچنـين معلمـان و    نندگان حرفـه همچنين سيستم بايد امكان تعامل با توليدك .ديينما يم

ها و منابع محتواي موجـود و   سيستم بايد به بانك. آموزان از ساير مدارس را فراهم كند دانش

 .در دسترس نيز، ارتباط و دسترسي داشته باشد

براسـاس   ابايـد بـه راحتـي توليـد محتـو      اابزار و سيستم توليد محتو: قابل گسترش يعمارم −

هـاي   فرمـت . را پوشـش دهـد   اهاي مختلف توليد محتـو  عامل با محيطهاي مختلف و ت فرمت

 . آموزان و معلمان قابل استفاده باشد بايد به راحتي براي دانش اارائه شده براي محتو

مشـاهده،   شياستفاده از پ كاربران با: مشاهده شيبا استفاده از عملکرد پ يبصر عيکنترل سر −

ـ تول يمحتوا توانند بخواهند، مي يهر جا و هر زمان شـده را همـانطور کـه کـاربر مشـاهده       دي

را نيـز   ابـرداري از محتـو   حتي زمان بارگذاري و الگوهـاي بهـره  . يندخواهد کرد، مشاهده نما

 .بتوانند قبل از توليد نهايي كنترل كنند

 ابايـد بـا اسـتانداردهاي محتـو     اابـزار توليـد محتـو   : اتطابق با اسـتانداردهاي توليـد محتـو    −

سازگار بوده و امكـان توليـد    به راحتي SCORM ، IMS ، LOM. QTIاز جمله  الكترونيكي

هرچنـد كـه بهتـر    . آموزان فراهم نمايد براساس اين استانداردها را براي معلمان و دانش محتوا

است سازمان آموزش و پرورش شهر تهران براساس ايـن اسـتانداردها يـك اسـتاندارد بـومي      

هـاي    دورهآمـوزان در شـهر تهـران و در     اددهي يادگيري دانشبراساس نيازهاي ي اتوليد محتو

 .مختلف تحصيلي ارائه نمايد

ـ تول يـت قابلسيستم بايد : يا استفاده از عناصر چند رسانه با ايو پو يتعامل يمحتوا ديولت −  دي

ـ تول يمحتـوا  .ي را فراهم نمايـد ا چند رسانه يبا کمک ابزارها شـده بـا اسـتفاده از متـون،      دي

 .باشد يو قابل فهم م يفيتوص ر،يها و تصاو شنيميجداول، ان

 

 هاي فني ويژگي

 هاي معمول متن، تصوير، فيلم و غيره پذيري باال در پشتيباني انواع فرمت انعطاف �

 استفاده ساده در سيستم مديريت يادگيريو امكان بكارگيري  �

 هاي درسي قابليت استفاده مجدد و بكارگيري در انواع برنامه �

 كاربر يها غيير، ويرايش و تنظيم براساس نيازمنديقابليت ت �

 امعمول، متداول و در دسترس توليد محتو يتوليد شده براساس ابزارها �
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 سيستم مديريت كتابخانه نام سيستم

 شرح سيستم

 

هـاي سـنتي و مـديريت يـك      در بخش مديريت كتابخانه مدارس هوشمند با دو بعد مديريت كتابخانه

نمايد تا امـور مربـوط بـه     مديريت كتابخانه سنتي امكاناتي را فراهم مي. ي روبرو هستندكتابخانه مجاز

در ايـن حالـت مشخصـات تمـامي     . مديريت كتابخانه به صورت مكانيزه و مبتني بر وب انجـام شـود  

تواننـد از طريـق سيسـتم بـه ايـن       آموزان مي هاي موجود در مدرسه در سيستم ثبت شده و دانش كتاب

سترسي داشته و اطالعات مختلف در خصوص وجود كتاب در كتابخانه، وضعيت امانـت  مشخصات د

در اختيار داشته باشند و نسبت به رزرو يك كتـاب  را مانده از دوره امانت  دادن كتاب، مدت زمان باقي

هـاي بـه    و كتـاب   هاي موجود در كتابخانـه  مديريت كتابخانه نيز از آخرين وضعيت كتاب. اقدام نمايند

 . شوند مانت گرفته شده مطلع ميا

هاي موجود در مدرسه با استفاده از يك ابـزار توليـد كتـاب     در بخش مديريت كتابخانه مجازي، كتاب

در ايـن حالـت   . گيـرد  آموزان قرار مـي  الكترونيكي به فرمت الكترونيكي تبديل شده و در اختيار دانش

هاي مورد  توانند به صورت برخط كتاب اشته و ميآموزان از طريق اينترنت به كتابخانه دسترسي د دانش

رفتـه روبـرو    هـاي امانـت   آموزان با معضـل كتـاب   در اين حالت ديگر، دانش. نظر خود را مطالعه كنند

 . توانند به صورت همزمان يك كتاب را مطالعه نمايند نيستند، زيرا چند صد نفر مي

ديجيتـالي مـدارس از جملـه نـوار كاسـت و       تواند بـراي مـديريت منـابع    سيستم مديريت كتابخانه مي

 . فشرده نيز مورد استفاده قرار گيرد لوح

 

 كاركردهاي سيستم

 
 ثبت مشخصات عضو و كتاب هنگام تحويل كتاب به عضو ورود و  −

ها شامل اطالعاتي مانند عنوان، مولـف، ناشـر، تـاريخ انتشـار، موضـوع،       ثبت مشخصات كتاب −

 الكترونيكي كتب، مترجم، خالصه و نسخه ISBNكد

 يك عضو و يا يك كتاب تويرايش مشخصا −

ها مانند تحويل كتـب، بازگشـت كتـب، محاسـبه تـاخير و       دهي كتاب هاي امانت انجام فعاليت −

 جريمه

اي اعضـاء، تـاريخ عضـويت، تمديـد      انجام عمليات عضوگيري شامل ثبت اطالعات شناسنامه −

 عضويت، صدور كارت عضويت

 س موضوع، نويسنده، ناشر، عنوان و الفباءامكان جستجوي كتاب براسا −

 امكان جستجو از طريق وب −
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 سيستم مديريت كتابخانه نام سيستم

 نگهداري كليه سوابق عملياتي صورت گرفته −

 امكان پذيرش درخواست و رزرو كتب از طريق پورتال −

هـاي   ليست كتب به امانت گرفته شده، ليست كتبي كـه در دوره : هايي مانند امكان تهيه گزارش −

ه و بازنگشـته اسـت،   ، ليست كتبي كه به امانت گرفتـه شـد  زماني مشخص استفاده نشده است

حساب، ليست اعضاء فعال و غيرفعال، ليسـت انتظـار بـراي     حساب يا خوشليست اعضاي بد

 كتب پرطرفدار، ليست كتب پرطرفدار و كم طرفدار

 هاي الكترونيكي هاي كاغذي به كتاب امكان تبديل كتاب −

 هاي كاغذي ايجاد آرشيو كتاب −

 

 ي فني سيستمها ويژگي

 
 امكان استفاده از باركد �

 RFIDهاي  امكان استفاده از تگ �

 هاي الكترونيكي  هاي كاغذي به كتاب تبديل كتاب �

 RUPافزار از جمله  هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 وجود مستندات تحليل و طراحي سيستم �

 (Web Application Architecture)اربردي مبتني بر وب هاي ك  توليد براساس معماري برنامه �

، SQL Serverهاي مطـرح مـديريت پايگـاه داده از جملـه      توليد شده براساس يكي از سيستم �

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه هاي توسعه يكپارچه از جمل توليد شده در يكي از محيط �

و يـا   C#.Net ،VB.Net ،Javaمطرح از جمله نويسي  هاي برنامه توليد شده توسط يكي از زبان �
PHP 

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �

 به صورت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران  (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSو پروتكل  SSLبكارگيري حداقل الزامات امنيتي در توسعه سيستم از جمله  �

ها، تنظيمات سيسـتم، مـديريت    ت كاربران، تراكنشوجود بخش مديريت سيستم براي مديري �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش

 مدرسه ارتباط با سيستم مديريت يادگيري و پورتال �

 و غيره Excel ،Wordهاي متداول از جمله  امكان ارسال اطالعات به فرمت �
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 آموز سيستم مديريت دانش نام سيستم

 شرح سيستم

 

آموزان  غياب دانشو حضور، آموزش و فعاليتتمامي اطالعات مرتبط با  آموز دانشديريت سيستم م

ايـن سيسـتم كليـه امـور مربـوط       .گيرد در بر ميآموزان را  و رفت و آمد دانش اعم از مسائل رفاهي

را تحت نظارت و كنترل گرفته و عمليات مربوطه را با ايجاد امكانـات متعـدد مكـانيزه    آموزان  دانش

هـاي   اين سيستم بخش مهمي از وظايف ناظم و مدير مدرسه در كنترل رفتارهـا و فعاليـت  . نمايد مي

 .دهد آموز در مدرسه را پوشش مي دانش

آمـوزان   گيرد، اطمينان از سالمتي دانـش  يكي از مسائل مهمي كه در مدارس هوشمند مدنظر قرار مي

آموزان را در ابتـداي ورود بـه    ، دانشفرآيند خدمات بهداشتي درماني به كمك پزشك مدرسه. است

اي معاينه نموده و نتايج را در اختيـار مـديران مدرسـه و اوليـاي      مدرسه و همچنين به صورت دوره

آموزان نيز در قالب سيستم خدمات بهداشتي درمـان   پرونده پزشكي دانش .دهد آموزان قرار مي دانش

ايشان در اختيـار مسـئوالن مدرسـه و والـدين     ثبت شده و كليه اطالعات مربوط به معاينات پزشكي 

 .گيرد ايشان قرار مي

 

 كاركردهاي سيستم

 آموزان ثبت ورود و خروج دانش −

 آموزان  ساني مشخصات دانشوزرثبت و ب −

 خوان  ثبت خودكار حضور و غياب از طريق برقراري ارتباط با دستگاه كارت −

 اصالح ثبت تاخير و تعجيل به صورت دستي −

 آموزان ير و غيبت دانشثبت علل تاخ −

 تعيين و ثبت استانداردهاي حضور و غياب −

 آموزان در مدرسه نمايش وضعيت حضور يا عدم حضور دانش −

 آموزان جهت اطالع اولياء  ارسال پيام كوتاه زمان ورود و خروج دانش −

 آموزان به آدرس پست الكترونيكي اولياء ارسال گزارش حضور و غياب، تعجيل و تاخير دانش −

 آموزان دانش عملكرد  زيابيار −

 آموز ثبت امور انضباطي دانش −

 آموزان برنامه دانش  هاي پرورشي و فوق ثبت نمرات انضباطي و فعاليت −

 آموزان هاي آماري و نموداري مربوط به نمرات انضباطي دانش گزارش −

 ها از نظر انضباطي ها و بدترين  مشخص نمودن برترين −

 ارسال به والدين منظوربه  هاي انضباطي تهيه و ارسال نامه −
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 آموز سيستم مديريت دانش نام سيستم

 هاي انضباطي به پست الكترونيكي والدين ارسال نامه برايارتباط با پورتال مدرسه  −

 آموزان به صورت ماهانه معرفي برترين دانش −

 آموزان ثبت تقديرها و جوايز ارائه شده به دانش −

 آموزان ثبت و محاسبه نمره و تهيه كارنامه انضباطي دانش −

 آموز مانند رفتارهاي منفي و يا مثبت آموز شامل اعمال قابل گزارش دانش نشگزارش انضباطي دا −

هر تحصيلي فت اآموز و مشخص نمودن ميزان پيشرفت يا  مقايسه نمرات ماهانه دانش −

 آموز نسبت به ماه گذشته دانش

نسبت به سال تحصيلي فت اآموز و تشخيص ميزان پيشرفت يا  مقايسه نمرات هر سال دانش −

 گذشته

آموزان از جمله وزن، قد، سنجش قدرت بينايي در سيستم به كمك  ت اطالعات پزشكي دانشثب −

 پزشك مدرسه

 آموزان ثبت سوابق بيماري دانش −

 آموز ثبت شرايط خاص و خطرناك هر دانش −

 هاي سالمت اي و آموزش ريزي واكسيناسيون، معاينات دوره برنامه −

 ي وضعيت سالمت خطرناكآموزان دارا تنظيم هشدارهاي خاص در خصوص دانش −

آموز در مدرسه به وقوع پيوسته برحسب تاريخ  ثبت مشكالت خاصي كه در حين حضور دانش −

 اتفاق

 آموزان شده به پست الكترونيكي اولياء دانش گزارش مرحله به مرحله اطالعات ثبت −

 نامه به پست الكترونيكي اولياء جهت شركت در جلسات سالمتي مدرسه ارسال دعوت −

 آموزي آموز براساس نام يا شماره دانش جستجوي وضعيت سالمت دانشامكان  −

 آموز ها و پيشنهادهاي مربي بهداشت براي هر دانش ثبت توصيه −

 

 هاي فني سيستم ويژگي

 RUPافزار از جمله  هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 وجود مستندات تحليل و طراحي سيستم �

 (Web Application Architecture)هاي كاربردي مبتني بر وب   براساس معماري برنامه توليد �

، SQL Serverهاي مطـرح مـديريت پايگـاه داده از جملـه      توليد شده براساس يكي از سيستم �

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه هاي توسعه يكپارچه از جمل توليد شده در يكي از محيط �

و يـا   C#.Net ،VB.Net ،Javaنويسي مطرح از جمله  هاي برنامه كي از زبانتوليد شده توسط ي �
PHP 
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 آموز سيستم مديريت دانش نام سيستم

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �

 به صورت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران  (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSو پروتكل  SSLبكارگيري حداقل الزامات امنيتي در توسعه سيستم از جمله  �

ها، تنظيمات سيسـتم، مـديريت    بخش مديريت سيستم براي مديريت كاربران، تراكنش وجود �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش

 مدرسه ارتباط با سيستم مديريت يادگيري و پورتال �

 ارتباط با سيستم ارسال پيام كوتاه �

 ارتباط با پورتال مدرسه �

 خوان  هاي كارت ارتباط با سيستم �

 ا سيستم دوربينارتباط ب �

 و غيره DOC ،XLSهاي مختلف از جمله  به فرمتارسال اطالعات  �
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 سيستم اتوماسيون اداري نام سيستم

 شرح سيستم

 

توان به شفاف شدن  مزاياي زيادي را براي مدرسه به همراه دارد كه از آن جمله مي ،سيستم دبيرخانه

يگيـري توليـد، گـردش و عمليـات مربـوط بـه       و مستند شدن تعامالت اداري، مديريت، نظارت و پ

بخشي به مكتوبات، كنتـرل و   سازي، ساماندهي و انسجام مستندات و بهبود فرآيندهاي اداري، يكسان

بـه   مخاطبان مدرسـه گويي به  ي، امكان پاسخادارسازماندهي دسترسي افراد به مستندات و مكتوبات 

 .در مدرسه اشاره نمود جانبه صورت مكانيزه، سادگي استفاده و گسترش همه

 

 كاركردهاي سيستم

 كارگزيني، حكم ماموريت، حكم يادداشت، فاكس، وارده، و صادره نامه: مانند نامه انواع تعريف −

  نامه ارسال نامه، شيوه موضوع نامه، انواع ارجحيت تعريف صورتجلسه، امكان

 مكاتبه طرف حقوقي و حقيقي اشخاص و ها دستگاه تعريف −

 مكاتبه طرف هاي گروه تعريف و امكان مدرسه النمسئو تعريف −

 تلفـن  شـماره  و پسـتي  آدرس الكترونيكي، پست آدرس تعريف امكان نامه شماره قالب تعريف −

  عمومي و شخصي صورت به تقويم وجود امكان و تلفن دفتر كاربر،

 جهت نامه كننده ثبت و كننده توزيع ، گيرنده فرستنده، مشخصات وارده، ثبت نامه مشخصات ثبت −

  ارجاعات نامه، ثبت هاي رونوشت نامه، ثبت هاي پيوست نامه، ثبت فيزيكي رديابي

 نامـه  بـراي  كليـدواژه  و موضوع ذخيره و تعريف برنامه، امكان داخل در ها  نامه ويرايش و تايپ −

 مجدد تايپ عدم منظور به

  شده اسكن ورتص به ارسالي نامه تصوير ارسال سيستم، توسط فاكس طريق از نامه ارسال −

 عطف و بازگشت پيرو، از اعم مرتبط هاي نامه تعيين −

 غيره و انجام زمان كننده، ارجاع نظير آن اطالعات همراه به وظايف ثبت −

 مشـاهده  امكان و الكترونيكي كارتابل ايجاد مكاتبات، امكان گردش مختلف هاي روش پشتيباني −

 جديد مهنا دريافت اعالم مجاز، امكان افراد توسط كارتابل

 در هـا  پرونـده  گـردش  پيگيـري  و رؤيـت  و هم به مرتبط هاي نامه و كارها براي پرونده تشكيل −

 مدرسه

  كننده ارجاع طريق از كار خاتمه اعالم و شده ارجاع كارهاي به پاسخگويي −

 اقـدام  مهلـت  و تعيـين  مدرسـه  واحـدهاي  تمام در نامه يك حركت روند و وارده نامه پيگيري −

  شده ارجاع هاي پيام يا و دستورها كارها،  داخلي، وارده، امهن هر براي پاسخ

 مختلف هاي پرونده در آنها بايگاني و نامه يك از متعدد هاي كپي ايجاد −
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 سيستم اتوماسيون اداري نام سيستم

 بـه  سـريع  دسـتيابي  و دريـافتي  و ارسـالي  هـاي  نامـه  از اعـم  ها نامه شرح و موضوع جستجوي −

 ها نامه شرح در اشخاص نام آسان و سريع جستجوي نامه، مشخصات

 مكتوب و كاغذيامكان بايگاني الكترونيكي مستندات  −

 

 هاي فني سيستم ويژگي

 
 RUPافزار از جمله  هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 وجود مستندات تحليل و طراحي سيستم �

 (Web Application Architecture)هاي كاربردي مبتني بر وب   توليد براساس معماري برنامه �

، SQL Serverهاي مطـرح مـديريت پايگـاه داده از جملـه      توليد شده براساس يكي از سيستم �

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه هاي توسعه يكپارچه از جمل توليد شده در يكي از محيط �

يـا  و  C#.Net ،VB.Net ،Javaنويسي مطرح از جمله  هاي برنامه توليد شده توسط يكي از زبان �
PHP 

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �

 به صورت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران  (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSو پروتكل  SSLبكارگيري حداقل الزامات امنيتي در توسعه سيستم از جمله  �

مـديريت   ها، تنظيمات سيسـتم،  بخش مديريت سيستم براي مديريت كاربران، تراكنشوجود  �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش

 Microsoft Word شگريرايها توسط و نامه پيتا �

  Microsoft Wordمتن نامه در  يمتنوع برا يالگوها فيامکان تعر �

 ياصـل  يو حفـظ آنهـا در بانـک اطالعـات     سـتم يوارده به س يها نامه شده اسكن ريثبت تصاو �

 ستميس

 BMP، DOC،WAV ،DWG ، PDFهاي به نامه نظير قالب ل الحاق انواع مختلف فاي �

 DOC ،XLSهاي متداول از جمله  فرمت يبه تمام يآمار يها ارسال گزارش �

 Text ليدر فا يمتن يها اميپ اتيثبت محتو �

 )Log file( يستميس عيوقا هيثبت و مشاهده کل �
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 سيستم امور مالي نام سيستم

 شرح سيستم

 

ـ   هايي است كه به ز مجموعه زيرسيستمسيستم مالي، عبارت ا ه منظور پشتيباني كليه عمليات مـرتبط ب

 .شود حسابداري در مدرسه طراحي ميمالي و  امور

 

 كاركردهاي سيستم

 ها چك برگ و ها چك دسته وضعيت كنترل و تعريف بانك، و نقد هاي حساب تعريف −

 بانكي فيش نقد و چك، وجه توسط پرداخت و دريافت −

 يا و نقد پرداخت و دريافت اعالميه، مجوز، شامل پرداخت و دريافت فرآيند يگيريپ و كنترل −

 مفقودي اعالم و حقوقي اقدام بانكي، برگشت عودت، شدن، نقد چك،

 هاي دارايي استقرار محل تعريف انواعو  هاي مدرسه بانكي از حساب واريزي و برداشت ثبت −

 نقد

 موجود هاي حساب تجميع، بانكي هاي برداشت اضافه و موجودي كردن بلوكه رزرو، −

 ها آن تسويه و ها گردان تنخواه ايجاد، مدت بلند و كوتاه طلب و بدهي گيري، كنترل راس −

 دريافتي خدمات حساب صورت و سفارشات حساب صورت نهايي، مديريت حساب تسويه −

 تكراري و اي دوره هاي پرداخت سيستماتيك ها و ايجاد پرداخت تحليل و تجزيه −

 خودكار حساب صورت چك، صدور صدور و ها حساب صورت اختپرد −

  تنخواه هاي هزينه پايه جدول ها، تعريف تنخواه پرداخت و دريافت صندوق انواع تعريف −

  ها تنخواه و صندوق مجاز کاربران تعريف، تنخواه تاييد و کنترل −

  ها صندوق تفکيک به نقد وجوه گردش ارائه −

 پيگيري، صدور جهت اسناد وضعيت اي لحظه اعالم امکانموجودي،  اي لحظه اعالم امکان −

 جديد مالي سال به صندوق موجودي مكانيزه انتقال ،حسابداري اسناد

 پرداختي و دريافتي هاي سپرده اطالعات بازيابي و نگهداري ثبت، امکان −

 بستانکاري صدور سند ، بدهکاري صدور سند امکان −

  ها حساب سطوح قابليت تعريف −

  مراتبي سلسله صورت به تفصيلي سطح چندين فتعري امکان −

 آنها بندي طبقه و هزينه مراكز تعريف امکان −

  ها فعاليت و هزينه فصول و) متفرقه( عمومي هاي رديف ها، برنامه تعريف امکان −

 ها آن به مربوط اطالعات نگهداري و مختلف مراكز تعريف امکان −

 مكانيزه و دستي صورت  به سند ثبت امکان −
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 سيستم امور مالي نام سيستم

  اختتاميه و افتتاحيه سند خودكار صدور امکان −

 اسناد اي لحظه پيگيري و مختلف هاي بخش در اسناد گردش امکان −

 خودكار و خودكار نيمه دستي، صورت به بانكي مغايرت استخراج امکان −

  اسناد اسكن و بايگاني امکان −

 گروهي و منفرد صورت به  حسابداري اسناد چاپ امکان −

 )كلي صورت به يا و ها حساب مركز تفكيك به( تراز و معين ،كل دفتر چاپ تهيه و امکان −

 جاري حسابداري براي ماهانه هاي ارشگز تهيه امکان −

 هاي مدرسه حسابداري اموال و دارايي −

 آموزان  حسابداري شهريه دانش −

 

 هاي فني سيستم ويژگي

 RUPجمله  افزار از هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 وجود مستندات تحليل و طراحي سيستم �

 (Web Application Architecture)هاي كاربردي مبتني بر وب   توليد براساس معماري برنامه �

، SQL Serverهاي مطـرح مـديريت پايگـاه داده از جملـه      توليد شده براساس يكي از سيستم �

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه يكپارچه از جمل هاي توسعه توليد شده در يكي از محيط �

و يـا   C#.Net ،VB.Net ،Javaنويسي مطرح از جمله  هاي برنامه توليد شده توسط يكي از زبان �
PHP 

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �

 به صورت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران  (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSو پروتكل  SSLي در توسعه سيستم از جمله بكارگيري حداقل الزامات امنيت �

ها، تنظيمات سيسـتم، مـديريت    بخش مديريت سيستم براي مديريت كاربران، تراكنشوجود  �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش
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 سيستم مديريت منابع انساني نام سيستم

 شرح سيستم

 

منظـور پشـتيباني عمليـات     هـايي اسـت كـه بـه     سيسـتم سيستم منابع انساني، عبـارت از مجموعـه زير  

ارزيابي عملكرد، آموزش و توسعه نيروي انسـاني، امـور رفـاهي و     كاركرد، ريزي نيروي انساني، برنامه

عالوه براين، خدمات مختص مـديران مدرسـه نيـز در ايـن سيسـتم      . شود طراحي مي مدرسهبهداشتي 

 .گنجانده شده است

 

 كاركردهاي سيستم

 
  اطالعات شخصي، تحصيلي و سوابق كادر اداري و آموزشي و نيروهاي شركتي مدرسه  ثبت −

 ثبت اطالعات احكام پرسنلي كادر اداري و آموزشي مدارس −

 ها هاي موجود در مدرسه و تخصيص شرح وظايف به هريك از سمت تعيين سمت −

  احراز شرايط ثبت اطالعات −

 ادر اداري و آموزشي مدرسهثبت اطالعات ورود و خروج و محاسبه كاركرد ك −

 ثبت اطالعات ارزشيابي كادر اداري و آموزشي مدرسه −

كادر اداري هاي  و ثبت مرخصي تعريف انواع مرخصي و تعيين سقف مرخصي مجاز در سال −

 و آموزشي مدرسه

  مرخصي انواعاز  هريک به مربوط مرخصي وضعيت نمايش امکان −

كـادر اداري و آموزشـي مدرسـه و ثبـت     ت ضمن خدم آموزشي ريزي و برنامه تعريف تقويم −

 هاي ضمن خدمت اطالعات آموزش

 

 هاي فني سيستم ويژگي

 RUPافزار از جمله  هاي مطرح در زمينه توليد نرم توليد شده براساس يكي از متدولوژي �

 وجود مستندات تحليل و طراحي سيستم �

 (Web Application Architecture)هاي كاربردي مبتني بر وب   توليد براساس معماري برنامه �

، SQL Serverهاي مطـرح مـديريت پايگـاه داده از جملـه      توليد شده براساس يكي از سيستم �

mySQL  و ياOracle 

 J٢EEو يا  Net.ه هاي توسعه يكپارچه از جمل توليد شده در يكي از محيط �

و يـا   C#.Net ،VB.Net ،Javaنويسي مطرح از جمله  هاي برنامه توليد شده توسط يكي از زبان �
PHP 

 وجود مستندات تست و آزمون سيستم �
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 سيستم مديريت منابع انساني نام سيستم

 به صورت الكترونيكي و قابل دسترس براي تمامي كاربران  (Help)وجود راهنماي سيستم  �

 HTTPSو پروتكل  SSLبكارگيري حداقل الزامات امنيتي در توسعه سيستم از جمله  �

ات سيسـتم، مـديريت   ها، تنظيم بخش مديريت سيستم براي مديريت كاربران، تراكنشوجود  �

 هاي عملكرد سيستم سطوح دسترسي، دريافت گزارش

 پيام كوتاه سيستمارتباط با  �

 كاركنان ساعت کارت دستگاه با برخط ارتباط �

 اسكن، ثبت و پيوست تصاوير اسناد  �
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 آنتي ويروس نام سيستم

 شرح سيستم

 

ـ  هـا  روسيو يآشنا يه دنبال الگوهاها ب ليفا يمحتوا يبا مشاهده و بررس آنتي ويروس يافزارها رمن  اي

شـود،   يگفته مـ  Virus Signatureالگوها که به آن  نيدر صورت مشاهده ا. گردند يم ينترنتيا يها کرم

 دهنـد  يهشدار الزم را مـ  كاربربه  ايکنند و  يم يريجلوگ آن و اجرا شدن كاربر وترياز ورود آن به کامپ

 .نديدر اصالح آن نما يسع ايا حذف کنند و ر ليفا ايکه آ رنديگ يدستور م ويو از 

 

 كاركردهاي سيستم

− Demand : به يک فايل يا صـفحه اينترنتـي يـا يـک     خواهند كاربران ميبايد بتواند هنگامي که 

 .دسترسي داشته باشيد، آنرا کنترل کند پست الكترونيكي

− :Update بانـک اطالعـاتي    مشـخص هاي زماني  بايد بتواند در بازه ويروس آنتي به اين معني که

 .کند ها است را بروز ويروس (Signatures) خود که شامل الگوهاي

− Respond :رفتارهـاي منطقـي در برخـورد بـا يـک       افزار آنتي ويروس بتوانـد تمـامي   اينکه نرم

 .سازي و تميز کند و يا آنرا حذف نمايد دوباره فايل کثيف را. ويروس را از خود نشان دهد

− Check :توانند محلي براي پنهان شدن ويروس  ها از نوع مختلف را که مي اند تمام فايلبايد بتو

 .باشند را کنترل کند

− Heuristics :وجود نداشـتن الگـوي همـه     بايد با كاربران آنتي ويروس افزار به اين معني که نرم

تم با وجود آنکه مطمئن نيسـ "که  هشدار دهدكاربر ها، بتواند تشخيص خطر دهد و به  ويروس

ايـن کنتـرل نيـاز بـه آن دارد کـه      ." وجـود دارد  مسئله مشکوکي در کـامپيوتر شـما   اما احتماالً

 .برخوردار باشد از هوش بااليي آنتي ويروس افزار نرم

 

 هاي فني سيستم ويژگي

 Clientقابليت نصب بر روي سرور و پشتيباني چندين رايانه شخصي به عنوان  �

هـا از  Clientروزرسـاني سـاير    ا اتصال از طريـق اينترنـت و بـه   ب Consolروزرساني اتوماتيك  به �

 طريق سرور اصلي

 و خدمات پشتيباني (License)برداري  دارا بودن امتياز بهره �

شده بر روي رايانه، پست الكترونيكي، شناسـايي   هاي ذخيره يابي فايل امكان پشتيباني و ويروس �

 نابع اطالعاتي موجود بر روي شبكه مدرسهو كنترل تمامي م (Spyware)افزارهاي جاسوسي نرم
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 فيلترينگ نام سيستم

 شرح سيستم

 

يـک سـري از منـابع را بـراي کـاربران       هستند که دسترسي بـه افزاري  نرم  هاي فيلترهاي اينترنتي برنامه

ها كـه بـه    در مدارس برحسب نياز ممكن است دسترسي به برخي از سايت. سازند غيرمجاز ممنوع مي

هـاي مدرسـه تنظـيم     ايـن محـدوديت براسـاس سياسـت    . باشند، محدود شود مومي آزاد ميصورت ع

 .هاي خاص را داشته باشد سايت بنابراين مدرسه بايد قابليت فيلتر نمودن وب. شود مي

عـات از  و ارسال اطال نترنتيا بهي دسترس يها گردد، زمان يم که دانلود ييها ليفا نگ،يلتريبا ف توان يم

 ،مراجعـه شـده   يهـا  يتسـا  وب نـگ يتوريامکانات مان ينترنتياي لترهايف. را محدود کرد نتنتريا قيطر

را  مدت زمان صرف شده در شبکه توسط کاربري و نترنتيا يگفتگو يها ردوبدل شده در اتاق يها متن

 .كنترل نمايد

 

 كاركردهاي سيستم

  :به دو شکل عمل مينمايد فيلترينگ

 نوع فيلترينگ که براساس يک سري از کلمـات از پـيش تعيـين    در اين: لغات قياساس تطببر −

اين شـکل کـه ليسـتي از     گيرد، به نمايد، عمل تطبيق لغات صورت مي ليست عمل مي شده در

هـاي   البته تعيين ايـن کلمـات براسـاس سياسـت     .گردد کلمات ممنوعه براي فيلترينگ تهيه مي

کـه کلمـه   غيـره  ايت، جمله، عبـارت و  س وب ، آدرستناگر کاربر، م. گيرد صورت مي مدرسه

فيلترينگ کلمه مـورد نظـر را   افزار  ، نرمو آن را تايپ کند نمايد فوق را شامل گردد را جستجو

کـرده و در   سـه يمقا باشـد  مـي  از قبل تعيين شده که کلمات غير مجاز در آن موجـود  با ليست

داده  صيتشـخ  رمجـاز يغ يدسترسـ  رمجاز،ياز کلمات غ يکيبودن آن کلمه با  کسانيصورت 

 .ديانم يم يريمورد نظر جلوگ مقصد کاربر به يشده و از دسترس

و  جاز تهيـه شـده  مهاي غير در اين نوع فيلترينگ ليستي از آدرس سايت :ها بالك كردن سايت −

تـوان کـل سـايت،     مـي  در اين نـوع فيلترينـگ  . گردد براساس آن دسترسي کاربران محدود مي

هـاي مـوردنظر بايـد براسـاس      ليست سايت البته. ودنمز آن را فيلتر صفحاتي از آن و يا متني ا

 . گردد همواره بروز مدرسهشده توسط  هاي خاص تعيين سياست

 

 هاي فني سيستم ويژگي

 

 :ها و امكانات ذيل را در اختيار مدارس قرار دهد افزار فيلترينگ مناسب بايد بتواند قابليت يك نرم

ي دانلـودي  اها به وجود آورنده تعادلي مناسب مـابين ميـزان محتـو    اين برنامه: فيلترينگ موثر −

آمـوز   باشد كه امكان دانلود آن براي دانـش  كننده مواردي مي آموزان و همچنين مشخص دانش



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ١١٧صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 فيلترينگ نام سيستم

 .باشد پذير نمي امكان

هاي فيلترينگ اينترنت اين است كه بـه آسـاني قابـل     مهمترين ويژگي برنامه: سهولت استفاده −

تواننـد از ايـن موضـوع     طوري كه افراد با سطوح مختلف دانش كامپيوتر مي به استفاده هستند

 .استفاده بهينه بنمايند

هاي  افزارهاي فيلترينگ، تركيب نمودن روش هاي نرم يكي ديگر از ويژگي: الگوريتم فيلترينگ −

 .باشد مي ايپوينگ لتريو ف يديکردن کلمات کل لتري، فلتريآدرس ففيلترينگ از جمله 

افزار فيلترينگ اينترنتي بايد امكان گزارش در مورد هر آنچـه توسـط    يك نرم: رش فعاليتگزا −

انـد ماننـد چـت، تعـداد بازديـدها از هـر        هريك از اعضـا در ارتبـاط بـا اينترنـت انجـام داده     

 .هاي جستجو، ليست مكالمات و غيره را داشته باشد سايت، فعاليت وب

يكـي ديگـر از ايـن امكانـات امكـان فيلتـر       : هاي خارجي هاي فيلترينگ با زبان آشنايي برنامه −

آمـوزان   بسياري از دانـش .باشد افزار فيلترينگ مي هاي آشنا نرم نمودن يك كلمه به تمامي زبان

افـزار   كننـد كـه يـك نـرم     براي دور زدن فيلترينگ از كلمات مشابه در زبان بيگانه استفاده مي

هاي ديگر نيز آشناست دسترسي به اين كلمـه را   طور خودكار چون به زبان فيلترينگ خوب به

 .نمايد ها فيلتر مي در تمامي زبان

افزارهـا بايـد امكـان بلـوك و فيلتـر       اين نـرم : ها و بلوكه كردن آنها فيلتر نمودن تمامي پورت −

هاي بزرگ اينترنتي مانند اتاق چت، دسترسي به وب، ايميل و غيـره را داشـته    نمودن پروتكل

 .باشند
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 مديريت شبكه و كاربران ام سيستمن

 شرح سيستم

 

در مـديريت كـاربران بايـد    . هاي اصلي در مدارس هوشـمند اسـت   مديريت كاربران يكي از نيازمندي

تمامي كاربران سيستم و امكان و تجهيزات موجود در مدرسه معرفي شده و ميزان دسترسي هريـك از  

بـراين اسـاس مـديريت    . افـزاري مشـخص گـردد    نرمافزاري و  كاربران به تجهيزات و امكانات سخت

هايي را در خصوص نحـوه بكـارگيري تجهيـزات و ميـزان دسترسـي كـاربران اعـم از         مدرسه سياست

نمايد و سيستم مديريت كاربران براساس ايـن   آموزان، معلمان و كادر اداري و آموزشي تعيين مي دانش

 .نمايد ها مي ها اقدام به تنظيم دسترسي سياست

ميسـر    Active Directory، قابليت مـديريت كـاربران از طريـق    Windows Advanced Serverر محيط د

ها و بطور کلي تمـامي عناصـر    هامکان مديريت کاربران و کامپيوترها و گرو Active Directory. شود مي

تـوان مشـخص    مـي  Active Directoryهـاي   با استفاده از قابليت .کند موجود در يک شبکه را فراهم مي

يعنـي ميـزان دسترسـي آن بـه      .به چه کاري بپردازد Domainتحت کدام  رايانهبا کدام  كاربرکرد کدام 

 .منابع موجود در شبکه چه مقدار باشد و تا چه ميزان در اين کار اختيار و اجازه دسترسي دارد

افـزاري   افزاري و نـرم  ختامكان مديريت بهينه تجهيزات و امكانات س Active Directoryبا استفاده از 

همچنين وضعيت كاركرد هريك از كاربران بر روي سيستم نيز قابـل ارزيـابي و   . شود مدرسه ميسر مي

توان در يك محيط كوچك با تعداد محدود كاربر مانند مدرسـه   مي Active Directoryاز . كنترل است

 .تا يك محيط چند هزارنفري مانند يك سازمان بزرگ استفاده كرد

 

 كاركردهاي سيستم

 گذاري كاربران براساس سيستم مديريت دامنه نام −

 هاي دسترسي كاربران به صورت درختي مراتبي سياست امكان تنظيم سلسله  −

 ورود يكباره به سيستم و امكان استفاده از امكانات و تجهيزات مستقر بر روي شبكه −

 افزار و شبكه مديريت متمركز كاربران، تجهيزات، سخت −

 افزاري موجود بر روي شبكه ان توسعه تعداد كاربران، تعداد تجهيزات و سختامك −

 امكان شناسايي سريع تجهيزات موجود بر روي شبكه و وضعيت كاركردي آنها −

 افزاري مدرسه سازي و بازيابي تنظيمات شبكه و سخت امكان ذخيره −

 توماتيك توسط سيستمها به صورت ا افزارها بر روي تك تك رايانه روزرساني نرم امكان به −

 

 هاي فني سيستم ويژگي

 Windows Serverدر محـيط   Active Directoryهـاي   برداري از قابليـت  نصب، تنظيم و بهره −
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 مديريت شبكه و كاربران ام سيستمن

 ٢٠٠٨و يا  ٢٠٠٣
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 ١هاي هوشمند تخته نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

رانس کـاربرد دارد و بـا   کنفـ  يها و سالن يآموزش يها جهت استفاده در کالسهاي تعاملي  برد تيوا

،  آمـوزش  تيفيبه باال بردن ک يانيدهد کمک شا يکاربر قرار م اريکه در اخت يتوجه به امکانات متنوع

ـ نما يزمـان ممکـن مـ    نيارائه و انتقال مطالب در کمتـر  ـ وا .دي  تـا يبـا انـواع د   يکـ يبـرد الکترون  تي

 :شوند سيم ميها به دو دسته اصلي تق اين برد. شدبا يم سازگار ها پروژکتور

 يآموزش يها ها و کالسناريسم يمناسب برا ييها هوشمند دستگاه يها برد: ٢هاي تعاملي تخته −

صفحه  يبه موس از رو ازيرا بدون ن وتريکامپ نيتوان با استفاده از آن تمام فرام يباشد که م يم

. نمـود  يد نقاشـ بر يانگشت رو ايتوان با استفاده از قلم  يم نيو همچن. برد هوشمند اجرا کرد

پروژکتـور جهـت    تـا يد ويديو کيبه  ازيدستگاه ن نيباشد که جهت کار با ا يم حيالزم به توض

 .باشد يبرد هوشمند م يرو وتريکامپ ريپخش تصو

باشد کـه بـا اسـتفاده از     يارائه مطلب م يها ستميبرد از عناصر مهم در س يدستگاه کپ: ٣برد يکپ −

هـا توسـط    تواند از نوشته يبرد نوشته و سپس م يرو يمعمول کيدهنده با ماژ دستگاه ارائه نيا

تـوان بـه چنـد     يها م دستگاه نيا گريد ياياز مزا .دهد ارائهگرفته و به مخاطبان  نتيدستگاه پر

صفحه نوشته و بدون  کي يتواند بر رو يدهنده م بودن اشاره کرد که توسط آن ارائه يا هصفح

 .را ارائه دهد يگريرفته و مطالب د گريپاک کردن آن صفحه به صفحات د

 

 استانداردهاي فناوري

 USBقابليت برقراري ارتباط با رايانه از طريق  −

 Memory Stickامكان كپي مطالب بر روي  −

 بصورت متحرک دار چرخ هيپا اي واريد يرو امکان نصب بر −

 NT/XP/Vista/٩�/٩٨ Windows: برد وايتسازگار با  يها عامل ستميس −

 پذيري و حساسيت به لمس از طريق صفحه مسقابليت ل −

 روي صفحه رقابليت انجام عمليات کيبورد و ماوس با استفاده از تماس دست ب −

 صفحه مجازي و انتقال اطالعات هر نسخه به صفحه ديگر nقابليت تعريف   −

 )ميليون رنگ ٧/١٦(ها  امکان تعريف رنگ قلم  −

 هاي ويندوز شته به فونتانگليسي با قابليت تبديل دست نو OCRمجهز به  −

                                                           
١ Smart Boards 
٢ Interactive Boards 
٣ Copy Board 
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 ١هاي هوشمند تخته نام فناوري 

 بر روي کامپيوتر اسنادسازي تمام مراحل کاري  قابليت ذخيره −

 CCD  سنسور نوري برد اطالعات كپي وش خواندنر −

 برداري ن، راهنماي استفاده و بهرهك هاي رنگي، پاك دارا بودن قلم −

 PNG/BMP/JPG/TIFFهاي  به رايانه در فرمت اانتقال محتو −
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 و پروژكتورويدي نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

 يبردار لميف نيدورب ،، ويديووتريکامپ رياست که امکان انعکاس تصاو يپروژکتور دستگاه تايويديو د

پرتابـل  ريو غ رتابـل پدستگاه اغلب به دو صـورت   نيا. کند يفراهم م شيپرده نما يرا بر رو غيرهو 

ـ نظ ييها نام دستگاه امروزه با نيا. گردد يارائه م و ئپروژکتـور، ويـد   ايمـد  يپروژکتـور، مـالت   تـا يد ري

آنهـا اشـاره بـه     يگردد کـه همگـ   يم يمعرف غيره و ژكتورپرو تايپروژکتور، د يد يال س پروژکتور،

 .دستگاه مورد نظر دارد

اند كه به صورت تعـاملي بـا كـاربر ارتبـاط      در حال حاضر ويديو پروژكتورهايي به بازار عرضه شده

 ٥٠به اين صورت كه معلم با استفاده از يـك قلـم بلنـد باريـك بـه ابعـادي حـدود        . كنند برقرار مي

در ايـن حالـت دسـتورات معلـم از     . تواند بر روي تصوير ويديو پروژكتور كليك كند متر، مي سانتي

بـه  . هاي خود را با سيستم انجـام دهـد   تواند تراكنش طريق قلم مستقيماً به رايانه منتقل شده و او مي

تواند با كليك كردن بر روي تصويري كه بـر روي ديـوار نقـش بسـته اسـت يـك        مثال او مي عنوان

سـيم برقـرار    ارتباط قلم به رايانه به صورت بي. افزار را باز كرده و فرامين مختلفي را صادر نمايد نرم

م تر بـوده و بـه صـورت همزمـان هـ      اين تكنولوژي به مراتب از فناوري برد هوشمند ارزان. شود مي

  ١.نمايد قابليت برد هوشمند تعاملي و هم قابليت ويديوپروكتور را فراهم مي

 

 استانداردهاي فناوري

 . کند يدستگاه را مشخص م يلومنز بوده و قدرت نورده يکه واحد آن انس: ٢ييشدت روشنا −

 ريباشـد، تصـو   شـتر يب  nو هرچـه عـدد    دهيـ مشـخص گرد  ١:nتضاد که با نماد  اي: کنتراست −

 .شود يتر مشاهده م تر و واضح شفاف

 DLP اي LCD: ساخت يکنولوژت −

ـ بـا کـارت گراف   يو سازگار شيقابل نما يها کسليمعرف تعداد پ:  کيقدرت تفک −  يورود کي

 يوتريکامپ

 از نظر حجم و وزن يبررس:  پرتابل بودنريغ ايرتابل پ −

 کاربر ازيبا توجه به ن:  ها يو خروج يتعداد ورود −

و بـا   ييوترهايکه دستگاه با چه نوع کامپ دهد يدقت دستگاه نشان م انيکه ضمن ب ٣دقت زانيم −

ويـديوپروژکتور همـان واحـد دقـت      يهـا  واحـد دقـت دسـتگاه   . قابل انطباق است يچه دقت

                                                           
 .مراجعه كنيد www.kindermann.de سايت توانيد به وب براي كسب اطالعات بيشتر مي ١

٢ Brightness 
٣ Resolution 
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 و پروژكتورويدي نام فناوري 

دسـتگاه   شيقرار گرفته در سطح صـحنه نمـا   ١يتعداد عنصر نور يعني يوتريکامپ يها دستگاه

 VGA۴۸۰x۶۴۰ - SVGA۶۰۰x۸۰۰-XGA۱۰۲۴-SXGA۱۰۲۴x۱۲۸۰است کـه بـه صـورت    

 ابـد، يبـه دسـتگاه ويـديو پروژکتـور ارتبـاط       ديبا يکه م يوتريدقت کامپ معموالً. شود يم انيب

حالـت دقـت شـود کـه حالـت نرمـال        نيـ در ا. از آن کمتر باشد ايبرابر با دقت آن و  ديبا يم

پروژکتـور   يـديو ها و آن متفاوت بوده و همه دستگاه ٢با حالت فشرده پروژکتور دستگاه ويديو

 .هستند يدقت باالتر زانيم يدر حالت فشرده دارا

 يمبـدل انـرژ   کيـ و قلب دستگاه که در واقع  ياصل ستميعبارت است از س: ٣ساختار دستگاه −

 يهـا  گناليشـده بـه سـ    افتيدر يکيالکتر يها گناليمبدل س نيدر ا. است يبه نوران يکيالکتر

 يشـ يصحنه نما کي قيبدل شده و از طر يريصوت و طبعاً يئمر يها طول موج فيدر ط ينور

 ريسـتانه دسـتگاه بـه تصـو    آلنز در  کيوجود  ليآن به دل رياندازه تصو. گردند يم تيقابل رو

 .شود يم ليتبد شيبه پرده نما يبزرگتر

بدست آمده اسـت   ريها اندازه تصو دستگاه نيدر ا تيبا اهم ياز پارامترها يکي: ٤رياندازه تصو −

از  ياريو در بس شيبرحسب اندازه قطر صحنه نما يريتصو يها ستميس رينند ساما که معموالً

 .شود يم انيب نچيموارد بصورت ا

 

 

 

                                                           
١ Pixel 
٢ Compress 
٣ Construction 
٤ Max Image Size 
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 قابل اتصال به ويديو پروژكتور شيرده نماپ نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

ـ ت يکنفرانس و آمفـ  يها ، سالن يآموزش يها در ابعاد مختلف و متناسب با کالس شيرده نماپ اتر در سـه  ئ

 مـوت يمـراه ر ه بـه  زيموتـورا  يسـقف  شيو پرده نما يدست يسقف شينما  دار و پرده هيپا شيمدل پرده نما

اوپـک   و اورهـد  د،ي، اسـال  پروژکتور تايويديو د قيپخش شده از طر ريتصاو شيکنترل بوده و جهت نما

 تيـ فيک شيکرده و به افـزا  يريگاز رفلکس نور جلو شيپرده نما نيرفته در ساخت ا مواد بکار. باشد يم

 . دينما يکمک م ريتصاو شينما

 

 استانداردهاي فناوري

 :مختلف يها در مدل شيابعاد پرده نما −

 mm ��٢و  mm ٢٠٠، mm ١٨٠، ١�٠mmدر ابعاد  دار هيپا شينما يها پرده −

 mm ٢�٠و  mm ٢٠٠، mm ١٨٠ي در ابعاد دست يسقف شيپرده نما −

 mm ٣٠٠، mm ٢�٠، mm ٢٠٠، mm ١٨٠در ابعـاد   کنترل موتيا رب يبرق يواريد شيپرده نما −

 mm ٠٠�و 
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 نمايشگر تلويزيوني نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

اي از هريـک از نقـاط    ، اين سيسـتم نمـايش جداگانـه    کنند کار مي LCDاکثر پروژکتورها با تکنولوژي 

هريک از اين نقاط بوسيله يک سيستم هوشـمند   سازد و پذير مي  تصوير بر روي يک نمايشگر را امکان

توانند به صورت دلخواه تغيير داده شوند تا بدينوسـيله تصـوير شـفاف و     اين نقاط مي. گردد کنترل مي

کاربرد اصلي اين تکنولوژي جهت نمايش تصوير در پروژکتورهـا و مانيتورهـاي   . واضحي ايجاد گردد

آبي تفکيک کرده و سـپس   و سبز ،هاي اصلي قرمز ه رنگنور را ب LCDپروژکتورهاي . باشد مسطح مي

 .نمايد مجددا با هم ترکيب مي LCDبا هدايت آن به نمايشگرهاي 
 

 استانداردهاي فناوري

 

▪ View Angle :يتورهايعبور نور در مان ليبه دل LCD دنيد يبرا ع،يما يها ستاليکر قياز طر 

در صورت . را مشاهده کرد شينما تيوضع نيتا بهتر ستاديا توريدر مقابل مون ديبا ريتصو نيبهتر

براساس  LCD توريمان کي View Angle.افتينور کاهش خواهد  يتابناک زانيمشاهده م هيزاو رييتغ

قدرت انعطاف در مقابل حرکت در جابه جا شدن مرکز  انگريشود و ب يم يريگ درجه اندازه

استفاده  يتکنولوژ View Angleل مؤثر در از عوام يکي .است ريتصو تيفين افت کوبد شگرينما

ها در  يفناور نيدتريو باالتر از جد LCD نچيا ۱۷ يتورهايهاست، در مان کسليشده در رابطه با پ

خواهد شد اما در  ديد هيزاو شيشود که موجب افزا ياستفاده م ريصفحه تصو کسليارتباط با پ

ارزان  يها از پانل ييکنندگان نها استفاده متيقآوردن  نيائپ ليکوچک تر به دل زيبا سا يتورهايمان

 .شود يم ديد هيشود که موجب کاهش زاو يتر استفاده م متيق

▪ Brightness :کند،  يم انيشود را ب يساطع م توريکه از صفحه مون ينور زانيپارامتر حداکثر م نيا

 .هستند cd/m۲ ۲۵۰معادل  Brightness يدارا LCD يتورهاياکثر مون

▪ Contrast :توريرا که مان يشکل نيتر رهيو ت ديرنگ سف نيشتريب نيپارامتر تفاوت ب نيا LCD  قادر

از  شتريب ياعداد اياست و  ۴۰۰: ۱ حالت نيدهد که بهتر يم شينما را باشد  ياز آن م يبانيبه پشت

 .ستين نيا

▪ Native Resolution :يتورهاياستفاده مان ليبه دل LCD  يبر سلول برامشتمل  سيماتر کياز 

 ينيب شيپ تورهايدر مان ريتصو تيفيک نيداشتن بهتر يثابت برا Resolution کي ر،يتصاو شينما

بزرگتر  يتورهايمان يو برا ۱۰۲۴* ۷۶۸معادل  نچيپانزده ا يتورهايعدد در مان نيشده است که ا

 .باشد يم ۱۲۸۰* ۱۰۲۴
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 ميكروسكوپ ديجيتالي نام فناوري 

 يهاي فناور كاركرد

 

 دهيـ گرد يبـه بـازار معرفـ    يباشد که به تـازگ  يم ديجد يها ياز تکنولوژ يکي تاليجيد کروسکوپيم

 يهـا  شـگاه يآزما ،يمراکز آموزشـ  ،يدانشگاه ،يقاتيو تحق يچون مراکز علم يعيوس يکاربردها .است

 هـا،  ابخانـه کت هـا،  مـوزه  پوسـت و مـو،   مراکـز  شناسـان،  باستان محققان، ان،يدانشجو د،ياسات ، يقاتيتحق

و  يپزشــک اهيــگ ،ينســاج ،يطــال و جواهرســاز چــاپ، صــنعت ت،يــفيو کنتــرل ک ديــتول تيريمــد

 يا گوشـه  گـر يد اريو موارد بس يکيالکترون يها شگاهيآزما ،يشناس تيو هو يجعل اسناد ،يشناس حشره

نمـايش  اين ميكروسكوپ امكان ارائه برروي پرده  .دهند يرا شکل م ديمحصول جد نيا ياز کاربردها

آمـوزان در قالـب گرافيكـي جهـت تهيـه گـزارش بـه         را فراهم كرده  و امكان تهيه اساليد براي دانش

 .سازد صورت كامپيوتري را ميسر مي

 

 استانداردهاي فناوري

 CCDسنسور  −

 اينچ ١/١.٧: اندازه سنسور  −

 )برداري برداري و فيلم در حالت عکس( برابر ٣امکان بزرگنمايي اپتيکال تا  −

 برابر ٦نمايي بر روي تصاوير تا  ان بزرگامک −

 Fps ٣٠تعداد فريم تصويربرداري در هر ثانيه  −

 USBها به کامپيوتر توسط پورت  انتقال عکس −

 به صورت زنده AVانتقال تصاوير به تلويزيون توسط پورت  −

 به صورت زنده USBانتقال تصاوير به کامپيوتر توسط پورت  −

 )ياز به کامپيوترن بدون (قابليت اتصال مستقيم به چاپگر  −

 داراي حافظه داخلي −

 نمايش تصاوير بر روي دستگاه −

 داراي تقويت کننده طيف نوري براي بهبود کيفيت تصاوير −

 تنظيم نور خودكار و دستي −

 تنظيم شفافيت خودكار و دستي −

 بر روي چند نقطه بزرگنماييتوانايي  −
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 هاي هوشمند كارت نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

تراشـه در آن کـار    کيـ کـه   يکيپالست ياعتبار يها به کارت هيکارت هوشمند از نظر اندازه شب کي

بـه   ليآن را تبـد  ،يسينوار مغناط يتراشه در کارت به جا کيقرار دادن . باشد يگذاشته شده است م

 اارد ليـ ها به دل کارت نيا. دينما يدر مصارف گوناگون م يده سيکارت هوشمند با قدرت سرو کي

کـاربر   يو تجـار  يکنترل عملکرد بوده و فقط اطالعـات مربـوط شخصـ    تيقابل يبودن تراشه، دارا

ها را به عنوان يك عامل حضور و  در مدارس هوشمند اين كارت .دينما يرا پردازش م طيواجد شرا

ن را آمـوزا  خوان مدارس حضور دانش تواند با قرار گرفتن بر روي كارت كنند و مي غياب استفاده مي

آمـوز بـراي    تواند به عنوان كارت اعتباري دانش هاي هوشمند مي عالوه بر اين كارت. به ثبت برساند

خريد از بوفه، شارژ شهريه و استفاده از خدمات مدرسه، كارت كتابخانه، ژتـون غـذاخوري و غيـره    

 . نيز مورد استفاده قرار گيرد

 

 استانداردهاي فناوري

 

 :شوند گروه تقسيم ميهاي هوشمند به سه  کارت

o ها، بايد اتصـال فيزيکـي بـين کـارت و      براي استفاده از اين قبيل کارت: کارت هوشمند تماسي

هـاي موجـود بـرروي کـارت بـه صـورت سـريال بـه          داده. خوان برقـرار گـردد   دستگاه کارت

شود و پس از پردازش، اطالعات جديد از طريق همـان پـورت بـه روي     خوان ارسال مي کارت

عمـومي جـزو ايـن دسـته محسـوب        هـاي تلفـن   به عنوان نمونه، کـارت . شود منتقل مي کارت

بـر  ) هاي تماس محل(هاي فلزي  خراب شدن کنتاکت  ها، مشکل اصلي اين قبيل کارت. شوند مي

 . اثر عوامل خارجي نظير ضربه و شرايط فيزيکي محيط است

o خـوان   ط بـين کـارت و کـارت   هوشـمند، ارتبـا   در اين نـوع کـارت   : کارت هوشمند غيرتماسي

 RFهـاي الکترومغناطيسـي و يـا امـواج      بلکه از طريق ميدان ،شود صورت فيزيکي برقرار نمي به

هـاي کـارت قـرار داده شـده      آنتن مخصوصي بين تراشـه   براي برقراي ارتباط،. گيرد صورت مي

کاربرد اصلي ايـن  . تواند ارتباط ايجاد کند سانتيمتر، مي ٥٠هاي کم، تا حدود  است که در فاصله

ها در مواردي است که عمليات مورد نظر بايد سريع انجام گيـرد، بـه عنـوان نمونـه      قبيل کارت

ها عالوه بر سهولت استفاده،  مزيت اصلي اين قبيل کارت. هاي مترو اشاره کرد توان به کارت مي

ه به همراه آنـتن در  زيرا در اين نوع کارت، تراش ،تر و ضريب ايمني باالتر آن است عمر طوالني

 .گيرد دهندة کارت قرار مي هاي تشکيل ميان اليه

o هاي هوشمند تماسي و غيرتماسي است  اين نوع کارت ترکيبي از کارت: کارت هوشمند ترکيبي

هـا بـراي سـاخت     از ايـن نـوع کـارت   . خوان سازگار اسـت  هاي کارت که با هر دو نوع دستگاه
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 هاي هوشمند كارت نام فناوري 

 .شود هاي چندمنظوره استفاده مي کارت

 

 انواع كارت هوشمند از لحاظ تراشه عبارتند از

هاي حافظه اسـت کـه توسـط يـک سيسـتم امنيتـي        اين نوع کارت شامل واحد: کارت با حافظه −

تغييـر، نظيـر شـمارة     اطالعـات غيرقابـل   ROMدر واحد حافظة .شود افزاري محافظت مي سخت

نيـز بـراي نگهـداري     EEPROMاز واحـد حافظـة   . شود کارت و شمارة دارنده کارت ذخيره مي

شـود، بـه عنـوان مثـال      کنند، استفاده مي اطالعاتي در طول زمان يا بر اساس نياز کاربر تغيير مي

تـوان بـه    ها مي هاي اين نوع کارت از جمله کاربرد .کارت اطالعات مربوط به اعتبار باقيمانده در

 .اشاره کرد کارت تلفن همگاني، سيستم کنترل و شناسايي و مواردي از اين قبيل

هسـتند و قـدرت پـردازش     CPUهـا داراي   ايـن نـوع کـارت   : کارت هوشمند ميکرپروسسوري −

هاي نوع قبـل بيشـتر اسـت و     ها از کارت قيمت اين کارت. اطالعات و انجام محاسبات را دارند

در ادامه به نقش . هاي شناسايي و نظاير آن است کارت هاي مالي، کاربرد آنها براي ساخت کارت

 .هاي حافظه در اين نوع کارت اشاره شده است ک از واحدهري
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 حضور و غيابدستگاه  نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

آموزان امكان استفاده از دستگاه حضـور و   در برخي از مدارس هوشمند ممكن است با توجه به تعداد دانش

هاي هوشـمند و يـا اثـر انگشـت ورود و      كارت تواند با استفاده از اين دستگاه مي. غياب وجود داشته باشد

هاي بيومتريك مانند اثرانگشت در ايـن   در حال حاضر گرايش استفاده از ويژگي. خروج افراد را ثبت نمايد

مشخصـه واحـد بـه     کيـ و  اسـت  اثر انگشت هر فرد مختص به خود او. ها رو به فزوني نهاده است كارت

دو  چيهـ . استفاده کرد تيهو صيابزار تشخ ايامضاء و  کيبه عنوان  توان از آن يم رو نياز ا. ديآ يحساب م

و جـزء   قيدق ياثر انگشت مستلزم بررس صيتشخ اتيعمل ليدل ني، به همستنديهم ن هيشب قاًيدق ياثر انگشت

 يريتصـو  يبـردار  نمونه سهيمقا يگام برا نياول. اثر انگشت است يارهايها و ش يو بلند يپست امبه جزء تم

ـ ا. اسـتفاده کـرد   سـه يمقا يتوان از آن برا يانگشت است که م از اثر قابـل   يمختلفـ  يهـا  از راه ريتصـو  ني

 اتيـ و انجـام عمل  يبررسـ  يشـد، بـرا   ياز اثر انگشت نمونه بـردار  يريکه تصو يوقت .است يبردار نمونه

انگشـت  اثر  نيخاص ا يها يژگيمشخص کردن و يها برا تمياز الگور ياز مجموعه ا ديبا تيهو صيتشخ

کند که  يم رهياطالعات ذخ گاهيصورت منحصر به فرد در پابهر اثر انگشت را  ها، يژگيو نيا. استفاده شود

ـ ا Finger Print Reader .سازد يم زيثبت شده متما ياثرها گريآن را از د  مـديران مدرسـه  امکـان را بـه    ني

در  .نماينـد  ييشان شناسـا  ا اثر انگشترا ب آموزان، معلمين و كادر مدرسه دانش مدرسهدهد که در سطح  يم

ـ ترت نيشـوند، بـد   فيتعر ستميس يبار براکياز اعضاء  کيهر مشخصات است يکافاين حالت  در هـر   بي

 .تاس ييقابل شناسا ييبه کارت شناسا اجيبدون احت فردلحظه هر 

 استانداردهاي فناوري

 لمين مدرسه آموزان و مع براساس حجم تردد و تعداد دانش ثبت تردد تيقابل −

 و ثبت در حافظه خود دستگاه ياطالعات به سرور مرکز برخطانتقال  −

و به محض وصل شدن ارتباط  ي، اطالعات در حافظه دستگاه نگهدار در صورت قطع ارتباط −

 .گردد منتقل  ياطالعات به سرور مرکز نيا

 يداخل هياز منبع تغذ استفاده −

 پشتيباني از تقويم هجري شمسي و زبان فارسي −

 آنالوگ اي تاليجيساعت دستگاه بصورت د شينما −

سازي اطالعات حتي در مواقع قطع برق براي مدت  دارا بودن حافظه داخلي براي ذخيره −

 طوالني

 ها افزار مديريتي جهت دريافت، انتقال و پردازش داده دارا بودن نرم −
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  رايانه نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

 . باشند هاي شخصي مي اده در مدارس عمدتاً در گروه رايانههاي مورد استف رايانه

هـا و امكانـات    افـزار پايـه اسـتفاده از قابليـت     سخت ها اين نوع رايانه: ١هاي شخصي رايانه −

بـرداري از   معموالً مدارس در اولين قدم اقدام به خريـداري و بهـره  .  مدارس هوشمند است

هاي ماژوالر بـودن، امكـان    ابليتخصي به لحاظ قهاي ش رايانه. نمايند هاي شخصي مي رايانه

را در صـورت نيـاز    توان هريـك از قطعـات آن   روزرساني و تعميرات بااليي را دارند و ميب 

روزرسـاني  ب شـرفت فنـاوري، برخـي از قطعـات را     تعمير و يا تعويض نمود و يا اينكه با پي

هاي پردازش مبتني بر رايانه،  هاي حاصل شده در فناوري همچنين با توجه به پيشرفت. نمود

ها  اين رايانه. نمايد هاي شخصي معموالً ثابت مانده و چندان تغيير نمي قيمت تجهيزات رايانه

ها ممكن اسـت حجـم    در مقايسه با ساير رايانه. قدرت تعميرپذيري و نگهداري بااليي دارند

 . و فضاي بيشتري را اشغال كنند

ها از يك مانيتور اصلي تشـكيل   اين نوع از رايانه: ٢انبيهاي شخصي بدون تجهيزات ج رايانه −

هـاي اصـلي رايانـه از جملـه      شده است كه اين مـانيتور عـالوه بـر نمايشـگر، سـاير بخـش      

مزيت اصـلي ايـن رايانـه جمـع و     . پردازشگر و حافظه جانبي را درون خود جاي داده است

ها نيـز در دو مـدل اصـلي     انهاين راي. كنند جور بودن و فضاي محدودي است كه اشتغال مي

مدل اول عالوه بر مانيتور داراي ماوس و صفحه كليد نيز اسـت كـه بايـد بـه     . اند توليد شده

هاي شخصي بدان وصل شود، ليكن مـدل دوم تنهـا داراي يـك     صورت جداگانه مانند رايانه

رت مسـتقيم  توان به صو پذيري است كه تمام عمليات و فرامين را مي مانيتور با قابليت لمس

يكـي از عيـوب اصـلي ايـن رايانـه وابسـتگي بـه توليدكننـده و         . با لمس مانيتور انتقـال داد 

هـا براسـاس    زيـرا قطعـات اصـلي ايـن رايانـه     . روزرساني استب تقاء و نمايندگي آن براي ار

سفارش توليدكننده آن تهيه شده و ممكن است در بـازار بـه صـورت گسـترده در دسـترس      

 .نباشد

افزاري تجهيـز مـدارس    هاي كاري نيز يكي از راهكارهاي سخت ترمينال: ٣هاي كاري ترمينال −

ها با اتصال به يك پردازشگر مركزي، تنها بـه عنـوان يـك رابـط      اين ترمينال. هوشمند است

ها به صـورت متمركـز در پردازشـگر مركـزي      نمايد و تمامي پردازش افزاري عمل مي سخت

ها محدود بودن فضاي فيزيكي اشغال شـده، قابليـت    رمينالمزيت اصلي اين ت. شود انجام مي

                                                           
١ Personal Computer (PC) 
٢ Personel Computer without Case  
٣ Thin Client 
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  رايانه نام فناوري 

نگهداري باال و در اختيار قرار دادن امكانات مورد نياز كاربران براساس نيازهاي اصـلي آنهـا   

آمـوزان قـرار    به عنوان مثال يك رايانه شخصي امكانـات زيـادي را در اختيـار دانـش    . است

هـاي مدرسـه    ها و سياست ات براساس برنامهدهد كه ممكن است تنها بخشي از اين امكان مي

آمـوزان   كه يك ترمينال كاري تنها امكاناتي را در اختيار دانش مورد نياز آنها باشد، در صورتي

هـايي مناسـب اسـت كـه نيـاز بـه        ها براي محيط اين ترمينال. دهد كه بدان نياز دارند قرار مي

 .رس ندارندها در مدا هاي گسترده رايانه گيري از قابليت بهره
 

 استانداردهاي فناوري

 

االمكـان برتـرين فنـاوري موجـود در بـازار و       هـا بـراي تجهيـز مـدارس بايـد حتـي       در خريد رايانـه 

ترين قطعات را خريداري نمود، چرا كه پس از مدت چند سال استفاده از رايانه ممكـن اسـت    پيشرفته

 . حتي تعمير رايانه وجود نداشته باشد روزرساني و ياوجود از دور خارج شده و امكان بقطعات م
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 سرور نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

هاي كاربردي اصلي بر روي آن نصـب   افزارها و برنامه كه نرم اي است رايانهسرور در مدارس هوشمند 

انـه بـه   سيسـتم عامـل ايـن راي   . توانند بدان دسترسي داشته باشند ها از اين طريق مي شده و ساير رايانه

هـا و   دهد كه افراد از طريـق آن بـه رايانـه    اي است كه عالوه بر دسترسي مستقيم به آن، اجازه مي گونه

هـا مقرراتـي وجـود دارد كـه      اما براي دسترسي به اين فايـل . ها ديگر شبكه دسترسي داشته باشند فايل

زان دسترسـي افـراد بـه    نمايد كه با توجه به دستورات وي مي سرپرست شبكه اين مقررات را وضع مي

سرور همچنين نقطـه اصـلي اتصـال بـه اينترنـت و مـديريت       . شود اطالعات در هر شبكه مشخص مي

هاي باالتري نسـبت بـه سـاير     سرور مدرسه بايد از قابليت. باشد دسترسي ساير افراد به اينترنت نيز مي

 .ن حافظه جنبي برخوردار باشدها در زمينه قدرت و سرعت پردازش، ميزان حافظه جانبي و ميزا رايانه

 

 استانداردهاي فناوري
 

هاي نصب شـده بـر    در خريد سرور براي مدرسه بايد ظرفيت پردازش مورد نياز مدرسه، تعداد برنامه

. و بـرآن اسـاس خريـداري شـود     يـرد ها مورد توجه قرار گ ، تعداد كاربران و حجم پردازشآن روي 

م شود و سرور خريداري شده ظرفيت مورد نيـاز بـراي پشـتيباني    خريد سرور بايد با آينده نگري انجا

 .هاي كاربردي آتي را نيز پوشش دهد برنامه
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 چاپگر نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

بايـد مـدل مـورد نظـر را      آندر كل دو مدل چاپگر وجود دارد كه مسئولين مدارس با توجه به كارايي 

 :انتخاب نمايند

چاپگرهاي جوهر افشان با پاشيدن نقاط كوچك جـوهر در  : ان و چاپگر ليزر رنگيچاپگر جوهر افش

كه باعث بوجود آمدن تصاوير رنگي يا سياه و سـفيد و در بعضـي مواقـع    . كنند يك ورق كاغذ كار مي

با خطوط تيز ممكن است مشكل داشته  افشان چند چاپگرهاي جوهر هر. شود ي با كيفيت ميها عكاس

متني كه با آن چاپ مي شود ممكن است آن دقت الزم را نداشته باشد كـه بسـتگي بـه     باشند بنابراين

اكثر چاپگرهاي معمـول جـوهر افشـان سـه رنـگ دارنـد كـه بـراي سـاختن           .سرعت پرينت هم دارد

و در بعضي از چاپگرها بـراي سـاختن رنـگ سـياه هـم از      . هاي مختلف از آنها استفاده مي شود رنگ

شود كه باعث مصرف زياد جوهر مي شود و عالوه بر آن رنگ سـياهي كـه    مي همين سه رنگ استفاده

به اين صورت توليد مي شود يا به آبي و يا به سبز تمايل دارد كه بـراي پرينـت گـرفتن از يـك مـتن      

بـراي   CMYKتر براي پرينت رنگي چاپگر ليـزر اسـت كـه از تـونر      يك انتخاب گران .آل نيست ايده

العـاده عـالي    هاي با كيفيـت فـوق   اين چاپگرها تصاوير گرافيكي و عكس. كند يتصوير استفاده م چاپ

 تـا  ٦ ، سرعت آنها هم قابل توجه اسـت . گيرند به خوبي خطوط تيز متن را پرينت ميو  كنند چاپ مي

صفحه در يك دقيقه براي يك متن و يـك صـفحه در دقيقـه بـراي پرينـت از تصـاوير گرافيكـي و         ٨

تـرين چـاپگر ليـزري از     كـه ارزان  طـوري  بـه . گر ليزر رنگي بسيار گـران اسـت  ولي يك چاپ. ها عكس

رنگي هزينه چاپ هر برگ  يالبته در يك چاپگر ليزر. تر است ترين چاپگر جوهر افشان هم گران گران

رنگـي داشـته باشـيد بايـد در      چـاپ اگر قرار است تعداد زيادي . تر از چاپگر جوهرافشان است ارزان

 .بگيريدمه اين نكات را در نظر ه ، خريد چاپگر

يك مـتن را   يچاپگر ليزر .اساس كارشان مانند دستگاه فتوكپي است :سياه و سفيد يچاپگرهاي ليزر

با سـرعت  ، در دقيقه و براي تصاوير گرافيكي  صفحه ٨تا  ٦هاي تيز به خوبي و سرعتي برابر  با فونت

 متن بهترين انتخاب هسـتند بخصـوص اگـر    اين چاپگرها براي چاپ. كند در دقيقه چاپ مي صفحه ٢

قيمـت تمـام   . دنـ سر و كار دار تعارفمتون خط ريزتر از حد معمول يا درشت تر از حد م مسئولين با

هـم بـه   هـاي مختلـف    با اندازهوكاغذ معمولي  بر رويبراي هر صفحه بسيار ارزان است و  چاپشده 

 .دارندي قيمت مناسب عالوه بر اين. قابل استفاده استراحتي 

 

 استانداردهاي فناوري

 :را در نظر گرفت زيردر انتخاب چاپگر بايد نكات 

 سرعت چاپ براساس تعداد صفحات پرينت شده در دقيقه −



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ١٣٤صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 چاپگر نام فناوري 

 كيفيت و وضوح چاپ −

 هاي چاپ هزينه و تعداد كارتريج −

 ها امكان شارژ شدن مجدد كارتريچ −

 دسترسي به خدمات پشتيباني فني  −

 ت قابل پرينت توسط كارتريجطول عمر مفيد و تعداد صفحا −

 حافظه داخلي چاپگر −

 سايز كاغذ قابل استفاده در چاپگر −

 هاي مختلف سازگاري با سيستم عامل −
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 UPS نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 
١UPS در حقيقـت   .منبع تغذيه غيرقابل قطع استUPS         يـك بـاتري اسـت، امـا بـاتري كـه فقـط در

شـود و ولتـاژ    ي كه مشكلي براي تغذيـه وسـايل الكتريكـي ايجـاد مـي     هاي خاص، يعني در زمان زمان

رود، انرژي الكتريكي مـورد نيـاز آن وسـايل را تـأمين      تر مي ورودي آنها از حدود معيني باالتر يا پايين

زماني كه تغييـري   .ناشي از افت و افزايش ولتاژ خالص مي كند خطراتكرده، بدين وسيله، آنها را از 

بـرق ورودي آن وسـيله را   . شـود  خود به خود روشن مـي  UPSشود،  نبع تغذيه ايجاد ميناگهاني در م

اين تغيير ناگهاني عالوه بـر   .كند قطع كرده، شروع به تغذيه آن از طريق انرژي ذخيره شده در خود مي

 UPSدر واقـع  . تغيير ولتاژ، شامل تغييرات فركانس و نيز به هم خوردن هارموني ولتاژ هـم مـي شـود   

ها و نيز خسارات ناشي از اين تغييرات است، البتـه   از دست دادن دادهاز ، ك محافظ براي جلوگيري ي

ريـزي   قابل برنامـه  UPS .عمل كندانرژي به عنوان يك منبع موقت  تواند فقط مي UPSواضح است كه 

ابـر تغييـرات   آنها را در بر و را خاموش كرده خودبه اين ترتيب كه مي تواند تجهيزات متصل به . است

روز به روز در حـال پيشـرفت اسـت و     UPSهم اكنون فناوري ساخت  .محافظت كند،  ناگهاني برق 

 .  كنند هاي جديد، با خصوصيات برتر ميUPSهاي زيادي سعي در طراحي و توليد  شركت

 

 استانداردهاي فناوري

 
 حفاظت در مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتاژ برق  −

 مقابل دو فاز شدن برق ورودي  حفاظت در −

 هاي مصرف کننده در مقابل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از محدوده مجاز  حفاظت از دستگاه −

 حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه در خروجي  −

 حفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ و فرکانس برق ورودي  −

 حفاظت در مقابل امپدانس باالي شبکه برق  −

 مقابل افزايش بيش از حد مجاز دماي داخل دستگاه حفاظت در  −

 حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتري  −

 حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر  −

 حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري  −

 حفاظت در مقابل اتصال کوتاه باتري  −

 حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روي دوشاخه ورودي در حالت استفاده از باتري  −

                                                           
١ Uninterruptible Power Supply 
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 UPS نام فناوري 

 فاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد مجاز شارژ باتري ح −

 حفاظت در برابر اتصال خروجي دستگاه به ورودي آن  −

 شبکه/مودم/فکس/حفاظت از خط تلفن −
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 شبكه محلي نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

 رگـ يهـا و د  رايانـه اتصـال   يسرعت باالست کـه بـرا   يارتباط ستميس کي  ١يمحل يوتريشبکه کامپ

ـ  .شـده اسـت   يطراحـ  گريکـد يبـه   غيـره و  ياسکنر، دستگاه کپ ،مانند چاپگر زاتيتجه شـبکه   کي

بـه طـور مشـترک اسـتفاده      يوتريکـامپ  زاتيدهد تا از قطعات و تجه ياجازه م انكاربربه  يوتريکامپ

 يربردکا يها چاپگر و برنامه لياز قب متيگرانق زاتيتجه ياديتعداد ز ديدر خر دننتوا يمثالً م .دنکن

شـبکه   گريد يبرتر. دنبه اشتراک بگذار وتريچند کامپ نيآنها را ب دنتوان يچون م. دنماين ييجو صرفه

 مورد نظـر  طالعاتتوان ا يم وتريکامپ کياز  که يبه طور. از اطالعات است يسهولت استفاده گروه

ـ  در ابعـاد ، کوچک  هيناح کي يبرا شبكه محليالبته . ها انتقال داد وتريبه همه کامپ را سـاختمان   کي

 شبکه بزرگتر به نـام  کي دنتوان يمكاربران  گريکدي اي يبا اتصال چند شبکه محل. شده است يطراح

شـود   يهـم گفتـه مـ    يخـانگ  يکه گاه به آنهـا شـبکه هـا    يمحل يشبکه ها. دنبساز ٢شبكه گسترده

 . کنند يرا اجرا م ياشتراک يابيدست يتکنولوژ

 

 استانداردهاي فناوري

 

در . هـاي محلـي اسـت    پروتكل استاندارد انتقال اطالعـات در شـبكه  : هاي شبكه محلي روتكلپ −

 .شود استفاده مي TCI/IPشود از پروتكل  اندازي مي هايي كه عموماً براي مدارس راه شبكه

هـاي موجـود در يـك     توپولوژي نحوه برقراري ارتباط بـين رايانـه  : هاي شبكه محلي توپولوژي −

به يكـديگر   ٣توانند به صورت ستاره ها مي به عنوان مثال رايانه. كند ن ميشبكه محلي را بيا

متصل شوند كه در اين حالت يك رايانه مركزي در مركز قرار گرفته و بقيـه بـدان وصـل    

يا اينكه به صورت پشت سرهم و سري با يكديگر متصل شوند كه اين توپولوژي . اند شده

BUS كنند مدارس از توپولوژي ستاره استفاده مي هاي محلي عموماً شبكه. نام دارد. 

شـبكه  . باشـد  رسانه وسيله و ابزار انتقال اطالعات در شبكه محلـي مـي  : هاي شبكه محلي رسانه −

كشـي   در حـالتي كـه كابـل   . سازي شود سيم و يا سيمي پياده تواند به صورت بي محلي مي

بـا اسـتفاده از   . شـوند  ده مياستفا CATهاي  براي شبكه مدرسه انجام شود عموماً از كابل

CATدر . در شـبكه محلـي مدرسـه دسـت يافـت       mb/s ١٠٠٠توان به پهناي باند تا  مي 

. يافتـه حتمـاً رعايـت گـردد     كشـي سـاخت   كشي در مدرسه بايد اصول كابـل  صورت كابل

                                                           
١ Local Area Network (LAN) 
٢ Wide Area Network (WAN) 
٣ Star 
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 شبكه محلي نام فناوري 

اي و مطـابق بـا نقشـه مشـخص و از پـيش       كشي در مدرسه بايد توسط افـراد حرفـه   كابل

سـيم مبتنـي بـر     هـاي بـي   در صورتي كه مدرسـه از رسـانه  . ورت گيرداي ص طراحي شده

هاي نصب Access Pointاستفاده كند، بايد مطمئن گردد تا تعداد و قدرت  WiFiفناوري 

هـا و فضـاهاي    اگر قرار است تمـامي كـالس  . هاي مدرسه است شده پاسخگوي نيازمندي

تـرين گزينـه    هتـرين و مطمـئن  آموزشي و اداري مدرسه به شبكه دسترسي داشته باشـند، ب 

 .هاي كابلي و سيمي است ممكن استفاده از رسانه

هاي محلي از تجهيـزات مختلفـي    بنابر نوع رسانه مورد استفاده در شبكه: تجهيزات شبكه محلي −

 Access Pointو  ١سـيم بايـد سـوييچ    هاي بي در صورت استفاده از رسانه. شود استفاده مي

بنـابر   ٢شود بايد سوييچ يا هـاب  هاي سيمي استفاده مي رسانهسيم نصب گردد و اگر از  بي

كشـي و خريـداري    در كابـل . هاي موجود در شبكه خريـداري و نصـب شـود    تعداد رايانه

هـاي   هاي آتي شبكه در مدرسه و احتمـال اتصـال رايانـه    تجهيزات شبكه حتماً بايد توسعه

 .رفيت شبكه روبرو نشودهاي آتي با كمبود ظ تا در سال. جديد در نظر گرفته شود

 

 

                                                           
١ Swith 
٢ Hub 
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 اسكنر نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

 يمانند دستگاه فتـوکپ  يلياسکنرها شما .باشند يم انهيمتن به را ايورود عکس  يبرا ييها اسکنرها دستگاه

اگـر  . شـود  يمـ  رايانـه وارد  ،متن مورد نظـر   اي ريتصووسپس  رديگ يآن کاغذ قرار م از ليدر مح. دارند

به مـتن   ليمخصوص تبد يها و نرم افزارها را با برنامه ريتصو ديبا دکن رايانهرا وارد  يمتن دبخواه ربركا

 .نمايد

مورد اسکن  رينوع اسکنرها هستند که در آنها تصو نيتر متداول: مسطح اياسکنر صفحه تخت  −

آن، از  ک با عبور از مقابله متحرکنند و هد اسکن رديگ يقرار م گر شه تخت پويصفح يرو

 . کند يم يبردار نمونه ريتصو

 هاي بزرگ چاپ و نشر مورد استفاده قرار اين اسکنرها بيشتر در شرکت: اي اسکنرهاي استوانه −

کننده نور استفاده  آنها از تکنولوژي المپ تقويت. گيرند و داراي کيفيت باور نکردني هستند مي

شوند، بر روي يک استوانه  اسکن کنند در اين تکنولوژي، اسناد و تصاويري که بايد مي

شعاع شکن وجود دارد که نور منعکس  در مرکز اين سيلندر، يک. شوند اي پيچيده مي شيشه

هر شعاع نور از يک فيلتر رنگي سبز، آبي و قرمز  .کند شده را به سه قسمت مساوي تقسيم مي

 .شود ميتقويت کننده نور به يک سيگنال الکتريکي تبديل  عبور کرده و در المپ

 نيصفحه تخت است، با ا ياسکنرها، مشابه اسکنرها نيساخت ا هياول يتکنولوژ: ياسکنر دست −

با وجود . کنند ياستفاده م يانسان يرويحرکت، از ن ياستفاده از موتور برا ياجتفاوت که به 

ا اسکنره نياز ا. کنند يم جاديکمتر ا تيفيبا ک يريتصو يسرعت اسکن آنها باالست، ول نکهيا

 .شود ياستفاده م يپزشک ليکردن و وسا زيو آنال يازرسب ،ينعتص يدر طراح معموالً

تفاوت که به  نيصفحه تخت هستند، با ا ياسکنرها هيشب زياسکنرها ن نيا: فد تياسکنر ش −

اسکن کردن متون و اسناد مورد  يبرا و معموالً کند يکننده، سند حرکت م هد اسکن يجا

 .رديگ ياستفاده قرار م

 

 استانداردهاي فناوري

 

 ليتشک يها تيبه تعداد ب ريمتغ نيا. وجود دارد کسليپ کيکه در  ييها تعداد رنگ: عمق رنگ −

و در  تيب ١از  کسليهر پ ديسف اهيس ريدر تصاو ب،يترت نيبه ا. دارد يبستگ کسليهر پ ندهده

 .شده است ليتشک) رنگ ونيليم ١٦.٧( تيب ٢٤از  کسليهر پ ،يرنگ ريتصاو

اسکن شده را  رياز تصو نچيا کيموجود در ) ها نمونه اي کسليپ(نقاط  تعداد: ريوضوح تصو −

باشد،  شتريهرچه مقدار آن ب. شود يم انيب نچ،يکه با واحد نقطه در ا نديگو ريوضوح آن تصو
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 اسكنر نام فناوري 

آن، زه اندا شيافزا ايو  ريتصو يينما تر خواهد بود و بر اثر درشت کنواختيحاصل  ريتصو

متن وجود  يکه در رابطه با اسناد حاو يتيحائز اهم تهنک. شود يم شکارمنفرد کمتر آ يها کسليپ

اسکن نخواهد داشت، چراکه متون  يجهدر نت يچندان ريتاث ر،يوضوح تصو زانيدارد آن است که م

 ياز آنکه رو شيمتن ب ياست که اسکنرها ليدل نيبه هم. ستنديبرخوردار ن ياز دقت چندان

 .بر سرعت اسکن دقت دارند  اشند،داشته ب ديوضوح تاک شيافزا
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 )CCTV(دوربين  نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 :هاي اين دوربين عبارت است از كاركرد

 هاي مهم و حساس از راه دور نظارت بر امنيت مکان −

كـادر اداري،  ضبط تصاوير اتفاقات مختلف جهـت جلـوگيري از تکـرار اشـتباهات و آمـوزش       −

 آموزان و دانشمعلمين 

 آموزان در مدرسه نظارت بر عملكرد آموزشي دانش −

 آموزان غايب هاي اجرا شده به منظور استفاده دانش كالس ضبط −

 

 استانداردهاي فناوري

 

 از آنهـا در انتخـاب   يشود که برخـ  ياشاره م ييبه پارامترها معموالً ها نيدورب يدر قسمت مشخصات فن

 .مهم است اريبس نيدورب

− CCD: اکثـر  . کنـد يم ليتبـد  يکـ يالکتر يها گناليرا به س نيبه دورب ياست که نور ورود يحسگر

 يهـا CCD معموالً) “١/٣و “ ١/٢.(هستند نچيسوم ا کيدوم و  کيبا  ابعاد  CCD يدارا ها نيدورب

در  معمـوالً  CCD توجـه بـه ابعـاد   . کننـد  يم جاديا يبهتر ريتر هستند اما تصو تر اگرچه گران بزرگ

 .ها است ييا مربوط به حرفه وخاص  موارد

 ريدر نور کـم تصـو   تواند يباشد، م شتريبه نور ب ينيدورب تيحساس زانيهرچه م :١به نور تيحساس −

و بـا عبـارت    ٢در واحـد لـوکس   معمـوالً  ها نيبه نور را در دورب تيمقدار حساس. کند جاديا يبهتر

Min.Illumination  آن اسـت کـه    انگريـ کمتر باشد در واقع بهرچه عدد عنوان شده . کنند يم انيب

ـ ياز دورب رشيتصـو  يکيدر تـار  ٠.٠٠٠٥Lux تيبا حساسـ  ينيدروب. استتر  حساس نيدورب بـا   ين

 .تر است تر و روشن واضح اريبس ٠.٠١Lux تيحساس

− Day & Night :اهيس ريبه تصو يرنگ ريباشد، در نور کم از تصو تيخصوص نيا يکه دارا ينيدورب 

 .کند جاديرا ا يتر تر و روشن حواض ريتا بتواند تصو دهد يحالت م رييتغ ديو سف

ـ  خصوصـاً ( شـود  يم انيب TVLمعموال با  :٣ريوضوح تصو − ـ يدورب). آنـالوگ  يهـا  نيدر دورب بـا   ين

٥٢٠TVL ـ فيتر و با ک تر، واضح يعيبه مراتب طب يريتصو ـ يتـر از دورب  تي خواهـد   ٣٨٠TVLبـا   ين

 .داشت

 

                                                           
١ Sensitivity 
٢ Lux 
٣ Resolution 



سازمان آموزش و پرورش 

 شهر تهران

 ١٤٢صفحه  ١.٠نسخه راهنماي اجرايي مدارس، 

 ١٠/١٢/١٣٨٨ نقشه راه مدارس هوشمند

 

 

 

 ك كنندهتجهيزات خن نام فناوري 

 هاي فناوري كاركرد

 

ـ  توسـط آنهـا ، مـي   گرماي ايجاد شده ، سايت  موجود در رايانه هايبا توجه به تعداد  د كـاركرد  توان

شـود   از تجهيزاتي استفاده مـي  ،رو از اين .ها و ديگر اجزاي درون سايت را دچار مشكل نمايدرايانه 

 .كننده است كولرهاي گازي خنك، زات نمونه اين تجهي .را در حد متعادلي نگه دارد دما كه

 

 استانداردهاي فناوري

 ميس ينترل از راه دور بك −

 صدا يب اتيعمل −

 خودکار اتيعمل −

 با تنظيم يعملکرد خاموش −

 يضد باکتر/يلمس يهوا يصاف −

 يو حرارت يبرودت ستميس يدارا −

 پالسما يهوا هيتصف ستميس −

 عيکننده سر خنک −

 

 

 


