معرفی سامانه آموزش آنالین و الکترونیکی
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مقدمه
سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی ،راهکاری نوین است که برای ارائه محتوای آموزشی بدون محدودیت و بستر
وب طراحی ،تولید و ارائه شده است.
این نرم افزارها ،با بررسی کامل نیازهای آموزشی و همچنین رصد دوره های آموزش حضوری و همچنین در جهت رفع
نواقص و تکمیل این نوع آموزش ها راه اندازی می گردد.
سالهاست در سطح دنیا فعالیتهای گسترده ای برای حرکت به سمت و سوی آموزشهای الکترونیکی انجام شده است .در
کشورمان نیز ،طی سالیان گذشته ،اقداماتی در این زمینه صورت گرفته ،که برخی از این اقدامات راهکارهای موفق و
برخی دیگر نیز ،به دلیل عدم در نظر گرفتن ساختارهای مناسب نرم افزاری و سخت افزای خیلی زود از بازه خدمت رسانی
خارج شده است.
یکی از مسائل مهم در جهت موفقیت پروژه های آموزش الکترونیکی ،بررسی نیازهای هر مجموعه است .پس از بررسی
پیدا کردن راهکار مناسب و به صرفه نرم افزاری و سخت افزاری می باشد .در صورت برداشتن گامهای اشتباه در هنگام
راه اندازی این نوع از سیستمها ،برگشت و اصالح کاری سخت و دشوار است .به همین خاطر تعداد زیادی از مجموعه ها
مجبور به کنار گذاشتن این خدمات و برگشت به نقطه صفر هستند.
نگاه سطحی ،انتخاب نادرست نرم افزار ،نبود تیم متخصص ،پشتیبانی نامناسب ،در نظر نگرفتن نیازهای مجموعه و
همچنین نبود تیم مشاور از دالیل اصلی ناموفق بودن پروژه های این چنینی است.
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چرا باید سیستم آموزش الکترونیکی راه اندازی کنیم؟
شاید اولین سوالی که به ذهن شما میرسد ،دالیل راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی است .خیلی از موارد دیدگاه های
سنتی و قدیمی ،باعث میشود که حرکت بسوی راهکارهای نو باز بمانیم .اما در این مورد می بایست نگاه متفاوتی داشته
باشیم .اگر به دنبال ارائه خدمات آموزشی موفق و همچنین باالبردن رضایت دانش پژوهان و کاربران خود هستیم حرکت
به این سمت و سو الزامی است.
سیستمهای آموزش الکترونیکی ،دیگر محدود به زمان و مکان خاصی نیستند و کاربران می توانند از طریق اینترنت به
تمامی محتوای آموزشی دسترسی داشته باشند ،با این تفاوت که این محتوا را می توانند چندین و چند بار مشاهده نمایند.
در کالسهای حضوری ،مدرس مطالب آموزشی خود را یکبار ارائه می نماید و تا جلسه بعدی دانش پژوه اگر سوالی داشته
باشد و یا با مشکلی در تکمیل درس ارائه شده مواجه شود ،راهکاری برای ارتباط با مدرس نخواهد داشت .البته بوجود
آمدن راه های ارتباطی مانند ایمیل و تلگرام ،کمک زیادی در این رابطه است .اما در خیلی از موارد ممکن است این
ارتباط وجود نداشته باشد و یا اینکه سوال یا مشکل بوجود آمده ممکن است ،سوال سایر شرکت کنندگان هم باشد .در
اینصورت وجود یک سیستم آموزش کاربردی می تواند کمک زیادی به مسائل اینچنینی نماید.
البته این سیستم می تواند در کنار آموزشهای حضوری استفاده شود که باعث باالبردن سطح آموزش در هر مجموعه می
گردد.
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امکانات کلیدی در سامانه آموزشی الکترونیکی
وب کنفرانس:
وجود سامانه ای که مدرس و کاربران بتوانند همزمان به گفتگو بپردازند و شباهت زیادی به کالسهای حضوری داشته
باشد ،یکی از مواردی است که وجود آن در برگزای کالسهای مجازی حس می شود.
ارتباط تعاملی آنالین ،بین مدرس و دانش پژوهان می تواند خیلی زود جای خود را بین مخاطبان باز نماید.

محیط کنفرانس آراک ،دارای امکانات متنوعی ،برای برقرار ارتباط بین مدرس و دانش پژوهان می باشد .از جمله این
امکانات می توان ،به اشتراک گذاری صدا و تصویر ،به اشتراک گذاری فایلهای مورد نیاز ،ارائه مطالب فردی و گروهی با
نظارت کامل مدرس ،تخته وایت برد با امکانات پیشرفته جهت نوشتن و بارگذاری فایلهای مختلف مانند پاورپوینت و پی
دی اف ،تغییر الیه نمایش جهت ارائه های متفاوت بر اساس نوع ارائه ،مانند گفتگوی تصویری ،ارائه مطلب ،بحث و
تبادل نظر و ...
همچنین یکی دیگر از قابلیتهای این سیستم امکان ،ضبط دوره های آنالین است که پس از آن امکان مشاهده مجدد
برای دانش پژوهان را فراهم می کند.
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آزمون های آنالین :
یکی دیگر از مواردی که در مجموعه های آموزشی کاربرد دارد ،وجود ساختاری برای برگزاری آزمونهای آنالین است .به
همین خاطر در نرم افزار ارائه شده از سوی آراک ،این امکان به بهترین حالت و با امکانات پیشرفته ارائه شده است.
از جمله امکانات این بخش می توان به طرح سواالت ،چند گزینه ای ،پاسخ کوتاه ،پاسخ تشریحی ،جای خالی ،فرمولهای
ریاضی و همچنین سواالت و پاسخهای صوتی اشاره کرد.
سواالت و پاسخهای ارائه شده با تعیین مدرس می تواند به صورت رندوم نمایش داده شود .تعریف ساعت زمان شروع و
پایان ،مشخص نمودن میزان زمان مجاز آزمون و همچنین تعداد دفعات مجاز ،از سایر ویژگی های این قابلیت کاربردی
می باشد
نمره و پاسخها نیز می تواند در پایان آزمون به دانش پژوه نمایش داده شود .البته امکانات گسترده دیگری نیز در بخش
مدیریت آزمون برای کنترل و نحوه نمایش سواالت وجود دارد.

تکالیف درسی :
اساتید برجسته ،همیشه به دنبال راهکاری برای ارائه تکالیف و دریافت آن از سوی دانش پژوه می باشند .ماژول مدیریت
تکالیف در این سیستم ،دغدغه و نگرانی اساتید را کامل برطرف می نماید.
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در این قابلیت مدرس می تواند ،به راحتی تکالیف مختلفی را تعریف و در بازه های زمانی خاص فعال نماید .همچنین
امکان محدود کردن زمان فعالیت نیز وجود دارد .دانش پژوه هم پس از انجام دادن فعالیت خود ،آن را می تواند از طریق
سامانه برای مدرس ارسال نماید.
پس از بررسی از سوی مدرس ،امکان درج نمره فراهم است .این نمرات می تواند در امتیاز پایان دوره هر شخص تاثیر
گذار باشد .البته سیاست تعیین در نظر گرفتن امتیازهای فعالیت کالسی از سوی مدرس می تواند تعیین شود.

گزارشات پیشرفته :
گزارش گیری از هر سیستم ی ،یکی از موارد کلیدی آن سیستم است .در سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی آراک نیز
سعی شده است ،گزارشهای متنوعی ارائه گردد .البته با ماژول گزارش ساز پیشرفته نیز ،دیگر نگرانی برای دریافت اطالعات
مدرسین و کاربران وجود نخواهد داشت.

این گزارشات می تواند بر اساس تمام فعالیتهای صورت گرفته در نرم افزار توسط شما تولید شود .استفاده از این گزارش
ساز پیشرفته به سادگی امکان پذیر است.
در ساختار گزارش گیری ارائه شده ،امکان اتصال مستقیم به دیتابیس نیز فراهم شده است .با استفاده از این ساختار هر
مجموعه می تواند گزارشهای مورد نیاز خود را به سادگی ایجاد نماید.
استفاده از گزارش ساز پیشرفته ،نیازمند دانش فنی زیادی نیست و هر شخص با هر میزان دانش فنی امکان ساخت
گزارشهای پیشرفته را دارد.
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تعریف قوانین درسی :
قوانین درسی و همچنین موارد مربوط به ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوه در سیستم توسط مدرس تعریف میشود.

قوانین تعریف شده ،نمره و امتیاز پایانی هر دانش پژوه را تشکیل می دهد .برخی موارد بصورت خودکار در سیستم به
بخش قوانین اضافه میگردد ،اما این امکان وجود دارد که مدرس بر اساس نیازهای آن دوره قوانین دیگری برای نمره
نهایی کاربر را ایجاد و تعریف نماید.
کنترل فعالیت دانش پژوهان :
در بخش کنترل فعالیتهای دانش پژوهان مدرس می تواند ،فعالیت لحظه ای دانش پژوهان را رصد نماید.

مدرس و مدیر در این بخش می توانند عالوه بر مشاهده فعالیتهای کالسی ،فعالیتهای فردی را نیز دنبال نمایند.
شرکت پیام حنان

PAYAMLIB.COM

پرداخت آنالین و ثبت نام در دوره آموزشی :
وجود درگاه های بانکی ،باعث شده ،دانش پژوهان به راحتی بتوانند در دوره های مورد نظر خود بصورت آنالین ثبت نام
نمایند .سیستم آموزش الکترونیکی آراک نیز دارای این ساختار می باشد .در حال حاضر بر روی سیستم درگاه بانک ملت
بصورت پیشفرض وجود دارد .همچنین امکان پیاده سازی درگاه سایر بانکها و سرویس دهنده ها نیز بصورت جداگانه
وجود دارد.

با وجود این قابلیت ،دانش پژوهان می توانند از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب پرداخت خود را آنالین انجام دهند.

تعریف مبلغ و نحوه اطالع رسانی ها از بخش مدیریت افزونه امکان پذیر است.

شرکت پیام حنان

PAYAMLIB.COM

صدور گواهی های پایان دوره آموزشی:
پس از پایان دوره آموزشی و کسب حداقل امتیاز ،دانش پژوه می تواند گواهی خود را از طریق سامانه دریافت نماید .در
بخش مدیریت ارائه گواهی ،امکان اضافه نمودن پس زمینه ،متن مورد نظر ،تاریخ و کد اصالت وجود دارد .همچنین اگر
بخواهید بابت ارائه گواهی ،هزینه ای دریافت کنید ،به راحتی در این ساختار امکان پذیر است.

با استفاده از کد اصالت درج شده بر روی هر گواهی ،امکان پیگیری آن از طریق سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی
وجود دارد .برای این منظور بخشی بر روی سامانه وجود دارد .با وارد کردن کد ،سیستم اطالعات مربوط به گواهی را
نمایش می دهد.
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تاالرهای گفتگو :
برای ارتباط بیشتر بین مدرس و دانشجویان ،در هر درس امکان تعریف چندین تاالر گفتگو فراهم شده است .در این
تاالرها یا انجمن ها ،دانشجویان می توانند سواالت خود را از مدرس مطرح نمایند.

امکان اطالع رسانی پستهای جدید به مدرس و دانشجویان از طریق ایمیل نیز فراهم شده است.
گفتگوی متنی آنالین (چت):
از دیگر مواردی که در این سامانه در نظر گرفته شده است ،افزونه گفتگوی آنالین می باشد .با استفاده از این افزونه،
مدرس می تواند یک کالس همزمان متنی برای پرسش و پاسخ راه اندازی نماید.
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سایر توضیحات:
در این سیستم ،امکانات متعددی برای ارائه خدمات آموزش الکترونیکی وجود دارد .برخی از امکانات برگزیده در این
مستند بصورت کوتاه معرفی گردید ،که البته این امکانات ،شاید  04درصد از قابلیتهای نرم افزار باشد.
برخی از امکانات دیگر این نرم افزار عبارتند از ،به اشتراک گذاری فایلهای متنی ،صوتی و تصویری ،پشتیبانی از استاندارد
اسکورم ،لود نمودن سایر سایتها در داخل نرم افزار ،قرار دادن فایلهای پی دی اف و پاورپوینت در قالب سایت و جلوگیری
از دانلود آنها ،اختصاص فعالیتهای گروهی به دانش پژوهان ،ویکی ،فرهنگ معانی ،مباحث درسی ،نظرسنجی ،ایجاد
دایرکتوری برای قرار دادن فایلها و امکانات متعدد دیگر ...

برخی از استفاده کنندگان :
 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران دانشگاه علوم پزشکی یزد کشتیرانی موسسه دعبل صنایع کوچک ایران موسسه آرشیو ،موزه و کتابخانه دانشگاه چابهار مرکز آموزشهای تخصصی ( )DBAدانشگاه شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب -سامانه آموزشهای تخصصی زبان دسوت

اطالعات بیشتر:
مهندس هرندیپور420 -66888608 ،420 – 00604866 :
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