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 )نگارش : مهندس بهروز رضا سروش(هوشمند  مدرسه

سازمان آموزشی و پرورشی پویا و یادگیرنده است که در جهت  هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مولفه های نظام جمهوری اسالمی ایران، یک مدرسه

مختلف را برای زندگی در عصر اطالعات و ارتباطات آماده  وحبهبود مدیریت به صورت نظام یافته بازسازی شده است تا دانش آموزان سط فرآیند یادگیری و

مستمر، کارکنان حرفه ای خود، منابع آموزشی و  هوشمند، به عنوان یک سازمان یادگیرنده، در طول زمان تکامل یافته، و به طور نماید. یک مدرسه ی

 .توسعه می دهد توانایی های اجرایی اش را

 یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، –مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی  در آن روند اجرای کلیه فرآیندها اعم ازمدرسه هوشمند مدرسه ای است که 

 .و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه آنها، مبتنی بر فاوا
 

 :درسه ای است برخوردار ازمدرسه هوشمند، م

  یادگیری متناسب با تفاوت های فردی و محتوای چند رسانه ای و پژوهش محور با تأکید بر تولید دانش –محیط یاددهی 

 معلمان و کارکنان توانمند، متخصص و دارای اشتیاق بکارگیری صنعت فاوا 

 زیر ساخت توسعه یافته فاوا 

 ی در امور آموزشی، پرورشی و پشتیبانیمدیریت نظام یافته یکپارچه رایانه ا 

 امکانات ارتباطی مناسب به منظور حضور بر خط در اینترنت و یا اینترانت 

  تعامل پویا بین عوامل مدرسه، دانش آموزان و اولیای دانش آموزان 

 
 

 برای هوشمند سازی مدارس چه مراحلی را باید طی کرد ؟

 

 . برنامه ریزی و هدف گذاری١

 سنجش وضعیت موجود -

 هدف گذاری -

 تعیین اقدامات -

 . تجهيز و آماده سازی مدرسه٢

 آماده سازی سایت رایانه ای مدرسه -

 نصب تجهیزات و سخت افزار برآورد، خرید و -

 آماده سازی کالس ها -

http://www.iedu.ir/post-90.aspx
http://www.iedu.ir/post-90.aspx
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 راه انداری پورتال مدرسه -

 . آموزش و تجهيز نيروی انسانی٣

 به کارگیری نیروی فنی-

 آموزش معلمان -

 آموزش دانش آموزان -

 آموزش و فرهنگسازی اولیا -

 . آماده سازی محتوا۴

 بررسی، ارزیابی و به کارگیری محتوای موجود -

 محتواتولید  -

 . برگزاری کالسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای۵

 برنامه ریزی و برگزااری کالسهای مبتنی بر محتوای چندرسانه ای -

 برگزاری آزمون های الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت یادگیری -

 . ارزیابی و سنجش۶

 ارزیابی میزان دستیابی به اهداف -

 بازنگری برنامه  -
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 هوشمند مدرسه مفهومی مدل .٣

 عنوان به و نماید مشخص را مدارس نوع این اجزاء بتواند که نمود ارائه مدلی باید هوشمند مدرسه استقرار برای

 استفاده مورد هوشمندغیر مدارس از مدارس نوع این تفکیک همچنین و هوشمند مدارس توسعه برای مرجعی

 با مدل این . است شده داده نشان نیز ٢ شکل در که شده ارائه مدلی بخش این در منظور همین به .گیرد قرار

 گفتگوهای و ها مصاحبه طی در اخذشده نظرات همچنین و جهانی های مدل روی بر شده انجام مطالعات به توجه

 مدرسه از عملیاتی تعریف برای جامع چارچوب یک تا ردیدهگ سعی و شده استخراج کارشناسان با شده انجام

 .است شده تشکیل اصلی عنصر پنج از هوشمند مدرسه مفهومی مدل .نماید ارائه هوشمند

 ای چندرسانه محتوای بر مبتنی یادگیری و یاددهی محیط .١

 اطالعات فناوری یافته توسعه زیرساخت .٢

 ای یانهرا یکپارچه سیستم توسط مدرسه مدیریت .٣

 اطالعات فناوری حوزه در دیده آموزش معلمان از برخورداری .٤

 دیگر مدارس با ای رایانه یکپارچه ارتباط .٥

 مدرسه یک به تبدیل برای مدارس حقیقت در .کرد تعریف را هوشمند مدرسه توان می عنصر پنج این کمک به

 کلیه به تا گردیده سعی شده ارائه مفهومی مدل در .کنند ن تأمی را ذکرشده عناصر کلیه بتوانند باید هوشمند الً  کام

 و شود توجه انسانی نیروی و افزاری نرم افزاری، سخت حوزه در چه هوشمند مدرسه یک توسعه های جنبه

 .گردد می تعریف مجزا صورت به گانه پنج عناصر از هرکدام ادامه در .باشد کاربردی نیز شده ارائه تعریف
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 تصاویر کالس های هوشمند ژاپن 

  
 

 http://www.homaedu.com/Fa/default.aspxمجتمع فنی تهران : 

 http://homa.mft.info/18/Fa/default.aspxمجتمع فنی تهران :  

 مجتمع فنی تهران-هوشمندسازی مدارس ایران )هما(

 

سیستم یک یا چند سرور مرکزی به عنوان محل ذخیره بانک سؤاالت  جامع آزمون الکترونیکی مجتمع فنی تهران سیستمی اینترنتی است که در این هکاررا

 .دارند  برای آنها ارسال می کلیه مدارس با اتصال به این سرورها و دریافت سؤال و برگزاری آزمون نتایج را عمل کرده و

باشند، متصل  یا اینترانت )خط تلفن( به سرورهای مدارس که ممکن است در اقصی نقاط کشور توانند از طریق اینترنت و سرورهای مرکزی این سیستم می

طراحی به  .کامپیوتر به عنوان کالینت می باشند که آزمون از طریق آنها برگزار می گردد رس بصورت شبکه دارای تعداد زیادیو هر یک از سرور های مدا

 تصحیح سئواالت آزمون از هوشمندی کافی برخوردار باشد. برای مثال اگر در یک نحوی بوده است که در نحوه انتخاب سئواالت، نحوه برگزاری آزمون و

سؤاالت را به صورت تصادفی به شکلی تغییر می دهد که سؤاالت هیچ دو  دانش آموزان یک مدرسه در یک ساعت در حال انجام آزمونی باشند،جلسه کلیه 

 .آموزی مشابه هم نباشد دانش

جام می پذیرد که اهداف پایان دوره ای( در طول یک سال تحصیلی ان آزمون الکترونیکی با هدف ارزشیابی دانش آموزان )به صورت میان دوره ای و

 :عبارتند از ارزشیابی

 )اصالح برنامه آموزشی )ارزیابی برنامه 

 )ارتقاء رشد )آگاهی از میزان پیشرفت دانش آموزان 

  )بهبود آموزش )تصمیم سازی آموزش 

  )شناسائی تفاوت دانش آموزان )ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

 

معلم و یا مسئولین مدرسه، مقایسه دانش آموزان در آزمون  رش گیری از مطالعات دانش آموزان توسطمدیریت مدارس توانمند ساز مدارس در گزا پورتال

 :باشد میزان پیشرفت هر یک از آنها و امکانات اختصاصی دیگری از جمله موارد ذیل می های برگزار شده و

 برقراری ارتباط مناسب میان دانش آموز، والدین، معلم و مسئولین مدرسه 

  ت اطالعات دانش آموزان از قبیل پروفایل دانش آموز، نمرات، برنامه هفتگی و ...مدیری 

 )مشاهده اطالعات دانش آموزان توسط والدین )برنامه هفتگی، میزان پیشرفت تحصیلی 

 برنامه ریزی کالس های آموزشی مدرسه 

  الکترونیکیایجاد کارنامه دانش آموزی از طریق نمرات آزمون الکترونیکی و آزمون های غیر 

 انجام حضور و غیاب دانش آموزان از طریق پورتال و دریافت گزارشات مورد نیاز توسط والدین و معلمین مدرسه 

 

http://smartedu.blogfa.com/post-79.aspx
http://smartedu.blogfa.com/post-79.aspx
http://www.homaedu.com/Fa/default.aspx
http://homa.mft.info/18/Fa/default.aspx
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تألیف شده است، در حال حاضر برای دروس اصلی مقاطع راهنمایی  آموزشی چند رسانه ای، که توسط مدرسین برتر مدارس تیزهوشان سراسر کشور بسته

نماید. هر بسته آموزش شامل لوح فشرده دانش آموز، کتاب  یادگیری دانش آموز را به صورت کامل تأمین می –گشته که فرآیند یاددهی  و دبیرستان تهیه

 .کتاب کار معلم و کتاب کار معلم می باشد دانش آموز، لوح فشرده

 فشرده، می تواند ضمن مطالعه محتوای کتاب  ئه شده در لوحآموزدانش آموز با استفاده از محتوای غنی چند رسانه ای ارا لوح فشرده و کتاب دانش

شهود خود نسبت به محتویات  کتاب درسی می باشد، با استفاده از نمایه های بصری خطی و یا تعاملی موجود، تألیفی که در برگیرنده محتوای کامل

کتاب درسی مشتمل  مطالعه را نیز در صورت نیاز خواهد داشت. هر استفاده از صدای معلم در هنگام کتب درسی را افزایش دهد. عالوه بر این، امکان

دانش  .از هدف بندی انجام شده، دارای سئواالت پیش از درس و پس از درس می باشد هفته آموزشی می باشد که هر هفته آموزشی با استفاده ٢٢بر 

شناسایی و معلم نیز از طریق گزارش گیری از موارد مطالعه شده و  را آموز ضمن مطالعه و پاسخگویی به سئواالت می تواند نقاط ضعف و قوت خود

پیگیری نماید.در صورت نیاز، دانش آموز می توان با استفاده از  پاسخگویی دانش آموز به سئواالت، فرآیند ارزشیابی دانش آموز را به صورت کامل نحوه

یا مراجعه به نماهای بصری از لوح فشرده بهره مند گردد.  به پاسخگویی به سئواالت و شده مطالعه خود را انجام دهد و تنها در صورت نیاز کتاب ارائه

 .دسترسی داشته باشد آموز می تواند به سادگی در زمان مورد نیاز به محتویات مد نظر جهت مطالعه بدین ترتیب دانش

  دارای محتویات مورد نیاز جهت  ستفاده از مجموعه پیش رو،کتاب کار معلم، ضمن در اختیار گذاشتن راهنمای ا لوح فشرده و کتاب کار معلم

تواند نه تنها به  معلم با استفاده از محتوای اختصاصی ارائه شده به وی، در قالب کتاب کار، می .تدریس کتب در کالس های حضوری مدرسه می باشد

سادگی جلسات  در این لوح فشرده گنجانده شده است تا معلم بتواند بهاستفاده در کالس نیز  نماهای بصری دسترسی داشته باشد، بلکه ارائه های قابل

 کتاب کار معلم شامل اهداف کامل فصول، بارگزاری جلسات و آزمایش های اختصاصی مورد نظر را با استفاده از این لوح فشرده راهبری نماید. همچنین

 .می باشد


