
آشنایی با مدل آموزشی دوره های الکترونیکی 
یرکبیرپردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی ام
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دوره های الکترونیکی « یاددهی–یادگیری »درباره مدل 
رامیرکبیبین المللی کیش دانشگاه صنعتی پردیس 
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ماموریتخودالکترونیکییادگیریسیستماینکهبهتوجهبا“
ارمضاعفیتالشبایدداردبرعهدهراعالیآموزشرسمینظام
نظامیکدرآموزشیماموریتانجامضمنبتواندتادهدانجام

رایادگیریکیفیتارتقایکهنمایدتالشحضوریآموزش
”.دهدقرارهدف

ارزیابیایبریادگیریکیفیتکمیتهنمودنفعالوتشکیل-
میزاندانشجویان،بهپژوهشیوآموزشیخدماتمستمر

بهننمودبخشلذتوبخشیدنعمقتحصیلی،پیشرفت
.استموسسهراهبردیهایاولویتهایازیادگیریتجربه

از«یرییادگسنجشوکیفیتارزیابیالگوی»استانداردتدوین
.استدانشگاهدرمهمدستاورهای

الکترونیکییادگیری هسته اصلی نظام یادگیری 



یاددهی-یادگیریسه حوزه اصلی مدل 

TOP

مدیریتتکنولوژیپداگوژی

یادگیری هدفمند
اساتید و هیات علمی
دستیاران آموزشی
کالس حضوری

پرتال آموزشی
محتوای الکترونیکی دروس
دهاالکترونیکی کردن فرآین
 سامانه های یادگیری

پیوند دهنده پداگوژی و تکنولوژی
 برنامه ریزی راهبردی
  تامین وتخصیص منابع
قا ارزشیابی مستمر جهت بهبود و ارت

برنامه های سازمان

PTO



سیستم یکپارچه

( e-learning)اجزای اصلی سیستم یادگیری الکترونیکی

مدیریتیپشتیبانیعوامل فنی عوامل آموزشی 

استاد
دستیار آموزشی
 محتوا
 مقررات تحصیلی
و ...

نرم افزارهای آموزشی
 ابزارهای فنی
تجهیزات سخت افزاری

پاسخگویی حضوری
ارتباطی
 تجهیزات
منابع

سیاستگذاری
برنامه ریزی
 هماهنگی تامین منابع
 اجرا



مدل یاددهی یادگیری ترکیبی است
Blended- Learning

بهآموزشیخدماتارائهترکیبییادگیریازمنظور
به.تاسحضوریوالکترونیکیازترکیبیصورت
بهآموزشیخدماتاز%30حدوددیگرعبارتی

مکملحالعیندروحضوریصورتبهدانشجویان
.گرددمیارائه

الینآفوآنالینصورتبهنیزالکترونیکیخدمات
.شودمیانجام

(در جزیره کیش)سه نوبت کالس های حضوری 

انتهای ترممیان ترمابتدای ترم
سه جلسه •

درطول ترم
سه جلسه •

درطول ترم

• 16الی 12
جلسه آموزشی

• همیشه 
دردسترس

کالس 

حضوری 

کالس 

الکترونیکی

تقو م 
آموزشی

اساتید 
و

دستیاران
آموزشی

پرتال 
آموزشی 

4+ +4+ +4+ =   +   +
--------------------------------------------------------------------------
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سامانه های یادگیری/ پرتال آموزشی

TTS

LCMSWebsite 

یادگیریمدیریتسامانه 

مدیریتسامانه 
آموزشکیفیت

رسانیاطالعسایتمحتوامدیریتسامانه 

الکترونیکیکالسسامانه 
کالس حضوری شبیه سازی شده است 

تبادل اطالعات و تعامل کی ساماندهی محتوا الکترونی
دانشجویان و اساتید 

مراحل ثبت نام، انتخاب واحد، پرداخت
شهریه، نمرات آموزشی، گواهی فارغ 

التحصیلی و

اپلیکیشن موبایل
کلیه امور آموزشی، اعم از پرتال 

الس آموزشی، محتوای الکترونیکی، ک
ده در الکترونیکی به صورت تجمیع ش

تلفن همراه در دسترس می باشد

پرتال آموزشی زمینه تحقق 
ری را یکپارچگی سیستم یادگی

به صورت هوشمند فراهم می 
سازد 



M-learning-دانشگاه همراه

محتوا درس
 مکاتبات داخلی
پاسخ دادن به پیام های خصوصی
ایجاد رویدادهای تقویم آموزشی
...

اپلیکیشن موبایل

کلیه امور آموزشی، اعم از پرتال آموزشی، 
به صورت محتوای الکترونیکی، کالس الکترونیکی

دتجمیع شده در تلفن همراه در دسترس می باش



ازمندیبهرهآموزشی،مدلاینهایویژگیدیگراز
بهوآموزشیهایگروههمهدرموظفآموزشیدستیاران

باشدمیدانشگاهاستادانهمکارعنوان

هعهدبررایادگیریامرتسهیلبیشتردستیاران
محتوایاستاد،میانواسطیحلقهوداشتخواهند
باشندمیآموزشمدیریتوآموزشیپرتالدروس،



ودرسیارینتموتکالیفارائهطریقازیادگیریفرآیندتکمیلبرایاستادانباهمکاری
.بهتریادگیریبرایدانشجویانبهکمک

دانشجویانسواالتبه(دسترسدرهمیشه)آنالینپاسخگویی
بهترفراگیریبرایدانشجویاندرعالقهوانگیزهایجاد
درسبهتردرکبرایآموزشیپرتالفضایدرچالشیمباحثطرح
دروسالکترونیکیمحتوایسازیآمادهبرایاساتیدباهمکاری.
قطبحضوریوالکترونیکیهایکالسوترمپایانآزمونجلساتدرالزامیحضور

آموزشیتقویموبرنامه
انآنآموزشیراهبریوبازخورددادنتحقیقاتی،موضوعاتاتخاذدردانشجویانهدایت
ومستمرهایآزمونطریقازدانشجویانپیشرفتتکوینیارزیابیبهدادنیاری

هاپروژهوتکالیفسایروهدفمندکوییزهای

محیط یادگیری الکترونیکی آموزشی در وظیفه دستیاران 

آموزشیدستیاران 

51: ارشدکارشناسیآموختهدانش%
47: دکتریدانشجوی%
2: دکتریآموختهدانش%



محتوای چند رسانه ای
.  ..مطالب آموزشی را با استفاده از صدا، تصویر، متن، پاورپوینت، انیمیشن، شبیه سازی و 

برای تولید محتوا دستورالعمل و استانداردهایی در بخش آموزشی و فنی تدوین گردیده که در اختیار اساتید گذاشته می شود
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امیرکبیرصنعتیدانشگاهکیشالمللیبینپردیس


