
 

 

 1ؼتیدؿَاس ً ذیکٌ یکِ فکش هّن : آًقذسّا یادگیشی تیشیهذ یّا ؼتنیػ

 ت.اػ تیهض کیؿوا  هذسػِ یتشا يیا یسقاتت یفٌاٍس یایدً يی. دس اؼتیً ذُیچیپ یشیادگی تیشیهذ ؼتنیػ

 

  

 

 

 اًِیدس صٌؼت ًشم افضاس ساتا ػاتقِ اسؿذ  ییاجشا شیهذ 2ایکاپاد شىیٍ

 خَاًذى یتشا قِیدق 4                     2020هاسع   5

 : ػلی ػضتیگشدآٍسًذُ

LMS   ذیخَد سا اًتخاب کٌ هذسػِهٌاػة 

تصَس سا داسًذ  يیاػتفادُ ًکشدُ اًذ ، هؼوَالً ا LMS کِ ّشگض اص هجوَػِ ّای آهَصؿی اکثش

ٍ اص  تیٌٌذ یکاتَع ههثل یِ . آًْا آى سا ؼتیً یکاس ػادُ ا LMS یػاص ادُیکِ اػتفادُ ٍ پ

تصَس کاهالً اؿتثاُ اػت.  کی يیّؼتٌذ. ا ثٌذیهٌؼَخ آهَصؽ خَد پا یسٍ تِ سٍؽ ّا يیا

 کِ ذیکٌذ تا دسک کٌ یهقالِ تِ ؿوا کوک ه يیا .کٌاس تگزاسیذسٍؽ ّای پیـیي سا  ذیؿوا تا

LMS   ِت.ؼیً تصَس هیکٌیذ ؿوا ای کِ یػختآى ت 
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 نیکٌ ذایهٌاػة پ LMS چگًَِ

چگًَِ  داًٌذ کِ یاػت کِ آًْا ًو يیکِ هشدم تا آى سٍتشٍ ّؼتٌذ ا یهـکالت يیاص تضسگتش یکی

 یؼیدس تاصاس هَجَد اػت ، عث یهختلف یّا ٌِی. اص آًجا کِ گضدٌّذاًتخاب سا اًجام  يیتْتش

ٍ  ؼتیچک ل کی جادیا ٌجایؿَد. اها فشهَل ػادُ دس ا جیتاصُ ٍاسد گفشد  کیاػت کِ 

 ت:اػ شیص یّا یظگیٍ یجؼتجَ

 آػاى  یػاص یٍ ؿخص هذسػِ تشًذ ػاصی 

 3تؼْیل ؿذُ یٌذّاآیفش یتشا َىیاتَهاػ 

 4ٍاکٌـی یعشاحاص  یثاًیپـت 

 5ػاصی ٍاس تاصیاص  یثاًیپـت 

 6تَکاس ٍ گضاسؽ ػولکشدِ پیگیشی یّا یظگیٍ داؿتي 

 هذسػِ یداخل یّا ؼتنیتا ػ ادغام 

 يیآًال یّا یاتیاسص یاجشا 

 یاجتواػ یشیادگی ادغام 

 یآهَصؿ یهحتَاآػاىِ  یِػاص ػفاسؿی 

تِ اًتخاب هٌاػة  یتِ ساحت تا ذیخَد تاؿ LMS ّا دس یظگیٍ يیتِ دًثال ا تذٍى دسدػش

 کٌیذ. ذایپ یدػتشػ

                                                             
 تی، ضکا ذیکى یم ٍی. تٍ ػىًان مثال ، ممکه است َز تار کٍ گشارش تُذیکى یاستفادٌ م یتجار ىذیکمتز است. ضما احتماالً َز ريس اس دٌ َا فزآ یزَایخطاَا ي تأخ یتٍ مؼىا تسُیل ضذٌريوذ  3

 .ذیکى یمطاتٍ را ط حل، مزا ذیکى یم ذیتًل ذیمحصًل جذ کی ای ذیزیگ یتماس م ذیجذ ی، تا مطتز ذیکى یرا تزطزف م یمطتز
4
ضًد صفحات يب در اوًاع دستگاٌ َا ي  یيب است کٍ تاػث م یطزاح یتزا ی( ريضRWDيب پاسخگً ) یطزاح  :  Responsive web design (RWD)  گرا طراحی وب واکنش 

 .ارائٍ ضًوذ. یتٍ خًت صیصفحٍ وما ایاوذاسٌ پىجزٌ 
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کىذ.  یم ةیتزغ یزیادگی، داوص آمًسان را تٍ  یزیادگی طیدر مح یي ػىاصز تاس ییًیذیي یتاس یاست کٍ تا استفادٌ اس طزاح یآمًسض کزدیري کی یزیادگی :وارسازی بازی یا گیمیفیکیشن

است کٍ تاػث  ییُایػىاصز متطکل اس تاس فیتؼز تاسی يار ساسی، ىذیفزآ یاست. تٍ طًر کل یزیادگیادامٍ  یآوُا تزا کیي تحز زانیجذب ػالقٍ فزاگ قیَذف تٍ حذاکثز رساوذن لذت ي تؼامل اس طز

 یػىاصز تاس یمؼزف یتٍ مؼىا طهیکیفیمی، گ گزیتٍ ػثارت د تز رفتار. یزگذاریتأث یتزا یتاس زیغ ىٍیسم کیضًد ي استفادٌ اس َمان ػىاصز در  یم یادامٍ تاس یتزا کىانیتاس طتزیت شٌیي اوگ یسزگزم

 ت.اس یتاس زیغ تیمًقؼ کیدر 
6
  Built in :یؼىی داضته یک ػملکزد در درين یک سیستم 



 

 

 

 تْتش جیًتا یتشا LMS یک اػتفادُ اص ًحَُ

دس هَضَػات هختلف  هؼلویيؿوا اجشا ؿَد ، آهَصؽ  هذسػِدس  تیهَفقتا  LMS کِ یٌّگاه

 یّا یظگی. ٍذیًگشاى ًثاؿ ذیاػتفادُ ًکشدُ ا LMS آػاى خَاّذ تَد. اگش قثالً اص اسیتؼ

 یّؼتٌذ کِ احؼاع ه آػاى یتِ قذس یشیادگی تیشیهذسى هذ یّا ؼتنیػ 8یًاٍتشٍ  7ساتظ

 ذیکِ ؿوا تا یًکتِ ا يیهْوتش. اػتفادُ اص آى ّؼتیذتشای چٌذیي ػال اػت کِ دس حال  ذیکٌ

 یشیادگی تیشیهذ ؼتنیػ کیاص  ذیتَاً یچگًَِ ه ذیاػت کِ تفْو يیا ذیتوشکض کٌ ٌجایدس ا

 ذ:یتْتش اػتفادُ کٌ جیًتا یتشا

  دٍسُ ضیهغالة هتواتَجِ تِ  تاآهَصاى ،  داًؾ یشیادگیػشػت  ضاىیههذیشیت 

  قیاص عش یهجاص یخصَص غیتذس جلؼاتتشگضاسی LMS تا  هؼلویي تِ هٌظَس استثاط

 ٍ تشعشف کشدى ًقص ّاهؼلویي دیگش 

  هؼلویي ـشفتیپ یشیگیپ یتشاهٌظن  یّا یاتیاسص ایآصهًَْا عشح 

  آهَصؽ ّای ضوي خذهت اص عشیق اػتفادُ اصLMS ُدس یک فضای ػشگشم کٌٌذ 

  یادگیشیدسخَاػت اص هؼلویي تِ هٌظَس ؿشکت فؼال دس اسصیاتی هحتَای 
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آن  یتٍ ػملکزدَا یٍ ضما امکان دستزسایه يیژگی َا ت زایس دادٌػیىی تجزتٍ  تٍ کارتز است کٍ یمًارد ىُای. اذیي تجزتٍ کى ذیي احساس کى ذی، لمس کى ذیىیتث ذیتًاو یَستىذ کٍ م یمًارد رابط: یها یژگیو 

 .ذدَ یمحصًل را م
8
 .یافت ضذوی َستىذ ستمیدر س یتٍ راحت :ناوبری یها یژگیو 

LMS   ِ  ؿوا کذام اػت؟ هٌاػة هذسػ



 

 

 نیدّ ؾیتؼاهل کاستش سا افضا چگًَِ

 یشیادگی تیشیهذ ؼتنیػ کیکِ تا  هذسػِّش  یتشا داًؾ آهَص ٍ هؼلنتیي  تؼاهل ؾیافضا

دسگیش تا ػیؼتن هذیشیت  هؼلویياػت کِ  لیدل يیتِ ا يیهْن اػت. ا اسیػشٍکاس داسد تؼ

. دس هی ؿًَذسٍ تِ سٍ  یٍفاداستش ٍ ًَآٍس داًؾ آهَصاى،  اًشطی ؾیتا کاّؾ فشػایادگیشی 

 LMS تا اػتفادُ اص داًؾ آهَصؽ ٍ هؼلنتیي تؼاهل  ؾیافضا یچٌذ سٍؽ ػادُ تشا ٌجایا

 ت:اػ ؿذُآٍسدُ 

   قاتل فْن یصتاًاػتفادُ اص  

  گشفتي تاصخَسد  یتشا یػٌج ًظشتِ کاس تشدى 

  ُیٍاقؼ یایدً یهثالْا اصاػتفاد  

  ِ9یشدآهَصخُ نیسػاًِ ٍ هفاّاص  اػتفادُتـَیق ت  

 یکیالکتشًٍ یکتاتْا اؿتشاک 

 ذیجذ LMS تِ لی/ تثذ شییتغ ًحَُ

تا  یاػت. ّواًغَس کِ تکٌَلَط "شییتغ"جْاى ٍجَد داؿتِ تاؿذ ،  يیدس ا وی ایدائ ضیچ اگش

 توام ػوش خَد سا صشف کاس تا ّواى ذیتَاً یاػت ، ؿوا ًو ـشفتیگزؿت صهاى دس حال پ

LMS ٌٍجَد  یکیتکٌَلَط ـشفتی، اگش پ يی. تٌاتشاذیکشدُ ا یذاسیکِ چٌذ ػال قثل خش ذیک

کاس سا اًجام  يیا ذیکٌذ ، تا ذیجذ LMS تِ تثذیل ای شییهلضم تِ تغ ساداؿتِ تاؿذ کِ ؿوا 

 ذ.یدّ
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 یمزتثط تٍ مؼىا یَا ىٍیي سم یکیاصطالح در آمًسش الکتزيو هیکًتاٌ مذت سزيکار دارد. ا یزیادگی یتُایوسثتاً کًچک ي فؼال یزیادگی یآمًسش خزد تا ياحذَاخُزد آمًسی(، ) یمیکرو یادگیر 

 هیکًچک سزيکار دارد. ا وسثتاً یزیادگی یکٍ تا ياحذَا ستي آمًسش مُارت محًر ا یزیادگی یجامغ تزا کزدیري کیخزد  یزیادگیريد.  یتٍ کار م یياسطٍ ا یَا طیدر مح یزیادگی یىذَایفزا

 مُارت اضارٌ دارد. تؼلیم ي رضذ، آمًسش ،  یزیادگیخزد  یَا ذگاٌیخزد تٍ د یزیادگی .ضذٌ اوذ ی/ آمًسش طزاح یزیادگیدرک مُارت /  یتزا ژٌیکًتاٌ مذت است کٍ تٍ ي یَا یضامل استزاتژ

 جادیا ایه آمًسشَذف ) تز مُارت یآمًسش مثتى یوٍ تىُا تزا یزیادگیريش  هیا وطاوٍ ريد.را  )داوص آمًسی کٍ سزػت یادگیزی پاییىی دارد( کىذ آمًسان مزتثط تا یچالص َا میتًاوذ کیتکى هیا

تلکٍ  ( کىذ. یم یزیادگیريوذ  تیتقً یتزا میمفاَ هیا یزیي تٍ کارگ صیتٍ آسما قیي آوُا را تطً اوذداوص کسة کزدٌ  ،کالس ی داخلَای سخىزاو قیاست کٍ قثالً اس طزدر داوص آمًساوی  مُارت

 کارتزدی است. شیواجتماػی -یاقتصاد ذاریتًسؼٍ پا یتزا



 

 دس اتتذای کاس ؿٌاػایی هـکل 

  تخؾ هذیشاىاص  نیت کیتـکیل ٍ IT  یاسّایهؼ يییتؼ یتشا LMS ذیجذ 

 اص ی ًیاصّااتیاسص LMS ذیجذ  

 هذسػِ یّا یهـخظ تِ سٍص سػاًی  یتشسػ  

 10هْاجشت دادُ ّا یتشا یضیتشًاهِ س  

  َیجؼتج LMS  ٍتشسػی کاهل آى 

 ذیجذ ؼتنیػ یساُ اًذاص LMS  

 LMS  ضیآه تیهَفق یاجشا یساٌّوا

 ذیکٌ نیخَد سا تٌظ یٍ هحتَا ٌذیهحصَل ، فشآ .1

هذسػِ  ػاصیتشًذتا دس ًظش گشفتي  .ذیکٌ نیخَد تٌظهذسػِ  ظیتؼاهل سا دس هح یپاساهتشّا

 خَاّیذ ػیؼتن ؿوا هیاص جاًة هذیشاى، هؼلویي، داًؾ آهَصاى ٍ اٍلیا  ّا تاصخَسدٍ  خَد

 11الَقَع ةیهْاجشت قش یخَد تشا یهحتَا ِیتْ یاقذاهات الصم سا تشا ایچگًَِ تِ ًظش تشػذ؟ آ

 ذ؟یاًجام دادُ ا

 ذیکٌ فیسا تؼش هصشف کٌٌذگاى ػغح دػتشػیقؾ ّا ٍ ً .2

آًْا ٍقت  ػغح دػتشػیًقؾ ٍ  يییتؼٍ  ؼتنیػ داًؾ آهَصاى ٍ هؼلویيِ ییؿٌاػا یتشا

سا ؿٌاػایی کٌیذ تا ػیؼتن سا آصهایؾ  یاصلری ًفؼاى  ذیتَاً یهشحلِ ه يی. دس اذیتگزاس

  کٌٌذ.
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 هی، ا یاست. تٍ طًر کل گزید اپلیکیطهتٍ  اپلیکیطه کی ای گزید فزمتیتٍ  فزمت کی،  گزیمکان تٍ مکان د کیاوتقال دادٌ َا اس  ىذیمُاجزت دادٌ َا فزآ 

 .دادٌ َا است یتزا ذیجذ یمکاو ای ستمیس یک یمؼزف جٍیوت
11

 مىظًر سًییچ کزدن اس سیستمی تٍ سیستم دیگز است 



 

 ذیکٌ ؾیاهي آصها ظیهح کیخَد سا دس  ؼتنیػ .3

تَاًٌذ هَاسد هشتَط تِ هْاجشت  یه هؼلویي ٍ داًؾ آهَصاى،  یـیآصها ظیهح کی یساُ اًذاص تا

فؼال ؿذى قثل اص  سا هیتَاى هَاسد يیا کِکٌٌذ  ییؿٌاػا یویقذ ؼتنیػ کیدادُ ّا سا اص 

 تخـیذ.ٍ تْثَد کشد اصالح  یؼتن جذیذػ

 سا ثثت کٌیذ اىتاصخَسد کاستش .4

 هیخَاّذ هذسػِ ػیؼتن ّواًغَس کِا یآ ٌذ؟یگَ یچِ ه LMS ؼتنیؿوا دس هَسد ػ هؼلویي

 اًجام ؿَد؟ ذیتا یچِ اقذاهات ّا ًقصسفغ  یکٌذ؟ تشا یػول ه

 ذیسا اًجام دّ ییًْا آصهَى .5

سا اصالح  ٍسٍدثثت ٍ  ؼائل هشتَط تِالصم قثل اص ػشضِ هحصَل ، ه شییّشگًَِ تغ يییتؼ یتشا

 ذ.یاػتفادُ کٌ هذیشاىتاصخَسد کشدُ ٍ اص 

 ذیکٌ یاًذاصخَد سا ساُ  LMS تؼتش .6

ؿذ ،  ؾیآصها،  ؿذ تشًذتثذیل تِ ، تغزیِ ؿذ هذسػِ ؿوا یدادُ ّا تا ؼتنیػ ٌکِیاص ا تؼذ

ذ، ػیؼتن آهادُ اػتفادُ ذًیآهَصؽ د هؼلویي، داًؾ آهَصاى ٍ اٍلیاؿذ ٍ  ؾیدٍتاسُ آصها

 اػت.کشدى 

اػت. تا تَجِ  آػاى اسیتؼ LMS یک َاًةج توام یکِ دسک ٍ اجشا ذیداً ی، اکٌَى ه يیتٌاتشا

ًکاس ا سا یشیادگی تیشیهذ ؼتنیػ تیتَاى اّو یتجاست اهشٍص ، ًو یایدً یشیتِ سقاتت پز

 سا اًتخاب کٌیذ. LMSاص ایي سٍ هی تایؼت حتواً یک . کشد

 

 

 

 


