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 چكیده

هاي مختلف زندگي بشر به همراه داشته است و اي را در عرصهفناوري اطلاعات و ارتباطات تحولات گسترده

اي كه استفاده از ابزارهاي نوين رود؛ جامعهيك جامعه اطلاعاتي ميرو جهان امروز بسرعت به استقبال از اين

 .براي دسترسي به دانش و استفاده از آن نقش مهمي دارد

وجه تشابهي با هيچيكي از مقدمات لازم براي ورود به اين عرصه شيوه جديدي از آموزش است كه به

از كشورها از جمله كشور ما مدارس هوشمند  رو مدتي است دربسيارياز اين هاي سنتي مرسوم نداردشيوه

اندازي شده  است كه با  توجه به ويژگي ها ي اين نوع مدارس،توجه و نگاه  ويژه اي را مي طلبد از اين رو راه

در اين مقاله سعي نموده ايم به مزايا ومحاسن استفاده از اين كلاسها در فرايند آموزش پرداخته و ضمن 

هوشمند  راهكارهاي عملي جهت استفاده بهينه دانش آموزان در اين مدارس را  بررسي مشكلات  مدارس

 ارئه نماييم 
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 :مقدمه

اوري اطلاعات و ارتباطات به هاي مبتني بر فنكه آموزش مهارتمي رود به سمتي پيش اخير زندگي در قرن 

هاي اي را در عرصهناپذير مبدل شده است. فناوري اطلاعات و ارتباطات تحولات گستردهيك ضرورت اجتناب

رو جهان امروز بسرعت به استقبال يك جامعه اطلاعاتي مختلف زندگي بشر به همراه داشته است و از اين

در .وين براي دسترسي به دانش و استفاده از آن نقش مهمي دارداي كه استفاده از ابزارهاي نرود؛ جامعهمي

شده تا جايي كه در انجام بسياري همه جوامع امروزي فناوري اطلاعات به محور اصلي تحول و توسعه تبديل

هاي ارتباطي و حتي آموزش و تجارت، فناوري اطلاعات و از كارها و امور روزمره زندگي از بانكداري تا شبكه

شك يكي از مقدمات لازم براي ورود به اين عرصه شيوه جديدي از بي .كندطات نقش مهمي را ايفا ميارتبا

رو مدتي است در بسياري از از اين .هاي سنتي مرسوم نداردوجه تشابهي با شيوههيچآموزش است كه به

 .زشي قرار گرفته استاندازي مدارس هوشمند مورد توجه مسئولان نظام آموكشورها از جمله كشور ما راه

شود، بلكه كار با ابزار اين روزها ديگر تعليم و تربيت درچگونه خواندن و چگونه نوشتن خلاصه نمي

هاي در اين خصوص، آموزش و پرورش ايران، گام .تكنولوژيكي و چگونگي انجام اين كار مورد توجه است

 ايد باشد، فاصله بسيار زيادي است. بلندي را برداشته است هر چند كه هنوز تا رسيدن به آنچه ب

 معلم. شود مي نزديك آموزيار تعريف به بيشتر معلم و دارد يادگيرنده نقش آموز دانش هوشمند مدارس در

 شيوه و بودن پويا و آموختن چگونه حل راه و پاسخ قراردادن اختيار در براي جستجو جاي به كوشدكه مي

 اين در چنين هم. كند تقويت آموزان دانش در را منابع استناد ابليتق تميز و سوالات پاسخ به دستيابي هاي

 در آموزان دانش با ونيز جهان سراسر در معتبر علمي منابع با آموز دانش كه دارد وجود آن قابليت مدارس

 كشف روي بر زمان صرف با آموز دانش مدرسه اين در.كند برقرار ارتباط ديگر(هوشمند قابليت با) مدارس

 تركيب و اطلاعات از باري كوله با كه رسد مي توانمندي اين به و داده گسترش را خود هاي قابليت عاتاطلا

در اين مقاله سعي داريم از . كند ابداع نوين هاي شيوه مختلف هاي موقعيت در خود، شخصي خلاقيت با آن

دارس در توسعه تعليم جهات مختلف با نگاهي به وضعيت مدارس هوشمند به بررسي نقش و جايگاه اين م

وتربيت پايدار بپردازيم .اين مقاله از نوع مقالات علمي مروري وروش اجراي آن مطالعه اسناد و مقالات 

 ومطالعه منابع كتابخانه اي مي باشد.

 

 

 
 
 
 
 

 



 

  1تعريف مدرسه هوشمند

الكترونيك امروزي  مدرسه هوشمند به مدرسه اي اطلاق مي گردد كه عملا دانش آموز را براي ورودبه دنياي

تربيت مي كند.در مدرسه هوشمند همه چيز تحت تاثير كامپيوتر قرار مي گيرد. از نظام مديريت،آموزش و 

تعليم ، ارتباط با اوليا، سيستم هاي ثبت نام و دريافت كارنامه ، حضور و غياب دانش آموزان ، اطلاع 

ش و پاسخ دانش آموزان با آموزگاران به صورت رساني،بررسي مشكلات احتمالي دانش آموزان تا بحث و پرس

همزمان يا غير همزمان ودهها كاركرد ديگر.البته اين بدان معنا نيست كه در مدرسه هوشمند به نظام 

اجتماعي توجهي نمي شود.بلكه تمامي مراحل مربوط به تربيت اجتماعي فراگيران با استفاده از روشهاي 

يست. در مدارس هوشمند دانش آموز نقش يادگيرنده دارد و معلم بيشتر نوين و تاييد شده به قوت خود باق

به تعريف آموزيار نزديك مي شود. معلم مي كوشدكه به جاي جستجو براي در اختيار قراردادن پاسخ و راه 

حل چگونه آموختن و پويا بودن و شيوه هاي دستيابي به پاسخ سوالات و تميز قابليت استناد منابع را در 

آموزان تقويت كند. هم چنين در اين مدارس قابليت آن وجود دارد كه دانش آموز با منابع علمي  دانش

معتبر در سراسر جهان ونيز با دانش آموزان در مدارس )با قابليت هوشمند(ديگر ارتباط برقرار كند.در اين 

اده و به اين توانمندي مدرسه دانش آموز با صرف زمان بر روي كشف اطلاعات قابليت هاي خود را گسترش د

مي رسد كه با كوله باري از اطلاعات و تركيب آن با خلاقيت شخصي خود، در موقعيت هاي مختلف شيوه 

آموز محوري است. تأكيد بر مهارت فكر هاي نوين ابداع كند. . در اين مدرسه روش تدريس براساس دانش

و خط مشيهاي مدرسه هوشمند است.  كردن و فراهم ساختن محيط ياددهي ـ يادگيري از راهبردها

 (1931)فهيمي،

كنترل، ياددهي،يادگيري، منابع  نظارت، مديريت،مدرسه اي است كه درآن روند اجراي كليه فرآيندها اعم از

مبتني بر فاوا و در  ،مباني توسعه آنهاو اتارتباطآموزشي و كمك آموزشي، ارزشيابي، اسناد و امور دفتري، 

  .طراحي شده است ش محورپژوه يِو تربيتزشي آمو نظام بهبود جهت

 تاریخچه مدارس هوشمند 

 1۲1۲اولين بار در كشور مالزي به اجرا درآمد و قرار است تا سال  طرح راه اندازي مدارس هوشمند ي

مدارس هوشمند طرحي است كه اولين بار در سال .تمامي مدارس اين كشور به صورت هوشمند اداره شوند

و همكارانش در دانشگاه هاروارد ارايه شد. اين طرح به تدريج در چند مدرسه  1يد پركينزتوسط ديو 13۹۱

اجرا شد و بعدها تا حدودي توسعه يافت، به طوري كه امروزه برخي از كشورهاي توسعه يافته در زمينه 

ه خود هاي توسعفناوري اطلاعات، همچون مالزي، از اين مدارس جهت تربيت نيروي انساني در برنامه

در انگلستان تاسيس شده و  133۱شود اولين مدارس هوشمند در سال كنند.البته گفته مياستفاده مي

مدارس هوشمند را با ساختار تمام الكترونيك و « بيست بيست»سپس مالزي در برنامه توسعه خود در پروژه 

نوين در حوزه آموزشي مدارسي فناوري اطلاعات و به منظور پيگيري توسعه فناوري اطلاعات و فناوري هاي 

 تمامي كشور به اين نمونه مدارس مجهز شوند.   1۲1۲كشور افتتاح كرد. و گفته مي شود تا  سال
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محور و رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات در ميان صنايع كشور مالزي به منظور حركت به سوي اقتصاد دانش

ها از جمله آموزش و پرورش بهره ن حوزه در تمام زمينههاي اياز قابليت  ICTديگر و اشتغال زايي در حوزه 

هاي الكترونيكي تبديل كرد كه هاي معمولي را به كلاسبرد. اين كشور با ارايه طرح مدارس هوشمند كلاس

آموزان در انتخاب اطلاعات از منابع مختلف در آن معلم به جاي انتقال دانش و اطلاعات، قدرت قضاوت دانش

 آورد.آموزان و شهروندان مالزي را فراهم ميالعمر دانشيادگيري مادام دهد و زمينهرا افزايش مي

مدرسه هوشمند يك مدرسه و محيط آموزشي فيزيكي است كه كنترل و مديريت آن مبتني بر فناوري  

ت كامپيوتر و شبكه است و محتواي اكثر دروس الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن نيز هوشمند اس

شود. از جمله كشورهايي كه در زمينه ودر فرايند آموزش به تفاوت استعداد وتوانايي دانش آموز توجه مي

توان به كشورهاي كانادا، سوييس، اند، به غير از مالزي و آمريكا ميهاي موثري برداشتهمدارس هوشمند گام

 (1931)تارخ،ايرلند و مصر اشاره كرد.

                                                                                                             مدارس هوشمند در ایران

هاي علمي، فرهنگي، هاي اخير، گستره فعاليت در زمينه آموزش و يادگيري نيز چون ديگر فعاليتدر دهه

هايي چون ماهواره، رايانه، هور پديدهاقتصادي، اجتماعي و غيره، از توسعه و پيشرفت سريع فناوري و ظ

 اينترنت و غيره متاثر و دگرگون شده است.

گيري از ابزارهاي كمك آموزشي سمعي بصري شامل نمايش استفاده از فناوري در آموزش ايران به زمان بهره

وزشي مورد گردد. پس از آن، تلويزيون به عنوان رسانه آمهاي آموزشي در كلاس درس باز مياسلايد و فيلم

توجه قرار گرفت و تلويزيون آموزشي ملي ايران به طور رسمي به امر آموزش همگاني در سراسر كشور 

 پرداخت.

هاي شخصي در ميان اقشار مختلف فرهنگي اجتماعي، پس از ورود صنعت رايانه به ايران و رشد و نفوذ رايانه

بيش از ده سال است كه در اين زمينه فعاليت  فعاليت در زمينه آموزش مبتني بر رايانه نيز آغاز گشت و

 هاي فشرده آموزشي آغازگرديده است.شود و اين امر با توليد لوحمي

هاي عملياتي در زمينه تر و فعاليتبه بعد، رويكرد به اين مقوله جدي 19۹۲به طور كلي، از نيمه دوم سال 

هاي آموزشي در گوشه و كنار كشور آغاز ي ارائه دورهگيري از پهناي باند مخابراتي براآموزش اينترنتي و بهره

شد تا اينكه طبق مصوبات شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش در سال 

 مدارس هوشمند به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول گرديد. ، پايلوت 19۹9-19۹۱تحصيلي

منطقه تهران  ۱دبيرستان در  ۱اعات و ارتباطات تعداد پس از طرح موضوع در شوراي راهبري فناوري اطل

انتخاب و از سال تحصيلي بعد اجراي آزمايشي طرح در اين مدارس آغاز گرديد. براي اجراي طرح، وضعيت 

 موجود مدارس از لحاظ تجهيزات و وضعيت نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفت.

كارشناسي در جريان امر قرارگرفتند. تجهيز و ايجاد  هاي متعددمديران مدارس فوق ضمن شركت در جلسه

هاي شبكه واحدهاي داخلي و نحوه توليد محتواي الكترونيكي، آموزش معلمان)زبان انگليسي و مهارت

ICDL رسيد.  ( به انجام 



 

ي عنوان مدرسه 9۱۱۲از مجموع  3۲تيرماه  -هاطبق آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات كل استان

مدرسه  1۹۲۲مورد به عنوان مدرسه الكترونيك و  ۹۱۲هوشمند، مدرسه جزء مدارس نيمه 1۲، حدود هشد

 شوند.الكترونيك تلقي ميبه عنوان مدرسه نيمه

تر اشاره شد .مطابق برنامه عملياتي وزارت آموزش و پرورش جهت اجراي برنامه پنجم طور كه پيشهمان

سازي گانه هوشمنددر يكي از مراحل پنج 193۱ايست تا پايان سال بتوسعه كشور، كليه مدارس كشور مي

 (193۲ش،ر)سايت وزارت آموزش و پروقرار گيرند.

 تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی 

درباره ي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشي )و به طور خاص مدارس( دو رويكرد متفاوت  

برخي معتقدند، اثر فناوري هاي جديد تدريجي است و صرفاً انتقال برنامه ي درسي سنتي را  وجود دارد.

كارآمدتر مي سازد و در واقع، دسترسي به اطلاعات سريع تر مي شود. رويكردي ديگر معتقد است ورود 

اسي تغيير مي فناوري اطلاعات و ارتباطات به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهاي تعليم و تربيت را به طور اس

با اين كه موارد   .دهد. از اين ديدگاه فناوري اطلاعات بر مرزهاي ساختاري نظام آموزش سنتي فايق مي آيد

بالا از دستاوردهاي استفاده از فناوري اطلاعات است، با اين حال ساده لوحانه است اگر تصور كنيم ورود 

و ... ( به تنهايي باعث انقلاب  9رايانه ، چند رسانه اي فناوري اطلاعات )در جلوه هاي متفاوت آن : اينترنت ،

يادگيري در نظام آموزشي تحول نپذيرد ، ورود فناوري هاي اطلاعاتي  –آموزشي شود. اگر فرهنگ ياد دهي 

نه تنها تحولي ايجاد نخواهد كرد ، بلكه به تقويت سنت هاي محافظه كارانه ي آموزشي منجر خواهد شد. لذا 

رسه سنتي به سوي مدرسه هوشمند نيازمند تغيير در نظام آموزش و پرورش كشور مي باشد و تغيير در مد

هيچگاه راه اندازي مدارس هوشمند ميسر نخواهد شد مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغيير يابد . اين 

درايت و تفكر  امر نيازمند برنامه ريزي حداقل بيست ساله مي باشد. اين تغيير مي بايست قدم به قدم و با

 (1931)فهيمي،باشد.

 مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش :  

 استفاده از فناوري اطلاعات در امر آموزش از مزايايي به شرح ذيل برخوردار است :

پرورش وارتقاي مهارت سواد اطلاعاتي،منظور ازمهارت سواد اطلاعاتي جمع آوري ، پردازش ، انتشار -1

 صورت متن  نمودار و ... و مبادلة اين اطلاعات در محيط هاي آموزشي و يادگيري است .اطلاعات به 

افزايش معلمان مجرب و همگام با فناوري روز كه نسبت به تجربيات دانش آموزان در خارج از كلاس آگاه -1

 هستند 

 آموزش با هزينه كمتر-9

هاي تعاملي و فردي و ريق گسترش يادگيريآموزان از طهاي رواني در دانشها و فشارـ كاهش استرس۱

 مجازي
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تحقق عدالت آموزشي از طريق گسترش دسترسي به دامنه وسيعي از محتواي الكترونيكي در دسترس  -5

 مناسب

 افــزايش مشاركت معلمان و دانش آموزان در فرايند تعليم و تربيت و توليد محتواي بومي ومحلي -۱ 

هاي آنان از طريق رل دقيق ياد گيري دانش آموزان و ارزشيابي از آموختهافزايش امكان نظارت و كنت -7 

 آموزش و ارزشيابي مجازي و....

 مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند عبارتند از :

الف( امروزه به علت رشد فناوريهاي رايانه اي، سرعت نقل و انتقالات اطلاعاتي و مسأله انفجار دانش، اطلاعات 

ولت و سرعت مي تواند در اختيار همگان قرار گيرد و ديگر مانند گذشته مدرسه تنها چهار و دانش به سه

چوبي نيست كه معلم بخواهد دانش، مهارت و ارزشها را در آن به دانش آموزان منتقل كند بلكه 

ن چهارچوبهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و وسائل ارتباط جمعي در شكل پذيري پنداره هاي دانش آموزا

 (1931)سعادت ،نقشي تعيين كننده دارند.

يكي از تبعات اين امر بالا رفتن سطح دانش متعارف دانش آموزان است كه هماهنگي با دوره هاي آموزشي  

را بر هم مي زند. در چنين شرايطي استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي و انفورماتيكي در مدارس هوشمند، امكان 

ي معلمان و ارتقاء مهارتهاي تدريس ايشان را فراهم مي آورد به طوريكه آنها مي به روز نمودن اطلاعات علم

توانند با استفاده از امكانات موجود در اين مدارس برآورد صحيحتر و دقيقتري از دانش متعارف دانش آموزان 

 زند.كسب نموده و دوره هاي آموزشي و مطالب درسي را با دانش متعارف دانش آموزانشان هماهنگ سا

ب( از سوي ديگر برنامه هاي آموزشي در مدارس سنتي، اكثراً به صورت معلم محور بوده و با استعدادها، 

تواناييها، نيازها و شيوه هاي يادگيري دانش آموزان كه هر يك آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب 

س با شيوه هاي نوين، داشتن نيستند. مدارس هوشمند به دليل برنامه هاي درسي انعطاف پذير، امكان تدري

طيف وسيعي از برنامه ها و روشهاي آموزشي و محوريت بخشيدن به نقش دانش آموز )با در نظر گرفتن 

توانند در جهت از بين بردن و يا تفاوتهاي فردي و توجه بيشتر به نيازها، علائق و استعدادهاي آنان( مي

باشند ودرواقع هر دانش آمئز بسته به استعداد خود مي كاهش دادن اين شكاف آموزشي مؤثر و مفيد فايده 

تواند آموزش ببيند و يا به عبارت ديگر سيستم آموزش نسبت به استعداد دانش آموزان متغير است 

 (.1931)كرباسي،

ج( جامعه اطلاعاتي آينده نيازمند افرادي است كه بتوانند فناوري اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه 

ر برند، در اين عصر بي بهره مانده از دانش، بينش و مهارتهاي روز، به بيكاري، نابرابريهاي اجتماعي و در به كا

نتيجه پيدايش نارضايتي و تنش مي انجامد و مدارس هوشمند نيز عمدتاً در جهت تأمين اين نيازها برنامه 

ه اطلاعات مورد نياز خود را از طريق آموزند كه چگونريزي شده اند چرا كه در اين مدارس دانش آموزان مي

شبكه هاي اطلاعاتي استخراج نمايند، چگونه در مورد آنها بينديشند و چگونه حاصل يافته هاي خود را در 

 (1935رازقي پور،( جهت حل مسائل و مشكلات خود و توسعه و پيشرفت جوامعشان به كار گيرند.

                                                                    اصول یادگیری در مدارس هوشمند



 

مدرسه به عنوان سازمان يادگيري : مدرسه نه فقط براي دانش آموزان بلكه براي معلمان مديران وحتي  -1

اولياي دانش آموزان نيز محيط يادگيري است و سازمان يادگيري مدارس هوشمند به نحوي است كه دريك 

ين هدف ها ، محتوا ، ارزشيابي و نحوه نظارت برخود و خلق سيستم پويا كليه اعضا فرايند طبيعي از تعي

                                                                             مشاركت دارند

ارزشيابي يادگيري محور: ارزشيابي برمحور يادگيري است نه محصول وننتيجه كار به نحوي كه دانش  -1

موزان ومعلمان را دريك فرايند درگيرنموده ونتيجه ارزشيابي برمحور كيفيت وكاربرد آن برروي دانش آ

       آموزان قرارمي گيرد وآزمون ها دربهترين شرايط به عنوان ابزار ارزشيابي به كاربرده مي شوند.

بررشد فكري وعملي دانش  يشي : درمدارس هوشمند با ارائه محتواي مناسب بيش ترين تاثير رايدانش زا -9

آموزان مي گذاردوبه جاي مصرف اطلاعات ودانش توسط دانش آموزان به توانايي توليد دانايي نيزمجهز مي 

                                                                                                        شوند

هداف برنامه ها و فعاليت هاي مدارس هوشمند براي دانش آموزان قابل تاكيد بردرک وشناخت اهداف : ا -۱

ازپيش تعيين شده تنظيم مي گردند وبه همين  درک به نحوي كه خروجي هاي مدارس براساس اهداف

                               برخوردار ند ي درامر يادگيري منظور دانش آموزان ازمشاركت وهمراهي بيش تر

برهوش اكتسابي : تحقيقات ومطالعات نشان مي دهد كه با آموزش روش هاي تفكر ، به ويژه روش تاكيد  -5

هاي تلفيقي و روش هاي فعال تدريس دانش آموزان مي توانند از هوش و قدرت تفكر بالاتري درامريادگيري 

                                          خوردارباشندبر

وانتقال : از ديگر اصول يادگيري درمدارس هوشمند ، استفاده ا ز فنون وروش تاكيد برتدريس مهارت  -۱

هاي تدريسي است كه ضمن تقويت انگيزه آنان اوامر يادگيري شبيه سازي والگو گيري ازآن براي آن ها 

 فراهم گردد واين امر موجب مي شود كه دانش آموزان نسبت به انتقال اين مهارت به ديگران به طور خودكار

 ا قدام نمايند. اين نكته درفرايند يادگيري نقش بسيار مفيد وموثري را ايفا مي كنند.

يادگيري محصول تفكراست : آماده سازي دانش آموزان براي تفكر زمينه منطقي نمودن امور را براي آن  -7

 ها فراهم مي نمايد

ماده نمودن دانش آموزان وحتي شمول همگاني : از دستاوردهاي تفكر خلاق ودرک عميق ازمسائل ، آ -۹ 

معلمان درحل مشكلات پيچيده وغامض آموزشي است ، درمدارس هوشمند دانش آموزان ومعلمان اين علاقه 

را به راحتي بروز مي دهند وبا تكيه برخلاقيت ونوآوري وارائه روش هاي جديددرحل مشكلات اقدام مي 

 (1931)تارخ ،نمايند.

 

 

 مدارس در برنامه های بالادستی  ملزومات قانونی هوشمندسازی

دولت موظف است تا پايان برنامه، فناوري اطلاعات و  :برنامه پنجم توسعه كشور آمده 13در بند الف ماده 

هاي برنامه ارتباطات را در كليه فرايندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرايندهاي موجود و ارائه



 

وزارت آموزش و پرورش نيز موظف  .رت الكترونيكي به كار گيردهاي تحصيلي به صوآموزشي و دروس دوره

هاي عادلانه اي را به منظور تضمين دسترسي به فرصتاست تا پايان برنامه، آموزش از راه دور و رسانه

  .آموزشي تحقق ببخشد

عدالت  نيز به بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايندهاي آموزشي براي تحقق 13بند د ماده  

هاي تحصيلي به صورت هاي آموزشي و دروس دورهآموزشي و تسهيل فرايندهاي موجود و ارائه برنامه

  .الكترونيكي اشاره دارد

هاي عملياتي در زمينه تر و فعاليتبه بعد، رويكرد به اين مقوله جدي  19۹۲ به طور كلي، از نيمه دوم سال

هاي آموزشي در گوشه و كنار كشور آغاز ند مخابراتي براي ارائه دورهگيري از پهناي باآموزش اينترنتي و بهره

شد تا اينكه طبق مصوبات شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش در سال 

 .مدارس هوشمند به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول گرديد ، پايلوت 19۹9-19۹۱تحصيلي

منطقه تهران  ۱دبيرستان در  ۱اهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات تعداد پس از طرح موضوع در شوراي ر 

انتخاب و از سال تحصيلي بعد اجراي آزمايشي طرح در اين مدارس آغاز گرديد. براي اجراي طرح، وضعيت 

 .موجود مدارس از لحاظ تجهيزات و وضعيت نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفت

هاي متعدد كارشناسي در جريان امر قرارگرفتند. تجهيز و ايجاد در جلسهمديران مدارس فوق ضمن شركت  

هاي شبكه واحدهاي داخلي و نحوه توليد محتواي الكترونيكي، آموزش معلمان زبان انگليسي و مهارت

 (193۲)سايت وزارت آموزش و پرورش،.رسيد  انجام ICDL  به 

 درطرح تحول بنیادین  4بندی با توجه به رویكرد فاوارتبه

آموزان، تجهيزات و امكانات معلمان، دانش  بندي اين مدارس براساس فضاي آموزشي، مديريت و پرسنل،رتبه

مدارس در   گردد. با توجه به رويكرد جديد وزارت،هاي نوين تعيين ميوري از فناورياي و ميزان بهرهمنطقه

 : شودمي  بنديسازي در پنج مرحله زير رتبه مسير هوشمند

 رتبه بندي كلي مدارس هوشمند رتبه مرحله هوشمند سازي رديف

 مرحله مقدماتي 5 مدرسه نيمه الكترونيك 1

 مرحله مياني ۱ مدرسه الكترونيك 1

 مرحله پيشرفته 9 مدرسه نيمه هوشمند 9

 مرحله پيشرفته 1 مدرسه هوشمند ۱

 مرحله پيشرفته 1 مدرسه هوشمند پيشرفته 5

 

  90-09سازی مدارس قبل از سال تحصیلی لكرد هوشمندعم

                                                        
4 Fnaveri etelaat va ertebatat 



 

 9۱۱۲، قريب به ۹3-3۲ها در پايان سال تحصيلي آوري شده از ادارات كل استانمطابق اطلاعات جمع

اند آمار تقريبي مدارس هوشمند را بنا سازي قرار داشتهاز روند هوشمند 9تا  1ي هوشمند در مراحل مدرسه

  .دهدنشان مي ۹3-3۲ها در پايان سال تحصيلي تانبه اظهار ادارات كل اس

مدارس هوشمند 

 کل کشور

مدارس نیمه 

 الكترونیک

مدارس 

 الكترونیک

مدارس نیمه 

 هوشمند

 جمع

0669 0999 949 09 0009 

 

  09-09سازی مدارس در سال تحصیلی عملكرد هوشمند    

 تفكیک دوره های تحصیلی تولید شده به  5تعداد محتوای الكترونیكی

 جمع هنرستان  متوسطه دوم متوسطه اول ابتدایی

09 09 09 00 000 

 جایگاه مولفه های اصلی آموزش وپرورش در مدارس هوشمند
كننده را در ي آموزش، نقش تسهيلگيرند و به جاي ارائه يك طرفهآموزان ياد ميمعلمان در كنار دانش:معلم

 آموزان برعهده خواهند داشت.شخودآموزي و يادگيري دان

 :وري كهطباشد به آموز مهمتر مينقش دانش، آموز محور بودن مدرسه هوشمندبا توجه به دانش:دانش آموز

درتعيين وظايف .دهدآموز با راهنمايي معلم خود اهداف را شكل ميدانش ،رتعيين اهداف آموزشيد 

آموز منابع خود دانش ،در انتخاب منابع گرددتعيين مي آموزبه پيشنهاد معلم وظايف توسط دانش ،آموزشي

 خواهدگيرد و از معلم در مورد آنها نظر ميرا در نظر مي

با هوشمند سازي مدارس تكنولوژي جاي كتاب محوري را مي گيرد و معلمان با فناوري جديد مطالب :كتاب

 درسي را به خوبي تدريس خواهند كرد.

ها و ابزارهاي فناوري اطلاعات تجهيز شده نتي است كه با استفاده از قابليتيك كلاس س مانندكلاس :كلاس

باشد. در اين كلاس حداقل يك ابزار نمايش از جمله تخته تعاملي و يا ويديوپروژكتور و همچنين يك عدد 

ياددهي  تواند از محتوي الكترونيكي در دسترس براي ارتقاي فرآيندرايانه وجود دارد. در اين كلاس معلم مي

 يادگيري مي باشد –هاي مختلف ياددهي هدايت كلاس با روش.چون يادگيري استفاده كند

معلم "جانبه بين  چندر و ث  ؤمحور و افزايش ارتباط مآموز پژوهشدانش يبا تقويت و پشتيباني مقوله:مدرسه

وي براي پرورش نيروي ؛ مدرسه را به كانوني پويا، مشتاق و ق"جامعه بامدرسه "و  "همدرسبا  و شاگرد

. در چنين فضايي، كندر كه قابليت زندگي در عصر اطلاعات را دارد، تبديل مياق و متفك انساني خل 

شدن را هستند و شكلي از اجتماعيو توليد علم ا هها و پژوهش در آنآموزان به دنبال كسب نظريهدانش

 باشد. فيايي و اجتماعي آنهات جغراراي موقعي و   تواندميكنند. اين تجربه تجربه مي

                                                        
5 Electronic content 



 

يادگيري و در هدايت و  -حضور، مشاركت و پشتيباني كامل والدين و جامعه در فرآيند ياددهي :خانواده

خورد، و در حد بالايي قرار خواهد داشت.)سايت وزارت آموزش و آموزان به وضوح به چشم ميراهبري دانش

 (193۲پرورش،

 
آموزان، تجهيزات و اي آموزشي، مديريت و پرسنل،  معلمان، دانشرتبه بندي اين  مدارس براساس فض

گردد. با توجه به رويكرد جديد وزارت  هاي نوين تعيين ميوري از فناورياي و ميزان بهرهامكانات منطقه

 شود :مدارس در مسير هوشمندسازي در پنج مرحله زير رتبه بندي  مي

 هوشمند پيشرفته هوشمند مه هوشمندني الكترونيك نيمه الكترونيك نوع مدرسه

 1 1 9 ۱ 5 رتبه

 برای هوشمند سازی مدارس چه مراحلی را باید طی کرد ؟

 تعيين اقدامات -هدف گذاري -سنجش وضعيت موجود -)برنامه ريزي و هدف گذاري .1

برآورد، خريد و نصب تجهيزات و  -سازي سايت رايانه اي مدرسهآماده  -)تجهيز و آماده سازي مدرسه .1

 (راه انداري پورتال مدرسه -آماده سازي كلاس ها -سخت افزار

آموزش  -آموزش دانش آموزان -آموزش معلمان -به كارگيري نيروي فني-)آموزش و تجهيز نيروي انساني .9

 (و فرهنگسازي اوليا

 (توليد محتوا -ابي و به كارگيري محتواي موجودبررسي، ارزي -)آماده سازي محتوا .۱

 برگزاري كلاسهاي آموزشي مبتني بر محتواي چندرسانه اي .5

 برنامه ريزي و برگزاري كلاسهاي مبتني بر محتواي چندرسانه اي -

 برگزاري آزمون هاي الكترونيكي از طريق سيستم مديريت يادگيري -

 (بازنگري برنامه  -يابي به اهدافارزيابي ميزان دست -)ارزيابي و سنجش  .۱

 ویژگی یک مدرسه هوشمند موفق 

 ...كشن وژراه اندازي سايت رايانه با استقرار  سيستم وويدئو پرو-1

 مورد نياز اشتراک اينترنت با پهناي باند  -1

  wirelessراه اندازي شبكه داخلي و اينترنت--9

 ه هفتگي گنجاندن آموزش رايانه به دانش آموزان در برنام-۱

 استقرار سيستم حضور وغياب ديجيتالي لمسي وارسال پيام كوتاه-5

 راه اندازي وبسايت مدرسه با قابليت رمز وكاربري براي هر دانش آموز ،ثبت نام و پرداخت آنلاين -۱

 اجراي آزمايشي آزمون آنلاين در امتحان ميان ترم-7

 بيران در ساعت غير اداريبرنامه ريزي واجراي چت آموزشي داتش آموزان با د- 8

 پشتيباني نرم افزاري دانش آموزان-3

 توليد وارائه محتوا ي آموزشي توسط دانش آموزان ودبيران --1۲

http://smartedu.blogfa.com/post/90


 

 اقدام به تشكيل كلاس هاي آموزش رايانه براي اولياي محترم ودبيران در تابستان-11

 يشنهادها وانتقاد هاترغيب اوليا به استفاده از صندوق پست الكترونيك به جاي صندوق پ-11

 مدرسه هوشمند موفق  محورهای فعالیت مجموعه 

 و تحصيل آماده نمودن محيطي شاد براي آموزش آسان بهمراه ايجاد رغبت بيشتر براي يادگيري -

 آموزش دوره كامل مهارت كامپيوتر در طول سال تحصيلي -

 آموزش زبان بصورت برنامه هفتگي درطول سال تحصيلي و تابستان -

 آگاهي اولياء از حضور دانش آموز درآموزشگاه بوسيله پيام كوتاه روزانه -

 تحويل كليه لوازم التحرير مصرفي بصورت هماهنگ به دانش آموزان -

 تشكيل كلاس هاي خلاقيت و مهارتهاي زندگي -

 هاي درسي وكتابخانه ديجيتالي از طريق سايت اينترنتي مدرسه بصورت مستمرCD تهيه و توزيع -

 ده اصل کلیدی آموزش در مدارس هوشمند    

 (مديريت به جاي مالكيت )اصل دسترسي-1

در روزگار جديد، داشتن اطلاعات، قدرت نيست. بلكه دسترسي به اطلاعات قدرت محسوب مي شود. همه 

اي تغيير يابد كه فرآيند انباشت اطلاعات، به توانايي مديريت داشته ها و ورزيدگي هعملكردهاي ما بايد به گون

 .دركسب و دسته بندي اطلاعات تبديل شود

  (تحصيل به جاي تدريس )اصل تحصيل-1

به فرآيند « تدريس»فرايند فعلي آموزش، يكسويه و كند است. درمدارس هوشمند بايد به تدريج فرآيند 

 .آموز، خود به كشف و استنباط مطالب بپردازدود ودانشمبدل ش« تحصيل »

 (كايزن )اصل تغييرتدريجي-9

هيچ فرآيندي، دفعي و مطلق نيست و همه چيز در بازه هاي زماني به وجود مي آيد. لذا شرط لازم براي 

« حركت كردن»و شرط كافي براي رسيدن به وضعيت مطلوب، « درمسير بودن»رسيدن به نقطه ي مطلوب، 

 .است

  ( مسلط بودن بر ابزار به جاي مقهور ابزار بودن )اصل سلطه تكنيكي-۱

تمامي امكانات و  .هستند« فهم محور»نيستند؛ بلكه مدارس « كامپيوتر محور»مدارس هوشمند، مدارس 

تجهيزات تكنولوزيك بايد در خدمت عميق كردن فهم و دانايي دانش آموز باشد. فن آوري هاي نوين 

 .ف نيستند؛ بلكه وسيله هستندآموزشي، هد

لذا ضروري است متوليان اداره ي مجموعه هاي هوشمند، به تناسب موقعيت، بر اين ابزارها تسلط داشته 

 .باشند

 (جايگزين هاي مناسب به جاي وابستگي مطلق )اصل نفي تعلق -5

http://www.khschools.ir/?app=content&catid=1&itemid=8
http://www.khschools.ir/?app=content&catid=1&itemid=8


 

تواند در هر لحظه، ابزارهاي پيشرفته، خالي از نقص و ضعف نيستند و هر مشكل پيش پا افتاده اي مي 

دسترسي به آن ها را محدود و مسدود كند. لذا نبايد اسير و مسحور كامپيوتر شد و بايد آماده ي هر مسئله 

 .بايد به فكر جايگزين هاي مناسب و فوري باشيم.و مشكلي بود

 (ايده ي پيشرفته به جاي ابزار پيچيده )اصل ايده محوري -۱

ها منحصر به فن آوري هاي پيشرفته نيست و هر وسيله ي ساده اي ابزارهاي گسترش و تعميق فهم، تن

 ممكن است ما را به اين هدف برساند. مهم طرح و ايده ي انجام كار است

 ( مربي به جاي معلم )اصل تربيت-7

آموزش بايد از حالت تك بعدي خارج شود و جايگاه معلم از متكلم وحده به سوي مدير و مشاور و حتي 

آموز تغيير يابد. كلاس درس نيز به اتاقِ داراي ميز و نيمكت محدود نمي شود و هر مكان و همكار دانش

 .فرصت ديگري در مدرسه،كلاس درس خواهد بود

 (انگيزش به جاي اجبار )اصل جستجو -۹

رخ نخواهد داد. دانش آموز « تحصيل»اگر تلاش و حركتي از سمت دانش آموز صورت نگيرد، عملاً فرايند 

ر جستجوي دانش و علم باشد. لذا ايجاد انگيزه ي يادگيري در دانش آموز از اولويت بالايي برخوردار بايد د

 .است

 (عمل گرايي به جاي نظريه پردازي )اصل توانايي محوري -3

 .ملاک ارزيابي دانش آموز در مدارس هوشمند، علاوه بر دانايي بايد بر توانايي متكي باشد

اصل است و داشتن « بهتر به كار بستن»نيست؛ بلكه « بهتر بودن»ملاک « تنبيشتر دانس»يعني لزوماً 

 .حدنصاب دانش كافي است

 ( عدالت به جاي مساوات )اصل تناسب -1۲

 .توجه به تفاوت سطح دانش آموزان و تعيين تمرين و تكليف و ارزيابي متناسب اهميت زيادي دارد

 .هم استبا رعايت حدنصاب ها، صرفاً سرعت و شتاب رشد م

 :  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش  موانع

استفاده از فناوري اطلاعات در امر آموزش ممكن است با برخي موانع و محدوديت ها مواجه گردد كه برخي 

 از موانع به شرح ذيل است :

 ات .عدم حمايت لازم از سوي نظام آموزش و پرورش در خصوص معلمان فعال در عرصة فناوري اطلاع-1

 فراگير نبودن استفاده از فناوري اطلاعات در مدارس كشور و در بين معلمان مدارس .-1

تمايل به انجام وظيفه در چارچوب بخشنامه ها كه جاي تصميم گيري خلاق و مواجهه با شرايط جديد را -9

 گرفته است

 يچ حق الزحمه اي .هتوليد محتواي الكترونيك بدونزياد در خارج از كلاس درس برايصرف وقت-۱

 نگرش سنتي به امر تعليم و تربيت و دوري از نوگرايي در كاربرد روشهاي نوين تدريس-5



 

هايي از اين مسائل هايي نيز همراه است كه به نمونهبايد گفت كه تحقق اين اهداف با موانع و محدوديت

 شود:اشاره مي

هايي است كه بتواند لكترونيكي، مستلزم زير ساختهاي اكاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش -۱ 

ها اي، فيبر نوري و... بين مدارس در شهرها و روستاامكان ارتباط را از طريق خطوط تلفن، امواج ماهواره

هايي نظير وزارت فناوري ارتباطات، فراهم و تسهيل كند. اين مقوله نيازمند همكاري و مساعدت مجموعه

هاي وزارت آموزش و پرورش است. عزم جدي و تلاش جهادي در جهت گسترش بستر سازمان صدا و سيما و

هاي جامعه از جمله فرهنگ، هاي لازم براي رشد و تحول ساير كاركردارتباطي علاوه بر نظام آموزشي، بستر

 اقتصاد، توليد و تجارت را هم فراهم خواهد كرد.

هاي الكترونيكي، وجود نظام آموزشي توسعه آموزشهاي موجود در راه از ديگر موانع و محدوديت -7 

ها و كتاب درسي، هاي آموزشي و درسي است. اهداف آموزشي، رسانهريزيمتمركز و يكسويه در برنامه

ريزي در حوزه تعليم و تربيت هستند كه محيط فيزيكي، آموزش و به كارگيري معلمان و... اجزاي نظام برنامه

لاترين مقامات در سلسله مراتب اداري است. به عبارت ديگر در سطوح فني و ها بر عهده بامديريت آن

هاي آموزشي يعني مدارس، امكان مشاركت و تصميم گيري و به تبع آن خلاقيت بسيار اجرايي سازمان

يابد. حتي بهترين نظرها و پيشنهادهاي خلاقانه و كاربردي در سلسله مراتب اداري به نتيجه سريع كاهش مي

اي متناسب با فرهنگ و زبان، شود. وجود امكان توليد محتواي آموزشي بومي و منطقهناسب منتهي نميو م

 هاي تحول بنيادين در نظام آموزشي است.از ضرورت

صدر مسئولان هاي برنامه درسي و با سعهاين معضل با تفويض اختيار به مدارس و مناطق در برخي از حوزه 

ت ريسك در مديران ارشد كشور قابل رفع است و جز با حركتي جهادي و بردن ظرفيت و قدرو بالا

 شود.كارشناسانه ممكن نمي

هاي الكترونيكي و مجازي اي واحد در سطح كشور كه به صورت اختصاصي از فرايند آموزشنبود شبكه -۹

ترش ها و مسائل پيش رو است. تحقق اهداف نظام آموزشي در گسحمايت كند، از ديگر محدوديت

 (1939هاشمي ،)هاي الكترونيكي و مجازي نيازمند وجود چنين امكاني در سطح كشور است. آموزش

 مدارس هوشمند در ایرانمهمترین مشكلات 

به نظر مي رسد اجراي طرح هوشمند سازي مدارس در ايران ، مانند بسياري از طرح هاي ديگر به صورت 

زي دقيق و بومي سازي صورت گرفته باشد.بدون توجه به اينكه تقليدي و بدون كار كارشناسانه و برنامه ري

كشورهاي پيشرو در اين طرح حدود ده سال در اين زمينه تحقيق و بررسي كرده اند و بعد از دستيابي به 

بهترين الگوها شروع به فرهنگسازي در اين زمينه كرده اند.اين در حاليست كه در كشور ما موانع بسيار 

 .كل گيري صحيح مدارس هوشمند است بزرگي سر راه ش

 

 از مهمترين اين مشكلات مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:



 

در كشور ما نسل فراگير ارتباط بسيار اندكي با كامپيوتر دارند و در بسياري موارد ديده مي شود كه  -1

د يا از آن به عنوان وسيله فرزندان خانواده هاي تحصيلكرده و متمول نيز يا اصلا با كامپيوتر اشنايي ندارن

 بازي استفاده مي كنند.

عدم آشنايي فرزندان ايران با زبان هاي خارجي خود از موانع بازدارنده اين طرح مي باشد. آموزش زبان  -1

در ايران به صورت رسمي خيلي دير و غيراستاندارد آغاز شده و ديده مي شود كه در سيستم آموزش رسمي 

انگليسي بسيار غريب هستند و تنها كساني به اين زبان مسلط خواهند بود كه با صرف  دانش آموزان با زبان

 هزينه در آموزشگاههاي آزاد ثبت نام و به طريق غير رسمي به فراگيري زبان بپردازند.

درمورد سيستم آموزشي كنوني كه تكيه بر نقش اصلي معلم در كلاس درس دارد به نظر مي رسد  -9

رس تنها اين سيستم را تشديد مي كند و به جاي آنكه دانش آموز را مجبور به كنكاش هوشمند سازي مدا

 در اطلاعات كند ، او را وادار به حفظ كردن انبوهي از اطلاعات مي كند.

ساختار فيزيكي اكثر مدارس سنتي است و تجهيز و تغيير كاربرد اين تعداد مدرسه از نوع سنتي به  -۱

دجه و زمان زيادي مي باشد.هم چنين طراحي سخت افزاري محيط مدرسه و هوشمند نياز مند صرف بو

 شبكه هاي داخلي مدارس خود نيز مستلزم صرف پتانسيل هاي بسياري خواهد بود.

معلمان و مسئولان مدارس نيز جزو طلايه داران اين تحول خواهند بود. عدم آشنايي آموزگاران با منابع و  -5

 خود يكي از بزرگترين موانع هوشمند سازي مدارس ايران است . شيوه هاي استفاده از آنها

به محض ورود مدارس به سيستم هوشمند ، نياز به وجود نرم افزارهاي استاندارد و مطابق با رويكرد  -۱

كتابهاي درسي ، ايجاد بانكهاي اطلاعاتي قوي به زبان فارسي ،احساس مي شود. قابليت دستيابي دانش 

يا منزل به اينترنت پرسرعت نيز جزو ضروريات كاركرد صحيح مدارس هوشمند به شمار  آموزان از مدرسه

 (193۱، هاشميمي رود.)

بخش مهمي از فرايند آموزش را  با وجود اين مشكلات مدارس هوشمند مي تواند با برنامه ريزي صحيح 

د.هوشمند سازي مدارس تسهيل نمايد و باعث بهبود و كيفيت بخشي به فرايند  ياددهي و ياد گيري شو

مانند اتوباني است كه ماشينهاي مختلفي در آن اتوبان رفت  و آمد مي نمايند اگر در اين مسير ماشيني 

مشكل داشت و باعث ايجاد راه بندان در مسير اتوبان شد نمي توان عيب را به اتوبان گرفت بلكه بايد عيب 

يبها و مشسكلات را شناخت ودرصدد رفع آن برامد وگرنه ماشين را پيدا كرد .پس در اين فرايند نيز بايد ع

اصل موضوع هوشمند سازي ارزشمند و نياز جامعه تعليم و تربيت امروز است بايد با آموزش به معلمان و 

نمايند هم باعث متنوع شدن فرايند ايجادانگيزه و ترغيب به كار با تجهيزات كلاس هوشمندهم به خود كمك 

 آموزش گردند.

 

 

 

 



 

 تيجه گيري :ن

 آن از قبل آنكه شرط به.  است آموزشي آرمانهاي تحقق براي مناسب بسيار ابزاري ، مدارس سازي هوشمند

 و فرهنگ با متناسب طرح اين گيردو صورت خبره كارشناسان توسط طرح اين مورد در دقيق هاي بررسي

 بودن حفظي حالت از درسي تابهايك محتواهاي بايست مي آن از بعد. شود ريزي برنامه ما كشور ويژگيهاي

 داده اختصاص پژوهش و تحقيق و ها داده بسط براي جايگاهي آن در كه شود داده سوق سمتي به و خارج

 دسترسي قابل همگان براي عمومي صورت به و طراحي فارسي زبان به اطلاعاتي بانكهاي و مرجع منابع.شود

 داده آموزش ابتدايي ي دوره از نوين هاي شيوه با ارماندگ و كاربردي صورت به انگليسي زبان و باشد

 كارآزموده هاي تيم توسط متناسب و استاندارد افزارهاي نرم و فراهم لازم افزاري سخت زيرساختهاي.شود

 اين و باشند الكترونيك ابزارهاي از استفاده براي لازم مهارتهاي به هامجهز خانواده و معلمان. شود طراحي

 نظر در بدون اگر و. است سرگرمي و بازي از فراتر چيزي الكترونيك آموزش كه باشد گرفته كلش آنها در باور

 از بزنيم طرح اين ي زده شتاب اقدام به دست لازم فرهنگ و امكانات كردن فراهم بدون و فوق موارد گرفتن

اين مشكلات  اما باوجود كرد خواهيم فراموش زودي به كه مدارس در ساخت خواهيم دكوري ها رايانه

مدارس هوشمند مي تواند با برنامه ريزي صحيح  بخش مهمي از فرايند آموزش را تسهيل نمايد و باعث 

بهبود و كيفيت بخشي به فرايند  ياددهي و ياد گيري شود.هوشمند سازي مدارس مانند اتوباني است كه 

ير ماشيني مشكل داشت و باعث ماشينهاي مختلفي در آن اتوبان رفت  و آمد مي نمايند اگر در اين مس

ايجاد راه بندان در مسير اتوبان شد نمي توان عيب را به اتوبان گرفت بلكه بايد عيب ماشين را پيدا كرد .پس 

در اين فرايند نيز بايد عيبها و مشسكلات را شناخت ودرصدد رفع آن برامد وگرنه اصل موضوع هوشمند 

يت امروز است بايد با آموزش به معلمان و ايجادانگيزه و ترغيب به سازي ارزشمند و نياز جامعه تعليم و ترب

 كار با تجهيزات كلاس هوشمندهم به خود كمك نمايند هم باعث متنوع شدن فرايند آموزش گردند.
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 مجتمع آموزش مركز تهران :انتشارات ،"فراگير كيفيت مديريت سيستم طراحي" (،193۲حاجي شريف،محمود) .9

 كامپيوتر كمك به توليد و طراحي هاي سيستم وري بهره ارزيابي" (،193۲حسنوي،رضا) -آبيك  سيمان صنعتي

CAD/CAM دفاعي صنايع تحقيقاتي و آموزشي موسسه انتشارات ،"ايران خودروسازي صنايع در 

 آزاد. كلك آوران پيام تهران:انتشارات ،"افزار نرم صادرات و اطلاعات تكنولوژي" (،1931تارخ،محمد جعفر) .۱

 بوشهر،انتشارت تات"مديريت فناوري در آموزش"(1935،يوسف )رازقي پور.5

 اول. چاپ بهينه، ن:انتشارات تهرا "اطلاعات فناوري مفاهيم و اصول ،"(1931محمود) زرگر، .۱

 سمت تهران :انتشارات ، "انساني منابع مديريت"(،1931اسفنديار) سعادت،. 7

 دانش. نگاه نشر انتشارات ، تهران:"نيانسا منابع مديريت "(1931رضا) سيد جوادين، سيد .۹ 

  ،1 جلد سال ،"مسلح نيروهاي رساني اطلاع سراسري همايش اولين مقالات مجموعه "(1931،مهدي) فهيمي .3

 الكترونيكي تجارت ملي همايش چهارمين سوم؛ هزاره نياز الكترونيك، شهروند" (،1939امير،) كرباسي،.1۲

 دانشگاهي. نشر مركز "ارتباطات و اطلاعات ناوريهايف مديريت"(193۱) هوشنگ، مومني،.11

 چاپار. انتشارات ،"تكنولوژي اطلاعات و اطلاعات تكنولوژي"(1931) مهدوي،محمد تقي، .11

در مديريت بحران، مجموعه مقالات نخستين همايش مديريت  GIS( كاربرد 19۹1متولي، فرشاد و همكاران) .19

 173-171بحران، جلد دوم، تهران،  صفحات 

پيشرفتهاي نوين در ژئوماتيك، فصل سوم، جلد اول، كتاب ژئوماتيك )گردآوري علي حسني  19۹۱مهدوي، پويا؛ .1۱

 و محمدباقر نهاونديان(، انتشارات پارس، شيراز، 

 انتشارات دانشگاه آزاد واحد لامرد. "عالي آموزش در ارتباطات و اطلاعات آوري فن"( 1939)احمد ،سيد .هاشمي15

 انتشارات تايماز."هوشمند مدارس"(193۱)عباس احمد،حضرتي ،سيد هاشمي.1۱

 medu.ir(193۲)سايت وزارت آموزش و پرورش،. 17

http://www.ebtekarnews.com.18 
.19 .http://www.smartedu.blogfa.com/ 
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