
ضرورت استفاده هدفمند از
        امکانات و تجهيزات هوشمند  

مجتمع آموزشی غيردولتی هوشمند هدف

مهندس عليرضا ايمانی: تهيه و تنظيم

به نام خداوند جان و خرد



زات مدرن، در دنيای مدرن، توانايي استفاده و بکارگيری هدفمند از ابزار و تجهي
ضرورتی انکارناشدنی است



ها را پيدا کنند،تجهيزات مدرن وقتی توانايي تعامل و برقراری رابطه دوطرفه با انسان 
 ناميده می شوندتجهيزات هوشمند

هوشمندسازی کالسهای درس در سيستم های آموزشی،
:شامل تجهيز کالس ها به تجهيزات زير می باشد

کامپيوتر 
ديتا پروژکتور 
تخته هوشمند

دسترسی به اينترنت
امکان دسترسی به پرينتر و اسکنر    

٭ ٭ ٭توليد و استفاده بهينه از محتوای آموزشی      ٭ ٭٭ 



: ضرورت استفاده و بکارگيری تجهيزات هوشمند در فرآيند آموزش             

 صرفه جويي در وقت -1

 افزايش تعامل دانش آموزان و دبيران در كالس -2

 محور-دانش آموز به روش  محور-معلم تغيير سيستم آموزشي از روش -3

 تغيير نقش دانش آموزان در فرآيند آموزش-4

 مشاركت دانش آموزان در فرآيند تدريس و گسترش محدوده فعاليتي آن ها -5

وزان تقويت روحيه تفكرگرايي، جستجو، پرسشگري و همكاري گروهي در دانش آم-6

مند افزايش توانايي و اشتياق دانش آموزان براي نوآوري و خلق آثار ارزش-7

 كشف و شكوفايي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان -8

 استفاده مفيد و هدفمند دانش آموزان از تجهيزات مدرن -9



:اقداماتی که در اين مجتمع در جهت هوشمندسازی صورت گرفته است           

 تجهيز تمامي كالس ها به امكانات و تجهيزات هوشمند-1

  آموزش تمامي همكاران در راستاي استفاده از تجهيزات هوشمند و توليد-2
محتواي آموزشي هدفمند در تابستان 

 برگزاري كالس هاي كامپيوتر و كالس هاي توليد محتواي آموزشي براي  -3
دانش آموزان در تابستان و در طول سال تحصيلي

 تشكيل تيم پژوهش و توليد محتواي آموزشي ويژه همكاران-4

)فن ياران( تشكيل تيم پژوهش و توليد محتواي آموزشي ويژه دانش آموزان  -5

هوشمند پيشرفته    كسب عنوان -6



، دنيای سنتی  در 

بی سواد کسی است که توانايي خواندن و نوشتن ندارد            

اما

، دنيای مدرن امروزی    در 

ليسی بيگانه هستند     کسانی که توانايي استفاده از تجهيزات مدرن را نداشته و با زبان انگ       

:به ياد داشته باشيم



به اميد موفقيت و پيشرفت روزافزون      

تمامی دانش آموزان عزيز       

و سربلندی شما اوليای گرانقدر       


