
به نام اهورای پاک    

 تعاملی-جلسات آموزشی
استفاده هدفمند از تجهيزات هوشمند
در راستای اعتالی کيفيت آموزش

مجتمع آموزشی غيردولتی هوشمند هدف 

مهندس عليرضا ايمانی: تهيه و تنظيم



اهداف جلسات آموزشی    

 افزايش توانمندی اساتيد محترم در استفاده از تجهيزات هوشمند•

 استفاده از فناوری های نوين در افزايش کيفيت و بهره وری تدريس•

 به اشتراک گذاشتن اطالعات پيرامون مبحث هوشمندسازی•

 تعامل و تعاون پويا به منظور هرچه پربارتر نمودن جلسات آموزشی •

 ترغيب دانش آموزان به استفاده هدفمند از تجهيزات نوين آموزشی•

...  و •



محتوای جلسات آموزشی  

:ددر جلسات آموزشی، در فضايي تعاملی، به موضوعات زير پرداخته خواهد ش  

 معرفی اوليه تجهيزات هوشمند•

 چگونگی تشکيل کالس های هوشمند بر مبنای استانداردهای آموزشی •

 معرفی نرم افزارهای کامپيوتری عمومی برای استفاده در تدريس•

 هوشمند  معرفی، بررسی و اجرای نرم افزارهای تخصصی برای استفاده از تجهيزات•
در جهت توليد محتوای آموزشی الکترونيکی  



: ت زير خواهيم بوددر جريان جلسات آموزشی، به دنبال  يافتن پاسخ های مناسب برای سؤاال

 تجهيزات هوشمند چگونه بر امر آموزش تأثير قابل قبول خواهند داشت؟•

 کالس هوشمند چگونه کالسی است؟•

 دبير هوشمند چگونه دبيری است؟•

 دانش آموز هوشمند چگونه دانش آموزی است؟ •

چه  ميزان تأثيرگذاری و تأثيرپذيری بين آموزش سنتی و آموزش هوشمند تا •
ميزان است؟

ن   چه راهکارهايي برای استفاده هرچه مفيدتر از تجهيزات هوشمند می توا•
ارائه داد؟



کالس هوشمند از چه تجهيزاتی تشکيل شده است؟

هوشمند )  تخته( برد •
 ديتا پروژکتور    •

 کامپيوتر برای استفاده دبير     •

موارد فوق، اصلی ترين تجهيزاتی هستند 
که برای تشکيل يک کالس هوشمند الزم است 

توصيه می گردد برای پربارتر نمودن فرآيند تدريس، 
تدابير الزم برای دسترسی به اينترنت در کالس مهيا گردد

رفت و همچنين می توان کامپيوترهايي را برای استفاده دانش آموزان در نظر گ 
 يا از دانش آموزان درخواست شود که در صورت امکان و در صورت صالحديد

در کالس استفاده نمايند) لپ تاپ(دبير محترم، از کامپيوتر شخصی 



نقشه سخت افزاری  

 تجهيزات هوشمند  



به ديتا پروژکتور  ) RGB) VGAتصوير خروجی از کامپيوتر به وسيله کابل 
مايدمنتقل شده و ديتا پروژکتور تصوير را بر روی صفحه مقابلش منعکس می ن

اگر تمايل داشته باشيد تا تصوير هم بر روی 
مانيتور کامپيوتر نمايش داده شود و هم به 
ديتا پروژکتور منتقل شود، می توانيد از 

 استفاده نماييدکابل های تبديل



 به کامپيوتر متصل می گردد و به اين ترتيب USBتخته هوشمند از طريق کابل 
اطالعات می توانند از تخته هوشمند به کامپيوتر منتقل شوند



ال گرددبرای استفاده از کامپيوتر، ابتدا بايد فرامين الزم به کامپيوتر ارس

می شودبرای ارسال دستورات به کامپيوتر، معموالً از موس و کيبورد استفاده 

يست با استفاده از تخته های هوشمند، ديگر نيازی به وجود موس و کيبورد ن                  

ي را که خاصيت لمسی بودن تخته هوشمند اين امکان را فراهم می آورد که کارهاي
 بر روی تخته قبالً با موس انجام می داديم، بتوانيم با استفاده قلم يا انگشت خود 

هوشمند انجام دهيم

 استفاده نماييم که در کيبورد مجازیبه جای استفاده از کيبورد، می توانيم از 
مويندوزها در مسيرهای مشخص، می توانيم آن را يافته و فراخوانی نمايي



:معرفی نرم افزارهای کامپيوتری عمومی برای استفاده در فرآيند تدريس

، صفحه به طور کلی می توان گفت هرگونه نرم افزار، فيلم، تصوير، موزيک، متن
که در کامپيوتر قابل نمايش و اجراست، می تواند .. . اينترنتی، محتوای آموزشی و 

برای تدريس مورداستفاده قرار گيرد

رح داده مهم ترين نرم افزارهايي که می توان به آن ها اشاره کرد، در ادامه ش 
خواهند شد

س همچنين شايان ذکر است که برخی نرم افزارها به صورت تخصصی برای تدري
به عنوان مثال انواع خودآموزهای درسی از  . علوم مختلف طراحی گرديده است

ديد استاد جمله نرم افزارهايي هستند که می توانند بنابر ضرورت و در صورت صالح
گرامی برای تدريس مورداستفاده قرار گيرند



):Microsoft Word(مايکروسافت ورد 
استفاده از اين . اين نرم افزار برای تهيه و تدوين متون، مقاالت و کتب به کار می رود
 عملکرد آن،      نرم افزار، عالوه بر داشتن آشنايي با محيط کاری نرم افزار و چگونگی

به داشتن مهارت تايپ نيز نيازمند است

دارند، اساتيد محترم می توانند متون درسی که قصد تدريس آن در کالس درس را   
پيرامون مطالب  ابتدا در اين نرم افزار تايپ کرده و در کالس تنها به بيان توضيحات 

ی به عمل تدريسی بپردازند و اينگونه از اتالف بخش قابل توجهی از زمان جلوگير 
خواهد آمد



):Microsoft PowerPoint(مايکروسافت پاورپوينت 
کالسهای درس، اين نرم افزار برای طراحی و توليد اساليدهای آموزشی و ارائه آن در 

به کار می رود ... جلسات، کنفرانس ها و 

طراحی اساليدی که هم اکنون مشاهده می فرماييد، توسط نرم افزار پاورپوينت 
گرديده است

موالً به علت  اين نرم افزار در تسهيل فرآيند آموزش و جلوگيری از اتالف وقت که مع 
نوشتن و توضيح دادن مطالب روی تخته رخ می دهد، کاربرد چشمگيری دارد  



های موجود در شايان ذکر است که نرم افزارهای ورد و پاورپوينت، بخشی از نرم افزار
بنابراين با . می باشند) Microsoft Office (بسته نرم افزاری مايکروسافت آفيس

يد و کاربردی تهيه و نصب بسته نرم افزاری آفيس، می توانيد از چندين نرم افزار مف 
آن مخصوصاً نرم افزارهای ورد و پاورپوينت، استفاده نماييد

زار بسته نرم افزاری آفيس هر چند سال يکبار توسط شرکت مايکروسافت به با
: باشندعرضه می شود و آخرين نسخه های منتشر شده از اين بسته به شرح زير می

Microsoft Office 2003
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2013

  2010 و 2007به علت کارايي باال و در عين حال سادگی محيط کاری، نسخه های  
اين بسته نرم افزاری به شدت پرطرفدار گرديده اند 



:دمعرفی نرم افزارهای کامپيوتری تخصصی برای استفاده از تجهيزات هوشمن

 استتوليد محتوای آموزشیمهم ترين دغدغه در استفاده از تجهيزات هوشمند،  

موزان به توجه به توليد محتوای آموزشی، نقش ويژه ای در تشويق و ترغيب دانش آ
توجه به اين . مطالعه و پژوهش و در عين حال استفاده پربار از دنيای تکنولوژی دارد

تقابل مهم می تواند نقش چشمگيری در افزايش کيفيت آموزش و استحکام رابطه م
و تعاملی دبيران فرهيخته و دانش آموزان عزيز دارد

ه گرچه برای توليد محتوای آموزشی، نرم افزارهايي تخصصی توليد گرديده اند ک
فعاليت های ممکن است دارای نواقص و کمبودهايي باشند، اما می توانند برای آغاز 

آموزشی هوشمند مفيد و مثمر ثمر واقع شوند



:زير می باشندبرخی از نرم افزارهای تخصصی در استفاده از تجهيزات هوشمند، به شرح 

CBoard يا Central Board نرم افزار •

)تما( نرم افزار توليد محتوای آموزشی •

 نرم افزار نگارا•



:CBoard يا Central Boardنرم افزار 

بسته به نوع برد (اين نرم افزار رايگان بوده و معموالً همراه با بردهای هوشمند 
عرضه می گردند ) هوشمند

ارهای تايپ اين نرم افزار دارای محيطی تلفيقی از نرم افزارهای نقاشی و نرم افز
ود داردمی باشد و در عين حال امکان اضافه کردن تصوير، فيلم و موزيک نيز وج

حی آن محيط اين نرم افزار بسيار ساده و شبيه به تخته های کالسی است و طرا
نی به گونه ای است که امکان نوشتن مطالب بر روی اين تخته مجازی به آسا

ميسر می باشد

شده استدر اين نرم افزار، ابزارهايي هم برای افزايش کيفيت تدريس پيش بينی  



):تما(نرم افزار توليد محتوای آموزشی 

 و کلمه عبور  اين نرم افزار رايگان نيست و برای نصب و راه اندازی آن، نام کاربری  
اين نرم افزار، اطالعات الزم برای ) اصلی(نياز است که در بسته های اريجينال 

نصب قرار داده شده است 

 و نيز تما نرم افزار قدرتمندی برای توليد محتوای آموزشی، بازی های تعاملی
آزمون های درسی است

ن حال فرآيند ساخت فايل های آموزشی در اين نرم افزار، بسيار ساده و در عي
نيز وجود دارد ... بسيار کاراست و امکان اضافه کردن تصوير، فيلم، موزيک و  



:نرم افزار نگارا

ع گرديده  اين نرم افزار رايگان بوده و توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و توزي
و به راحتی قابل دستيابی است 

ربری نسبتاً امکانات فراوان اين نرم افزار برای توليد محتوای آموزشی در کنار کا
آسان آن، از جمله مهم ترين ويژگی های اين نرم افزار است

نگارا نرم افزار قدرتمندی برای توليد محتوای آموزشی است 


