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مقدمه ناشر

مقدمه مولفان
تفاوت جامعة پیشرفته با غیرپیشرفته ،در داشتن ابزارهاا و فاااور هاا جدیاد ییتاب به اه در ،هان،
ایدیشه ،پارادایم و فرهاگ متفاوت جوامع اسب .جتبوجو ابزارها یاوین ،تاهاا یشاایة مادر ساای
ییتب به ه ورود و بهرهگیر ای فااور  ،بدو توسعة مبایی فرهاگی و اجتماعی ،بر ش افها فرهاگی
و اجتماعی موجود میافزاید .با ورود فااور اطالعات و ارتباطاات ،فضاایی متفااوت و تجرباها جدیاد
ش ل میگیرد .با ظهور و گتترش ابزارها ال ترویی ی روشها یادگیر فراگیارا تغییار یافتاه و در
هزارة سوم یا عصر ال تروییک ،یمیاه پیشرفب تحصیهی برا فراگیرا فراهم میگردد .باابراین مادار
امروی باید برا عصر اطالعات آماده شوید .ی ی ای مهمتارین گاامهاا عمهای و هدفمااد بارا اجارا
پیشرفتهترین روشها آمویشی یوین و یگرش عهمی به وضعیب کاویی یظام آمویشی کشور ال ترویی ی
شد یا هوشمادسای مراکز آمویشگاهی و دایشگاهی اسب .یظامها آمویشای باه دیبااو روی ردهاا
یویای هتتاد که بتوایاد خود را در متیر تحوالت گتتردة جهاا آمااده ساایید .یظاام آمویشای بارا
بایسای به بریامة درسی غای ،آمویش ایعطافپذیر ،رهبر آمویشی اثربخش ،محای یاادگیر شاو -
ایگیز ،محتوا آمویشی فراتر ای ساختارها موجود و معهما توایماد و حرفها ییایمااد اساب .تحقا
این امر متتهزم تعریفی دوباره و یوین ای یقش و کارکرد مدار به عاوا اصهیترین یهادهاا آمویشای
در جامعه میباشد.
در جها امروی ،یظام آمویشی کشور به مدرسها ییاای دارد کاه باا بهارهگیار ای فاااور اطالعاات و
ارتباطات (فاوا) ،ام ا یادگیر پیوسته را فراهم یموده و فرصبهاا یاویای را در اختیاار افاراد بارا
کتب تجربة ییدگی در جامعة اطالعاتی قرار دهد .شیوه یامة هوشمادسای مدار در سااو  1390باه
تغییر یگرش شیوة آمویش و مدیریب مراکز آمویشی و پرورشی اشاره داشته و با الهام ای آمویهها دیای
و مقتضیات یمایی به ماظور تحق ساد چشمایدای ایارا در سااو  1404باه تعریاس سااختار ،جایگااه،
سامایدهی ،شرای و ضواب توسعة مدار هوشماد بر اسا معیارهاا عهمای ،باینالمههای و شارای
بااومی در سااطو کشااور اقاادام یمااوده اسااب .باار ایاان اسااا مبااادرت بااه تااالیس کتااابی تحااب
عاوا "هوشمندسازی مدارس طراحی تا عملیات" یمودهایم .این کتاب ،ای آغای تا پایا به طور دقی به
طراحی هوشمادسای مدار پرداخته و شامل  9فصل میباشد :فصال اوو ،مفااهیم و تعااریس یظار
هوشماد سای مدار ؛ فصل دوم ،ساختار هوشمادسای مدار ؛ فصل ساوم ،مراحال هوشمادساای
مدار ؛ فصل چهارم ،ساختار اجرایی مدار هوشماد؛ فصل پاجم ،راهاماا فاای مادار هوشاماد؛
فصل ششم ،ارگویومی مدار هوشماد؛ فصل هفتم استایداردها و معیارهاا کااربرد تولیاد محتاوا
ال ترویی ی؛ فصل هشتم ،عااصر ،استایداردها و معرفی یرمافزارها کاربرد در مدار هوشماد؛ فصال
یهم ،جداوو مربوط به معیارها سطوباد مدار هوشماد.
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این کتاب به ماظور طراحی و ساخب مدار هوشماد ،ییمه هوشاماد و هوشاماد پیشارفته در ساطو
اساتید ت اولوژ آمویشی ،متئوو فااور مدار  ،طراحا و مهادسین  ،ITدایشجویا کارشااسای و
کارشااسی ارشد رشتهها مرتب با تعهیم و تربیاب ،مادیرا  ،معهماا و عالقاهماادا هوشمادساای
مدار و تولید محتوا ال ترویی ی تدوین شده اسب .مباحث کتابها "تولیاد محتاوا ال ترویی ای
(یرمافزار آمویشی)" و "اصوو و روش تولید کتاب ال ترویی ی چادرساایها " ای هماین مولاس (عهیرضاا
بادله) وسایر هم ارا  ،در واقع بعاوا مقادماتی بارا تولیاد محتاوا ال ترویی ای و طراحای مادار
هوشماد میباشد.
تقديم به پدر و مادرعزيزمان
به پاس محبتهای بیدريغشان
به پاس عاطفه سرشار از گرمای امیدبخش وجودشان
و به پاس قلبهای پر از عشقشان که ايثار و از خود گذشتگی را برايمان معنا کردند.
بر خود وظیفه میداییم ای یحمات دوستا و همراها گرامی استاد حامد عباسی ،سارکار خاایم وحیاده
سهیمایی ،فهیمهالتادات صاحبی ،جااب آقا عادو دیهمی ،سرکارخایم سوییا دیهمی ،هم اارا بزرگاوار
آقایا جااب دکتر طوا گهد گهشاهی ،دکتر یویاد ثااایی ،دکتار محمدصااد خاادمی ،دکتار بهاروی
قورچائی و خایم دکتر یهره غریبیا و مدیریب ،معاویین محترم و هم ارا دایشگاه فرهاگیاا پاردی
آیب اله خاماه ا گرگا و دایشجویا گرامی فواد مهتد  ،عبدالجالو توماج ،سید عهی متهمی ،محماد
شعرباف و تارخ سوسرایی تقدیر و تش ر کایم.
همچاین ای ریاسب محترم موسته فرهاگی هار دیباگرا جااب دکتر سعید سعادت و مدیریب
محترم ایتشارات جااب داریوش فرسایی و سرکار خایم قزلباش وکارکاا یحمبکش آ موسته ،که
در فرایاد ایتشار این کتاب متحمل یحمات فراوایی شدید ،تقدیر و تش ر ویژه مییماییم.
در پایا ضمن تقدیر و تش ر ای تمامی صاحبیظرا  ،اساتید ،معهما و دایشجویا محترم ،پذیرا
ایتقادات و پیشاهادها شما بزرگوارا در جهب اصالح و بهبود محتوا این کتاب هتتیم.
عهیرضا بادله
Alireza.Badeleh@gmail.com
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