
  
  

  
  به نام خدا                                 

  

  

  هوشمندسازي مدارس 
  از طراحي تا عمليات

  
  
  
  

  انمؤلف
  عليرضا بادلهدكتر 

   كناري  سپيده ديلمي
  



 

 
 

 هوشمندسازي مدارس : كتاب عنوان 

 از طراحی تا عملیات 
 علیرضا بادلهدکتر :  انمولف 

      دیلمی کناريسپیده               
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
فرنوش عبدالهی : صفحه آرايي 
 دوم: نوبت چاپ 
 1397: تاريخ نشر 
 درج عقیق :چاپ و صحافي 
 جلد  100: تيراژ 
 با ریال  500000: قيمتDVD  همراه 
 978-600-124-832-0: شابك 

 انقالب،ميدان  ،تهران واحد فروش: نشاني
 خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
 ١٢٥١پالك  
       ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  
 ١٣١٤٩٨٣١٨٥كد پستي:  

 فروشگاههاي اينترنتي :
www.mftbook.ir           

www.mftdibagaran.ir 
            mftbook@نشانی تلگرام:

 
    
  dibagaranetehranbot@: لینک ربات دیباگران  

 -1356بادله،علیرضا،:سرشناسه
هوشمندسازي مدارس از طراحی پدیدآور:  عنوان و نام 

 تا عملیات/مولفان:علیرضا بادله،سپیده دیلمی کناري. 
 1397دیباگران تهران :تهران : مشخصات نشر: 

  :مصور،ص212مشخصات ظاهري:
 978-600-124-832-0شابک: 

 یادداشت: کتابنامه. فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 تکنولوژي اطالعات–آموزش و پرورش موضوع :
   education-information technologyموضوع:
  تکنولوژي اطالعات  -ایران-آموزش و پرورشموضوع:
  education-information technology-Iranموضوع:

 موضوع : نظام هاي آموزشی هوشمند
  intelligent tutoring systemsموضوع :

 ایران -موضوع : نظام هاي آموزشی هوشمند
  intelligent tutoring systems-Iran موضوع:

 موضوع:آموزش به کمک کامپیوتر 
  computer –assisted instruction موضوع :

 موضوع :تکنولوژي آموزشی 
  educational technologyموضوع : 

 -1349شناسه افزوده :دیلمی کناري،سپیده،
  LB1 43/28ب/ 2ه9 1397رده بندي کنگره: 
   33/371رده بندي دیویی:

 5100119شماره کتابشناسی ملی: 
 



 هرست مطالبف

 

                                          6..........................  ..............................................................................................................................مقدمه ناشر 

   7.....................  .................................................................................مقدمه مولفان ..............................................

                                                                                                           

 مدارس سازی: مفاهیم و تعاریف نظری هوشمندلفصل او

 11.............................................................................................اهداف........................................................................

 11. ...............................................اهمیت و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش. 1-1

 15........................................................................................................تاریخچة مدارس هوشمند در دنیا.. 1-2

 17...........................................................................................................................تعریف مدرسه هوشمند. 1-3

 18...........................................................................................................................اهداف مدارس هوشمند. 1-4
 20......................................................................................گیری مدارس هوشمند در ایرانشکل فرایند. 1-5

 23...........................................................انداز مدارس هوشمند...............ها و چشمراهبردها، ماموریت. 1-6

 24.راهبردهای توسعة آموزش و پرورش در مدارس هوشمند............................................................1-6-1

 26................................................................................................................انداز مدارس هوشمندچشم. 1-6-2

 27 ........................................................................................................های مدارس هوشمندمأموریت. 1-6-3

 

 سازی مدارسساختار هوشمند فصل دوم:

 29 ............................................اهداف........................................................................................................................

  29..............................................................ایادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانهی_محیط یاددهی. 2-1

 32....................................................................یافتة فناوری و اطالعات ......................زیرساخت توسعه. 2-2

 33............................................های نوآورانه آموزشی مبتنی بر فناوری اطالعات.................... تجربه2-2-1

 35افزار و رایانه به عنوان رسانه آموزش........................................................................................... نرم2-2-2

 37 ...............................................................ایهای یکپارچة رایانهسیستم مدیریت مدرسه مبتنی بر. 2-3

 39 ........................................................................................ای با مدارس دیگر....ارتباط یکپارچه رایانه. 2-4

 41 ..................................................برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزة فناوری و اطالعات. 2-5

 
 سازی مدارسمراحل هوشمندفصل سوم: 

  43.............................................اهداف .......................................................................................................................

  43........................................................گذاری و مدیریت طراحی مدارس هوشمندریزی، هدفبرنامه. 3-1

  44.......موجود..............................................................................................................سنجش وضعیت . 3-1-1



 پیشرفته/مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران هوشمندسازی مدارس از طراحی تا عملیات  4

 

 48...........................................................................................................................................گذاریهدف. 3-1-2

 49......................................................................................................................................تعیین اقدامات. 3-1-3

 50 .................................................................................................مدیریت طراحی در هوشمندسازی. 3-1-4

       53.........................................................................................................................افزاریزیر ساخت سخت.  3-2

 55 ................................................................................................................................افزارینرم زیرساخت. 3-3

 56 ............................................................................................................................وی انسانی آموزش نیر. 3-4

 61 ........................................................................................................طراحی معماری مدارس هوشمند. 3-5

 69.. ................  (E-Library in Smart School) کتابخانة الکترونیکی در مدرسة هوشمند. 3-6

 70 ....................................................................................(Digital Libraryکتابخانة دیجیتالی ). 3-6-1

 

 ساختار اجرایی مدارس هوشمندفصل چهارم: 

 75 ..............................................................................................................................................................    اهداف

 75........... ..........................................................................................شرح وظایف مدیر مدرسة هوشمند. 4-1

 80 ................................................مدارس هوشمند تیشرح وظایف معاون فناوری یا کارشناس آی. 4-2

 82 ................................................................................................شرح وظایف معلمان مدارس هوشمند. 4-3

 84 .......................................................................................آموزان مدارس هوشمندشرح وظایف دانش. 4-4

 85..............................................................................هوشمند آموزان مدارسشرح وظایف اولیاء دانش. 4-5

 

 پنجم: راهنمای فنی مدارس هوشمندفصل 

 87 .................................................................................................................................................................. اهداف

 87 ............................................................................................ی مدارس هوشمندافزارسختتجهیزات . 5-1

 89 .....................................................مدارس هوشمند های الکترونیکیافزاری کالسنیازهای سخت. 5-2

 99. ........................................برای کالس الکترونیکی در مقاطع تحصیلی افزارهابندی سختطبقه. 5-3

 100 ........................................................................................... افزارهای کاربردی مدارس هوشمندنرم. 5-4

 

 ششم: ارگونومی مدارس هوشمند فصل

 109 ...............................................................................................................................................................اهداف 

 109 ....................................................................................د ....................طراحی فضای مدرسه هوشمن. 6-1

  110 ............................................................................................................گونومی .....................تعریف ار. 6-2

 111................................................................................ .ارگونومی کالس هوشمند از دیدگاه سیستمی6-3



 

 112 ............................................................................................................ ارگونومی در کالس هوشمند. 6-4

 113 .....................................................................................های هوشمند .کالسمعیارهای بیولوژیکی . 6-5

 118....سازماندهی و آرایش کالس هوشمند ..............................................................................................6-6

 122........................................................(Biomechanic)معیارهای بیومکانیکی کالس هوشمند . 6-7

 124................................................................................................... ......معیارهای فنی کالس هوشممند . 6-8

 125.................................................................................. ...مکانیکی کمالس هوشممند .........معیارهای . 6-9

 126..................................................................... عی کالس هوشممند ..........معیارهای روانی / اجتما. 6-10

 127 .........................................................................معیارهای ادراکی/ حرکتی کالس هوشمند ......... 6-11

 

 فصل هفتم: استاندارد ها و معیارهای کاربردی تولید محتوای الکترونیکی 

 133 ...............................................................................................................................................................اهداف 

 133 ............................................................................................................... تعریف محتوای الکترونیکی. 7-1

 134 ................................................................................................................... انواع محتوای الکترونیکی. 7-2

 135 ............................................................. در طراحی محتوای الکترونیکمی هامالک و استانداردها. 7-3

 141 .......................................................... ها در تولید محتوای الکترونیکمیکاربرد روانشناسی رنگ. 7-4

 142 ..................................ها(.های مورد نیاز و تعیین نقش)تخصص افزارآموزشینرمگروه سازنده . 7-5

 143 .............................................................ای ..رسانههای چندافزارکلیات مراحل عمومی تولید نرم. 7-6

 144....... ..........................زشی( .......آمو افزارهای)نرم ایچندرسانه ارزشیابی محتوای الکترونیکی. 7-7

 

 فصل هشتم: عناصر، استانداردها و معرفی نرم افزارهای کاربردی در مدارس هوشمند 

   149................................................................................. .اهداف .............................................................................

 149...................... ........................................................................................................... تعامل.....................8-1

 152................... ...........................متنی........ هایپیام ویرایش افزارهاینرم با ها و آشناییاستاندارد .8-2

 155........... .................................صوتی ....... هایپیام ویرایش افزارهاینرم با ها و آشنایی. استاندارد8-3

  157.................................................ر ..................................تصاوی افزارهاینرم با آشناییها و . استاندارد8-4

 160....... .....................آموزشی ... هایفیلم ویرایش  و تولید افزارهاینرم با ها و آشنایی. استاندارد8-5

 167....................................................... .......................انیمیشن  افزارهاینرم با ها و آشنایی. استاندارد8-6

 169.....................الکترونیکی................. هایآزمون تولید طراحی افزارنرم با ها و آشنایی. استاندارد8-7

 172های شبیه سازها.......................................................................... استانداردها و آشنایی با نرم افزار8-8

 173 (ایچندرسانه عناصر بندیترکیب)گرافیکیرابط تولید افزارهاینرم با آشنایی ها واستاندارد. 8-9



 پیشرفته/مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران هوشمندسازی مدارس از طراحی تا عملیات  6

 

 175..................................................................افزار آموزشی...افزارهای انتشار نرممعرفی ابزارها و نرم .8-10

 177........................... ..............................................پرژکتور در آموزش ... اینفوگرافیک کاربرد ویدئو. 8-11

 185.......................................... (Net Support School)ساپورت اسکول افزار نت. آموزش نرم8-12

 

 جداول مربوط به معیارهای سطح بندی مدارس هوشمند نهم:فصل 

 195..........................................اهداف........................................................................................................................
 196................................................................................................آموزشگاه....................اطالعات . جدول مربوط به 9-1

 198............................................................... مدارس هوشمنداطالعات فناوری در جدول مربوط به . 9-2

 202.......................ایهای محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانهمولفهجدول . 9-3

 204................................. ی فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشیزیر ساخت توسعه یافته. جدول 9-4

 207............................. ی کامپیوتریمدیریت و ارتباطات مدرسه توسط سیستم یکپارچه. جدول 9-5

 209............ آموزش دیده در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشیبرخورداری از معلمان . 9-6

 

 214................................................................................................................................................فهرست منابع

 

 

 
 
 



 مقدمه ناشر



 

 

  مقدمه مولفان

 جدیاد ییتاب به اه در ،هان،هاا  ، در داشتن ابزارهاا و فاااور پیشرفتهبا غیر پیشرفتهتفاوت جامعة 

ساای  ، تاهاا یشاایة مادر یاوینوجو  ابزارها  جتباسب. جوامع  متفاوتایدیشه، پارادایم و فرهاگ 

ها  فرهاگی ، بر ش افو  توسعة مبایی فرهاگی و اجتماعیفااور ، بدگیر  ای ورود و بهرهییتب به ه 

ا  جدیاد و تجرباه فضاایی متفااوتافزاید. با ورود فااور  اطالعات و ارتباطاات، و اجتماعی موجود می

تغییار یافتاه و در  فراگیارا یادگیر   ها روش ابزارها  ال ترویی ی با ظهور و گتترش .گیردمیش ل 

باابراین مادار   گردد.یمیاه پیشرفب تحصیهی برا  فراگیرا  فراهم می ،سوم یا عصر ال تروییک ةهزار

عمهای و هدفمااد بارا  اجارا  هاا  ی ی ای مهمتارین گاام امروی باید برا  عصر اطالعات آماده شوید.

ال ترویی ی  وضعیب کاویی یظام آمویشی کشور عهمی به گرشها  آمویشی یوین و یروشترین پیشرفته

ها  آمویشای باه دیبااو روی ردهاا  یظام اسب. گاهیشد  یا هوشمادسای  مراکز آمویشگاهی و دایش

ا  بار آمااده ساایید. یظاام آمویشای تحوالت گتتردة جهاا  بتوایاد خود را در متیریویای هتتاد که 

-بخش، محای  یاادگیر  شاو رهبر  آمویشی اثر ،پذیرایعطافآمویش بایسای  به بریامة درسی غای، 

تحقا   .اساب ا  ییایماادایگیز، محتوا  آمویشی فراتر ای ساختارها  موجود و معهما  توایماد و حرفه

یهادهاا  آمویشای ترین به عاوا  اصهی ای یقش و کارکرد مدار  یوین این امر متتهزم تعریفی دوباره و

 باشد.در جامعه می

گیار  ای فاااور  اطالعاات و ا  ییاای دارد کاه باا بهارهیظام آمویشی کشور به مدرسه ،در جها  امروی

هاا  یاویای را در اختیاار افاراد بارا  ارتباطات )فاوا(، ام ا  یادگیر  پیوسته را فراهم یموده و فرصب

باه  1390سای  مدار  در سااو هوشماد ة. شیوه یاماطالعاتی قرار دهد ةییدگی در جامع ةتجربکتب 

ها  دیای با الهام ای آمویه وداشته اشاره آمویش و مدیریب مراکز آمویشی و پرورشی  ةتغییر یگرش شیو

باه تعریاس سااختار، جایگااه،  1404ایدای ایارا  در سااو یات یمایی به ماظور تحق  ساد چشمو مقتض

المههای و شارای  ی، باینمدار  هوشماد بر اسا  معیارهاا  عهما ةی  و ضواب  توسعسامایدهی، شرا

تحااب بااه تااالیس کتااابی  مبااادرت باار ایاان اسااا  یمااوده اسااب.اقاادام بااومی در سااطو کشااور 

به طور دقی  به  تا پایا  ای آغای ،این کتاب .ایمیموده "هوشمندسازی مدارس طراحی تا عملیات"عاوا 

مفااهیم و تعااریس یظار   ،باشد: فصال اووفصل می 9پرداخته و شامل  مدار سای  هوشماد طراحی

ساای  ، مراحال هوشمادفصل ساوم ؛سای  مدار ساختار هوشماد ،فصل دوم ؛هوشماد سای  مدار 

 ؛راهاماا  فاای مادار  هوشاماد ،پاجمفصل  ؛ساختار اجرایی مدار  هوشماد ،فصل چهارم ؛مدار 

ها و معیارهاا  کااربرد  تولیاد محتاوا  استایدارد فصل هفتم ؛هوشمادارگویومی مدار   ،ششم فصل

فصال  ؛افزارها  کاربرد  در مدار  هوشمادعااصر، استایداردها و معرفی یرم ،فصل هشتم؛ ال ترویی ی

 .باد  مدار  هوشمادجداوو مربوط به معیارها  سطو ،یهم
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هوشاماد و هوشاماد پیشارفته در ساطو ییمه ، ساخب مدار  هوشمادطراحی و  به ماظوراین کتاب 

  کارشااسای و دایشجویا، ITاساتید ت اولوژ  آمویشی، متئوو فااور  مدار ، طراحا  و مهادسین 

ماادا  هوشمادساای  هو عالقاتعهیم و تربیاب، مادیرا ، معهماا   ها  مرتب  باکارشااسی ارشد رشته

 ترویی ای لتولیاد محتاوا  ا" ها کتاب مباحثمدار  و تولید محتوا  ال ترویی ی تدوین شده اسب. 

)عهیرضاا  ای هماین مولاس "ا رساایهو روش تولید کتاب ال ترویی ی چاداصوو "و  "افزار آمویشی()یرم

طراحای مادار   بعاوا  مقادماتی بارا  تولیاد محتاوا  ال ترویی ای و بادله( وسایر هم ارا ، در واقع

 باشد.هوشماد می

 تقديم به پدر و مادرعزيزمان

 دريغشان های بیپاس محبتبه 

 از گرمای امیدبخش وجودشانشار پاس عاطفه سربه 

 معنا کردند. اناز خود گذشتگی را برايمو های پر از عشقشان که ايثار و به پاس قلب

سارکار خاایم وحیاده گرامی استاد حامد عباسی،  ا و همراه ا دوستم ای یحمات یدایبر خود وظیفه می

بزرگاوار هم اارا  قا  عادو دیهمی، سرکارخایم سوییا دیهمی، آجااب التادات صاحبی، سهیمایی، فهیمه

دکتار بهاروی  ،خاادمیمحمدصااد  دکتار ا  گهد  گهشاهی، دکتر یویاد ثااایی، جااب دکتر طو آقایا 

پاردی  مدیریب، معاویین محترم و هم ارا  دایشگاه فرهاگیاا    و خایم دکتر یهره غریبیاو  قورچائی

محماد  ،ا  گرگا  و دایشجویا  گرامی فواد مهتد ، عبدالجالو توماج، سید عهی متهمیاله خاماهآیب 

 م.یتقدیر و تش ر کا و تارخ سوسرایی شعرباف

سعید سعادت و مدیریب  فرهاگی هار  دیباگرا  جااب دکتروسته ممحترم  ریاسبهمچاین ای 

کش آ  موسته، که سرکار خایم قزلباش وکارکاا  یحمب محترم ایتشارات جااب داریوش فرسایی و 

 .یماییمتش ر ویژه می یی شدید، تقدیر ودر فرایاد ایتشار این کتاب متحمل یحمات فراوا

ترم، پذیرا  یظرا ، اساتید، معهما  و دایشجویا  محدر پایا  ضمن تقدیر و تش ر ای تمامی صاحب

 محتوا  این کتاب هتتیم. جهب اصالح و بهبود شما بزرگوارا  در ایتقادات و پیشاهادها 

 عهیرضا بادله
Alireza.Badeleh@gmail.com 

 سپیده دیهمی
sepidehdeylami93@gmail.com          
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