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 مقدمه (1

 های موزشآ چه  عالی،  آموزش چه  عمومی، و پایه   آموزش چه  دهد، می رخ آموزش در که  روزافزونی تغییرات با 

شی  هایفعالیت و اقدامات ها،برنامه کلیه...  و خدمت ضمن  حتی و ایحرفه و تکمیلی  در الگو تغییر سوی  به آموز

  .روندمی پیش آموزش و تدریس نوین روند با پیمانی هم و یادگیری

 همان یعنی علیف دوره در اما استتت بوده فراگیری و آموزش با همزاد گرچه یادگیری هایروش و الگوها در تغییر

 و راگیرانف کلی طور به و معلمان استتاتید، از اعم همگان هرزمان از بیش (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری عصتتر

بال  به  آموزشتتتی رهبران و مدیران   از انبوهی اب  آنان  زیرا ،هستتتتند  آموزش های روش و الگوها  متدها،   در تغییر دن

شند می مواجه جانبههمه تغییرات و هارویه و اطالعات صولا  و با ست  تغییر حال در دابعا همه در جامعه ا  بالطبع و ا

صه  همه در و جامعه هر در تغییر نماد که آموزش ست عر  در باید دهدیم پرورش خود درون و ذات در را تغییر و ها

  باشد. باید تغییر جلودار بلکه همراه فقط نه مسیر این

. استتتت ستتتاخته  دگرگون بنیادین  صتتتورت به را یادگیری و آموزش رویکردهای و هاشتتتیوه نوین، هایفناوری 

 متفاوت کامالا ایشیوه به امروزه بود، درسی کتب و حضوری جلسات به محدود دیجیتال عصر از قبل که هاییکالس

سترسی   سهیل ت موجب اینترنت هایشبکه  ویژه به اطالعات فناوری ابزارهای و هارایانه. شود می اجرا و طراحی  به د

 پیدایش  موجب  امر این و اند شتتتده اطالعات  پردازش و تحلیل  و تجزیه  و اطالعات  ذخیره و نگهداری  اطالعات، 

ست  دهش  آموزش خدمات ارائه برای   E-Learningیا الکترونیکی یادگیری نام به جدیدی الگوی  در مبادلت حجم .ا

شی  راهکارهای تمامی به که الکترونیکی یادگیری و( مجازی) دیجیتال آموزش  الکترونیکی هایفناوری بر مبتنی آموز

 سال  تا شود می بینیپیش و بوده دلر میلیارد 165 بر بالغ میالدی 2015 سال  در شود، می گفته اینترنت بستر  در عمدتاا

 یادگیری، در انعطاف مجازی، هایآموزش از استتتقبال دلئل جمله از. گردد دلر میلیارد 243 بر افزون میالدی 2022

  .است اثربخشی افزایش و دسترسی سهولت پائین، هزینه

شی  هایمدل و آموزش  با (paradigm shift) الگو تغییر سمت  به (ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری از متأثر آموز

  :رودمی پیش زیر گرایشات

o محور محتوا یا معلم آموزش جای به محور فراگیر آموزش 

o سنتی تجربیات جای به انفرادی یادگیری تجربیات از استفاده 

o تدریس محتوای انتقال جای به یادگیری فرایندهای آموزش بر تأکید 
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o ایرایانه تکنولوژی کاربرد به گرایش کوچک، هایگروه در گروهی درون آموزش بر تأکید 

o محتوا و فراگیران بین تعامل بر تأکید 

o انفرادی مطالعات جای به گروهی مشارکت بر تأکید 

  .گردندمی محسوب آموزشی الگوی تغییر بسترهای ترینمهم از عوامل این

 هایمدل از استفاده  هادانشگاه  علمی هیأت اعضای  %65 از بیش المللیبین سطح  در شده  انجام مطالعات اساس  بر

شجویان  %92 حدود و دهندمی ترجیح سنتی  هایمدل به را دیجیتال آموزش  راهکارهای و هافناوری از مایلند نیز دان

 خذا را برخط صتتورت به درس یک حداقل دانشتتجویان %49 حدود 2015 ستتال در. کنند استتتفاده دیجیتال یادگیری

 به سترسی  د گسترش  موازات به نیز ما کشور  در. است  داشته  افزایش درصد  دو آن از قبل سال  به نسبت  که اندنموده

 در یکیالکترون یادگیری ینامهنظام قالب در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مجازی، فضتتای یتوستتعه و اینترنت

 زشآمو مؤسسات و هادانشگاه توسط را مجازی صورت به رسمی هایدوره اجرای جهت قانونی بستر عالی، آموزش

 .است آورده فراهم عالی

 این از گیریبهره در علوم وزارت یزیرمجموعه هایدانشتتگاه دارد انتظار کشتتور کارشتتناستتی  و علمی یجامعه

 خود محلی و ملی هایمأموریت و وظایف اثربخش نحوی به مجازی هایدوره ارائه با و بوده پیشتتگام نوین یپدیده

سعه . نمایند ایفا را شی  عدالت یتو صت  ایجاد و آموز سئولیت  انجام یادگیری، برابر هایفر  تحقق در اجتماعی هایم

ستفاده  همه، برای عالی آموزش شعار   مجوز اخذ مزایای جمله از جدید درآمدی منابع ایجاد و خالی هایظرفیت از ا

 در آموزشتتی هایدوره اجرای در موجود هایچالش به توجه با. هاستتتدانشتتگاه توستتط مجازی هایدوره اجرای و

ستر   منابع میابیک محتوا، تولید و افزارینرم افزاری،سخت  هایزیرساخت  ایجاد بودن برهزینه الکترونیکی، یادگیری ب

سانی  شواری  و متخصص  ان سنجی  هاینظام سازی بومی و طراحی د  عالی آموزش یمؤسسه    کیفی، ارزیابی و اعتبار

 دانش، دارد آمادگی مجازی، صورت به دانشگاهی هایدوره یارائه یزمینه در ساله 15 یسابقه یپشتوانه به مهرالبرز

 و کترونیکیال هایآموزش مرکز با زمینه  این در را خود تولیدی  محتوای و افزارینرم و فنی هایزیرستتتاخت تجربه،

شگاه  آزاد شتراک  به امیرکبیر صنعتی  دان شته  ا  کیفی ارزیابی و اجرا تا مجوز اخذ از هادوره برگزاری فرایند در و گذا

 . نماید پشتیبانی

ری به استتتناد ستتند مشتتخصتتات فنی پلتفرم مدیریت یادگی همکاری ینحوه جزئیات با هدف شتتر  پروپوزال این

ست  شده  تهیه الکترونیکی ست  امید .ا ستر  در یادگیری ترویج و توسعه  زمینه بتواند تجربه این ا  بیش را رونیکیالکت ب

 .نماید فراهم گذشته از
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 مهرالبرز عالی آموزش موسسه معرفی (2

با شعار   1382ی آموزش عالی الکترونیکی در جمهوری اسالمی ایران است که در سال    مهر البرز، نخستین مؤسسه   

های کارشناسی   هوشمند با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف ارائه دوره ی یادگیری هدفمند، توسعه 

مین ارشتتتد در بستتتتر یادگیری الکترونیکی آ از به کار کرد. این مؤستتتستتته پس از استتتتقرار ستتتاختار حقوقی و تأ

ساخت  سال      های فنی و نرمزیر سمی خود را در  شی ر شجو   1386افزاری، فعالیت آموز شته با پذیرش دان های در ر

شرایط ل           زمه و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت کسب و کار شروع کرد. مؤسسه که با احراز 

ی فناوری در حال حاضتتر از ستته دانشتتکده ،باشتتداخذ موافقت اولیه وزارت علوم، در شتترف تبدیل به دانشتتگاه می

در  واست   عضو هیئت علمی  120با  روه آموزشی فعال گ 9اطالعات، مدیریت و علوم مهندسی تشکیل شده، دارای    

شته  25 صیلی در مقطع  یر شد طریق      تح سی ار شنا شجو دارد.    کار سری پذیرش دان سرا شبختانه  آزمون   نکنو تا خو

شی  خدمات ارائه افتخارمهرالبرز  ستر  آموز شجو  1700 از بیش به الکترونیکی در ب این  در وختهدانش آم 3000و  دان

شی  هایبرنامه .دارد را مقطع سه    این آموز س ساس  بر مو ستانداردهای  سازی بومی ا شگاه  ربتجا و جهانی ا  هایدان

 درآمده اجرا به کشتور  هاینیاز و توان ها،ظرفیت با هاآن ستازی متناستب  با که بوده جهان پیشتگام  الکترونیکی معتبر

 .است

سال    سه    1395همچنین از  س سکو در یادگیری الکترونیکی    مؤ سی یون ست.  ای آموزش عالی مهرالبرز میزبان کر

 که اندایمنطقه هاییارگان گیرند،می قرار همزاد دانشتتگاهی علمی هایشتتبکه چارچوب در که یونستتکو هایکرستتی

 یا آموزشتی  یدجد واحد عنوان به تواندمی یونستکو  کرستی  یک. کنندمی فعالیت علمی خاص موضتوع  یک پیرامون

. شود تشکیل ساله  چهار ایدوره برای عالی آموزش حوزه در تحقیقاتی و دانشگاهی  نهاد یا دانشگاه  یک در پژوهشی 

سهیل تبادلت بین        سازی برای ت ستر سی ب ستفاده از آموزش المللی میان عالقههدف این کر های عالی باز، مندان به ا

ست. این هدف از طریق پژوهش   سایر  در زمینهبرخط و منعطف ا شورها  کی یادگیری الکترونیکی، تبادل تجارب با 

ری با های پژوهشتتتی و اخبار آموزش الکترونیکی و همکا   های آموزشتتتی کوتاه مدت، انتشتتتار یافته     از طریق برنامه  

 شود. های مرتبط یونسکو محقق میکرسی

 تربیت، الکترونیکی یادگیری بستر  در پژوهش و آموزش عتالیی آموزش عالی مهرالبرز مأموریت خود را امؤسسه  

و  الکترونیکی یادگیری دانش انتشتتار و ستتازیبومی و تولید، جامعه نیاز مورد متعهد و تحصتتیلکرده  انستتانی نیروی

ستای  در تالش های فوق، تعریف نموده است. بدون شک یکی از الزامات ایفای مأموریت   آموزشی  عدالت توسعه  را
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ی یادگیری ها در زمینههای تراز اول کشتتور و تستتهیم دانش و توانمندیها با دانشتتگاهی همکاریتقویت و توستتعه

 باشد. ها میالکترونیکی با آن

 مدل آموزشی یادگیری الکترونیکی (3

مدل آموزشی مؤسسه بر اساس استانداردهای معتبر جهانی در زمینه یادگیری الکترونیکی طراحی و توسط متخصصین 

ی سازی شده است. این مدل نقطهحوزه بر اساس مختصات فرهنگی، فنی و قانونی کشور بومیبرتر کشور در این 

گیرد. مدل های آموزشی مؤسسه را در بر میی مهر البرز است که کلیه فعالیتترین مزیت رقابتی مؤسسهقوت و اصلی

حوزه در  های اصلی هرمؤلفهژی، تکنولوژی و مدیریت. ین شده است که عبارتند از پداگودر سه حوزه اصلی تدو

های ابزاری و تکنیکی کند و تکنولوژی مؤلفهژی سبک یادگیری را در بستر دیجیتال تبیین میآمده است. پداگو 1شکل 

ژی و تکنولوژی بوده و با تکیه بر ی پداگود. رکن مدیریتی پیونددهندهنمایمورد استفاده در آموزش را تعیین می

گیری از ارزشیابی مستمر و جامع و اجرای ازمان یادگیرنده را تسهیل نموده و با بهرهمدیریت یکپارچه، تحقق س

 دهد. های بهبود، سازمان را در مسیر تعالی قرار میبرنامه

 البرزهای اصلی مدل یادگیری مؤسسه مهر: حوزه1شکل 

ی نظام است که شکل دهنده ی مرتبط و مکمل تشکیل شدهمدل آموزشی مؤسسه بر اساس این سه حوزه در ده مؤلفه

 آمده است.  1و شر  مختصر و مصادیق هر مؤلفه در جدول  2ها در شکل باشند. این مؤلفهی مؤسسه مییکپارچه

 

 

پداگوژی

هدفمندیادگیری•

اساتید و هیات علمی•

دستیاران آموزشی•

کالس حضوری•

مدیریت

وپداگوژیدهندهپیوند•
تکنولوژی

برنامه ریزی راهبردی •

تامین وتخصیص منابع •

بود ارزشیابی مستمر جهت به•
و ارتقا برنامه های سازمان

تکنولوژی

آموزشیپرتال•

سمحتوای الکترونیکی درو•

ندهاالکترونیکی کردن فرآی•

سامانه های یادگیری •
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 البرزهای مدل یادگیری مؤسسه مهر: مؤلفه2شکل 

 البرزمهر های مدل یادگیری مؤسسه: شر  مؤلفه1جدول 

 مصادیق شرح مؤلفه

 یکپارچه سیستم

ی آموزشی، فنی، اجزای اصلی سیستم یادگیری در چهار دسته
دیجیتال  گیری و پویایی دانشگاهدر شکلپشتیبانی و مدیریتی 

و اثربخشی آن نقشی کلیدی دارند و باید در قالب نظامی 
 یکپارچه راهبری شوند. 

 سیاستگذاری اثربخش 
 کوتاه، میان و بلندمدتریزی برنامه 
 انداز و مأموریت سازمانیتدوین چشم 
 تأمین و تخصیص منابع 
 نظارت بر اجرا و پایش 

 هدفمند یادگیری

با  الکترونیکی یادگیری سیستمهای با توجه به تفاوت
جهت  مضاعفی تالشهای آموزش سنتی، لزم است شیوه

 استانداردتحقق اهداف یادگیری صورت گیرد. بدین منظور 
توسط مؤسسه تدوین شده یادگیری  سنجش و کیفیت ارزیابی

انجام  یادگیری کیفیت ارتقایو بر اساس آن پایش مستمر و 
 شود.می

 الگوی سازی استاندارد تدوین و جاری
 ارزیابی کیفیت و سنجش یادگیری

 کمیته کیفیت یادگیری ی تشکیل کمیته
برای ارزیابی مستمر خدمات آموزشی و 

 پژوهشی به دانشجویان
 

 یترکیب

 صورت به آموزشی خدمات ارائه ترکیبی یادگیری از منظور
 دیگر عبارتی به. است حضوری و الکترونیکی از ترکیبی
 صورت به دانشجویان به آموزشی خدمات از %30 حدود

 خدمات .گردد می ارائه مکمل حال عین در و حضوری
 .شود می انجام آفالین و آنالین صورت به نیز الکترونیکی

 12  ی آموزشی ضبط شدهجلسه 16تا 

 3 جلسه کالس حضوری 

 حداقل سه جلسه کالس الکترونیکی 

 اساتید و دستیاران در دسترس 

سیستم 
یکپارچه

یادگیری 
هدفمند

ترکیبی

پرتال 
آموزشی

دستیار 
محتوای آموزشی

چند 
ای رسانه

الکترونیکی 
نمودن 
فرایندها

سازمان 
یادگیرنده

جامعه 
علمی 

ایشبکه

ارزشیابی 
مستمر

 -مدل یادگیری  

 یاددهی مهر البرز



 

 موسسه آموزش عالی مهرالبرز

  

 www.mehralborz.ac.ir/ 8غیردولتی ج .ا. ایران کیآموزش عالی الکترونی هنخستین موسس

 

 مصادیق شرح مؤلفه

 پرتال آموزشی

ی سیستم یادگیری در قالب پرتال سازی هوشمندانهیکپارچه
شود. در این پرتال تمام اجزای سیستم آموزشی محقق می

چه افزاری آن یکپارهای نرمجمله ابزارها و مؤلفهآموزشی از 
 شود.می

  سیستم مدیریت یادگیری(LMS) 

  سیستم مدیریت محتوا(LCMS) 

  سیستم مدیریت کیفیت آموزش(TTS) 

 رسانیسایت اطالع 

 سیستم کالس الکترونیکی 

 اپلیکیشن موبایلی 

 آموزشی دستیار

آموزشی  گیری از یک دستیاربهره مهرالبرز،آموزشی  مدلدر 
 تسهیل دستیارانی اصلی برای هر درس الزامی است. وظیفه

 دروس، محتوای استاد، میان واسط حلقهاست و  یادگیری امر
 .باشند می آموزش مدیریت و آموزشی پرتال

 ارائه تکالیف و تمارین 

 به سؤالت پاسخگویی آنالین 

 طر  مباحث چالشی 

 ی محتواکمک به استاد در تهیه 

  هادانشجویان در تکمیل پروژههدایت 

 ایرسانه چند محتوای

ای بوده و محتوای آموزشی تهیه شده برای دروس چندرسانه
 به این ترتیب به با بکارگیری صدا، تصویر، متن، اسالید،

سازی و فیلم، حواس پنجگانه در فرایند انیمیشن، شبیه
ها را یادگیری درگیر شده و اثربخشی و ماندگاری آموزه

 تقویت خواهد کرد.

 جزوات آموزشی در قالب فایل متنی 

 های آموزشیفیلم 

 سازیانیمیشن، موشن گرافیک، شبیه 

 محتوای صوتی، تصویری، کروماکی 

 نمودن الکترونیکی
 فرایندها

ی ارزش از در یک دانشگاه مجازی تمام فرایندها در زنجیره
باید بر  و پژوهشی به دانشجویان آموزشی خدماتجمله 

 ی فناوری اطالعات، الکترونیکی شود. پایه
 تا حد زیادی در مؤسسه محقق گردیده که از جمله امر این 

 مصاحبه درسی، های رشته معرفیتوان به فرایندهای می
و  نام ثبت قطعی، نتایج اعالم داوطلبان، با الکترونیکی

 دریافت واحد، انتخاب شهریه، پرداخت ،پذیرش
 آموزشی، امور در رسانی اطالع آموزشی، هایگواهینامه

 امور انجام نامه، پایان امور انجام مالی، و اداری
 .اشاره کرد گواهینامه صدور آموختگی ودانش

 سانه ثبت نام 

 سامانه خدمات آموزشی 

 پست الکترونیکی دانشگاهی 

 نامهسامانه پایان 

 میز خدمات آموزشی 

 اپلیکیشن موبایلی 

 اتوماسیون اداری 

  مشتریانباشگاه 

 یادگیرنده سازمان

تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، از جمله اهداف 
راهبردی مؤسسه است. سازمان یادگیرنده سازمانی است 

 و ها زیرساخت از بسیاری سپاری برون) کارآمد و چابک
 خرد اساسکه در آن تصمیمات بر  (آموزشی و فنی خدمات
نوآوری، یادگیری های سازمانی مشوق و ارزش است جمعی

 و انعطاف است.

 های آموزشی و ایجاد برگزاری کارگاه
 های یادگیری برای کارکنانفرصت

 های گیری در قالب کمیتهتصمیم
تخصصی از قبیل کمیته کارآفرینی، 
کمیته کیفیت یادگیری، کمیته منابع 

 انسانی، کمیته پژوهش، ...

 ایشبکه علمی جامعه

های زمانی و حذف محدودیت آموزش در بستر دیجیتال با
 مندی از بهترین اساتید در هرمکانی فرصتی است برای بهره

 هیات جذب با مهرالبرز دانشگاه مدلموضوع. بر این اساس 
 فضای کشور،داخل و خارج  های دانشگاه از شایسته علمی

 و کشور علمی شبکه در دانشجویان مندی بهره برای مناسبی
 .است آورده فراهم را اساتید

اعضای هیأت علمی همکار از 
 های: دانشگاه

 تهران 

 صنعتی امیرکبیر 

 شهید بهشتی 

 عالمه طباطبایی 

 ... 
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 مصادیق شرح مؤلفه

 مستمر ارزشیابی

 استاندارددر مدل یادگیری مهر البرز، ارزیابی بر اساس 
به صورت الکترونیکی  یادگیری سنجش و کیفیت ارزیابی

ا در ربروندادها ها، فرایندها و شود. ارزیابی دروندادانجام می
بر گرفته و بر اساس شکاف شناسایی شده بین وضعیت 

ریزی و موجود و مطلوب، اقدامات اصالحی و بهبود برنامه
 شود.اجرا می

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

 ایارزشیابی دوره 

 ارزیابی درونی 

 ارزیابی بیرونی 

 

 هاها، موسسات آموزشی و سازمانبا دانشگاهسوابق همکاری  (4

سه    س شابه   هایهمکارینمونه ی آموزش عالی مهرالبرز مؤ ساخت  در حوزهم  شی آموز خدمات های فنی وارائه زیر

ی موارد اشاره داشته است. جهت استحضار به برخ معتبرهای و سازماندولتی با چندین دانشگاه  یادگیری الکترونیکی

 شود:می

 قراردادتاریخ عقد  شماره قرارداد کارفرما موضوع ردیف
مدت 

 همکاری

1 

هتتای هتتمتتکتتاری در اجتترای دوره

شی  صیالت تکمیلی و آزاد  آموز  تح

ستر   شامل   در ب یادگیری الکترونیکی 

خت     ناوری     تامین زیرستتتتا های ف

 (VCو  LMSاطالعات )

تامین ستترور و پشتتتیبانی از خدمات 

 فنی

ید محتوای الکترونیکی دروس و    تول

 مدیریت دوره

تامین استتتتاد و      یار   همکاری  دستتتت

 آموزشی

 دانشگاه اصفهان

3473 15/06/1389 

 سال 5

9080/20320 26/06/1390 

2 

های مجازی همکاری در اجرای دوره

شامل تامین بستر    تحصیالت تکمیلی 

سرور، پهنای باند و تامین    لزم مانند 

ساخت  شامل  زیر و   LMSهای فنی 
VC  

 خوارزمی دانشگاه

1184    /1 23/04/1393 

 سال 6

 27/10/1395 1/ ت  3675
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یار        همکاری در تامین استتتتاد و دستتتت

 آموزشی

 در تولید محتوای الکترونیکیهمکاری 

 های آموزشیاجرای برنامه

شگاه خوارزمی در     سازی دان توانمند

 حوزه آموزش الکترونیکی

16165 03/07/1397 

3 

برگزاری دوره      مکتتاری در  هتتای ه

لکترونیکی تحصتتتیالت             آموزش ا

تامین        مل  گاه  شتتتا تکمیلی دانشتتت

ناوری اطالعات     زیرستتتاخت  های ف

(LMS  وVC) 

 تولید محتوای الکترونیکی دوره

همکاری در تامین استتتاد و دستتتیار   

 آموزشی

مه    نا های آموزشتتتی مورد   اجرای بر

 تائید دانشگاه

 -صنعتی امیرکبیردانشگاه 

 الملل کیشپردیس بین
2805-1397 09/10/1397 

ادامه 

 دارد

4 

همکتتاری مشتتتترک در طراحی و        

ای کستتتب و  های حرفه  اجرای دوره

 های مختلفکار در گرایش

 تولید محتوای الکترونیکی دروس

خت     ناوری     تامین زیرستتتتا های ف

 VCو  LMSاطالعات شامل 

 پشتیبانی فنی و کاربری

مه      نا کاری در بر ریزی و اجرای  هم

 های آموزشیدوره

ی دانشگاهپردیس 

 علم و صنعت دانشگاه
25295  /28 17/09/1398 

ادامه 

 دارد

5 

ناوری          ئه خدمات زیرستتتاخت ف ارا

مل     به   VCو  LMSاطالعات شتتتا

 همراه پشتیبانی فنی و کاربری

هتتای هتتمتتکتتاری در اجتترای دوره

آموزشتتی آزاد به شتتیوه الکترونیکی   

شامل تامین استاد و دستیار آموزشی،  

تامین محتوای الکترونیکی و اجرای   

 های آموزشیبرنامه

دانشکده  -دانشگاه تهران

 روانشناسی و علوم تربیتی

1576-1396 08/08/1396 

ادامه 

 دارد

1793-1398 21/08/1398 
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6 

نه آموزش الکترونیکی       ما جاد ستتتا ای

 صنایع کوچک

یریتتت دوره      گزاری و متتد هتتای بر

الکترونیکی آموزش پرسنل شا ل در 

 ها و نواحی صنعتی کشورشهرک

ستتتامانه     ارائه راهبری و پشتتتتیبانی  

خاطبین در       جذب م حت وب و  ت

مات آموزش          خد ئه  تای ارا راستتت

 الکترونیکی

تولیتتد محتوای الکترونیکی دروس            

 های آموزشی صنایع کوچکدوره

سازمان صنایع کوچک و 

 های صنعتی ایرانشهرک

1014/10/12400/9

4 
14/06/1394 

 سال 3
 11/07/1395 / ص 16562

 14/08/1396 / ص 19746

7 

طراحی و اجرای دوره آموزشتتتی       

مدرستتته علوم شتتتناختی در بستتتتر  

 یادگیری الکترونیکی

 تولید محتوای الکترونیکی دروس

تامین بستر لزم مانند سرور و پهنای    

خت      ند و زیرستتتتا ناوری     با های ف

 VCو  LMSاطالعات شامل 

 پشتیبانی فنی و کاربری دوره

ستتازی ستتامانه مدیریت   ستتفارشتتی

یری )    گ راستتتتتتای   ( در LMSیتتاد

 های آزاد انبوهدوره

موسسه آموزش عالی 

و دفتر  علوم شناختی

 تامین نیروی انسانی

1156-97 12/04/1397 
ادامه 

 دارد

8 

ارائه خدمات آموزشتتتی در بستتتتر      

یکی بتتا اجرای               کترون ل یتتادگیری ا

های آموزشتتی تخصتتصتتی و    دوره

 ایحرفه

 ارائه مدل خدمات آموزشی

همکاری در تامین استتتاد و دستتتیار   

 آموزشی

 تولید محتوای الکترونیکی دوره

تامین زیرستتتاخت شتتتامل ستتترور  

 LMS ،VCاختصاصی، پهنای باند،   

 Mobile APPو 

نورد شرکت آکادمی توف

 آلمان-ایران

12/09/1397 090/18-1/220 

ادامه 

 دارد

09/04/1399 544-99 
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9 

ناوری          ئه خدمات زیرستتتاخت ف ارا

مل     عات شتتتتا و   LMS ،VCاطال

Mobile APP     به همراه پشتتتتیبانی

 فنی و کاربری

موسسه حسابرسی مفید 

 راهبر
404-1399 07/03/1399 

ادامه 

 دارد

10 

ناوری          ئه خدمات زیرستتتاخت ف ارا

مل     عات شتتتتا و   LMS ،VCاطال

Mobile APP     به همراه پشتتتتیبانی

 فنی

ارائه خدمات آموزشتتتی در بستتتتر      

 یادگیری الکترونیکی

شرکت تهیه و تولید مواد 

 نسوز
990-1399 26/06/1399 

ادامه 

 دارد

 

  تماس اطالعات (5

o هرالبرز )آموزش مجازی(م  یرانتفاعی - یردولتی  عالی آموزش موسسه: مجری نام 

o 20320: ثبت شماره 

o  :10/08/1385تاریخ ثبت 

o  نبش کوچه دانش ثانی  –یابان صالحی  خ  -خیابان فکوری  –خیابان کارگر شمالی   –تهران : پستی  نشانی

 36پالک  –

o  :سرکار خانم ربیعینماینده 

o 57658406-021: )مستقیم( تلفن    

o 021-89788886: نمابر 

o پست آدرس ( الکترونیکیE-Mail :)elc@mehralborz.ac.ir 

 

 محصول کارکردی هایو ویژگی مشخصات (6

 1یادگیری مدیریت امکانات سامانه 6-1

 Moodle پایه مطابق با پیش نیازهایارهای نصب نرم افزارهای پایه سرور و تنظیمات نرم افز (1

                                                           
1 Learning Management System (LMS) 
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سخه     (2 صب و راه اندازی ن شی   ن سخه      سازی سفار سنس معتبر از آخرین ن سط      Releaseشده با لی شده تو

Moodle که روی یک دامنه معرفی شده از سمت کارفرما 

 فارسی سازی سامانه (3

 تقویم شمسی (4

 سازگاری با مرورگرهای مختلف )طراحی ریسپانسیو در نمای کاربری( (5

 LMSساختار منسجم و یکپارچه اطالعات بر روی بستر  (6

 گزارشات مدیریتی  تخصصی ارائه داشبورد (7

 ماژول یکپارچه سازی با سامانه کالس مجازی (8

 Mobile Applicationارائه بر بستر  (9

 آزمون با قابلیت درج سوال تصادفی و درجه سختی (10

 قابلیت برگزاری تکلیف  (11

 داینامیکپنل ایجاد گواهینامه بصورت  (12

سرعت     (13 سازی  شی در ز      بارگذاریبهینه  ساس حداکثر بهره برداری لزم از منابع پرداز مان اوج سامانه بر ا

 استفاده از سامانه

 بهینه سازی حداکثر راندمان سامانه بر اساس تعداد افراد همزمان فعال (14

 پنل گزارش گیری برای کاربران دارای دسترسی مدیریت (15

 سول مدیریتی تغییر متن پیش فرض پیامکبا کن SMSارتباط با پنل  (16

 پلیر پیشرفته نمایش محتوای دروس با قابلیت درج یادداشت و نقاط مورد عالقه (17

 اری فایل های متنوعقابلیت بارگذ (18

 اری پکیج اسکورمقابلیت بارگذ (19

 پنل پیشرفته ساخت و مدیریت دروس  (20

 پنل پیشرفته ساخت کاربر و مدیریت کاربران (21

 گروهی کاربران و عضویت در دوره ها بصورت اکسلقابلیت ایجاد فایل  (22

 قابلیت استخراج گزارشات موجود سامانه در فرمت اکسل (23

 قابلیت توسعه و یکپارچه سازی با سایر نرم افزارهای آموزشی )خدمات توسعه ای( (24
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 امکانات سامانه کالس مجازی 6-2

 ادمین پنل اختصاصی برای مدیریت کالس های ایجاد شده (1

 گزارشات حضور و  یابارائه  (2

 قابلیت ایجاد ضبط فوری  (3

 مدیریت و مشاهده لینک های ضبط شده (4

 پنل مدیریت دوره های ایجاد شده  (5

 ارائه تنظیمات دیفالت و پیش فرض به ازای هر کالس (6

 ارائه حداکثر تعداد کاربر مجاز به ورود به سامانه (7

 قفل تنظیمات کاربران جهت اعمال به کلیه کاربران (8

 پذیران به ازای هر کالسعیین سطح دسترسی برای مدیران و دانشقابلیت ت (9

 قابلیت ایجاد کالس خصوصی و آزاد برای دوره های وبیناری (10

 قابلیت ارتباط صوتی با کاربران (11

 قابلیت ارتباط تصویری با کاربران (12

 قابلیت ارتباط متنی با پشتیبانی از زبان فارسی (13

 یا هر مرورگرقابلیت اتصال به کالس توسط هر پلتفرم و  (14

 طراحی واکنش گرا (15

 قابلیت ارائه نظرسنجی در حین برگزاری کالس (16

 pdfقابلیت بارگزاری فایل  (17

 قابلیت اتصال با آپارات جهت پخش فیلم آنالین (18

 پنل مدیریت فایل ها (19

 امکان استفاده از تخته واتیبرد (20

 تخته وایتبرد تعاملی (21

 چت خصوصی (22

 اعمال تنظیمات مدیریتی در داخل کالس (23

 دسکتاپ شیرینگ (24
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 کاربر می باشد. 80ظرفیت هر کالس در حالت تعاملی صوتی حداکثر  :1تبصره 

 در هر کالس کاربر می باشد. 8حداکثر امکان ارائه وب کم همزمان  :2تبصره 

صره   ستند حداکثر ظرفیت هر کال    :3تب صورت متنی در ارتباط ه   150س در کالس های یک طرفه که کاربران فقط ب

 کاربر می باشد.

 Mobile Appامکانات  6-3

 آموزشی پرتال در شده ارائه خدمات از استفاده در تسهیل (1

 رویدادها در شرکت در سهولت و پیشرو رویدادهای از اطالع (2

 درس پیشرفت روند مشاهده و جریان در دروس لیست نمایش (3

 تکالیف و ها آزمون در شرکت (4

 مجدد ورود به نیاز بدون مجازی های کالس در شرکت (5

 ( یا استریمینگliveسامانه پخش زنده ) 6-4

ستریم اینترنتی) زنده پخش تعریف: ستریمینگ  ،(ا صوتی  ا ستقی    ،ویدئو و یا  صورت زنده و م م از محل رویدادها به 

صو           صویر از محل برنامه به  صدا و ت ست. در واقع  شبکه کامپیوتری و اینترنت ا ستر  رت پخش اجرای رویداد در ب

سایرین قرار می گیرد. بینندگان ر       شبکه اینترنتی در دسترس  شده و در محیط اینترنت یا  ستفاده  زنده منتشر  ویداد با ا

به  را رنامهب توانندمی ...د مانند کامپیوتر، لپ تاپ، گوشتتی هوشتتمند، تبلت، تلویزیون هوشتتمند و  از تجهیزات خو

 .شکل زنده و مستقیم تماشا نمایند

 مزایای استفاده از سرویس پخش زنده اینترنتی چیست؟

o امکان پیوستن به برنامه توسط طیف بسیار وسیع در سطح کشور و حتی جهان 

o  صرفه بودن به دلیل تکنولوژی بال و مدرن بودنارزانتر و مقرون به 

o و  یره نمایش در تمامی موبایل های دست مردم، انواع تبلت، لپ تاپ و کامپیوتر تا تلویزیون هوشمند 

o امکان استفاده از تجهیزات اجرایی در سطو  مختلف با توجه به بودجه و نیاز 

o پخش در سایت کارفرما به صورت اختصاصی 

o  نظر زمانی و زمانبندیپوشش کامل از 
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o پوشش محتوایی به صورت اختصاصی و دلخواه مطابق نیاز برنامه 

 نصب و استقرار سامانه فوق روی سرور کارفرما خواهد بود.  :1تبصره 

ش زنده پوشش  آنالین را در بستر پخ  کاربر همزمان 5000توسط این سامانه کارفرما می تواند تا حداکثر    :2تبصره  

 دهد.

بستر آن روی   پروتکل ارتباطی کاربران در سامانه پخش زنده، ارتباط از طریق سامانه چت خواهد بود، که   :3تبصره  

Raychat شتیبانی همایش های       پیاده سخدهی به کاربران و انجام امور پ شد و کارفرما جهت پا برگزار  سازی خواهد 

 شده وارد پنل آن خواهد شد.

 هادوره فروش و معرفی سامانه 6-5

 بود: خواهد ذیل شر  به سامانه امکانات پایه و بود خواهد وردپرس هسته پایه بر سامانه

  قالب سازیسفارشی (1

 دوره فروش امکان (2

 دوره اسالیدر (3

 ادمین توسط شارژ قابلیت با پول کیف (4

 ارتباطی های فرم ساخت (5

 مجازی کالس سامانه با سازی یکپارچه (6

 LMS  سامانه با سازی یکپارچه (7

 دوره نمایش پیش و دوره اطالعات درج قابلیت با دوره فروش (8

 صفحه نامحدود ساخت (9

 دوره نامحدود ساخت (10

 رایگان های دوره برگزاری قابلیت (11

 دوره خرید جهت پرداخت درگاه به اتصال (12

 ها دوره فروش وضعیت از گیریگزارش قابلیت (13

 سایت وب گراواکنش طراحی (14
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 به روش کروماکی الکترونیکی محتوایتولید  6-6

 چند یا کی شآموز آن هدف که ودشمی اطالق صداها و هافیلم متون، تصاویر، از ایمجموعه به الکترونیکی محتوای

سی  محتوای از شبخ ست  در صاویر  ایمجموعه توانمی البته. ا شن  یا و متون یا و ت ضوع  کی با مرتبط هایانیمی  مو

 .آورد مارش به یشآموز محتوای یک تنهایی به را هرکدام و جداگانه را درسی

 چند صورت هب که شودمی محسوب الکترونیکی یادگیری سازی درپیاده موثر ارکان از یکی الکترونیکی محتوای تولید

 .کند راهمف یادگیری برای را مناسب آموزشی محتوای تواندمی فیلم و صدا تصویر، متن، از ترکیبی با  ایرسانه

سه    در الکترونیکی محتوای تولید س سی  و بازنگری تولید، و تدوین ضبط،  مراحل در مهرالبرز عالی آموزش مؤ  و برر

 نامه یوهش  دارای( کروماکی) محتوا تولید نسل  جدیدترین جهت شده  مطر  موارد کلیه. گیردمی صورت  نهایی تولید

 .باشدمی راهنما دفترچه و

 باشد:های محتوای الکترونیکی تعاملی به شر  ذیل مییژگیو

ها استفاده توجه آنتوجه خوانندگان و جلبتعاملی از ویدئو برای جلب یهاآموزشی: در داستان هایفیلم (1

را برای پشتیبانی  هالمیف توانندیآنالین بیش از متن به فیلم توجه دارند. مربیان م« هنرجویان». فراگیران شودیم

فراگیران ارائه دهند. موسسه آموزش عالی طالعات بیشتری را به های آنالین اضافه کنند و ادوره از متن در

است  یک انجمن آنالین TeacherTube .ردیگیالهام م TeacherTubeخود از  مهر البرز در محتوای تعاملی

 دهد.الکترونیکی قرار می و تولیدکنندگان محتوای اساتیداختیار  های آموزشی را درکه مخزنی از فیلم

به تصاویر  هاتیها، برای تبدیل واقعصورت تجسم دادهتعاملی از موشن گرافی، به یهاموشن گرافی: داستان (2

کند اطالعات ها و نمودارها به روشی ساده به فراگیران کمک میکنند. استفاده از رنگ، اشکال، نقشهاستفاده می

 .زیادی را هضم کنند

است.  نیکییادگیری الکتروامل مهم برای گیمیفیکیشن و یادگیری مبتنی بر بازی: گیمیفیکیشن همچنان یک ع (3

شی دارد. مبتنی بر بازی و گیمیفیکیشن تأثیر به سزایی در انتشار اطالعات مهم و محتوای آموز یادگیری

 پردازندیهای آموزشی مسازی در دورهگذاری در گیفیمیکیشن و استفاده از بازیها همچنین به سرمایهسازمان

 های آموزشی را دنبال کنند.را جذب کند تا دوره ی از فراگیرانتعداد بیشتر شودیو باعث م

حس )دیداری،  تعاملی متن، گرافیک، صدا و فیلم را برای تحریک چندین یهااد ام احساسات فراگیر: داستان (4

 کنند.شنیداری، لمسی، حرکتی( اد ام می
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 وها را متوقفئوید توانندیفراگیران م البرزمهربرقراری ارتباط تعاملی با محتوا: در محتوای تعاملی موسسه  (5

اربران امکان ککرده و شروع کنند و بر روی تصاویر کلیک کنند تا اطالعات بیشتری پیدا کنند. این تعامل به 

تر از دهد. فراگیران فعال سریعهای مختلف داستان را میارتباط در سطو  مختلف با قسمت کنترل محتوا و

با استفاده از کلمات  توانندیکنند. برای افزایش تعامل آنالین، مربیان ممی تفادهفراگیران منفعل از دانش اس

 یشتر ارائه دهند.بشده را به اطالعات پیوند داده شده تعاریفی را برای بینندگان یا اعدادپیوند داده

 :ارائه استالبرز قابلمهرهر یک از محتواهای تعاملی زیر در موسسه 

 Interactive Quizzes 

 Interactive Infographics 

 Surveys and Polls 

 Interactive Calculators 

 Assessments 

 Interactive E-books 

 Interactive Emails 

 Webinars 

 Mobile Apps or Games 

 Diagnostic Tests or Troubleshooting Tools 

 Interactive Timelines 

 Augmented Reality Overlays 

 Interactive 360 Videos 

 گردد:چارچوب تولید محتوای الکترونیکی به شر  ذیل پیشنهاد می

 دقیقه( 30-20جلسات درس )

 معرفی جلسه

 تیتراژ جلسه.1

o عنوان جلسه 

o )نام استاد )اساتید 

o نام درس 

o درس یعنوان جلسه در نقشه مفهوم 

o زمان جلسهمدت 

o o تاریخ تولید/بازنگری 
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 دقیقه( 5- 2 معرفی جلسه )ویدئو.1

o  های موردنیاز برای این جلسهو معرفی پیش دانسته«( آنچه گذشت)»مروری بر جلسات گذشته 

o هدف کلی و اهداف رفتاری جلسه 

o  (شودیهای جلسه )که در زمان ارائه استاد در قالب اینفوگرافیک نیز نمایش داده ممعرفی ماژول. 

 مباحث اصلی جلسه

 محتوای هر جلسه مشتمل بر موارد زیر است:

 دقیقه( 20- 15تدریس ویدئویی استاد ).1

o تدریس روبروی دوربین در استودیو 

o تدریس روبروی دوربین در استودیو به همراه درج متن و تصویر در کنار تصویر استاد 

o شده در کنار اسالیدصورت کوچکتدریس روی اسالید با نمایش تصویر استاد به 

o تدریس روی اسالید 

 آیتم از موارد زیر باشد: 4محتوای هر جلسه باید حداقل شامل .2

o توجه و اشتیاق یادگیرندهطر  یک سؤال، ارائه یک تصویر، پخش یک ویدئو در راستای جلب 

o یک عدد میکرو لرنینیگ با استفاده از موشین گرافی 

o  یک عددinteractive Quiz 

o  درجه از محیط کار 360یک عدد ویدئو تعاملی 

o  محتوای کروماکی سناریو بیس و تعاملی با یک عددh5p 

o شده توسط استاد درس(متن مرتبط با موضوع جلسه )تهیه 

o زیرنویس فارسی و یا  ستیباین خارجی باشد، مکه ویدئو به زباویدئوی مصاحبه با خبرگان موضوع )درصورتی

 باشد.( شدهدوبله

o شده باشد.(زیرنویس فارسی و یا دوبله ستیبایشد، مکه ویدئو به زبان خارجی باویدئوی مورد کاوی )درصورتی 

o های اینترنتی مرتبطلینک خبر )نباید از تاریخ خبر بیش از یک سال گذشته باشد( یا لینک 

o قسمتی محدودی از یک کتاب )حداکثر دو صفحه( مرتبط با موضوع جلسه 

o ای مرتبطمعرفی بازی رایانه 

o موضوع جلسهنظران مرتبط با معرفی نخبگان و صاحب 

o های مرتبط با موضوع جلسه قول و اینفوگرافیکنقل 
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o منظور اطمینان از یادگیری فراگیر در میانه جلسههای تعاملی به استفاده از آزمونک 

 بندی جلسهجمع

 ( شامل:قهیدق 5- 3 دئویبندی جلسه )وجمع

o ای از مطالب جلسهبیان خالصه 

o  (دیدآنچه خواهید )»بیان اهم مطالب جلسه بعد» 

o توضیح در مورد تمارین/پروژه جلسه 

o تیراژ پایانی 

o لوگوی سازمان 

o شعار سازمان 

o اطالعات تماس سازمان 

 آزمون و منابع تکمیلی

سه: ارائه یک آزمون حداقل  . 1 سنجش      سؤالی به  4آزمون انتهای هر جل سخ کوتاه برای  ستی یا پا ستاوردهای  صورت ت   د

 فراگیر در انتهای هر جلسه یادگیری

 شده در جلسههای ارائهای از ماژولخالصه درس: بیان خالصه PDFفایل .2

 پادکست صوتی جلسه MP3فایل . 3

 منابع تکمیلی. 4

o  واژه( 4تعریف واژگان کلیدی جلسه )حداقل 

o مقالت علمی 

o ای گزارشات حرفه(White paper) 

o معرفی کتاب فارسی 

o معرفی/بارگذاری فایل کتاب انگلیسی مرتبط 

o )ویدئوهای مرتبط با موضوع جلسه )الزامی به دوبله یا زیرنویس فارسی نیست 

دیریت مسامانه رائه یک سؤال برای بحث بیشتر در خصوص مباحث جلسه )پاسخ دانشجویان در تالر گفتگوی . ا5

 گردید( ارائه خواهد یادگیری
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 کارکردی محصولغیرهای مشخصات و ویژگی (7

 کارایی

 اربرکمناسب برای سیستم با فرض دسترسی به حداقل پهنای باند متعارف توسط  تضمین کارایی

 قابلیت گسترش با حداقل تغییر، در صورت افزایش احتمالی کاربران

 های آموزشیقابلیت تعریف نامحدود و اجرای همزمان دوره

 امنیت

 و عامل ستمسی از مستقل کاربری صفحات و هادادهپایگاه افزار،نرم سطو  کلیه در امنیت تامین

 اجرایی محیط

 معنوی و مادی مالکیت حق حفظ منظور به آموزشی ویدئوهای دانلود امکان با مقابله

  نمایشی  و ایرویه ای،داده منابع جمله از سامانه  منابع به مبنا-نقش دسترسی   کنترل مدیریت و اعمال

 سامانه مختلف سطو  در

 و ip جمله زا و هانامه رویداد تحلیل و بازیابی امکان با سیستم رویدادهای و هاتراکنش کلیه ثبت

 کاربران دسترسی زمان

 (تیدس) موردی و (خودکار) ایدوره صورت به سیستم اطالعات ترمیم و گیریپشتیبان امکان

 هایادهد تبادل هنگام در (SSL/TLS بر مبتنی) سامانه و کاربر بین امن ارتباطات برقراری قابلیت

 در هایداده اصالت و صحت محرمانگی، همچنین و کاربران خصوصی  حریم حفظ جهت در حساس 

 انتقال حال

  مترینک با ستتامانه با کار یادگیری و آموزشتتی محتوای به ستتریع دستتتیابی قابلیت و زیبایی ستتادگی،

 پیچیدگی

 نصب و استقرار

 لینوکس عامل سیستم هایتوزیع بستر روی بر نصب قابلیت

 کشور در رایج مرورگرهای انواع با سازگاری

 ،شتتخصتتی  کامپیوترهای جمله از مختلف بستتترهای با تطابق قابلیت و بودن (responsiveتعاملی )

 همراه هایگوشی و تبلت

 

 شرح خدمات پشتیبانی (8

 مدیریت سرور 1-7

دمات افزارهای ارایه خنرمعمدتا گردد که ق میالاط فیزیکی به تجهیزات کامپیوتری ر اختصتتتاصتتتیستتترو تعریف:

 .میزبانی وب بر روی آن نصب شده و به منظور ارایه خدمات میزبانی به اینترنت متصل گردیده است

 اشاره دارد.ارایه خدمات پشتیبانی و نگهداری سرور  مدیریت سرور:
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 های امنیتی ، سیستمنگمانیتوری،  نرم افزار، داخلی سرورسرور، شبکه  های مجازیماشین  مشاوره:

صره   صب، راه اندازی و بهره برداری ب    :1تب صورتی که کارفرما در طول قرارداد در زمینه تهیه، ن شاوره و  در  دون م

شده، کار، بهره بر    مجریهماهنگی اقدام به این کار نماید  صورت روتین  ی و بازدهی ردادر زمینه اینکه موارد فوق ب

 ی ندارد و کلیه عواقب فوق بر عهده کارفرما می باشد. داشته باشند هیچگونه مسئولیت

باشتتد، رمز عبور مدیریت ارشتتد های آن بر عهده مجری میاز آنجا که مدیریت ستترور و تمام ستترویس :2تبصررره 

 .  واهد گرفتخ( در اختیار مجری بوده و پس از اتمام یا فسخ قرارداد در اختیار کارفرما قرار root) هاسیستم

صره   شتیبانی  :3تب سخت افزاری   پ سرور و  یره     و تجهیرات هاردها سرور و تجهیزات  به  مربوطشبکه رک اتاق 

 . و مجری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداردمی باشد شرکت ارائه دهنده سرور اختصاصی 

 نرم و ،(MySQLداده ) پایگاه افزار نرم(، Apacheسرور )  وب افزار نرم ،سرور  پایه افزارهای نرم از منظور تعریف:

 .باشد می PHP افزار نرم و (Linuxسیستم عامل ) افزار

 سرور راهبری و پشتیبانی 7-2

 .بدهد رخ سرور پایه افزارهای نرم اختالل نتیجه در که سرور احتمالی اشکالت رفع و بررسی (1

صورت   هب ها وصله  نصب  و بروزرسانی (سرور  پایه افزارهای منر  )امنیتی و الزامی های وصله ( بروزرسانی  (2

صال  طریق از و آنالین صال  نمودن فراهم بنابراین، گیرد می انجام اینترنتی ات صورت   به رنتاینت به سرور  ات

ست.  الزامی موقت صورت   ا صال،  نمودن فراهم عدم در  تصور  به بروزآوری برای نیاز مورد زمان کل ات

 آفالین صورت می پذیرد.(

 مازاد( هزینه بدون سال در نوبت یک تا( سرور  پایه افزارهای نرم مجدد اندازی راه و نصب (3

شتیبان  های رویه تنظیم (4 سرور   و داده پایگاه از روزانه خودکار گیری پ صور (محتوای موجود در   عدم تدر

 .)شوند می ذخیره سرور روی پشتیبان نسخ ، ftp دسترسی با مجرا نگهداری نمودن محل فراهم

 احتمالی مشکالت رفع و سرور وضعیت گیری، پشتیبان رویه صحت بررسی جهت سرور بازبینی (5

 سیستم پشتیبان نسخه صحت کنترل (6

 ماهه سه های دوره در سرور وضعیت و فعالیت گزارش ارائه (7
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 ایمیل و یا بصورت تلفنی طریق از کارفرما درخواستهای به پاسخگویی (8

 ) نفوذپذیری تست ( امنیت و کارایی های تست انجام (9

 .رسرو پایش های سیستم اندازی راه امنیت، ویژه تنظیمات کارایی، بردن بال ویژه تنظیمات انجام (10

 فنی پشتیبانی 7-3

 .ندارد زمانی سقف سرور، افزاری نرم اختاللت رفع جهت خدمات ارائه میزان (1

سیدگی  مدت زمان (2 شکالت  و اختاللت به ر  زیر ر ش  به کارفرما کتبی اعالم زمان از سرور،  افزاری نرم ا

 :بود خواهد

 رسیدگی زمان (Bugخطا  ) نوع

سیدگی  صحیح  عملکرد( حاد خطاهای به ر  پایه های افزار نرم زیرساخت  در نا

سخگویی  نحوی که به سیب  یا گردد وقفه دچار کامل طور با سرور  پا  پذیری آ

 نرم افزارها در

 ساعت 3پاسخگویی: 

 ساعت 6بازیابی: 

 به پایه افزارهای نرم زیرساخت  در ناصحیح  عملکرد( مهم  خطای به رسیدگی 

شده  قطع سرور  کل پاسخگویی  نحوی که  بخشهایی  پاسخگویی  و اجرا در و ن

 همم پذیری آسیب یا باشد کرده ایجاد نرم افزار های موجود در سرور مشکل از

 .)شود گزارش پایه افزارهای نرم در

 ساعت 4پاسخگویی: 

 روز 1رفع موقت: 

 روز 3رفع کامل: 

سیدگی  شکال ( عادی  خطای به ر شکال  عملیاتی، ا شتیبان  در ا کندی  گیری، پ

 جاری عملکرد توقف باعث اما شده  اختالل باعث که مواردی سایر  یا سرعت 

 .)اند نشده نرم افزار

 ساعت 8پاسخگویی: 

 روز 2رفع موقت: 

 روز 6رفع کامل: 

 

 زمان محاستبه  مبنای .استت  کاری روز روز، از منظور و اداری ستاعت  ستاعت،  از منظور فوق جدول در (3

سیدگی از  ستثنا  به  )پنجشنبه  تا شنبه  18 تا 8 ( اداری ساعات  در کارفرما رسمی  اعالم زمان ر  روزهای یا

شد،  تعطیل ست  ثبت صورت  در و می با سبه  مبنای اداری، ساعات  از خارج درخوا سیدگی  زمان محا  از ر

 داریا ساعات  از خارج در ها درخواست  به رسیدگی  بود خواهد بعدی کاری روز بکار اولین شروع  ابتدای

 .گردید خواهد محاسبه دو شماره پیوست کارشناسی هرینه مطابق و خدمات مازاد صورت به

 میدرصد   98  پیوست  این شرایط  لحاظ ( و7*24دقیقه ای   pingگزارش براساس ( سرور  بودن فعال تعهد (4

شد   ستاندارد  سرویس  سطح  در( با ستمر   مکانیره پایش اینکه به توجه با ا وجود ندارد،زمان قطعی  7*24م
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 کسر  شده  گزارش قطعی مجموع از باشد  درخواست  به رسیدگی  مهلت و کارفرما اعالم از قبل که سرویس 

 عمل به در مجری قصور  از خارج که هایی قطعی( همچنین   ).گردد می محاسبه  سرور  Downtime و سپس 

 یا شبکه  ساخت  زیر و سازی  مجازی زیرساخت  افزار، سخت  خرابی یا اینترنت قطعی مانند باشد  تعهدات

 ).گردد می محاسبه سرور  Downtimeسپس  و کسر ماهیانه شده گزارش قطعی مجموع از برق

سترس (سرور   قطعی صورت  در جریمه (5 صور  علت به ماهانه مجاز سقف  از بیش  )نبودن در د در  مجری ق

شد   می ریال هزار 300  ساعت  هر ازای به سرویس  سطح  تعهدات به عمل  ماه در جرایم اعمال سقف (با

 ).بود خواهد سرور همان راهبری و نگهداری ماهانه رقم سوم دو معادل

سرور   پیکربندی یا افزاری نرم خطای بروز عنوان به رویدادی وقوع که صورتی  سرویس، در  سطح  از مستقل  (6

سیدگی  جریان در اما شود،  ارجاع به مجری شخص  ر ایه پ افزارهای نرم خطای رویداد، وقوع دلیل شود،  م

و  ازیس  مجازی زیرساخت  افزار، سخت  اختاللت افزار، نرم مشکالت  قبیل از دیگری دلیل و نبوده سرور 

ست،  بوده امر دلیل ... و اینترنت و شبکه  ساقط  از فوق جداول زمانی تعهدات ا صرف   زمان و شده  مجری 

قطعی  زمان و شتد  خواهد منظور مازاد کارشتناستی   ستاعت  نفر خدمات عنوان به رستیدگی،  جهت شتده 

 .گردید نخواهد محسوب (4 بند( سرور  Downtime محاسبه  در نیز سرور دهی سرویس

شتیبانی  خدمات (7 صرا  پ زمینه  در کافی دانش با ثابت فردی(  کارفرما شرایط  واجد نماینده نفر یک به منح

شتیبانی  خدمات ارائه مجری از شود.  می ارائه )سرور  و شبکه  فاقد  ندهنمای یا سازمان  کاربران سایر  به پ

 .است معذور شرایط

ستلزم  خدمات، دریافت (8 سی    برقراری م ستر سی     حق ( با ( ssh طریق از سرور  به مجری دور راه د ستر د

 .است کارفرما توسط ،kvm سرویس  و مدیریت

 حاداقل زمان افزایش و سرویس  سطح  کاهش ضمن  دور، راه صورت  به لزم دسترسی   سطح  تامین عدم :4تبصره  

 .داد خواهد افرایش نیز را پشتیبانی هزینه محاسبات مبنای پاسخگویی،

سه   ( دسترسی   سطح  بالترین در مجری انحصاری  دسترسی   به مشروط  خدمات ارائه (9 سرور  ( root شنا به 

 .باشد می قرارداد )های( موضوع

ستر  نگهداری و تامین (10  اندپهنای ب و شبکه  سازی،  مجازی زیرساخت  یا سرور  افزار سخت  از اعم مناسب  ب

 .است کارفرما عهده بر کافی
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 زارهاینرم اف بر اضافه  کمکی، و جانبی افزار نرم هرگونه پیکربندی و نصب  کارفرما، درخواست  صورت  در (11

 .خواهد پذیرفت انجام مجری تایید و تست به منوط سرور، پایه

 عویضبه ت کارفرما تصمیم  یا افزار سخت  خرابی دلیل به سرور  مجدد پیکربندی و نصب  به نیاز صورت  در (12

 .شد خواهد دریافت مازاد جانبی خدمات قالب در پیکربندی و نصب هزینه سرور، افزار سخت

روی  بر نیاز مورد جانبی افزارهای نرم و ستترور پایه افزارهای نرم کلیه لیستتنس تهیه نیاز، درصتتورت (13

 .است کارفرما عهده بر سرور،هزینه

صره   ست  عبارت افزاری نرم اختاللت :5تب سازگاری  از ا  که بر ایی هگون به همدیگر با سرور  پایه افزارهای نرم نا

ستم    یک روی شک  و کمکی و جانبی افزارهای نرم سایر  با تداخل و ویروس هرگونه از عاری و سالم  سی  التیا م

 باشد. نمایان افزاری، سخت

صره  ت  مشتتابه( نفوذ برای تالش ترافیک، فشتتار افزایش اثر در چنانچه 4 بند در شتتده قید شتترایط به توجه با :6ب

شکالت  یا و DOS) حمالت شکالت  های پورتال سرویس  تداوم برای شده،  توافق محدوده در کنترل از خارج م  یم

 آن بر عهده مجری خواهد بود. رفع نماید، بروز

 )سوپروایزر( پشتیبانی کاربری 7-4

سئولیت اجرای دوره بعد از ثبت    تعریف: شتیبانی کاربری به خدماتی اطالق می گردد که در قالب آن م نام کاربران  پ

رد. این پذیران در میز خدمات یادگیری الکترونیکی صتتورت می پذیدر قالب خدمات پشتتتیبانی به استتاتید و دانش 

 ورت ریموت کنترل صورت می پذیرد. خدمات بصورت تلفنی، ایمیل، تیکت، جلسات رفع اشکال و یا بص

 شر  فعالیت های انجام شده در این قالب بدین شر  است:

 و سامانه کالس مجازی( Lmsثبت نام کاربران بنا به سفارش مشتری ) (1

 و سامانه کالس مجازی( Lms) مدیریت کاربران و حساب های کاربری (2

 مجازی(و سامانه کالس   Lmsگزارش گیری از فعالیت های کاربران ) (3

  کاربران نیاز مورد نرم افزارهای به روزرسانی و نصب (4

 ها سامانه از بهینه استفاده ( جهتpcو  laptopکاربران ) سیستم استانداردسازی (5

 آموزش محیط به ورود و بهینه استفاده جهت کاربران های سیستم استانداردسازی و کنترل (6
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با استتتفاده از ابزارهای مورد نظر  مجازی آموزش ستتامانه های کاربران ستتیستتتم های با مرتبط عیوب رفع (7

  کارفرما

سه  برگزاری (8 شنایی  جل ستفاده  آموزش و سامانه ها  با آ  س هایکال در کاربران تمامی برای سامانه ها  از ا

 مجازی صورت جمعی به

سازی  (9 ستم های    آماده  ساتید  سی ستفاده  جهت ا  تعامل جهت یادگیری مدیریت سامانه  و کالس محیط از ا

 مناسب

 امانه هاس در آنها مشارکت میزان گزارش ارائه و کنترل و سامانه ها از بهینه استفاده در اساتید آموزش (10

و  رتالپو در مشتتارکت میزان کاربران، فعالیت کنترل  یاب، و حضتتورکارفرما ) به روزانه گزارشتتات ارائه (11

 دروس(

 جهت پایش برگزاری حال در هایدوره  مطلوب ستتطح کنترل جهت آموزش محور ارزیابی های ایجاد (12

 کارفرما توسط و اساتید دوره

 اساتید توسط ارائه شده جزوات بارگذاری (13

  LMS سامانه در درج و مجری به استاد جانب از تولیدی های فایل لینک به مربوط تنظیمات (14

توسط   هارائ صورت  در دوره در شرکت کننده  کاربران برای کارفرما آموزشی  اطالعیه های آخرین قراردادن (15

 کارفرما

 تهگذش دوره های اطالعات از پشتیبان نسخه تهیه و پاکسازی و دوره شروع از قبل دروس آماده سازی (16

 

 پیشنهادیهای آموزش (9

سامانه  برایهای آموزشی  کارگاهبرگزاری  شده های نصب و راه هر یک از  سامانه    یادگیری الکترونیکی اندازی  شامل 

و  به منظور تستتت عملکرد (Liveپخش زنده ) ( وVCکالس مجازی ) اپلیکیشتتن موبایل، (،LMSمدیریت یادگیری )

آنالین )در صورت  در بستر ساعته 2کارگاه  4ها برای کاربران در قالب های لزم جهت استفاده از سامانهارائه آموزش

ی آموزشی ضبط و   هااست تمامی کارگاه گردد. لزم به ذکر با برنامه زمانبندی مورد توافق پیشنهاد می  نیاز، حضوری( 

 برداری مجدد خواهد بود.قابل بهره

شی در قالب فیلم    ،هاعالوه بر برگزاری کارگاه ستندات آموز ضوعی در  م اختیار کارفرما قرار خواهد های کوتاه و مو

 گرفت.


