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آکادمیتخصصی
مقدمه
اگر شما یک استاد دانشگاه ،دانشجو ،،مربجی و یجا عضج ،از یجک
جامعه علمی هستید ،احتماالً مطالبی راجع به مج،ارد ذیج شجيیده
اید:
❖ یادگیر الکترونیک
❖ مدارس قرن 21
❖ نرم افزارها اجتماعی
❖ ...

انتظارات شما از يك سيستم يادگيري الكترونيك چيست؟
❖ ایواد و ت،لید آسان دوره ها بر اساس ميابع م ،ج،د؟
❖ استفاده از محت،ا آم،زشی تعریف شده در سیستم هجا مجدیریت محتج،ا معتبجر
دنیا برا گروه ها یادگیرنده مختلف؟
❖ مشارکت یادگرنده ها؟
❖ نام ن،یسی و تصدیق ه،یت آسان و امن؟
❖ خص،صیات و ویژگی ها بصر آنالین برا مدیریت مدرسین و یادگیرنده ها؟
❖ انومن ها علمی و تخصصی پشتیبان جهت پاسخگ،یی به سج،االت و برطجر

نمج،دن

مشکالت احتمالی و ایواد فضایی برا ت،لید ایده ها جدید؟
❖ کاهش هزیيه ها و در عین حال کسب درآمد؟

آشنايي با سامانه مديريت يادگيري الكترونيك اچ اس اي
سامانه مدیریت یجادگیر الکترونیجک اچ اس ا ) (HSELMSگزیيجه مياسجبی جهجت آمج،ز
آنالیججن بصجج،رت توججار اسججت کججه نم،نججه آن در دانشججگاه هججا معتبججر دنیججا تحججت موجج،ز و
استانداردها ميبع باز وب ارائه شده است.
این سامانه قابلیت انعطا

و کاربردپذیر بجاالیی را دارا بج،ده و طراحجی مجدوالر آن امکجان

ایواد آسان و امن دوره ها آم،زشی ،افزودن محت،ا م،رد نظر و همچيین ایواد انگیزه در
یادگیرندگان را فراهم می کيد.
تلفکس021-44035480 :

پست الکترونیکinfo@hselms.com :

کانال تلگرام@HSELMS :
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آکادمیتخصصی
معماري سامانه
فعالیت ها
فعالیججت هججا در قلججب سیسججتم مججدیریت دروس واقججع شججده انججد.
طراحی این سجامانه ت،سج یجک دانشجميد علجم رایانجه و معلمجی
انوججام شججده اسججت کججه اصجج،ل ذهيججی ا

بججر اسججاس اصجج،ل

اجتماعی شک گرفته است .در واقع این اص،ل بیان می کييد
که یادگیر زمانی م،ثر خ،اهد ب،د که چیز را برا توربه کجردن دیگجران بتج،ان سجاخت و
این می ت،اند شام هر چیز از جمله یک کالم چهت صحبت کردن یا یک پست ایيترنتی تجا
آثار پیچیده تر از جمله نقاشی ،یک خانه و یا یک پکیج نرم افزار باشد .
ایده ف،ق الذکر و ميوربه ساخت گروه هجا

مفه،م اجتماعی سازندگی گرایی سبب گستر

اجتماعی برا ت،لید محت،ایی به ميظ،ر استفاده دیگران شد که در واقع سجبب سجاخت یجک
فرهيگ مشارکتی با معانی و مفاهیم مشترك گردید .
زمانی که کسی در فرهيگ ایيچيیيی غ،طه ور می ش،د ،در واقع تمام وقت در حال یجادگیر
این مفه،م است که :چگ،نه در سطح خ،د

جزئی از این فرهيگ باشد.

ترویج و بهب،د مشارکت یادگیرنده ها
یک دیدگاه سازنده گرا به یادگیرنجده هجا بجه دیجد افجراد فعجال و متعهجد در ت،لیجد محتج،ا و
تدریس بر اساس قابلیت توزیه و تحلی  ،بررسجی ،مشجارکت ،بجه اشجتراك گجذار و ت،لیجد
محت،ا با ت،جه به آنچه که مجی دانيجد و نجه آنچجه کجه از واقعیجت هجا ،مهجارت هجا و فرآیيجدها
بص،رت ط،طی وار یادگرفته اند ،می نگرد .برخجی از اصج،ل مسجلم تعلجیم براسجاس دیجدگاه
سازنده گرا عبارتيد از:
❖ یادگیرنججده هججا در هيگججام شججرکت در کججالس بججا یججک جهججان بیيججی شججک گرفتججه شججده
براساس سال ها توربه و تعلیم و تعلم م،اجه هستيد.
❖ حتی می ت،ان ایيگ،نه استيتاج نم،د که یادگیرنده ها قابلیت فیلتر و انتخاب نمج،دن
همه توربیات را داشته و این امر می ت،اند بجر تعبیجر و تفسجیر مشاهداتشجان تجثثیر
بگذارد.
❖ نیاز به انوام کار و فعالیت برا تغییر جهان بیيی و دیدگاه یادگیرندگان وج،د دارد.
❖ یادگیرنده ها به همان میزان که از مدرس می آم،زند ،قادر خ،اهيد ب،د تا از دانش
یکدیگر بهره ميد گردند.
❖ انوام تکالیف مدون و برنامه ریز شده سبب بهب،د امر آم،ز

می گردد.

❖ امکان و ایواد فرصت برا همگان جهت ترویج و ساخت ایده ها جدید وج،د دارد.
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شروع كار با سامانه
سججامانه یججادگیر الکترونیججک اچ اس ا بججر اسججاس طراحججی مججدوالر خجج،د ،قابلیججت افججزودن
فعالیت هایی که سبب شک گیر یک دوره آم،زشی می شج،ند را بصج،رت سجاده مهیجا مجی
کيد و استاد می ت،اند طی چيد مرحله ساده ،دوره م،رد نظر خ،د را ایواد کيد:
 .1اختصاص محی ساده و در عین حال موهز به استاد جهت ایواد درس
 .2انتخاب قالب ها مختلف ایواد دوره
از جملججه قالججب م،ضجج،عی ،هفتگججی،
اجتماعی و تک درس
 .3روشن نم،دن مد یا حالجت ویجرایش
درون قالب انتخاب شده
 .4ایواد دوره م،رد نظر!

امكانات مديريت دوره – ماژول ها
ماژول کالس مواز
امکان برگزار کالس بص،رت کامالً آنالین و با حض،ر همزمان اسجتاد ،فراگیجران و میهمانجان
را فراهم می کيد .در این ماژول امکاناتی از قبی وج،د وایت بجرد جهجت تجدریس ،ارسجال
تص،یر ،صدا و متن ،به اشتراك گذار فایج هجا ،نمجایش دسجکتا  ،قابلیجت ضجب کجالس و
بازپخش بص،رت آفالین با کیفیت باال ،امکان اجازه گجرفتن و صجحبت کجردن فراگیجران ،نظجر
سيوی در کالس ،امکان اخراج فراگیر از کالس ت،س استاد و  ...وج،د دارد.
ماژول درس ها
این ماژول امکان ایواد و مدیریت موم،عه ا از صجفحات لیيجک شجده بجه یکجدیگر را بجرا
استاد فراهم مجی آورد .هجر صجفحه مجی ت،انجد بجا یجک سج،ال بجه پایجان برسجد و یادگیرنجده
براساس پاسخی که به س،ال می دهد به صفحات مدنظر استاد ميتق ش،د.
ماژول کارگاه
یک فعالیت گروهجی جهجت ارزیجابی دقیجق مسجتيدات بجارگزار شجده ت،سج یادگیرنجده هجا
بص،رت آنالین (ورد ،پاورپ،یيت و  )...را فراهم می آورد .یادگیرنده ها امکان دسترسی بجه
پروژه ها یکدیگر را داشته و استاد ارزیجابی نهجایی یادگیرنجده هجا را انوجام خ،اهجد داد و
همچيین می ت،اند بر زمان شروع و خاتمه کارگاه کيترل داشته باشد.
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ماژول تکالیف درسی
به ميظ،ر ارجاع آنالین و یا آفالین وظایف واگذار شده به یادگیرنده هجا اسجتفاده مجی گجردد،
یادگیرنده ها می ت،انيد تکالیف خ،د را در ان،اع فرمت ها استاندارد (اعم از فرمجت هجا
نرم افزارها آفیس ،pdf ،تصاویر و  )...برا استاد ارسال نمایيد.
ماژول گزیيه ها انتخابی
استاد یا آم،زشیار س،االت و گزیيه ها مرتب با آن ها را برا یادگیرنده ها ایواد می کيجد
و نتایج انتخاب گزیيه ها برا یادگیرنده ها ارسال می گجردد ،لجذا از ایجن مجاژول مجی تج،ان
برا ارزیابی سریع یک م،ض،ع استفاده نم،د.
ماژول گفت و شي،د
امکججان ارتبججا و مبادلججه پیججام غیرهمزمججان و نفججر بججه نفججر را بججرا اسججتاد بججا یادگیرنججده و یججا
یادگیرنده با یادگیرنده فراهم می آورد.
ماژول انومن
تخته ها یا ب،ردها ت،درت ،امکان ارتبا

و بحث غیرهمزمان گروه هجا را در زمیيجه م،ضج،ع

مشترك فراهم می کيد .مشجارکت در انومجن هجا علمجی را مجی تج،ان ججز ملزومجات توربجه
یادگیر و در راستا کمک به یادگیرنده ها جهجت تعریجف و گسجتر

دانسجته هایشجان در

م،رد م،ض،ع م،رد بحث قرار داد.
ماژول واژه نامه
امکان ایواد واژه نامه تخصصی م،رد استفاده در هر دوره فراهم می باشجد .ایجن واژه نامجه
همانيد کلیه واژه نامه ها پیشرفته دارا محلی برا ثبت واژه ها جدید ،دائره المعار ،
پرسش ها متداول ،قالب فرهيگ لغات و  ...می باشد.
ماژول اسياد روزانه
یادگیرنده ها می ت،انيد در این قسمت ایده ها خ،د را ثبت کجرده ،بجه نمجایش بگذارنجد و
آن ها را بازنگر کييد.
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ماژول برچسب یا اتیکت
امکان الصاق هرگ،نه ت،ضیحات همراه با تص،یر در قسمت ها مختلف صجفحه خجانگی دوره
ها وج،د دارد.
ماژول چت یا مکالمه آنالین
امکان برقرار آنالین ارتبا همزمان با یادگیرنده ها را فراهم می کيد.
ماژول آزم،ن
امکان ایواد هرگ،نه فرم ارزیابی از قبی فرم ها صحیح و غل  ،چيدگزیيه ا  ،پاسخ ک،تاه،
س،االت تطبیقی ،س،االت رندوم ،س،االت عدد  ،س،االت تفکیک شده تشجریحی بجه همجراه
متن و تص،یر و  ...وج،د دارد.
ماژول ميابع
ابزار اولیه ا است که محتج،ا و ميجابع آم،زشجی یجک دوره را فجراهم مجی کيجد و مجی ت،انجد
شام متن ،فای ها آپل،د  ،لیيک به صفحات وب ،ویکی ها ،یا یک ميبع فهرسجت وار و ...
باشد.
ماژول ارزیابی
این ابزار امکجان ارزیجابی و بررسجی اثربخشجی دوره را بجرا اسجتاد ت،سج ارائجه ابزارهجا
ارزیابی استاندار همچ،ن  COLLES, ATTLSفراهم می کيد.

امكانات مديريت يادگيرنده ها
ایواد محت،ا دوره ها آم،زشی تيها بخشی از چیجز اسجت
کجه یججک سیسجتم مججدیریت یجادگیر بایججد انوجام دهججد .ایججن
سججامانه بایججد بججه رو

هججا مختلججف ،یادگیرنججده هججا را نیججز

مدیریت نماید .مدیریت یادگیرنده ها شام م،ارد ذی مجی
باشد:
❖ دسترسی به اطالعات یادگیرنده ها یک دوره
❖ ت،انایی دسته بيد یادگیرنده ها در گروه ها مختلف
❖ مشخص کردن برنامجه زمانبيجد رویجدادها سجایت ،دوره هجا و کجاربران در تقج،یم
سامانه
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❖ و خیلی امکانات بیشتر  ...برا مثال اختصاص رتبه یا نمره به فعالیت هجا گ،نجاگ،ن
یادگیرنده ها ،مدیریت نمرات ،پیگیر و پایش دسترسی ها کجاربران بجه مطالجب و
آپل،د فای ها خارجی جهت استفاده در دوره ها و ...
امکانات مدیریت یادگیرنده ها – شرکت کييده ها
امکان مشاهده فعالیت ها تمامی شرکت کييدگان ثبت نام شده در دوره هجا بجا یجک کلیجک
وج،د دارد .یادگیرنده ها می ت،انيجد پروفایج شخصجی خج،د را بجا امکانجاتی از قبیج عکجس
پرسيلی ،راه ها ارتباطی و  ...ایواد کييد تا سبب ایواد ارتباطات اجتماعی بهتجر در گجروه
ها ،انومن ها علمی و تخصصی آنالین م،ج،د در سامانه گردد.
امکانات مدیریت یادگیرنده ها – گروه ها
❖ ميتصب کردن یادگیرندگان به یک یا چيد گجروه از رو
پرور

هجا معمج،ل در آمج،ز

و

و کسب و کار می باشد.

❖ سامانه حاضر امکان ایوجاد گجروه هجا دسجته بيجد شجده ،تعیجین ایيکجه چجه تعجداد
یادگیرنده در هر گروه قرار بگیرد و چگ،نه یادگیرنده ها با یکجدیگر در داخج گجروه
ها تعام داشته باشيد را ت،س استاد دوره فراهم می آورد.
امکانات مدیریت یادگیرنده ها – تق،یم
وج،د و دسترسی به یجک تقج،یم رویجدادها آم،زشجی بجرا یادگیرنجدگان و اسجاتید امجر
ضججرور اسججت .در سججامانه حاضججر مججی تجج،ان تقجج،یم را بججرا دسججته بيججد هججا مختلفججی از
رویدادها به شرح ذی تيظیم نم،د:
❖ رویدادها کلی سامانه که ت،س مدیر سامانه تيظجیم شجده و در کج دوره هجا قابج
مشاهده می باشد
❖ رویدادها مختص یک دوره که ت،س استاد همان دوره ست می گردد
❖ رویدادها یک گروه خاص که ت،س استاد دوره و فق بجرا همجان گجروه سجت مجی
گردد
❖ رویدادها یادگیرندگان که ت،س خ،دشان ست می گردد (بجرا مثجال رویجدادها
شخصی ،تاریخ ها مهم و )...
رویدادها پیش رو در صفحه اصلی دوره ظاهر می ش،ند و یادگیرنجده را از وجج،د رویجداد
م،رد نظر در تمام ط،ل دوره آگاه می سازند .ضمياً هشدارها تق،یم بر اسجاس گجروه هجا
ذکر شده با رنگ قاب تشخیص می باشيد.
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امکانات مدیریت یادگیرنده ها – پي مدیریت
پي مدیریت سامانه امکان مدیریت هرگ،نه عملکرد مهجم در مج،رد یادگیرنجدگان را تيهجا بجا
یک کلیک ساده فراهم می آورد .امکان حذ

یا اضافه کردن یادگیرندگان یا اساتید در هجر

دوره براحتی مهیاست .تغییر تيظیمات دوره ،تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی دوره ها براحتجی
امکان پذیر می باشد.
امکانات مدیریت یادگیرنده ها – معیار ارزیابی
استاد امکان تعریف معیارها مختلف جهت ارزیابی و نمره دهی به فعالیت هجا انومجن هجا،
تکالیف و اسياد روزانه هر دوره را دار می باشد .
معیارها استاندارد می ت،اند شام اختصاص نمره از  1تا  100درصجد بجرا ارزیجابی هجر
تکلیف (و یا عدم درج نمره) و یا حتی نمره دهی به ایيکه آیجا یادگیرنجده در هجر یجک از سجه
فعالیت ذی در چه وضعیتی قرار دارد ،خ،اهد ب،د:
❖ بررسی میزان زمان اتصال به سامانه و استفاده از آن
❖ بررسی میزان زمان عدم استفاده از سامانه و عدم شرکت در دوره
❖ زمان اتصال و انفصال به سامانه
امکانات مدیریت یادگیرنده ها – نمرات
❖ آیتم نمره دهی در سامانه ،شجما کلجی از ارزیجابی همجه فعالیجت هجا یادگیرنجده در
انومن ها ،تکالیف ،اسياد روزانه ،آزم،ن ها ،دروس و کارگاه ها آم،زشی را فجراهم
می آورد .رنج نمره تعریف شده ت،س استاد به هر یجک از فعالیجت هجا بصج،رت ججدا
محاسبه شده و همراه با جمع تومعی نمرات در یک صفحه قابج ارائجه و نمجایش مجی
باشد.
❖ مشاهده تکالیف و اسياد روزانه ارسالی و افزودن نمجره و کاميجت بجه آن هجا در یجک
صفحه برا کلیه یادگیرندگان ثبت نام شده امکان پذیر می باشد.
امکانات مدیریت یادگیرنده ها – الگ ها
❖ امکان ردیابی و پایش ایيکه چه م،قع و کدام ميابع دوره ت،س یادگیرنجده هجا مج،رد
بازدید و استفاده قرار گرفته است در سامانه وج،د دارد.
❖ همچيین الگ ها مرب ،به کلیه فعالیت ها در سامانه ثبجت شجده و قابلیجت بررسجی
دارند.
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آکادمیتخصصی
امکانات مدیریت یادگیرنده ها – فای ها
تمامی ميابع و فای ها مرتب با دوره ها بط،ر متمرکجز در داخج فضجا اختصاصجی سجامانه
قرار مجی گیرنجد و در هيگجام برگجزار دوره هجا و ایوجاد فعالیجت هجا جدیجد براحتجی قابج
دسترس می باشيد.
امکانات مدیریت یادگیرنده ها –پشتیبانی
❖ راهيمایی و پشتیبانی گسترده از سامانه تيها با یک کلیک فراهم می باشد.
❖ در دوره هایی که حاو انومن ها مختص اسجاتید مجی باشجيد ،شجرکت کييجدگان در
آنوا می ت،انيد با یکدیگر تشریک مساعی نمج،ده و وظجایف و ایجده هجا جدیجد را بجه
اشتراك بگذارند .

تجربه يادگيرنده ها
توربه یادگیرنده ها – ورود به سامانه
❖ یادگیرنججده هججا امکججان پیمججایش آسججان
میججان دوره هججا م،ججج،د در سججامانه را
دارا هسججتيد و لیيججک هججا مربجج ،بججه
صججفحات پیمججایش شججده ،همجج،اره در
باال همه صفحات در دسترس می باشيد .
❖ ورود به سامانه از طریق یک صفحه و بص،رت آسان امکان پذیر می باشجد ،همچيجین
امکان ثبت نام دستی ت،س اساتید و مدیر سامانه نیز وج،د دارد .
توربه یادگیرنده ها – کلید واژه ها ثبت نام در دوره ها
❖ اساتید امکان تعریف «کلیجد واژه هجایی جهجت ثبجت نجام» در دوره هجا و کجالس هجا و
اجبججار کججردن اسججتفاده از آن هججا را دارنججد .کلیججد واژه هججا ثبججت نججام را مججی تجج،ان
بص،رت موزا در هيگام فرآیيد ثبت نام برا هر یادگیرنده تعریف نم،د.
❖ دوره هایی کجه نیازميجد اسجتفاده از کلیجد واژه هجا ثبجت نجامی هسجتيد در قسجمت
ت،ضیحات «دسته بيد دوره ها» قاب تمایز می باشيد.
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آکادمیتخصصی
توربه یادگیرنده ها –  365/24/7و هرجا!
❖ یادگیرنده ها امکان ورود به سامانه را در هر مکان و هر زمان دارا ب،ده و می ت،انيد
تکالیف دوره خ،د را انوام دهيد ،ضجمياً امکجان شخصجی سجاز و اسجتفاده از ميطقجه
زمانی و زبان م،رد نظر یادگیرنده نیز فراهم می باشد.
❖ سامانه یادگیر اچ اس ا از  34زبان زنده دنیا پشتیبانی می کيد که برحسجب نیجاز
از آن ها استفاده خ،اهد شد.

توربه یادگیرنده ها – اطالع رسانی از طریق ایمی
هيگامی که یادگیرنده ها در انومن ها ثبت نام می کييد ت،س ایمی به آن ها اطالع رسجانی
می ش،د .ضمياً ،اساتید می ت،انيد اطالع رسانی از طریق ایمی برا دیال،گ هجا خص،صجی
را نیز تيظیم کييد.
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آکادمیتخصصی
چه كساني ازسامانه هاي مشابه «  »HSELMSدر سراسر دنيا استفاده مي كنند؟
در حال حاضر بط،ر رسمی  81188سازمان دولتی و خص،صی در  233کش،ر دنیا بجا تعجداد
 105097886کاربر از سامانه مشجابه «سجامانه یجادگیر الکترونیجک اچ اس ا » اسجتفاده
می کييد .و با ت،جه به رویکرد ن،ین آم،زشی ،این رقم روز به روز در حال رشد می باشد.
این سامانه یک راه ح آنالین مياسب جهت آم،ز

در م،ارد ذی می باشد:

❖ مدارس ابتدایی ،راهيمایی و دبیرستان ها
❖ دانشگاه ها
❖ سازمان ها دولتی
❖ کسب و کارها مختلف
❖ شرکت ها توار
❖ بیمارستان ها
❖ کتابخانه ها
❖ سازمان ها استخدامی
❖ و ...

چرا به جمع استفاده كنندگان از اين سامانه نمي پيونديد؟
در ص،رتی که سازمان شما آمادگی الزم جهت استفاده از این سامانه را دارا مجی باشجد و یجا
جهججت برگججزار آنالیججن دوره هججا تخصصججی اچ اس ا  ،احسججاس نیججاز ایوججاد شججده اسججت،
«سامانه یادگیر الکترونیک اچ اس ا » این فرصت را بجرا شجما فجرهم مجی آورد تجا وارد
مرحله جدید از دنیا آم،ز
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