
بسمه تعالی  



کشوری LMSگزارش راه اندازی

نوید  
انشگاهی  دادگیری ییژه ورم افزار ن



آموزش مجازی در وزارت بهداشت 

 آموزشبسته های تحول و نوآوری

 اندازی  هم راه بر بسته توسعه آموزش مجازی با تمرکز
یبی  ترکیبی و هم استقرار یادگیری ترک/رشته های مجازی

در برنامه های حضوری  

  آیین نامه ها و مقررات

ده های  استقرار کامل سیستم اعتبار بخشی مراکز و دانشک
آموزش مجازی  

 و....



حمایت و فرهنگ سازی برای آموزش مجازی

در  سخت افزاری لزوم فراهم سازی زیرساختهای نرم و 

و تازه تاسیس  2و 1های تیپ دانشگاه 



بسته آموزش مجازی از بسته های تحول و نوآوری آموزش

نکته مهم

و  تنظیم قراردادهای پشتیبانی ، LMSهزینه باالی تهیه 

تامین سخت افزارها  

شرایط مالی حال حاضر این کشور در دانشگاه های  در )

(.متوسط و کوچک انجام اینکار به راحتی مقدور نیست



بسته آموزش مجازی از بسته های تحول و نوآوری آموزش

طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری

(LMS ) کاربری کمک)برای ارائه به دانشگاه های متقاضی

(آموزشی و ارائه رشته های مجازی یا ترکیبی

 طراحی و راه اندازی بسته نرم افزاری ملی(MOOCs)

 و...



بسته آموزش مجازی از بسته های تحول و نوآوری آموزش

دانشگاه علوم پزشکی مجازی



LMS

Learning Management System

نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری



کشوریLMSگزارش راه اندازی 

نوید
انشگاهدادگیری درییژهورم افزار ن



توسعه استفاده از آموزش مجازی در دانشگاه های علوم 

سیستم مدیریت "پزشکی کشور از طریق فراهم سازی 

ی و توانمندسازی اعضای هیات علم"یادگیری الکترونیکی

برای استفاده از آن

هدف اصلی 



داخل و خارج کشور و توافق روی با صاحب نظران مشاوره : گام اول•

الزامات فنی و آموزشی

LMSمتون و نمونه های بررسی : دومگام •

های معتبر دنیا LMSعمیق بررسی : سومگام •

آموزشی کامل نرم افزارطراحی : چهارمگام •

هاFeatureآموزشی طراحی : پنجمگام •

آنهانوین و طراحی آموزشی فیچرهای سنجی اجرای امکان : ششمگام •

مراحل انجام کار 



UXو  UIطراحی آموزشی صورت گرفته به صورت اجرای : گام هفتم•

مراحل انجام کار 



نمونه اسکچ های اجرا شده توسط تیم طراحی برای ارائه به تیم نرم افزاری 

(برای تک تک صفحات نوید این اسکچ ها طراحی آموزشی و اجرا شده اند)









چارچوب وب سرویس با سماتعیین : گام هشتم•

و تبیین تمهیدات الزم برای اجرای نرم افزار بررسی : نهمگام •

MOOCs-LMS

LMSتعیین نام و اجرای لگوی : دهمگام •

Request for Proposal (RFP)تدوین : یازدهمگام •

تدوین نرم افزار: دوازدهمگام •

مراحل انجام کار 



-1396نسخه اولیه نرم افزار از نیمسال اول پایلوت : گام سیزدهم•

ونیکی در دانشگاه علوم پزشکی البرز و نیز گروه یادگیری الکتر1397

در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

وسیعاستفاده برای سازی بستر سخت افزاری فراهم : چهاردهمگام •

استقرار در سرور فارم وزارت بهداشت•

دقدرتمنسرور اختصاصی با تجهیزات پروسس و استوریج هجده •

GB 1باند اختصاصی با قابلیت افزایش یک عرض •

مراحل انجام کار 



متقاضیهای علوم پزشکی دانشگاه 62نرم افزار به ارائه : گام پانزدهم•

ادمین در دانشگاه ها 62: سامانهمدیران •

نفر استاد و دانشجو40000بیش از : و استاداندانشجویان •

عنوان درس 30000بیش از : فراخوانی شده در هر ترمدروس •

سازی نرم افزار و افزودن ماجول ها و امکانات بهینه : شانزدهمگام •

پیشرفته

مراحل انجام کار 



کارگاه های آموزشی برای ادمین های نوید در برگزاری : هفدهمگام •

دانشگاه ها

شرکت کننده250کارگاه با 10تا کنون •

ساعته برای نوید24استقرار سیستم پشتیبانی : هجدهمگام •

سامانهتهیه راهنماهای کار با : گام نوزدهم•

یکیالکترونکارگاه های آموزشی مهارت تدریس برگزاری : گام بیستم•

راه اندازی و کاربری نسخه انگلیسی : بیست و یکمگام •

مراحل انجام کار 



راه اندازی نوید برای هر دانشگاه در دومین اختصاصی آن •

راه اندازی وب سرویس سما با نوید و فراخوانی نوبت اول دروس•

برگزاری کارگاه آموزشی برای ادمین و مدیر نوید در دانشگاه ها •

و پشتیبانی نوید به ادمین دانشگاه هاhelp deskمعرفی سیستم •

با ثبات کردن نرم افزار به خصوص وب سرویس سما در هر دانشگاه در •

هماهنگی ادمین هر دانشگاه و پشتیبان نوید

پاسخگویی به سواالت ادمین هر دانشگاه تا مرحله تسلط به نوید•

مراحل استقرار نرم افزار نوید در هر دانشگاه



جمع بندی  




