سیستم مدیریت آموزش
الکترونیکی
Moodle
نسخه تهیه شده
پائیز 98
سیستم آموزشی قرن بیست و یکم

tu

شما چه انتظاری از یک سیستم آموزش الکترونیک دارید؟
ساخت آسان درس ها و اضافه کردن منابع مطالعاتی؟
محتوای درسی با قابلیت استفاده مجدد که برای دانشجویان مختلف در دسترس قرار گیرد؟
مشارکت دانش پژوهان در یادگیری ؟

ثبت نام آسان و شناسایی کاربر ،تعیین سطح دسترسی و تضمین امنیت ؟
مدیریت اساتید و دانشجویان برخط ؟
تعاملی بودن محیط یادگیری؟
دنبال کردن وضعیت یادگیری دانش پژوهان ؟
ارزیابی های کمی و کیفی؟

tu

معرفی ...
کلمه  Moodleمخفف  Modular Object Oriented Dynamic Learning Environmentبه معنی محیط آموزشی پویای شیء گرای است.
در حال حاضر در بسیاری از مؤسسهها و دانشگاهها در سطح جهان در  ۱9۳کشور و با  ۷۵زبان مختلف و از جمله در ایران مورد استفاده قرار میگیرد .در
ایران دانشگاههای علم وصنعت ایران ،شهید بهشتی تهران و بسیاری دیگر از دانشگاهها و موسسهها از این سامانه برای پیادهسازی آموزش مجازی خود
و مدیریت آن استفاده میکنند.
برخی از کاربران خارجی این نرم افزار عبارتند از:
• دانشگاه RMIT
•دانشگاه سیدنی
•دانشگاه Brigham Young
•دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
امروزه ٬مودل moodleتوسط سازمانهایی به شکلهای مختلف و در بخش های فراتر از آموزش استفاده میشود .مودل به طور معمول ٬توسط
کسب و کارها ٬شرکتها و بیمارستانها برای یادگیری آنالین ٬آموزش و در برخی موارد برای فرایندهای توسعه یافته کسب و کارها مورد استفاده قرار
می گیرد .الزم به ذکر است که مودل فارسی نیز موجود می باشد.
modular object-oriented dynamic learning environment

tu

مزایای استفاده از مودل

•مودل open sourceو رایگان است
•مودل توسط یک جامعه جهانی پشتیبانی میشود
•مودل قابل تنظیم و انعطاف پذیر است

modular object-oriented dynamic learning environment

tu
ورود
ورود به سایت برای کاربران بسیار راحت خواهد بود  .برای هر یک از نقشهای استاد ،دانشجو ،ناظر ،کمک استاد ،مدیر سیستم و ...نام کاربری و رمز
عبور مجزایی در بانک اطالعاتی توسط مدیر سیستم ساخته شده است که سطوح دسترسی ایشان را مشخص می کند همچنین مدیر ،اساتید و دستیاران
را به درس ها اضافه می کند.

Navigation bar provides breadcrumb links from course homepage to activities.

در صفحه ورود کاربر میتواند زبان دلخواه خود را انتخاب کند.

tu
بلوکهای موضوعی یا هفتگی در درس

هر درس می تواند از چندین هفته درسی ،یا موضوع درسی تشکیل شود .مدیر سیستم بر اساس تعداد هفته های ترم جاری ،یا بر اساس موضوعات
درسی تعداد این بلوک ها را تنظیم می کند و استاد می تواند فصولی را که باید مطالعه گردد مشخص کرده ،منابع مطالعاتی و یا فعالیت ها را بارگذاری
نماید .تکلیف ،کوئیز ،فروم و  ...فعالیتهایی هستند که استاد به آنها نمره تخصیص می دهد و به این ترتیب یادگیری دانشجویان ارزیابی می شود.
در صورتیکه استاد دکمه شروع ویرایش را کلیک کند  ،مقابل هر فعالیت و یا منبع درسی
عالئمی ظاهر می شود که در شکل زیر میبینید.
استاد می تواند برچسب جدید ،منابع مطالعاتی جدید با هر فرمتی و فعالیت های
جدید را به هفته یا موضوع درسی بیفزاید و یا آنها را حذف ،پنهان و یا ویرایش نماید سپس
با انتخاب دکمه اتمام ویرایش هفته های درسی قابل رویت توسط استاد و دانشجو نمایش
داده می شود.
همچنین استاد با تغییر نقش به دانشجو ،می تواند آنچه برای سطح دسترسی دانشجو تعریف
شده است را در سایت مشاهده کند.
عالوه بر این استاد قادر است هفته هایی را که مایل نیست فعال توسط دانشجویان
مشاهده شود را پنهان سازد.

tu
فعالیت ها
قلب یک سیستم مدیریت آموزش هستند .از آنجا که طراحی این نرم افزار کامال پیمانه ای است اضافه کردن فعالیت به هر هفته یا موضوع درسی
کار بسیار آسانی است .کافی است ویرایش را شروع کرده و سپس هر فعالیتی را که می خواهید انتخاب کنید .همچنین می توانید فعالیت هایی با
نوع جدید و مطابق نوع آموزش خاص خود را به این سیستم در هر جای جهان که درست شود بیافزایید و از امکانات آن بهره مند شوید

tu
تکالیف

تکالیف می تواند بصورت آنالین یا آفالین ،یک فایلی یا چند فایلی انجام پذیرد .دانشجویان می توانند با توجه به درخواست استاد فایل ها و پاسخ نامه
های خود را در قالب های مختلف متنی  ،عکس  PDF،یا غیره تا مهلت مقرر ارسال دارند.
پس از ارسال تکالیف توسط دانشجویان  ،استاد می
تواند تکالیف ارسال شده را مشاهده و دانلود کند و
نظر خود را راجع به تکلیف ثبت نموده و به آن نمره
تخصیص دهد.
در صورت تنظیم هشدار تکلیف ارسال شده به استاد و
هشدار نمره تخصیص داده شده به تکلیف به دانشجو
می شود و همچنین در
از طریق ایمیل ارسال
سایت نیز قابل مشاهده است.

tu
گپ (چت)
به کاربران اجازه می دهد براحتی ارتباط همزمان و برخط برقرار کنند .این محیط می تواند در دوره های مشخص مثال هفتگی باز و بسته شده و
مجموعه تعامالت آن مستند شود.

tu
سئواالت چند گزینه ای
استادان سئواالتی را طرح می کنند و برای هر سئوال چند گزینه پاسخ تعریف می کنند .پس از اتمام تست زنی نتایج و پاسخ صحیح به دانشجویان
نمایش داده می شود.

فرهنگ معانی
هر درس می تواند فرهنگ معانی داشته باشد که اصطالحات بکاربرده شده در درس در آنجا توضیح داده شود ،ظاهر این فرهنگ لغت می تواند
بصورت دیکشنری ،دایره المعارف و یا  FAQباشد.

فروم
فروم بهترین روش برای برگزاری جلسات بحث و مذاکره غیر هم زمان (آفالین) است .اساتید می توانند از شرکت در فروم به عنوان یک روش ارزیابی
دانشجو از فهم درس استفاده کنند و به آن نمره ای تخصیص دهند .وقتی مطلب جدیدی به فروم پست میشود ابالغ آن به آدرس ایمیل اعضاء فروم
ارسال می شود .همچنین استاد می تواند فروم را طوری تنظیم کند که کسانی که مایل به عضویت نیستند انصراف دهند و یا آنرا اجباری سازند.
همچنین حالت های پیشرفته ای از آن نیز بر اساس
نوع ارزیابی وجود دراید

tu

Sharable Content Object Reference Model SCORM
اسکرم مخفف مدل مرجع شی محتوی قابل اشتراک است .یک مدل عملی است که از یکپارچه نمودن مجموعه ای از ویژگیهای کلیدی و
استانداردهای محتوای الکترونیکی ,فناوری و خدمات مربوطه تشکیل شده است تا امکان مدیریت ،استفاده مجدد و قابلیت انتقال محتواهای دیجیتالی
مختلف تولیدی را بصورتی عملی فراهم سازد.
اگر شما محتواهای آموزشی را با هر یک از ابزارهای تولید محتوا مانند  Word, Adobe Acrobat, Flashو ...تولید کرده اید و یا میکنید جای
هیچ نگرانی نیست زیرا بسادگی به کمک نرم افزارهای مناسب میتوانید این اجزا را به نمونه های SCORMتبدیل کنید .این قالب وابستگی به
سیستم مدیریت یادگیری ندارد و با هر سیستم آموزش الکترونیک سازگاراست.

WIKI
ویکی ابزار بسیار قوی و مناسبی برای فعالیت های تعاملی دانشجویان است.
همه دانشجویان کالس می توانند مستندی را با یکدیگر بصورت همزمان ویرایش کنند
و در نهایت یک محصول کالسی یا گروهی آماده و ارائه کنند.

Lesson
ابزاری قوی است که می توان مباحث درسی را با ارزیابی های ساده  ،ترکیب کرده و به صورت خود آموزی که
سیر یادگیری را مطابق سرعت و میزان یادگیری دنبال می نماید  ،بکار برد.

tu
برچسب
شما می توانید هر جائیکه بخواهید توضیحی به همراه عکس بصورت برچسب به هفته های درسی اضافه کنید.

درس
استاد می تواند درس را بصورت مجموعه ای از صفحات وب ایجاد و مدیریت کند .هر صفحه می تواند با یک سئوال خاتمه یابد .دانشجو می تواند یک
جواب را از بین جواب های گزینه ای انتخاب کند یا به صفحه قبل و یا بعد برود و یا در همانجا بماند.

پایگاه داده
به اساتید و دانشجویان اجازه می دهد بانک اطالعاتی در مورد موضوع های مرتبط با درس بسازند که قابلیت جستجوی اطالعات را براحتی در اختیار
آنها قرار می دهد.

منابع
ابزار اولیه ارائه محتوای درس هستند که به گونه های مختلف شامل متن ساده ،
لینک به یک وب سایت  ،اسالیدهای درس ،ویکی ها ،دیکشنری و غیره ،قابل
بارگذاری است .برای افزودن منابع نیز کافی است ویرایش را شروع کرده و منبع
مطالعاتی مورد نظر را بارگذاری و انتخاب کنید.

tu
کوئیز
در این سیستم انواع ارزیابی ها امکان پذیر است از جمله  :صحیح/غلط  ،چند گزینه ای  ،جواب کوتاه  ،جواب تطبیقی ) ، (matchingسئواالت تصادفی،
سئواالت عددی ،سئوالها با جوابهای جاسازی شده ) (Embeddedبا گرافیک و متن

tu
مدیریت دانشجویان و اساتید

این سیستم به چند طریق کاربران را مدیریت می کند:
• دسترسی به اطالعات دانشجویان و اساتید در یک درس
• توانایی گروهبندی شرکت کنندگان در یک درس
• زمانبندی رخدادهای مربوط به سایت ،کاربر و درس نظیر زمانهای کالسهای حضوری یا قرارهای شرکت در فروم و کالس آنالین  ،تکالیف ارسال
شده و ...
• مدیریت نمره هر دانشجو
• میزان فعالیت استاد در سایت و میانگین زمانی پاسخ دهی به دانشجویان
• گزارش دهی از زمانهای حضور کاربر در سایت و قسمت فعالیت ها

شرکت کنندگان

با کلیک روی نام شرکت کنندگان درس و انتخاب یک دانشجو یا استاد قادر خواهید بود پروفایل و عکس او را به همراه اطالعاتی که توسط شخص
بارگذاری شده را مشاهده کنید  .همچنین دروس ترم جاری هر شرکت کننده نمایش داده می شود.
همچنین استاد می تواند وضعیت همکاری و میزان شرکت و مسیری که هر دانشجو برای یادگیری دنبال کرده است دنبال و آن را مشاهده کرده و
گزارش های مختلفی از آن به دست بیاورد.

tu

گروه بندی

•گروه بندی دانشجویان برای انجام فعالیتی خاص در یک سیستم آموزشی بسیار رایج است .این سیستم به اساتید اجازه می دهد دانشجویان را به گروه
های مختلف تقسیم کند و نحوه تعامل دانشجویان همگروه را در انجام فعالیتی خاص مشخص کند.
• همچنین در دروسی که یک استاد و چندین استادیار همکاری می کنند این ابزار کمک به ایجاد گروه های پروژه ای مجزا و یاد همکار می کند.
•در سیستم هایی که یک درس به تعداد زیادی دانشجو و دانش پژوه ارائه میشود و بیش از یک مدرس دارد ،این ابزار کمک می کند تا سیستم
متمرکزی با توجه به روش و محتوای واحد درس ولی با انعطاف پذیری هر مدرس در کار با دانشجویان فراهم آورد بدون اینکه کاربران گروه های
درسی از کار یکدگیر مطلع شوند.

tu
تقویم

مشخص بودن رخدادهای درسی روی تقویم برای استاد و دانشجو خصوصا در سیستم آنالین بسیار حائز اهمیت است.
این رخدادها موارد ذیل را شامل می شود:
• رخدادهای عمومی که در همه دروس اتفاق می افتند.
• رخدادهای درسی که توسط استاد درس مشخص می شود.
• رخدادهای گروهی که توسط استاد و برای گروهی خاص تنظیم می شود.
• رخدادهای کاربر که توسط خود دانشجو برای پیگیری فعالیت ها و کارهای شخصیش مشخص می شود.
رخدادهای قریب الوقوع در صفحه اصلی هر کابر نمایش داده می شوند  .هشدارها با رنگ های مختلف روی تقویم برای کاربران نمایش داده می شوند.
(مثال :مهلت ارسال تکالیف یا شرکت در کوئیز یا شرکت در فروم)

تقویم به دو صورت شمسی و میالدی قابل رویت می باشد.

tu
وبالگ ها
هر کاربر وبالگ خودش را می تواند داشته باشد .مدیر سیستم  ،اساتید و دانشجویان می توانند برچسب بسازند  .مدیر می تواند برچسب هایی در رده
سایت بسازد  ،استاد در رده درس و دانشجو لیستی از برچسب های خودش را می تواند ایجاد کند.
وقتی ورودی وبالگ ایجاد شد کاربر مشخص می کند که کدام برچسب ها مرتبط با مدخل ورودی باشد .چندین برچسب هم بطور همزمان می تواند
انتخاب شود .همچنین کاربران می توانند تعیین کنند که وبالگشان برای چه کسانی قابل رویت باشد.

نمره دهی

اساتید می توانند سیستم نمره دهی را تعریف کنند بعنوان
مثال از  ۱تا  ۱ ، ۱00تا  20و یا حروف …A,B,
این نمره ها سپس توسط استاد به فروم  ،تکالیف ،کوئیز ها
و امتحانات و فعالیت های گروهی دانشجویان تخصیص می
یابد .با انتخاب نمره ها وضعیت نمره همه دانشجو ها در
همه فعالیت ها لیست می شود.

tu
گزارش عملکرد

این سیستم براحتی به شما امکان می دهد گزارش های متنوعی از عملکرد کاربران را مشاهده کنید  .استاد می تواند زمانهای حضور دانشجویان در
سایت را چک کند و نیز منابعی که توسط دانشجو بازدید و دانلود شده و جزئیات فعالیت های انجام شده را نمایش خواهد داد.

پشتیبان گیری

امکان هر گونه پشتیبان گیری و بازیابی منابع و فعالیت های درسی وجود دارد .

tu

پایان

