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فرصتهای آموزش فناورانه ، روندهای 

جهانی، فرصت ها و چالش ها



فناورانهموزش آو روندهای نوظهور در شیوه ها

(AR)و واقعیت افزوده ( VR)واقعیت مجازی •
دستیار هوشمند •
و یادگیری مبتنی بر بازی(Niciq.ir)گیمیفیکیشن•
انشخصی سازی یادگیری با توجه به نیاز های فراگیر•
(یا کلیپ های کوتاه فیلم)یادگیری خرد •
یادگیری تعاملی مبتنی بر ویدئو•
(training_nicico@)یادگیری اجتماعی•
طریق وب سایت های آموزشییادگیری از •

(Training.nicico.com)



فناورانهموزش آو روندهای نوظهور در شیوه ها

هاشبیه ساز•



فناورانهمزایای یادگیری 

دوره هابهمربوطمالیهزینه هایکاهش•

قیممستغیرومستقیمهزینه هایمجددپرداختنیازبدونآموزشیدوره هایتکرارامکان•

زمانیومکانهردرآموزشیدوره هایبرگزاریامکان•

آموزشیفضایمحدویتعدم•

متدهابهترینباتدریسروشاستانداردسازیامکان•

پرسنلبرایدوره هابازدهیافزایشمنظوربه(تکرار)مجدداجرایامکان•



برداشت تونلی از آموزش فناورانه 

تغییر در نظام ترجیحات فناورانه

از دگرگونی تا دیگرگونی یادگیری فناورانه

فرایند نگری پیش شرط نتیجه گرایی

هیوتا

آندرا

پدا

Andra

Heuta

...طرح چند چالش برای گذار

Peda

gogy….گوژی



عدم تمایل به مشارکت و نبود انگیزه مشارکت 

تفریط در محتوا گزینی/ افراط 

اجبار برای تدارک آموزش مجازی برای نسل های متفاوت

تامین کنندگان بی تجربه 

...طرح چند چالش برای گذار



Motion Graphics vs. Animation
تحرکمرافیکگمایینویاپ

تر کاربرد هر کدام را یاد گرفته و برای اثربخش

.کردن برنامه ها از آنها استفاده نماییم

در مقابل



چندشاملگرافیموشنیامتحرکگرافیک
رهمسپشتنمایشنحوهباکهاستهمکنارتصویر
شودمیبینندهبرایحرکتیتوهمایجادباعث

کلیپ را مشاهده نمایید



برای آشنایی با جزئیات یک فرآیند یا کارکرد یک قطعه مناسب می باشد

:قابلیت های بیشتر

تجهیزیکقطعاتتمامانفجارینقشهنمایش•

رفراگیباترعمیقارتباطبرایتعاملیسامانهایجاد•

نظرموردقطعهکارکردباهمراهتوضیحات،ارائه•

آموزشیهایدورهدرمکرراستفاده•

زمانترینکوتاهدربیشتراثربخشی•

 Motion Graphicsموشن گرافی 



هپروسیکایجادمفهومبهانیمیشنیانماییپویا
صحنهتان،داسبهتوجهباگرافیک،توسطسینمایییاداستانی
.استداستانیکاراکترهایوپردازی

نجاوکاراکترهاایجادبرایزیادیاهمیتانیمیشندر
.هستیمقائلآنهابهبخشیدن

کلیپ را مشاهده نمایید



انیمناسب برای مباحث مدیریتی، فرهنگی و داست

:موارد استفاده در آموزش
HSEنکاتومسائل•
مدیرتیهایمهارت•
رفتاریالگوهایاصالحوسازیفرهنگ•
خانوادهآموزش•

اشدوابسته به صحنه پردازی و روایت قصه میب
بنابراین

 Animationپویا نمایی 



انجهمتحرکگرافیکاولین
برزبُیکازتصویرپنجبهمربوط
قدمتباسفالینجامیکروی

شهرهایحفاریدرساله4200
کاووشدرکهباشدمیسوخته

خاکزیرازشناسىباستانهای
!آمدبیرون



Augmented Realityفـــزودهااقعیتو

جازیماقعیتو
Virtual Reality

3Dاین فناوریها با ساخت جلوه های بصری 

! قرار می دهدتجربهفراگیران را در یک 

جربه فراگیران در تیعنی به جای مشاهده منفعالنه صفحه نمایش، 

.  یادگیری غوطه ور هستند



جازیماقعیتو
Virtual Reality

کلیپ را مشاهده نمایید

تهر آنچه دیده میشود، توسط کامپیوتر ساخته شده اس VRدر



نمایی از

استودیو تولید محتوای 

وا قعیت مجازی
مجتمع مس سرچشمه



فـــزودهااقعیتو
Augmented Reality

!میشهاضافهچیزایییهاطرافتواقعیمحیطبهARدر

یحسهایتلهایجادواسطهبهمجازیباواقعیمحیطترکیب

ذهنیو

کلیپ را مشاهده نمایید



فـــزودهااقعیتو
Augmented Reality

جازیماقعیتو
Virtual Reality

!دو روی یک سکه هستند



گستردهرایگانبرخطدوره های 

مبتنی بروسعهتوادگیریی



گسترده
انیادگیرندگمطلوبتعداد
یکدرمناسبتعاملبرای
نفر14تقریبا  برخطدوره
میانگیندرحالی که.هست
کیدریادگیرندگانتعداد
مینفرهزار50موک،
.باشد

رایگان
شپیهیچبدونثبت نام
مراسمازوخارجنیازی
ودانشگاه هادرمعمول
آموزشیمراکز

دوره
دبعشرکت کنندگان

ودورهکلاتماماز
وتکالیفانجام

می توانندآزمون ها،
تدریافمعتبرگواهی
کنند

آنالین
سراسرازداوطلبانی

بهاتصالباتنهاجهان
اینترنت

گستردهرایگان برخطدوره های ویژگی



هانمونه

MOOC.org

هر دوره آموزشی که بخواهید آنجاست

maktabkhooneh.org



the 5E constructivist learning cycle



آمريکا متحده اياالت بررسی آموزش در سازمان های 
2019



روشهای ارائه آموزش در سازمان های مورد بررسی در 
آمريکامتحده اياالت 

2019سالدرآموزشبرگزاریروشهایآماریبررسی
.استشدهارائهترکیبیآموزشهایتکنیکصورتبهآموزش،ازدرصد28حدود

حضوریشیوهبهواستادتوسطتئوریصورتبهآموزشیساعاتازدرصد40.1حدود•
.استشدهارائه(درسکالس)

امپیوترکتکنولوژیبرمبتنییاآنالینهایفناوریطریقازآموزشیساعاتازدرصد29.3•
.استشدهبرگزار

.استشدهبرگزارمجازیصورتبهکالسهاازدرصد15.1•
.استشدهبرگزار(همراهتلفن)موبایلیابزارهایطریقازکالسهاازدرصد4.9•
.استشدهبرگزاراجتماعییادگیریطریقازآموزشیساعاتازدرصد5.5•
.استشدهبرگزارافزودهواقعیتازاستفادهباکالسهاازدرصد1.6•
.استشدهبرگزارمجازیواقعیتازاستفادهباکالسهاازدرصد1.9•
.استشدهبرگزارمصنوعیهوشازاستفادهباکالسهاازدرصد1.6•



روشهای ارائه آموزش در سازمان های مورد بررسی در 
آمريکامتحده اياالت 

(2019)های ارائه آموزش بر اساس اندازه شرکت شیوه

(پرسنل999تا 100)کوچک 

(پرسنل9999تا 1000)متوسط 

(یا بیشتر10000)بزرگ 

(ذیلروشهایازترکیبی)ترکیبیآموزش:راستبهچپازترتیببه:رنگهاتوضیح

موبایل،(مدرسبدون)ایرایانهیاآنالینهایروش،(دورراهازمدرس)مجازیکالسمحور،-مدرسکالس

هوشمجازی،واقعیتافزوده،واقعیتاجتماعی،آموزش،(دیجیتالدستیارتبلت،آیپد،همراه،هایتلفن)

مصنوعی



روشهای ارائه آموزش در سازمان های مورد بررسی

2019سالدراستفادهمیزانلحاظازپرکاربردآموزشیهایفناوریآماریبررسی
کردهاستفادهفناوریاینازهاشرکتدرصد82:(هاLMS)آموزشیمدیریتهایسیستم•

.اند

.اندکردهاستفادهفناوریاینازهاشرکتدرصد75:مجازیکالس/ویدیوپخشها،سیستم•
.اندکردهاستفادهفناوریاینازهاشرکتدرصد39:برنامهسازشبیهابزارهای•
.اندکردهاستفادهفناوریاینازهاشرکتدرصد34:موبایلیابزارهای•
.اندکردهاستفادهفناوریاینازهاشرکتدرصد48:الکترونیکیآموزشابزارهایدیگر•



:منبع
www.trainingmag.com

با تشکر از توجه شما



برگشت



برگشت



برگشت



برگشت


