تحول در سیستم آموزشی مدارس ایران با استفاده از QR Code
حامد نیک پی ٠٩١٢٨٠١٢٦٩٩

ت1کنول1وژی ف1وای1د ب1سیار و ت1اث1یرات س1ازن1ده ای ب1ر آم1وزش داش1ته اس1ت .کM1س ه1ای م1جازی ی1ادگ1یری را ت1سهیل م1ی
ک1نند .ب1ا اس1تفاده از ت1کنول1وژی ،س1رع1ت و ش1یوه ی ی1ادگ1یری دس1تخوش ت1غییرات ب1سیار زی1ادی ش1ده و ب1رق1راری ارت1باط
ه1ای آم1وزش1ی ب1سیار آس1ان1تر ش1ده اس1ت .دان1ش آم1وزان زم1ان زی1ادی را در م1حیط ه1ای آم1وزش1ی س1پری م1ی ک1نند و
اش1تغال ب1ه ت1حصیل ب1ه روش ه1ای م1ختلف وق1ت آن ه1ا را پ1ر م1ی ک1ند .دان1ش آم1وزان ،م1علمان و ک1سان1ی ک1ه در ارت1باط
ب1ا آم1وزش هس1تند از ان1واع ت1کنول1وژی ه1ا و رس1ان1ه ه1ای اج1تماع1ی جه1ت ف1هم به1تر و آس1ان1تر م1فاه1یم درس1ی اس1تفاده
م1ی ن1مای1ند .ح1وزه آم1وزش م1ان1ند دی1گر ح1وزه ه1ا از ج1مله ت1جارت ،ارت1باط1ات و غ1یره ب1ه ش1دت م1تاث1ر از ف1ناوری ه1ای
ن1وی1ن ب1وده اس1ت ب1ه گ1ون1ه ای ک1ه رش1ته ای ب1ا ع1نوان ت1کنول1وژی آم1وزش1ی ب1ه ش1کل ن1ظام م1ند و ع1لمی ،س1عی در اس1تفاده
از ق1اب1لیت ه1ای ت1کنول1وژی ه1ای ن1وی1ن ارت1باط1ی و چ1ند رس1ان1ه ای در م1حیط ه1ای آم1وزش1ی دارد و از ت1وان1مندی و ق1اب1لیت
ت1کنول1وژی ب1ه ص1ورت ه1دف1مند در جه1ت ت1سهیل و اث1رب1خشی ف1رای1ند آم1وزش اس1تفاده م1ی ب1رد .ی1کی از ف1وای1د ت1کنول1وژی
آم1وزش1ی ب1رای دان1ش آم1وزان ،ک1مک ب1ه به1بود ق1اب1لیت ی1ادگ1یری اس1ت .از آن1جای1ی ک1ه ای1ن ت1کنول1وژی پ1یوس1ته در ح1ال
تغییر است ،بروز رسانی آنها به آسانی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
در گ1ذش1ته ،آم1وزش ب1ه ع1نوان وس1یله ای ب1رای ت1حصیل ن1خبگان و س1رآم1دان ج1ام1عه م1حسوب م1ی ش1د و اق1شار ک1متر
ب1رخ1وردار ج1ام1عه ،در ای1ن م1ورد ن1ادی1ده گ1رف1ته م1ی ش1دن1د .ب1ا اس1تفاده از ت1کنول1وژی آم1وزش1ی م1ی ت1وان ت1بعیض ه1ای
آم 1وزش 1ی را از م 1یان ب 1رداش 1ت و ک 1مک ک 1رد ت 1ا ه 1مه اف 1راد ج 1ام 1عه ب 1ه ط 1ور ی 1کسان م 1ورد ت 1علیم و ت 1رب 1یت ق 1رار گ 1یرن 1د.
اطM1ع1ات و م1حتوای آم1وزش1ی ب1ه روش ه1ای م1ختلفی و ب1ا ک1مک ت1کنول1وژی ه1ای پیش1رف1ته ب1ه راح1تی در دس1ترس ت1مام
دان1ش آم1وزان در ه1ر ن1قطه ای از دن1یا ق1رار گ1رف1ته اس1ت و ش1بکه ه1ای اج1تماع1ی و ت1کنول1وژی ه1ای م1رت1بط ب1ا آن در ای1ن
زمینه به خوبی نقش ایفا می کنند و سهولت استفاده از آموزش های موثر را امکان پذیر می سازند.

ی1کی از م1شکMت1ی ک1ه در سیس1تم آم1وزش1ی وج1ود دارد ی1کدس1ت ن1بودن ن1حوه آم1وزش و ف1هم دان1ش آم1وزان اس1ت
و ه 1مین ب 1اع 1ث م 1یش 1ود ب 1رخ 1ی دروس ن 1یاز ب 1ه ت 1کرار و ت 1مری 1ن بیش 1تر داش 1ته ب 1اش 1د ت 1ا ب 1ه ت 1عمیق ی 1ادگ 1یری اش
ب1یان1جام1د و ی1ا ح1تی م1مکن اس1ت دان1ش آم1وزی ب1ه ه1ر دل1یلی غ1یبته1ای1ی س1ر کM1س داش1ته ب1اش1د .ح1ال ب1ای1د دی1د
چ1گون1ه م1یش1ود ب1ه ص1ورت سیس1تمات1یک ای1ن ض1عفه1ا را ج1بران ک1رد .اس1تفاده ه1دف1مند و از پ1یش ط1راح1ی ش1ده
از ای1ن ت1کنول1وژی ه1ا م1وج1ب ت1وس1عه روش ه1ای ن1وی1ن آم1وزش1ی و ه1مچنین ک1مک ب1ه دان1ش ام1وزان ب1رای ف1هم درس1ت و
عمیق مفاهیم علمی و آموزشی گردید.
ی1کی از ای1ن ت1کنول1وژی ه1ا اس1تفاده از  QR codeدر کM1س درس اس1ت .ک1ده1ای ک1یو آر ) QR Code(QRام1روزه
در تمام کسب و کارها و چشم اندازهای اجتماعی به چشم می آیند.

ای 1ن ک 1ده 1ا س 1ال 1یان زی 1ادی اس 1ت ک 1ه ب 1ه ط 1ور ع 1مده در ت 1اب 1لوه 1ای ت 1بلیغات 1ی ،مج 1له ه 1ا ،ت 1لوی 1زی 1ون و ح 1تی در ک 1تاب ه 1ای
درس1ی ب1رخ1ی ک1شوره1ا ی1اف1ت م1ی ش1ود .واژه  QRم1خفف ع1بارت  Quick Responseب1ه م1عنای “پ1اس1خ س1ری1ع”
اس1ت .ک1د  QRرا م1ی ت1وان ب1ا اب1زاره1ای ک1د گ1شای1ی و ی1ا ت1لفن ه1وش1مند م1ورد رم1ز گ1شای1ی ق1رار گ1یرد ک1ه ای1ن اب1زاره1ا
ت1حت ع1نوان ی1ادگ1یری از ط1ری1ق م1وب1ای1ل م1دت ه1ای زی1ادی اس1ت ک1ه در آم1وزش م1ورد اس1تفاده ق1رار گ1رف1ته ان1د .ب1رای
دی 1دن ی 1ا اس 1کن ک 1ده 1ای ک 1یو آر  QRب 1ه ی 1ک ت 1لفن ه 1مراه دارای دورب 1ین ی 1ا ی 1ک ت 1لفن ه 1وش 1مند )آی 1فون ،ت 1لفن ه 1ای 1ی ب 1ا
سیس1 1تم ع1 1ام1 1ل آن1 1دروی1 1د ی1 1ا وی1 1ندوزف1 1ون( و ب1 1رن1 1ام1 1ه ای ک1 1ه ای1 1ن ام1 1کان را ف1 1راه1 1م م1 1ی ک1 1ند ک1 1ه ک1 1ده1 1ای اس1 1کن ش1 1ده را
رم 1 1زگ 1 1شای 1 1ی ک 1 1نید ن 1 1یاز م 1 1یباش 1 1د .ب 1 1ا جس 1 1تجوی واژه ک 1 1د  QRخ 1 1وان  Barcode Readerدر ای 1 1نترن 1 1ت و ی 1 1ا ن 1 1رم
افزارهای بازار  PlayStoreبراحتی میتوان این نرم افزار را در گوشی نصب نمود.
راه ه1ای م1تفاوت1ی ب1رای اس1تفاده از ک1ده1ای ک1یوآر QRوج1ود دارد ک1ه بس1ته ب1ه ن1یاز م1ی ت1وان از آن ه1ا به1ره ب1رد .ی1کی
از ک1ام1ل ت1ری1ن س1روی1س ه1ا ب1رای ای1جاد ک1ده1ای ک1یوآر وب س1ای1ت  QR Generatorم1ی ب1اش1د ک1ه ب1ه ص1ورت پ1یش
ف1رض از ق1ال1ب ه1ای ف1راوان1ی پش1تیبان1ی م1ی ک1ند .ی1کی از ام1کان1ات خ1وب ای1ن س1ای1ت ق1اب1لیت ک1وچ1ک س1ازی  URLم1ی
باشد.
ب 1ا ت 1وج 1ه ب 1ه ت 1وان 1مندی ای 1ن ت 1کنول 1وژی و ق 1اب 1لیت ف 1راوان آن ب 1رای اس 1تفاده در م 1حیط ه 1ای آم 1وزش 1ی در راس 1تای در
دس1ترس ق1رار دادن آم1وزش ،س1هول1ت دس1ترس1ی ب1ه آم1وزش ب1رای ه1مگان ،از ب1ین ب1ردن ن1اب1راب1ری ه1ای آم1وزش1ی از
ط1ری1ق ای1جاد ف1رص1ت ب1رای ت1ول1ید و ارائ1ه م1حتوای آم1وزش1ی ب1رت1ر ،ن1یازم1ند ط1راح1ی و ب1رن1ام1ه ری1زی ه1دف1مند م1ی ب1اش1د ک1ه
ک1ه اج1رای ای1ن ط1رح م1علمان و دان1ش آم1وزان و ک1سان1ی ک1ه در ارت1باط ب1ا آم1وزش هس1تند را ب1ه ت1ول1ید و ارائ1ه آم1وزش
های برتر از طریق این ابزار میسر می سازد.
ب1رای ت1وض1یح ه1ر ی1ک از م1طال1ب ک1تاب ه1ای درس1ی )در ص1ورت ن1یاز( م1یتوان ف1یلم و ان1یمشین و ی1ا ک1لیپ آم1وزش1ی م1ورد
ن1ظر را ت1ول1ید ن1مود و در س1ام1ان1ه آم1وزش و پ1رورش ق1رار داد .در ادام1ه ب1ا ت1ول1ید ک1د  QRه1ر ی1ک از ف1یلم و ی1ا ان1یمشین
ت1ول1ید ش1ده و درج آن ک1د  QRک1نار م1طال1ب م1رب1وط1ه ک1تاب درس1ی ق1رار داد ت1ا دان1ش ام1وزان ب1ا اس1تفاده از ن1رم اف1زار
ک 1د QRخ 1وان م 1وب 1ای 1ل ب 1توان 1د ف 1یلم و ان 1یمشین م 1رب 1وط 1ه را م 1شاه 1ده ن 1مای 1د .در ای 1ن راس 1تا م 1علمین ن 1یز م 1یتوان 1ند ب 1ا
اس1تفاده از م1وب1ای1ل و ی1ا اب1زار ک1د QRخ1وان در کM1س1های درس ،ف1یلم و ی1ا ان1یمیشن م1ورد ن1ظر را در کM1س ب1ه ن1مای1ش
بگذارند که میتواند توضیحات بیشتری در مورد موضوع درسی کتاب برای دانش اموزان ارائه نماید.

در ادامه چندین مثال از کاربرد کد  QR Codeدر کتاب های درسی را بیان می نماییم:
 تدریس قران با استفاده از کد  QRفایل قاریانی همچون پرهیزکار ،غلوش و…در زیر آیه ها:در ص1ورت1ی ک1ه ت1لفظ ب1رخ1ی از ک1لمات در ی1ک آی1ه م1هم ب1نظر م1یرس1د ب1ا ای1جاد ک1د  QRف1یلمی از ق1اری1ان1ی ک1ه آی1ه م1ورد
ن1ظر را ق1رائ1ت م1ی ن1مای1ند ،م1یتوان روش ص1حیح خ1وان1دن آی1ه را ب1ه دان1ش ام1وز ت1علم داد .در ای1ن راس1تا م1یتوان ن1کات
گ1رام1ری ،ق1رائ1ت ،زم1ان م1کث و ی1ا ت1وق1ف در ق1رائ1ت آی1ه … ب1ا ای1جاد ف1ای1ل ص1وت1ی و ت1صوی1ری و درج ک1د  QRآن در ک1نار
و یا پایین آیه مربوطه میتوان بصورت دقیق و کاربردی نکات مورد نظر را به دانش اموزان آموزش داد.
ه1مچنین م1یتوان ک1لیپی از داس1تان1ها و ی1ا روای1ات ه1ای م1رب1وط ب1ه ی1ک آی1ه ک1تاب درس1ی ق1ران را ت1ول1ید و ک1د  QRآن1را در
ک1نار آی1ه م1رب1وط1ه ق1رارداد ک1ه ب1طور ح1تم دی1دن ف1یلم و ی1ا روای1ت ب1رای دان1ش ام1وزان ت1اث1یر ب1سیار زی1ادی در ی1ادگ1یری
قران خواهد داشت.
ب1ا ان1جام ای1ن ک1ار ه1م ت1دری1س دق1یقتر آی1ات ق1ران ب1رای دان1ش ام1وزان ص1ورت م1ی گ1یرد و ه1م دان1ش ام1وزان ب1ا ق1اری1ان
ب 1نام در ای 1ن زم 1ینه آش 1نا م 1ی گ 1ردد .ب 1ا ادام 1ه مس 1تمر ای 1ن ط 1رح م 1وج 1ب ی 1ادگ 1یری دق 1یقتر و ج 1ذاب 1تر ق 1ران ب 1رای دان 1ش
اموزان خواهد گردید.

کد  QRمربوط به تدریس قرآن اول ابتدایی  -آموزش قرائت سوره عصر -صفحه ٣٢

 تدریس درس های دبستان بصورت شعر ،آواز و نمایش توسط معلمان منتخب:در درس ه1ای ف1ارس1ی و ری1اض1ی و دی1گر درس ه1ا ب1خصوص در دبس1تان ،م1علمین ب1ا ت1وج1ه ب1ه ن1بوغ و خM1ق1یت خ1ود
س 1عی م 1یکنند ک 1ه ب 1ا زب 1ان ش 1عر و ی 1ا ن 1مای 1ش ف 1هم م 1وض 1وع 1ات درس 1ی را ب 1رای دان 1ش ام 1وزان آس 1ان 1تر ن 1مای 1ند .در ای 1ن
راس 1تا ب 1ا ت 1ول 1ید ف 1یلم و ی 1ا ان 1یمیشین ت 1وس 1ط آم 1وزش و پ 1رورش و درج ک 1د  QRآن ف 1یلم و ی 1ا ان 1یمشین در ک 1تاب ه 1ای
درس1ی )ب1خصوص ب1رای دان1ش ام1وزان دبس1تان( روش ه1ای ن1وی1نی در ت1دری1س ای1جاد ن1مود .ب1ا ای1جاد ک1د  QRای1ن ف1یلم
ه1ا در پ1ای1ین و ی1ا ک1نار م1طال1ب ک1تاب درس1ی ب1اع1ث خ1واه1د گ1ردی1د ک1ه دان1ش ام1وزان ب1ا اس1تفاده از م1وب1ای1ل ب1توان1ند ف1یلم
ه1ای ت1فهیمی م1دن1ظر را ت1ماش1ا ک1نند ک1ه ب1طور ح1تم ب1اع1ث ف1هم به1تر دان1ش ام1وزان س1راس1ر ک1شور نس1بت ب1ه آن م1وض1وع،
و همچنین افزایش رغبت دانش اموزان بخصوص دانش اموزان دبستان به درس خواهد گردید.
کد  QRمربوط به تدریس نشانه ی “ز” اول دبستان

 انجام آزمایشات درس های فیزیک ،شیمی ،علوم تجربی:در ک1تاب ه1ای ع1لوم تج1رب1ی ،ش1یمی و ف1یزی1ک م1طال1بی وج1ود دارد ک1ه ب1رای ف1هم بیش1تر دان1ش ام1وزان ن1یازم1ند ان1جام
آزم 1ای 1ش م 1ی ب 1اش 1د .م 1تاس 1فان 1ه ب 1عضی از م 1دارس ب 1خاط 1ر ن 1بود ام 1کان 1ات ق 1ادر ب 1ه ان 1جام آزم 1ای 1شات نیس 1تند و ی 1ا در
ص1ورت وج1ود ل1وازم آزم1ای1شگاه1ی ب1ا ت1وج1ه ب1ه ت1اث1یر گ1ذاری ش1رای1ط م1حیطی ب1ر آزم1ای1ش ب1اع1ث م1یگردد ک1ه ن1تیجه درس1ت
ح1اص1ل ن1گردد .در ای1ن راس1تا ب1ا ای1جاد ف1یلم ه1ای آم1وزش1ی و ان1جام آزم1ای1ش در آزم1ای1شگاه ه1ای اس1تان1دارد و ای1جاد
ک1 1د  QRآن ف1 1یلم در ک1 1تاب درس1 1ی م1 1رب1 1وط1 1ه ،م1 1علم در کM1 1س درس ،آزم1 1ای1 1ش م1 1رب1 1وط1 1ه را از ط1 1ری1 1ق اب1 1زاره1 1ای ک1 1د
QRخ1وان ن1مای1ش ده1د و ی1ا دان1ش ام1وز در خ1ان1ه ب1ا اس1تفاده از م1وب1ای1ل م1یتوان1د ف1یلم م1رب1وط1ه را ن1گاه ک1نند ک1ه ت1اث1یر
بسیار زیادی بر فهم دانش اموزان خواهد داشت.
کد  QRمربوط به تدریس زیست شناسی دهم -تشریح قلب -صفحه ٥٠

 آموزش گرامر و مکا\ه زبان انگلیسی بصورت فیلم و درج کد  QRدر پایین پاراگراف مربوطه:در زب 1ان ان 1گلیسی ت 1لفظ ک 1لمات و ه 1مچنین گ 1فتگو و م 1کا1 èه ب 1ین اف 1راد ب 1رای ی 1ادگ 1ری دان 1ش ام 1وزان از اه 1میت ب 1اêی 1ی
ب1رخ1وردار م1ی ب1اش1د .ب1ا ای1جاد ف1یلم ه1ای ت1وض1یحی ت1وس1ط ی1ک ش1خص در م1ورد ک1لمات ،اص1طMح1ات و ی1ا گ1رام1ر و ی1ا
ای1جاد ف1یلم ه1ای م1کا1èه چ1ند ش1خص ب1ا ه1مدی1گر م1یتوان اص1طMح گ1فتاری ،ت1لفظ ک1لمات ،ن1کات م1هم گ1فتگوی روزم1ره و
گ1رام1ر را ب1ه دان1ش ام1وزان آم1وزش داد .ب1ا ان1جام ای1ن ک1ار در ک1تاب ه1ای درس1ی ان1گلیسی ب1اع1ث ت1دری1س به1تر م1فاه1یم
درس 1ی و ی 1ادگ 1یری س 1ری 1عتر زب 1ان ان 1گلیسی در دان 1ش ام 1وزان خ 1واه 1د گ 1ردی 1دê .زم ب 1ه ذک 1ر اس 1ت ک 1ه ت 1دری 1س زب 1ان
انگلیسی به این سبک باعث رغبت دانش اموزان به مطالعه بیشتر زبان انگلیسی خواهد گردید.
ادام 1ه مس 1تمر و دق 1یق ای 1ن ن 1وع آم 1وزش زب 1ان ان 1گلیسی در سیس 1تم آم 1وزش و پ 1رورش ک 1شور م 1وج 1ب ع 1دم ن 1یاز دان 1ش
ام1وزان ب1ه ث1بت ن1ام در م1وس1سات زب1ان ان1گلیسی خ1واه1د گ1ردی1د ک1ه ب1اع1ث ص1رف1ه ج1وی1ی در ه1زی1نه ه1ای ث1بت ن1ام در ای1ن
م1 1وس1 1سات آم1 1وزش1 1ی خ1 1واه1 1د گش1 1ت; و ه1 1مچنین دان1 1ش ام1 1وزان ب1 1عدازظه1 1ره1 1ا وق1 1ت خ1 1ود را ص1 1رف ش1 1رک1 1ت در ای1 1ن
موسسات نخواهند کرد که این موجب صرفه جویی در وقت دانش اموزان نیز خواهد گردید.
کد  QRمربوط به تدریس انگلیسی پایه هشتم درس  -٤صفحه ٣٤

ب1ا ان1جام ای1ن ط1رح در سیس1تم آم1وزش1ی ک1شور س1بب م1ی گ1ردد ک1ه دان1ش ام1وزان عM1وه ب1ر م ñ1درس1ی ک1تاب ه1ا ،ب1ا
پ1دی1ده ای ب1نام ف1یلم و ی1ا ان1یمشن داخ1ل ک1تاب م1واج1ه خ1واه1د ش1د ک1ه ت1ول1ید م1حتوای ج1دی1د ب1ا روی1کرد ن1وی1ن و ج1ذاب در
ک1نار م ñ1درس1ی ب1اع1ث ت1وض1یح بیش1تر و ع1میقتر م1وض1وع درس1ی ب1رای دان1ش ام1وزان خ1واه1د گ1ردی1د .اج1رای مس1تمر و
گس1ترده ای1ن ط1رح ه1مراه ب1ا م1دی1ری1ت درس1ت و دق1یق ،ب1اع1ث م1شارک1ت بیش1تر ارگ1ان1های آم1وزش1ی ،م1علمین در سیس1تم
آموزشی خواهد گردید که در ادامه موجب افزایش رغب دانش اموزان خواهد گردید.

*** êزم ب1ه ذک1ر اس1ت ک1ه ای1ن ط1رح ق1اب1ل اج1را ب1رای ک1ودک1ان س1نین پ1ائ1ین ت1ر از ج1مله  ٥و  ٦س1ال ن1یز م1یباش1د .ک1ه
ب1ا ان1جام ای1ن ط1رح م1یتوان مه1د ک1ودک ه1ا را ن1یز م1دی1ری1ت ک1رد و ح1تی ب1رای ک1ودک1ان1ی ک1ه ب1ه مه1د ک1ودک ن1میرون1د ف1ضای
آموزشی و تربیتی مهیا نمود.
ب1ا ت1هیه ک1تاب ه1ای آم1وزش1ی و م1هارت زن1دگ1ی ب1رای ای1ن دس1ته از ک1ودک1ان ،م1یتوان در م1باح1ثی از ج1مله آم1وزش ق1رآن،
آداب م1عاش1رت ،اص1ول ن1ظاف1ت ،آداب غ1ذا خ1وردن ،آم1وزش ل1باس پ1وش1یدن … ف1یلم آم1وزش1ی و ت1وض1یحی ب1رای ای1ن
س1نین از ک1ودک1ان ت1هیه ن1مود و ل1ینک آن ف1یلم ه1ا ب1صورت  QR Codeدر ک1تاب ه1ا ق1رار داد .در ای1ن ص1ورت خ1ان1واده
ها با استفاده از بارکد خوان موبایل خود میتوانند این فیلم های آموزشی را به کودکان خود بیاموزند.
بعنوان مثال در فیلم های آموزشی در مورد آداب غذا خوردن میتوان در یک فیلم آموزشی این موارد را به کودکان
آموزش داد:
 دست شس ñقبل غذا، گف ñبسمه اò آداب نش ñروی میز غذا و یا سفره، آموزش چگونه استفاده از قاشق و چنگال، زمانی که غذا میل میکنند و غذا در دهان هست ،صحبت نکنند،  -قاشق دهن زده خود را در ظرف غذای مشترک قرار ندهند، -تشکر از خدا و خانواده بخاطر این غذایی که میل کردند.

در ای1ن راس1تا م1یتوان ب1ا ای1جاد ف1یلم ه1ای ب1ازی ،ن1مای1شی و آم1وزش1ی … ب1صورت  QR Codeو درج آن ب1صورت در
ک1تاب ه1ای م1رب1وط ب1ه ای1ن دس1ته از ک1ودک1ان م1یتوان لح1ظات آم1وزش1ی ش1ادی را ب1رای ک1ودک1ان م1هیا ن1مود ک1ه ب1طور ح1تم
ب 1ا ت 1وج 1ه ب 1ه ای 1ن ک 1ه آم 1وزش ت 1صوی 1ری در ای 1ن س 1نین از اه 1میت ب 1اêی 1ی ب 1رخ 1وردار م 1یباش 1د ،اج 1رای ای 1ن ط 1رح م 1وج 1ب
گس1ترش آم1وزش و ف1ره1نگ ای1ران1ی و اسM1م1ی ب1طور سیس1تمات1یک در س1راس1ر ک1شور و ب1رای ه1مگان خ1واه1د گ1ردی1د،
انشاò

اجرای طرح
در جه1ت اج1رای ای1ن ط1رح در م1ورد ه1ر ی1ک از م1وض1وع1ات درس1ی ک1تاب ه1ا در ه1ر م1قطع ت1حصیلی م1ی ت1وان ف1یلم،
ان1یمیشن و ک 1لیپ ه 1ای م 1تناس 1ب ب 1ا م 1وض 1وع 1ات درس1ی ت 1ول 1ید ن 1مود و در ادام1ه ف 1یلم ه 1ا در س 1ام 1ان 1ه آم 1وزش و پ 1رورش
بارگذاری گردیده و کد  QRآن فیلم ها در صفحات مربوطه کتاب های درسی قرار گیرد.
ان1جام ای1ن ط1رح در سیس1تم آم1وزش1ی ک1شور س1بب م1ی گ1ردد ک1ه دان1ش ام1وزان عM1وه ب1ر ت1وض1یحات م1علم و م ñ1درس1ی
ک1تاب ه1ا ،ب1ا پ1دی1ده ای ب1نام ف1یلم و ی1ا ان1یمشن در داخ1ل ک1تاب م1واج1ه خ1واه1د ش1د ک1ه ت1ول1ید م1حتوای ج1دی1د ب1ا روی1کرد
ن1وی1ن و ج1ذاب در ک1نار م ñ1درس1ی ب1اع1ث ت1وض1یح بیش1تر و ع1میقتر م1وض1وع درس1ی ب1رای دان1ش ام1وزان خ1واه1د گ1ردی1د.
ک1ه ب1طور ح1تم ب1اع1ث ج1ذب بیش1تر دان1ش ام1وزان ب1ه آم1وزش و م1وج1ب ت1سهیل در ف1هم م1طال1ب درس1ی ب1رای دان1ش ام1وزان
نیز میگردد.
êزم ب 1ذک 1ر م 1یباش 1د ک 1ه در ح 1ال ح 1اض 1ر ن 1میتوان ای 1ن واق 1عیات را ن 1ادی 1ده گ 1رف 1ت ک 1ه ت 1مام 1ی دان 1ش ام 1وزان در خ 1ان 1ه ب 1ا
م1وب1ای1ل ش1خصی و ی1ا ب1ا اس1تفاده از م1وب1ای1ل پ1در ی1ا م1ادر س1اع1تها در ای1نترن1ت و ی1ا ب1ازی1ها وق1ت ص1رف م1ینمای1ند .ب1ا
ان 1جام ای 1ن ط 1رح در ن 1ظام آم 1وزش 1ی ای 1ران ب 1اع 1ث م 1یشود ک 1ه ن 1وع اس 1تفاده دان 1ش ام 1وزان از م 1وب 1ای 1ل ب 1سمت اس 1تفاده
آم1وزش1ی س1وق داده ش1ود ک1ه ب1طور ح1تم ت1اث1یر بس1زای1ی در م1دی1ری1ت وق1ت دان1ش ام1وزان در جه1ت آم1وزش ای1فا خ1واه1د
کرد.
در راس1تای اج1رای ای1ن ط1رح وزارت آم1وزش پ1رورش م1ی ت1وان1د ق1ال1ب اس1تان1داردی در ت1ول1ید م1حتوای آم1وزش1ی و درس
وض1ع ن1مای1د و ط1ی ب1خشنام1ه ی ب1ه ت1مام1ی م1دارس ک1شور ابM1غ گ1ردد ت1ا م1علمان و م1سول1ین آم1وزش1ی م1رب1وط1ه ،ت1ول1ید
م 1حتوای آم 1وزش 1ی خ 1ود از ج 1مله ف 1یلم ،ان 1یمشین و ک 1لیپ آم 1وزش 1ی را ب 1ه دف 1تر م 1رب 1وط 1ه ارس 1ال ن 1مای 1ند .در ص 1ورت
صM1ح1دی1د و اح1راز م1جوز از ط1رف وزارت آم1وزش پ1رورش ،م1حتواه1ای ارس1ال1ی م1نتخب در س1ام1ان1ه آم1وزش و پ1رورش
بارگذاری و کد  QRآن در کتاب های درسی درج گردد.
ب1 1یان ای1 1ن ن1 1کته ح1 1ائ1 1ز اه1 1میت م1 1یباش ک1 1ه ب1 1ا ان1 1تخاب ف1 1یلم از م1 1علمین ی1 1ک شه1 1ر و درج ک1 1د  QRآن ف1 1یلم در ی1 1کی از
م 1وض 1وع 1ات ک 1تاب درس 1ی آم 1وزش و پ 1رورش ،م 1وج 1ب ان 1گیزه ب 1ین م 1علمین آن شه 1ره 1ا و ح 1تی س 1راس 1ر ک 1شور خ 1واه 1د
گ1ردی1د .ان1جام ای1ن راه1برد م1وج1ب خ1واه1د گش1ت ت1ا م1علمین ک1شور خ1ود را در ت1ال1یف ک1تاب1های آم1وزش و پ1رورش ت1اث1یر
گ1ذار ب1ینند ک1ه م1وج1ب م1یگردد م1علمین س1راس1ر ک1شور در ت1کاپ1و ق1رار گ1یرن1د ت1ا ف1یلم ه1ای آم1وزش1ی ب1اک1یفیت ت1وام ب1ا
خM1ق1یت ت1ول1ید ن1مای1ند ت1ا ای1نکه ف1یلم ه1ای آم1وزش1ی آن1ان در ک1تاب ه1ای درس1ی آم1وزش و پ1رورش ک1شور م1ورد اس1تفاده
ق1رار گ1یرد .ادام1ه مس1تمر و دق1یق ای1ن ط1رح آم1وزش1ی در سیس1تم آم1وزش و پ1رورش ک1شور م1وج1ب تM1ش بیش1تر م1علمین
سراسر کشور در امر آموزش خواهد گردید.
در ای1ن راس1تا ،ب1ا ای1جاد سیس1تم ه1ای ارزی1اب1ی از ج1مله سیس1تم ن1مره ده1ی ب1ه ف1یلم ه1ای آم1وزش1ی در ه1ر س1ال م1یتوان
ف 1یلم ه 1ای ب 1رت 1ر ،ب 1روزت 1ر و دق 1یق ت 1ری را در ب 1صورت ک 1د  QR Barcodeدر ک 1تاب 1های درس 1ی ق 1رار داد ک 1ه ای 1ن خ 1ود
باعث پویایی م ñو مفاهیم بیان شده کتاب های درسی آموزش و پرورش خواهد گردید ،انشاò

*** مزایای تولید فیلمهای آموزشی و ایجاد  QR Codeدر سیستم آموزشی ایران:
 چند بعدی شدن تدریس مباحث درسی برای دانش اموزان، ایجاد انگیزه در دانش اموزان برای خواندن و مرور کتابهای درسی، آسان شدن فهم مباحث درسی برای دانش اموزان بوسیله فیلم های آموزشی، بدون ایجاد هیچ گونه محدودیتی ،دانش اموزان همیشه میتوانند فیلم های آموزشی را مرور نمایند، کاهش شرکت دانش اموزان در کMس های خصوصی بیرون مدرسه، کاهش استفاده از کتاب های کمک درسی، افزایش عدالت آموزشی برای تمامی دانش آموزان در سراسر کشور، ایجاد فضای آموزیشی و تربیتی برای تمامی کودکان سراسر کشور از جمله سنین پیش دبستانی، جهت بخشیدن دانش اموزان به استفاده از موبایل در راستای آموزش، معلمین سراسر کشور احساس خواهند کرد که در تالیف کتابهای درسی نقش اساسی دارند، بروز شدن تدریس مباحث درسی با فیلم های متنوعتر و حرفه ای تر ، پیشتازی ایران در زمینه استفاده از فناوری در سیستم آموزشی در سطح جهانی،...
ک 1شوره 1ای پیش 1رف 1ته دن 1یا ب 1ا ای 1جاد روی 1کرد ه 1ای ج 1دی 1د در آم 1وزش ت M1ش خ 1واه 1ند ک 1رد ت 1ا ب 1ا اس 1تفاده از ن 1واوری و
ت1 1کنول1 1وژی ه1 1ای ج1 1دی1 1د در سیس1 1تم آم1 1وزش و پ1 1رورش ک1 1شور خ1 1ود ب1 1توان1 1ند آم1 1وزش و ی1 1ادگ1 1یری را در دان1 1ش ام1 1وزان
ن 1هادی 1نه ن 1مای 1ند .اس 1تفاده از ت 1ول 1ید م 1حتوا ب 1ا اس 1تفاده از ک 1د  QRدر ه 1یچ ی 1ک از ن 1ظام ه 1ای آم 1وزش 1ی دن 1یا ص 1ورت
ن1گرف1ته اس1ت .ای1ران ب1ا ت1ول1ید م1حتوای آم1وزش1ی ب1صورت ان1یمشین و ف1یلم و ای1جاد ک1د  QRآن در ک1تاب1های درس1ی م1ی
ت1وان1د ب1عنوان ک1شور پیش1تاز در اس1تفاده از ن1واوری ه1ای ت1کنول1وژی در سیس1تم آم1وزش و پ1رورش در ج1هان خ1ودن1مای1ی
ن1مای1د .ک1ه ب1طور ح1تم ب1اع1ث ت1وج1ه سیس1تم ه1ای آم1وزش1ی دی1گر ک1شوره1ا ب1ه س1اخ1تار ق1وی و م1درن ای1ران در ت1دوی1ن ک1تاب
های درسی و آموزشی ایران خواهد گردید ،انشاò
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