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درباره شبکه اجتماعی آموزش طهورا
ارتباط با سامانه های مدیریت آموزش

توزیع یافتگی مبتنی بر سرویس گرایی
بازی انگاری برای افزایش کیفیت آموزشی

ماژول پشتیبانی و پاسخگوی خودکار 
پایگاه دانش و انباره فایل

امکانات عمومی سامانه
قابلیت های توسعه
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 درباره شبکه اجتماعی آموزش طهورا :

 

( است که امکانات خود را در چارچوب شبکه LMSاجتماعی آموزش طهورا یک سامانه مدیریت یادگیری )شبکه 
های اجتماعی ارائه می کند. به این معنی که تالش می کند محیط آموزش مجازی را از طریق ساختار شبکه های 

 اجتماعی ارائه دهد و جذابیت و کارآیی را به حداکقر برساند.

فعال و تعاملی که به ارتباطات و تعامل بین کاربران کمک می کند از طریق بازی انگاری عالوه بر محیط 
Gamification   و ارزیابی مفهوم فعالیت کالسی را که در محیط غیر مجازی کالس های آموزشی برقرار است را

این  ظر بگیرد . همچنینشبیه سازی می کند تا مدرس بتواند ارزیابی فعالیت کالسی را نیز برای هر فراگیر در ن
شتری اده بیمحیط تعاملی فراگیران را ترغیب می کند که نسب به محیط های دیگر مشابه در آموزش مجازی استف

 . از مطالب داشته باشند

خود و ارتباط با انواع سامانه های مرتبط می تواند شبکه اجتماعی آموزش طهورا همچنین با معماری توزیع گرا 
تجمیع شده آموزشی را ارائه دهد و جریان اطالعات و انطباق اطالعات بین سامانه های مختلف نقش یک سامانه 

  را مدیریت نماید. و همچنین سامانه های یکسان و کالستر آنها
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 ارتباط با سامانه های مدیریت آموزش :

 LMSیکی از موارد مهم مراکز آموزشی بزرگ مثل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انطباق اطالعات سامانه های 
است. ثبت نام ها، انتخاب واحدها، حذف  به شکل تکی یا چندتایی با سامانه های مدیریت آموزش و انتخاب واحد

تمعین آزاد ، استثنائات آموزشی و ... مواردی و اضافه دروس، برنامه هفتگی جلسات کالسها و تغییرات آنها، مس
 منتقل شود. LMSهستند که نیاز است به شکل دقیق ، سریع و کامل به سامانه های 

و  "تغییر سسیستم در سازمان"شبکه اجتماعی آموزش طهورا دارای یک ماژول منطبق سازی است که با مفهوم 
جامع پوشش می دهد . بروز رسانی و منطبق سازی اطالعات انتقال داده ها همه موراد فوق را به شکل کامل و 

 به شکل خودکار و در بازه های زمانی دلخواه توسط این بخش از شبکه اجتماعی آموزش طهورا انجام می شود . 

 م های این بخش است.ایجاد جلسات بر اساس برنامه هفتگی، اعمال انتخاب واحد و حذف اضافه در کالسها از آیت
 ا سامانه های مرسوم و مورد استفاده دانشگاه های سراسر کشور در این ماژول تعریف شده است . ارتباط ب

همچنین بخش استثنائات می تواند تمام موارد مورد نظر مدیران آموزشی را مرتفع کند و با استفاده از مفهوم 
برخی تغییرات را برای کاربران ایجاد گزارش در سامانه های جامع در این بخش می توان شرط هایی برای اعمال 

 ایجاد کرد . 

هزار کاربر را می توان از طرفیت  15هزار رکورد انتخاب واحد و بروز رسانی اطالعات  70پشتیبانی از بیش از 
 های این بخش دانست.

 

 توزیع یافتگی براساس سرویس گرایی : 

سامانه مدیریت
1آموزش 

دریافت اطالعات اولیه•
پاالیش و حذف اشتباهات سهوی کاربران•

سامانه مدیریت
2آموزش 

دریافت اطالعات اولیه •
پاالیش و حذف اشتباهات سهوی کاربرن•
1تجمیع با اطالعات سامانه •

استثنائات و 
روال های خاص

دریافت اطالعات و انطباق با اطالعات سامانه های مدیریت آموزش•

ایجاد ، تغییر و
انطباق اطالعات

ایجاد کاربران ، دروس و باقی اطالعات جدید•
انطباق اطالعات موجود در ال ام اس و اطالعات دریافتی•
اعمال منطبق سازی انتخاب واحد و دروس•
ایجاد جلسات آنالین براساس برنامه هفتگی •
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محدودیت های همزمانی تعداد کاربران در برخی سامانه های آموزش مجازی مثل آدوبی کانکت  یا بیگ بلوباتن 
را به چندین سامانه برگزاری جلسات  LMSو نیاز به توسعه و افزایش ظرفیت مراکز آموزشی ارتباط سامانه 

  آنالین و یا آزمون و یا حتی سامانه های دیگر آموزشی ضروری می کند .

ی )افزایش معماری شبکه اجتماعی اموزش طهورا بر اساس توزیع یافتگی و سرویس گرایی به دو شکل داخل
)پشتیبانی و اجرای کالسترینگ سامانه های دیگر( راهکار مناسبی است برای و سامانه های دیگر  تعداد کاربران(

 حوزه آموزش مجازی. پشتیبانی از نیازهای توسعه ای مراکز آموزشی بزرگ و دانشگاه ها در

 توزیع یافتگی داخلی :

شبکه اجتماعی اموزش طهورا می تواند به شکل کالستر تبدیل به  یک سامانه جامع به شکل نودهایی از سامانه 
LMS  )ولی براساس توزیع بار سرویس  شود که بتواند تعداد زیادی از کاربران را در یک سامانه )یک آدرس

 پردازش در دو الیه انجام می شود.  دهی نمایند. توزیع بار و

 انجام توزیع و کالستر برای سامانه های دیگر :

شبکه اجتماعی اموزش طهورا می تواند نقش مدیریت کالستر را برای سامانه های برگزاری جلسه آنالین همچون 
از  روی تعداد باالییبیگ بلوباتن و آدوبی کانکت را ایفا نمایند و براساس زمان و تعداد نفرات جلسات را بر 

 سامانه ( توزیع نماید .  25سامانه های )تا 

همچنین پشتیبانی همزمان از هر دو سامانه بیگ بلوباتن و آدوبی کانکت به همراه مدیریت کالسترینگ جلسات 
 در شبکه اجتماعی آموزش مقدور می باشد . 

 

 

 آموزشی کیفیت افزایش برای انگاری بازی
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در آموزش مجازی، غیر حضوری بودن و در نتیجه کاهش بودجه توجه در فراگیران است یک از چالش های اصلی 
 که ممکن است به شکل برخی محدودیت ها در یادگیری فراگیران شود .

وجود دارد که در واقع تالشی است برای   Gamificationدر حوزه تجارت اجتماعی، مفهومی به نام بازی انگاری یا 
 وجه در مخاطب که به شکلی غیر مستقیم این توجه را به خود معطوف می دارد .ترغیب و جذب بودجه ت

در طراحی و معماری شبکه اجتماعی آموزش طهورا، این مفهوم در نظر گرفته شده است و به دو شکل جذابیت 
 برای تعامل بیشتر و ایجاد رقابت آموزشی بر اساس فعالیت های فراگیران طراحی شده است . 

پیاده  LMSاجتماعی آموزش طهورا در واثع یک شبکه اجتماعی است که در آن آیتم ها و امکانات یک  محیط شبکه
سازی شده است . امکان واکنش و تعامل با تک تک مطالب در آبشار کالس ها و نوتیفیکیشن های مختلف برای 

 کند.اطالع رسانی های به موقع، جذابیت محیط آموزشی را برای فراگیران دوچندان می 

همچنین با استفاده از مفاهیم ارزیابی عملکرد ، فعالیت های فراگیران در محیط سامانه و همچنین سامانه های 
برگزاری جلسات آنالین را رصد کرده و در مفهومی به نام دستیار مجازی استاد این فعالیت ها را به شکل رتبه 

ه شکل اطالعات رقابتی با نفر برتر و درصد فعالیت از بندی به مدرس ارائه می دهد و همچنین این اطالعات را ب
 فعالیت کل به فراگیران نمایش می دهد و به شکل محسوس فراگیر را برای تالش بیشتر ترغیب می کند . 

 
 

 

 ماژول پشتیبانی و پاسخگوی خودکار : 

شبکه اجتماعی

بازی انگاری 
و ایجاد 
رقابت

اطالع رسانی 
ها و تعامل 
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یکی از امکانات ماژول پیام )صندوق پیام یا ایمیل داخلی( آیتم پشتیبانی داخلی سامانه است که می تواند 
براساس دانشکده یا گروه آموزشی کارشناسان آموزشی یا فنی را معین کرد و فراگیران برای دریافت راهنمایی 

ضایت و رپشتیبانی باعث افزایش بازدهی  و رفع مشکل از این بخش استفاده نمایند . امکان ارجاع و نظارت بر
 کاربران خواهد شد . 

همچینین بخش پاسخگوی خودکار با اتکا به پردازش متن، پیام های کاربران را پردازش و در صورت عدم 
یام بر روی متن پبر اساس پردازش انجام شده فنی ، پاسخ ها و یا راهنماهایی را پاسخگویی توسط کارشناسان 

 برای فراگیران ارسال می کند . 

ای رفع مشکالت کاربری حائز اهمیت است. با توجه به اینکه اعالم وضعیت سرویس دهی سامانه های مختلف بر
آیتمی به نام وضعیت ارتباطات در دو سطح کاربری و کارشناس طراحی شده است که در صورتی که سرویس 

 (و یا برگزاری جلسات آنالین و یا حتی دیگر سامانه های سازمان LMSدهی یکی از سامانه های آموزش مجازی )
دچار اختالل شود به شکل یک پیام و یا نوتیفیکیشن برای کاربران اطالع رسانی می شود . همچنین اطالع رسانی 

امکان ارسال پیامک اطالع رسانی اختالل و گراف وضعیت سامانه ها برای سطح کارشناسی طراحی شده است . )
 (فراهم است به شکل شبانه روزی  ا برای بخش فنی و کارشناسان و مدیران ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انباره فایل و پایگاه دانش : 
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ت، ویدئوهای آموزشی و حتی راهنماها و نکات استفاده از سامانه های مختلف مواردی هستند که ممکن است در هر جزوا
ترم یا دوره آموزشی نیاز به ارائه و تکرار آنها باشد . در بخش آموزشی انباره فایل ها ، به مدرسین و اساتید کمک می 

ند و در کالس های مختلف ذیل آن درس در ترم جاری ویا ترم های کند که فایل ها را برای یک درس در انباره قرارده
 بعد استفاده نمایند . کاهش مصرف منابع سروری و کاربری یکی از دالیل طراحی این امکان است . 

همچنین در بخش فنی و کاربری، پرسش ها و پاسخ ها و نکات راهنمایی می تواند در پایگاه دانش سامانه قرار گیرد و به 
 شکل تگ و یا فیلد جستجو در اختیار کاربران قرار گیرد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو

بازنشر

تگ ها   
کلمات 
کلیدی

فایل یا پرسش جدید

انباره فایل پایکاه دانش

پردازش و پاسخ
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 :  امکانات عمومی شبکه اجتماعی آموزش طهورا

تمام محتواهای اموزشی اعم از رویدادها، اطالعیه ها، جلسات آنالین ، تمرین ها ، آزمون ها در  برنامه هفتگی :
این بخش به شکل هفته به هفته برای فراگیران قابل مشاهده است . همچنین عدم تشکیل جلسات نیز در این 

 قسمت قابل مشاهده است . 

ی موضوعی در هر کالس فراهم است که فراگیران می توانند پس از ث هاو بح ایجاد تاپیک هابحث و تاپیک : 
 ایجاد توسط مدرس در آن شرکت کرده و مطالب خود را اضافه نمایند . 

 آزمون در این سامانه به شکل سامانه ای جامع و جدا قابل اجرا است .  آزمون :

ی تهیه بسته های آموزشی و ارائه مطالب بسته های اسکورم یک استاندارد جهانی برا اسکورم : آموزشی بسته
 ست . برای دروس قابل استفاده ا است که در این سامانه

ممکن است بسته های غیر آموزشی مانند چند صفحه وب متصل به هم موجود  بسته آموزشی غیر استاندارد :
 باشد که این سامانه قابلیت بارگذاری و نمایش تحت قالب یک بسته آموزشی را در کالس داراست . 

امکان درج نظرسنجی توسط مدرسین وجود دارد که موضوعات و موارد را از طریق نظر سنجی از نظر سنجی : 
 نند  . فراگیران دریافت ک

امکان تعریف تمرین ، تعیین بازه و ارائه نمره یا بازخورد برای بخش تمرین هر کالس وجود دارد . امکان  تمرین :
 خروجی نمرات و پاسخ و فایل های فراگیران نیز برای مدرسین وجود دارد . 

مدرسان می توانند با ایجاد یک جلسه آزاد ، فراگیرانی را از چند کالس در یک جلسه آنالین  جلسات آزاد :
داشته باشند . این بخش برای جلسات رفع اشکال ، حل تمرین قابل استفاده است . همچنین جلسات مدیران و 
جلسات کاری سازمان نیز در این بخش قابل اجرا است . این بخش به دو شکل احراز هویتی داخلی و احراز 

 اختصاصی قابل استفاده است .   urlهویت با آدرس 

ان به یکدیگر در سطوح مختلف فراهم است . همچنین ارسال گروهی به امکان ارسال پیام کاربر صندوق پیام :
 فراگیران در هر کالس و نیز فیلتر کردن پیامها به شکل یک کاربر یا یک کالس نیز فراهم است . 

امکان تعریف دوره های آزاد به شکل چند کالس با قابلیت عضو گیری و ثبت نام خارج از سامانه  دوره های آزاد :
 ارائه کواهینامه فراهم است .  و نیز پرداخت آنالین و

امکان تعریف و ارائه گواهینامه در دوره های آزاد و حتی یک کالس خاص براساس ارائه گواهینامه های حضور : 
ارائه گواهینامه  آنالین فراهم است . همچنین امکان اجرای جلسات آفالین و (هایحضور کاربر در جلسه )

 فراهم است .  میزان مشاهده ویدئو براساس
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 قابلیت های توسعه :

ای اطالعات با سامانه هارتباط و تعامل با اتکا بر ، س گرای شبکه اجتماعی آموزش طهورابا توجه به معماری سروی
دیگر، برخی توسعه ها و امکانات خاص و گاه استثنا برای سازمانها و مراکز آموزشی قابل طراحی و توسعه و اجر 

 .است

 


