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دوره آموزش الکترونیکی  3 ،2 ،1مدیریت دانش

 .1مقدمه
ّوشاّی ٍ هطبسکت ثب اًگیضُ کبسکٌبى ،یکی اص هْن تشیي عَاهل هَفقیت یب ضکست فشایٌذّب ٍ ثشًبهِ ّبی
هذیشیت داًص است .هطبسکت آگبّبًِ کبسکٌبى ،حتی هی تَاًذ ًقع دس صیشسبخت ّبی دیگش سا ججشاى کشدُ
ٍ ثِ سبصهبى فشغت تشهین آى ّب سا ثذّذ .هب هعتقذین دٍ ثبل هْن هطبسکت کبسکٌبى ،آگبّی ٍ اًگیضُ است.
ّوبى طَس کِ یک ساًٌذُ الصم ًیست اص فٌبٍسی ّبی پیچیذُ دسٍى هَتَس اتَهجیل ثشای ساًذى آى آگبُ ثبضذ؛
کبسکٌبى سبصهبى ثِ عٌَاى یکی اص ریٌفعبى اغلی هذیشیت داًصً ،جبیذ ثب پیچیذگی ّبی آى سٍثشٍ ضًَذ.
کبسکٌبى سبصهبى ثبیذ ثِ خَثی ثب هفبّین سبدُ ثب هذیشیت داًص آضٌب ضًَذ ٍ ثب ًوبدّب ٍ هثبل ّبی ثَهی
ثتَاًٌذ الضام هذیشیت داًص سا دسک کٌٌذ .کبسکٌبى ثبیذ ثتَاًٌذ ًقص خَد سا دس ایجبد تحَل هذیشیت داًص
دس سبصهبى ثطٌبسٌذ ٍ ثبیذ غبدقبًِ اص سختی ّب ،هطکالت ٍ سیضُ کبسی ّبی ایي هسیش تحَل ثب آى ّب سخي
گفت .کبسکٌبى سبصهبى ًیبص ثِ فضبیی آسَدُ ،هفبّیوی آضٌب ٍ ثَهی ٍ ساٌّوبیی دلسَصاًِ ثشای تغییش ًگشش
داسًذ.

اص طشفی سبصهبى ٍ هذیش داًص آى ثبیذ طشحی سا ثشای کبضت غحیح ایذُ هذیشیت داًص دس رّي کبسکٌبى ٍ
جلت هطبسکت اکثشیت آى ّب دس کَتبُتشیي صهبى هوکي داضتِ ثبضٌذ؛ ّش چِ ایي صهبى طَالًی تش ضَد،
جلت اکثشیت خبهَش سبصهبى سخت تش ٍ ضبیذ غیشهوکي هی ضَد ،صیشا عَاهل هحذٍدکٌٌذُ هذیشیت داًص
ٍ هخبلفبى ًیض ثیکبس ًوی ًطیٌٌذ ٍ ثشای خَد یبسگیشی هی کٌٌذً .کتِ دیگش ایي کِ ّش چِ سبصهبى ضوب
ثضسگتش ٍ تعذاد کبسکٌبى ثیطتش ثبضذ ،سسبًذى ایي آگبّی ثِ کبسکٌبى هطکل تش هی ضَد؛ ثِ ایي تشتیت اگش
دیش ثجٌجیذ ّش گًَِ تالش ثعذی دس ساستبی تحَل فشٌّگی هذیشیت داًص ثی ًتیجِ هی هبًذ.
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 .2پیشنهاد ما
هب یک ساُ حل هقیبس پزیش ،کن ّضیٌِ ٍ اثشثخص ثِ ضوب پیطٌْبد هی دّین ،3 ،2 ،1 :مدیریت دانش؛
هقیبس پزیش ،یعٌی ایي کِ الصم ًیست هذیش داًص ،ثخص صیبدی اص صهبى خَد سا ثِ ثشگضاسی سویٌبس ٍ
آهَصش هفبّین اٍلیِ ثِ کبسکٌبى اختػبظ دّذ؛ کبسی کِ هی تَاًذ ثِ ضذت ٍقت گیش ثبضذ .کن ّضیٌِ اص آى
جْت کِ ًسجت ثِ ضیَُ ّبی آهَصش ٍ تشٍیج دیگش ّضیٌِ ًسجی ثسیبس پبییي تشی داسد .اثشثخص ثِ ایي
دلیل کِ


هحتَایی هتفبٍت داسد ٍ ثب سًٍذی هتفبٍت اص آى چِ دس دٍسُ ّبی عوَهی هذیشیت داًص آهَصش
دادُ هی ضَد ،کبسکٌبى سا ثب دًیبی هذیشیت داًص آضٌب هی کٌذ؛ اص سَی دیگش  ،3 ،2 ،1مدیریت
دانش ،هحتَایی سبدُ ،سشگشم کٌٌذُ ٍ سٍاى داسد.







هثبل ّبً ،کبت ٍ هسبئل تکٌیکی کِ اص ضشکت ًفت ثیي الوللی  Xیب اص اقتػبد کطَسّبی دیگش ثیبى
هی ضَد ،دس هحذٍدُ فشٌّگی ٍ اسصضی کبسکٌبى کطَس هب جبیی ًذاسًذ ٍ کبسکٌبى ًوی تَاًٌذ ثب آًْب
استجبط ثشقشاس کٌٌذ .داًطکبساى دس یبدگیشی هفبّین جذیذ ٍ دسک ضشٍست آى ّب ًیبص ثِ الگَّبی
رٌّی ثَهی ٍ آضٌب داسًذ تب ثتَاًٌذ ثب آى ّب استجبط ثشقشاس کٌٌذ؛ دس ایي دٍسُ تالش ضذُ اص دغذغِ
ّبی سٍصهشُ کطَس خَدهبى ًطبًِ ّبیی ثشای آهَصش ٍ اًگیضش داًطکبساى اسائِ گشدد.
ًجبیذ ّوبى آهَصش ٍ هثبل ّبیی سا کِ ثِ هذیش داًص ٍ تین ّبی حشفِ ای استقشاس هذیشیت داًص
هی دّین ثب سْل اًگبسی ،ثِ عٌَاى ثشًبهِ تحَل فشٌّگی تحَیل کبسکٌبى ثذّین .کبسکٌبى اسبسب
الصم ًذاسًذ تکٌیک ّب ٍ استشاتژی ّبی هذیشیت داًص سا ثذاًٌذ .دس ایي دٍسُ ،ثب دقت ٍ ظشافت
خبغی ثِ آًچِ ثشای کبسکٌبى ٍ داًطکبساى هْن است پشداختِ ضذُ تب ثِ غَست ًبخَدآگبُ ثب ثشًبهِ
ّبی هذیشیت داًص سبصهبى ّوشاّی کٌٌذ.
هی تَاًیذ اص هضایبی ضیَُ آهَصش الکتشًٍیکی ثْشُ هٌذ ضَیذ :استفبدُ ثْیٌِ اص صهبى کبسکٌبى ٍ
اجتٌبة اص هطکالت ّوبٌّگی ّبی آهَصش کالسی ٍ اص دست سفتي صهبى هفیذ کبسی ،سٌجص ٍ
پبیص هیضاى یبدگیشی کبسکٌبى ٍ پیطشفت آى ّب دس هسیش آهَصش ٍ حػَل اطویٌبى اص اثشثخطی
آهَصش ،تکشاس پزیشی آهَصش ٍ عذم هحذٍدیت جغشافیبیی.

گروه هدف:
کلیِ هذیشاى هیبًی ،داًطکبساى ،کبسضٌبسبى ٍ هحققیي سبصهبى؛ دس هَسد هخبطجیي ایي دٍسُ آهَصش
الکتشًٍیکی هحذٍدیتی ٍجَد ًذاسد ،اهب پیطٌْبد تخػػی هب ایي است کِ کبسکٌبًی دس اٍلَیت قشاس گیشًذ کِ
فشایٌذ یب ٍاحذ آى ّب کبًذیذای استقشاس هذیشیت داًص است.
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زمان بندی:
دٍسُ آهَصش الکتشًٍیکی  3 ،2 ،1هذیشیت داًص دس قبلت  3جلسِ آهَصضی طشاحی ضذُ است کِ ثبیذ ثِ
تشتیت گزساًذُ ضَد .پیطٌْبد هی ضَد ثشای ّش گشٍُ ّذف ،ثیي ثشگضاسی ّش جلسِ آهَصش ٍ آصهَى ثب جلسِ
ثعذ ،حذاقل یک ّفتِ فبغلِ صهبًی ثبضذ.
محل برگساری:
هحل ثشگضاسی دس سبصهبى هطتشی خَاّذ ثَد .ثستِ ثِ اهکبًبت سبصهبى هطتشی ،هخبطجبى دٍسُ هی تَاًٌذ دس
هحل کبس یب هٌضل ،دس دسٍُ آهَصضی الکتشًٍیکی ضشکت کٌٌذ.
اهداف یادگیری:
دس طَل دٍسُ آهَصش الکتشًٍیکی هذیشیت داًص ،ضشکت کٌٌذگبى ثبیذ ثب ًگبّی سبدُ ثب هفبّین اسبسی
هذیشیت داًص آضٌب ضًَذ ٍ ًیبص ثِ آى سا دس صًذگی ضخػی ،دس سبصهبى خَد ٍ دس کل کطَس احسبس ًوبیٌذ.
اّذاف آهَصضی ایي دٍسُ آهَصش الکتشًٍیکی عجبستٌذ اص:


یبدگیشًذُ ثِ دسک عویقی اص فلسفِ ٍ لضٍم ثِ کبسگیشی هذیشیت داًص هی سسذ.



یبدگیشًذُ ثِ غَست کبسثشدی ،هفبّین کبس داًطی ،سبصهبى داًص ثٌیبى ٍ اقتػبد داًص ثٌیبى سا
هی آهَصد ٍ تجعبت فقذاى هذیشیت داًص دس ّش یک اص ایي حَصُ ّب سا دس هی یبثذ.



یبدگیشًذُ هکبًیضم ّبی ادساک ،یبدگیشی ،ثِ یبدآٍسی ٍ هذل سبصی هغض اًسبى سا ثشای دسک ثْتش
هبّیت داًص هی آهَصد ٍ تعبسیف عولی ٍ کبسثشدی داًص ٍ اًَاع آى سا هی آهَصد.



یبدگیشًذُ دسک دقیقی ًسجت ثِ ٍظبیف ،هسئَلیت ّب ٍ پیبهذّبی استقشاس هذیشیت داًص دس
سبصهبى کست هی کٌذ.
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 .3شرایط و پیش نیازها
برنامه زمان بندی:
پیطٌْبد هی ضَد ثشای حفظ پیَستگی ٍ ثْجَد ًتبیج خشٍجی ،سِ جلسِ ثِ ّوشاُ آصهَى ّش جلسِ ،ثب فبغلِ
یک ّفتِ ثشگضاس ضَد.
امکانات مورد نیاز:
ثشای ثشگضاسی دٍسُ آهَصش الکتشًٍیکی هذیشیت  3 ،2 ،1هذیشیت داًص ًیبص ثِ یک سیستن هذیشیت
یبدگیشی ( )LMSهٌطجق ثب استبًذاسد

SCORM

است .دس غَستی کِ سبصهبى هطتشی فبقذ ایي سبهبًِ ثبضذ،

اهکبى ًػت ٍ ساُ اًذاصی آى اص طشیق هب ٍجَد داسد .دس غَستی کِ توبیل ثِ استفبدُ اص ًسخِ استبًذاسد
ًذاسیذ ،هی تَاًیذ اص ًسخِ ٍیذئَیی استفبدُ کٌیذ.
محتوای دوره:
هحتَای ایي دٍسُ ،ضبهل جضٍُ آهَصضی الکتشًٍیکی ایي دٍسُ است کِ جْت ثْشُ ثشداسی ثشای سبصهبى ّبی
ثشگضاس کٌٌذُ اسسبل هی ضَد.

با ما تماس بگیـــرید:
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