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 هـمقدم

 بيشترين امروزه 2ياددهنده و 1يادگيرنده هايسازمان مديريت، يعرصه يبرجسته متخصصان تجارب و تحقيقات گواهي به
 محور به اي،حرفه يادگيري هايفرصت ايجاد و شغلي هايآموزش. اندآورده به دست خود صنعت در را تاثيرگذاري و وريبهره
 يمجاز آموزش ميان اين در. است شده تبديل هايشانظرفيت و منابع مورد در هاسازمان استراتژيك تصميمات اصلي

آموزش  نوع ني. ااست آورده فراهم را يآموزش كيستماتيهدفمند و س يهاتيفعال كردن نهينهاد يبرا رساختيز نيترشرفتهيپ
ستر مربوطه بر ب يندهايو فرآ يآموزش يهادوره يعبارت است از ارائه ،شوديم شناخته ينيتضم يگذارهيسرما كيعنوان ه كه ب

  روز و مقرون به صرفه.به يابرنامه يريكارگه با ب يانسان منابع يهادانش و مهارت يارتقا هدف با يكيارتباطات الكترون

 شده يازس هيشب يتعامل يمحتواشامل  هوشمند آموزش تيريمد سامانه ،مشتريانبه  كيالكترون گام سيسرو نيدتريجد
 يآموزش هوشمند راهكار نيا در. است شده جاديا امر متخصصان توسط يمجاز آموزش يهايمتدولوژ نيآخر با مطابق كه است
 آن در را خود يآموزش يهايازمندين تمام كيالكترون گام محصوالت كاربرِ كه شده يسازيشخص ياسامانه وجود بر عالوه

 فراگيران و مدرس اختيار در و ي شدهساز شبيه يمجاز صورته ب زين يدرس كالس يك يهايژگيو يهمه سازد،يم برآورده
       .گيرديم قرار

  در زمينه آموزش و بهسازي منابع انساني هاسازمانول مديران و امشكالت متد

  از محيط كاري جهت آموزشجابجايي كاركنان و انفصال آنها  

 هامحدوديت زماني و مكاني برگزاري دوره  

 دغدغة آموزش بدو خدمت و ارتقاي شغلي 

 به روز نشده و قديمي عموماً محتواي آموزشي  

 هاي جغرافيايي مختلفيكسان نبودن فرايند آموزش براي تمام كاركنان يك سازمان در صورت داشتن پراكندگي در مكان  

  بخش آموزش سازمانمسئوليت زياد  

 كمبود منابع مالي، زمان، تخصص و تسهيالت  

 يكنواختي و عدم تنوع در اجراي آموزش  

 هاي آموزشي با شغل موردنظرعدم ارتباط دوره  

                                                            
 و ديدج الگوهاي كه محلي. دهندمي افزايش هستند، آن طالب كه نتايجي خلق براي را خود هايتوانايي مستمر به طور افراد آن در كه است سازماني يادگيرنده سازمان -1

  .آموزندمي هم اتفاق به را آموختن چگونگي پيوسته به طور افراد و شوندمي ترويج جمعي هاي انديشه شوند،مي داده پرورش تفكر گسترده
 شده دهتني آنها روزمره هايفعاليت تمام در متقابل ياددهي و يادگيري و هستند معلم يك بودن، شاگرد بر عالوه آن اعضاي از يك هر كه است سازماني ياددهنده سازمان -2

  .است
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 هاي آموزشيكمبود ابزار و رسانه  

 هاي آموزشياستاندارد نبودن دوره  

 مشاركتي و تلفيقي-هاي تعامليعدم وجود يادگيري 

 موزش هاي سيار مثل عدم دسترسي به آMobile Learning 

  عدم اجرايي شدن امكان فشرده سازي يادگيري 

 عدم امكان نظارت و ارزيابي مناسب پرسنل 

 دغدغة مديران براي به حد نصاب رساندن ساعات آموزش كاركنان طبق مصوبات استانداري و وزارت كشور 

 

  دنيا در سازماني تجارب و تحقيقات اساس بر سنتي آموزش به نسبت مجازي آموزش اصلي مزيت 10

 است سنتي آموزش از ترهزينه كم و ترآسان بسيار درسي هايدوره تكرار و ايجاد الكترونيكي، آموزش در  

 كنندمي تجربه را موثرتري يادگيري كاربران و است بيشتر الكترونيكي آموزش در آموزشي اثربخشي  

 است بيشتري بسيار انعطاف داراي كاربران دسترسي و مكاني زماني، لحاظ از الكترونيكي آموزش  

 است امكانپذيرتر بسيار الكترونيك آموزش در اطالعات باالي حجم به مكرر و آني دسترسي  

 است پذيرتر انعطاف و ترآسان تر،دقيق تر،شخصي الكترونيك آموزش در آموزشي هايفعاليت برگزاري و ريزيبرنامه  

 سرمايه بازگشت نرخ (ROI) است سنتي آموزش از باالتر بسيار الكترونيكي آموزش در  

 كندمي فراهم را تريمتنوع و تركامل تر،سريع دهيگزارش و بازدهي ارزيابي امكان الكترونيكي آموزش  

 است كمتر بسيار الكترونيك آموزش محيطيزيست و سازماني هايهزينه  

 شودمي ميسر بيشتر بسيار الكترونيك آموزش در رشد برابر هايفرصت و آموزشي عدالت  

 ترندشفاف و هدفمندتر تر،وسيع الكترونيك آموزش در گروهي بين و فردي بين ارتباطات  
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  :مشتري هايسازمان براي ازيـمج وزشـآم دازيـانراه اصلي ايـزايـم

 انساني منابع بهسازي و آموزش هايهزينه كاهش 

 سازماني هايآموزش اثربخشي و كيفيت بهبود 

 انساني منابع ايحرفه و فردي توانمندسازي 

 شايسته مديران جديد نسل يشبكه ايجاد و پروري جانشين 

 هانظارت دقيق و هدفمند بر فرآيند و خروجي آموزش 

 بودن ارتباط بين فردي و بين گروهي وسيع، هدفمند و شفاف 

 اناي و تسهيم دانش در سازمايجاد و تقويت فرهنگ يادگيري حرفه 

 سازمان مختلف سطوح در سريع و صحيح گيريتصميم قابليت افزايش 

 ايجاد مرجعي براي ثبت، گردش و انتقال دانش سازماني در طول عمر سازمان 

 هافرصت دادن دست از احتمال كاهش 

 هاي آموزشيتر فعاليتتر و انعطاف پذيرتر، آسانتر، دقيقريزي و برگزاري شخصيبرنامه 

  

 سامانه آموزش مجازي گام الكترونيك امكانات اصليبرخي از 

  و ...) هاتيفعالثبت نام، گزارش از  يهاها (تعريف سطوح كاربري، تنوع شيوهو دوره كاربرانمديريت آسان 

  محتواي تعاملي بر اساس استانداردScorm 

 اشكال، وبينار، جلسات آموزشي مجازي)هاي رفع برگزاري كالس مجازي و امكان ضبط و آرشيو آن (برگزاري زنده كالس 

 طراحي جذاب و كاربري آسان 

 ) ينهاي با پهناي باند پايمحيط طراحي و توليد محتواي الكترونيكي خاص منظوره جهت استفاده درسازگار با اينترنت كشور( 

  ها، دستاوردها و ...)شامل مشخصات فردي، پيام(حساب شخصي كاربران 

  اختصاصيپشتيباني آموزشي 

 رصد وضعيت تكميل دوره و درصد پيشرفت فرد 

 (راهنماي برخط) منابع تكميلي 

 افزارنرم از استفاده در كاربران توانايي افزايش و تمرين جهت افزارنرم شده سازيشبيه و تعاملي هايمحيط از استفاده 

 آزمون نهايي دوره) خودآزماييها (يابيشارز انواع ، 
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  هاي آموزشي كاربرفعاليتارائه بازخورد بر 

 تقويم آموزشي 

 تاالر گفتگو 

 به اشتراك گذاري فايل و پوشه 

 واژه نامه 

 بانك سواالت 

  از طريق موبايل كالس مجازيشركت در  

 هاي آنالين و ارائه همزمان گواهينامه معتبر الكترونيكيبرگزاري آزمون  

 هاي كاهش حجم و افزايش كيفيت محتويبكارگيري تكنيك  

 روز و اساتيد كارآزمودهمنابع ب  

 متصل به درگاه بانك جهت پرداخت آنالين 

 متصل به سامانه وب سرويس پيام كوتاه 

 امكان ثبت نام انبوه كاربران 

 كاربران هويت احراز مكانيزم وجود 

 ايحضور و ارتباط مستمر با استاد و همدوره 

 ارائه برنامه مطالعاتي به كاربر توسط استاد 

  مرورگرهاي مختلفپشتيباني از 

 نظرسنجي 

 

  پشتوانه علمي سامانه آموزش مجازي گام الكترونيك

  سامانه برتر آموزش مجازي در سطح جهاني 20مطالعه و بررسي بيش از 

 طراحي سامانه مديريت يادگيري و پشتيبانيهاي توليد محتوان در زمينهاارتباط با سه مجموعه باسابقه و خالق از متخصص ، 

 70،696،570سايت آموزشي،  83،008(مورد استفاده  "مودل"ركاربرترين نرم افزار مديريت يادگيري در جهان استفاده از پ 

 ميالدي) 2013ميليون مدرس در سراسر جهان در سال  1,2ميليون درس مورد استفاده بيش از  7,5بيش از اربر، ك

 1392الكترونيكي (سازمان فناوري اطالعات ارتباطات، هاي توليد محتواي منطبق با استاندارد سند الزامات و چارچوب( 
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  طراحي آموزشي  (الگوهاي آموزش الكترونيكي راهبردهاي آخرينمنطبق باADDIE ،Assure ، رايگلوث و مريل( 

 و يادگيرنده محوري گرايي آموزشياستفاده از رويكرد سازنده 

 اي ماير تهيه محتواي الكترونيكي براساس اصول چندرسانه(Mayer) 

 گيري اجتماعي، نظريه انگيزش وروانشناسي تربيتي (نظريه يادگيري، نظريه ياد هاينظريه با همسو…( 

  سازمان در سطح كشور توسط گام الكترونيك 500افزار به بيش از سال آموزش تلفيقي نرم 15برخاسته از تجربه 

 موضوعين تكنولوژي آموزشي، نرم افزار و كارشناسان اتحت نظارت متخصص 

 ايجاد بانك اطالعاتي از تحقيقات انجام شده و حفظ ارتباط با منابع علمي 

 هاتعامل با مجامع علمي از قبيل دانشگاه 


