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وزارت آموزش و پرورش

معرفی بسترهای آموزشی )پلتفرم ( 

مناسب آموزش مجازی 

به قلم:

 دکتر اشرف السادات شکرباغانی
 دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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مقدمه
با توجه به اپیدمی و شیوع سریع بیماری کرونا و اتخاذ تصمیم آموزش مجازی دانش آموزان توسط افراد ذی 
صالح، معلمان برای آموزش در این دوران نیازمند بستری امن، آسان برای استفاده همگانی و قابل تعمیم برای 
همه دانش آموزان بوده اند. بررسی نشان می دهد که پلتفرم های ایرانی و خارجی جهت آموزش مجازی وجود 
دارند. در این جا با بررسی بسترهای موجود، بهترین پلتفرم سازگار برای استفاده بومی معلمان و دانش آموزان  

معرفی می گردد.
 انواع پلتفرم ) Platform( آموزشی
1- آموزش تحت وب )توسط مرورگرها(

این نوع پلتفرم آموزشی توسط وب سایت ها انجام می شود و نیاز به دانلود برنامه بر روی گوشی موبایل ندارند 
و با سرعت متوسط اینترنت قابل استفاده هستند.

2- آموزش تحت اپلیکیشن
این نوع پلتفرم نیاز به نصب برنامه بر روی گوشی موبایل دارد و قابل دسترس بودن این برنامه ها از مزایای آن 
ها است و معایب آن میزان حافظه ای است که توسط برنامه اشغال می شود و ممکن است برای همه افراد نصب 

آن امکان پذیر نباشد.
3- آموزش تحت ویدیو و محتوای بصری )تلویزیون، ویدیوهای آموزشی و....(

این بستر آموزشی دارای مزایا و معایب خاص خود است. در دسترس بودن برای عموم مردم از مزایای این بستر 
آموزشی است اما معایب آن نبودن فضایی برای بازپخش این آموزش است که اگر هم وجود داشته باشد حجم 

بسیار زیادی دارد و نیاز به اینترنت پرسرعت و حجم مناسب برای دانلود ویدیو است.
نتیجه بررسی های این بخش نشان می دهد بهترین و پرمخاطب ترین بستر آموزشی پلتفرم، آموزش تحت وب 
است که اپلیکیشن هم داشته باشد.در ادامه به معرفی چند پلتفرم آموزش مجازی خارجی و ایرانی از این نوع 

پرداخته می شود.
 انواع پلتفرم )Platform( آموزشی تحت وب

الف - پلتفرم های خارجی:
Academy Of Mine -1

همانطور که از نام آن پیداست، Academy of Mine این امکان را پدید می آورد تا معلمان آکادمی آنالین 
خود را داشته باشند. توسط این پلتفرم به صورت کامل و با یک رابط اداری شگفت انگیز آموزش مجازی اجرا 

می شود.
Course Craft -2

ایجاد آزمون آنالین، ایجاد درس ها و انجمن ها در آن فقط چند دقیقه وقت می برد. مربیان می توانند تخفیف 
و پیشنهادات خود را اجرا کنند. دانش آموزان می توانند با دوستان و مربیان خود همکاری کنند و یک محیط 

آموزشی مجازی بزرگ ایجاد کنند. این پلتفرم ویژگی های تجاری عالی و مناسبی را دارا می باشد.
EdPuzzle-3

توسط این پلتفرمدر وقت صرفه جویی می شود معلمان می توانند به سادگی یک ویدیو را انتخاب و یک سری 
سؤال ایجاد کنند که دانش آموزان باید در یک کلیپ کوتاه به آنها پاسخ دهند و یادگیری آنها را ارزیابی کنند.
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Educadium- 4
 مجموعه ویژگی ها و ابزارهای مختلفی از طراحی دوره گرفته تا انتشار آن را این پلتفرم در اختیار افراد 
قرار می دهد. برای شناخت این پلتفرم معلمان می توانند نسخه آزمایشی آن را بررسی کنند و سپس، بسته 
اشتراک خود را انتخاب کنند. هدف بلند مدت این پلتفرم، کمک به افراد و سازمان های مختلف برای ایجاد 

و مدیریت آموزش آنالین و سودآوری از این طریق می باشد. 
Edmodo -5

این پلتفرم یک شبکه اجتماعی است که معلمان و دانش آموزان را به هم متصل می کند. توسط این پلتفرم، 
معمان می توانند گروه های مشارکتی آنالین ایجاد کنند، مدیریت و تهیه مطالب آموزشی را انجام بدهند، 

ارزشیابی عملکرد دانش آموزان را به سرعت اجرا کنند و با والدین ارتباط برقرار نمایند.
Google Classroom -6

این پلتفرم به معلم ها و دانش آموزان در برقراری ارتباط، صرفه جویی در وقت و سازماندهی کمک می کند. 
همچنین با ابزارهای گوناگون از جمله تدریس با قلم نوری و.. این امکان را فراهم می آورد که معلمان بتوانند 

آموزش، تکالیف، تقویت همکاری و تقویت ارتباطرا راحت تر مدیریت و تولید کنند.
LearnWorlds -7

توسط این پلتفرم محتوای دروس به صورت یادگیری اجتماعی و تعامل بسیار باال تولید می شود. این پلتفرم 
ویژگی های قابل توجهی مثل ابزاری برای ساخت صفحات فروش، شبیه ساز، موتور فروش هوشمند، تجزیه 
و تحلیل پیشرفته و غیره دارد که مطمئنا آن را به یکی از برترین پلتفرم های آموزش مجازی تبدیل کرده 
است. این پلتفرم  برای آموزش آنالین گزینه بسیار خوبی است. اما هزینه ی اشتراک های آن باال است. 

اشتراک های ماهانه آن از 24 دالر در ماه شروع می شود.
Projeqt  -8

معلمان در این پلتفرم می توانند ارائه های چندرسانه ای ایجاد کنند اسالیدهای پویا، نقشه های تعاملی، 
لینک ها، آزمون های آنالین و فیلم ها را قرار دهند.

Ruzuku -9
 برای استفاده از این بستر الزم نیست که مربیان دانش زیادی در زمینه فناوری داشته باشند. در حقیقت، 
این بستر تالش زیادی می کند تا ایجاد و انتشار دوره ها را برای کارشناسان موضوعی آسان تر کند. این 
پلتفرم دارای ویژگی های قابل توجهی از جمله دروازه پرداخت پی پال]2[، ادغام با میل چیمپ]3[، گرفتن 

بک آپ روزانه و غیره می باشد.
Skillshare -10

در این پلتفرم تقریبا هر درسی شامل دو مؤلفه اصلی است: پروژه ویدیویی و کالس. دوره ها از مجموعه ای 
از فیلم های کوچک تشکیل شده است که مدت زمان آن معموالً بین 10 تا 25 دقیقه است. معلمان می 
توانند از طریق طرح شراکتی Skillshare کسب درآمد کنند. مدرسان برتر در این پلتفرم ساالنه 40000 
دالر درآمد دارند. البته، الزم است شرایط خاصی مانند ثبت نام حداقل 25 دانش آموز در هر کالس و غیره 

را داشته باشند. 
 Socrative -11

این پلتفرم به معلمان اجازه می دهد تا تمرینات یا بازی های آموزشی را ایجاد کنند و دانش آموزان 
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بتوانند با استفاده از دستگاه های تلفن همراه از جمله تلفن های هوشمند ، لپ تاپ یا تبلت حل کنند.
 Storybird -12

این پلتفرم قصد دارد مهارت های نوشتن و خواندن را در دانش آموزان از طریق داستان گویی ارتقا بخشد. در 
این پلتفرم معلمان می توانند کتاب های تعاملی و هنری را از طریق یک رابط کاربری ساده و آسان برای استفاده 

آنالین ایجاد کنند.
Teachable -13

این پلتفرم ابزارهای مختلفی برای تولید محتوای الکترونیکی آموزشی مانند اسناد PDF، پاورپوینت و غیره دارد
که برای ایجاد و انتشار دوره هایی که محتوای متنی و ویدیویی دارند قابل استفاده است. در حال حاضر، این 
پلتفرم دارای بیش از 3 میلیون دانش آموز، 7500 مدرس و 20000 دوره است. این ارقام روز به روز بیشتر می 

شوند. مربیان برای دسترسی به این بستر باید به صورت ماهیانه هزینه پرداخت کنند.
Thinkific -14

این پلتفرم یک بستر شگفت انگیز برای 35000 تولید کننده محتوا است که به دنبال برند سازی و فروش دوره 
ها هستند. این پلتفرم مناسب افرادی است که به دنبال رشد سریع مخاطبان خود هستند.

Udemy  -15
این پلتفرم دارای ابزارهای مختلفی برای تولید محتوای الکترونیکی آموزشی مانند اسناد PDF، پاورپوینت و 
غیره است که برای ایجاد و انتشار دوره هایی که محتوای متنی و ویدیویی دارند کاربرد دارد. این پلتفرم، توسط 
مربیان به صورت رایگان مورد استفاده قرار می گیرد اما این پلتفرم با گرفتن 50 درصد از فروش دوره های آن 

ها، درآمد زیادی کسب می کند. بیش از 12 میلیون دانش آموز در دنیا عضو این پلتفرم هستند.
WizIQ  -16

این پلتفرم به ابزارهای زیادی از قبیل اسالید ها، ابزارهای به اشتراک گذاری دسکتاپ، صدا، فیلم و غیره مجهز 
است. استفاده از این پلتفرم در بین سازندگان محتوای آموزشی دوره های دانشگاهی بسیار رایج و محبوب است. 

ایجاد دوره ها و انتشار محتوای آموزشی توسط این پلتفرم در بازار آنالین بسیار آسان است.
ب- پلتفرم های ایرانی:

1- سامانه شاد                 
سامانه شاد که کوتاه شده عبارت سامانه شبکه های اجتماعی دانش آموزان است این امکان را به مدیران و 
معلمان می دهد تا بتوانن آموزش از راه دور دانش آموزان در شبکه های اجتماعی را مدیریت نمایند. دانش 

آموزان برای استفاده از مطالب درسی و آموزشی کالس و مدرسه خود ابتدا باید در سامانه شاد به نشانی:
Shad.medue.ir به احراز هویت خود بپردازند.این سایت به منظور معرفی کانال ها و گروه های هر مدرسه 

در شبکه های اجتماعی ایجاد شده است.
 2- آموزش مجازی آالء          

کالس های درس آالء برای کنکور، دهم، یازدهم و دوازدهم و خدمات تکمیلی از قبیل همایشهای طالیی و 
اردو طالیی؛ در دروس مختلف با هدف توسعه عدالت آموزشی در حوزه کنکور برای تمامی دانش آموزان قابل 
بهره برداری است. معلمان در صورت نیاز میتوانند برای تهیه مطالب آموزشی از سایتهای علمی آموزشی رایگان 

همانند سایتhttp//alaatv. com استفاده کنند.این سایت توسط دانش آموخته های دانشگاه صنعتی 
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شریف به جهت ایجاد عدالت آموزشی تاسیس و اداره می شود.
 3- تخته سفید                      

    این پلتفرم برای اشتراک گذاری ویدئوهای آموزشی راه اندازی شده است. مسئولیت نشر ویدئو ها به صورت 
کامل با کاربران است.

 4- فرادرس                         
طریق  از  ایران  دانشگاهی  الکترونیکی  آموزش  توسعه  هدف  با  که  است  اینترنتی)پلتفرم(  بستر  یک  فرادرس 
اینترنت، دوره های آموزش بسیاری را در اختیار عموم قرار می دهد. دوره های آموزشی آن شامل موضوعات 
مختلفی از هوش مصنوعی تا بسیاری از دروس کالسیک رشته های مهندسی می باشد. فرادرس تاکنون چند 

صد ساعت آموزش رایگان ارائه داده است و بقیه دوره ها آن با هزینه اندکی قابل خریداری هستند.
 توصیه

این تجربیات در زمینه ایجاد و انتشار دوره های آموزش مجازی برای اطالع رسانی به معلمان در راستای آموزش 
مجازی به دانش آموزان در دوران مقابله با بحران کرونا  در میان گذاشته شده است.

امید است با همت و تالش معلمان در زمینه توسعه آموزش آنالین، دانش آموزان این دوران کرونایی را با موفقیت 
طی کنند. 

]1[پلتفرم Platform هر نرمافزار یا سختافزاری است که برای میزبانی یک اپلیکیشن یا سرویس مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال یک 
پلتفرم اپلیکیشن، شامل سخت افزار، یک سیستم عامل و برنامه های هماهنگی است که از مجموعه دستورالعملهایی برای یک پردازنده یا 
ریزپردازنده خاص مورد استفاده قرار میگیرد. در این مورد پلتفرم پایه ای ایجاد می کند که تضمین می کند کد هدف )موضوع( با موفقیت 

اجرا خواهد شد. برای مثال نرم افزار تلگرام و واتساپ یک پلتفرم محسوب می شود.
]2[درگاه پرداخت اینترنتی توسط مستر کارت

]3[ارسال ایمیل به کاربران توسط ایمیل مارکتینگ



گاه مطالعات آموزش و رپورش ژپوهش
نشانی: تهران، خیابان شهیدسپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریم خان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی ، 

پالک 181 ، کد پستی 1584743517، ،تلفن دفتر پژوهشگاه :88843270  نمابر: 88310794  
head@rie.ir : رایانامه رئیس پژوهشگاه

يكي از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از: تولید دانش 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعیت موجود نظام آموزش و 
پرورش و ارتقاء سطح تصمیم سازی/تصمیم گیري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور از 
رهگذر تسهیل فرايند کاربست يافته های پژوهشی. پژوهشگاه در راستاي اين ماموريت، اقدام به 
طراحی و اجرای پژوهش های مورد نیاز آموزش و پرورش کشور و انتشار يافته هاي پژوهشي 
مي نمايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و تربیتی که تصمیم سازان/ تصمیم گیران، مجريان 
آموزش و پرورش کشور، مديران، معلمان مدارس، والدين و ساير گروه های ذيربط هستند، بطور 
فرايند  رهگذر،  اين  از  می رود  امید  و  قرارگرفته  پژوهشی  يافته های  آخرين  در جريان  مستمر 
تصمیم گیری و عمل در تعلیم و تربیت، از کیفیت مناسب تری برخوردار شود. از سوی ديگر، 
اشاعه يافته های پژوهشی، به منزله يكی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربیت 
پژوهش بنیاد، فاصله بین پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمینه گفتگوی موثر بین پژوهشگران 
و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستیابی به فهم مشترک در مورد پديدارهای تربیتی را 

شكل می دهد. 
هدف اين نشريه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي يافته هاي پژوهش های 
بر تصمیم سازي هاي ارکان نظام آموزش و  تاثیر تحقیقات  تسهیل مسیر  ، اساسی و مآالً  مهم 
پرورش کشور و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در اين قالب انتشار می يابد 
انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  خالصه کاربردی مهمترين پژوهش هاي 

است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره اين نشريه و محتوای آن را برای ما ارسال فرمايید. 


