آموزش مجازي
 31ػال پیؾ تَد کِ تا تِ ثوش ًـؼتي پشٍطُ ی داًـجَییِ  CDهالتی هذیای آهَصؽ ًشم افضاس ،SoundForge
ٍسٍد داًـگاُ صذا ٍ ػیوا (داًـکذُ آى هَقع) تِ سٍؽ ّای ًَیي آهَصؿی تا تْشُ گیشی اص فٌاٍسی اطالعات
عوالً کلیذ خَسد .حوایت هعاًٍت ٍقت آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ػاصهاى ٍ سیاػت آى هَقع داًـکذُ صذا ٍ ػیوا
جٌاب آقای دکتش علی عؼکشی (سیاػت فعلی ػاصهاى صذا ٍ ػیوا) اص ایي پشٍطُ ٍ تکلیف ایـاى تِ اداهِ ایي
سًٍذ تا تَهی ػاصی فشایٌذّای آهَصؽ هجاصی ،تاعث ؿذ تا ایي کاس ،صهیي ًواًذ ٍ ّشچٌذ تا فشاص ٍ ًـیة
تؼیاس ،اداهِ یاتذ.

پغ اص آى ،ایي فشایٌذ تا دسگیش کشدى ّیأت علوی داًـگاُ دس هقَلِ فشهت ّای الکتشًٍیکی هحتَای
آهَصؿی تا تشگضاسی کاسگاُ آهَصؿی دس ایي صهیٌِ اداهِ یافت ٍ تا تَلیذ دٍ هحتَای الکتشًٍیکی جاهع دٍ دسع
(ؿاهل  31جلؼِ  2ػاعتِ تا اػتاًذاسد  SCORMیکی تخصصی ٍ دیگشی عوَهی) تِ ثوش سػیذ .دس هشحلِ ای
دیگش ٍ طی یک فشایٌذ جاهع ،تواهی تـکل ّای حقیقی ٍ حقَقی فعال دس صهیٌِ آهَصؽ هجاصی دس ػشاػش
کـَس ؿٌاػایی ؿذُ ٍ تا تک تک آًْا تواع حاصل ؿذ تا اص آًْا تشای ؿشکت دس فشایٌذ اًتخاب تـکل تشتش
تشای طشاحی ٍ پیادُ ػاصی هکاًیضم آهَصؽ هجاصی داًـگاُ صذا ٍ ػیوا دعَت تعول آیذ .ایي هشاحل اًجام ؿذ
ٍ ًْایتاً اص تیي  22تـکل ؿٌاػایی ؿذُ 4 ،ؿشکت تا تَجِ تِ هعیاسّا ٍ هالک ّای ّیأت خثشگاى ،اًتخاب ؿذًذ.
ًتیجِ هْن ایي فشایٌذ آى تَد کِ تشتشیي ّای ًفشات ،ؿشکت ّا ،ػیؼتن ّا ٍ صیشػاخت ّا دس تواهی حَصُ ّای
آهَصؽ هجاصی ،ؿٌاػایی ٍ هـخصات آًْا ثثت ٍ ضثط ؿذًْ .ایتاً دس تخؾ عولی ،فشایٌذی ؿاهل:
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طشاحی دٍسُ کَتاُ هذت هجاصی فیلوٌاهِ ًَیؼی ٍ اخز هجَص تشگضاسی تصَست هجاصی اص ٍصاست

علَم،
 -2طشاحی ،تْیِ ٍ پیادُ ػاصی ػاهاًِ آهَصؽ هجاصی داًـگاُ ٍ
 -1اجشای پایلَت دٍسُ کَتاُ هذت هجاصی؛
صَست گشفت کِ ًتایج آى تاعث هـخص ؿذى کوثَدّا ٍ ًقصاى ّای فشایٌذّا ؿذ ٍ هعلَم ؿذ کِ کذام
فشایٌذّا ،هاطٍل ّا ٍ اهکاًات اػت کِ هی تایؼت حفظ ؿَد ،کذاهیک حزف ؿَد ٍ کذام یک تقَیت ؿَد.

ایٌک تا عٌایت تِ تأکیذ هقام هعظن سّثشی دس «تشًاهِ سیضی ،سعایت ساّثشدّای کالى ،جزب ٍ تشتیت
ًیشٍّای اًقالتی ٍ کاسآهذ ٍ حضَس هؤثش دس فضای هجاصی» خطاب تِ سیاػت هحتشم ػاصهاى صذا ٍ ػیوا ٍ ًیض
پیشٍ اتالغ «تاصًگشی دس سؿتِ ّای داًـگاُ ٍ ایجاد سؿتِ ّای کاستشدی هحَس ٍ هجاصی» دس حکن سیاػت هحتشم
داًـگاُ ٍ ّوچٌیي تٌاتش تأکیذ سیاػت هحتشم داًـگاُ هثٌی تش ایجاد ٍ گؼتشؽ هکاًیضم آهَصؽ هجاصی ،تخؾ
آهَصؽ هجاصی داًـگاُ صذا ٍ ػیوا تا ّوکاسی ٍاحذ فٌی ٍ اًفَسهاتیک تش آى اػت تا تِ پـتَاًِ ػشهایِ
اًؼاًی ،اهکاًات ٍ تجشتِ ریقیوت دس ایي صهیٌِ ٍ حوایت قاطعاًِ سیاػت داًـگاُ ،تا تصَیة طشح جاهع
فاصتٌذی اجشای هکاًیضم آهَصؽ هجاصی ٍ دس اداهِ فاص پایلَت ،طی ػال ّای آتی تِ ػاهاًِ ٍ هکاًیضم جاهع تیي
الوللی آهَصؽ هجاصی داًـگاُ صذا ٍ ػیواً ،ائل آیذ( .اى ؿاءاهلل)

