باسمهتعالي

رويداد ميز تکنولوژی برای آموزشهای الکترونيکي

فرم بررسی و ارزیابی محصول/خدمت
به منظور امکان سنجي معرفي و ارزيابي دقيق محصول توسط مخاطبان لطفاً با دقت و جزئيات کامل به سواالت زير پاسخ دهيد:
الف .اطالعات عمومی
 .1نام شرکت:

آکادمی یاسان

 .2در کدام بخش از اکو سيستم يادگيری الکترونيکي شما فعاليت برجسته تر داريد؟
سامانه مديريت آموزش و محتوا LCMS

بسترکالس همزمان

توليد محتوای آموزشي

دورههای آموزشي

☐ تجهيزات سخت افزاری

زيرساخت سختافزاری و شبکه
مشاورههای فني سختافزاری و نرمافزاری

مشاورههای آموزشي و پداگوژيك
☐ اشتغال
 .3نام محصول يا خدمت:

☐ غيره ،نام ببريد.................:

کلوب کدنويسي آکادمي ياسان
☐طراحي ☐ ،نمونه آزمايشي ☐ ،تست و ارزيابي ☐ ،تجاریسازی،

 .4محصول در چه مرحله ای قرار دارد؟

دانشآموز ☐ ،معلم/استاد،

 .5بهره بردار مستقيم:

☐ دانشجو،

 .6کاربران فعلي:

☐ کمتر از ،100

موسسه آموزشي ☐ ،ديگران ،نام ببريد .........................

کمتر از  ☐ ،1000کمتر از  ☐ ،10000کمتر از  ☐ ،100000بيشتر از 100000

 .7برآورد شما از حوزه مخاطبين و تعداد کاربران در سه سال آينده چيست؟
 7000نفر
 .8سابقه راه اندازی محصول /خدمت:

توليد انبوه

از سال 97

 .9سابقه تاسيس شرکت:
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از سال 92

 .10مشخصات کلي محصول يا خدمت :ويژگي برجسته اين محصول و وجه تمايز آن به محصوالت مشابه( :حداکثر  150کلمه)
آموزش انالين برنامه نويسي با استفاده از روش معکوس ،برخالف دانشگاه و مدرسه که مخاطبين در فرآيند يادگيری منفعل هستند در
آکادمي ياسان بچه ها قبل ازکالس هفتگي مطالب را ياد ميگيرند و در جلسه انالين رفع اشکال و مرور انجام مي شود ،از طريق اين روش
درگيری مخاطبين با محتوای آموزشي بيشتر مي شود و فرآيند آموزشي عميق تر و با دوام تر خواهد بود؛ تفاوت ديگر در سيستم
آموزشي است که به صورت تلفيقي_( _blendedهم انالين و هم حضوری) انجام ميگيرد که آموزش را لذتبخش تر و دلنشين تر
خواهد کرد.
 .11جهت آشنايي بيشتر با فعاليتهای مرتبط با اکوسيستم يادگيری الکترونيکي شرکت شما کداميك از موارد زير ارسال ميگردد؟
کاتالوگ معرفي

کليپ معرفي

 .12آيا امکان استفاده از محصول يا خدمات شما بطور آزمايشي وجود دارد؟

لينك معرفي
بله ☐ ،خير

اگر بله ،لينك دسترسي/https://yasnet.yasanacademy.ir :
 .13با کدام دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي همکاری يا ارائه خدمات داريد؟ (نام مؤسسه ،محصول ارائه شده و مدت همکاری را بنويسيد).
مجتمع آموزشي شهيد دانش ،مجتمع آموزشي تزکيه  ،1مجتمع آموزشي تزکيه  ،2مدرسه مهر تابان ،مجتمع آموزشي سراج ،مدرسه راه
کرامت ،مجتمع آموزشي ستوده و ...
بلي ☐ ،خير

 .14آيا محصول در بازار بينالمللي هم عرضه شده است؟

اگر بله ،کشورها و تعداد مخاطب ذکر شود :اسپانيا-کانادا-امارات-ترکيه – حدود  30نفر
بلي ☐ ،خير

 .15آيا امکان پوشش خارج از کشور و بازار بينالمللي را دارد؟
 .16نحوه خدمات پس از فروش محصول و دوره گارانتي آن چگونه است؟

يك هفته عضويت آزمايشي و آشنايي با ساختار و سيستم آموزشي ياسان به تمامي دانش آموزان به طور رايگان داده مي شود همچنين
کنترل کيفيت ارتباط با خانواده ها و رضايت آن ها نسبت به عملکرد مربيان و فرزندانشان در طول دوره آموزش ،از پروژه های جاری در
آکادمي ياسان است.
 .17هزينه و طرح فروش محصول به چه روشي است؟
به صورت ماهانه خواهد بود و از دانش آموزان حق عضويت در کلوب کد نويسي گرفته مي شود
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سواالت تخصصی
 .1اين محصول /خدمت پاسخگوی چه چالشي در حوزه يادگيری الکترونيکي است؟
الف .بيان چالش (حداکثر  100کلمه)
عدم شکل گيری صحيح تعامالت اجتماعي ،دسترسي سخت دانش آموز به منابع دانش جهت دريافت پاسخ سواالت و ابهامات ،کاهش انگيزه
يادگيرندگان برای انجام فعاليت های آموزشي به تدريج و در مرور زمان ،ارزيابي مهارت های نرم دانش آموزان ،بخشي از چالش های سيستم
های آموزشي در حوزه يادگيری الکترونيکي است.
ب .راهکار محصول شما برای اين چالش (حداکثر  150کلمه)
در آکادمي ياسان راهکارهای زير برای پاسخ به چالش های فوق پياده سازی شده است:
 -1طراحي مدل  4سطحي تقويت تعامالت اجتماعي در فضای آموزشي ترکيبي
 -2استفاده از روش های يادگيری معکوس و طراحي محتوای آموزشي جذاب و تعاملي ،استفاده از تاالرهای گفتگوی آنالين و
پياده سازی سيستم هدايت و تسهيلگری برا پاسخ به نيازها و سواالت آموزشي دانش آموزان
 -3پياده سازی سيستم های بازی وار سازی در سامانه های آموزش آنالين و پياده سازی سناريوهای انگيزشي در بستر بازی های
آنالين برای تقويت انگيزه دانش آموزان
 -4استفاده از ابزارهای ارزيابي موجود در بستر سامانه های آموزش آنالين
 .2محدوديتهای راه اندازی و پياده سازی( :حداکثر  150کلمه)
پياده سازی زيرساخت های فناورانه الزم برای برقراری ارتباط با کيفيت آنالين ،طراحي و پياده سازی سامانه های تحليل و گزارش دهي در
رابطه با فعاليت های اجتماعي و آموزش دانش آموزان بر بستر فضای مجازی ،جذب مربي و آموزش و توانمندسازی مربيان برای هدايت دانش
آموزان از محدوديت های قابل ذکر مي باشد که راه حل های مناسبي برای هر کدام از آنها ارائه شده و در حال اجراء مي باشد.
 .3چه نيازهايي برای توسعه فعاليتهای خود داريد؟
جذب مربيان دلسوز و با انگيزه ی معلمي باال و اطالع رساني به خانواده های دانش آموزان از طريق آشنايي با فعاليت های آکادمي ياسان مي
تواند به توسعه فعاليت های ياسان در سراسر دنيا کمك کند.
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