به نام خداوند بخشنده مهربان

شرکت فناوری اطالعات رستانوین رایا
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مقدمه:

جم
سط
چش
علم
م اندا ز هوری اسالمی اریان کسب جای گاه اول اقتصادی ،ی و فناوری رد ح منطقه

چش
را رد نظر گرفته است  .م اندا ز فوق با بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات زمینه
استفاده از فرصت اهی زیادی ربای شتاب دهی هب تحول بنیادین رد نظام جمهوری اسالمی را
فراهم می نماید .فناوری اطالعات و ارتباطات با تکیه رب تولید ،اشاهع و رپدازش اطالعات ،

کم
م
تح چش
دسترسی هم گان رد ترین زمان مکن و با حدا قل هزینه اه می تواند راه مناسبی ربای قق م

اندا ز فوق باشد

رستانوین رایا شرکتی رد حوزه فناوری اطالعات می باشد که با انم و ربند تجاری رایاردس
فعالیت می نماید.
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یخ
ی
ش
چ
ک
ن
اتر ه ر ت رستا و ن رایا
(رایاردس)
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معرفی
شرکت رستا نوین رایا با نام تجاری رایادرس فعالیت خود را در سال  2931با هدف توسعه فناوری اطالعات
آموزشی آغاز نموده و با شماره ثبت  443994در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت گردیده است .و در این
مدت تماما در زمینه های آموزشی و زیر ساخت های آموزشی فعالیت خود را قرار داده است.
توانایی های شرکت
شرکت فناوری اطالعات رایادرس فعالیت خود را بر مبنای آموزش قرار داده و در خصوص تهیه سامانه های
آموزشی ساختار یافته و تعاملی دارای تجربیات بسیار زیادی می باشد که دارای وجه تمایز های بسیاری با
دیگر شرکت های رقیب می باشد که بخش های زیر اصلی ترین فعالیت های شرکت فناوری اطالعات می
باشد :
 -1تولید محتواهای الکترونیکی و دیجیتال آموزشی (عمومی و تخصصی)
 -2تولید نرم افزارهای آموزشی ( ،lmsسامانه ،اپلیکیشن و )...
 -3ارائه زیر ساخت های دوره آموزشی الکترونیکی ( آنالین و آفالین )
 -4ارائه زیر ساخت کالس های آموزشی درسی ( دانشگاه ،آموزشگاه ،مدرسه)
 -5برگزاری وبینار و کنفرانس بر خط
 -6برگزاری آزمون های الکترونیکی به صورت محدود و نامحدود
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ی
رنم افزار اهی تولید شده شرکت رستانو ن
رایا
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 -2نرم افزار سامانه  emisشامل بخش های مختلف سیستمی ثبت نام ،آزمون ،آموزش  ،برگزاری
دوره های آموزش انالین و افالین و ...
 -1برد الکترونیکی تولید محتوای آموزشی در محیط ویندوز
 -9نرم افزار سامانه مدیریت یادگیری  lmsمبتنی بر  co lerningدارای سیستم نمرده و امتیاز دهی
بر اساس استاندار xapi
 -4نرم افزار « مدرسه من» شامل  1سامانه مدیریت یاددهی  tmsو مدیریت آموزشی  emsویژه
آموزش مدرسه ای
 -9نرم افزار دانشگاه من شامل  1سامانه مدیریت یاددهی  tmsو مدیریت آموزشی  emsویژه آموزش
دانشگاهی
 -6نرم افزار آموزشکده شامل  4سامانه مدیریت آموزشگاهی  ، amsمدیریت آموزشی  ، emsاطالعات
مدیریت آموزشی  emisو مدیریت یاددهی  tmsو امکان اتصال به سامانه مدیریت یادگیری lms
ویژه آموزش های کوتاه مدت
 -7پایگاه اینترنتی  elmsموسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی شامل 1
سامانه مدیریت یاددهی  tmsو مدیریت آموزشی ems
 -8پایگاه اینترنتی موسسه رشد دانش آموزان مناطق محروم شامل  1سامانه مدیریت یاددهی  tmsو
مدیریت آموزشی ems
 -3پایگاه اینترنتی سازمان آموش بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس شامل  9سامانه،ams
lms ،tms
 -21پایگاه اینترنتی  7مدرسه شامل سامانه های lms ،tms ،ams
 -22پایگاه اینترنتی مدرسه آماده شامل سامانه گرداوری تحلیل اطالعات ایمنی مدرسه و  1سامانه
 emisو lms
 -21پایگاه اینترنتی به تاب شامل  1سامانه  emisو lms
 -29نرم افراز بر خط حل سناریو
 -24نرم افزار آزمون ساز و آزمون گیر بر اساس خواندن پاسخانه تستی و کتبی
 -29طراحی و تولید اپلیکیشن های آموزشی
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تولید محتوا در دو بخش تخصصی و عمومی میباشد که میبایست با توجه به نیاز مخاطبان آن تهیه و تولید
گردد که این امر با برنامهریزی و استفاده از اساتید خبره و با تجربه صورت خواهد گرفت.
مهمترین اهداف توسعه و تولید محتوای الکترونیکی به شرح ذیل عنوان میگردد:
 .2ارتباط با مخاطب و هدف قراردادن آن
 .1ایجاد زمینه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندیاددهی -یادگیری

 .9ایجاد فضاهای فکری و ارتباطی با ذهن و توسعه توانمندیهای مخاطبان در بهرهگیری از محتوای الکترونیکی.

اصوال در هر دوره آموزشی ،این محتوای کامل و با معنی آن است که میتواند با در اختیار گرفتن آن توسط
مخاطب از روشها و تصمیماتی که مولف در این زمینه به کار گرفته به خوبی استفاده نماید و در هر مقطعی
بهره الزم از آن را ببرد .رایادرس در جهت تولید محتوا و با هدف بهرهگیری مخاطبان از محتوای الکترونیکی
تولید شده ،از شیوه  SPLیا همان آموزش خود-آهنگ ( )Self Paced Learningبهره میبرد که این
نوع تولید محتوا مبتنی بر خودیادگیری است و کامالً بومی و در اختیار این موسسه میباشد.
استانداردهای محتوای آموزشی
الف :در بعد فرآیند یادگیری

تولید محتوا در بعد فرآیند یادگیری به شیوه چندرسانهای صورت میگیرد که مبتنی بر  SPLیا همان
آموزش خود-آهنگ ( )Self Paced Learningاست .به عبارتی دیگر تولید محتوا در روشهای مورد
استفاده رایادرس عالوه بر روشهای سنتی از قبیل متن و تکست مبتنی بر استفاده از ابزارهای صوتی و
تصویری پیشرفته است .بنابراین یاددهنده امکان استفاده از انواع ابزارهای آموزش و یادگیری از قبیل
انیمیشن ،موشن گرافیک ،اسالید شو و  ...را دارد.
ب :در بعد اثربخشی یادگیری

روش مورد استفاده مبتنی بر درگیر نمودن بیشتر حواس (هم بصورت کمی و هم کیفی) در یادگیری و
برانگیختن حافظه تصویری بلندمدت در یادگیرنده است .یقینا درگیری بیشتر حواس پنج گانه با مسائل
آموزشی بازدهی بیشتری نیز میتواند در پی داشته باشد .بنابراین در این بخش باید سعی شده است که
روش مورد استفاده بیشترین کارآیی و بهترین بازدهی را در پی داشته باشد .شیوه طراحی صفحات رایابردی
و استفاده از ابزارهای الزم با توجه به مقتضیات محتوای مورد نظر ،با استفاده از شیوههای مدرن و به روز
علم مدیریت آموزشی طراحی شده است.
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 -2محتواهای آموزشی:
محتواهای آموزشی براساس سرفصل و طرح درس در نظر گرفته شده (تخصصی و عمومی) مولف به شرح
زیر تولید میشوند:
 شامل فیلم ،فایلهای متنی و یا تصویری میباشند. محتواها بر اساس استاندارد آموزشی و حداکثر در مدت زمان  11دقیقه ای تولید میشوند. -3روشهای تولید محتوای آموزشی دوره
همانطور که اشاره شد ،رایادرس برای تولید محتواهای آموزشی از ابزارها و روشهای به روز استفاده میکند
و حق انتشار نرمافزارها را نیز به صورت انحصاری در اختیار دارد .ابزارهای موجود به شیوههای متفاوت
قابلیت تولید محتوای آموزشی و فیلمهای آموزشی را دارند که در ادامه متداول ترین روشهای مورد استفاده
ارائه شده اند.
 فیلم برداری استودیو
 فیلم برداری در مکانهای مختلف
 روش ترکیبی ()hybrid
 روش رایابرد
 تصویربرداری از نرمافزار
 تصویربرداری کتاب
 پرده سبز
 پاورپوینت
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ت
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تولید ساماهن و یبا ی و زریساخت فضای
ربگزاری دورهاهی آموزشی
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مقدمه:
یکی از مهمترین الزمههای آموزش الکترونیکی دارا بودن زیرساخت برگزاری آموزش الکترونیکی است.
رایادرس در برگزاری دورههای آموزشی از فضای نرمافزاری  LMSاستفاده مینماید که این نرمافزار کامال
بومی بوده و توسط برنامه نویسان و متخصصان امر آموزش تدوین و برنامهریزی شده که هر روز با توجه به
نظرات مثبت کاربران در حال به روز شدن میباشد .این نرمافزار قابلیتهای بسیار زیادی دارد که مهمترین
آن گزارش دهی ،برگزاری آزمون و دسترسی دادن به افراد ذیصالح جهت نظارت روند برگزاری دورههای
آموزشی میباشد.

معرفی LMS
آموزش الکترونیکی بدون داشتن یک سامانه آنالین معنا ندارد LMS ،که از سرواژههای عبارت Learning
 Management Systemگرفته شده است به معنی «سامانه مدیریت یادگیری» است .آدرس سامانه
مدیریت یادگیری رایادرس  lms.rayadars.comمیباشد .این سامانه با توجه به در اختیار داشتن
سرورهای قوی ،قابلیت و توانمندی در خصوص شرکت فراگیران تا حداکثر  9میلیون نفر در یک زمان را
دارد و تاکنون موفق به برگزاری دوره آموزشی با جمعیت  811هزار نفر شده است که مهمترین مزیت آن به
شرح زیر میباشد:
فرآیند محوری
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سامانههای مدیریت یادگیری بر مبنای آموزش فرآیندی بنا شده اند که میبایست حتما محتوای غنی و
سرشار از مخاطب محوری برای آن در نظر گرفته شده باشد .رایادرس نیز به تبع از استانداردهای جهانی،
روشهای نوینی را در حوزه کار خود به کار گرفته است که بتواند آموزش فرآیندمحور را به صورت جامع
اجرا نماید .در این سامانه زمینههای فرآیند یاددهی و یادگیری برای فراگیران مهیا شده است .روش مورد
استفاده رایادرس بدین شکل است که فراگیران در زمان برنامهریزی شده امکان ورود به سامانه و رویت
جلسات آموزشی و بازشده در سامانه را بر اساس برنامه زمانی اعالم شده خواهند داشت .با امکان دسترسی
برای هر جلسه ،فراگیران میتوانند در مورد محتوای همان جلسه با مدرسان و همچنین سایر فراگیران تعامل
و تبادل نظر داشته باشند .بخشی از امتیاز نهایی که فراگیران از دوره دریافت خواهند کرد ،مربوط به
فعالیتهای آنان در طول دوره خواهد بود .بنابراین فراگیران از همان ابتدای شروع دوره امکان دسترسی به
تمامی محتوای آموزشی را نخواهند داشت ،بلکه در حین زمان اعالم شده و به ترتیب جلسات در دسترس
قرار خواهند گرفت و فراگیران بعد از رویت محتوای آموزشی و همچنین رفع اشکاالت پیش آمده امکان
دسترسی به جلسه بعد را خواهند داشت.
در دورههای آموزشی مالک کسب امتیاز فعالیت در کلیه بخشهای سامانه میباشد و در نهایت اخذ آزمون
در مرکز آزمون که مجموع این موارد میتواند نشانگر موفقیت فراگیر در دوره آموزش میباشد.
ویژگی های کلی بسته آموزشی:
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بستر ارائه

محتوای
متخصص-پایه
()SME

محتوای تعاملی
()Intractive

فعالیت های
غیرتعاملی

سنجش
(یکی از دوحالت)

گزارش عملکرد
و فعالیت فراگیر

• برنامه کاربردی در شبکه اینترنت قابل استفاده در تمام دستگاه های الکترونیکی
دارای مرورگر اینترنت

• فیلم های آموزشی تصویرسازی شده با برد الکترونیکی ویژه تولید فیلم

• پرسش و پاسخ
• بحث و گفتگو
• بازخورد

• خودآزمایی و آزمون های یادگیری مرحله ای (در سه یا چهار مرحله)
• تکلیف های فردی یا گروهی (به انتخاب برگزارکننده)

• بصورت حضوری-الکترونیکی در بستر آزمون نظارت شده بسته آموزشی
• بصورت حضوری-کتبی

• کارنامه فعالیت فراگیر براساس استاندارد  xAPIو امتیازهای کسب شده
• کارنامه عملکرد فراگیر براساس بودجه بندی نمره
• شاخص فعالیت عملکردی ()SAAP

نحوه بهره برداری از بسته آموزشی
با توجه به تنوع بسترها و نرم افزارهای مدیریت آموزشی کارکنان در دستگاه های مختلف شیوه های زیر به
منظور اتصال سامانههای مدیریت آموزشی دستگاهها و دسترسی فراگیران به بسته آموزشی ،پیش بینی شده
است.
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وب سرویس
اتصال

• در این شیوه فراگیر با شناسه تعریف شده توسط نرم افزار مدیریت آموزشی به
محتوا دسترسی پیدا می کند و توسط بسته آموزشی از طریق وب سرویس
اعتبارسنجی می شود و در نهایت گزارش فعالیت و عملکرد هر فراگیر هم،
بصورت وبسرویس از طریق همین شناسه قابل استعالم می باشد.

آدرس
اتصال
(همراه با
شناسه)

• در این شیوه فراگیر از طریق لینک تولید شده توسط نرم افزار مدیریت آموزشی
و با یک شناسه تعیین شده در پارامترهای آدرس به بسته آموزشی دسترسی
پیدا می کند و در نهایت از طریق همین شناسه گزارش فعالیت و عملکرد
فراگیر بصورت وبسرویس و یا بصورت فایل اکسل در دسترس می باشد.

آدرس
اتصال
(بدون
شناسه)

• در این شیوه شناسه توسط بسته آموزش الکترونیکی تولید و درج می شود و از
طریق یک پارامتر توافقی گزارش فعالیت و عملکرد فراگیر قابل ارائه خواهد
بود.

فایل لیست
فراگیران

• در این روش لیست فراگیران بصورت فایل اکسل و با پارامترهای مدنظر
دستگاه در نرم افزار بسته آموزشی بارگذاری خواهد شد و فراگیران از طریق
شناسه ایجاد شده برای آنها می توانند به بسته آموزشی دسترسی یابند و
گزارش عملکرد و فعالیت آنها از طریق همین شناسه بصورت فایل اکسل ارائه
خواهد شد.
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سازمانهایی که با رایادرس همکاری داشته اند
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اعتبارنامه و مجوزهای کسب شده:
مجوزهای کسب شده رایادرس

رایادرس با توجه به تخصص و توانایی که در عرصه فناوری و تکنولوژی دارد مجوزهای الزم در خصوص
تولید محتوا و ارائه زیرساخت آموزش الکترونیکی فراهم نموده است.
 مجوز تولید و نشر محتوای الکترونیکی آموزش و آزمون در فضای وب کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
 مجوز گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت شرکتهای انفورماتیکی
 مجوز گواهی تایید نرمافزار«سامانه مدیریت یادگیری» از سازمان برنامه و بودجه کشور
 مجوز گواهی تولید نرم افزار تولید محتوای آموزشی «آموزش نوین رایا» از سازمان برنامه و بودجه
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