
LMS  چيست؟  
که زياد با آن برخورد  یيها شويم، يکی از واژه وقتی وارد مبحث آموزش آنالين می

سيستم (به معنای   Learning Management System خمفف کلمات LMS .است  LMSکنيم، می
 .باشد می) مديريت فراگيری

LMS  افزارهای  ممکن است با نرم. افزار مديريت حمتوای سايت است در واقع نوعی نرم
تر  ما برای اينکه راحت. آشنا باشيد  Movable type و Php nuke ی ماننديمديريت حمتوا

گونه  را مديريت کنيم و آن را بروز رسانی کنيم، از اين مان بتوانيم حمتويات سايت
 CMS (Contentافزارهای مديريت حمتوا بطور کلی، اين نرم. گيريم افزارها کمک می نرم

Management System)  شوند ناميده می. 
LMS  اين تفاوت که با. افزارها هستند ای از اين نرم ها نيز گونه CMS  کاربرد عام

های آموزشی  و مديريت سايت اندازی ها برای راه LMS ما از. کاربرد خاص LMS دارد و
ا باشيم، بايد صفحات آن ر دانيد که اگر خبواهيم يک سايت داشته می. کنيم استفاده می
طراحی کنيم و يا با   Dream weaver)و FrontPage مثل(افزارهای طراحی وب  يا با نرم

افزار  اگر يک بار ، يک نرم اما  PHP). و ASP مثل(نويسی حتت وب  های برنامه زبان
به ابزارهای قبلی  مان نصب کنيم، ديگر احتياج چندانی مديريت آموزش روی سايت

يک سايت آموزشی   مهه امکاناتی را که در آموزش معموالافزارهای مديريت نرم. نداريم
  .بايد باشد، دارند

  :LMS ويژگي ٥
خبشد و  ن را سامان ميفراگرياهاي آموزشي   که فعاليتCourseware launching خبش  -١

هاي آموزشي  ان به فعاليتفراگريبوسيله يک ارتباط از طريق رايانه، دستيابي 
آموزش سازمان يافته   CMI اين خبش از سيستم در اصطالحبه . ( سازد را ممکن مي

 .)گويند  مي از طريق کامپيوتر
سازد حمتواي هر دوره را بر  که مدير شبکه را قادر مي  Course Developmentخبش   -٢

 .اساس هر رشته و ترتيب دروس آن معني سازد
ده دارد و آا را در ن را بر عهفراگريانام  که وظيفه ثبت Roster Operationsخبش   -٣

 .کند نويسي مي هاي خمتلف نام دوره
ان را مشخص منوده و روند فراگريکه دروس هر دوره   Assignment Managementخبش   -٤

 .منايد پيشرفت آا را ثبت مي
آوري و مرتب کردن اطالعات را بصورت خودکار  که وظيفه مجع  Data Collection خبش  -۵   
   .عهده دارد بر

. تواند روي آن ساخته شود مي   E-learning زيربنايي است که LMSسيستم مديريت آموزشي 
LMS هاي آموزشي بوده و وظيفه اداره کردن،  يک برنامه کاربردي است که شامل ماده

 .ها در حيطه تشکيالتي وسيع را بر عهده دارد پيگريي و منظم کردن متامي آموزش
و اجياد مهاهنگي بني  )Support(معموال بر محايت  LMSدر يک حميط آموزشي سطح باال، 

اجياد : کند و کاربردهاي خاص آن عبارتند از  ان و مرکز آموزشي مترکز ميفراگري
هاي آموزشي،  ريزي کردن دوره هاي آموزشي، مرتب کردن حمتواي هر دوره، برنامه دوره

، پيگريي و )دي يا گروهيفر(ها ، برقراري ارتباط  ها، ارزيابي مهارت برگزاري دوره
مرتب کردن گزارشات و ... ) و  از جانب اساتيد و مرکز( هاي مهه جانبه  گزارش، محايت

 .... 
  :LMSمزاياي 

 : توانيد مشا می LMS به کمک يک
 :ن مدير سايتاعنو به
عبور جداگانه اختصاص  نام کنيد، به هريک نام کاربری و کلمه  را ثبتفراگريان  -

 . کنيدنيهای آا را تعي دهيد و درس
کنيد، به هريک نام کاربری و کلمه عبور جداگانه اختصاص  ن جديد را ثبتدرسام  -

 .مشخص کنيد های آا را دهيد و کالس
بدانيد هريک  يعنی. نام شده، نظارت داشته باشيد ان ثبتفراگريبر ورود و خروج   -

گذرانده  ها را شده و کدام درساز فراگيران چه زمانی و در چه ساعاتی وارد سايت 
 .است

مشخص کنيد، سطح  ان هر درس رافراگري و مدرسهای خمتلفی ايجاد کنيد،  ها و درس رشته  -
 . کنيدنيان به هر درس را تعيفراگريان و درسدسرتسی م

گيری  ن يا از خود سيستم دريافت کنيد و تصميممدرساهر کالس را از  یيگزارش ا  -
 .يديمنا
 .های سايت را دريافت و حتليل کنيد کلی مهه فعاليت آمار  -



 .راستای آموزش آنالين اجنام آا الزم است و بسياری کارهای ديگر که در  -
 :درسعنوان مه ب
 .های خود را روی اينرتنت قرار دهيد طراحی وب، درس ی بايبدون آشنا  -
 .ا روی سايت قرار دهيدطراحی کنيد و آا ر های مربوط به هر درس را مترين  -
سيستم بطور . های صحيح و غلط را مشخص کنيد های تستی طراحی کنيد و جواب امتحان  -

مهچنين ميزان ، کند و منره آا را مشخص می گيرد تان امتحان می فراگريانآنالين از 
 .شاگردان را شان نسبت به بقيه پيشرفت آا و جايگاه

يعنی بدانيد هريک . نام شده، نظارت داشته باشيد بتن ثفراگريابر ورود و خروج   -
را گذرانده  ها از فراگيران چه زمانی و در چه ساعاتی وارد سايت شده و کدام درس

 .است
 .های آنالين شرکت و تدريس کنيد در کالس  -
 .ن را پاسخ دهيدفراگرياسايت، اشکاالت  های در اجنمن  -
- ...  
 :فراگريعنوان ه ب
  )با توجه به سياست مدير سايت( نام کنيد  تان ثبت های دخلواه کالس در  -
 .های خمتلف دريافت کنيد های موردنظر را با فرمت درس  -
 . روی سايت قرار دهيددرسبازبينی م های مربوط به هر درس را برای مترين  -
 .ان شرکت کنيد فراگري و بقيهدرسهای آنالين با حضور م در کالس  -
 .بگيريد های سايت، اشکاالت خود را مطرح کنيد و جواب در اجنمن  -
- ...  

. های مديريت آموزش است البته اين امکانات، تنها خبشی از امکانات موجود در سيستم
نقاط قوت و ضعفی  هريک نسبت به بقيه. ی مشاهبی ندارنديها نيز کارا مهه سيستم

 .دندار
 :  LMS معيارهاي ارزيابي براي

بطور موفق نيازهاي آموزشي يک مؤسسه را  LMSبر پايه آا يک خصوصياتي که 
 :باشند کند، به شرح زير مي برآورده مي

مهچنني . سيستم بايد بر اساس يک شالوده آموزشي قوي ساخته شود: صالحيت آموزش  -
ن و حمتواي درسي را فراگريا و مدرسانها ي متقابل بني  اين سيستم بايد فعاليت

 .هببود خبشد
حنوه دستيابي، حتويل و . باشد) ادراکي(سيستم بايد کامال حسي : سهولت استفاده  -

مترينات آموزشي بايد با توجه به . آموزشي بايد کامال شفاف باشند ارائه مواد
 .، تنظيم شودفراگرينياز شخص 

زيربناي اين سيستم بايد به آساني قابليت رو به رو شدن با : تناسب و توازن  -
 را داشته فراگريورد افزايش ظرفيت آموزشي و افزايش ظرفيت پذيرش هر دو م

 .باشد
ريزي و  نام، پيگريي، مديريت برنامه هاي ثبت شامل خبشLMS : قابليت اجرايي  -

 .باشد مکانيزم پشتيباني مي
ميزان سرمايه موردنياز براي خريد يک سيستم بايد از نظر : گذاري  ارزش -

نسبت (اشد و مهچنني بايد نيازهاي آموزشي مؤسسه را ب) شدني(اقتصادي، عملي 
 .برآورده کند) به قيمت

هاي  دستيابي به سرمايه)  Random( بايد به طور گزينشي  LMSسيستم  :امنيت  -
وابق سها، اهداف آموزشي، ثبت  سيستم از قبيل حمتوا، خدمات، ارائه دوره

 .را کنرتل منايد... ان و فراگري
 

 بايد موفقيت آموزش آنالين سهم دارد؟ زار مديريت آموزش، چقدر دراف يک نرم و اما
را هم داشته باشيد، بدون  LMS افزار اگر کاراترين نرم.  درصد٢٠گفت در هبرتين حالت 

 LMS يک سايت آموزش آنالين، بدون. حمتوای آموزشی مناسب هيچ موفقيتی خنواهيد داشت
 ولی بدون حمتوای ،موفق باشد اف خودممکن است تا ميزان زيادی در رسيدن به اهد

برای داشنت حمتوای . داشت ترين موفقيتی خنواهد آموزشی مناسب، مطمئن باشيد که کوچک
 .های خاصی الزم است آموزش مناسبی که بتوان حتت وب ارائه کرد، شرايط و مهارت

 


