
 

 آزش و درن ،ا وزارت

زآ و

 م آزش  و ت 

ي  اره د ي راي



رنام ازنگر  د یطهاآموزش

:تعرف

ر دیرر     قش ا ر  اراز ار وآ جا  یرا

اد  شخ کا  ا حد ر د.یعا ط    ز گر با 

آ  ر  ادیرا  یرا باو دمند،  د ز ار ا.اندر حد

ریر ود   ز ار یطامندو اند او    یف دوآضا

م یاناا دا ت  ط ا د وآ ود.ا  آ د ر مچنیضا

م یاندا تگاوآ  ا  حصی خت قا اشجو ،.اندریط

ادرررزرااامااود آ ر  ک ا ق ا

رآقآرندرارزشخدا.

،طهر هید جشنو قحیطصاربر گیر:

 نجیا(و و  شا ز ار رند  آ تا یرا   )

 د د(تگاوآ  ا مندو م )

 حتو داا  تخا

 ار ر

 ار یا

،طهر هید جشنو حیطورمبرگیر:

 د  یط  وآدا  ار  ستق و    ار یا .ا

و س و ا ا یطوآ یا ا یراریر د.

  ار رد. یز و وآ بر  رد یطریر .

یرا  ها یط

:تعرف

.وربآودتیاتاایرداندعالآر

،طهر هید جشنو قحیطصاربر گیر:



 اگوداد

ریاراز

 ریارو

 وآانی

 ریارعا

 ریامتاا

 وا( و ا برلعاندا-یادر ژاهاآ ا-ب

(.وریاایفیهبونجراد-...ریاا

،طهر هید جشنو بر   ر و حیط مگیر:

 چنارزاحصووآهیرداآرنداریا

تفا،ندوزمرراز، یمط ریر. و  یط

وآ حصوررید.

 و ار دخش  د آ زی اد،، تصا

ا ودید ،ر اریر م ر یط . و یطد

.دریرآوارااگر

 ووآاداتبتنرتفااضاجا

سممدباضاجاکیدریر م ر یط  .و 

یطیراکترکیریر.

 واچنانوکاارندیا،دایر م ر یط .

 ویطیا ریر.

زشیا یط

:تعرف

 آ مم  ا ال دمند  ند ظا یح(اپا  )،را ر ه

،م یأ ضا و  ،و ا  م ط  خشثر،یرره  ار ا

وا(کرم هبو نظو )صمی یرا

،طهر هید جشنو قحیطصاربر گیر:



  یا رمhigh-stake،،اlow-stakeر ا نکور  یکتر ا ذا  

ر ا یط:

 یامیایفیوآضایمأ

 اریرراختوآ

 حیوآ

 ئوا

 یاار

 نجحیوآ

 تباخشار(وآ)

 خشتباسو(وآ)

،طهر هید جشنو حیطوربرمگیر:

 راااادوآ

 را ااتا  یاو   ا ا ردی مرز 

ردا اا

 ایفیخشثرشاشجو

 نجیاوآ

 ارزبر

 دراضااکاادوآ. و یدطربر  ر

یر.

 اویرواند.و رنبرااتدایطحصو

وآرراآنظوتفاهیندرددایطدر

یربر  ر.

 یارآاندوآنوزئرررآند

آموزشیط هبر  رمد

:تعرف



 ا دیرر یط اراوآ بر  رد د حق  نجر  

کپز و وآ د عیی پییاآ یا خت عا  یفی ستمر قا  عا 

کپز و ا وآ ساو  ا شگار.

،طهر هید جشنو قحیطصاربر گیر:

 ارزبر(ژتر)میاوآوکپز

 نجیاتاقادربروآ

 ر،ریاراندقایفیوآوکپز(درغریی)

 برغرییحووآوکپز

 ذکارییرساخثروآوکپز

 اا  ر ا یرغییر بر  رد تا وآ  م 

ننتو  نما ،شا

 قا اکا ا گپیازیضاأیم،شجواو  ناا 

وآ

 کاریاارناه نظو  الیناد ا بر ور

وآ

 در،ضااکاادوآ

 درار

 تقرظاماشجوا

،طهر هید جشنو بر   ر و حیط مگیر:

 درواخوآ

 درضاجارازبراوآوکپز

 ر،اکاریجهیزوآ

 درل

 اشجو امندو

1 Educational Administration



نیککتر یرا یط

:تعرف

ندا عا–نا  ر ا نا  تفا ا دیرار بتن اITتپیشر(

جا ایا  اآ  تفا ا عا تن احتو)گر  ها ، س ر

،طهر هید جشنو قحیطصاربر گیر:

 ئوآرانترتفانااامز(جا ل )اند  ،

ربیاجا را

 ئوآرانترتفانااریامز( تفا LMS)اند ،

ر بیاجا را

  تفا ا وآ نااعیجاعیز

  تفا ا وآ بیاااندایماجا

 وواآئداتفانامر

 یو:وآ ر ر ی ا اد یککتر یرا ر:،ا(رآند ،یح

یا  ر ،عو)دا.

 یو:یعا ی  د زحی  وآ ر ااد  یر و نتر

 د  دا د زر ضو و  .ود

،طهر هید جشنو مبر   ر و حیط گیر:

 ودیواحتوکترکینداستاتود،اتاکترکی،...دتفا

یستوآجا.یط  و حصووآدیر  ر.

 ندا ال نا ا ار  تفا اند ر ا  اندر ر جا

یابک ر بتن(ندارزم یا یا ا)ارزادر

وآ.

2Synchronized
3 Asynchronized
4 Simulation
5 Mobile Learning



 عایا ار  ور را زایاا ریاکترکیدا

یس یط   ور.وو س و  یط ارز یا

وآ ررید.

آموزش محصول وید  ر یط

:تعرف

،وآ حصوو ر   باو ،ز ا ،(media)نا  ،(technology)وآ

کایرا ر وآ ا اد   ختد داد وید  مو

(قیا شاآ)ا جا ر (Business Plan)دا ت  ،.

،طهر هید جشنو قحیطصاربر گیر:

 یوآ

 سپا

 مااپو

 رنفو جیتا یز

 عطا نمانا

 ا ا(جیتا  کیز ا ا  )را ا د ا ا ا ا ا

یاآگا(یککتر  کیز)

 وآ اا بیاوآ و  د(جا  کیز  )

 ز عی(AR)جا عی(VR)

 رووعد–

 ز روآ ا

 وآ ا اا ر

او یکیشپ

 ج

 عا ازوآ تفا یا ا شخیص  ن

6 Material
7 Study Guide
8 Student  text book
9 Applied or Serious Games
10 Academic Games



یو: ز ،د وید حصو ا ه یل اعیا ا. 

،واپتن ثب،نیا  حصو نو  ثب ،عنو کیا رز  حصو ثب ،حصو

 ست نا ا پا  د رز ا کپز و ا شگا د رز  حصو و ا

یدو جو س  ،م ی عتبر رز  پتن ثب ا تر ثب ،نا  حقیقا ،و 

صل ر  بو(کپز جهیز   لی)...اند اعیا عا ،، ظر 

د وند تر.

 یو:ط نز  ا جا از اتیا س  نجر  و م ی   

د ود ود ط   ز.

،طهر هید جشنو مبر   ر و حیط گیر:

 ،تفا  راً  د جا  وذ حصو وید ا ر رند جر  حصو

 یا...دا د با برا حصو.یط ار  وو س و 

ر وند ر  .ا،

 حصوجه زا، مچویکزپز از ًار ارا هدتمداً

اد.

11 Patent
12 Blended


