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 داشت   ياد
توساعه  مؤسساه   کتابی که پیش روي داريد به کوشش گروه ياادگیري الكترونیكای  

گاردد کاه    تقاديم اسااتید محترمای مای    آموزشی مدارس هوشمند اطالعات فناوري 
 .  باشند در نظام آموزشی میيادگیري الكترونیكی  مند به توسعه عالقه

محورهاي يكی از  (فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت جهانی شدن،) موضوع کتاب
که شی مدارس هوشمند است آموز اطالعات عمده فعالیت موسسه توسعه فناوري

را به سوي حوزه يادگیري الكترونیكی ريزان  و برنامهاساتید  توجه در حال حاضر
 خود جلب نموده است.

درک صحیح از مشخصات فنای اساتانداردهاي فنااوري آموزشای باراي اسااتید و       
ريزانی که تجربه کمی در حوزه ياادگیري الكترونیكای دارناد بسایار مشاك        برنامه
ر نتیجه مطالعه اين کتااب مای تواناد در آشانايی آناان باا اساتانداردهاي        است. د

يادگیري الكترونیكی بسیار مفید باشد. چارا کاه ايان ايار يكای از بهتارين منااب         
باشد  موجود براي شناخت و درک صحیح از استانداردهاي يادگیري الكترونیكی می

يريت و ابزارهااي  و هرکسی که براي گسترش و توساعه ايان ناوع ياادگیري ، ماد     
ريزي فعالیت دارد، نمی تواند بدون در نظر گرفتن استانداردهاي تعريف شده  برنامه

 براي آن موفقیت چشمگیري در اين عرصه به ارمغان آورد .
هااي   مشای  خط هايی در راستاي اهداف و مشوق حرکت ،چنینآياري اين امید است که 

 مؤسسه درآينده نزديك باشد.
 
 

 نژاد غالمرضا ملک

 آموزشیاطالعات مؤسسه توسعه فناوری مدير 
 مدارس هوشمند
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