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نرم افزار مودل: مقدمه

شد ارائه الکترونیکی آموزش براي 2002 سال در :Moodle افزار نرم
lموزشآ افزار نرم یا یادگیري مدیریت سیستم ترین استفاده مورد و ترین محبوب 

 .استLMS مجازي
lراه نعنوا به توانند می همه که است  رایگان و  باز منبع ، پذیر انعطاف منبع یک  

 .کنند استفاده آن از یادگیري مدیریت براي حلی
lآن اي حرفه طراحی و بودن کامل در مشابه، هاي نمونه با محصول این تمایز وجه 

  ینکل یا و وب صفحات یا متنی فرمت با درسی منابع ایجاد همچون امکاناتی .است
  ايه کارگاه برگزاري و گفتمان اتاقهاي برگزاري یا و نظر مورد سایت و فایل به

.باشد می ابزار این امکانات از بخشی ، آموزشی
lمرکز یک که است مودل سایت مودل، پروژه هاي مشخصه مهمترین از یکی 

  راداف این که سازد می تامین مودل کاربران بین در را همکاري و مباحثه اطالعاتی،
.هستند دهندگان توسعه و طراحان معلمان، سیستم، مدیران شامل

ب 2



Moodleموارد استفاده 

 سازمانی پذیرش1.

محور شایستگی آموزش2.

 کار محل در ایمنی آموزش3.

 آنالین دوره توسعه4.

 مصاحبه و استخدام روند5.

  خدمات یا محصول اندازي راه6.

اجرایی هاي کمیته و تخصصی هاي کمیته7.

 مداوم تحصیل ادامه8.

 مداوم تحصیل ادامه9.
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پذیرش سازمانی،آموزش شایستگی محور 

lاملش اند شده صحافی بهم که را ها کاغذ از عظیمی حجم شما سازمانی پذیرش فرآیند 
 اب باشد؟ کارگشا و آیند خوش تواند می شرکت این براي حلی راه چه حال، .شود می

 استخدام جذب و مدیران براي تواند می سازمانی درون فرایند ،Moodle از استفاده
.شود کارآمد جدید هاي

lافزار نرم هاي خروجی ماژول از استفاده با moodle ، تعیین براي آموزش مدیران  
  هک شوند، می مجهز ها یادگیرنده هاي صالحیت تعریف فرآیند با یادگیرنده سطح

 یک وقتی ترتیب، این به .است شده ذکر صالحیت درك براي حروف یا اعداد اي مجموعه
 مدیر و یادگیرنده دو هر برساند، پایان به Moodle در را شغلی آموزش یادگیرنده
.ببینند آموزش پایان از پس را آمده دست به هاي مهارت توانند می آموزش
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و برگزاري دوره آنالینآموزش ایمنی 

lچه که بدانید تا دهد می اجازه شما به مودل افزار نرم با کار محل در ایمنی آموزش 
 یدیو،و کردن اضافه قابلیت با .نه کسی چه و است کرده کامل را اجباري آمادگی کسی

 تواند می یادگیرنده شما،Moodle مجازي کالس به بیرونی منابع و ها آزمون سواالت،
.کند کامل مناسب مکان و زمان یک در را خطر و ایمنی آموزش

lها پذیر دانش همزمان، غیر و همزمان آموزشی هاي فعالیت براي چندگانه هاي مدول با 
 افزار رمن سازنده ابزار با .دارند بالدرنگ غیر   و بالدرنگ یادگیري براي ابزار زیادي تعداد

moodle هاي برنامه توانید می راحتی به شما eLearning استراتژي صورت به را 
.نیدک ایجاد ترکیبی یادگیري هاي استراتژي و خودگام غیر هاي استراتژي خودگام، هاي
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استخدام و مصاحبه، آموزش استفاده از محصول

lاز ها نسازما اما است، نشده طراحی انسانی منابع مدیریت سیستم یک منظور به مودل 
  رکتش یک مثال عنوان به .اند کرده استفاده خود هاي مصاحبه انجام و استخدام براي آن

 ها نامزد تا کرد استفاده moodle افزار نرم از فنی، جزئیات مالحظه بدون حقوقی
 آن طریق از را خود هاي رزومه و بسازند مودل افزار نرم حساب خود براي بتوانند
 می استخدام هاي گیرنده تصمیم .کنند کامل را صالحیت هاي ارزیابی و کنند ارسال
 زاريبارگ رزومه که افرادي هاي پروفایل به راحتی به ها خواست در بررسی براي توانند
.کنند پیدا دسترسی اند کرده

lرسانی، روز به حال در سرعت به خدمات و محصوالت که امروز کار و کسب دنیاي در  
  ستنی اتفاقی محصول اطالعات آموزش که موضوع این درك هستند، تغییر یا و اصالح

 مداوم آموزشی طرح یک محصول، دانش عوض، در .است مهم بیفتد، بار یک فقط که
  .شود می روز به جدید دانش یا جدید هاي ویژگی جدید، مشتري ایجاد با که است
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ارتباط متخصصین با کارکنان، ادامه تحصیل، آموزس کارکنان

lافزار نرم moodle با کارکنان اتصال به کمک براي ها سازمان در معمول طور به 
.گیرد می قرار استفاده مورد آمده پیش خاص موضوعات در متخصصان

lکه این به توجه با lms moodle از بسیاري است، شده طراحی عالی آموزش براي  
 قرار افرادشان اختیار در آموزشی هاي فرصت تا کنند می استفاده مودل از ها سازمان
 که ایم دیده .دهند بهبود را شغلشان در خود کارآیی کند کمک آنها به   این و دهند

 ردهک برگزار خود افراد براي ... و مدیریت، آموزش رهبري، آموزش ما مشتریان از بسیاري
 .اند
lمورد در بزرگ  هاي مزیت از یکی  lms moodle اکانت ایجاد کاربران براي که است این 

 آسان باشند، دسترس در آنها براي خواهید می شما که )هایی( دوره در شرکت براي
 هزینه کمترین با تجاري شرکاي و کانال شرکاي مشتریان، که شود می باعث این .است

.ببینند آموزش
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با تشکر از توجه شما
Thanks for Your Attention
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lمنابع:
l https://pafcoerp.com/
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