دثیشػتبٖ ٛٞؿٕٙذ دوتش غالٔحؼیٗ ٔلبحت پغ اص تبػیغ اص عشف ػبصٔبٖ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ؿٟش تٟشاٖ ثؼٛٙاٖ
یىی اص ػٔ ٝذسػ ٝاص عشح آصٔبیـی ٔذاسع ٛٞؿٕٙذ ا٘تخبة ؿذ و ٝایٗ أش ػجت ٌشدیذ تب فؼبِیت ٞبی ٘ٛیٙی دس
ػشك ٝآٔٛصؽ دس ایٗ ٔذسػ ٝكٛست پزیشد و ٝاِجت ٝثیـتش ایٗ فؼبِیت ٞب دس صٔی ٝٙتجٟیض صیش ػبخت ٞبی ٔذسػ ٝثٛد
و ٝاص جّٕ ٝآٟ٘ب ٔی تٛاٖ ث ٝوبثُ وـی وُ عجمبت  ،احذاث  ٚتجٟیض د ٚػبیت وبٔپیٛتشی ثب ٔجٕٛع حذٚد 55
وبٔپیٛتش  ،ثٟی ٝٙػبصی ثشق وـی ٔذسػ ٚ ٝثخلٛف ػبیت ٞب  ،تجٟیض ػبیت ٞب ثٚ ٝیذئ ٛپشطوتٛس  ٚپشدٕ٘ ٜبیؾ ،
پیبد ٜػبصی  ٚاجشای ٘شْ افضاسٞبی آٔٛصؽ تحت ؿجى ٝدس ػبیت ٞب اؿبسٕٛ٘ ٜد.
ایٗ تجٟیضات  ٚأىب٘بت پغ اص اجشا  ٚپیبد ٜػبصی ث ٝثٟشٚ ٜسی ٔغّٛة ٘شػیذ  ٚتبحیش آٖ دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ ٕ٘بیبٖ
٘ـذ و ٝاص ػٕذ ٜتشیٗ دالیُ آٖ تغییش ػیبػت ٞب دس ػغح ػبصٔبٖ  ٚلغغ حٕبیت ٞبی ٔبِی ثٛد ٜأب اساد ٜجذی ٚ
تبویذ ٚصیش ٔحتشْ ث ٝتح َٛآٔٛصؿی ٛٞ ٚؿٕٙذ ػبصی ٔذاسع ثبػج ٌشدیذ ػضْ خٛد سا ثش اجشای وبُٔ عشح جضْ
وٙیٓ  ٚاص تجشث ٝچٙذیٗ ػبِٕٞ ٝشا ٜثب تحمیمبت ػّٕی كٛست ٌشفت ٝث ٝخلٛف دس یىؼبَ اخیشاػتفبد ٜوشدٚ ٜ
ایٙجبس ٘ ٝثؼٛٙاٖ عشح ٞبی آصٔبیـی ثّى ٝثؼٛٙاٖ تغییش دس ػیؼتٓ آٔٛصؿی ٔٛجٛد دس ٔذسػ ٝیه ػیؼتٓ اِىتش٘ٚیىی
سٚص د٘یب ثب پٛؿؾ تٕبٔی ا٘تظبسات ٔؼّٓ ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ پیبد ٜػبصی  ٚدس اثتذای ػبَ تحلیّی  15-19ث ٝثٟش ٜثشداسی
ثشػذ.
دس اٚاػظ ػبَ تحلیّی ٌزؿتٚ ٝلتی تمٛیٓ اجشایی ػبَ تحلیّی  15-19دس حبَ تذٚیٗ ثٛد ػیبػت ٞب  ٚثش٘بٔٝ
ٞبی پشٚط ٜث ٝكٛست ثشٌضاسی والػٟبی تٛجیٟی  ٚوبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی ثشای ػٌ ٝشٔ ٜٚؼّٕیٗ-دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ
اِٚیبی آ٘بٖ دس ثش٘بٔ ٝدیذ ٜؿذ و ٝاجشای ثش٘بٔ٘ ٝمؾ ٔٛحشی دس فش ًٙٞػبصی  ٚیبدٌیشی  ٚاػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ػیؼتٓ
ٞبی پیبد ٜؿذ ٜداؿت ٝاػت.
أشٚص و ٝػٔ ٝب ٜاص ثٟش ٜثشداسی ایٗ ػیؼتٓ ٔی ٌزسد ثش آٖ ؿذیٓ تب ٌضاسؽ ٔختلشی اص آ٘چ ٝث ٝاجشا دس آٔذ تب
تبحیشات اجشای آٖ دس صٔی ٝٙآٔٛصؽ سا ث ٝؿٕب خٛا٘ٙذٔ ٜحتشْ اسائ ٝدٞیٓ.
(ٌضاسؿبت ٔتٛٙع  ٚتخللی تش دس كٛست ِض ْٚلبثُ اسئٔ ٝیجبؿذ)
تجشثیبت ػبِٟبی ٌزؿت ٝدس ٔذسػ ٝثب ٚجٛد ظٟٛسٍ٘شؿی ٘ ٛدس ایٗ ػشك ٝتٛػظ ٔذیشیت جذیذ ثبػج ٌشدیذ دس
تبثؼتبٖ  15ثب كشف چٙذكذػبػت جّؼ ٚ ٝتحمیك  ٚأىبٖ ػٙجی  ٚوبسؿٙبػی أٛس ثب حذٚد  05ؿشوت داخّی ٚ
1

ثشلشاسی استجبط ثب چٙذیٗ وبسؿٙبع خبسجی  ،دس ٟ٘بیت ثٟتشیٗ ػیؼتٓ ٕٔىٗ ثب ٞضیٞ ٝٙبی ٔحذٚد ٔذسػ ٝا٘تخبة ٚ
تب پبیبٖ تبثؼتبٖ ٘لت  ٚاجشا ؿذ.
ایٗ ػیؼتٓ جبٔغ اجشا ؿذ ٜسا ٔی تٛاٖ ث ٝػ ٝثخؾ وّی ٔؼشفی ٕ٘ٛد:
اِف)ثش٘بٔ ٝسیضی ثشای پیـٍیشی اص ٔـىالت احتٕبِی اجشای عشح
ة) پشٚطٞ ٜبی ػخت افضاسی اجشا ٘ ٚلت ؿذٜ
د) ٘شْ افضاسٞبی ٔختّف ث ٝوبس ثشد ٜؿذٜ
ثخؾ ػخت افضاسی پیبد ٜؿذ ٜث ٝػٌ ٝش .9 ٜٚحجت ٚسٚد  ٚخشٚد ثٔ ٝذسػ .0 ٝػیؼتٓ ٔذاس ثؼتٔ ٚ ٝب٘یتٛسی.3 ًٙ
تجٟیض والػٟبی ٔذسػ ، ٝتمؼیٓ ٔی ؿٛد  ٚثخؾ ٘شْ افضاس ٘یض ث ٝچٟبس ٌش.9 : ٜٚػیؼتٓ جبٔغ  ٚیىپبسچ ٝاتٔٛبػیٖٛ
ٔذسػ٘ .0 ٝشْ افضاسٞبی ٔب٘یتٛسی ٚ ًٙاعالع سػب٘ی دیجیتبِی  .3خذٔبت ایٙتش٘تی ث ٝاِٚیب  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚاستجبط ثب
آ٘بٖ اص عشیك پیبٔه ٘ .4شْ افضاسٞبی ٔختق آٔٛصؽ ٚیظ ٜوالػٟب  ،دػت ٝثٙذی ٔی ؿٛد.
برنامه ریسی برای پیشگیری از مشکالت احتمالی اجرای طرح :
اص آ٘جب و ٝایٗ ٚاحذ آٔٛصؿی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پؼش ٔمغغ
دثیشػتبٖ سا ثب تؼذاد حذٚد ٘ 9555فش پٛؿؾ ٔی دٞذ ایجبة
ٔی ٕ٘ٛد دس تبثؼتبٖ والػٟب  ٚوبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی ٚیظ ٜای سا
جٟت ؿٙبخت  ٚیبدٌیشی اػتفبد ٜثب ػیؼتٓ ٞبی جذیذ ثشای
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔ ٚؼّٕبٖ ثشٌضاس ٕ٘بیٓ و ٝدس  ٕٝٞایٗ والػٟب
ػؼی دس فش ًٙٞػبصی  ٚؿی ٜٛآٔٛصؽ كحیح ٔجتٙی ثش
تىِٛٙظی جذیذ داؿتیٓ .اص ٕٟٔتشیٗ ثش٘بٔٞ ٝب جٟت پیـٍیشی
آٔٛصؽ د ٚدا٘ؾ آٔٛص اص ٞش والع  ٚتحٛیُ وّی ٝتجٟیضات
ٞش والع ث ٝآٟ٘ب ثٛد و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔؼئِٛیٗ آی تی ٞش والع ثٝ
دا٘ؾ آٔٛصاٖ والع ٔ ٚؼّٕیٗ ٔؼشفی ؿذ٘ذ  ٚؿشح ٚظبیفـبٖ
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تجییٗ ؿذ و ٝاص جّٕ ٝآٖ ٔحبفظت ٔ ٚشالجت اص تجٟیضات
والع  ،وٕه ثٔ ٝؼّٓ دس كٛست ٘یبص  ،سفغ ایشادات وٛچه
دس كٛست ثشٚص  ،اػالْ خشاثی ٞبی ػٕذ ٜثٚ ٝاحذ آی تی دس
اػشع ٚلت  ،آسؿی ٚ ٛدػت ٝثٙذی فبیُ ٞبی جضٚات ٔؼّٕبٖ دس
وبٔپیٛتش والع  ٚآپّٛد آٟ٘ب دس ٚة ػبیت ٔذسػ ٚ ٝتٙظیٓ
ٌضاسؿبت ٞفت ٝای ٔ ٚبٞب٘ ٝاص س٘ٚذ ػشٚیغ دٞی خذٔبت ٚ
پیـشفت وبس  ٚایشادات احتٕبِی ثٔ ٝذسػٔ ، ٝیجبؿذ.
بخص سخت افسار * .1ثبت ورود و خروج به مذرسه :
تجشث ٝاػتفبد ٜاص دػتٍبٞ ٜبی وبستی حجت ٚسٚد  ٚخشٚد دس
ػبِٟبی ٌزؿت ٝو ٝایشاداتی اص جّٕ٘ ٝیبٚسدٖ وبست،تمّت ٚ
وپی ٌشفتٗ اص وبست ٌٓ،ؿذٖ یب ؿؼت ٝؿذٖ
وبست،وـیذٖ چٙذیٗ وبست تٛػظ یه دا٘ؾ آٔٛص ، ... ٚ
ثبػج ٌشدیذ تب ثشای ػبَ تحلیّی جذیذ اص دػتٍبٞ ٜبی
احش اٍ٘ـتی  ٚث ٝتؼذادی و ٝثب ػشػت ٔٙبػت وّی ٝدا٘ؾ
آٔٛصاٖ ٔذسػ ٝسا پٛؿؾ دٞذ  ،اػتفبد ٜوٙیٓ .الصْ ث ٝروش
اػت و ٝدس خشیذ ایٗ دػتٍب ٜثحج فٙی ِ ٚیٙه ؿذٖ آٟ٘ب
ثب اتٔٛبػیٔ ٖٛذسػ(ٝدس ثخؾ ٘شْ افضاس تٛضیح دادٔ ٜی
ؿٛد) دیذ ٜؿذ.
تؼذاد  4دػتٍب ٜو ٝثٚ ٝاػغ ٝوبثُ ؿجى ٝث ٝیه ػٛییچ دس
اتبق ٚسٚدی ٔذسػ٘ ٝلت ؿذ ٚ ٜثٚ ٝػیّ ٝیه دػتٍب ٜثی
ػیٓ ثب ؿجى ٝداخُ ٔذسػٔ ٝشتجظ ؿذ٘ذ.
بخص سخت افسار *  .2سیستم مذاربسته و مانیتورینگ :
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اص آ٘جب و ٝتجٟیضات ٔختّفی ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ تٟی ٚ ٝدس دػتشع آ٘بٖ لشاس ٌشفت ٝو ٝاص جّٕ ٝآٟ٘ب ٔی تٛاٖ ثٝ
دػتٍبٞ ٜبی احش اٍ٘ـتی یب وبٔپیٛتشٞبی ٔٛجٛد دس ساٞشٞٚب ثشای اػتفبد ٜاص ایٙتش٘ت اؿبسٕٛ٘ ٜد  ،الصْ دیذیٓ تب ثب
٘لت دٚسثیٗ ٞبی ٔذاس ثؼت ٝدس اتبق ٚسٚدی ٔذسػ ، ٝحیبط  ٚساٞشٞٚبی ػبِٗ ٞبی اص آٟ٘ب ٔحبفظت وشدٚ ٜ
ثخلٛف اص جٙج ٝثبص داس٘ذٌی ایٗ ػیؼتٓ ثٟش ٜتٕبْ سا ثجشیٓ.
دس اجشای ایٗ ػیؼتٓ ٘یض اتلبَ آٖ ث٘ ٝشْ افضاسٞبی اعالع سػب٘ی ثشای سٚیت وّی ٝپشػ ٚ ُٙحتی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٓٞ
ِحبػ ؿذ.
دس ثخـٟبی ٔختّف ٔذسػٔ ٝب٘یتٛسٞب ٚوبٔپیٛتشٞبی ٔتلُ ث ٝؿجىٔ ٝذسػ ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ تب خذٔبت اعالع
سػب٘ی سا دس صٔی ٝٙوّی ٝأٛس ٔذسػ ٝاص جّٕ ٝتشثیتی  ،فشٍٙٞی  ،مذهبی و  ...ثٔ ٝشاجؼیٗ  ٚدا٘ؾ آٔٛصاٖ اسائ ٝدٙٞذ.
بخص سخت افسار *  .3تجهیس كالسهای مذرسه :
اص ٕٟٔتشیٗ  ٚثبسصتشیٗ فؼبِیت ا٘جبْ ؿذ ٜدس ٔذسػٕٞ ٝیٗ
ثخؾ تجٟیض والػٟب ٔیجبؿذ و ٝثحك ٔی تٛاٖ ٌفت وبسی
ثضسي ثشای ؿشٚع تحِٛی خٛة دس ػشك ٝآٔٛصؽ كٛست
پزیشفت .كشف ػبػتٟب ٚلت  ٚث ٝوبسٌیشی تجشث ٝثبػج پیبدٜ
ػبصی ایٗ ػیؼتٓ ؿذ.
لجُ اص ٞش چیض الصْ دیذیٓ وبسی ا٘جبْ دٞیٓ تب دا٘ؾ آٔٛصاٖ
دس ثذٚ ٚسٚد ث ٝوالع دس ػبَ تحلیّی جذیذ تغییش سا ث ٝػیٝٙ
حغ وشد ٚ ٜخٛد سا ثشای ؿشٚع ػبِی ٔتفبٚت اص ػبِٟبی
ٌزؿت ٝآٔبدٕ٘ ٜبیٙذ .ایٗ وبس ثب ٔـٛست ثب سٚا٘ـٙبػبٖ ثبثت
سً٘ والع ا٘جبْ ؿذ و ٝثبػج ٌشدیذ سً٘ والػٟب ث ٝػٝ
سً٘ و ٝثشای ٔمغغ دثیشػتبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ پؼش ٔٙبػت تٛكیٝ
ؿذ اػتفبدٌ ٜشدد أب اص آ٘جب و ٝایٗ ػ ٝسً٘ سٍٟ٘بی ػجض ٚ
صسد  ٚثٙفؾ ثٛد پغ اص اجشا دس یه والع  ،ػجض ث ٝوبس سفتٝ
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ث ٝخبعش ٘ضدیىی ث ٝسً٘ تخت ٝػیبٞ ٜب خؼت ٝوٙٙذ ٜاسصیبثی ؿذ
و ٝدس ٟ٘بیت ثٟتشیٗ ؿىُ ٕٔىٗ ث ٝایٗ كٛست ؿذ و ٝدیٛاس
سٚثشٚی دا٘ؾ آٔٛصاٖ و ٝؿبُٔ تختٔ ٓٞ ٝی ؿذ یىپبسچ ٝثٝ
سً٘ ثٙفؾ ؿٛد  ٚػ ٝدیٛاس دیٍش والع سٍ٘ی ٘ضدیه ثٝ
سً٘ ٘خٛدی اجشا ؿٛد.
پشدٞ ٜبی والػٟب سا ٘یض ثب سٍ٘ی ٘ضدیه ث ٝثٙفؾ  ٚثب ظبٞشی
صیجب ا٘تخبة ٕ٘ٛدیٓ  ٚثب تبثّٞٛبیی جّ ٜٛظبٞشی والع سا
ٕ٘بیبٖ ٕ٘ٛدیٓ.
ث ٝج بی تختٞ ٝبی لذیٓ ثشدٞبی ٛٞؿٕٙذی جبیٍضیٗ ؿذ و ٝدس ثیٗ ثشدٞبی ٔٛجٛد دس ثبصاس ٔضایبی ثیـتشی سا داسا
ٔیجبؿٙذ و ٝاص جّٕ ٝآٟ٘ب ٔی تٛاٖ ث ٝلیٕت ٔٙبػت  ،أىبٖ ٘ٛؿتٗ ث ٝاٍ٘ـت یب ٞش ٚػیّ ٝدیٍشی  ٚثذ٘ ٖٚیبص ث ٝلّٓ
ٔخلٛف  ،أىبٖ ٘ٛؿتٗ ثب ٔبطیه ٚایت ثشد سٚی آٟ٘ب دس ٔٛالؼی و ٝلغؼی ثشق یب خشاثی تخت ٝیب وبٔپیٛتش ٔتلُ ثٝ
آٖ سا ؿبٞذ ٞؼتیٓ  ،ػذْ ا٘ؼىبع ٘ٛس ٚیذئٛپشطوتٛس ث ٝچـٓ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ،ػشػت ثبال دس ٘ٛؿتٗ سٚی تخت ٝثب
ٚجٛد حؼٍشٞبی لٛی ٘ ،شْ افضاس لٛی ثب وبسثشی آػبٖ ٔ ٚضایبی دیٍش  ،اؿبسٕٛ٘ ٜد.
ثٙٔ ٝظٛس ٕ٘بیؾ كفح ٝسٚی ثٛسدٞبی ٛٞؿٕٙذ ٔیجبیؼت و ٝاص دیتبپشطوتٛسٞبیی ثشای ایٗ ٔٙظٛس اػتفبدٔ ٜی ؿذ وٝ
ا٘ٛاع  ٚالؼبْ ٔختّفی دس ثبصاس ٚجٛد داؿت أب ػیؼتٕی و ٝثشای ایٗ وبس ٔٙبػت ٔیجبؿذ ٔیجبیؼت ػیؼتٕی ثبؿذ وٝ
دس وٕتشیٗ فبكّٕٔ ٝىٗ اص ثٛسد ٘لت ؿٛد تب وٕتشیٗ ٘ٛس ٕٔىٗ سا ث ٝچـٓ ٔؼّٓ ثبصتبة وٙذ و ٝایٗ تىِٛٛٙطی
تٟٙب دس ٔذَ ٞبی خبكی اص دیتبپشطوتٛسٞب ٔٛجٛد اػت تب دس فبكّ ٝای وٕتش اص یه ٔتش تب ثٛسد ٘لت ؿٛد .دس
ٟ٘بیت دیتبپشطوتٛسی ا٘تخبة ؿذ و ٝػال ٜٚثش داؿتٗ ایٗ تىِٛٙظی لیٕت ٔٙبػجی سا ٘یض داؿت ٝثبؿذ .اِجت ٝتىِٛٙظی
ٞبی دیٍشی ٘یض چ ٖٛالٔپ ػشد ٔٙبػت ثشای ٔىبٟ٘بی آٔٛصؿی ٔیجبؿذ تب ثب لغغ یىجبس ٜثشق كذٔ ٝای ث ٝالٔپ ٚاسد
٘ـٛد أب ٞضی ٝٙثیـتشی سا ٔیجبیؼت ٔتحُٕ ؿذ.
ایٗ د ٚػیؼتٓ ٔیجبیؼت ثٚ ٝاػغ ٝیه وبٔپیٛتش اسائ ٝخذٔبت دٙٞذ و ٝوبٔپیٛتش دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜثشای دٚس ؿذٖ اص
دػتشع دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس صیش ػمف  ٚثب وٕتشیٗ ٞضی ٚ ٝٙثیـتشیٗ صیجبیی ٘لت ؿذ  ٚثٚ ٝاػغ ٝیه وّیذ ٔجٟض ثٝ
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یه پٛست یٛاع ثی دس وٙبس ٔؼّٓ ٚی سا اص دس دػتشع ثٛدٖ وبٔپیٛتش ثی ٘یبص ػبخت  .اِجت ٝایٙىٞ ٝیچ ویجٛسد ،
ٔبٚع  ٚوبٔپیٛتشی دس والع ٘یؼت  ٚث ٝظبٞش فمظ یه تخت ٝؿجی ٝتختٚ ٝایت ثٛسد ٔٛجٛد اػت ٔ ،ؼّٓ  ٚدا٘ؾ
آٔٛص وٕتش احؼبع ضؼف دس وبسثشی آٖ سا ٔی وٙٙذ و ٝایٗ خٛد یه أتیبص خٛة ثشای ؿشٚع وبس اػت.
دس ضٕٗ ثشای ٔجٟض ؿذٖ والػٟب ث ٝكٛت ثب٘ذٞبیی ٕٞشا ٜثب آٔپّی فبیش دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ و ٝػِٟٛت دس لغغ یب
تغییش ؿذت كذا سا ثشای ٔؼّٓ داؿت ٝثبؿذ.
بخص نرم افسار * .1سیستم جامع و یکپارچه اتوماسیون مذرسه :
یه ٔذسػ ٝثب تؼذاد دا٘ؾ آٔٛصاٖ صیبد ایجبة ٔی ٕ٘بیذ تب ثٝ
ٚاػغ ٝیه اتٔٛبػی ٖٛوبسٞبی تىشاسی ٞ ٚش سٚص ٜث ٝكٛست
دػتی حزف ؿذ ٚ ٜػال ٜٚثش ا٘جبْ ایٗ أٛس تٛػظ اتٔٛبػیٖٛ
تٕبٔی ا٘تظبسات  ٚخٛاػتٞ ٝبی اداسی آٔٛصؿی ٔجٕٛػ ٝسا پٛؿؾ
دٞذ و ٝایٗ ٔ٘ ٟٓیض ث ٝتحمك دس آٔذ  ٚوّی ٝػٛأُ ٔذسػ ٝثب یه
٘شْ افضاس ثش پبیٚ ٝة ٔی تٛا٘ٙذ دس ٞشجبیی اص ٔذسػ ٝث ٝاتٔٛبػیٖٛ
ٚكُ ؿذ ٚ ٜاص أىب٘بت آٖ اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
ایٗ اتٔٛبػی ٖٛث ٝدػتٍبٞ ٜبی حضٛس  ٚغیبة ٔتلُ اػت  ٚثذ٘ ٖٚیبص ث ٝاپشاتٛس ث ٝكٛست اتٔٛبتیه دػتٍبٞ ٜب سا
تخّی ٝوشد ٜپشداصؽ الصْ ثشای تـخیق دا٘ؾ آٔٛصاٖ غبیت یب ٔتبخش سا ا٘جبْ داد ٜػپغ ثشای اِٚیبی ایٗ دا٘ؾ
آٔٛصاٖ پیبٔىی جٟت اعالع آ٘بٖ اسػبَ ٔیٕٙبیذ  .ایٗ أش ػال ٜٚثش پیبٔه ؿذٖ دس دفتشچ ٝا٘ضجبعی اِىتش٘ٚیىی وٝ
دس ایٗ اتٔٛبػی ٖٛثشای ٞش دا٘ؾ آٔٛص دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ٘ ٜیض حجت ٔی ؿٛد.
ثشخی اص أىب٘بت اتٔٛبػی: ٖٛ
دفتشچ ٝا٘ضجبعی ثب لبثّیت ٞبی ٚیظ ٚ ٜأىبٖ حجت ػشیغ ٔٛسد ٕٞشا ٜثب اسػبَ پیبٔه ثِٚ ٝی  ،حجت ػبػت دلیك تشدد
سٚصا٘ ٝدا٘ؾ آٔٛص  ٚأىبٖ سٚیت ٌ ٚضاسؽ ٌیشی اص آٖ  ،حجت  ٚكذٚس وبس٘بٔٞ ٝبی ٔتٛٙع ٔبٞیب٘ ٝثب داؿتٗ
ٕ٘ٛداسٞبی ٔفیذ ٔ ٚتٛٙع  ،اسائٌ ٝضاسؽ ٞبی ٔتٛٙػی اص ٕ٘شات -دسكذ لجِٛی ٞب-وبس٘بٔ ٝجبٔغ  ، ... ٚاسائ ٝوبس٘بٔٝ
جبٔغ دسػی  ٚا٘ضجبعی  ،تؼشیف ٕ٘شٔ ٜخجت یب ٔٙفی ثشای ٔٛسدٞبی ا٘ضجبعی یب آٔٛصؿی  ٚپشٚسؿی  ٚأىبٖ ٕ٘شٜ
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دٞی اتٔٛبتیه ا٘ضجبط ثش اػبع ٔٛاسد حجت ؿذ ٜدس دفتش ا٘ضجبعی ٕ٘ ،بیؾ تٕبٔی اعالػبت یه دا٘ؾ آٔٛص اص
اعالػبت پشػّٙی تب ا٘ضجبعی  ، ... ٚاسػبَ پیبٔه ٞبی اص پیؾ آٔبد ٚ ٜیب دػتی ث ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ – اِٚیبی آ٘بٖ  ٚیب
وبدس ٔ ٚؼّٕبٖ ٔجٕٛػ ٚ ٝداؿتٗ ثش٘بٔٞ ٝبی ٔٙبػت جب٘جی چ ٖٛصً٘ ٛٞؿٕٙذ ٔذسػ ٝثش عجك ثش٘بٔ ٝوالػی.
ؿبیبٖ روش اػت ایٗ اتٔٛبػی ٖٛػال ٜٚثش تٕبٔی أىب٘بت خٛة  ،د ٚلبثّیت ٔ٘ ٟٓیض داسد و ٝثؼیبس وبسآٔذ اػت وٝ
یىی أىبٖ دسیبفت اعالػبت اص ػیؼتٓ دا٘ب ٔیجبؿذ  ٚدیٍشی اسػبَ وّی ٝاعالػبت حجت ؿذ ٜدس آٖ ثٚ ٝة ػبیت
ٔذسػ ٝجٟت سٚیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚاِٚیبی آ٘بٖ ثبالخق دس صٔی ٝٙوبس٘بٔٚ ٚ ٝسٚد  ٚخشٚد ٛٔ ٚاسد ا٘ضجبعی
ٔیجبؿذ.
بخص نرم افسار * .2نرم افسارهای مانیتورینگ و اطالع رسانی دیجیتالی :
ثب ثٟشٌ ٜیشی اص ٘شْ افضاسٞبی ٔٛجٛد تٛا٘ؼتیٓ دػتٍبٞ ٜبی ٔٛجٛد دس ٔذسػٚ ٝؿجى ٝسا ث ٝػیؼتٓ اعالع سػب٘ی
ٔجٟض ٕ٘بییٓ و ٝاِجت ٝایٗ ثخؾ دس حبَ ٌؼتشؽ  ٚػبٔب٘ذٞی ثٟتش ٔیجبؿذ.
دٚسثیٗ ٞب ٘یض تٛػظ ٘شْ افضاسی ثش پبیٚ ٝة ػال ٜٚثش ضجظ ٚلبیغ  ،أىبٖ سٚیت سا ث ٝتٕبٔی وبسثشاٖ ٔتلُ ث ٝؿجىٝ
داخّی ٔذسػٔ ٝی دٙٞذ و ٝثٙب داسیٓ دس آیٙذ ٜایٗ أىبٖ سا ث ٝخبسد اص ٔحیظ ٔذسػ٘ ٝیض ثؼظ دٞیٓ.
بخص نرم افسار *  .3خذمات اینترنتی به اولیا و دانص آموزان و ارتباط با آنان از طریق پیامك:
ثشای ایٙى ٝاِٚیب ثتٛا٘ٙذ ثب كشف وٕتشیٗ ٚلت ٞ ٚضی ٝٙثیـتشیٗ
آٌبٞی سا اص ٚضؼیت دا٘ؾ آٔٛص خٛد داؿت ٝثبؿٙذ ٚ ،ة ػبیت
ایٙتش٘تی سا ثٙیبٖ وشدیٓ و ٝثب ٌشفتٗ اعالػبت اص اتٔٛبػیٖٛ
ٔذسػ ٝثٞ ٝش دا٘ؾ آٔٛص  ٚاِٚیب وبسثشی ٞبی جذاٌب٘ ٝای سا
اختلبف دٞذ  ٚآ٘بٖ ٘یض ثٚ ٝػیّ ٝآٖ ٚاسد ػبیت ؿذ ٚ ٜاص
خذٔبت ٚیظ ٜای سا و ٝثشایـبٖ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػتفبدٜ
ٕ٘بیٙذ و ٝاص جّٕ ٝآٟ٘ب سٚیت وبس٘بٔ ٝدا٘ؾ آٔٛص ٕٞشا ٜثب
ٕ٘ٛداسٞبی ٔختّف ٔ ٚتٛٙع ٚ ،ضؼیت وّی والع  ٚپبی، ٝ
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ٚضؼیت ا٘ضجبعی دا٘ؾ آٔٛص  ،تشدد دا٘ؾ آٔٛص  ،آسؿیٛ
پیبٔه ٞبی اسػبَ ؿذ ٜث ٝآ٘بٖ ٔ ، ... ٚیجبؿذ.
أىبٖ استجبط ٔتٙی ثب پشػٔ ُٙذسػ ، ٝاخجبس  ٚاعالػیٞ ٝب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی أتحب٘ی ٔذسػ ، ٝآییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔختّف ،
اخجبس سٚص ایشاٖ  ٚجٟبٖ  ،پیبْ تجشیه ثٔ ٝتِٛذیٗ سٚص  ،اػالْ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثشتش ٞش والع  ٚپبی ، ٝاص دیٍش أىب٘بت
ٚة ػبیت ٔذسػٔ ٝیجبؿذ.
ػیؼتٓ پیبٔه ٔذسػ ٝو ٝوٕه ؿبیب٘ی دس صٔی ٝٙاعالع سػب٘ی وشد ٜاػت ثبػج ؿذ ٜتب دس وٕتشیٗ ٚلت  ٚصٔبٖ
ٕٔىٗ  ٚثب كشف وٕتشیٗ ٞضیٞ ٝٙش ٘ٛع اخجبس  ،اعالػی ، ٝدػٛتٙبٔ ٝیب ٔٛاسد ؿخلی سا ثٞ ٝش تؼذادی اص وبدس ،
اِٚیبی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔ ٚؼّٕبٖ اسػبَ ٕ٘بیذ ٌ ٚضاسؿی اص سػیذٖ پیبْ ث ٝدػت آٟ٘ب اسائ ٝدٞذ.
بخص نرم افسار *  .4نرم افسارهای مختص آموزش ویژه كالسها :
آ٘چ ٝدس ثخؾ ػخت افضاسی تجٟیض والػٟب ثحج ؿذ ثذٚ ٖٚجٛد ٘شْ افضاسٞبی ٔٙبػت آٔٛصؿی ٛٔ ٚسد تبییذ ٔؼّٓ
 ،ػٕال ثالاػتفبد ٚ ٜثذ ٖٚوبسثشد ٔی ثبؿذ و ٝخغش اػتفبدٔ ٜؼّٓ اص ثٛسد ٛٞؿٕٙذ ث ٝػٛٙاٖ كشفب یه تختٚ ٝایت
ثٛسد سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.
ثٛسد ٛٞؿٕٙذ ثٙب ٟ٘بد ٜؿذ تب آٔٛصؿی كٕؼی ثلشی سا ثشای دا٘ؾ آٔٛص ث ٝاسٔغبٖ ثیبٚسد  ٚثبػج ٌشدد دسن  ٚفٟٓ
 ٚثخلٛف جزاثیت ثیـتشی دس ٚی ایجبد وٙذ ِزا ٔیجبیؼت ٘شْ افضاسٞبی جبٔغ  ٚوبّٔی سٚی وبٔپیٛتش ٞش والع
٘لت ؿٛد تب ث ٝایٗ ٔ ٟٓدػت یبثیٓ.
ثب ٚجٛد وٕجٛد ٔحتٛای خٛة ٙٔ ٚبػت دس ػشك ٝآٔٛصؽ ٔ ،جٕٛػٞ ٝبی آٔٛصؿی سا تٟیٕٛ٘ ٝدیٓ وٛٔ ٝسد تبییذ
ٔؼّٕبٖ لشاس ٌشفت  ٚآٔٛصؽ سا ٕٞشا ٜثب وّیپ ٞب ٚ ٚیذئٞ ٛب  ٚا٘یٕیـٗ ٞبی ٔشتجظ ثب دسع اسائٔ ٝی دٞذ ،
آصٔبیـٍبٞ ٜبی ٔجبصی فیضیه ؿیٕی  ٚسیبضی  ٚثب٘ه ٕ٘ ٝ٘ٛػٛاالت  ٚآصٔٞ ٖٛب سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد و ٝأىبٖ اجشا
ٕ٘ ٚبیؾ آٖ ثش سٚی ثٛسد ٕٔىٗ ثٛدٔ ٚ ٜؼّٓ ٔی تٛا٘ذ ثب كشف وٕتشیٗ ٚلت ثیـتشیٗ ػٛاالت سا ثب دا٘ؾ آٔٛصاٖ
ٔشٚس وٙذ.
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دس ٕٞیٗ ساػتب تجٟیضاتی سا ٘یض دس اختیبس ٔؼّٕبٖ لشاس دادیٓ  ٚثب اسائ ٝآٔٛصؽ ٞب  ٚثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصؿی
ػال ٜٚثش یبددٞی ؿی ٜٛتذسیغ ثب ایٗ ػیؼتٓ ٞب  ،ؿی ٜٛػبخت ٔحتٛای دسػی اِىتش٘ٚیىی سا ٘یض ث ٝآ٘بٖ اسائ ٝدادیٓ تب
٘شْ افضاسی اختلبكی ٘یض داؿت ٝثبؿٙذ .اص جّٕ ٝأىب٘بت دس اختیبس لشاس داد ٜث ٝآ٘بٖ ٔی تٛاٖ ث ٝاٞذا فّؾ ٕٔٛسی
جٟت جبثجبیی دسٚع اِىتش٘ٚیىی خٛد دس والػٟب  ،اختلبف وبٔپیٛتشٞبیی ٔتلُ ث ٝایٙتش٘ت ثشای تحمیك ٚ
وؼت اعالػبت  ،تـىیُ یه تیٓ دا٘ؾ آٔٛصی ٔؼّظ ث ٝػّ ْٛوبٔپیٛتش ثشای ا٘جبْ وبسٞبی ٔح ِٝٛاص عشف ٔؼّٓ
ٕٞچ ٖٛاػىٗ جضٚات  ٚػٛاالت  ،تبیپ آٟ٘ب ٚ ،یشایؾ فبیّٟبی ػىغ یب فیّٓ  ،ػبخت اػالیذٞب  ،فّؾ ٞب ، ... ٚ
اسػبَ جضٚات ثش سٚی ٚة ػبیت ٔذسػ ٝثشای داّ٘ٛد  ٚغیش ٜاؿبسٕٛ٘ ٜد.
دس ضٕٗ اص ٌشٞٚی ٔتخلق دس صٔی ٝٙتِٛیذ ٔحتٛای اِىتش٘ٚیىی ٘یض دػٛت ؿذ تب ثب ٔؼّٕبٖ ػاللٕٙذ ٕٞىبسی
وشدٔ ٜحتٛای ایـبٖ سا ث ٝكٛست حشف ٝای ثؼبص٘ذ و ٝخٛؿجختب٘ ٝاػتمجبَ خٛثی اص ایٗ ثبة ٘یض تٛػظ ٔؼّٕبٖ
كٛست پزیشفت.
اجشای ایٗ ػیؼتٓ ٞب ثب ٔ ٕٝٞـىالت  ٚػختی ٞبی پیؾ سٚ ٚلتی ث ٝثبس ٘ـؼت  ٚتبحیش آ٘شا دس جزاثیتی و ٝثشای
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ایجبد وشد ٔ ٚؼّٕب٘ی و ٝثب ٚجٛد وٓ تؼّغی ثش یه تىِٛٙظی سٚص ثب كجش خٛد ث ٝتخجیت ایٗ ػیؼتٓ
وٕه ٕ٘ٛد٘ذ  ،عؼٓ خٛؽ خذٔت ؿبیؼت ٝسا دس وبٕٔبٖ ؿیشیٗ ٕ٘ٛد  ٚأشٚص ؿبٞذ سؿذ تحلیّی  ،یبدٌیشی ثیـتش
ػّ ْٛوبٔپیٛتشی  ٚاػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ػبػبت آٔٛصؽ تٛػظ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞؼتیٓ.
ایٙجب ایٗ ٘ىت ٝسا ٔتزوش ٔی ؿٛیٓ و ٝثبصدٞی ایٗ ػیؼتٓ ثِ ٝغف خذا دس ػبَ آیٙذ ٜث ٝحذ ٔغّٛة خٛاٞذ سػیذ
چشا و ٝدس ایٗ ػبَ تحلیّی ثب ٚجٛد ٘ٛپب ثٛدٖ ػیؼتٓ ٔؼّٓ  ٚدا٘ؾ آٔٛص ٔب تؼّظ وبفی سا ٘ذاؿتٔ ٚ ٝحتٛای وبّٔی
سا ٘یض ٘ذاؿت ٝا٘ذ ٘ ٚیض فش ًٙٞػبصی ٞبی كٛست ٌشفت ٝدس ػبَ آیٙذٕ٘ ٜبیبٖ ٔی ؿٛد.
دس ایٙجب الصْ ٔی ثیٙیٓ اص اِٚیبی دِؼٛصی و ٝ٘ ٝتٟٙب آیٙذ ٜفشص٘ذؿبٖ و ٝآیٙذ ٜتٕبٔی فشص٘ذاٖ ایشاٖ ثشایـبٖ ٔ ٟٓثٛدٜ
 ٚثی ٞیچ چـٕذاؿتی ٔذسػ ٝسا دس تغییش ػیؼتٓ ٞبی آٔٛصؿی اص ػٙتی  ٚلذیٕی ثٛ٘ ٝیٗ  ٚسٚص یبسی سػب٘ذ٘ذ ،
لذسدا٘ی  ٚتـىش ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝپبع ایٗ حٕبیتٟب خٛد سا پبیجٙذ ث ٝپیـشٚی  ٚپیٍیشی ٞشچ ٝثیـتش أٛس وشد ٚ ٜفشداٞبیی
ثٟتش سا ثشایـبٖ ث ٝاسٔغبٖ ٔی آٚسیٓ.
ث ٝأیذ آیٙذ ٜای ٛٞؿٕٙذ دس تٕبٔی ٔذاسع وـٛس
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