تافلز عصز حاضز را عصز اوفجار اطالعات وامیذ

 .با

تًجٍ بٍ ایىکٍ آمًسش الکتزيویکی ي مجاسی جشء
جذایی واپذیز آمًسش در عصز

کىًوی می باشذ ي

َمچىیه شیً َای آمًسشی گذشتٍ ویش بٍ وًعی قادر
وخًاَذ بًد بٍ ویاسَای آمًسشی وسل امزيس پاسخ دَذ
ي در عیه حال مُمتزیه مشکل

یادگیری
ترکیبی
Blended Learning

ريش آمًسش

ُ گفتِ جَرک ،اٍتَسَى ٍ سَرستیي دٍتیز

()2008

اًؼغبفپذیزی ،راحتی ،تَاًبیی هغبلؼِ داًص آهَس ثب سزػت
خَدش در ّز سهبى ٍ هکبى کِ اهکبى اتصبل ثِ ایٌتزًت
ثبضذ ،تَاًبیی چت کزدى ٍ تجبدل اعالػبت ثب ّن ،فبرؽ

فبصلِای کِ ّست اس هشایبی یبدگیزی الکتزًٍیکی است ٍلی
هؼبیجی ّن دارد اس جولِ:

الکتزيویک عذم حضًر فز اگیزان در یک محیط حقیقی

الف) هٌشٍی ضذى ٍ ًذاضتي تؼبهل اجتوبػی هستقین ٍ

ي باالطبع فاصلٍ گزفته اس تعامالت اجتماعی ي بٍ قًلی

چْزُ ثِ چْزُ

فاصلٍ گزفته اس یادگیزی چٍ

ر ٌ بٍ چُزٌ است

کارشىاسان آمًسشی ایه حًسٌ ج َت حل ایه مشکل
ريش آمًسش تزکیبی را

پیشىُاد ومًدوذ کٍ مًرد

استقبال بسیاری اس داوشکذٌ َا ي مًسسات آمًسشی

ة) ػذم تَسؼِ هْبرتّبی گفتوبى ثیي یبدگیزًذگبى
ج) ًیبس ثِ داضتي اًگیشُ قَی ٍ هْبرتّبی هذیزیت سهبى
د) فبقذ ًطبًِّبی کالهی ٍ غیزکالهی

قزار گزفت .در ایه پمفلت تالش شذٌ است تا شما را با
ایه ريش وًیه آمًسشی آشىا ساسد .

ُ) اهکبى هطبرکت اضخبظ دیگز ثِ جبی فزد یبدگیزًذُ در
هحیظ یبدگیزی ٍ آسهَى

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ آهَسش حضَری در ػصز ارتجبعبت جبیگبُ

ّبی ار سیبثی ٍ تقلت ثیطتز

است(الکْتبًی ٍ ّیگیٌس.

خَد را کن کن ثِ آهَسش هجبسی داد اهب ثب گذضت سهبى

گزدايروذٌ :
محمذحسه کشايرسی،مىصًرٌ تقًی ویا
گزيٌ آمًسش پششکی

داًطوٌذاى حَسُ یبدُ دّی ٍ یبدگزی ثِ ایي ًتیجِ رسیذًذ
جْت ارتقبء آهَسش ٍ اثزثخطی ثیطتز در حَسُ ثبدگیزی هی
ثبیست ّز دٍ ًَع ثب ّن تلفیق یبثٌذ .

اس

آمًسش تزکیبی
آهَسش تزکیجی ثزای اٍلیي ثبر تَسظ هبرش ٍ ّوکبراى در
سبل  2003عزح ضذُ است .

آهَسش تزکیجی ثِ ًَػی تزکیت هتفکزاًِ تجبرة یبدگیزی

 .ثزرسی پژٍّصّبی پیطیي ًطبى هیدّذ یبدگیزی تلفیقی

حضَری ٍ هجبسی است.

هیتَاًذ اس جولِ رٍشّبی کبرآهذ ٍ هؤثز در یبدگیزی ثبضذ.

آهَسش تزگیجی ،تزکیجی اس دٍ یب چٌذ رٍش است کِ ػالٍُ
ثز استفبدُ اس کالس حضَری اس سبیز رٍش ّبی آهَسضی
ًظیز درٍس چٌذ رسبًِ ای  ،سویٌبر ٍ قبثلیت آهَسش
الکتزًٍیکی ثْزُ هی ثزد.
آهَسش تزکیجی شیَّبی ًَیي در آهَسش است کِ در آى
تزکیجی اس یبدگیزی فزدی ،یبدگیزی الکتزًٍیکی ٍ یبدگیزی
حضَری هی ثبضذ  .در ٍاقغ تزکیت رٍضْب ،فٌَى ،هٌبثغ
اعالػبتی ٍ ثکبرگیزی آًْب در یك هحیظ یبدگیزی هؼٌبدار
تؼبهلی ٍ دٍ سَیِ است.
سگبسَرح ٍ گزاّبم ) (2003ثز ضص ّذف عزاحی یبدگیزی
تلفیقی ضبهل غٌی کزدى آهَسش ،دستزسی ثِ داًص ،تؼبهل
اجتوبػی ،هسئَلیت پذیزی ضخصی ،سَدهٌذی اقتصبدی ٍ
آسبًی ثبسثیٌی تأکیذ کزدُ اًذ .فبکتَرّبیی کِ توبهبً اس عزیق

پژٍّصّبی هتؼذدی ثِ هقبیسِی اثز ثخطی رٍشّبی
)2010؛پزداخت.
مشایای آمًسش تلفیقی
ثْجَد آهَسش
کبّص هحذٍدیت هکبًی ٍ سهبًی
کبّص ّشیٌِ رفت ٍ آهذ استبد ٍ فزاگیز
تطَیق فزاگیزاى ثِ خَد آهَسی
تطَیق فزاگیزاى ثزای ارتجبط ثب ایٌتزًت ٍ پیذا کزدى اعالػبت
هزتجظ ٍ ثِ رٍس در ایٌتزًت
اهکبىت آهَسضی
ا
افشایص هیشاى دستزسی ثِ هٌبثغ ٍ
ارسبل هغبلت درسی ٍ توزیٌبت ثِ صَرت الکتزًٍیکی ٍ

ثبال ثزدى کیفیت یبدگیزی اس اصَل اسبسی در یبدگیزی
تزکیجی است.

اهکبى ثزگشاری آسهَى آًالیي یب حضَری.

آهَسش سٌتی ٍ یبدگیزی الکتزًٍیکی( ٍاًگ،

فزا تحلیل ثزًبرد ٍ ّوکبراًص در  2009پطتیجبًی هیضَد.
تَجِ در ثکبرگیزی اثشار هتٌبست ثب هَقؼیت یبدگیزىدُ ثزای

افشایص کبرایی ٍ اًؼغبف پذیزی

حضَری
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