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تحول در آموزش دغدغۀ همۀ ماست
آمــوزش فقــط دغدغــۀ مســئوالن و مدیــران نهادهــای دولتــی نیســت؛ همیشــه از دغدغههــا و

مســائل مصلحــان اجتماعــی هــم بــوده اســت .مصلحانــی کــه در قالــب ســازمانهای مردمنهــاد،
خ ّیریــن ،بنیادهــا و مراکــز خیریــه در پــی توســعه و بهبــود روشهــا و مکانهــای آموزشــی بــرای

نســل آیندۀکشــور بودهانــد .توســعۀ دامنــۀ نیازهــای جامعــه و تحــوالت پرشــتاب فــنآوری ،ارتقــای
زیرســاختهای جدیــد و کارآمــد را ضــروری کــرده اســت و مسـ ً
ـلما فراهــم کــردن ایــن زیرســاختها

بــه تــاش و ســرمایهگذاری راهبــردی و درازمدتتــری نیــاز دارد کــه هــم بایــد دغدغــۀ نهادهــای
دولتــی باشــد و هــم الزم اســت کــه نهادهــای خصوصــی غیــر انتفاعــی و مؤسســات عامالمنفعــه در

آن گام بگذارنــد.

لرنیتــو یــک شخصیســاز آموزشــی اســت کــه بــر بســتر باالتریــن تکنولوژ یهــای تحــت وب و

بــا هــدف تســهیل فرآینــد آمــوزش و ارزیابــی بــرای نظــام آموزشــی ایــران طراحــی شــده اســت.
قابلیتهــای آنالیــن و شــبکهای لرنیتــو میتوانــد بــه برنامههــای مــدارس کمــک کنــد و ابــزاری
ّ
معلمــان و دانشآمــوزان باشــد.
یکپارچــه بــرای مدیــران آموزشــی،

در طراحــی ایــن پیشــنهاد کــه شــامل معرفــی مختصــر شــرکت مهندســی فرآیــدا و نــرم افــزار تحت وب

لرنیتــو اســت تــاش کردیــم مجموعــۀ نیازهــای مراکــز آموزشــی و بهطــور خــاص دانشآمــوزان و
دبیــران را در نظــر بگیریــم و امیدواریــم بتوانیــم در بهبــود و تحــول آمــوزش در مــدارس و مجتمعهــای

آموزشــی ،نقشــی ایفــا کنیــم.

شرکت مهندسی فرآیدا؛  26سال تالش علمی و تحقیقاتی
شــرکت فرآیــدا فعالیتــش را از ســال ( 1369پیــش از ورود فنآور یهــای دیجیتــال) بــا تمرکــز بــر

طراحــی راهحلهایــی راهبــردی بــرای پیشــرفت نظــام آمــوزش عالــی آغــاز کــرد .آن زمــان فرآیــدا،
بــه مراکــز دانشــگاهی ،منابــع علمــی را بــه صــورت چاپــی ارائــه میکــرد .ســپس بــرای یــک دهــه،
نرمافزارهــای اداری مثــل نرمافــزار مدیریــت دبیرخانــه و اتوماســیون اداری را تولیــد کــرد و بــا

توســعۀ امکانــات دیجیتــال ،خدمــات و ســرویسهای دانشــگاهی را مطابــق تکنولوژ یهــای آنروز
دنیــا ( CD Driveو  )Hard Driveتوســعه داد .بــا تقویــت زیرســاختهای اینترنـ ِ
ـت کشــور در دهــهی

 ،80بهتدریــج ســرویسهای اطالعرســانی و خدمــات فرآیــدا بــر بســتر اینترنــت توســعه یافــت تــا
اینکــه بــا طراحــی و معرفــی شــبکۀ «رز نــت» ســرویسهای مــا بهصــورت آنالیــن در اختیــار مراکــز

دانشــگاهی و پژوهشــی قــرار گرفــت.

در ایــن ســالها ،ابزارهــای متعــددی را بــرای کمــک بــه زیرســاختهای علمــی تولیــد کردیــم و

اکنــون بــه طــور متمرکــز نزدیــک بــه  70درصــد نیازهــای علمــی و اطالعاتــی دانشــگاهها و مراکــز
تحقیقاتــی و پژوهشــی کشــور را پوشــش میدهیــم.
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فرآیدا در یک نگاه
ارائۀ راهحلهای مدیریتی
ارائۀ محصوالت نرمافزاری نظیر نامه ،اتوماسیون اداری و دبیرخانه
ارائۀ خدمات اطالعرسانی و تأمین منابع علمی چاپی
برگزاری انتخابات مکانیزه دوره دوم ریاستجمهوری
مشارکت در مکانیزاسیون سیستمهای وزارت کشور
راهاندازی و ارائه سرویس اینترنت
تولید و توسعۀ نرمافزار رز نت؛ شبکهی علمی کشور با Hostبیش از یک میلیارد رکورد علمی!
مشارکت در ایجاد کنسرسیوم تأمین منابع علمی دانشگاههای وزارت علوم ،بهداشت و دانشگاه آزاد
طراحی و توسعۀ کتابخانۀ دیجیتال در وزارت بهداشت تحت عنوان «کتابخانۀ دیجیتال پزشکی کشور»
طراحی و توسعۀ کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد و وزارت جهادوکشاورزی
نمایندگی بیش از بیست ناشر بینالمللی از جمله Elsevier، ProQuest، Emerald، IEEE
ارتباط و همکاری با بیش از  300دانشگاه و مرکز تحقیقاتی بزرگ کشور در وزارت علوم ،بهداشت
ودانشگاه آزاد

فرآیدا به دنبال تقویت بسترهای آموزش و ارائۀ ابزارهای نوین در این عرصه است .به همین منظور دو
سال است که با کمک و فعّ الیت مستمر تیمی متشکل از نخبگان ،دبیران و مشاوران برجسته ،کار ط ّراحی،
تولید و آمادهسازی یک نرمافزار هوشمند برای مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه را آغاز کرده است .نتیجۀ
کار ،نرمافزار تحت وب لرنیتو است که رویکردی متفاوت در پاسخگویی به نیازهای دانشآموز و سایر
ذینفعان نظام آموزشی دارد.

ایدۀ لرنیتو از کالسهای درس میآید
نظــام آمــوزش ســنتی بــا محدودیتــی بــزرگ روبهروســت کــه هنــوز بــرای غلبــه بــر آن راه حلــی پیــدا
ّ
معلــم یــک محتــوای واحــد را بــا صورتــی واحــد بــه حداقــل  15تــا  20دانشآمــوز یــک
نکــرده اســت.

کالس ارائــه میدهــد .دانشآموزهــا بــا هــم فــرق دارنــد و بایــد هــر کــدام بــر مبنــای ظرفیتهــا،
محدودیتهــا و عالئــق خودشــان تحصیــل کننــد .بــا ایــن حــال نظــام آموزشــی نمیتوانــد بــرای

تکتــک دانشآمــوزان مســیری جداگانــه تعریــف کنــد و مــا هــم از آن توقعــی نداریــم .ولــی معنــای

ایــن حــرف ایــن نیســت کــه مجبوریــم بــرای همیشــه بــا ایــن مشــکل کنــار بیاییــم.
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تجربــۀ فرآیــدا ،مــا را بــه ســمت اســتفاده از تکنولوژ یهــای روز بــرای حــل چنیــن مشــکلی ســوق
ـودن راه حلهــای مختلــف بــه راه حلــی مناســب رســیدیم
داد .مــا بــا صــرف وقــت و هزینــه و آزمـ
ِ
چــرا کــه گروهــی از همکارانمــان ،مســئله را بررســی میکردنــد کــه ســالها بــا دانشآمــوزان

مقاطــع مختلــف ســر و کار داشــته انــد .گروهــی آن را مدیریــت میکننــد و ارتقــا میدهنــد کــه

هنــوز هــم بــا دانشآمــوزان در مــدارس مختلــف ســر و کار دارنــد .معلمهــای باتجربــۀ مــا بــا

ّ
معلمــی کــردن
متخصصــان برنامهنویــس مســیری را یافتهانــد کــه تجربــۀ همــۀ ســالهای
کمــک
ّ
خودشــان و دوستانشــان را در یافتــن آن ســهیم میداننــد.

لرنیتو متولد میشود
ّ
معلــم مــا ،غــر زدن را ممنــوع مــی داننــد؛ در عــوض تــاش مــی کننــد کــه سیســتمهای
همــکاران

آموزشــی جدیــد را بشناســند.در همیــن راســتا ،دریافتنــد کــه در دیگــر کشــورهای دنیــا هــم چنیــن

مشــکالتی بــوده اســت و آنهــا راه حلهایــی یافتهانــد کــه بایــد آموخــت و بومیشــان کــرد .لرنیتــو
همــان راه بومــی اســت.

لرنیتــو یــک سیســتم مکانیزاســیون نظــام آموزشــی نیســت ،لرنیتــو یــک نرمافــزار شخصیســازی
ّ
ّ
معلــم
معلمــان .شخصیســازی آمــوزش یعنــی
آمــوزش اســت؛ هــم بــرای دانشآمــوزان هــم بــرای
و دانشآمــوز بایــد بتواننــد بــر اســاس تواناییهــا ،عالئــق و اهدافشــان  ،درســت همانطــور کــه

بهتریــن نتیجــه را میگیرنــد ،درس بخواننــد ،امتحــان برگــزار کننــد و پیــش برونــد .هــر کســی بــا روش
و شــیوۀ خاصــی بهتــر یــاد میگیــرد و مــا بــه ایــن تفاوتهــا احتــرام میگذاریــم و البتــه افــراد در

جمــع و در کنــار هــم درامــر آمــوزش همافزایــی میکننــد و بهتــر و ســریعتر یــاد میگیرنــد .مــا ایــن
فرصــت را هــم مغتنــم میشــماریم .تــاش مــا بــه ایجــاد محیطــی بــر بســتر وب کــه در آن ،یادگیــری

هــم شــخصی اســت و هــم در فضــای گروهــی اتفــاق میافتــد ،منجــر شــده اســت .در لرنیتــو،
دانشآمــوزان میتواننــد هــم تنهایــی درس بخواننــد هــم دوتایــی یــا چندتایــی ...بــا هــر کــس کــه

بخواهنــد ،هــر وقــت کــه بخواهنــد و بــا هــر معلمــی کــه دوســت داشــته باشــند ،درس بخواننــد.
ک بگیرنــد .لرنیتــو
همچنیــن میتواننــد بــه دیگــران در درس خوانــدن کمــک کننــد یــا از دیگــران کمـ 

میخواهــد یادگیــری را بــه یــک ســفر شــخصی تبدیــل کنــد.

چرا آزمونساز؟
ـروع کار ،ســراغ آزمونســاز رفتیــم چــرا کــه امتحــان یکــی از مهمتریــن موضوعاتیســت کــه
بــرای شـ ِ
ع اســت و بانــک ســؤاالتش
درآن شخصیســازی معنــا پیــدا میکنــد .آزمونســاز مــا ،هوشــمند و ســری 

هــر روز بــزرگ و بزرگتــر میشــود .مــا بــا تغییــر رونــد کار ،موفــق شــدیم هــم هزینــۀ تکمیــل بانــک
دادهمــان را کاهــش بدهیــم و هــم ســرعت انباشــت اطالعــات را چندیــن برابــر کنیــم .اکنــون روزانــه

حــدود 400ســؤال جدیــد و منطبــق بــا ســرفصلهای کتــاب هــای درســی جدیــد ،بــه بانــک ســؤاالت
لرنیتــو اضافــه میشــود.
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ویژگیهای لرنیتو
ّ
بانـ ِ
منظمتریــن بانــک ســؤالی اســت کــه دیدهایــد .منبــع
ـک ســؤال بینظیــر :لرنیتــو

بزرگــی کــه بــا آن خیلــی ســریع و ســاده مــی توانیــد یــک امتحــان ط ّراحیکنیــد ،اگــر الزم

شــد ســؤاالتش را اصــاح و ویرایشکنیــد و بعــد از انتخــاب و تنظیــم ســؤاالت ،برگــۀ آزمــون،
پاســخنامه و کلیــد را از لرنیتــو تحویــل میگیریــد آنهــم بــا فشــار دادن فقــط یــک دکمــه!

جســتوجوی هوشــمند :در آرشــیو بــزرگ لرنیتــو ،جســتوجو ســخت نیســت .فــرض کنیــد

دنبــال یــک مبحــث خــاص در کتــاب ریاضــی دهــم هســتید .اوّل گزینــۀ دهــم را انتخــاب

میکنید ،بعد کتاب ریاضی را ،بعد فصل مورد نظر یا مبحثتان را.

حــاال ســؤالهای مرتبــط بــا مبحــث مــورد نظرتــان را بــر اســاس ســال و منبــع آن
میبینیــد و انتخــاب میکنیــد .جســتوجوی مــا فقــط هوشــمند نیســت ،ســریع هــم

هســت .کافیســت مبحــث تــان را تایــپ کنیــد تــا جوابــش را ببینیــد .در عــرض چندثانیــه

 ،لرنیتــو ســؤالها و پاســخهای تشــریحی مرتبــط بــا مبحــث مــورد نظــر شــما را برایتــان

فهرســت میکنــد تــا ببینیــد و انتخــاب کنیــد.

توســعه بــر بســتر وب :برنامههــای معمولــی را بایــد روی رایانهتــان نصــب کنیــد .بعضیهــا

قفــل هــم دارنــد؛ امــا لرنیتــو نــه بــه نصــب نیــاز دارد و نــه بــه قفــل! لرنیتــو تحــت وب اســت؛

یعنــی همیشــه و همهجــا آمــاده اســت .شــما فقــط بــه اینترنــت نیــاز داریــد.

ّ
معلمــان و دانشآمــوزان :در لرنیتــو شــما تنهــا نیســتید .عضــو یــک خانــوادۀ
شــبکۀ اجتماعــی

بــزرگ میشــوید .چنــد نفــری گــروه درســت میکنیــد و ســؤالها و آزمونهایــی را کــه

ســاختهاید بــرای هــم ارســال مــی کنیــن و یــا دربارهشــان بــا هــم حــرف میزنیــد.

وقــت شــما ارزش دارد :بهطــور متوســط بــرای طراحــی یــک آزمــون بیــن  1/5تــا  2ســاعت

وقــت نیــاز اســت .مــا در لرنیتــو ایــن زمــان را بــه یــک بیســتم آن کاهــش دادیــم .از لحظـهای

کــه اراده میکنیــد تــا وقتــی خروجــی پرســشنامه و پاســخنامه را میگیریــد کمتــر از 5
دقیقــه وقــت الزم داریــد!

همــه چیــز روی میزتــان اســت :تــا حــاال شــده بخواهیــد آزمونهــای قبلیتــان را پیــدا کنیــد؟

ببینیــد نقاطضعــف تــان کجاهــا بــوده تــا بیشــتر بــر آنهــا تمرکــز کنیــد؟ بــا لرنیتــو ســریع و
ســاده بیــن آزمونهایــی کــه ســاختهاید جســتوجو میکنیــد ،نتایــج را مقایســه و بررســی
میکنیــد و هــر کــدام را کــه خواســتید بــا ویرایشــی دوبــاره ،بــه برگــۀ جدیــد اضافــه میکنیــد.
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این تازه اول ماجراست!
برنامــۀ مــا ایــن اســت کــه لرنیتــو بــه ســرعت بــه یــک پلتفــرم یادگیــری شــخصی تبدیــل شــود.
میخواهیــم نرمافــزاری را بــرای شــما آمــاده کنیــم کــه هــم زیبــا و ســریع باشــد و هــم بــه

محدودیتهــای ف ّنــی نرمافزارهــای موجــود برنخــورد.

اینجــا گــروه مــا بــا دســتآوردهای بــهروز دنیــا در حوزههــای آموزشــی ســر و کلــه مــی زننــد و
هــر چــه را مفیــد بدانیــد بــه لرنیتــو اضافــه میکننــد تــا بتوانیــد بــا وقــت کمتــر ،نتایــج بیشــتر و

تخصصهــای مختلــف دور هــم جمــع شــدهاند تــا نتیجــۀ
بهتــری بگیریــد .در تیــم لرنیتــو افــراد بــا
ّ
کار بتوانــد ســلیقههای بیشــتری را راضــی کنــد .چــه آنهــا کــه مســئلۀ امتحانــات نهایــی و میانتــرم

دارنــد چــه بــرای کنکور یهــا یــا المپیادیهــا.

راه ســختی در پیــش داریــم ولــی عاشــق چالشهــای راهمــانهســتیم .تیــم لرنیتــو ایدههــای
ّ
جذابــی دارنــد کــه بــرای اجرایشــان لحظهشــماری میکننــد .میخواهنــد لرنیتــو را بــه جایــی

برســانند کــه در آنجــا یادگیــری و نــوآوری بــه هــم میرســند؛ و ایــن البتــه «تــازه اوّل ماجراســت!»
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