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مدرسۀدیجیتالهزاره

 براساس مفاد این توافق نامه چه 
اقداماتي قرار است انجام شود؟

اصواًل بنيــاد در عرصة اين تفاهم نامه 
می خواهد بسترهايی را در حوزة فضای 
مجــازی فراهم کنــد که مدرســه ها، 
معلمــان و مخاطبــان حــوزة آموزش 
بتواننــد از آن ها بهره ببرنــد. از جملة 
مهم ترين اين فرايندها، اقداماتی هستند 
که بنياد در فضاسازي هاي الزم، مثاًل در 
فضــای مجازی پس از کرونا، می خواهد 
انجام دهد. االن قرار است که ما با کمک 
کارشناسان ذيربط در اين حوزه بتوانيم 
پيش بينی هــای الزم را بــراي نيازهای 
پس از کرونا فراهم کنيم و فضاهای الزم 
را براي مدرسه ها، مديران، اوليا و حتی 
آموزش وپــرورش  وزارت  کارشناســان 
فراهم کنيم. بنياد قرار اســت يك سکو 

)پلت فرم( را با همکاری وزارت کار آماده 
كند كه بتواند به عنوان سكويي در کنار 
سكو و بستر ايجادشــده توسط وزارت 
آموزش وپرورش در حوزة شــاد فعاليت 
کند. ويژگی مهم اين ســكو، بهره مندی 
آن از هــوش مصنوعــی خواهــد بود. 
الزم  سخت افزاری  بسترهای  همچنين، 
را فراهم مي كند كه ســرورهای مربوط 
به حوزة فضای مجازی هســتند. به هر 
حال يکی از مهم ترين زيرســاخت هايی 
كه در کشــور بايد تأمين شود تا بتوان 
فضاهای مجازی را پوشــش داد، مراكز 
داده و ســرورها هستند. ان شاءاهلل بنياد 
با همکاری وزارت کار و حمايت صندوق 
ســروري  مي خواهد  اميد  کارآفرينــی 
اختصاصی ويژة مدرسه ها و آموزش در 

اين حوزه تهيه کند.

 براســاس ایــن وظیفة كالن 
بنیاد، مؤسسة مدرسة دیجیتال هزاره چه 

مسئولیتي دارد؟
بنياد در راســتای اين تعهِد مربوط به 
توليد سكو با هوش مصنوعی، مؤسسه ای را 
به ثبت رسانده با عنوان مؤسسة »مدرسة 
ديجيتال هزاره«. مدرسة ديجيتال هزاره 
قرار است از طريق آن تعهدات خودش را 
عملياتی و اجرايی کند. سكوي موردنظر 
قرار اســت تا ســال 1401 عرضه شود. 
البتــه االن بخشــی هايی از آن آماده و 
حتی بارگذاری هم شــده است. در حال 
حاضر نزديك به سه چهار هزار دانش آموز 
در ســطح کشــور دارنــد از بخش های 
آزمايشی اين سكو اســتفاده می کنند و 
ان شــاءاهلل قرار است تا سال 1401 بيش 
از 22 پودمان فعاليتی را شــامل شــود 

 در تابستان 99 توافق نامه اي بین وزارت آموزش وپرورش، وزارت تعاون و كار و رفاه اجتماعي و بنیاد ملي توسعة فناوري در 
راســتاي حمایت و تثبیت آموزش بر بستر فناوري هاي دیجیتال منعقد شده است.  براساس مفاد این توافق نامه، با آقاي مجید 

تهرانیان، مشاور بنیاد ملي توسعة فناوري، گفت وگویي انجام شده است كه با هم پي مي گیریم.
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کــه تقريبًا تمام ابعــاد فعاليت های يک 
مدرســه را پوشــش می دهد؛ از ثبت نام 
دانش آموزان گرفته تا طراحی آموزشــی 
ســاالنه و طرح درس ســاالنة معلمان، 
درس  طرح  آموزشــی،  برنامه ريزی های 
کالس ها، ارائــة محتواها، آموزش آنالين 
يا آفالين، ارزيابی ها و امتحانات حضوری 
يا آناليــن و الکترونيکــی، و همچنين 
ارائة  فعاليت های مشــاوره ای مدرســه، 
تکاليف دانش آموزان به صورت ديجيتال، 
ثبت موقعيت های اطالعاتي دانش آموزان 
در حوزه های انضباطی، پرورشی و درسی، 
آزمايشگاه های مجازی، کتابخانة مجازی و 
الکترونيک، و همچنين بحث پيگيری های 
هوشــمندانه که با همکاری اين سيستم 
معاونان، مشــاوران، مســئوالن پايه ها و 
مديريت مدرسه می توانند اطالعات الزم 
موردنظر خودشان را در پيگيری های امور 

به دست آورند.

برای من پیش آمد   سؤالی که 
این اســت که خب این ســكو در حال 
طراحی اســت و احتمااًل با آن نقشــی 
که شــما از بحث هوش مصنوعی اشاره 
نشــده  تولید  نمونه کاری  هنوز  کردید، 
اســت. بنابراین، انتظار این است که با 
توجه به محتوای تفاهم نامه که ابتدا باید 
در مدرسه هاي غیردولتی دنبال شود، آیا 
آنچه قرار بوده  براساس هوش مصنوعی 
براي یك مدرسه به عنوان یک واحد کار 

طراحی شود، شروع شده است یا نه؟
عــرض کردم كه اين ســكو حدود 22 
پودمان دارد که قرار اســت پشــت اکثر 
آن هــا هــوش مصنوعی قــرار بگيرد تا 
داده هــا و اطالعات را بگيــرد و تحليل 
کند. پيش بينی ما اين است که دو سال 
زمان می برد. يعني بايد اين اطالعات وارد 
شــوند و بعد از دو ســال که اين داده ها 
كامل شــدند، تحليل هاي الزم براي آن 
مدل ســازی ها اتفاق بيفتــد. ولی خب 
به هر حــال از االن در برنامه نويســی و 

پيش بينی های  مربوطه  کدنويســی های 
الزم بشود که به لطف خداوند شده است. 
االن برنامه در بخش هايــی از فرايندش 
در حال اجراســت. يعني تعريف مدرسه، 
ثبت نــام دانش آمــوز در کالس، تدريس 

معلم )آنالين و آفالين(.

 یعنی هنــوز با نــگاه هوش 
مصنوعی مدل  سازی نشده است؟

چــرا. االن هــوش مصنوعی پشــت 
اين هاســت. االن اين اطالعات و داده ها 
دارد دريافت می شــود، ولي حجم آن ها 
برای آن مدل سازی ها هنوز کافی نيست. 
ظرف دو ســال آينده بايد اين داده ها به 
حجمی برســند که اين سيستم هوش 
مصنوعی بتواند از روي آن ها انواع مدل ها 

را پيش بينی کند.

 اهمیت و ارزش این کار به گونه ای 
است که نامش را هم گذاشته اید »مدرسة 
دیجیتال هزاره«. برای اینکه این اطالعات 
جمع آوری شوند و به نوعی کار بعد از دو 
سال به شکل عملیاتی تر اجرایي شود، به 
اطالع رسانی و برگزاری جلسات همفکری 
حداقل بین ســازمان فنــی و حرفه ای، 
مدرســه هاي غیردولتی و این بنیاد نیاز 
است. یعني درواقع برگزاری نشست هایی 
با مفهوم »مدرسة دیجیتال هزارة مبتنی 
بر هوش مصنوعی« مقداری تحلیل شود. 
االن شما برای این موضوع چه کارهایی 
یا اصطالحًا چه فرهنگ سازی اي كرده اید؟

 براســاس تفاهم نامه، بايــد کميته ای 
متشکل از کارشناسان سه دستگاه وزارت 
بنيــاد  و  کار  وزارت  آموزش وپــرورش، 
تشکيل شود و در آن همة مصاديقي كه در 
اين تفاهم نامه آمده  اند، موردتوجه و بحث 
قرار گيرند و تصميمات الزم گرفته شود. 
مکاتبــات مربوط به اين حوزه با باالترين 
مقامات و دستياران وزراي محترم صورت 
گرفته اســت تا نمايندگان خودشــان را 
معرفی کنند. اولين جلسة اين کميته هم 

با حضور نمايندگان تشکيل شد و دربارة 
مباحث اين فرايند بحث كرديم.

 این ظرفیــت برای معلم ها چه 
کارایی و اثربخشی  خواهد داشت؟

ببينيــد، در کل فراينــد اين ســامانه 
فرايندي همه جانبه برای استفادة کاربران 
متفاوت، اعم از انواع رســته های شغلی 
اســت که در هر مدرســه وجود دارند؛ 
ماننــد مديــر، معاون و مربــی كه همة 
اين ها ديده شــده اند كه رکن اصلی اين 
ســامانه معلمان هســتند. برای معلمان 
ظرفيت هايی پيش بينی شده است. خيلی 
مهم اســت كه اين سكو در ابتدای قضيه 
سازمان دهی می کند. يعنی آنچه را ما در 
تعليم وتربيت به عنوان طرح درس  حوزة 
ساالنه، روزانه و هفتگی مطرح می کنيم، 
اين هــا حتمًا بايد در اين ســازمان ثبت 
شــوند. يعنی يکــی از مصداق هاي مهم 
اين اســت که برنامة يــک معلم بايد در 
اين ســكو تعريف شود که در مرحلة بعد 
قابليت ارزيابی و قابليــت پيگيری الزم 
را داشته باشــد. لذا بعد از اينکه معلمان 
طرح درس های خودشان را در حوزة کار 
مي گذارند، اين قابليــت را دارد که برای 

ارائة آن انتخاب مسير کند.
مــا می خواهيــم ايــن فراينــد را به 
صورت هــاي حضوری و مجــازی ارائه 
کنيم. و اگر به صورت مجازی است، بايد 
ببينيم آيــا مي خواهيم به صورت آفالين 
ارائه کنيم يــا آنالين؟ در بحث آموزش 
آفالين كــه خيلی موردتوجه ماســت، 
توليد محتواهايي صورت می گيرد. حاال 
هم در آنالين و هم در آفالين، توليد اين 
محتواها توســط معلمان، اين امکان را 
ايجاد مي کند كه در دسترس عموم قرار 
گيرد. يعنی اين ســكو از معلمان سؤال 
می کند آيا محتواهايی که شما بارگذاری 
می کنيد، فقط براي اســتفادة شخصی 
خودتان است، يا اجازه می دهيد ديگران 
هم از آن استفاده کنند. اگر معلم اجازة 



استفادة ديگران را هم صادر كند، محتواها 
در اختيار و دســترس افــراد و همکاران 
قرار می گيرند كــه خودش تبادل تجربة 
بســيار خوب و مناســبی بين همکاران 
اســت و آنان می توانند بــا نگاه کردن به 
محتواهــا، ســؤاالت و تکاليفی که ديگر 
همکاران آن ها می دهند، در جريان روند 

فعاليت هاي ديگران قرار بگيرند.

 منظور شما این است كه در درجة 
اول خود آن سكوست كه ارزش دارد. ولي 
آیا در این ســكو دوباره ظرفیت آموزش 
معلم ها وجود دارد یا خیر؟ آیا این سامانه و 
محتوا برای معلم بارگذاری مي شود یا خیر؟ 

یا اصاًل آن یک پروژة دیگر است؟
يکی از پودمان  هــای موجود در برنامة 
مــا، بانک محتواســت. در حــال حاضر 
بيش از 2400 ســاعت محتوای آموزش 
متوسطه در درس هاي تخصصی در اين 
سكو وجود دارد؛ يعني تدريس هايی که 
معلمان کرده انــد. البته فعاًل می خواهيم 
اين تدريس ها فقط در دسترس معلمان 
قرار بگيرند. يعنی هر معلمی اجازه داشته 
باشد تدريس ساير همکاران خود را ببيند 
و از آن ايــده بگيرد. اگر هم معلم صالح 
ديد، حتي می تواند تدريس را بارگذاری 

کند تا دانش آموزش از آن استفاده کند.

 آیــا االن معلمان مي توانند به 
سامانه دسترسي داشته باشند؟

خير. از مهرماه ســال 1400 ســامانه 
به طور رســمي افتتاح خواهد شد. االن 
در بخش آزمايشــی است. تقريبًا شصت 
درصد ظرفيت اين سكو در سال 1400 
ارائه می شــود و در مهرماه سال 1401 
قابليــت آن به صد درصد می رســد. در 
سال 1400 نکاتی از سكو هست که جزو 
الزامات يك مدرسه است. يعنی آنچه را 

مدرسه الزامًا برای مدرسه بودن نياز دارد، 
حتمًا در ســكوي1400 ديده می شود، 
اما ماژول ها و آپشــن هايی هســتند که 
ممکن اســت بعضی از مدرسه ها داشته 
باشند و بعضی نداشــته باشند. مثاًل ما 
پودماني خواهيم داشــت به نام »پروندة 
ســالمت دانش آموز« که مدرسه ای که 
مربــي بهداشــت دارد، پزشــک دارد و 
می خواهد پروندة ســالمت درست کند، 
مثاًل واحد روان شناســی و مشاوره دارد، 
ثبت اطالعات روانی دانش آموزان را دارد 
و می توانند از آن پودمان استفاده کنند، 
ولی آن پودمان  ها يا امكانات ان شــاءاهلل 
در ســال 1401 عرضه می شوند و فعاًل 
ما انرژی خود را برای الزامات و اصل آن 

سكو گذاشته ايم.

 اگر بخواهید این ســكو را با 
توضیحي  چه  کنید،  مقایسه  شاد  شبکة 

دارید؟
شبکة شــاد حسب شــرايطي خيلی 
اضطراري و فــوری در يک دورة زمانی 
با يک درايت به قــول معروف مديريت 
بحرانــي ايجاد شــد و انصافًا هم در نوع 
خــودش يــک کار بســيار قابل توجه و 
ارزشــمند بود. ولی به نظر می رســد با 
توجه به اينكه محور و پاية اصلی شبکة 
شــاد روی پيام رســان ها گذاشته شده 
است، اين پيام رســان ها تا يک اندازه اي 
قابليت پيشــرفت دارند و يک جاهايی 
بعضــی از کارهــا را نمي تواننــد انجام 
بدهند. براي مثال، اين هوش مصنوعی 
که خدمت شــما عرض کــردم، به يک 
مجموعــه اطالعات و داده هــای کاماًل 
طبقه بندی شدة دقيق و پيش فرض های 
برنامه نويسی شده و کد نويسی شده دارد. 
شــايد مثاًل در حال حاضر به ســرعت 
نشود برنامة شاد را با يک سيستم هوش 

مصنوعی هماهنگ و مدل ســازی كرد، 
ولی خب اميدواريــم در آينده با حضور 
انواع ســكوهايي کــه در جامعه ايجاد 
خواهند شــد و حتــی اپراتورها، ممكن 
شــود. آن طور كه من شــنيده ام، دولت 
درصــدد توليــد چند اپراتــور به عنوان 
اپراتورهای آموزشی است؛ مثل ايرانسل، 
همــراه اول و رايتل کــه االن در حوزة 
موبايل کار می کنند. قرار است در چند 
سال آينده ما سه چهار اپراتور آموزشی 
در کشور داشــته باشيم که قابليت های 
نرم افزاری و ســخت افزاری داشته باشند. 
هر فرايند آموزشي که بخواهد در کشور 
شکل بگيرد، بايد از طريق اين اپراتورها 
باشــد كه به نظرم يکی از آن ها قاعدتًا 

خود »شاد« خواهد بود.

 با توجه به اقدامات کوتاه مدت 
مدرسة  این  فرهنگ سازی  منظر  از  شما 
دیجیتال هزاره و آماده شــدن مدرسه ها 
براي بعــد از کرونا، االن چه فعالیت هاي 

کوتاه مدتی را در دستور کار دارید؟
ما درصدديم گفتماني راه اندازی کنيم. 
با توجه به امکانات استوديو و زمينه هاي 
خوبــي کــه در بنيــاد وجــود دارد و 
کارشناسان و استادان حوزه های آموزشی 
كه دعوت می کنيم، االن کار شروع شده 
است. ان شاءاهلل اميدواريم اين عزيزان در 
حوزة گفتمان هــای الزم فضای مجازی، 
آنچــه را به عنوان چالــش در حوزه های 
فضــای مجــازی وجود دارد و مــا با آن 
برخورد می کنيم، چه در حوزة معلم، چه 
در حوزة دانش آموز و چه در حوزة مدرسه 
و والدين و همچنين پيش بينی هايی که 
براي آيندة فضای مجازی می شود، دنبال 
كنند. مسلم است سال آينده نوع مديريت 
مدرسه هاي ما مانند گذشته نخواهد بود و 

تغييراتی می کند.
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