 آموزش از ابزارهای یادگیری است اما هدف از آموزش در واقع یادگیری و تغییر در مهارت ها و رفتار می باشد.
بسیاری از آموزش ها از جمله آموزش های رسمی و آکادمیک این کارکرد خود را از دست داده اند و در دنیای
نوین ،ابزارهای دیگری به تدریج در حال جایگزین شدن با آموزش هستند.
 یادگیری ،آموزش و آگاهی بخشی در سطوح مختلف یکی از کارکردهای مهم رسانه است .طبیعتاً با درنظرگرفتن
فرم و قالب منحصربهفرد فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،آموزش شکل خاص خود را دنبال میکند که در
بسیاری از مواقع قابل قیاس با آموزشهای رسمی و کالس درس و مدل های سنتی آموزش نیست.
شاهد مثالهای این موضوع ،کانالهای علمی برای یادگیری در موارد مختلف از جمله آموزش زبان ،هنر و
کتابخوانی مجازی است که با کالسهای درس رسمی محتوای آموزشی را به دست مخاطب میرساند ،تقاوت
بسیاری دارد .مقوله آموزش مجازی از جمله مسایلی است که در سالهای اخیر رشد چشمگیری در کشورهای
توسعه یافته داشته است.

 چشم انداز و آرمان ما از ایجاد این سایت ،ایحاد فضایی برای باال بردن توانمندی افراد و در نهایت تسهیل
بخشیدن به اشتغال می باشد .هدف ما از ایجاد این سایت ایجاد بستری برای یادگیری آسان و دسترسی سریع
به اطالعات تمام دوره ها در کمترین زمان و کمترین هزینه است.

 افراد می توانند با گذراندن این دوره ها به صورت دسترسی آزاد و با صرف کمترین زمان به اطالعات کافی
در مورد دوره مورد نیاز خود ،دست پیدا کنند .در نهایت با برگزاری آزمون آنالین درصورت کسب نمره حد
نصاب از مراجع بین المللی برای این دوره ها گواهینامه حضور صادر می گردد.
 مخاطبان این سایت می توانند تمامی مدیران ،کارکنان سازمان ها و دانشجویان رشته های مختلف می
باشند که قصد توانمندسازی خود جهت ورود به بازار کار را دارند .همچنین سازمان ها برای آموزش های
سازمانی می توانند از این بستر برای کارکنان خود استفاده نمایند.
عالوه بر آموزش های مجازی و غیر حضوری ،آموزش های حضوری نیز در قالب دوره ها تعریف شده است .دوره
های حضوری قابلیت برگزاری در محل سازمان ها و هم در محل موسسه آموزشی مطابق تقویم آموزشی را دارند.

 آموزش غیرحضوری آنالین از طریق برگزاری کالس های مجازی در نرم افزارهای سیستم مدیریت یادگیری
( )lmsقابل انجام می باشد .بستر سخت افزاری و نرم افزاری موجود برای برگزاری این دوره ها امکان پذیر می
باشد.

آموزش حضوری

آموزش آنالین

آموزش مجازی

