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سامانه هوشمند برنامه ریزی درسی «برنا»
مقدمه
بش گمان در آغاز هر نیمسال زمان و انرژی فراوانش در دانشاا ها و به تبع آن در گرو های آموزشش نرف برنامه
رجزی درسش مش شود که اجن فرآجتد زمان گیر و طاقت فرسا دامن گیر کارشتاسان آموزشش نیز مش شود؛ مع آوری
اطالعات و نیاز متدجهای گرو های آموزشش واس ادان ،شتاساجش محدودجت های آموزشش به لحاظ زمانش و مکانش و...
و همچتین هم زمانش آن با تشرجفات ثبت نام و شروع نیمسال (کگه خگود مسگاو و شواشگش خگا خگود را دارد از
مله مشکالتش است که در آغاز هر نیمسال دانشاا ها و مراکز آموزشش را به چالش مش کشد.
شجم اجن مشکالت که بس ه به نیروی انسانش دانشاا ها (تجربه آموزشش  ،توانمتدی مگدجرجت و برنامگه رجگزی ،
روابط عمومش و  ...گس ر آن نیز افزاجش خواهد جافت شراجط برنامه رجزی آموزشش را به شدت پیچید و بغگرن مگش
کتد و در نهاجت پس از زشمات بسیار ن یجه مطلوب نیز شان نمش شود.
بر همین اساس شرکت نرم افزاری سما سامانه برای تسهی فرآجتد های مذکور و بهیته نمودن ن یجه کاراقدام بگه
طراشش نرمافزارهوشمتد برنامهرجزی درسش"،برنا" نمود است.
" برنا" را ش نرم افزاری شرکت سماسامانه است تا فرآجتدهای وقگت گیگر و پیچیگد برنامگه رجگزی درسگش را در
کم رجن زمان و به به رجن و ه ممکن مدجرجت نماجد تا عالو بر ل رضاجت مدجران و کارشتاسان مح رم آموزش و
در نهاجت اس ادان و دانشجوجان عزجز  ،با اراوه برنامه ای بهیته باعث افزاجش بهر وری و کگاهش هزجتگه هگای سگرانه
دانشااهها و موسسات آموزش عالش شود.

مزایای سيستم:
-

ارائه بهينه ترین برنامه آموزشی ممکن براساس استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی

-

کاهش هزینه های سرانه دانشگاه با حذف ارائه دروس غير ضروری

-

تسهيل برنامه ریزی آموزشی در آغاز هر نيمسال

-

افزایش رضایتمندی مخاطبان (مدیران ،کارکنان  ،استادان و دانشجویان)

-

عدم نياز به ورود اطالعات پایه مورد نياز بصورت دستی

-

کاربری ساده و آسان

-

قابليت کار با هر نوع سيستم آموزشی و بانک اطالعاتی

-

امکان جابجایی برنامه های درسی تدوین شده بصورت دیداری )(Visual Drag&drop

 -و...
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مزیت ویژه برای خانواده بزرگ سما:
"برنا"نیزهمانتد برنامه های دجارشرکت سما سامانه بصورت جکپارچه با سامانه امع مدجرجت آموزش سما طراشش
و پیاد سازی شد است.درواقع دجاربه ورود انبوهش از اطالعات (دانشجوجان ،اس ادان ،دروس ،رش ه ،سوابق تحصیلش
و ...نیازی نیست واجن سامانه با درجافت خودکار اطالعات مورد نیاز از سیس م امع مدجرجت امور آموزشگش «سگما»
از هدر رف ن وقت و انرژی مسئولین مربوطه تا شد قاب مالشظه ای لوگیری مگش کتگد و سگب افگزاجش دقگت در
انجام کار مش شود.
در مورد مراکزی که از ساجر سیس مهای آموزشش اس فاد مش کتتد نیز سامانه «برنا» قادر اسگت اطالعگات مگورد
نیاز را در قالبهای مخ لفش نظیر اکس  ،وب سروجس و  ...درجافت و از اتالف وقت برای ورود اطالعات لوگیری کتد.
"برنا" عالو بر تسهی و تسرجع در امر برنامگه رجگزی درسگش ،ارتباطگات بگین کارشتاسگان و مگدجران گگرو هگا و
مسئولین دانشکد ها را جکپارچه مش کتد و در نهاجت با اجن سامانه تمامش سطح دانشاا از جک جکپگارچاش کامگ در
زمیته برنامه رجزی "علش الخصو در دروس مش رک" برخوردار خواهتد شد.
تجربه و دانش 15سال همکاری و تیام بگا میگاونین ،مگدجران و کارشتاسگان آموزشگش و بگیش از  250دانشگاا ،
پژوهشاا و موسسه آموزش عالش در طراشش سامانه برنامه رجزی هوشمتد «برنگا» بکگار رف گه اسگت کگه امیگدوارجم
همچون ساجر سامانه های شرکت نرم افزاری سما سامانه ب واند در خدمت امیه آموزش عالش کشور قرار گیرد.
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خالنه عملکرد سیس م:

زمانبندی

پیش بیتش ان خاب
واشد و مشخص کردن
دروس اراوه شوند

اراوه دروس

اجن سامانه با پیش بیتش ان خاب واشد و مشخص نمودن دروسش که میباجست برای نیمسال آتش اراوه شگود ،عملیگات
برنامه رجزی درسش را انجام مش دهد.

دروس
تدريسي
استاد

زمان
استاد

تخصیص
دروس اس اد

زمانبندي

امتياز
مدير
گروه

دروس
ارائه شده

گام سوم

شرکت سما سامانه

گام دوم

پیش بیتش
ان خاب واشد
و مشخص
کردن دروس

چارت
دروس

سوابق
تحصيلي
دانشجو

گام نخست
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گام نخست  :پيش بينی دروس نيمسال آتی

باجد پیش بیتش کتیم دانشجو چه درس هاجش مش خواهد اخذ کتد .اجن امر با تو ه به چارت و سوابق تحصگیلش قابگ
تشخیص و محاسبه است .سیس م به نورت خودکار دروس جک رش ه را در نیمسال های مخ لن مش چیتگد و اجگن
امکان و ود دارد که مدجر گرو نظر خود را اعمال کتد .براساس اجن چیتش امکان پیش بیتش فراهم مش شود.
گام دوم  :تخصيص دروس استاد
 - 1برنامه استادان:
برنامه زمانش اس ادان اس ادان و دروسش که تدرجس مش کتتد به ترتی اولوجت وارد سیس م مش شوند.

 -2ارائه دروس:
در اجن مرشله نظر مدجر گرو در مورد اولوجت اراوه دروس به اس اداناس ادان اخد شد و به نگورت هوشگمتد درس
به اس اداناس اد تخصیص داد مش شود .الب ه پس از آن نیز مدجر گرو مش تواند نظر خود را اعمال کتد.

شرکت سما سامانه
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گام نهایی برنامه ریزی درسی:
«برنا» به نورت کامال هوشمتد برنامه رجزی مش کتد و تمام نکات الزم برای برنامه رجزی درسگت لحگاظ مگش شگود و
درنهاجت دروسش که به هر دلی (تداخ و عدم اراوه زمان توسط اس اد و  ...بدون برنامه باشتد نشان داد مش شگود و
مدجر گرو مش تواند به نورت دس ش دروس مورد نظر را انماجش کتد .مجدد تاکید مش شود کگه مگدجرگرو امکگان
اعمال سلیقه در برنامه تتظیمش بصورت دس ش را خواهد داشت.

سایر مزایا


ساده سازی تنظيم دروس

با تو ه به در دس رس بودن اس ادان و تسهی ارتباط بین گروههای درسش در نگرمافگزار و داشگ ن سیسسگ م پیگام
رسانش ،ارتباط بین گروهها بسیار ساد مش شود.


امکان تنظيم دستی برنامه آموزشی همراه با کنترل شرایط

با کمک راهتماجشهای کارآمد نرم افزار در ابجاجش دس ش دروس از قبیگ تییگین اسگ ادان ،نشگان دادن کالسگهای
خالش ،نماجش تداخ با ساجر دروس و  ...امکان تغییر در برنامه هف اش بسیار آسگان مگش شگود همچتگین مگش تگوان
بخشش از دروس را قب از ا رای خودکار در برنامه آموزشش نیمسال به نورت ثابت تتظیم کگرد و درنهاجگت پگس از
ا رای برنامه رجزی هوشمتد نسبت به اعمال تغییر در برخش از دروس بصورت دس ش اقدام کرد .


حل مشکل کمبود کالس

با تو ه به برنامه رجزی هوشمتد دروس و بهیته کردن دروس اراوه شد (شذف اراوه دروس بش مورد و اراوه دروس بگا
قابلیت تشکی با شداکثر ظرفیت به شک چشم گیری مشک کمبود کالس بگرای انجگام برنامگه هگای آموزشگش در
نیمسال و به تبع آن هزجته ای مربوطه کاهش مش جابد


انتقال برنامه تدوین شده به سيستم آموزش

اجن امکان و ود دارد که برنامه هف اش تهیه شد به نورت خودکار به نرم افزار آموزشش دانشاا ان قال جابد.

شرکت سما سامانه
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مدیریت دروس مشترک

با مدجرجت دروس مش رک و اراوه آنها در قال جک گرو درسش برنامه آموزشش نیسمال دانشاا بهیته تر میشود


اعمال قوانين آموزشی

با تیرجن قوانین آموزشش و ملزم کردن نرمافزار به رعاجت آنها ،باعث شذف اعمال سالجق شخصش و اش باهات انسگانش
در چیتِش برنامه هف اش شد و در مجموع با دجدی امعنار ،برنامهرجزی درسش به رعاجت مصگالح تمگامش ذجتفیگان
(مدجرجت دانشاا  ،گروههای آموزشش  ،اس ادان ،دانشجوجان متجر مش شود.
نمونه ای از خروجی های سيستم :
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