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سرسخن
ميّ ها و فرهنگ های پويا و عرزنده ،مفاهيمي ارزشمندی را كه از آن عوی مرزهای تمدني خود
و در قالب واژه های ييگانه درياف مريكننرد ،درمريياينرد و ضرمن درک عمير ،،آن را در قالرب
واژههای خود يازنشر ميدهند .مجموعهای كه پيشرو داريد حاصر ترم

و كوشرش جماري از

صاحبن ران حوزۀ رايادگيری و كارشناعان آشنا يا زيان شيرين فارعي اع كه در آن يرخري از
اصرالمحا تخصصرري حرروزۀ رايراد در قالررب واژگرران شريرين فارعرري ييرران شرده و يرره تصررويب
فرهنگستان زيان و ادب فارعي رعيده اع  .انجمن يادگيری الکترونيکي ايران (يادا) ينا ير رعال
خود در ترويج عيم و تراليب پژوهشگران گرانقدركشورمان يه اعتفاده از واژههای فارعي مناعرب
يه جای اصالمحا تخصصي ييگانه در حوزۀ راياد ،اين مجموعه را جمر آوری و يره زيرور طبر
آراعته اع  .اميد اع يا اعتفاده از واژگان فارعي مناعب يه جرای اصرالمحا ييگانر مترراد
آن ،ضمن افزودن ير زيبايي نوشتار خود در همگانيكردن اين دانش دركشور يکوشيم.
كارگروه واژهگزيني يرونپذير يادگيری الکترونيکي در اعفندماه عال 1313در فرهنگستان زيان و
ادب فارعي تشکي و تاكنون  21جيسه يرگرزار شرده اعر  .در ايرن مرد  33واژه در كرارگروه
مورد يررعي قرار گرفته و از اين تاداد  13واژه يه تصويب نهايي رعيده اع .
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A
adaptive learning

يادگيري انطباقي

نوعي رايادگيری كه در آن مفاد در) و نيز نحوۀ نمايش آن يا دانش قبيي و شخصري و نيراز يادگيرنرده
انالباق مييايد.
مثال :يا توجه يه نيازهای مختيف يادگيرندگان ،روند رايادگيری يه عم

تحق ،يادگيری انالباقي اع .

مهارتآموزي انطباقي

adaptive training

نوعي يرنام آموزشي مهارتي كه در آن محتوای يرنامه يرا مهرار قبيري و شخصري و نيراز يادگيرنرده و
وجوه فنّاورانه انالباق مييايد.
مثال:يکي از يرنامههای وزار كار ،پيشبرد مهار آموزی انالباقي در يرنامههای عازمان ميّي مهار اع .

adult learning theory

نظريۀ يادگيري بزرگساالن
ن ريهای كه ير مبنای آن اصول و شيوههای آموز

يزرگساالن طرحريزی ميشود.

مثال:يکي از اصرول ن رير يرادگيری يزرگسراالن نزدير
يادگيرنده اع .
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كرردن تجرارب يرادگيری يرا زنردگي واقاري

سامانۀ آموزشياري عاطفي (ساعا)

)affective tutoring system (ATS

نوعي عامان آموزشياری هوشمندكه ميتواند يا حال های عاطفي يادگيرندگان تا حدودی انالباق يايد.
مثال :يکي از مارو ترين عامانههای آموزشياری عاطفي حوا ( )Eveنام دارد.

agent

کارگزار

يرنامهای رايانهای كه اعمال مختيفي را يه طور پيوعرته و خودمخترار يره نماينردگي از شخصري حقيقري يرا
حقوقي انجام ميدهد.
مثال :ماماری مبتني ير كارگزار يکي از رو های توليد و اشتراک محتوا اع .

agent-oriented approach

رويكرد کارگزارگرا

رويکردی مبتني ير تجزي مسائ مهندعي نرمافزار يه اجزای چندگانه و متاام و خودمختار.
مثال :رويکردكارگزارگرا يرای طراحي عامانههای پيچيدۀ رايادگيری يسيار مناعب اع .
13

andragogy

آموزش بزرگساالن
راهبردهاييكه ير اعا) ن ري يادگيری يزرگساالن آموز

يه آنها را تسهي ميكند.

مثال :تيفي ،تجارب يادگيری يا تجارب روزمره يکي از اصول آموز

يزرگساالن اع .

authoring

پديدآوري
ايجاد محتوای درو) در محيط رايادگيری.
مثال :طراحي يرنام درعي يکي ازگامهای پديدآوری اع .
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C
chunking

پارسازي
فرايند يخشيخشكردن مواد رايادگيری يرای يهبود يادگيری.
مثال :يکي از مراح توليد رايامحتوا پارعازی محتوای درعي اع .

collaborative learning

يادگيري مشارکتي

نوعي يادگيریكه از مشارك و تبادل اطمعا ميان گروههای همتا پديد ميآيد.
مثال :نس عوم رايادگيری يا اعتفاده از شبکههای اجتماعي يه عم يادگيری مشاركتي پيش ميرود.

co-learning

هميادگيري

شيوهای در يادگيری كه در آن رايال يادگيرنده مبتني ير همتوانعازی يادگيرنده و ياددهنده يررای يهبرود
فرايند يادگيری.
مثال :رويکرد الالب در فرايند يادگيری در دانشگاههای قرن ييس ويکم هميادگيری اع .
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compliant

سازوار
ويژگي رايامحتوا يا يرنامهای در محيط رايادگيری كه مايارهای خاصي را رعاي

ميكند.

مثال :رايامحتوا يايد يا مدل اعکورم عازوار ياشد.

يادگيري رايانهبنياد (ياراب)

)computer-based learning (CBL

اعتفاده از رايانه يرای تحوي محتوای آموزشي يه يادگيرندگان در محيط يادگيری.
مثال :اعتفاده از لوحهای آموزشي يکي از شک های يادگيری رايانهينياد اع .

D
distributed learning

يادگيري گسترده

نوعي يادگيری از دوركه در آن عرض محتوا يه صور تيفيقي از رو های عنتي و يرخط اع .
مثال :دانشگاه پيامنور از رو های يادگيری گسترده يرای آموز
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اعتفاده

E
e-content

رايامحتوا

در رايادگيری ،مجموعهای از مفاد درعي كه دريرگيرندۀ متن تااميي و تصوير و صو و پويانمايي اع .
مثال :رايامحتوا يکي از مؤلفههای اصيي رايادگيری اع .

e-teaching

راياددهي ،راياتدريس
كاريرد فنّاوری اطمعا و ارتباطا يرای يهبود و تامي ،تدريس.

مثال :امروز يسياری از اعتادان تماي دارند آموز خود را يه صور راياتدريس محق ،كنند.

education

آموزش

فرايند تاييم و تريي در مدرعه يا دانشگاه يا هر محيط ديگر يا هد رشد همهجانب يادگيرنده.
مثال :مدار) از ينيادهای ن ام آموز كشورها هستند.
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educational system

نظام آموزشي
ن امي كه تن يم و مديري
مثال :آموز

آموز

در جاماه را ير عهده دارد.

پيش از دانشگاه در ن ام آموزشي ايران رايگان اع .

events of instruction

رخدادهاي آموزش

نُهگام ماين در ن ري يادگيری روير گانيره كره مراحر الزم يررای يرادگيری مرؤرر يزرگسراالن را نشران
ميدهد.
مثال :نخستين گام در رخدادهای آموز

جيب توجه يادگيرنده اع .

)e-learning (EL

رايادگيري(راياد)
يادگيری از طري ،رعانههای مختيف الکترونيکي.
مثال :اينترن

و اينتران

و شبکههای اجتماعي و تيفن همراه از رعانههای رايادگيری هستند.
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F
face-to-face learning

يادگيري چهره به چهره
نوعي يادگيری يه رو مرعوم در كم) در).

مثال:كم)های دييرعتان در زمرۀ يادگيریهای چهره يه چهره يه شمار ميروند.

facilitative tools

ابزارهاي آسانساز
هر ي

از ايزارهايي كه در محيط الکترونيکي يرای عرض محتوای يرخط يه كار ميرود.

مثال :رايانامه يکي از پركاريردترين ايزارهای آعانعاز در رايادگيری اع .

false starter

آغازگر ناتمام
فردی كه در درعي نامنويسي كرده ،اما آن را اصمً شروع نکرده يا يه پايان نرعانده اع .
مثال :يرخي از دانشجويان يه دلي راهنمايي نادرع آالازگر ناتمام ميشوند.
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formal learning

يادگيري رسمي
نوعي يادگيریكه در آن هد

يادگيری را ن رام آموزشري تايرين مري كنرد و يادگيرنرده يررای دريافر

مدرک تحصييي خاصي در دورۀ آموزشي شرك

ميكند.

مثال :ن ام دورۀ ايتدايي تحصييي در ايران نوعي يادگيری رعمي اع .

forum

رايگاه
مکاني يرای يحث و تبادل ن ر دريارۀ موضوعي مشخص.
مثال :يکي از ايزارهای ايجاد مشارك

در درو) مشاركتي اعتفاده از رايگاه اع .
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G
generic courseware

درسافزار همگاني

نوعي در)افزار رايادگيری كه يرای مخاطبان عمومي و طراحي شده اع .
مثال :در)افزار همگاني ماموالً ارز عيمي چنداني ندارد.

gerontagogy

پيرآموزي
فرايند آموز يه عالخوردگان.

مثال :در كشورهايي همچون نيوزلندكه جماي نسبتاً پيری دارد پيرآموزی اهمي فراواني پيداكرده اع .

granularity

دانهبندي
روشي يرای پارعازی و تجزي اجزای رايامحتوا.

مثال :در رايادگيری كيفي فرايند دانهيندی يا تاداد در)پارهای حاص عنجيده ميشود.

11

H
help desk/helpdesk

کارگشا
گروهي كه كاريران يرای درياف

كم

های عخ افزاری و نرمافزاری يه آن رجوع ميكنند.

مثال :يرای راهنمايي دانشجويان در محيط رايادگيری الزم اع

در هر دانشرگاه كارگشرا وجرود داشرته

ياشد.

I
instructional analysis

تحليل آموزشي

روندی كه نوع مهار ها يا دانش مورد نياز را يرای رعيدن يه هدفي خاص يررای يادگيرنرده مشرخص مريكنرد.
مثال :مکتب رفتارگرايي اعکينر ير اعا) تحيي آموزشي اعتوار اع .

instructional design

طراحي تدريس

فرايندی ن اممند يرای طراحي محتوای درعي و شيوۀ تدريس مبتني ير ن ريهها و تحقيقا يادگيری.
مثال :يکي از گامهای اصيي يرای كيفي عاختن محيطهای رايادگيری طراحي تدريس مناعب اع .
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سامانۀ مديريت آموزش (ساما)

)instructional management system (IMS

مجموعه ای از فنّاوریهای كه يا ارائ الگوی مناعب ياددهنرده را يررای خير ،و عرازماندهي و مرديري عرري و
آعان درو) يرخط توانمند ميعازد.
مثال :اعتفاده از عامان مديري آموز يه اعتاد در توليد عري رايامحتوا كم

ميكند.

instructional strategy

راهبرد آموزشي

تركيب مناعبي از تمرينها ،مثالها ،مشارك يادگيرنده و ارائ مالالب آموزشي يرای افزايش انگيرزۀ يادگيرنرده
و دعتيايي يه اهدا آموزشي.
مثال :راهبردهای آموزشي شناختي در مقايسه يا عاير رو ها (تحيييي و رفتارگرايي) كارايي ييشتری دارند.

instructional systems design

طراحي نظام آموزشي

روشي ن اممند يرای يهكارگيری اصول آموزشي يه من ور كسب اطمينان از رعاندن يادگيرندگان يه اهدا آموزشي.
مثال :توجه يه رشد شناختي يادگيرنده يکي از اصول طراحي ن ام آموزشي اع .
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)instructor-led training (ILT

مهارتآموزي مربيمدار

نوعي مهار آموزی يه روشي كره در آن مريري فراينرد مهرار آمروزی را در كرم) واقاري يرا مجرازی
هداي

ميكند.

مثال:كم)های كارگاهي نمونهای از مهار آموزی مرييمدار اع .

)integrated learning system (ILS

سامانۀ يكپارچۀ يادگيري (ساياد)

عامان جاماي از نرمافزارها و عخ افزارها و شبکههايي يرای آموز .
مثال :يرای ايجاد محيط رايادگيری وجود عامان يکپارچ يادگيری ضروری اع .

سامانۀ آموزشياري هوشمند (ساهوش)
نوعي عامان يادگيری رايانهای كه آموز

)intelligent tutoring system (ITS

مستقيم عفارشي شدهای را يدون مداخي انسان يرای يادگيرنده

فراهم ميكند.
مثال :روند پژوهش در حوزۀ رايادگيری طراحي عامان آموزشياری هوشمند قاي رقاي يا مايم اع .

21

J
just-in-case learning

يادگيري بيهنگام

درياف اطمعا اليرضروری توعط يادگيرنده از طري ،يرنامههای درعي.
مثال :پديد آمدن محيط رايادگيری عبب افزايش يادگيری ييهنگام شده اع .

just-in-time learning

يادگيري بهنگام

نوعي يادگيری كه در آن يادگيرنده در زمان و مکان مورد نياز يه محتوای مناعب دع مييايد.
مثال :يادگيری يهنگام هد اصيي رايادگيری اع .
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L
learner-centered education

آموزش يادگيرمحور

ويژگي آموزشي كه در آن تمركز ير يادگيرنده اع نه ير مايم و رو های تدريس او.
مثال :رايادگيری يکي از زمينههای مناعب يرای گستر

سامانۀ مديريت رايامحتوا (سامياد)

آموز

يادگيرمحور اع .

learning content management
)system (LCMS

عامانهای كه يرای خي ،و ذخيرهعازی رايامحتوا و اعتفاده و اعتفادۀ مجدد از آن طراحي شود.
مثال :در دانشگاههای ايران نقش عامان مديري رايامحتوا كمتر از عاير اجزای ن ام رايراد مرورد توجره
قرارگرفته اع .

learning environment

محيط يادگيري
مکاني فيزيکي يا مجازی كه يادگيری در آن رخ ميدهد.
مثال :در آموز

حضوری كم) در) يکي از انواع محيط يادگيری اع .
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learning management system
)(LMS

سامانۀ مديريت يادگيري (سَمياد)

يستهای نرمافزاری كه فرايندهای مرتبط يا رايادگيری را خودكار ميكند.
مثال :در حال حاضر ،عامان مديري يادگيری كاريردی در ييشتر دانشگاهها مامول اع .

learning portal

درگاه يادگيري

درگاهي كه امکان دعترعي يه مناي مختيف يادگيری را يرای مخاطبان فراهم ميكند.
مثال :در حال حاضر ،چند دعتگاه اجرايي در ايران درصدد راهاندازی درگاه يادگيری هستند.

)learning object (LO

درسپار
كوچ ترين واحد عازندۀ هر يرنام درعي در رايادگيری.

مثال :يرای هر جيس ي عاعته ،محتوا يايد يه دع كم ده در)پار تقسيم شود.
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)Lifelong learning (LLL

يادگيري تمام عمر
فراگيری دائمي دانش و مهار در تمام طول زندگي افراد.

مثال :رايادگيری روشي مناعب يرای تحق ،يادگيری تمامعمر اع .

M
)mastery learning (ML

يادگيري در حد تسلط

شيوهای در يادگيری كه در آن يرای يادگيرنده فرص های مختيفري فرراهم مريشرود ترا خرود را يره حرد
تايينشده (مايار) يرعاند.
مثال :يادگيری در حد تسيط عبب ميشود كه هم يادگيرندگان فرص پيشرف را داشته ياشند.

mentor

راياور
فردی آگاه كه وظيف هداي و راهنمايي ديگری را يه عنوان مشاور ير عهده دارد.
مثال :حضور راياور در كنار اعتادان جوان راهکار مناعبي در يهبود عميکرد آنان اع .
25

P
pedagogy

فن معلّمي
هنر يا عيم تدريس.
مثال :اعتادان دانشگاه عموه ير تسيط عيمي در فن مايّمي نيز يايد متبحر ياشند.

performance-based instruction

آموزش عملكردي

آموزشي كه در آن يه جای تأكيد ير كسب دانش ير رعيدن يه عالحي از مهار تأكيد ميشود.
مثال :آموز عميکردی مايم را موظف ميكند تا مايار مشخصي يرای تحق ،يادگيری تايين كند.

phishing

دامگستري

يکي از رو های فريب دهي در ارتباطا الکترونيکي كه در آن تم مي شود يا جيب اعتماد كارير اطمعرا
شخصي او از طري ،ويگاهي تقيبي كه مشايه ويگاه اصيي اع عرق شود.
مثال :اخيراً اطمعا مشتريان يکي از يان ها در عمييا دامگستری يه عرق رفته اع .
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prescriptive learning

يادگيري تجويزي

نوعي يادگيری كه در آن محتوا ير مبنای مهار مورد نياز يا نقاط ضاف يادگيرنده تدوين شده اع .
مثال :دورههای عازمان آموز

فني و حرفهای از نوع يادگيری تجويزی اع .

R
reinforcement

تقويت
فرايندی كه در طي آن در نتيج وجود عواميي مانند محرک يا پادا
رفتار مايني در يادگيرنده افزايش مييايد.
مثال :تقوي يکي از عوام اصيي در پيشبرد فرايند يادگيری اع .

22

يا موقاي يا رويداد احتمرال يرروز

S
self-organized learning

يادگيري خودسازمان

ن ري يادگيری كه ير خودمختاری و مسؤولي پذيری يادگيرندگان تأكيد دارد.
مثال :در يادگيری خودعازمانكمتر از يرنامههای ازپيشتايينشده اعتفاده ميشود.

self-paced learning

يادگيري خودآهنگ

نوعي يادگيری ناهم زمان كه در آن كارير يدون مايم و يا توجه يه توانمندی و دانش قبيي خرود جريران آمروز
و اعتفاده از مواد درعي را از طري ،ايزارهايي مانند لوح فشرده يا اينترن تن يم ميكند.
مثال :ن امهای آموز از دور مبتني ير ديدگاه يادگيری خودآهنگ طراحي ميشوند.

self-paced training

مهارتآموزي خودآهنگ

نوعي مهار آموزی ناهم زمان و يدون مايم كه در آن مهار آموز خود ير فرايند مهار آمروزی ن رار دارد.
مثال :مهار آموزی خودآهنگ در افزايش عالح مهار جاماه تأرير چشمگيری دارد.
21

T
معلم خصوصي
فردی كه آموز

tutor 1
ويژهای را يه ي

يادگيرنده يا گروهي كوچ

از يادگيرندگان ارائه ميدهد.

مثال :يسياری از دانشجويان دانشگاه مايم خصوصي دانشآموزان دييرعتاني هستند.

آموزشيار
فرد يا عامانهای كه وظيف آموز

tutor 2
و هداي

ديگری را ير عهده دارد.

مثال :در ن رگرفتن كارگزاری يه عنوان آموزشيار در محيط رايادگيری اهمي

زيادی دارد.

tutorial

آموزشياره

مجموعهای از محتوای آموزشي يه شک الکترونيکي يا مامولي كه در آن اطمعا يرای ادراک ييشتر يه
صور گاميهگام ارائه ميشود.
مثال :اعتادان رايادگيری يايد از تواناييكافي در طراحي آموزشيارههای مختيف يرخوردار ياشند.

23

W
webinar

وبانديشي
محيالي يرخط يرای تبادل آرا و همانديشي اعضا از طري ،افزارهای ارتباطي.

مثال :پژوهشگاه عيوم و فنّاوری اطمعا هر ماه وبانديشي فنّاوری اطمعا را يرگزار ميكند.
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فهرست واژههاي راياد
رديف

معادل مصوب

اصطالح بيگانه

1

یادگیری انطباقی

adaptive learning

2

مهارتآموزی انطباقی

adaptive training

3

نظریۀ یادگیری بزرگساالن

adult learning theory

4

سامانۀ آموزشیاری عاطفی

affective tutoring system

5

کارگزار

agent

1

رویکرد کارگزارگرا

agent-oriented approach

2

آموزش بزرگساالن

andragogy

1

پدیدآوری

authoring

3

پارسازی

chnking

13

یادگیری مشارکتی

collaborative learning

11

همیادگیری

co-learning

12

سازوار

compliant

13

یادگیری رایانهبنیاد

computer-based learning

14

یادگیری گسترده

distributed learning

15

رایامحتوا

e-content
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فهرست واژههاي راياد
رديف

معادل مصوب

اصطالح بيگانه

11

رایاددهی ،رایاتدریس

12

آموزش

e-teaching
education

11

نظام آموزشی

educational system

13

رخدادهای آموزش

events of instruction

23

رایادگیری(رایاد)

e-learning

21

یادگیری چهره به چهره

face-to-face learning

22

ابزارهای آسانساز

facilitative tools

23

آغازگر ناتمام

false starter

24

یادگیری رسمی

formal learning

25

رایگاه

forum

21

درسافزار همگانی

generic courseware

22

پیرآموزی

gerontagogy

21

دانهبندی

granularity

23

کارگشا

help desk/helpdesk
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تحلیل آموزشی

instructional analysis
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فهرست واژههاي راياد
اصطالح بيگانه

معادل مصوب

رديف

instructional design

طراحی تدریس

31

instructional management system

سامانۀ مدیریت آموزش

32

instructional strategy

راهبرد آموزشی

33

instructional systems design

طراحی نظام آموزشی

34

instructor-led training

مهارتآموزی مربیمدار

35

integrated learning system

سامانۀ یکپارچۀ یادگیری

31

intelligent tutoring system

سامانۀ آموزشیاری هوشمند

32

just-in-case learning

یادگیری بیهنگام

31

just-in-time learning

یادگیری بهنگام

33

learner-centered education
learning content management
system
learning environment
learning management system
(LMS)
learning object (LO)

آموزش یادگیرمحور

43

سامانۀ مدیریت رایامحتوا

41

محیط یادگیری

42

)سامانۀ مدیریت یادگیری (سامیاد

43

درسپار

44
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فهرست واژههاي راياد
رديف

معادل مصوب

اصطالح بيگانه

45

درگاه یادگیری

learning portal

41

یادگیری تمام عمر

)Lifelong learning (LLL

42

یادگیری در حد تسلط

mastery learning

41

رایاور

mentor

43

فن معلّمی

pedagogy

53
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51

دامگستری

phishing

52

یادگیری تجویزی

prescriptive learning

53

تقویت

reinforcement

54

یادگیری خودسازمان
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یادگیری خودآهنگ

self-paced learning

51

مهارتآموزی خودآهنگ

self-paced training

52
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51

آموزشیار

tutor 2
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آموزشیاره

tutorial
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وباندیشی

webinar
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تاريخچۀ انجمن
پيشرف

عري فنّاوری اطمعا و تأريرگذاری شگر

آن در حروزههرای يرادگيری و تركيرب آن يرا

ن يريه های تاييم و تريي  ،حوزه ای جديد و ميانرشتهای يه نام «يادگيری الکترونيکي» را پديد آورده
اع  ،حوزهای كه ضمن تقريب ديدگاه های دانشمندان عيوم ترييتي يا انديشمندان فنّاوری اطمعا و
رايانه ،زمين مناعبي را يرای يهبودكيفي

محيطهای آموزشي از طري ،يهرهيرداری از مزايای فنّاوری و

نيز تالبي ،آن يا ويژگيها و توانمندیهای يادگيرنده پديد آورده اع .
در ايران نيز از عال  1315جماي از متخصصان حوزههای عيروم ترييتري و فنّراوری اطمعرا در كنرار
يرگزاری كنفرانسهای عاالن «يادگيری الکترونيکي» ير آن شدند تا يا ايجاد انجمني عيمري ،محيالري
منسجم را يرای توعا اين عرص جديد دركشور پديد آورند .عرانجام اين تم
نشس

در عال  1333يه يار

و «انجمن يادگيری الکترونيکي ايران (يرادا)» يرا مجروز كميسريون انجمرنهرای عيمري كشرور

تأعيس شد.

35

اهداف انجمن
الررف .ايفررای نقررش ميررانجي و تسررهي گررر يرررای توعررا يررادگيری الکترونيکرري يررين دانشررگاههررا،
پژوهشگاهها ،عياع گذاران ميّي و نهادهای عرمايهگذار
ب .ارتقای پژوهش و نوآوری در زمينههای مرتبط يا يادگيری الکترونيکي
ج .آموز

و ترويج اطمعا مرتبط يا يادگيری الکترونيکي ميان آحاد جاماه

د .همکاری در تدوين راهبردها ،عياع ها و يرنامه های ميّري و مقرررا موردنيراز يررای گسرتر
يادگيری الکترونيکي
هر  .ايجاد محيالي يرای همکاریهای داوطيبانه و همافزا در توعا يادگيری الکترونيکي در كشور
و .پديد آوردن درگاهي يرای تبادل اطمعا عيمي در عالح ميّي و يينالمييي از طرير ،يرگرزاری
كنفرانسها و همايشهای عيمي ،انتشار كتاب ،خبرنامه و نشريههای عيمي
ز .ايجاد يرنامههای تراليبي يرای تجيي از انديشمندان وپژوهشگران حوزۀ يادگيری الکترونيکي
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اعضاي هيئت مؤسس انجمن يادگيري الكترونيكي ايران (يادا)
 .1دكتر عبا) يازرگان هرندی
 .2دكتر كامبيز يدي
 .3دكتر فتانه تقيياره
 .4دكتر نادر حقاني
 .5دكتر عادان زكايي
 .1دكتر عيدعيياكبر صفوی
 .2دكتر محمد عالاران
 .1دكتر عيداميد فاطمي
 .3دكتر محمد فتحيانيروجني
 .13دكتر احمد كاردان
 .11دكتر پروين كديور
 .12دكتر ناصر مزيني
 .13دكتر الممايي منت ر
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اعضاي هيئتمديرة انجمن يادگيري الكترونيكي ايران (يادا)
 .1دكتر الممايي منت ر (رئيس هيئ مديره)
 .2دكتر عيدعيياكبر صفوی(نايبرئيس)
 .3دكتر فتانه تقيياره (خزانهدار)
 .4دكتر عبا) يازرگانهرندی
 .5مهند) فاطمه عروجي
 .1دكتر احمد كاردان (عضو عييالبدل)
 .2دكتر نادر حقاني (عضو عييالبدل)
 .1دكتر حسينايي جاهد (يازر))
 .3دكتر ناصر مزيني (يازر) عييالبدل)
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عضويت در انجمن يادا
انواع عضوي در انجمن يه شرح زير اع :
 .1عضويت پيوسته
مؤعسان انجمن و هم افرادی كه دارای مدرک كارشناعيارشد و دكتری در يکري از رشرتههرای مهندعري رايانره،
مهندعي فنّاوری اطمعا  ،مهندعي يرق ،يرنامهريزی درعي ،تحقيقا و ارزشريايي آموزشري ،روانشناعري ترييتري،
مديري

فنّاوری اطمعا  ،فنّاوری (تکنولوژی) آموزشي ،مديري

آموزشي ،تاريخ و فيسرف آمروز

و پررور

و

عاير رشتههای وايسته (منوط يه يررعي و تأييد كميت عضوي انجمن) ياشند.
 .2عضويت وابسته
اشخاصي كه دارای درج كارشناعي هستند و دع كم يه مد پنج عال عايق اجرايي ،آموزشي ،پژوهشي يا فنري
در زمينههای مرتبط يا يادگيری الکترونيکي داشته ياشند.
 .3عضويت دانشجويي
هم دانشجوياني كه در مقاط مختيف و در رشتههای مذكور در يند  1يه تحصي اشتغال دارند.
 .4عضويت افتخاري
اشخاص ايراني و خارجي كه مقام عيمي آنان در زمينههای يادگيری الکترونيکي حرائز اهمير
پيشبرد اهدا

انجمن كم

های مؤرر و ارزندهای كرده ياشند.
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خراص ياشرد يرا در

5ر اعضاي حقوقي
دارند.

عازمانهايي كه در زمينههای عيمي و پژوهشي مرتبط يا يادگيری الکترونيکي فاالي

نحوة عضويت در انجمن
ميتوانند كاريرگ عضوي

اشخاص حقيقي يرای عضوي

را تکمي و پس از پرداخ

ح ،عضوي

مالاي ،جدول زير ،اطمعا را يه نشاني دييرخان انجمن ارعال كنند.
شايان ذكر اع

متقاضيان ميتوانند ح ،عضوي

خود را يه حساب انجمن نزد يان

 233321413يه نام انجمن عيمي يادگيری الکترونيکي ايران پرداخ

تجار يه شمارۀ

كنند.

ح ،عضوي

اعضای پيوعته

 533‚333ريال در عال

ح ،عضوي

اعضای وايسته

 433‚333ريال در عال

اعضای دانشجويي

 53‚333ريال در عال

اعضای حقوقي عادی

 2‚533‚333ريال در عال

ح ،عضوي
ح ،عضوي
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كاربرگ عضويت حقيقي در انجمن يادا
مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي............................................................................... :
تاريخ تولد :روز.....ماه.....عال..........

مح تولد............................:

شمارهميي.............................................................. :
مشخصات تحصيلي و شغلي
آخرين مدرک تحصييي اخذ شده:
كارشناعي

كارشناعي ارشد

دكتری

اليره (لالفاً ذكر فرماييد)........................................................................:
رشت تحصييي......................................... :گرايش............................... :
شغ ............................................. :؛ مح اشتغال................................... :؛ عايق اشتغال................................... :
اطالعات پستي
نشاني دقي ،پستي........................................................................................................................................:
كدپستي.................................................................. :
شماره تيفن راي ، .......................................................:شماره تيفن همراه..................................................... :
رايانامه.................................................................... :
لطفاً موارد زير را پيوست و مجموعه اطالعات را به رايانامة انجمن ارسال فرماييد:
كارنام

عيمي ر ي

قالاه عکس  3 ×4رنگي ر رونوش آخرين مدرک تحصييي ر رونوش كار ميّي ر قبض يانکي واريز وجه عضوي
امضا و تاريخ
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76492121390 :تلفن

14115 ر111 : صندوق پستي،تهران
info@elearningassociation.ir :رايانامه
http://www.elearningassociation.ir :وبگاه
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