سال

هشتم،
ش
م
ا
ر
ه
س
و
م
،
مرداد

همکاران این

و

شهریور 1398

شماره به ترت
یب حروف الف

مهند
س
س
و
گ
ل
ب
اب
ازاده ،مهن
د
س
مهند
ب
ه
س
ن
ا
س
ز
ا
را
دا
م
را
ج
تهدی ،بهار منوچهری ب ،دكتر مري
م
ط
ا
ي
ف
ه
م
حمود
با؛

ي،

رویدادهای آینده

وب

گ
ا

ه
ه
ا
ي
ي
ا
د
گ
ي
ري

معرفي
هاي راياد
مجله

مع

رف
ي
ك
ت
ا
ب

گزا
رش علمی
(نق
د نگاشت)

اي عل
نهــ
انجم
تبــط
مر

مــي

ک

الم سردبیر

سپه ربد روان ت را
رب ر او
ب عل م بدامگن باشد
رس ی

		
عل لس رمغ جان ت را
م با ت
جای جان باشد
رمدم ی دورست
ل
ع
م دل را هب
رمد اندان ز
ن جات زج دان ش
نیس ت باب
			
ب عل چش م ب ین ورست
دان ش		
دل ی م
زج
نیس ت آب حیات
چش رد ج مال ساق ی ماند
م او
هم نش ی ن روح امی ن
ات ش وی
			
ی ب خ ورد باق ی ماند
ن دی ن		
ره هک ا ن آ
ح ک ن هب دا ش و
ی عل م ک ی ت مام ش ود؟
دمد رو
د ن با
عل هت ربد هب باریک ی
م را
		
ن ش بل ند انم ش ود
		
ه
ج
ک
ی
دی ن هب دا
ی
فت
ر
ات
ل
ن ک جا ت وان ر ن؟
عل م ن ورس ت و
ش
زج هب دا
ن ش رفشته باید رکد
دل هب دا
			
کش ی ن و آن رفت ن
			
رد پ ی ف ا
ن ش رسشته باید رکد
ن وزی ن پدیداری
ت
دا
هب
زان نها ی
ن
ف ک هب رپوازس ت
با بدن رب ل
			
بس ت و عل م بیداری
س			
رگ هچ دم ساز ت
جه ل خ وا
جان داننده
								

اوحدی

ره ،گ ـزارش
ر اي ـن ش ـما
م .د
رونیکــی در
ـه در خدمتت ـان هس ـتی مــوزش الکت
ــت بــرای آ
م
زه کارآفرینی
ـمارهای دیگ ـر از یادانا ــنجش کیفی
ازون در حـو
ب ـا ش
یس
ن کتـاب آمـ
ت ،حضورتان
ی ـاران س ـام ،ت عنــوان « شــاخصها س ،پرفروشـتری
و فاطمی اسـ
اشــتی تحــ
ی شـود .سـپ
دپور
حـوزه و يـك
د نگ
ی» ارائـه مـ
کـه ترجمه آقایـان احم مـی در ایـن
نقــ ههای اروپایـ
ز مجـات عل
نوپـای نو «
مـی مطـرح
شـگا
ت عنـوان «
گـر ا
د عل
دان ل  2013تحـ
گذشـته نيـز ،یکـی دی ی نیـز بـه چنـد رویـدا يـم داشـت.
در سـا
د .بـه سـیاق
رتبـط خواه
يشـوند .نیمنگاهـ ـن علمـي م
د
ر
ـ
ش و دانـش
گ

ی
م
معرفـی مـ
رفـي
ي يـك انجم
بينـ
وبگا ههـای یادگیـری مع للـی و معرفـ
تخصصـي و نيـز ارتقـاء عا داری ـم ب ـا
ـی و بینالم
مـورد از
يك ـي ،اس ـتد
ظـر علمـي و
مل
ح
ط
ـ
س
ـري الكترون
انجمـن از من
ود م ـا را در
ن حـوزه در
ح ـوزه يادگي
تهـاي
س ـازنده خ ـ
ایـ

ي
ال
ع
ف
ي
زخورده ـای
ء
ا
ا
ـ
ـ
ه
ق
ـق رايانامـه
رت
د
دا
ا
ي
وي
ا
ر
ت
ـ
و
نظ ـرات و با
در راس
شـما از طري
در خص ـوص تح ـوالت ب و ارس ـال
ـب و نـکات
ن
ت ـواي مناس ـ
مخاطب ـا
ریافـت مطال
ذاش ـتن مح
د .منتظـر د
ش خبرنامــه
در اختي ـار گ
ـاري فرماينـ
ــد بــه بخــ
ي
ه
ـ
م
ا
رن
ب
يــز ميتواني
خ
 yهستیم.
اهـداف
ارتقـاء  adanewsletter@gmهاي قبلــي خبرنامــه ن ــه نماييــد.
بــه شــماره
 http:مراجع
ail.com
//net.elea
ي
ــ
س
ر
ت
س
د
rningasso
جهــت
ه محمودی
ciation.ir
مریم طایف
ن ،در ســايت
انجمــ

گزارش علمی (نقد نگاشت)
گروه یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی دانشگاه
علوم پزشکی تهران
شاخص های سنجش کیفیت برای آموزش الکترونیکی
در دانشگاههای اروپایی
به راهنمایی :دکتر آیین محمدی
سخنران :دکتر کتایون سرگران
تاریخ برگزاری :دوشنبه 98/03/25
مکان :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تدوین :بهناز داراب
رییس کمیته سخنرانی ها و گردهمایی های علمی انجمن
تابستان 98

1ـ مقدمه
گــزارش حاضــر بــه معرفــی پنجــاه و چهارمیــن
ســخنرانی علمــی انجمــن یادگیــری الکترونیکــی
ایــران (یــادا) میپــردازد .این ســخنرانی بــا رویکردی
جدیــد تحــت عنــوان نقدنگاشــت و بــا همــکاری
دانشــکده مجــازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
در محــل دانشــکده مجــازی دانشــگاه علــوم پزشــکی
و تهــران بــا حضــور  10نفــر برگــزار شــد .ســخنران
ایــن نشســت خانــم دکتــر کتایــون ســرگران و بــه
راهنمایــی آقــای دکتــر آییــن محمــدی بودنــد.
نقدنگاشــت فعالیتــی اســت علمــی مبتنــی بــر
نقــد و بررســی یــک مقالــۀ علمــی معتبــر و چــاپ
شــده؛ شــامل بررســی تــک تــک اجــزای مقالــه و
نیــز متدلــوژی تحقیــق اســت .افــراد حاضــر در ایــن
رونــد مشــارکت فعــال دارنــد.
 -2معرفی سخنران
خانــم دکتــر کتایــون ســرگران دانشــیار گــروه
ســامت دهــان و دندانپزشــکی اجتماعــی دانشــکده
دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی تهــران اســت کــه دارای  17مقاله
و  24خالصــه مقالــه در ژورنــال هــا و همایــش هــای
بیــن المللــی و داخلــی و 2عنــوان کتــاب داخلــی و
بیــن المللــی هســتند.

از جملــه فعالیتهــای آموزشــی ایشــان مشــارکت
در راه انــدازی دوره  MDPHســامت دهــان و
دندانپزشــکی اجتماعــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران اســت .ایشــان برنــده جایــزه پایــان نامــه برتــر
از دهمیــن جشــنواره علمــی پژوهشــی شــهید دکتــر
احمــد هدایــت در ســال  1388بــرای «بررســی بــار
ســرطانهای دهــان در تهــران» و برنــده جایــزه
جشــنواره مطهــری بــرای فراینــد آموزشــی «ارزیابــی
و ارتقــاء ســامت دهــان ســالمندان» درســال 94
هســتند.
3ـ معرفی (مقاله ،مجله و نویسنده)
ایــن مقالــه بــه شــاخص هــای ســنجش کیفیــت
بــرای آمــوزش الکترونیکــی در دانشــگاه¬های
اروپایــی اشــاره دارد کــه توســط جمعــی از
نویســندگان اســپانیایی تدویــن و در مجلــه رســمی
انجمــن ارتباطــات و تکنولــوژی آموزشــی در ســال
 2019بــه چــاپ رســیده اســت.
 -4مقدمه و هدف
ـندگان مقالــه جنبــه هــای مختلفــی از
از دیــد نویسـ
ِ
آمــوزش را مــی تــوان ارتقــا بخشــید کــه یکــی ازیــن
جنبــه هــا مــی توانــد تکنولــوژی باشــد .محتــوای
آموزشــی ،نحــوۀ ارزشــیابی ،روش هــا و مکانیــزم
هــای مربــوط بــه ارتباطــات همــه در آمــوزش برخط
مهــم مــی باشــد .در نتیجــه ارزیابــی هریــک از ایــن
پارامترهــا بایــد بطــور مــداوم انجــام شــود و نحــوه
ارزیابــی بایــد از قبــل تعییــن شــده باشــد.
ارزیابــی مــداوم در یادگیــری دانشــجویان هــم تاثیــر
فراوانــی دارد .بــرای ارزیابــی کیفیــت آمــوزش برخط
در ســال هــای اخیــر کارهــای مطالعاتــی زیــادی
انجــام شــده اســت ،از جملــه بررســی مشــکالتی کــه
در فراینــد یادگیــری وجــود داشــته اســت ،چگونگــی
امــکان اســتفاده دانشــجویان و اســتادان از امکانــات
موجــود ،ارزیابــی میــزان رضایتمنــدی علیرغــم
وجــود مشــکالت احتمالــی تکنیکــی و ارزیابــی
میــزان فراگیــری و بــه طــور خالصــه بررســی
ابزارهــای مــورد اســتفاده در فراینــد یاددهــی و
یادگیــری و چگونگــی عملکــرد آنهــا و ایــن کــه هــر
یــک از یاددهنــدگان و یادگیرنــدگان چــه وظایفــی
را انجــام داده انــد.

مطالعــه حاضــر بــه جنبــه دیگــری از ایــن رونــد
نــگاه کــرده و مدلــی را بــرای ارزشــیابی رونــد یاددهــی
برخــط پیشــنهاد کــرده اســت .هــدف ایــن مطالعــه
بررســی شــاخص هایــی بــرای ارزیابــی یاددهــی
برخط(بمنظــور تضمیــن کیفیــت) و شــناخت مؤلفــه
هایــی اســت کــه بــر آن تاثیــر دارد .شــناخت عوامــل
اصلــی ایــن ارزیابــی و تعییــن ارتبــاط بیــن مولفــه هــا
هــدف بعــدی مــی باشــد.
 -5معرفی مدل
نــام ایــن مــدل ارزیابــی «سیســتم مبتنــی بــر طبقــه
بنــدی » مــی باشــد کــه در واقــع یــک مــدل ارزیابــی
کیفــی اســت و مــی توانــد بــه عنــوان یــک مــدل
بــرای ارزیابــی کیفیــت بــکار بــرود .مــدل پیشــنهادی
مدلــی چرخشــی اســت کــه رونــد مداومــی را در
زمــان ارزشــیابی درنظــر دارد و نشــان مــی دهــد کــه
ایــن عوامــل مختلفــی کــه در ایــن ارزشــیابی مدنظــر
هســتند چگونــه بــر هــم تاثیــر مــی گذارنــد و چگونــه
در ایــن رونــد بــه هــم کمــک مــی کننــد.

شاخص های ارزیابی مربوط به محتوا و
اطالعات ارائه شده در مبحث مورد تدریس

شاخص های ارزیابی مربوط به روند تدریس

در ادامــه بــه بررســی اجــزای مختلــف مــدل
پیشــنهادی خواهیــم پرداخــت .مــدل از دو بخــش
مســتقل امــا بــه هــم مرتبــط تشــکیل شــده اســت که
هــر دو را بصــورت یــک چرخــه یــا یــک ســیکل در
شــکل فــوق مــی تــوان مشــاهده کــرد .قســمت اول
ارزیابــی جنبــه هــای مختلــف مرتبــط بــا محتوایــی
کــه ارائــه می¬شــود و دیگــری مربــوط بــه رونــد
یاددهــی را مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد .قســمت
اول شــامل:
-1شناسایی فعالیت یاددهی
-2تعریف اجزا و شفاف سازی
-3طراحی اصلی فعالیت یاددهی
قســمت دوم شــامل شــاخص هــای مربــوط بــه رونــد
یادگیــری اســت شــامل:
-1میزان مشارکت مدرسین
-2بازخورد مربوط به تعامالت
-3انگیزه دهی
-4نحوه ارزشیابی
در قســمت اول عنــوان مبحــث ،نــوع مبحــث (اجباری
یــا اختیــاری بــودن آن) و مســئولین دوره مشــخص
مــی گــردد.
و در قســمت دوم چگونگــی و نحــوه ارتبــاط بررســی
مــی گــردد .چــه فعالیــت هایــی بــرای فراگیــران
هســت؟ در چــه زمانــی تکالیــف بایــد ارائــه شــود؟
همچنیــن مختصــری از منابــع درســی در بخــش
ارزشــیابی بررســی می¬گــردد.
توانمنــدی و دانشــی کــه فــرد فراگیــر بــرای انجــام
فعالیــت هــا بایــد داشــته باشــد یــا بعبــارت دیگــر
پیــش نیازهــای مربوطــه ،بایــد مشــخص شــود و
نظــم و ترتیــب ارائــۀ اطالعــات بــه فراگیــران بــه
صــورت منظــم تعییــن گــردد .همیــن طــور نیازهــای
تجهیزاتــی و ابزارهــای مرتبــط بــرای برقــراری
ارتبــاط تعریــف و در نهایــت ســواالت رایجــی کــه
همــه مربــوط بــه ارزشــیابی هســتند ،معیــن شــوند.
و امــا در خصــوص طراحــی کلــی ،اهــداف آموزشــی
بایــد مشــخص شــود و همیــن طــور مهــارت هــای
مــورد انتظــار و محتــوا بــه صــورت دقیــق تــر بــا
جزئیــات بیشــتر بــا فهرســت و بــا اطالعــات یکنواخت
تــر و کامــل تــر و ســاختارمند عرضــه شــود .در اینجــا
بایــد بــه دو مــورد کــه بــه میــزان و مقــدار و کیفیــت
محتوایــی کــه بایــد ارائــه شــود ،مربــوط اســت اشــاره

ارائــه مــی شــود هــر  20صفحــه معــادل یــک
ســاعت تدریــس حضــوری محســوب مــی شــود و هــر
 40اســاید یــک ســاعت تدریــس حضــوری اســت.
بــرای ســنجش کیفیــت محتــوا ،بایــد طراحــی شــود
کــه از چــه کســانی چــه مصاحبــه هایــی و چگونــه
بایــد انجــام شــود و در نهایــت چگونــه تحلیلــی از
نقــاط قــوت و ضعــف ارائــه شــود .مــوارد دیگــری
هــم در ایــن قســمت بررســی مــی شــوند از جملــه
اینکــه آیــا محتــوا بطــور منظــم بــه روز شــده و در
اختیــار افــراد قــرار داده شــده اســت؟ آیــا لینــک های
مرتبــط بــه هــر کــدام از منابــع در اختیــار فراگیــران
قــرار گرفتــه یــا خیــر؟ آیــا تصاویــر و گرافیــک هــا بــا
نــوع محتــوای ارائــه شــده مرتبــط هســتند؟
بخــش دیگــری از ارزیابــی مربوط اســت بــه فراگیران:
آنهــا چــه فعالیــت هایــی بایــد انجــام دهنــد و آیــا
ایــن فعالیــت هــا اختیــاری اســت یــا اجبــاری؟
همچنیــن بایــد مشــخص شــود ایــن فعالیــت هــا چــه
اهدافــی را دنبــال مــی کننــد و بــرای انجــام آنهــا چــه
منابعــی مــورد نیــاز اســت و چطــور بایــد تکالیــف در
اختیــار دانشــجویان قــرار گیــرد و دانشــجو بایــد بــا
چــه سیســتمی تکالیــف را بــه اســتاد برگردانــد تــا
ارزیابــی شــود.
در قســمت دوم مــدل  ،بخــش اول در مــورد میــزان
شــرکت مــدرس هســت کــه کمیــت آن بــه دو روش
ارزیابــی مــی شــود )1 :تعــداد دفعاتــی کــه مــدرس
وارد ســامانه شــده و میــزان زمــان آن و تعــداد پیــام
هایــی کــه بیــن اســتاد و فراگیــران رد و بــدل شــده
و  )2آیــا مــدرس در زمــان مشــخص فیدبــک بــه
دانشــجویان ارائــه داده اســت یــا خیــر و فیدبــک از
چــه طریقــی بــوده (مثــا ایمیــل یــا چــت روم) .مورد
بعــدی ارتقــای انگیــزش بــرای دانشــجویان هســت
کــه در ایــن راســتا چــه توصیــه هایــی بــه فراگیــران
ارائــه شــده و چــه محتواهایــی در اختیارشــان قــرار
گرفتــه و آیــا اســتاد بــا دانشــجویانی کــه فعالیــت
کمــی داشــتنند و یــا بــه سیســتم دسترســی
نداشــتند ارتبــاط برقــرار کــرده یــا نــه.

مرحلــه بعــدی فرایند ارزشــیابی اســت کــه طی آن
بررســی مــی شــود کــه چطــور مــدرس ارزشــیابی
را بــرای فراگیرانــش انجــام داده اســت .آیــا رونــد
ارزشــیابی دانشــجو و امتیازدهــی براســاس فعالیــت
هــا در بــازه هــای زمانــی متعــدد انجــام شــده و
یــا در انتهــای دوره بــوده و آیــا زمانــی بــه دانشــجو
داده شــده کــه بتوانــد اشــکاالت را مطــرح کنــد و در
نهایــت رضایتمنــدی دانشــجو از ایــن رونــد چگونــه
بــوده اســت.
در مطالعــه حاضــر نحــوۀ چیدمــان المــان هــا در
مــدل طراحــی شــده براســاس توصیــه هــا ،بررســی
مســتندات موجــود ،چگونگــی تحلیــل داده هــا و
در نهایــت نحــوه نوشــتن گــزارش نهایــی ،مشــخص
شــد .برپایــه ایــن مــدل دوره فــوق لیســانس یکــی از
دانشــگاه¬های اســپانیا ،ارزیابــی گردیــد .بــرای انجــام
ایــن مــدل ارزیابــی حداقــل بــه دو نفــر ارزیــاب یــا
بــازرس نیــاز بــود :یــک نفــر مــدرس متخصــص در
زمینــه آمــوزش برخــط و یــک نفــر کــه بتوانــد نحــوه
و رونــد فعالیــت هــا را ارزیابــی کنــد .بــه طــوری کــه
هــر کــدام  4ســال ســابقه کار مرتبــط و  2ســال
ســابقه فعالیــت در  e-Learningو  4کار بازرســی
آنالیــن در ســابقه کار خــود را داشــته باشــند.
هــر کــدام از ارزیــاب هــا  50درصــد فضــای مجــازی
را ارزیابــی کردنــد .مــاژول هــای دوره توســط اتحادیــه
اروپــا براســاس یــک رونــد اســتاندارد مشــخص شــده
بــود .دوره هــم دروس اختیــاری و هــم اجبــاری را
شــامل مــی شــد .در نهایــت نتایــج بدســت آمــده در
اختیــار افــراد ســفارش دهنــده قــرار گرفــت .المــان
هــا دیگــری ماننــد نحــوۀ طراحــی و چیدمــان کالس
هــای مجــازی ،اســتفاده از روش¬هــا و ابزارهــای
مختلــف در کالس هــای مجــازی و مــوارد دیگــری
کــه مدنظــر بــود بصــورت خــاص هایالیــت گردیــد.
همچنیــن توصیــه شــد از دانشــجویان ،مدرســین و
اســاتید ارائــه دهنــدۀ دوره نظرخواهــی شــود .میــزان
رضایتمنــدی همــه مطلــوب و در ســطح بــاال بــود.
نقــاط قــوت مــدل :محدودیــت زمانــی نــدارد ،بــه دو
صــورت مــی تــوان ارزیابــی دوره هــا را بــر اســاس
ایــن مــدل انجــام داد )1 :در یکســال  )2در دو
ســال بــه ایــن صــورت کــه ســیکل اول در ســال اول،
ســیکل دوم در ســال دوم انجــام شــود.

-6نتیجه گیری
در ایــن مقالــه ضمــن اشــاره بــه اهمیــت رونــد
ارزشــیابی ،بــه امــکان ســنجی ارزیابــی دوره¬هــای
آموزشــی بــا اســتفاده از مــدل پیشــنهادی پرداختــه
شــده اســت .یعنــی افــرادی کــه در زمینــه یاددهــی
و یادگیــری تصمیــم گیرنــده هســتند مــی تواننــد از
ایــن روش هــا اســتفاده کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه
مــدل پیشــنهادی یــک ابــزار ســنجش کیفیــت
یاددهــی برخــط هســت در شــرایطی که مــی خواهیم
رونــدی را بــه مــرور ارزیابــی کنیــم ،مــی تــوان بــرای
اعتبــار بخشــی و اعتبارســنجی از ایــن مــدل اســتفاده
کــرد  .ایــن مــدل همــه جانبــه نگر بــوده و در شــرایط
مختلــف قابــل اســتفاده اســت.
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انجمــن ارتباطــات و فنــاوری آموزشــی ()AECT
انجمــن فنــاوری و ارتباطــات آموزشــی ()AECT
یــک ســازمان بیــن المللــی اســت کــه از تنــوع تفکــر
 ،فرهنــگ و افــرادی کــه فعالیــت هــای آنهــا در جهت
بهبــود یادگیــری اســت  ،قدردانــی مــی کنــد .اعضــای
 AECTممکــن اســت در کالــج هــا و دانشــگاه هــا
یافــت شــوند؛

در نیروهــای مســلح و صنعــت؛ در مــوزه هــا،
کتابخانــه هــا و بیمارســتان هــا؛ و در هــر مــکان
دیگــری کــه تغییــر آموزشــی اتفــاق مــی افتــد.
اعضــای  AECTشــامل طراحــان آموزشــی  ،محققــان
 ،اســاتید و معلمــان  ،تکنســین هــای آموزشــی و
ســایر متخصصــان اســت کــه بــا اشــتیاق بــه بهبــود
آمــوزش و یادگیــری ،متحــد مــی شــوند.
اعضــای انجمــن در بســیاری از زمینــه هــای مختلــف
از جملــه آمــوزش  ،تجــارت و صنعــت  ،بخــش
خصوصــی  ،ارتــش  ،مراقبــت هــای بهداشــتی و ســایر
محیــط هــا خدمــت مــی کننــد .اعضــای  AECTطیــف
گســترده ای از مســئولیت هــا را در زمینــه مطالعــه
 ،برنامــه ریــزی  ،کاربــرد و تولیــد رســانه هــای
ارتباطــی بــرای آمــوزش بــر عهــده دارنــد.
 AECTبــرای کســانی کــه بــه طــور فعــال در طراحــی
آمــوزش و توســعه یــک رویکــرد سیســتماتیک بــرای
یادگیــری نقــش دارنــد  ،بــه یــک ســازمان بــزرگ
تبدیــل شــده اســت .ایــن انجمــن مجمــع بیــن
المللــی بــرای انتشــار و تبــادل نظــر بیــن اعضــای
خــود و مخاطبــان هــدف فراهــم مــی کنــد و یــک
حامــی ملــی و بیــن المللــی بــرای بهبــود آمــوزش
اســت و همچنیــن شــناخته شــده تریــن مرجــع
در مــورد طیــف گســترده ای از فنــاوری آموزشــی و
تحصیلــی اســت.
 AECTو اعضــای آن وابســتگان متعــدد ایالتــی و بیــن
المللــی دارنــد ،کــه همگــی عالقــه منــد بــه یافتــن
راههــای بهتــری بــرای کمــک بــه مــردم در یادگیــری
هســتند AECT .قدیمــی تریــن خانــه حرفــه ای بــرای
طراحــان آموزشــی اســت و همچنــان بــا ارتقــاء
اســتانداردهای بــاالی پژوهــش و عمــل ،جایــگاه
اصلــی را در ایــن زمینــه حفــظ مــی کنــد.
 AECTدارای  10بخــش و یــک مجمــع دانشــجویان
دانــش آموختــه اســت کــه وســعت و عمــق ایــن
رشــته را در بــر مــی گیــرد .ایــن انجمــن دو
مجلــه هــر دو مــاه ،دو مجلــه منتشــر مــی کنــد،
Educational Technology Research and
 Developmentو  ،TechTrendsو سه مجله الکترونیکی،
Journal of Formative Design in Learning,
 The Journal of Applied Instructional Designو
.International Journal of Designs for Learning

معرفي كتاب
دکتر مریم طایفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی

نوپاي ناب

کتــاب نوپــای نــاب بــه شــما یــاد مــی دهــد کــه بــه جــای
تلــف کــردن وقــت بــرای ســاخت برنامههــای پیچیــده بــرای
کس ـبوکار بــه تســت چش ـمانداز خــود بــه صــورت مســتمر
بپردازیــد و خــود را بــا شــرایط تطبیــق دهیــد.
چــه یــک فــرد بــا تجربــه در زمینــه اســتارتاپها باشــید و
چــه یــک تــازهکار ،هــر کارآفریــن در تمــام پروســه یادگیــری
خــود نیــاز دارد تــا دانــش خــود را در تمــام ســطوح راهبــری و
مدیریتــی افزایــش دهــد .بنابرایــن ،خوانــدن ایــن کتــاب بــرای
شــما مفیــد اســت .حتــی اگــر شــما در محیــط اســتارتاپی
نیســتید ،امــا میخواهیــد از ایدههــای مشــابه بــرای
مدیریــت پــروژه جدیــد ،راهانــدازی محصــول یــا خدمــات
جدیــد اســتفاده کنیــد ،ایــن کتــاب را بخوانیــد.
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ایــن کتــاب توســط  Eric Riesتحــت عنــوان

The Lean Startup: How Today’s
Entrepreneurs Use Continuous Innovation
to Create Radically Successful Businesses
نوشــته شــده اســت Ries .در کتــاب خــود یــک مدل

بــرای مدیریــت چیــزی کــه تــا حــدودی غیــر قابــل
ی همــان کس ـبوکار اســتارتاپی،
کنتــرل اســت ،یعن ـ 
ارائــه میدهــد .دو مفهــوم کلیــدی در افــکار ،Ries
یادگیــری و تجربــه کــردن هســتند.
او بــر ایــن بــاور اســت کــه یــک کارآفریــن بــر
اســاس روش مطــرح شــده در ایــن کتــاب میتوانــد
یــک کســبوکار موفــق راه انــدازد .در ایــن کتــاب،
روشهــای تولیــد و مدیریــت یــک کســبوکار
بهصــورت گامبــهگام و همــراه بــا مثالهایــی از
شــرکتهای بــزرگ ارائــه شــده اســت.
ایــن کتــاب ،پرفروشتریــن کتــاب آمــازون در ســال
 ۲۰۱۳در حــوزه کارآفرینــی اســت و اصلیتریــن
دلیــل مطــرح شــدن گســترده کتــاب نوپــای نــاب،
کاربــردی بــودن آن در فضــای کارآفرینــی اســت.

نام مجله :پژوهشگر آموزش

Educational Researcher

ایــن مجلــه ،مقاالتــی را در رابطــه بــا پژوهشــگران
و مدرســان حــوزه آمــوزش و انجمــن هایــی کــه
خدمــات آموزشــی ارائــه مــی کننــد دربرمــی گیــرد.

انتشاراتSAGE Publishing :
دوره تناوب انتشار :ماهانه
فعالیــت موضوعــی :آمــوزش  ،پژوهــش در حــوزه آمــوزش
و پژوهشــگران حــوزه آمــوزش
ســردبیرانJune Ahn, Thurston Domina, Andrew :

McEachin, Dana Thompson Dorsey, Sarah Woulfin
0013189X :ISSN
3.386 :Impact Factor

نشانی الکترونیکی:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/
educational-researcher#description

محورهای اصلی کنفرانس :

رویدادهای آینده
دکتر مریم طایفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی

دهمین کنفرانس فناوری اطالعات و دانش (IKT
)2019
& 10th Conference on Information
Knowledge Technology

دهمیــن کنفرانــس فنــاوری اطالعــات و دانــش،
بــه همــت انجمــن فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
ایــران و پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
در تاریــخ  12-10دی مــاه  1398در تهــران،
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات برگــزار
مــی شــود .هــدف ایــن کنفرانــس رشــد و توســعه
دانــش و فنــاوری اطالعــات و انتقــال آخریــن تجــارب
و دســتاوردهای پژوهشــی و صنعتــی در ایــن زمینــه
و فراهــم کــردن بســتری مناســب بــرای توســعهی
زمینههــای مطــرح در کنفرانــس ،بــا تمرکــز بــر
زمینــه¬ هــای نــو و کاربردهــای آنمــی باشــد.
مقــاالت برگزیــده کنفرانــس در مجلــه علمــی
پژوهشــی  IJICTRبــه چــاپ خواهــد رســید.

•کاربردها و خدمات الکترونیکی (آموزش ،بانکداری،
کسبوکار ،سالمت ،دولت)
•زمینه¬ های نو و کاربردهای آن (هوش مصنوعی،
یادگیری ژرف ،زنجیره بلوکی ،اینترنت اشیاء ،شهر
هوشمند ،کالن داده ¬ها ،ارتباطات نسل )5
•مدیریت دانش ،اطالعات و فرآیندهای سازمانی
•سیستمهای خبره و سامانههای تصمیمیار
•مدلسازی کاربر و شخصیسازی خدمات
•مدیریت کیفیت خدمات و تجربه کاربر
•حریم خصوصی ،مدیریت امنیت اطالعات و امنیت
سایبری
•دادهکاوی و تحلیل دادهها
•پردازش زبان طبیعی و کاربردهای آن
•پردازش چندرسانهای و نهانسازی دادهها
•رایانش توزیعی ،موازی ،توری و کوانتومی
•پردازش و بازیابی وب
•اقتصاد دیجیتال
تاریخ های مهم:
•مهلت ارسال مقاالت  10 :آبان 1398
•تاریخ برگزاری کنفرانس 12-10 :دیماه 1398
محل برگزاری کنفرانس :پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات
دبیرخانه کنفرانس :تهران ،انتهای کارگر شمالی،
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
تلفن دبیرخانه کنفرانس 88630077 :یا
84978133
ایمیل:
IKT2019@itrc.ac.ir
وبگاه کنفرانس:
http://ikt2019.itrc.ac.ir/Home/Index

وبگاههاي يادگيري
مهندس سوگل بابازاده

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

نهمین کنفرانس بین المللی
فناوری آموزشی و اطالعات
ایــن کنفرانــس توســط دانشــگاه آکســفورد در
انگلســتان در تاریــخ  13-11فوریــه  2020برگــزار
خواهــد شــد.
برخی از محورهای اصلی کنفرانس :
•یادگیری فعال
•هوش مصنوعی
•کاربرد رایانه در علوم رفتاری و احتماعی
•کاربردهای کامپیوتر
•آموزش کامپیوتر برای گروه های خاص
•کامپیوتر و آموزش
•کاربردهای سامانه های اطالعات
•مدل های یادگیری
•آموزش مادام العمر
•خدمات یادگیری
•مهندسی نرم افزار
•واسط کاربری و تعامل انسان با رایانه
تاریخ های مهم :
•مهلت ارسال مقاالت 1 :نوامبر2019
•تاریــخ برگــزاری کنفرانــس  13-11:فوریــه
2020
محل برگزاری کنفرانس  :انگلستان ،آکسفورد
وبگاه کنفرانس :
http://www.iceit.org/index.html

https://www.elearningguild.com
انجمن صنفــی يادگيــري الكترونيكــي (eLearning
 )Guildیــک انجمــن كاربــردي قابــل اعتمــاد بــرای
طراحــان ،توســعه دهنــدگان و مدیــران يادگيــري
الكترونيكــي در محیــط هــای شــرکتی  ،دولتــی و
دانشــگاهی بحســاب ميآيــد .هــدف آن ایجــاد مکانــی
اســت کــه متخصصــان يادگيــري الکترونیکــی بتوانند
دانــش  ،تخصــص و ایــده هــای خــود را بــرای ایجــاد
یــک صنعــت بهتــر و تجربیــات یادگیــری بهتــر بــرای
همــه بــه اشــتراک بگذارنــد .ايــن انجمــن صنفــي
برخــي رويدادهــاي مهــم  ،كنفرانــس هــاي برخــط و
حتــي وبينارهــا را معرفــي نمــوده ،منابــع تحقیقاتــی
متنوعــي را بــرای کمــک بــه درک مخاطبــان ارائــه
مــی دهــد و بعــاوه ،بــا نمايــش رزومــه هــا و شــغل
هــاي مــورد نيــاز  ،بــه پيداكــردن شــغل مناســب
كمــك مــي نمايــد.
انجمــن صنفــی يادگيــري الكترونيكــي رويدادهــاي
مهــم (مانند:کنفرانــس و نمایشــگاه DevLearn
 ، 2019کنفرانــس و نمایشــگاه راه حــل هــای
یادگیــری  2020و کنفرانــس و نمایشــگاه
 )Realities360و كنفرانــس هــاي برخــط (ماننــد:
، Microlearning Designكســب و كار يادگيــري
الكترونيكــي و مبانــی آمــوزش الکترونیکــی) را
معرفــي مــي نمايــد.
تحقیقــات صنفــی منابــع تحقیقاتــی متنوعــي را
بــرای کمــک بــه درک مخاطبــان ارائــه مــی دهــد.
از انــواع آنهــا ميتــوان بــه «مطالعــات مــوردي»
اشــاره نمــود كــه بــا تجزیــه و تحلیــل هــای عمیــق
دربــاره نــوع رويكــرد ســازمان هــای امــروزی

بــرای حــل مشــكالت كســب و كار  ،راه حــل هایی
بــرای مجامــع یادگیــری ارائــه مــي دهنــد »گــزارش
هــای تحقیقاتــی» بــه تجزیــه و تحلیــل هــای عمیــق
در موضوعــات مهــم یادگیــری و فناوری هــای نوظهور
مــي پردازند»،برگــه هــای صنفــی» مقــاالت ســفید
کــه توســط اعضــای انجمــن صنفــی و نویســندگان
دیگــر ارســال شــده اســت ،در برمــي گيــرد .و «چشــم
انــداز صنعــت» تجزیــه و تحلیــل متقابــل صنعــت از
مباحــث کلیــدی ماننــد :تكامــل حرفــه اي يادگيــري
الكترونيكــي ،مباحــث شــغلي مرتبــط بــا پزشــكان در
حــوزه يادگيــري الكترونيكــي و چالــش هــای خــاص
صنعــت در منطقــه را در برمــي گيــرد.
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