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ستون صاحبنظران
یادگیری مغز محور و
آموزش معکوس در آموزش زبان انگلیسی

دكتر زري سعيدي
دانشگاه عالمه طباطبائي
نظریــه یادگیــری مغزمحــور بــرای نخســتین بــار در ســال
 1991توســط کیــن و کیــن مطــرح شــد کــه «هوشــیاری
بــا آرامــش» ،غوطهورســازی هماهنــگ در تجــارب پیچیــده»
و «پــردازش فعــال اطالعــات» ســه مولفــه بنیادیــن آن
هســتند .تحقــق ایــن نــوع یادگیــری مســتلزم شــناخت
مدرســان از قوانیــن عملكــرد مغــز بــرای یادگیــری معنــادار و
ســازماندهی آمــوزش بــر ایــن اســاس اســت .بدیــن منظــور،
در نظــر گرفتــن دوازده قانــون ارائــه شــده بــه شــرح زیــر
ضــروری اســت (کیــن و کیــن ،1991 ،کیــن.)2005 ،
.1مغز پردازشگر موازی است.
.2مغــز اطالعــات کلــی و جزئــی را بــه صــورت همزمــان
پــردازش میکنــد.
.3در یادگیری تمام فیزیولوژی درگیر میشود.
.4جست وجو برای معنا ،ذاتی است.
.5جســت وجــو بــرای معنــا از طریــق الگوســازی صــورت
میگیــرد.
.6عواطف در الگوسازی نقش بسزایی دارد.
.7یادگیــری مســتلزم توجــه تأکیــدی و ادراک پیرامــون
اســت.
.8یادگیــری همــواره مســتلزم فرآیندهــای آگاهانــه و
ناآگاهانــه اســت.
.9هــر فــرد ،حداقــل از دو نــوع حافظــه بهــره منــد اســت:
نظــام حافظــه فضایــی و مجموعــه ای از سیســتمهای
مرتبــط بــه یادگیــری طوطــیوار.
.10مطلــوب تریــن حــد از درک و بــه یــادآوری بــا بــه
خاطــر ســپردن مطالــب و مهارتهــا در حافظــه طبیعــی-
فضایــی اتفــاق میافتــد.
.11چالــش موجــب افزایــش و تهدیــد مانــع یادگیــری
میشــود.
.12هر مغز منحصر به فرد است.

از ســوی دیگــر ،تدریــس معكــوس دارای چهــار ســتون
آموزشــی اســت کــه شــامل :محیــط آموزشــی انعطافپذیــر،
فرهنــگ یادگیــری ،محتــوای هدفمنــد ،و مدرســین حرفـهای
میباشــد (هــم دان ،مــک نایــت و مــک نایــت.)2013 ،
در روش آمــوزش معكــوس محتــوای اصلــی درس در کالس
و توســط معلــم ارائــه نمیشــود بلكــه محتــوا بــا اســتفاده
از ابزارهــای فنــاوری و تكنولــوژی از جملــه ویدئــو ،پــرده
نــگار ،و دیگــر ابزارهــای موجــود قبــا تهیــه و فراگیــران
میبایســت بــا مشــاهده فایلهــای ویدیویــی آموزشــی در
خــارج از کالس و قبــل از شــروع هــر جلســه از دوره مطالــب
را فــرا گیرنــد (ســعیدی و عبدالملکــی . )2017 ،ســپس در
کالس تمرینهــای مرتبــط را بــا کمــک و راهنمایــی مــدرس
انجــام دهنــد (برگمــان و ســمز.)2012 ،
هــدف از توســعه روشهــای آمــوزش مجــازی صرفــا کســب
درآمــد نیســت بلكــه ارائــه روش دومــی در تحصیــل
دانشــجویان و در راســتای بیــن المللــی کــردن دانشــگاه و
بخصــوص در دوره هــای بینالمللــی و جــذب دانشــجویان
خــارج از کشــور اســت ،بدیــن ترتیــب کــه در آن دانشــجو
بخشــی از تحصیــل را در دانشــگاه حضــور داشــته باشــد
و مابقــی آن را بــه صــورت غیــر حضــوری از محلــی خــارج
از دانشــگاه در ایــن دوره هــا شــرکت مــی کننــد .آمــوزش
زبــان فارســی بــه فارســی زبانــان و همچنیــن آمــوزش زبــان
فارســی بــه غیــر فارســی زبانــان هــم در بســتر آمــوزش
مجــازی و غیــر حضــوری هــم مــی توانــد از دیگــر اهــداف در
حیطــه آمــوزش مجــازی باشــد.
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گزارش سخنرانی علمی
معرفی سخنرانی و سخنران

ـ مقدمه
در رابطــه بــا مبحــث زیســت در فضــای مجــازی ،بایدهــا و
نبایدهــا ،ابتــدا مــروری بــر فضــای مجــازی و تأثیراتــی کــه
دنیــای دیجیتــال مــی توانــد داشــته باشــد خواهیــم داشــت.
اینکــه رســانه هــای اجتماعــی را بــه عنــوان تهدیــد بدانیــم
یــا فرصــت؟ آیــا بــرای حضــور در ایــن فضــا نیــاز بــه راهنمــا
هســت؟ توجهــات رفتــار مطمئــن در رســانه هــای اجتماعــی
بــه چــه صــورت مــی باشــد؟
نســل هــای اولیــه ابرکامپیوتــر چندیــن تــن وزن داشــته و
بــرای جابجایــی کامپیوترهــا بــا مشــکل مواجــه مــی شــدند
اولیــن کاربــرد کامپیوتــر بــرای مــوارد نظامــی بــوده و
کاربردهــای دانشــگاهی بعــدا مــورد توجــه قــرار گرفــت.

« زیست در فضای مجازی ،بایدها و نبایدها »
سخنران :خانم دکتر ملیحه کدیور
تاریخ برگزاری1398/06/04 :
مکان :دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تدوین :بهناز داراب
رییس کمیته سخنرانی ها و گردهمایی های علمی انجمن
آبان ماه 1398

گــزارش حاضــر بــه معرفــی پنجــاه و ششــمین ســخنرانی
علمــی انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران (یــادا) کــه بــه
همــت دانشــکده مجــازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
در محــل ســالن اجتماعــات ایــن دانشــکده برگــزار شــد ،مــي
پــردازد .در ايــن كارگاه شــركت كنندگانــي از دانشــكده هــاي
بهداشــت ،مركــز طبــي كــودكان ،بيمارســتان امــام خمينــي،
بيمارســتان ســينا ،مركــز مطالعــات توســعه آمــوزش ،مركــز
تحقيقــات اخــاق پزشــكي دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران و
دانشــگاه هــاي اصفهــان ،ســمنان و ســاير نقــاط كشــور حضــور
داشــتند .ســخنران ايــن نشســت خانــم دكتــر مليحــه كديــور
بــود.
خانــم دکتــر ملیحــه کدیــور ،دارای مــدرک دکتــری تخصصــی
در گــروه بیمــاری هــای کــودکان دانشــکده پزشــکی از
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران هســتند .ایشــان بیــش از 50
عنــوان مقالــه چــاپ شــده در مجــات معتبــر علمــی دارنــد
طبــی کــودکان دانشــگاه علــوم
و در حــال حاضــر در مرکــز ّ
پزشــکی مشــغول فعالیــت هســتند.

مایــکل هابــن اولیــن فــردی بــود کــه در
مباحــث شــبکه ورود پیداکــرد (متأســفانه
در  28ســالگی در یــک تصــادف از بیــن
مــی رود) مفهــوم ن ِتــی ِزن()netizen
اولیــن بــار توســط مایــکل مطــرح شــد.
بــه معنــای «نــت بــه اضافــۀ ســتیزن».
یکــی از نکاتــی کــه مطــرح شــده اســت بحــث اطالعــات افــراد
در ســطوح مختلــف مــی باشــد .عبــارت «شــاهراه اطالعاتــی»
چندیــن ســال بعــد از فــوت مایــکل هابــن مطــرح شــد .در
دنیــای امــروز اطالعــات در دنیــای بــدون دیــوار در دســترس
مــی باشــد و بــا یــک کلیــک مــی تــوان بــه اطالعــات زیــادی
دســت پیــدا کــرد .در نســل جدیــد اطالعــات ،ارتباطــات در
خانــواده متحــول شــد و بــه طبــع تغییــرات فضــای اکادمیــک
منجــر بــه ایجــاد رفتــار الکترونیکــی شــد .رفتــار الکترونیکــی
روی رفتــار اجتماعــی تأثیــر گذاشــت .ایــن نســل هــا را بــه
صــورت ســه حــروف  X-Y-Zمطــرح کردنــد .کــه نســل X
را تقریب ـاً مربــوط بــه دهــه  50و نســل  Yرا بــا دهــه شــصت
و  Zکــه معنــای نســل دیجیتــال هســت دهــه  70و  80را
مــی گوینــد .نســل دیجیتــال در نــوع حــرف زدن ،نگــرش بــه
زندگــی و مانــدن در مشــاغل بســیار متفــاوت از نســل هــای
قبلــی هســتند .اینترنــت چــه تاثیــری روی نســل هــا و گرایش
هــا گذاشــته اســت؟ اینترنــت امــروزه چنــان در زندگــی هــا
اجیــن شــده کــه در نقــاط دور افتــاده و حتــی میــان بچــه
هــای کوچــک ارتباطــات الکترونیــک شــکل گرفتــه اســت و
تبــادل اطالعــات مختلــف ماننــد پیــام ،عکــس ،ویدئــو و ....
میســر شــد.
در ایــران ابتــدا مرکــز فیزیــک نظــری و بعــد دانشــگاه شــیراز
و بعــد بــه تدریــج گســتردگی در ســطح کشــور را شــاهد بــوده
ایــم .درحــال حاضــر وضعیــت دسترســی بــه اینترنــت بعنــوان
یکــی از معیارهــای توســعه یافتــه در نظــر گرفتــه می شــود .در
ایــن راســتا زیــر ســاخت اینترنــت از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .میــزان رشــد و توســعه یافتگــی براســاس دسترســی بــه
اینترنــت و نیــز نحــوه اســتفاد از اینترنــت ســنجیده مــی شــود.

تغییر روند ارتباطات
نســل اول رســانه هــای اجتماعــی شــامل تلفــن تلفنگــرام و
تلویزیــون مــی باشــد .در ایــن نســل همه گیــر شــدن اطالعات
مــدت زمــان زیــاد حتــی ســال هــا بــه طــول مینجامــد ولــی
در نســل امــروز و بــا اســتفاده از اینترنــت ایــن زمــان بســیار
کوتــاه شــده اســت .رســانه هــای اجتماعــی نســل دیجیتــال
شــامل هــر آنچــه کــه بتوانــد افــراد و جوامــع را دور هــم جمــع
کنــد و باعــث برقــراری ارتبــاط گــردد مــی باشــد .مشــخصاً
فضــای مجــازی روز بــه روز نقــش پررنــگ تــر و بیشــتری در
زندگــی مــا دارد .بایــد دیــد ایــن مســئله فرصــت اســت یــا
تهدیــد؟ بایــد توجــه داشــت فضــای مجــازی درکنــار یکســری
مشــکالت ،فضــای مناســبی بــرای آمــوزش و یادگیــری اســت.
مســئلۀ مهــم در دسترســی بــه اطالعاتــی ،مدیریــت انبــوه
اطالعــات قابــل دســترس مــی باشــد .رســانه هــای اجتماعــی
تبدیــل ارتبــاط بــه گفتگوهــای تعاملــی شــده اســت و رســانه
هــای اجتماعــی در شــکل دهــی جامعــه ،تقویــت پیــام ،نشــر
ســریع و مشــارکت و درگیــر شــدن موثــر واقــع شــده و البتــه
بــا یکســری مشــکالت هــم همــراه اســت .ممکــن اســت ســواد
اطالعاتــی فــرد کــم باشــد ،ممکــن اســت هــدف فــرد بــه رخ
کشــیدن باشــد ،ممکــن اســت فــرد اطالعــات مختصــری
داشــته باشــد و همــان را بــه اشــتراک بگــذارد .پــس چگونگــی
بــاز نشــر اطالعــات بســیار مهــم اســت .وجــود ســواد رســانه
ای مهــم اســت.
آمــار نشــان مــی دهــد حــدود  80درصــد افــراد بــدون موبایــل
از منــزل خــارج نمــی شــوند .یــک نفــر از ســه نفــر موافــق
هســت کــه بجــای ســرگرم شــدن بــا موبایــل ،تلویزیــون
ببینــد 57 .درصــد افــراد بصــورت برخــط بــه کارهایشــان مــی
رســند .هــر دقیقــه حــدود  500پیــام در یوتــوپ رد و بــدل
مــی شــود کــه روی زندگــی هــا تأثیــر دارد.

رفتــار نســل دیجیتــال بــرای نســل هــای قبــل تــر مثــل
پــدر و مادرهــا قابــل فهــم نیســت .نســل جدیــد از زمانــی کــه
بــه ایــن دنیــا آمدنــد و در محیــط حضــور پیــدا کردنــد انــواع
و اقســام وســایل دیجیتــال در دسترشــان بــوده اســت .جالــب
اینکــه همیــن پدرهــا و مادرهــا انتظــار داردنــد همچنــان بچــه
هــا در مــورد چگونــه کار کــردن موبایــل و تبلــت از ایشــان
ســوال کننــد .آمــوزش کاربــران دنیــای دیجیتــال ضــروری
اســت چــون نســل قبلــی اطالعــات کمتــری دارنــد .هــر نســل
در ایــن عصــر رســانه ای یــک پیامــی دارد و اینکــه هــر کــدام
دنبــال چــه رســانه و چــه تبــادل اطالعاتــی باشــند افــراد بــا
هــم فــرق مــی کننــد یکــی دنبــال جســتجوی اطالعات هســت
و دیگــری دنبــال فرســتادن عکــس و  ...در نســل هــای قدیم تر
از ایمیــل اســتفاده مــی شــد ولــی در نســل هــای جدیدتــر از
 textsاســتفاده مــی کننــد و االن در فیــس بــوک و اینســتاگرام
و  ....حضــور دارنــد .در ســال  2011دانشــجویان پزشــکی کــه
حــدود  94درصــد از رســانه هــای دیجیتــال اســتفاده مــی
کننــد و هــر چــه ســن باالتــر مــی رود بــه مراتــب کمتــر شــده
ولــی االن اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی و فضــای مجــازی
بیشــتر شــده اســت .البتــه اســمش فضــای مجــازی هســت
ولــی در حــال حاضــر خیلــی از افــراد در ایــن فضــا زندگــی می
کننــد و اصـ ً
ا مجــازی نیســت و بــه نظرشــون حقیقــی اســت.
و ایــن افــراد تاثیــر زیــادی از هــم مــی گیرنــد شــاید در روبــرو
از هــم ایــن تاثیــر را نگیرنــد .در شــکل زیــر میــزان اســتفاده از
رســانه هــای اجتماعــی در ایــران و کشــورهای دیگــر مقایســه
شــده اســت:

رفتار حرفه ای در فضای مجازی
اســتفاده از وســیله و مســیر مطمئــن ،ارائــه اطالعــات مطمئــن
و مناســب و بارگــذاری در فضــای مجــازی و نگهــداری حریــم
خصوصــی شــخصی از مهمتریــن چالــش هــای رفتــار حرفــه
ای در فضــای مجــازی مــی باشــند .پرهیــز از هجــو و افتــرا،
توجــه بــه تعــارض منافــع ،امانــت داری آکادمیــک و رفتــار
دانشــگاهی Mouse-click plagiarism،و بــه گــزارش الزامــی و
مــوارد ایمنــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

از دیگــر توجهــات حضــور در فضــای مجــازی مــی تــوان
بــه مــوارد ذیــل اشــاره داشــت:
لــزوم ایجــاد تعامــل منطقــی در فضــای مجــازی بــا فراگیــران
و همــکاران ،توجــه بــه طبیعــت تعامــل در فضــای عمومــی،
لــزوم تمایــز بــرای امــور حرفــه ای در مقابــل شــخصی ،تفکــر
و تأمــل در مقابــل ارســال مطالــب و اســتفاده از نظــرات،
 Pausing before Postingو پرهیــز
از(Sextingارســال ،دریافــت و یــا
فــوروارد پیــام هــای آشــکار جنســی،
عکــس و یــا تصاویــر از طریــق تلفــن
همــراه ،رایانــه و یــا ســایر اســباب
دیجیتــال) ،اســتفاده بهینــه و مدیریــت
زمــان .

نتیجه گیری
افــراد پیــش از تبدیــل شــدن بــه یــک حرفــه منــد بالــغ ،بــه
صــورت فزاینــده ای در حــال رشــد و زندگــی در تعــادل بــا
فضــای مجــازی مــی باشــند ،پــس ضــروری اســت نمونــه و
الگــوی پروفیشانلیســم بــوده و اســتفاده ســودمند از فضــای
مجــازی و رســانه هــای اجتماعــی صــورت گیــرد.

هشدارهای استفاده از رسانه های اجتماعی

دیــده شــدن در فضــای مجــازی پیامدهــای بیشــتری دارد تــا
در فضــای حقیقــی .حتم ـاً بایــد دقــت کنیــم کــه آیــا مهــم
هســت کــه حضــور داشــته باشــیم و همیشــه الیــک کنیــم
و الیــک شــویم آیــا دسترســی بایــد بــرای عمــوم باشــد و
اینکــه مــا حریــم خصوصــی و اطالعاتمــون چگونــه هســت .و
بایــد بــه ایــن گزینــه هــا دقــت شــود تــا باعــث ســوء رفتــار
نشــود.بعنوان مثــال  -1تأثیراتــی کــه روی جســم دارد مثــل
چشــم یــا مشــکل میگــرن یــا مشــکالتی مثــل چاقــی و حتــی
روحــی و روانــی هــم مــی توانــد تاثیــر داشــته باشــد -2 .زمــان
اختصــاص بــه شــبکه هــای اجتماعــی مثــل فیــس بــوک-3 .
ایزولــه شــدن اجتماعــی -4 .رفتارهــای تهاجمــی و پرخطــر
و ســوء مصــرف مــواد رفتــار خــود مخــرب  -5تــرس ناپدیــد
شــدن و گــم شــدن از صفحــات اجتماعــی

انجمنهاي علمي مرتبط
مهندس سارا مجتهدی
دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم و تحقیقات

اخالق سایبری

بــرای حضــور حرفــه ای در جهــان مجــازی الزم اســت بــه
چالــش هــای حضــور در فضــای مجــازی عنایــت شــود .و از
فضــای مجــازی و رســانه هــای اجتماعــی اســتفاده ســودمند
گــردد( .نمونــه و الگــوی پروفیشانلیســم) .مبحــث اخــاق
ســایبری ،اولیــن بــار در ســال  1992توســط موسســه اخــاق
کامپیوتــر مطــرح شــد:
-1نباید به ضرر افراد دیگر از رایانه استفاده کنیم.
-2نبایــد بــا اســتفاده از رایانــه در زندگــی افــراد دیگــر دخالــت
کنیم .
-3نباید در فایل های رایانه ای دیگران تجسس کنیم.
-4نباید از رایانه برای سرقت استفاده کنیم.
-5نباید از رایانه برای شهادت دادن دروغ استفاده کنیم.
-6نبایــد نــرم افــزاری را کــه هزینــه آن را نپرداختــه ایــم کپــی
یــا اســتفاده کنیم.
-7نبایــد از منابــع رایانــه ی دیگــران بــدون مجــوز یــا پرداخت
غرامــت مناســب اســتفاده کنیم.
-8نباید خروجی ذهنی دیگران را سرقت کنیم.
-9بایــد دربــاره پیامدهــای اجتماعــی برنامــه ای رایانــه ای کــه
مــی نویســیم یــا نــرم افــزاری کــه طراحــی مــی کنیــم تامــل
کنیــم.
-10نبایــد از رایانــه ای اســتفاده کنیــم کــه حقــوق و حرمــت
دیگــران را تضمیــن کنــد.

 The Canadian eLearning Enterprise AllianceCeLEA
اتحاد سازمانی یادگیری الکترونیکی کانادا CeLEA -
/http://celea-aceel.ca
اتحــاد ســازمانی یادگیــری الکترونیکــی کانــادا CeLEA -

 در دســامبر  2002بــه عنــوان یــک ســازمان مبتنــی بــرصنعــت و بــا هــدف اصلــی قــادر ســاختن شــرکتهای کانادایــی
بــرای افزایــش ســهم خــود از درآمــد حاصــل از بــازار جهانــی
رو بــه رشــد یادگیــری الکترونیکــی تأســیس شــد.
امــروز آنهــا بــه عنــوان تنهــا ســازمان ملــی متمرکــز بــر بخــش
یادگیــری الکترونیکــی تجــاری باقــی مانــده اند.
بــه عنــوان تنهــا ســازمان ملــی در کانــادا کــه فقــط بــر بخــش
آمــوزش الکترونیکــی تجــارت متمرکــز شــده اســتCeLEA ،
نقــش اساســی در تقویــت ارتبــاط بیــن صنعــت ،دولت و ســایر
ذینفعــان در صنعــت یادگیــری الکترونیکــی در کانــادا و خــارج
از کشــور دارد ،بــا هــدف نهایــی شناســایی و برقــراری ارتبــاط
فرصــت هــای شــغلی ،و کمــک بــه شــرکت هــای کانادایــی
در رقابــت موفقیــت آمیــز بــرای ایــن فرصتهــا CeLEA .دوره
هــا ،رویدادهــا و همایــش هایــی را همــواره بــه صــورت آنالیــن
برگــزار مــی کنــد.

 CeLEAاز طریــق چهــار ســرویس اولویــت دار از اعضــا و
صنعــت بــه طــور کلــی پشــتیبانی مــی کنــد:
•بازاریابــی و ترقــی CeLEA -اعضــای خــود و صنعــت
یادگیــری الکترونیکــی کانــادا را از طریــق فهرســت دایرکتوری
یادگیــری الکترونیکــی کانــادا و از طریــق ســازماندهی
مأموریــت هــای تجــاری و ســایر رویدادهــای تبلیغاتــی بــه
بــازار و تبلیــغ مــی کنــد.
•توســعه تجــارت  CeLEA -فرصــت هــای بالقــوه کســب و
کار یادگیــری الکترونیکــی را بــه اعضــای خــود شناســایی و
ارتبــاط مــی دهــد و از طریــق دایرکتــوری الکترونیکــی کانــادا،
خریــداران از سراســر جهــان را قــادر مــی ســازد تــا تامیــن
کننــدگان و شــرکای بالقــوه کانادایــی را شناســایی کننــد.
•شــبکه ســازی  /ســاختمان کنسرســیوم  CeLEA -ایجــاد
روابــط تجــاری بیــن اعضــا و تشــکیل کنسرســیوم را بــرای
دســتیابی بــه فرصــت هــای تجــاری منتخــب تســهیل مــی
کنــد
•طرفــداری  ،CeLEA -در صــورت لــزوم ،از طــرف اعضــای
خــود بــرای ایجــاد یــک فضــای مناســب بــرای توســعه تجارت
در کانــادا ،وکالــت مــی کنــد.

معرفي كتاب
دکتر مریم طایفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی
سرسختی؛ قدرت اشتیاق و پشتکار

مولفAngela Duckworth :
مترجــم و انتشــارات :ســیده ســمانه ســیدی در انتشــارات
نشــر نویــن
مترجــم و انتشــارات :ســید ســینا میرعربشــاهی در
انتشــارات مرواریــد
سال انتشار1397 :
ایــن کتــاب توســط  Angela Duckworthتحــت عنــوان
 Grit: The Power of Passion and Perseveranceمنتشــر
شــده اســت  Duckworthیــک روانشــناس اســت کــه معتقــد
میباشــد موفقیــت بــا اســتعداد و نبــوغ افــراد رابطــه کمتــری
دارد و بیشــتر مرتبــط بــا قــدرت اشــتیاق و پشــتکار کــه از آن
در ایــن کتــاب بــه عنــوان سرســختی ( )gritیــاد میشــود،
اســت .ایــن کتــاب ،نتایــج حاصــل از تحقیقــات Duckworth
بــر افــراد در دورههــای آمــوزش ویــژه نظامــی ،معلمــان در
مــدارس بــا شــرایط بســیار بــد و فینالیس ـتهای آزمونهــای
ملــی و … اســت.
در ایــن کتــاب کــه بــه ســرعت وارد لیســت
پرفروشترینهــای نیویورکتایمــز شــد ،آنجــا داکــورث
(از پیشــروان روانشناســی موفقیــت) ،بــه همــه کســانی کــه
بــه دنبــال موفقیــت هســتند – شــامل والدیــن ،معلمیــن،
ورزشــکاران و فعالیــن کســبوکار و  – ...نشــان میدهــد
کــه راز موفقیــت بــه انــدازهای کــه بــه اشــتیاق و اســتقامت
بســتگی دارد ،بــه اســتعداد وابســته نیســت .او ایــن مفهــوم را
«سرســختی» نامیــده اســت.
داکــورث همــراه بــا بیــان داســتان زندگــی خــود ،بــه
عنــوان دختــری کــه همــواره عبــارت «تــو نابغــه نیســتی!» را
از پــدرش میشــنیده ولــی اکنــون یــک فــرد موفــق و پیشــرو
در زمینــه روانشناســی موفقیــت و مشــاوره کسـبوکار اســت،
نشــان داده اســت کــه بــرای موفقیــت ،ترکیــب ویــژهای از
اشــتیاق و مداومــت بلندمــدت ضــروری اســت.

او در ایــن کتــاب ،خواننــده را همــراه خود بــه وضعیتهایی
شــدیدا چالشبرانگیــز ،نظیــر دورههــای آمــوزش ویــژه
نظامــی ،آمــوزش مــدارس بــا شــرایط بســیار بــد ،آزمونهــای
ملــی و  ...بــرده و نشــان میدهــد کــه چگونــه بــا ارزیابــی
هــزاران مصاحبــه بــا افــراد موفــق در زمینههــای مختلــف،
بــه ایــن راز موفقیــت پــی بــرده اســت.
برخی بینشهای ارزشمندی که در این کتاب ارائه شده است:
 چرا هر تالش شما برای رسیدن به اهدف ،در نهایت دوبرابر ارزشمند است
 چگونه صرف نظر از هوش و موقعیت ،میتوان «سرسختی»را آموخت
 چگونه عالیق مادامالعمر شکل میگیرند کدام یک برای کودکان بهتر است؛ یک آغوش گرم و یااستانداردهای سختگیرانه
ضمــن آموزنــده ،ســرگرمکننده و حتــی تغییــر دهنــده
زندگــی بــودن« ،سرســختی» ،کتابــی اســت کــه نشــان
میدهــد زمانــی کــه در شــرایط چالشــی و ســقوط هســتید،
در ذهــن شــما چــه میگــذرد و چــه چیــزی باعــث ایجــاد
تمایــز میشــود .چیــزی کــه اســتعداد و یــا شــانس نیســت،
بلکــه قــدرت اشــتیاق و پشــتکار فــرد اســت!

انتشاراتWiley :
فعالیت موضوعی :يادگيري زبان ،آموزش ،زبانشناسي
9922-1467 :ISSN
2 :Impact Factor
نشانی الکترونیکیhttps://onlinelibrary.wiley.com/ :
14679922/journal

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

معرفي مجلههاي راياد
دکتر مریم طایفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی
نام مجله :يادگيري زبان
Language Learning

ایــن مجلــه ،از مجموعــه مجــات دسترســي آزاد  Natureو
 Q1اســت .در ايــن مجلــه موضوعاتــي در رابطــه بــا مجموعــه
داده هــاي ارزشــمند  ،تحليــل داده هــا و فــراداده هــا ،روش
هــاي بــه اشــتراك گــذاري و بكارگيــري مجــدد داده هــاي
علمــي ارائــه مــي شــود.

دهمين سمپوزيوم بين المللي مخابرات ()2020 IST
10th International Symposium on
)Telecommunications (IST 2020
Smart Communications for a Better Life
2020 ,September 17-15
بدینوســیله بــه اســتحضار مــی رســاند دهمیــن ســمپوزیوم
بینالمللــی مخابــرات ( ،)2020 ISTبــا هــدف اعتــای دانــش
و مهــارت علمــی و تخصصــی ،در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ،در تاریــخ  25الــی  27شــهریور مــاه  1399در
پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات برگــزار خواهــد
شــد .ایــن ســمپوزیوم زمینهســاز گردهمایــی و تعامــل
علمــی محققــان ،متخصصــان و دســت انــدرکاران ایــن حــوزه
در ســطح بینالمللــی بــوده و قطعــاً نتایــج آن نقشــی مؤثــر
در جهــت ارتقــای بینــش ،دانــش و مهارتهــای مربوطــه در
ســطح کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت .فرصــت را مغتنــم
شــمرده ،فراخــوان ســمپوزیوم  IST2020جهــت اســتحضار
و اطالعرســانی تقدیــم حضــور میگــردد .جهــت دریافــت
اطالعــات بیشــتر و ارســال مقالــه لطفـاً بــه وبــگاه ســمپوزیوم
بــه آدرس  itrc.ac.ir.IST2020مراجعــه فرماییــد.

:تاریخ های مهم
2020  آپريل19 : مهلت ارسال مقاالت
2020  جوالي21 :اعالم نتايج داوري مقاالت
 آگســت21 :آخريــن مهلــت ارســال مقالــه نهايــي
2020
2020 آگست21 :آخرين مهلت ثبت نام
2020 سپتامبر17-15 :تاریخ برگزاری کنفرانس
 پژوهشگاه ارتباطات و فناوري:محل برگزاری کنفرانس
اطالعات
، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات:دبیرخانه کنفرانس
دفتر آموزش و همكاري هاي علمي و بين المللي
021-88353831 :تلفن دبیرخانه کنفرانس
itrc.ac.ir@ist2020 :ایمیل
itrc.ac.ir.ist2020 :وبگاه کنفرانس

مهندس سپيده شمس
دانشگاه علم و فرهنگ
 مهندسی و آموزش، کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر
)2020 CSEE(

 (پــس از ثبــت نــام و2020 CSEE مقــاالت پذیرفتــه شــده
ارائــه) در جلســات کنفرانــس جمــع آوری خواهــد شــد کــه
 و غیرهEi Compendex ، Scopus بــرای نمایــه ســازی در
.ارائــه مــی شــود
: محور های اصلی کنفرانس
علوم کامپیوتر
.1
فناوری اطالعات و داده های بزرگ
○
شبکه های عصبی
○
پردازش تصویر و سیگنال
○
تعامل انسان و کامپیوتر
○

: محورهای اصلی سمپوزيوم

 سامانه ها و شبكه هاي آتي، فناوري ها خدمات آتي سياست ها و مقررات آتي-

Future Networks, Systems and Technologies:
• Access Networks/Systems and Power Line
Communications
• AI-Enabled Networks
• Internet of Things Infrastructure
• Optical Networks and Systems
• Quantum Communications
• Satellite and Space Communications
• Signal Processing for Communications
• Smart Grid Communications
• Wireless Communications and Mobile
Networks
Future Services:
• AI-Enabled Services, Data Science, and Big
Data Analytics
• Block Chain
• Communication QoS and Reliability
• Communications Software, Services &
Multimedia Apps.
• Cloud & Fog Computing, Networking, and
Storage
• Data Protection, Privacy, and Network
Security
• Digital Health
• Future Internet
• Infrastructure Protection and Emergency
Communications
Future Policies and Regulations:
• Environmental Issues, E-waste, Wireless
Radiation, and Power Consumption
• Future Jobs and Education
• Innovation Policies and Market Size
• Public Policy Issues
• Quality of Service Monitoring and License
Obligations
• Social Networks, Opinion Manipulation and
Fake News
• Spectrum Allocation for Future Networks and
Services
• Strategies for Migration to Future Networks
and Services
• Tariffs and Service Affordability (Customer
Protection and Industry Incentives)

○
○
○
○
.3
○
○
○
○

.2

مهندسی
سیستم ها و فن آوری های رباتیک
سیستم ها و کنترل غیرخطی
پردازش و تجزیه و تحلیل سیگنال زیستی
اندازه گیری بیومتریک
آموزش
مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی
محیط های یادگیری آنالین
بازی های آموزشی و شبیه سازی
طراحی و فناوری آموزشی

تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقاالت 10 :مارچ 2020
اعالم پذيرش 30 :مارچ 2020
مهلت ثبت نام  -نویسنده 20 :فوریه 2020
مهلت ثبت نام شركت كننده  5:ژوئن سال 2020
اطالعات تماس :
محل برگزاری کنفرانس  :بارسلونا  ،اسپانیا
ایمیلcsee@iacsit.net :
وبگاه كنفرانسhttp: //csee.net/index.html ：

وبگاههاي يادگيري
مهندس سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

/https://www.exactls.com
 ،eXact learning solutionsیکــی از شــرکت هــای برتــر
فنــاوری در جهــان اســت کــه راه حــل نــرم افــزاری بــرای
انتقــال دانــش ،یادگیــری مشــارکتی و مدیریــت محتــوای
نظارتــی ارائــه مــی دهــد .راه حــل هــای یادگیــری eXact
بعنــوان ابــزار ويرايــش برتــر  2018شــناخته شــده اســت.
ايــن شــركت بــا بيــش از  20ســال تجربــه در زمینــه هــای
مختلــف كســب و كار از جملــه دفــاع ،آمــوزش ،امــور مالــی،
مراقبــت هــای بهداشــتی ،ICT ،تولیــد ،بخــش عمومــی و
خــرده فروشــی فعالیــت مــی کنــد .محصــوالت ايــن شــركت
در ایتالیــا طراحــی و مهندســی شــده و در ســطح جهــان
توزیــع مــی شــود.
از محصــوالت ايــن شــركت سيســتم مديريــت محتــواي
یادگیــری eXactمــي باشــدكه توســط آزمايشــگاههاي
تعاملــي Giuntiدر ســال  2003تولیــد شــده اســت .ایــن
شــرکت ،یــک تولیــد کننــده محتــوای چندرســانه ای اســت
کــه اولیــن سيســتم مديريــت محتــواي یادگیــری را در اروپــا
بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســاده ســازی تولیــد ،مديريــت و
توزيــع محتــوا در اروپــا توســعه داده اســت .سیســتم مدیریــت
محتــوای یادگیــری  eXactبــه ســازمانها کمــک مــی کنــد كه
در رويههــاي اســتفاده مجــدد ،مدیریــت و تحویــل محتــوای
دیجیتــال بــه تحــول دیجیتالــی دســت يابنــد .ايــن شــركت
در مركــز تعالــی در جنــوا ،ایتالیــا مســتقر اســت .همچنيــن،
 eXactنمايندگيهايــي در آتــن  ،جورجیــا و لنــدن دارد.
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