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پیام نوروزی
برخی از اعضای هیات مدیره
و كميتههاي انجمن یادگیری الکترونیکی
پيشين و فعلي

دکتر احمد آقاکاردان
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری ایران
دکتر سید علی اکبر صفوی
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
و رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی
با سالم و احترام
و تبریــک ســال نــو بــه همــه تالشــگران و متخصصــان
حــوزه آمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی
همانگونــه کــه مســتحضرید شــرایط خــاص ناشــی از یــک
ویــروس بســیار کوچــک نــه تنهــا ایــران ،بلکــه تمــام
جهــان را تحــت تاثیــر شــدید خــود قــرار داده اســت و
تمــام روش هــای کاری و ارتباطــی و خصوصــا آموزشــی را
دچــار دگرگونــی غیــر منتظــره ای کــرده اســت.
در چنیــن فضایــی همــه بخشــهای آموزشــی سراســر
جهــان چشــم ونگاهشــان را بــه راهکارهــای آمــوزش و
یادگیــری الکترونیکــی و متخصصیــن و تالشــگران ایــن
حــوزه دوختــه انــد .از طرفــیعمـ ً
ا اقداماتــی کــه الزم بــود
ظــرف چنــد ســال آتــی و بــا تــاش زیــاد در راســتای درک
و بســتر ســازی اســتفاده از فنــاوری بــرای ارائــه خدمــات
امــوزش و یادگیــری صــورت گیــرد ،اکنــون در بحــران
حاضــر بــه یــک فرصــت ارزشــمند تبدیــل شــده اســت.
لــذا امیــد اســت بــا همراهــی همــه شــما عزیــران ،و در
راســتای اســتحکام زیــر بنــای هــای اساســی تحــوالت در
دنیــای دیجیتــال ،موجــب توســعه گســترده تــر،موثرتــر
و بروزتــرعلــم و دانــش و اشــتراک دانــش در ایــران و
جهــان گردیــم.
ایــن مهــم ،تنهــا بــا همدلــی و همراهــی همــه شــما
بزرگــواران و لطــف الهــی تحقــق خواهــد یافــت.

سالم بر کلیه اعضاء محترم انجمن یادا
فــرا رســیدن ســال جدیــد را بــه شــما عزیــزان تبریــک
میگویــم و امیــدوارم ســالی کــه در پیــش روی مــا اســت
موفقیــت و شــادکامی باشــد.
بــرای همــگان تــوأم بــا
ّ
امیــدوارم بتوانیــم حــوادث روزگار و ابتالئــات را تبدیــل بــه
فرصتهائــی نمائیــم بــرای بــروز اســتعدادهایمان.
ایــن روزهــا بشــریّت درگیــر بــا مســئلهای شــده اســت کــه
ناتوانــی خــود را در حرکتهــای فــردی بیــش از پیــش نشــان
داده ،و امیــد بــه حرکتهــای جمعــی بیشــتر خودنمائــی
میکنــد ،ایــن روزهــا روی آوردن بــه ف ّناوریهــای مبتنــی
بــر وب بــه خوبــی نمایــان اســت .امیــدوارم ،یــادا بتوانــد نقش
عالمانــهای را در نهادینــه کــردن یادگیــری الکترونیکــی در
ایــران ایفــا نمایــد .حادثــه بــه کمــک آمــده اســت ،امیــدوارم
قــدر آن دانســته شــود.

دکتر آیین محمدی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
و معاون زیر سخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
فرارســیدن ســال نــو را بــه همــه همــکاران عزیــز تبریــک
مــی گویــم .اگرچــه ســال جدیــد در بحــران بیمــاری نوظهوری
آغــاز شــد ولــی بــا تــاش دوســتان و اســتفاده از آمــوزش
مجــازی بــرای حــل بحــران آمــوزش عالــی در شــرایط شــیوع
کوویــد  ،۱۹مطمینــم پایــان شــیرینی را رقــم خواهیــم زد.

دکتر زری سعیدی طلب
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

بعنــوان یکــی از اعضــاء کوچــک انجمــن یادگیــری
الکترونیــک ایــران ،امیــدوارم امســال ســال آموختــن
درســهایی جدیــد در زندگــی مــان باشــد درســهایی تلــخ و
شــیرین کــه موجــودی کوچکــی بــه نــام کرونــا بــه بشــریت
آموخــت .اینکــه انســان هــا همچــون ماهــی درون آب قــدر
آن را نمــی دانســتند و شــاکر نعمــت هــای خداونــد نبودنــد.
اینکــه انســان بــرای خلــق زیبایــی آفریــده شــده نــه بــرای
جنــگ ،خونریــزی ،خودخواهــی ،منفعــت طلبــی فــردی،
فراموشــی پــروردگارش و غــرق شــدن در روزمرگــی دنیــای
مــادی .امیدواریــم امســال بیشــترین اوقــات عمرتــان را صــرف
تفکــر و تادیــب خــود نمائیــم و قبــل از آنکــه زمــان عزیمــت
بــه دیــار باقــی برســد آنچــه او مــی خواهــد باشــیم....خوبتر از
آنچــه بــه تصــور آیــد.

یادی از استاد گرانقدر
دکتر استفن سامرویل
استاد بازنشسته دانشگاه لندن
و عضو افتخاری انجمن یادا

دو ســال قبــل هــم مجــدد بعنــوان ســخنران کلیــدی
کنفرانــس یادگیــری الکترونیکــی در دانشــگاه تهــران حضــور
یافــت ودر شــیراز هــم جداگانــه ســخنرانی داشــت .ســال قبل
هــم بصــورت از راه دور بــرایکنفرانــس یادگیــری الکترونیکــی
ســخنرانی کــرد .ســخنرانی هــای ا و همیشــه زیبــا ،گویــا و
مفیــد بــود و مخاطبــان را بســیار جــذب مــی کــرد.

پیام تسلیت رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران
بنام او که همیشه باقیست
متاســفانه بــا خبــر شــدم کــه اقــای دکتــر اســتفن
ســامرویل( ، )Dr. Stephen Sommervilleچنــد روز قبــل
در انگلســتان بدلیــل بیمــاری و پــس از یــک عمــل جراحــی
از دنیــا رفــت .ایشــان یکــی از پیشــتازان اجرایــی آمــوزش
و یادگیــری الکترونیکــی در انگلســتان بــود و بــه مــدت ۱۵
ســال راه انــدازی و مدیریــت دوره هــای آمــوزش الکترونیکــی
دانشــگاه لنــدن ( کالــج کوییــن مــری) را بعهــده داشــت و
بعــد از بازنشســتگی در همیــن امــور بــا دیگــر دانشــگاه هــای
انگلســتان همــکاری مــی کــرد .امــا آنچــه در دیــد مــن از
ایشــان چهــره ای ارزشــمند ودوســت داشــتنی مــی ســاخت،
تواضــع ،شــفاف و روشــن بــودن در تمــام مباحــث علمــیو
همــکاری ،روحیــه بســیار بــاز در تبــادل دانــش و تجربــه و
نــگاه مثبــت بــه همــکاری وکمــک بــه ســایر عالقــه منــدان
و خصوصــا بــه توســعه آموزشــهای الکترونیکــی در ایــران
بــود .مــن از ســال  ۱۳۸۲از طریــق نماینــده وزارت علــوم در
انگلســتان طــی یــک بازدیــد از آن دانشــگاه بــا ایشــان آشــنا
شــدم .ســپس بــا حمایــت شــورای فرهنگــی بریتانیــا و نیــز
بــا همــکاری دانشــگاه لنــدن در دونوبــت بــرای برگــزاری
کارگاه هــای آموزشــی و نیــز برگــزاری دوره هــای یادگیــری
الکترونیکــی مشــترک بــا دانشــگاه شــیراز بــه ایــران آمدنــد
و کارگاه هــای آموزشــی بســیار ارزشــمندی بــرای دانشــگاه
هــای بــزرگ کشــور و عالقمنــدان برگــزار کردنــد.

بــه نظــر مــن ایشــان در توســعه آمــوزش الکترونیکــی در
دانشــگاه هــای ایــران هــم نقــش هــای ارزشــمندی داشــت.
بــه همیندلیــل از دو ســال قبــل بعنــوان عضــو افتخــاری
انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران هــم انتخــاب گردیــد.

اینجانــب از طــرف خــود و اعضــای انجمــن انجمــن
یادگیــری الکترونیکــی ایــران مراتــب تســلیت خــود را بــه
خانــواده ایشــان در انگلســتان وهمــه عالقمنــدان ایشــان ابــراز
مــی دارم.
روحش شاد و یادش گرامی
دکتر سید علی اکبر صفوی
رئیس انجمن یادکیری الکترونیکی ایران
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د و سخنرانی اخیر
ایشان در کنفرانسهای
ایران حضورتان
تقدیم می شود:

صفحه چینی و صفحه آرایی:

بهار منوچهری

