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اهداف
"آموزش و تحقیق" در جهان علمی بر دانش گسترده بنیادی  ،تئوری و مهارت ها تاکید می کند .از طرفی تحوالت ناشی از دنیای
دیجیتال در سالهای اخیر شیوه نگاهها و تمام ابعاد آموزش ،یادگیری ،پژوهش و مهارت آموزی را متحول کرده است و این تغییرات
با سرعتی بسیار بیشتر از گذشته در حال افزایش است .از سوی دیگر اهمیتی که آموزشهای مبتنی بر فناوری در راستای آموزشها و
پژوهش های عملی و مهارتهای مبتنی بر فضای مجازی دارند ،کمتر مورد توجه قرار گزفته است .در عین حال بخش بزرگی از نیاز
های پیشرفته جهت پژوهش و تولید علم دانشگاهی و توسعه و تحقیق در صنعت را این ابعاد الزم است پوشش دهند .از چند دهه
قبل بحث ورود تحوالت دیجیتال به ابزار های آزمایشگاهی شروع گردید و مفاهیمی چون ابزاردقیق مجازی ،آزمایشگاههای مجازی
و از راه دور و اکنون نیز بحث دو قلو های دیجیتال در قالب انقالب چهارم صنعتی مطرح شده است .بحث پژوهش مجازی هم امروز
از محور های مهم تحقیق و توسعه می باشد .بعد دیگری ن یز وجود دارد که نیاز امروز و فردا جهت همکاریهای علمی و تخصص می
باشد و آن یادگیری همکارانه در محیط مجاری است .در این کارگاه ابتدا مروری بر ابعاد یادگیری الکترونیکی در دو دهه گذشته در
ایران و جهان و آینده این تحوالت در دانشگاههای برتر جهان و ایران خواهیم داشت .در ادامه به مفاهیم و نمونه های مرتبط با
آزمایشگاههای مجازی و از راه دور در ایران و جهان خواهیم پرداخت .راهکارها و ابزارهای اجرای دروس عملی و کارگاهی رشته های
مختلف در محیط های مجازی نیز مورد بررسی قرار می گیرند.
در طول این کارگاه با برخی ابزار های عم لی مرتبط همگان کار می کنند تا تجربه الزم نیز حاصل گردد .بخشی از بحث
نیز به بحثهای گروهی در راستای یافتن راهکارها اختصاص می یابد.

سر فصل
• اهداف و مفاهیم اولیه از یادگیری الکترونیکی
•
•

تحوالت در دانشگاههای برتر جهان و افق های آینده در ایران
تحوالت دنیای دیجیتال و مهارتی های مورد نیاز

• راهکاارهاای اایای دروع لی ی و رااریااهی یای رها اتای هاای دسی و مهسا مااایی هسی و مییااریی ر ااااورزی و
دامپزهکی و ...
• اهداف و مفاهیم اولیه از آزمایشگاههای مجازی و از راه دور
• نمونه هایی از آزمایشگاه های مجازی و از راه دور موجود در جهان
• آشنایی با روشها و ابزار ها (اایای لی ی)
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