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در حالیکــه شــیوع ویــروس کرونــا مــدارس و دانشــگاههای
کشــور را بــه تعطیلــی کشــاند ،دانشــگاه کردســتان بــا
همــت اعضــا هیــات علمــی و دانشــجویان ایــن دانشــگاه
و بــه کمــک ســرمایه کارشناســی و امکانــات نــرم
افــزاری و ســخت افــزاری ایــن دانشــگاه تمــام تــاش
خــود را بــرای اســتمرار فعالیــت هــای آموزشــی انجــام
داده و از ایــن اتفــاق بــه عنــوان فرصتــی بــرای توســعه
اســتفاده از تکنولــوژی نویــن در حــوزه آمــوزش و ارتقــای
کیفیــت آموزشــی اســتفاده کــرده اســت .ایــن دانشــگاه بــا
همــکاری و همدلــی همــه اســاتید ،دانشــجویان ،مدیــران
و پرســنل خــدوم و همچنیــن بــا بهــره گیــری از تــوان
فنــی بالقــوه توانســت یکــی از معــدود دانشــگاههای
کشــور باشــد کــه خدمــات آموزشــی آن در شــرایط
تعطیلــی دانشــگاهها در حــال اســتمرار اســت .در ایــن
راســتا دانشــگاه کردســتان بــرای دومیــن هفتــه متوالــی
(از  17تــا  23اســفند) توانســته اســت بــا برنامــه ریــزی
مناســب کالســهای آموزشــی خــود را در تمامــی مقاطــع
تحصیلــی کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری بــه
شــیوه آمــوزش الکترونیکــی برگــزار نمایــد .شــایان ذکــر
اســت دانشــگاه کردســتان دارای  46گــروه آموزشــی56 ،
رشــته کارشناســی 114 ،رشــته کارشناســی ارشــد و 30
رشــته دکتــری مــی باشــد .در ایــن دانشــگاه در حــدود
 11450دانشــجو ( 7700دانشــجوی کارشناســی3200 ،
دانشــجوی کارشناســی اشــد و  550دانشــجوی دکتــری)
در حــال تحصیــل هســتند .بیــش از  500نفــر دانشــجوی
بیــن الملــل ( بیشــتر از کردســتان عــراق ) در دانشــگاه
کردســتان تحصیــل مــی کننــد کــه امکانــات نــرم افــزاری
آمــوزش مجــازی بــرای ایــن دانشــجویان نیــز فراهــم شــده
اســت و آمــوزش ایــن دانشــجویان در خــارج از کشــور
در قالــب آمــوزش الکترونیکــی در حــال انجــام اســت.
در نیمســال جــاری دروس ایــن دانشــگاه توســط حــدود
 830مــدرس ( 380هیــات علمــی تمــام وقــت و 450
مــدرس حــق التدریــس) تدریــس مــی شــوند .همچنیــن

بیــش از  4500جلســه درس در هفتــه برگــزار می شــود
کــه  2833مــورد آن تئــوری بــوده و به صــورت الکترونیکی
ارائــه مــی شــود ،در کل در هــر ســاعت آمــوزش مجــازی
در دانشــگاه بــه طــور میانگیــن بیــش از  1250دانشــجو
حضــور دارنــد.
از اواخــر بهمــن مــاه ســال  98کــه احتمــال شــیوع
ویــروس کرونــا و تعطیلــی کالســهای درســی قــوت گرفــت،
مدیریــت دانشــگاه کردســتان پــس از کار کارشناســی
تصمیــم گرفــت کــه فرایندهــای آموزشــی دانشــگاه را برای
شــرایط بحرانــی آمــاده نمایــد بــه نحــوی کــه کمتریــن
لطمــه بــه امــر آمــوزش وارد شــود .در ایــن راســتا حــوزه
معاونــت آموزشــی بــه کمــک مجموعــه مدیریــت فنــاوری
دانشــگاه تمامــی بســترهای الزم را بــرای ارائــه دروس بــه
شــیوه الکترونیکــی در تمامــی مقاطــع در اســرع وقــت
مهیــا نمودنــد .در ایــن راســتا ،مدیریــت آموزشــهای آزاد و
الکترونیکــی دانشــگاه تمامــی اطالعــات اســاتید و مدرســان
(شــامل  830نفــر اســتاد 11450 ،نفــر دانشــجو و 4500
دروس ارائــه شــده در سیســتم آموزشــی گلســتان) را در
طــی ســه روز از یکــم تــا ســوم اســفند بــه ســامانه هــای
آمــوزش الکترونیکــی منتقــل کــرد.
از چهــارم اســفند مــاه جلســات فنــی متعــددی بــا
مرکــز آپــا و مرکــز فنــاوری اطالعــات دانشــگاه بــا هــدف
پایــش امنیــت ســرورها و همچنیــن اطمینــان از کیفیــت
ارائــه ســرویس هــای آمــوزش الکترونیکــی برگــزار شــد.
همزمــان از چهــارم اســفند مــاه راهنمــای اســتفاده از
ســامانه آمــوزش الکترونیکــی در قابــل فایــل  PDFو فیلــم
آموزشــی بــرای دانشــجویان و اســاتید تهیــه گردیــد .بــا
توجــه بــه پیچیدگــی نســبی ســامانه آمــوزش الکترونیکــی
بــرای اســاتید ،نســبت بــه برگــزاری کالســهای آموزشــی
و نصــب نــرم افزارهــای مربوطــه بــرای همــکاران هیــات
علمــی و اســاتید مدعــو از  4تــا  9اســفند اقــدام شــد.
در ایــن مــدت عــاوه برتشــکیل کالســهای آموزشــی
حضــوری 9 ،جلســه آمــوزش آنالیــن برای آشــنایی اســاتید
و بیــش از  12جلســه آموزشــی بــرای آشــنایی دانشــجویان
کارشناســی ،تحصیــات تکمیلــی و بیــن الملــل بــه صــورت
آنالیــن برگــزار شــد .یــک تیــم کارشناســی متشــکل از 10
نفــر کارشــناس کامپیوتــر وظیفــه نصــب و آمــوزش زیــر
ســاختهای نــرم افــزاری بــر روی لــپ تــاپ و کامپیوترهــای
اســاتید و مدرســین دانشــگاه را بــر عهــده داشــتند ،ایــن
تیــم کارشناســی در ادامــه وظیفــه پشــتیبانی از ســامانه و
رفــع مشــکالت نــرم افــزاری مدرســین و دانشــجویان را از
طریــق مســیرهای ارتباطــی در فضــای مجــازی بــر عهــده
گرفتنــد.
در روز پنــج شــنبه  8اســفند کالس هــای آزمایشــی بــرای
دانشــجویان دانشــگاه بــه تفکیــک دانشــکده برگــزار گردیــد
تــا ضمــن آشــنایی دانشــجویان بــا ایــن ســامانه ،اشــکاالت
موجــود شناســایی شــود .برایــن اســاس مشــخص گردیــد
کــه اختصــاص یــک ســرور بــه آمــوزش مجــازی ظرفیــت
پاســخگویی بــه تعــداد کاربــر دانشــجویی را نخواهــد
داشــت ،لــذا از شــنبه دهــم اســفند مــاه ارائــه تمامــی

دروس دوره هــای کارشناســی ارشــد و دکتــری بــه
شــیوه آمــوزش الکترونیکــی بــا اســتفاده از دو ســرور شــروع
گردیــد و بــا مشــاهده گــراف و میــزان مصــرف پهنــای
بانــد اینترنــت ،ســی پــی یــو ،و حافظــه ســرورها و پــس
از اطمینــان نســبی از کارکــرد سیســتم در روز ســه شــنبه
 13اســفند بــا اختصــاص یــک ســرور دیگــر بــه آمــوزش
الکترونیکــی دروس دوره کارشناســی چهــار دانشــکده عالوه
بــر دروس تحصیــات تکمیلــی نیــز بــر بســتر آمــوزش
الکترونیکــی ارائــه گردیــد .در روز چهارشــنبه دروس دوره
کارشناســی دو دانشــکده دیگــر بــا اختصــاص پنجمیــن
ســرور بــه مجموعــه دروس ارائــه شــده اضافــه شــد .پــس
از اطمینــان از زیــر ســاختهای نــرم افــزاری و ســخت
افــزاری و بــا اختصــاص دو ســرور دیگــر و افزایــش تعــداد
ســرورها بــه هفــت ســرور از روز شــنبه  17اســفند مــاه
ارائــه تمامــی دروس نظــری دانشــگاه کردســتان در کلیــه
مقاطــع تحصیلــی در بســتر آمــوزش الکترونیکــی شــروع
شــد .شــایان ذکــر اســت کــه دانشــگاه کردســتان دارای
پهنــای بانــد  450مگابایتــی اینترنــت اســت و بخــش عمده
ایــن ظرفیــت بــه آمــوزش مجــازی اختصــاص داده شــده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه شــیوه آمــوزش الکترونیکــی
بــرای تدریــس دروســی ماننــد ریاضــی و فیزیــک کــه نیــاز
بــه نوشــتن فرمــول هــای ریاضــی زیــادی دارد بــا مشــکالتی
همــراه اســت ،دانشــگاه بــرای رفــع ایــن مشــکل تعــدادی
قلــم نــوری بــرای تدریــس ایــن دروس خریــداری نمــود.
در کنــار فعالیــت هــای فنــی مشــروحه فــوق ،تیــم مدیریــت
و برنامــه ریــزی حــوزه معاونــت آموزشــی بــه صــورت تمــام
وقــت کار برنامــه ریــزی درســی را بــرای ارائــه دروس بــه
صــورت آمــوزش الکترونیکــی انجــام دادنــد .اســاتیدی کــه
تجربــه مدیریــت گــروه یــا معاونــت آموزشــی را داشــته
باشــند بــه ایــن موضــوع واقفنــد کــه برنامــه ریــزی درســی
بــه دلیــل شــرایط و محدودیتهایــی که اســاتید ،دانشــجویان
و کالســهای درس دارنــد ،اصــوالً کار پیچیــده ای اســت.
پیچیدگــی ایــن کار زمانــی کــه بــه ســطح دانشــگاه برســد
بســیار بیشــتر خواهــد بــود .جالــب توجــه آنکــه برنامــه
ریــزی دروس جهــت ارائــه درس بــه صــورت الکترونیکــی
بــه دو دلیــل پیچیــده تــر نیــز مــی باشــد ،اول اینکــه ایــن
کار در ســطح کل دانشــگاه انجــام مــی شــود و دوم اینکــه
بایــد محدودیــت منابــع ســرورها را هــم در برنامــه ریــزی
لحــاظ کــرد .جزییــات و محدودیتهــای پیچیــده زیــادی در
ایــن رابطــه وجــود دارد ،بــه همیــن دلیــل در هفتــه اول
برنامــه ریــزی بــه صــورت روزانــه صــورت گرفــت و از هفتــه
دوم بــه بعــد برنامــه هفتگــی بــا کمتریــن تغییــر در برنامــه
گلســتان اجــرا گردیــد .اطــاع رســانی در رابطــه بــا برنامــه
هــای کالســی از طریــق فضــای مجــازی و نیــز وب ســایت
دانشــگاه کردســتان صــورت مــی گیــرد.
در شــیوه آمــوزش الکترونیکــی کــه دانشــگاه کردســتان در
حــال اجــرای آن اســت ،بــا اســتفاده از نــرم افــزار کالس
مجــازی وســرورهای بــه روز ،اســاتید و دانشــجویان هماننــد
کالس حضــوری در بســتر اینترنــت بــه صــورت آنالیــن
در کالس حضــور پیــدا مــی کننــد و فرآینــد تدریــس بــا
امکانــات تعاملــی متعــددی کــه ایــن نــرم افــزار در اختیــار

اســاتید و دانشــجویان قــرار مــی دهــد ادامــه دارد.
در ایــن شــیوه تدریــس ،اســتاد و دانشــجو همزمــان مــی
تواننــد بــه روشــهای صوتــی ،تصویــری و متنــی بــا هــم
تعامــل کــرده و در خصــوص مباحــث کالس بــا هــم بحــث
و تبــادل نظــر کننــد .ایــن کالســها امــکان ضبــط خــودکار
دارنــد و در صورتیکــه بــه هــر دلیــل دانشــجو نتوانــد در
کالس شــرکت کنــد ،بعــدا بــا دسترســی بــه اینترنــت مــی
توانــد کالســهای برگــزار شــده را بارهــا مشــاهده کنــد.
عــاوه بــر امکاناتــی کــه دانشــجویان در کالســهای مجــازی
بــه صــورت آنالیــن در اختیــار دارنــد ،نــرم افــزار مدیریــت
یادگیــری ایــن دانشــگاه امکانــات متعــددی را بــرای ارتبــاط
اســتاد و دانشــجو بــه صــورت آفالیــن فراهــم کــرده اســت.
اســاتید مــی تواننــد محتــوی درســی خــود را در بســتر ایــن
نــرم افــزار در اختیــار دانشــجویان قــرار دهنــد و تکالیــف
متعــددی بــرای دانشــجویان تعریــف کــرده و دانشــجویان
در بســتر ایــن نــرم افــزار تکالیــف را دریافــت نماینــد.
یکــی از دغدغــه هــا و نگرانــی هــای دانشــجویان در شــیوه
آمــوزش الکترونیکــی دسترســی بــه اینترنــت و میــزان
مصــرف حجــم اینترنــت اســت بــه ویــژه ایــن نگرانــی
بــرای دانشــجویانی کــه در اســتان محــروم کردســتان و
بــا شــرایط اقتصــادی ضعیــف ســاکن هســتند ،دو چنــدان
مــی شــود .لــذا همزمــان بــا شــروع کالس هــای درســی
بــه شــیوه الکترونیکــی ،دانشــگاه کردســتان مکاتبــات خــود
را بــا معاونــت محتــرم وزارت ارتباطــات جنــاب آقــای دکتــر
ســتار هاشــمی شــروع کــرد و درخواســت رایــگان شــدن
اینترنــت را بــرای امــر آمــوزش الکترونیکــی مطــرح نمــود.
ایــن پیگیــری هــا خوشــبختانه بــه نتیجــه رســید و بعــد
از ایــن مکاتبــات و بــا پیگیــری معاونــت محتــرم آموزشــی
وزارت علــوم ،وزیــر محتــرم ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات،
طــی یــک توییــت از رایــگان شــدن اینترنــت بــرای
دانشــگاهها ،مــدارس و مراکــز آموزشــی مــورد تاییــد وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و وزارت آمــوزش و پــرورش
خبــر داد .بعــد از آن وزارت ارتباطــات طــی نامــه ای بــه
آقــای دکتــر خاکــی صدیــق معاونــت محتــرم آموزشــی وزیر
علــوم ،خواســتار ارســال مشــخصات ســرورهای آمــوزش
الکترونیکــی دانشــگاهها بــرای رایــگان شــدن اینترنــت شــد.

در ایــن میــان کارگــروه آمــوزش الکترونیکــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه نمایندگــی آقــای دکتــر
صفــوی بــه ســرعت و بــا تــاش زیــاد ،اطالعــات دانشــگاهها
را جمــع آوری و بــرای وزارت ارتباطــات ارســال نمودنــد.
خوشــبختانه اطالعــات فعالیتهــای فنــی و مهندســی بــرای
ورود اطالعــات ســرورهای آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه
کردســتان جهــت رایــگان شــدن اینترنــت ویــژه آمــوزش
الکترونیکــی بــه وزارت ارســال و در حــال انجــام اســت و بــه
محــض اتمــام ایــن فعالیتهــا نتیجــه بــه اطــاع دانشــجویان
خواهــد رســید.
در طــول برگــزاری کالســهای آموزشــی ،تیــم فنــی
مراکــز آمــوزش الکترونیکــی ،آپــا و فنــاوری اطالعــات بــا
همــکاری شــرکت پشــتیبان بــه صــورت تمــام وقــت در
حــال رصــد اطالعــات و الگ ســرورها هســتند .همچنیــن
تیــم پشــتیبان فنــی بــه شــیوه هــای مختلــف ( از جملــه
تلفــن ،ایجــاد گروههــای پشــتیبانی در پیــام رســان هــا و
ایمیــل) بــا دانشــجویان و اســاتید در ارتبــاط مــی باشــد
و بــه صــورت تمــام وقــت در حــال دریافــت بازخــورد و
پیشــنهاد هــای ایــن عزیــزان اســت .ایــن تیــم بــا همــکاری
شــرکت پشــتیبان ســعی نمــوده کــه در ســریعترین زمــان
ممکــن مشــکالت و خطاهــای احتمالــی سیســتم را حــل
نمایــد .خوشــبختانه بــا ادامــه دار شــدن ایــن سیســتم،
خطاهــا و مشــکالت اســاتید و دانشــجویان بــه تدریــج در
حــال کاهــش اســت.
در کل بــا فراگیــر شــدن اســتفاده از شــیوه آمــوزش
الکترونیکــی در بیــن اســاتید و دانشــجویان ،دانشــگاه
کردســتان وارد فصــل تــازه ای از آمــوزش شــده اســت .در
ایــن مــدت دانشــگاه نــه تنهــا فرآیندهــای آموزشــی خــود را
ادامــه داده اســت بلکــه تعــدادی از اســاتید از روشــهای نوین
و خالقانــه ای در بســتر ایــن نــوع آمــوزش در تدریــس خــود
بهــره بــرده انــد .در وضعیــت موجــود بــا قطــع موقــت تــردد
دانشــجویان خارجــی ،فعالیــت هــای آموزشــی دانشــگاه بــه
دانشــجویان بیــن المللــی قطــع نشــد و ایــن دانشــجویان در
بســتر آمــوزش الکترونیکــی از خدمــات آموزشــی دانشــگاه
بهرمنــد شــدند.
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انجمــن مشــترک المنافــع یادگیــری ( )COLیــک ســازمان
بیــن دولتــی اســت کــه در ســال  1987توســط ســران دولــت
مشــترک المنافــع بــرای ارتقــاء توســعه و اشــتراک دانــش
یادگیــری آزاد و دانــش ،منابــع و فــن آوری از راه دور  ،ایجــاد
شــده اســت.
بــه میزبانــی دولــت کانــادا بــا دفتــر مرکــزی در برنابــی ،
بریتیــش کلمبیــا  COL ،تنهــا ســازمان بیــن دولتــی جهــان
اســت کــه صرفـاً مربــوط بــه ارتقــاء و پیشــرفت آمــوزش از راه
دور و یادگیــری آزاد اســت.
بیشــترین تأثیــر ایــن انجمــن در حمایــت از تالشــها بــرای
دسترســی بیشــتر شــهروندان مشــترک المنافــع بــه آمــوزش
بــا کیفیــت و تعلیــم از طریــق یادگیــری بــاز  ،از راه دور و
مجهــز بــه فنــاوری اســت و از ایــن طریــق بــه آنهــا امــکان می
دهــد از معیشــت بهبــود یافتــه  ،برابــری جنســیتی بیشــتر و
توســعه کلــی اقتصــادی  ،اجتماعــی و توســعه فرهنگــی کــه
بــه توســعه پایــدار منتهــی شــود بهــره ببرنــد.
 COLمتعهــد شــده اســت تــا دسترســی عادالنــه بــه یادگیــری
مــادام العمــر بــا کیفیــت را بــرای همــگان ترویــج کنــد  -بــا
اعتقــاد بــه اینکــه  ،دسترســی بــه فرصتهــای یادگیــری منجــر
بــه پیشــرفت در دســتیابی بــه توســعه پایــدار خواهــد شــد.
 COLیــک فرهنــگ ســازمانی را قابــل احتــرام  ،اخالقــی و
منصفانــه ارزیابــی و حفــظ مــی کنــد .ایــن چیــزی بیــش از
آمــوزش رســمی اســت  ،در محیــط هــای غیــر رســمی نیــز
انجــام مــی شــود و مــی توانــد در طــول زندگــی ادامــه یابــد.
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دکتر مریم طایفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی
جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بحران
کرونا در ایران

غالمرضــا غفــاری ،غالمرضــا گرایــی نــژاد ،رضــا منصــوری،
محمــد یمنــی دوزی ،عبــاس بــازرگان و کاوه بــازرگان ،هــادی
خانیکــی ،محمــد تــوکل ،علــی پایــا ،مقصــود فراســتخواه،
ســید ضیــا هاشــمی ،محمدرضــا نیســتانی ،خســرو باقــری،
عمــاد افــروغ ،تقــی آزاد ارمکــی ،ناصــر فکوهــی ،حســین
ابراهیــم آبــادی ،غالمرضــا ذاکــر صالحــی ،محمــد فاضلــی،
نعمــت اهلل فاضلــی ،نعمــت الــه عزیــزی ،اســمعیل خلیلــی،
غالمحســین خورشــیدی ،نســرین نورشــاهی ،رضــا ماحــوزی،
جبــار رحمانــی ،خدیجــه کشــاورز ،علی خورســندی طاســکوه،
قاســم ســلیمی ،فیــروزه اصغــری ،مصطفــی مهرآییــن،
ابــاذر اشــتری ،خدیجــه ســفیری ،علیرضــا مــرادی ،مهــدی
حســینزاده فرمــی ،فرهــاد بیانــی و محمــد حســینی مقــدم،
در چهــار فصــل نگاشــته شــده اســت.

معرفی مجله
دکتر مریم طایفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی
به کوشش :حسین میرزایی
انتشارات :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سال انتشار1399 :
ایــن کتــاب شــامل چهــار بخــش «آمــوزش عالــی و تحــوالت
آن»« ،مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه»« ،آمــوزش مجــازی
در دانشــگاهها» و «حــال و آینــده علــم» اســت .در ایــن
مجموعــه ،ســی و نــه اســتاد و محقــق حــوزه آمــوزش عالــی،
علــم و فنــاوری دیدگاههــای خــود را دربــاره تحــوالت علــم و
آمــوزش عالــی جهــان و ایــران و راههــای برونرفــت از بحــران
کرونــا بیــان کردهانــد.
ایــن اثــر پــس از کتــاب «جســتارهایی در ابعــاد فرهنگــی
و اجتماعــی بحــران ویــروس کرونــا در ایــران» کــه پنجــم
فروردیــن  1399توســط همیــن پژوهشــکده منتشــر شــد،
دومیــن اثــری اســت کــه عالوهبــر بعــد پزشــکی ایــن بحــران،
بــه زوایــای فرهنگــی و اجتماعــی آن ،بهویــژه تأثیــرات آن
بــر آمــوزش عالــی ،علــم و فنــاوری میپــردازد و دیدگاههــای
کارشناســی متخصصــان را در اختیــار سیاســتگذاران ایــن
عرصــه میگــذارد.
در ایــن مجموعــه ،عــاوه بــر مقدمــه دکتــر منصــور
غالمــی وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و دو جســتار
آغازیــن و پایانــی توســط حســین میرزائــی دبیــر مجموعــه،
ســی و هفــت جســتار دیگــر توســط ســعیدرضا عاملــی،
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رویدادهای آینده
دکتر مریم طایفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی

رویــداد میــز تکنولــوژی بــرای آموزشــهای
الکترونیکــی
(معرفــی و ارزیابــی محصــوالت و شــرکتهای
پیشــرو در ارائــه خدمــات فناورانــه آموزشــی
در فضــای مجــازی)

در ایــن راســتا ،رویــداد میــز تکنولــوژی آموزشــی بــا
محوریــت انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران (یــادا) و
همــکاری دانشــگا ه علــم و صنعــت ایــران بــه عنــوان میزبــان
و دیگــر مراکــز علمــی مرتبــط بــا موضــوع ،طراحــی و اجــرا
میگــردد .در ایــن رویــداد فرصــت اعــام حضــور و معرفــی
توانمندیهــای صاحبــان فناوریهــای آموزشــی و یادگیــری
فراهــم میشــود.
از آنجــا کــه بررســی شــرایط صاحبــان محصــوالت و خدمــات
آموزشــی و توانمندیهــای شــرکتها ،نیازمنــد کا ِر
کارشناســی توســط انجمــن یــادا اســت ،همــه ارائــه کننــدگان
الزم اســت در ابتــدا بصــورت حقوقــی بــه عضویــت انجمــن
یــادا درآینــد تــا بررس ـیهای اولیــه توســط انجمــن صــورت
پذیــرد و اطالعــات آنهــا نیــز در ســایت انجمــن درج شــود.
زمینــه هــای مــورد نظــر بــرای محصــوالت و خدمــات قابــل
ارائــه در رویــداد:
•سامانه های مدیریت یادگیری
•تولید محتوای آموزشی
•برگزاری آزمون
•کالس مجازی
•شبیهسازها و آزمایشگاههای مجازی
•تجهیزات کمک آموزشی
•پشتیبانی از سرورها و هوستهای اینترنتی
•تجهیزات ارتباط و انتقال اینترنت به مناطق محروم
مراحل شرکت در رویداد:
الــف ) ثبــت نــام شــرکت در ســایت انجمــن بــه صــورت
عضویــت حقوقــی و قــراردادن اطالعــات شــرکت در فــرم
مربوطــه

http://elearningassociation.ir/2-1294/
بــا توجــه بــه توســعه روزافــزون بســترهای فناوریهــای
ارتباطــی و دیجیتالــی و افزایــش دسترســی مخاطبــان شــامل
اســاتید و مدرســین ،دانشــجویان و دانــش آمــوزان بــه شــبکه
اینترنــت ،تغییــرات در فناوریهــای آموزشــی و توســعه
شــیوههای نویــن آموزشــی و یادگیــری بــه ســرعت در حــال
تحــول اســت .از اینــرو و در چنیــن شــرایطی انبوهــی از
ایدههــا ،شــیوهها و ابزارهــای فناورانــه مرتبــط بــا آمــوزش و
یادگیــری توســعه یافتــه و معرفــی مــی شــوند .ایــن تحــوالت
نیازمنــد اطــاع رســانی و ارزیابیهــای کارشناســانه بیشــتر و
پــر ســرعت اســت کــه بتوانــد بــه جامعــه مخاطــب در بخــش
آمــوزش کشــور معرفــی گــردد.

ب) پرداخــت حــق عضویــت (تخفیــف یافتــه یکســاله) بــه
مبلــغ  ۳،۵۰۰،۰۰۰ریــال (  ۳۵۰،۰۰۰تومــان) جهــت آغــاز
عضویــت و امــکان شــرکت در رویــداد (بــه حســاب انجمــن
یــادا بــه شــرح زیــر)
نام بانک و شعبه :بانک تجارت شعبه انقالب – فلسطین
شماره حساب۲۹۹۰۲۶۴۶۹ :
ج) پرداخــت آنالیــن یــا آپلــود کــردن رســید پرداخــت
غیرآنالیــن در بخــش فــرم ثبــت نــام عضویــت
د) ارســال ایمیــل آمادگــی شــرکت در رویــراد بــا عنــوان ”
شــرکت در رویــداد میــز تکنولــوژی” بــه ایمیــل @tech-desk
iust.ac.ir
ه) پــس از دریافــت ایمیــل شــما  ،بــا شــما جهــت هماهنگــی
هــای بعــدی تمــاس گرفتــه خواهــد شــد.

•Models of Teaching and Learning: Intelligent tutoring and
scaffolding; Motivational diagnosis and feedback; Interactive
pedagogical agents and learning companions; Agents that
promote metacognition, motivation and affect; Adaptive
question-answering and dialogue, Educational data mining,
Learning analytics and teaching support, Learning with
simulations
•Learning Contexts and Informal Learning: Educational games
and gamification; Collaborative and group learning; Social
networks; Inquiry learning; Social dimensions of learning;
Communities of practice; Ubiquitous learning environments;
Learning through construction and making; Learning grid;
Lifelong, museum, out-of-school, and workplace learning.
•Evaluation: Studies on human learning, cognition, affect,
motivation, and attitudes; Design and formative studies
of AIED systems; Evaluation techniques relying on
computational analyses.
•Innovative
Applications:
Domain-specific
learning
applications (e.g. language, science, engineering, mathematics,
medicine, military, industry); Scaling up and large-scale
deployment of AIED systems.
•Inequity and inequality in education: socio-economic,
gender, and racial issues. Intelligent techniques to support
disadvantaged schools and students. Ethics in educational
research: sponsorship, scientific validity, participant›s
rights and responsibilities, data collection, management and
dissemination.
•Design, use, and evaluation of human-AI hybrid systems for
learning: Research that explores the potential of human-AI
interaction in educational contexts; Systems and approaches
in which educational stakeholders and AI tools build upon
each other’s complementary strengths to achieve educational
outcomes and/or improve mutually.
•Online and distance learning: massive open online
courses; remote learning in k12- schools; synchronous and
asynchronous learning; mobile learning; active learning in

:تاریخ های مهم
۹۹  آبان۳۰  لغایت۱۵ :•ثبت نام از متقاضیان
۹۹  آذر۹  لغایت۸ :•اعالم محصوالت و خدمات منتخب
•ثبــت نــام نهایــی شــرکتها بــرای حضــور در رویــداد و
۹۹  آذر۱۴  لغایــت۱۰ :اعمــال اصالحــات
•برگ ـزاری نشســت هــای آنالیــن ارایــه محصــوالت منتخــب و تحلیــل و
۹۹  آذر۲۷  لغایــت۲۶ :ارزیابــی
۹۹  آذر۳۰ :•اعالم نتایج و برگزیدگان و اختتامیه

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

virtual settings

هوش مصنوعی در آموزش
: تاریخ های مهم
2021  فوریه1 :مهلت ارسال خالصه مقاالت
2021 فوریه8 :مهلت ارسال مقاالت کامل
2021  جون18-14 :تاریخ کنفرانس
: اطالعات تماس
 هلند،  مجازی:محل برگزاری کنفرانس
/science.uu.nl.https://aied2021وبگاه كنفرانس

AIED 2021: Artificial Intelligence in Education
Utrecht / Virtual, Netherlands, June 2021 ,18-14

: محور های اصلی کنفرانس
•Intelligent and Interactive Technologies in an Educational
Context: Natural language processing and speech
technologies; Data mining and machine learning; Knowledge
representation and reasoning; Semantic web technologies;
Multi-agent architectures; Tangible interfaces, wearables and
augmented reality.
•Modelling and Representation: Models of learners, including
open learner models; facilitators, tasks and problem-solving
processes; Models of groups and communities for learning;
Modelling motivation, metacognition, and affective aspects of
learning; Ontological modelling; Computational thinking and
model-building; Representing and analyzing activity flow and
discourse during learning.

وبگاههاي يادگيري
مهندس سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

https://www.skillshare.com/

 ،Skillshareیــک انجمــن یادگیــری برخــط بــا هــزاران کالس
بــرای افــراد خــاق و کنجــکاو  ،در موضوعاتــی از جملــه
تصویرســازی  ،طراحــی  ،عکاســی  ،ویدئــو و غیــره اســت.
در  Skillshareاعضــاء الهــام مي¬گيرنــد  ،مهــارت جديــد
مياموزنــد و كشــف مي¬كننــد؛ معلمــان بــه اشــتراك مــي
گذارنــد و كســب درآمــد مــي كننــد.
معلمــان  Skillshareخالــق واقعــی کار و متخصصانــی هســتند
کــه مشــتاق بــه اشــتراک گذاشــتن تخصــص خــود هســتند.
معلمــان برتــر در  Skillshareميتواننــد ســاالنه بــاالي 40000
دالر درآمــد كســب كننــد .تقریب ـاً هــر درس دوره شــامل دو
مؤلفــه کلیــدی پــروژه ویدیویــی و کالس مــي¬ باشــد .دوره
هــا از یــک ســری فیلــم هــای کوچــک تشــکیل شــده اســت
کــه مــدت زمــان آنهــا معمــوالً بیــن  10تــا  25دقیقــه اســت.
از طریــق برنامــه شــریک  Skillshareامــكان كســب درآمــد
وجــود دارد .البتــه  ،الزم اســت مقدمــات خاصــی ماننــد ثبــت
نــام حداقــل  25يادگيرنــده در هــر کالس و غیــره محقــق
شــود Skillshare.اشــتراک محتواهــای خــود را مــی فروشــد.
 ،Skillshareدر زمينــه هــاي انيميشــن ،نوشــتن خالقانــه،
فيلــم و ويدئــو ،هنرهــاي زيبــا ،طراحــي گرافيــك ،تصويــر،
موســيقي ،عكاســي ،طراحــي رابــط كاربــري ،توســعه وب،
تحليــل كســب و كار،كارآفرينــي ،مديريــت & رهبــري ،
بازاريابــي ،ســبك زندگــي و  ...كالس درس مجانــي ارائــه
مــي دهــد.
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