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مریم طایفه محمودی

کالم سردبير
ــدا ــای یـلــــ ــب زیـبـــ ــازش شـــ ــر آغـــ ســـ    گــذشـت پــائــیـز آمـــد فـصــل سرمـا 

ــدا ــاه گـیســـــوی یـلــــ یــقیــــن زلـــــف سیـ چــه شـبـهـای درازی دارد ایــن فصـل  

محـــبــــت دوسـتــــی سـیــمــــای یـلـــــدا در ایـــن فـصــل زمستــان یـکدلـی بـه  

بـــــه مــــاه دی کـــــه آیـــــد بـــــــوی یـلـــدا شــب یـلـــــدا عـجــب نیــکــو فـتــــاده 

از شــــــب واالی یـلـــــدا بـپــــــا بـــــــود  در ایــــام گــذشتــه کـــرسی عـــشـق  

عـیـــان بــود از صفــــا صد خـوی یـلـــدا بـــه روی کــرسـی و سیـنـی فــراوان   

نــشسـتـــه دور هـــــم هــمســــوی یـلـــــدا لـحــاف و مـنــقـل و آتــش بــه خـانــه  

سـخـنـــها رفـتــــــه از سرمــــای یـلـــدا ز بــــرف و داسـتـــان راه مــــانــده   

ــدا ــای یـلـــ ــه پــــ ــای قــصـ ــی دریــــــ بـسـ ز سنـجــد آش کـشـک و قـصه گـفـتـن  

یـلـــــدا فـــــردای  خـرمـــــــی  و  صـفــــــا  ز نـــو رسمـی بـپـــا از بـهــــر فــــردا  

بـــــه یٌــمـــن نــعـمـــت دیـمــــــــای یـلـــــدا مبــارک بـــاد فـصـل بـــرف و بــاران  

یـلـــــدا دارای  ثـمــــــر  پـــــر  ز حـــاصـــل  مقــدم شکـــر ایـــزد کــن بــه عــالــم  

خـــــوش آمــــد گـویـمـــت فصل زمستان سالم ای فـصل سرد و برف و بــاران   

ولـکــــن رحـمـــت آری بــــــاغ و بـستان اگــــر چـــه زحــمـتـی را نــیـــز داری  
    یــاران ســالم. در انتهــای فصــل پائیــز و آغــاز زمســتان، آرزو داریــم کــه همگــی ســالمت و پایــدار 

باشــید. در ایــن شــماره، ابتــدا گــزارش دانشــگاه فنــی – حرفــه ای در رابطــه بــا فعالیــت هــای بعمــل 

آمــده در دوران کویــد-19 جهــت راه انــدازی کالســها بصــورت مجــازی ارائــه مــی شــود. ســپس، کتــاب 

» انگیــزه«  را حضورتــان معرفــی مــی کنیــم. بــه ســیاق گذشــته نیــز، یکــی دیگــر از مجــالت علمــی 

ــد  ــه چن ــز ب ــی نی ــوند. نیم نگاه ــي مي ش ــری معرف ــای یادگی ــورد از وبگاه ه ــک م ــوزه و ی ــن ح در ای

خواهیــم داشــت. رویــداد علمــی مطــرح ایــن حــوزه در ســطح ملــی و بین المللــی و معرفــي یــک انجمــن علمــي مرتبــط 

در راســتاي ارتقــاء فعالیت هــاي انجمــن از منظــر علمــي و تخصصــي و نیــز ارتقــاء بینــش و 

ــم  ــان در خصــوص تحــوالت و رویدادهــاي حــوزه یادگیــري الکترونیکــي، اســتدعا داری ــش مخاطب دان

ــا را در  ــواي مناســب و  ارســال نظــرات و بازخوردهــای ســازنده خــود م ــار گذاشــتن محت ــا در اختی ب

ــه ــق رایانام ــما از طری ــکات ش ــب و ن ــت مطال ــد. منتظــر دریاف ــاري فرماین ــه ی ــداف خبرنام ــاء اه ارتق

 
ــه  ــي خبرنام ــماره هاي قبل ــه ش ــي ب ــت دسترس ــتیم،. جه  yadanewsletter@gmail.com هس

نیــز مي توانیــد بــه بخــش خبرنامــه انجمــن، در ســایت http://elearningassociation.ir مراجعــه 
نماییــد.



چالشها و فرصتها :

چالشها:
-مهمتریــن مشــکالت در ابتــداء عــدم آشــنایی و انــس 
ــه  ــود ک ــی ب ــتم آموزش ــه سیس ــا اینگون ــجو ب ــن دانش نگرفت
رفتــه رفتــه بهبــود نســبی پیــدا کــرد و بررســیها نشــان داد 
ــدند. ــر ش ــها حاض ــجویان در کالس ــد دانش ــدود 07 درص ح

-پاییــن بــودن ســرعت اینترنــت و هزینــه آن از دیگــر 
اشــکاالتی اســت کــه دانشــجو مطــرح مــی نمایــد

ــل  ــت بدلی ــه اینترن ــجویان ب ــی دانش ــی برخ ــدم دسترس -ع
ــی  ــتن گوش ــا نداش ــی ی ــل زندگ ــی مح ــت جغرافیای موقعی

ــمند ــای هوش ه
ــه بعضــا  ــات علمــی ک ــدم آمادگــی برخــی همــکاران هی -ع
از شــیوهای آموزشــی نویــن ســمعی بصــری اســتفاده نمــی 

کننــد
)الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه لرســتان در راســتای مدیریــت 
ســبز از مهرمــاه 98 برخــی جلســات دفــاع را بصــورت 
ــزار نمــود  ــا حفــظ کیفیتهــای مدنظــر برگ ــس ب ویدئوکنفران
کــه در ایــن موضــوع آمــوزش مجــازی زودتــر بســتر را فراهــم 

نمــود(
ــرایط  ــه ش ــی ک ــات در صورت ــزاری امتحان ــیم برگ -مکانس
ــرای حضــور دانشــجویان فراهــم نباشــد نامشــخص و فعــال  ب

ــر نیســت ــکان پذی ــا حــدودی ام ت
ــی  ــک چالش ــازی ی ــورت مج ــی بص ــزاری دروس عمل -برگ

ــده ــل نش ــوز ح ــه هن ــت ک اس

فرصت ها : 
ــی  ــر بحران ــه در دل ه ــد ک ــی فرماین ــزرگان م ــیاری از ب بس
یــک ســری فرصــت وجــود دارد کــه بایســتی بــه آنهــا توجــه 
داشــت. بنظــر مــی رســد در پســا کرونــا می تــوان از پتانســیل 

آمــوزش مجــازی بخوبــی اســتفاده کــرد.
ــه عنــوان مثــال همــه مــی پذیریــم کــه در شــروع ســال  -ب
تحصیلــی معمــوال بدلیــل طوالنــی بــودن تعطیــالت تابســتانه 
و برخــی عوامــل دیــگ ، برخــی دانشــجویان بــا شــروع ســال 
ــا در اواخــر  ــد و ی ــی در کالس هــا حضــور نمــی یابن تحصیل
نیمســال تمایــل بــه تمــام کــردن کالســها دارنــد. برگــزاری 
کالســها بویــژه در مقطــع کارشناســی و بــرای دروس نظــری 
در اوایــل و اواخــر تــرم بصــورت مجــازی کامــال امــکان پذیــر 
اســت و ایــن یــک چالــش همیشــگی را مرتفــع خواهــد نمــود

-بســیاری از دروس صرفــا نظــری را مــی تــوان از ایــن طریــق 
داد آموزش 

ــی  ــگاهها براحت ــازی در دانش ــهای آزاد و مج ــروه آموزش -گ
مــی تواننــد بــا اســتفاده از ایــن پتانســیل در راســتای درآمــد 
زایــی بــه ســمت آموزشــهای از راه دور بصــورت مجــازی گام 

ــد بردارن

    گزارش دانشگاه ها در رابطه با آموزش 
مجازی در دوران کوید-19

گزارش دانشگاه لرستان 

بدنبــال شــرایط پیــش آمــده بعــد از ویــروس کرونــا 
ــوم  ــا و وزارت عل ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــم س و تصمی
ــگاه  ــازی دانش ــورت مج ــها بص ــزاری کالس ــر برگ ــی ب مبن
لرســتان نیــز بــا کمــک و مشــاوره همــکاران حــوزه 
معاونــت آموزشــی وزرات علــوم اقدامــات الزم در قالــب دو 

ــام داد ــدت را انج ــد م ــدت و بلن ــاه م ــرد کوت راهب

راهبرد کوتاه مدت :
ــوزش  ــه آم ــه در زمین ــر ک ــرکت معتب ــک ش ــک ی ــا کم ب
ــاه  ــتراک کوت ــت ، اش ــوب داش ــه کاری خ ــازی رزوم مج
ــزار ــرم اف ــه از ن ــازی ک ــوزش مج ــامانه ی آم ــدت ، س  م

 Adobe connect اســتفاده مــی کــرد خریــداری شــد. 
ابتــدا بــا کمک شــرکت طــرف قــرار داد بــا یــک کارگاه یک 
روز ویدئــو کنفرانســی بــرای کارکنــان آمــوزش دانشــگاه و 
مدیریــت فنــاوری اطالعــات دانشــگاه برگــزار شــد و ایــن 
عزیــزان هــر کــدام رابــط یــک دانشــکده را بعهــده گرفتنــد 
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــام دهن ــای الزم را انج ــی ه ــا راهنمای ت
ــی  ــهای الکترونیک ــروه آموزش ــاعدت کارگ ــت و مس حمای
ــوب  ــای خ ــی ه ــکاری و راهنمای ــژه هم ــوم بوی وزارت عل
ــازی  ــوزش مج ــوی دو کارگاه آم ــر صف ــای دکت ــاب آق جن
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــهای الکترونیک ــز آموزش ــط مرک توس
ــکاران  ــرای هم ــر ناظمی)ب ــای دکت ــاب آق ــتی( جن بهش
دانشــگاه لرســتان برگــزار شــد. در 24 اســفند 98 برگــزاری 

کالســها بصــورت مجــازی شــروع شــد.

راهبرد بلند مدت: 
ــر  ــز زی ــن و تجهی ــت تامی ــه جه ــار اولی ــص اعتب تخصی
ــزار  ــرم اف ــای الزم و ن ــزار ه ــخت اف ــد، س ــاختها و خری س

LMS ســامانه مدیریــت یادگیــری

شکل1. آمار هفتگی برگزاری کالسهای مجازی دانشگاه لرستان 
از 24 اسفند 98 لغایت 29 فروردین 1399



مشکالت بعد از راه اندازی: 

-اینترنت 
Cashingو  هــای  بحــث  و  کشــور  -مخابــرات 
ارایــه خدمــات  در  زیــاد  نوســانات  و   Filtering

Providerهــا توســط 
-مکاتبــه و تعامــل مســتقیم بــا Provider هــا بــراي 

رفــع مشــکالت
-اینترنت رایگان

پشــتیباني فنــي کلیــه کالســهاي برخــط و همزمــان 
توســط نیروهــاي مرکــز و کارشناســان ســایتهاي 

ــا  دانشــکده ه
ــور  ــام ام ــراي انج ــازي ب ــازمان مج ــک س ــاد ی -ایج

ــور  ــدون حض ــف و ب ــدون توق ــگاه ب دانش
-ایجــاد و برگــزاري جلســات شــوراهاي گــروه هــاي 

ــه تعــداد 12٣ آموزشــي دانشــگاه ب
-ایجاد شوراي آموزشي دانشکده ها به تعدا 29 

پژوهشــي  برگــزاري شــوراي  و  -ایجــاد شــوراي 
دانشــکده هــا بــه تعــداد 1٥ 

-ایجــاد و برگــزاري جلســات در ســطح دانشــگاه اعــم 
ــه و  ــات رئیس ــگاه و هی ــي دانش ــي و پژوهش آموزش

غیــره 
ــي  ــاع تحصیــالت تکمیل ــاده ســازي جلســات دف -آم
معاونــت  شــده  تدویــن  دســتورالعمل  براســاس 

آموزشــي

گزارش دانشگاه شهيد بهشتی

ــز هماننــد ســایر دانشــگاه هــای  دانشــگاه شــهید بهشــتی نی
کشــور، ابتــدا بــه تامیــن زیرســاخت و ســرمایه گــذاري 
دانشــگاه در ایــن زمینــه پرداخــت و از 10 اســفندماه 98 
ــود.  ــدازی نم ــود را راه ان ــی خ ــری الکترونیک ــامانه یادگی س
ــای  ــتفاده از ابزاره ــازی و اس ــورت مج ــها بص ــزاری کالس برگ
مبتنــی بــر شــبکه و اینترنــت انجــام یافــت کــه آمــار آن هــا 

ــد. ــد ش ــه خواه ــزارش ارائ ــه گ در ادام



انجمن هاي علمي مرتبط

مهندس سارا  مجتهدی
دانشجوی کارشناسی  ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی- واحد علوم و تحقیقات

CAEL
/https://www.cael.org

 ،)CAEL( تجربــی  و  بزرگســاالن  یادگیرنــدگان  شــورای 
وابســته بــه شــبکه آمــوزش Strada ، مأموریــت خــود را بــرای 
یادگیــری مــادام العمــر کــه بــه بزرگســاالن امــکان مــی دهــد 
تــا در یــک اقتصــاد بــا ســرعت در حــال رشــد موفــق شــوند، 
پیــش مــی بــرد. CAEL در تــالش اســت تــا فرصــت هایــی را 
بــرای تحقــق تســاوی اقتصــادی و تحــرکات اجتماعــی بهبــود 
ــان،  ــا موسســات دانشــگاهی، مناطــق، کارفرمای ــا ب بخشــد. م
ــادام  ــری م ــه یادگی ــد ب ــدان متعه ــذاران و متح ــرمایه گ س

ــاالت متحــده همــکاری مــی کنیــم. العمــر در ای

CAEL چشم انداز
هــر فــرد بالــغ مســیری بــرای یادگیــری مــادام العمــر و شــغل 
ــد  ــی کن ــی م ــش بین ــی را پی ــی دار دارد. CAEL دنیای معن
کــه هرکســی درک کاملــی از ارتباطــات بیــن یادگیــری و کار 
داشــته باشــد ، بــا فرصــت هــای مســتمر و در دســترس بــرای 
ــرای موفقیــت  دانــش ، مهــارت هــا و اعتبارنامــه هــای الزم ب
همــه در دنیایــی پیچیــده - بســتن شــکاف بیــن زبــان آمــوزان 
»ســنتی« و »بزرگســال« و دسترســی بــه مســیرهای آموزشــی 

مــادام العمــر.

CAEL ماموریت
CAEL بــه منظــور ایجــاد راه حــل هایــی کــه کار و یادگیــری 
را یکپارچــه کنــد، یادگیرنــده بزرگســال را قهرمــان مــی کنــد 
ــی آورد.  ــم م ــرد ه ــق را گ ــان و مناط ــان ، کارفرمای و مربی
ــل تشــخیص  ــا ارزش قاب ــری ب ــق یادگی ــن موسســه از طری ای
و مرتبــط بــرای کارفرمایــان ، مســیرهایی را بــرای بزرگســاالن 
ایجــاد مــی کنــد. آنهــا ایــن کار را بــا اطالع رســانی، پشــتیبانی 

و اتصــال ســه ذینفــع اصلــی انجــام مــی دهنــد:
ــه هدفشــان ایجــاد  ــری ک ــوزش / یادگی ــدگان آم ــه دهن •ارائ
ــوزان  ــش آم ــردن دان ــر ک ــت و درگی ــا کیفی ــای ب ــه ه برنام

ــت. ــع اس ــان و جوام ــال ، کارفرمای بزرگس
•کارفرمایانــی کــه مــی خواهنــد افــراد خــود را توســعه دهنــد 
ــه دهنــدگان یادگیــری مشــارکت  ــا ارائ ــه طــور فزاینــده ب و ب

مــی کننــد.

گزارش موسسه آموزش عالی ایرانيان



کتــاب بــه کارگیــری رســانه در آمــوزش مجــازی نوشــته ی 
ــای  ــه بررســی فاکتوره ــاال باالکریشــنن و هــک ســولو، ب ویم
مؤثــر بــر اســتفاده از رســانه های اجتماعــی در یادگیــری 
فیس بــوک،  هدف گیــری  بــا  خصــوص  بــه  الکترونیکــی 

توییتــر و یوتیــوب می پــردازد.
هــک  و   )Vimala Balakrishnan( باالکریشــنن  ویمــاال 
ــانه در  ــری رس ــه کارگی ــاب ب ــولو )Huck Soo Loo( در کت س
ــر تلفیــق    آمــوزش مجــازی )Social media in e-learning(، ب
ــری  ــت یادگی ــتم های مدیری ــا سیس ــی ب ــانه های اجتماع رس
در دانشــگاه های مجــازی تأکیــد دارنــد و معتقــد هســتند کــه 
ــای آموزشــی رســانه های  ــا و کارکرده ــه قابلیت ه ــا توجــه ب ب
ــات و  ــش ارتباط ــب افزای ــی، موج ــن یکپارچگ ــی، ای اجتماع
همــکاری مشــترک بیــن دانشــجویان و اســاتید می شــود 
و  آموزشــی  فعالیت هــای  انجــام  در  را  زیــادی  مزایــای  و 

ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــری ب یادگی
ــی از  ــانه های اجتماع ــر، رس ــوک و توییت ــی فیس ب ــا معرف ب
محبوبیــت زیــادی برخــوردار شــدند. امــروزه فیس بــوک، 
یکــی از مهم تریــن ســایت های شــبکه ی اجتماعــی محســوب 
می شــود کــه تعــداد افــراد فعــال در آن بیــش از 800 میلیــون 
ــگاهیان  ــار دانش ــزاری را در اختی ــوک، اب ــت. فیس ب ــر اس نف
ــث و  ــه بح ــق آن ب ــا از طری ــد ت ــرار می ده ــجویان ق و دانش
ــا دروس  ــط ب ــای مرتب ــب و فعالیت ه ــاره ی مطال ــو درب گفتگ

ــد. دانشــگاهی بپردازن
ممکــن اســت ایــن بحث هــا توســط اعضــای جامعــه ی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــاز ش ــجویان آغ ــا دانش ــگاهی ی دانش
ــک  ــد ی ــاتید می توانن ــا اس ــگاهی ی ــه ی دانش ــای جامع اعض
شــبکه را تشــکیل دهنــد و از طریــق آن، بــا عالیــق و نظریــات 
و کارهــای یکدیگــر آشــنا شــوند. ایــن امــر موجــب تقویــت و 

ــد. ــد ش ــا خواه ــن آن ه ــتگی در بی ــش همبس افزای
مطالعــات نشــان داده اســت کــه دانشــجویان، دانــش آموختــه 
شــده ی خــود را از طریــق فیس بــوک بــا یکدیگــر بــه اشــتراک 
می گذارنــد. بــه عنــوان مثــال، 60% از دانشــجویان ادعــا 
ــاره  ــث درب ــرای بح ــی ب ــبکه های اجتماع ــه از ش ــد ک کرده ان
ــد و ٥0% از  ــتفاده می کنن ــی اس ــی و آموزش ــات علم موضوع
آنــان بیــان کرده انــد کــه از شــبکه های اجتماعــی بــرای 
بحــث دربــاره ی موضوعــات درســی خــود اســتفاده می کننــد. 
ــق  ــاس تعل ــا احس ــراه ب ــوک هم ــی از فیس ب ــتفاده افراط اس
اجتماعــی یــاد گیرنــده، موجــب عملکــرد علمــی بهتــر آن هــا 

می شــود.
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ســایت های شــبکه های اجتماعــی 
از قبیــل فیس بــوک بــه افزایــش مهارت هــای اجتماعــی 
ــدن و  ــارت خوان ــود مه ــات و بهب ــل اختالف ــجویان، ح دانش
نوشــتن آن هــا کمــک می کننــد. همچنیــن اعضــای جامعــه ی 
ــجویان  ــا دانش ــی ب ــالت اجتماع ــود تعام ــا بهب ــگاهی ب دانش
اجتماعــی  شــبکه های  ســایت های  از  اســتفاده  طریــق  از 
می تواننــد میــزان تعامــل و درگیــر شــدن بــا آن هــا را افزایــش 

ــد. ــاد نماین ــدی را ایج ــری کارآم ــای یادگی داده و فض
ــوب،  ــی محب ــبکه های اجتماع ــایت های ش ــر از س ــی دیگ یک
ــه بالگ نویســان کوچــک از  ــی اســت ک ــت فرم ــا پل ــر ب توییت
ــری  ــزار یادگی ــزو 100 اب ــر ج ــد. توییت ــتفاده می کنن آن اس

ــگاه  ــوب در جای ــان اســت و یوتی ــر در جه الکترونیکــی برت

ــه دنبــال تقویــت جوامــع  •شــهرها، ایالتهــا و مناطقــی کــه ب
ــرورش  ــوزش و پ ــای آم ــتراتژی ه ــق اس ــا از طری و اقتصاده
یکپارچــه و نیــروی کار هســتند کــه فرصــت هــای کاری 

ــد. ــی کن ــم م ــه فراه ــرای هم ــی دار را ب معن
اعضــای CAEL همچــون پشــتوانه ای هســتند و مــی تواننــد 
آنهــا را بــرای انجــام ماموریــت خــود هدایــت کننــد. بــا عضــو 
ــاد  ــرای ایج ــع ب ــاد موض ــه ایج ــراد ب ــدن در CAEL ، اف ش
فرهنــگ تحــول آمیــز یادگیــری مــادام العمــر و توانمندســازی 
ــد  ــران بزرگســال کمــک خواهن ــه فراگی ــرای هم اقتصــادی ب
کــرد. ارزش CAEL بــرای اعضــای آنهــا بــا ارائــه اتصــاالت، راه 
حــل هــا و ابزارهایــی کــه تأثیــرات طوالنــی مــدت و مثبتــی 

بــر زبــان آمــوزان بزرگســال دارنــد، شــروع مــی شــود. 
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ــد.   ــی کن ــتقبال م اس
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ــون  ــدود 462 میلی ــه 2012، در ح ــرار دارد. از فوری دوم ق
ــانه دارای  ــن رس ــد و ای ــام کرده ان ــت ن ــر ثب ــر در توییت کارب
ــش  ــه بی ــت و روزان ــال اس ــر فع ــون کارب ــش از 100 میلی بی
ــود و  ــد می ش ــانه تولی ــن رس ــت در ای ــون توئی از 200 میلی
همچنیــن بیــش از 1.6 میلیــارد جســتجو در یــک روز در ایــن 

ــود. ــت می ش ــانه مدیری رس

در بخشــی از کتــاب بــه کارگیــری رســانه در   آمــوزش 
ــم:  ــازی می خوانی مج

ــده ای  ــش عم ــه بخ ــد ک ــان می ده ــا نش ــر دنی ــار سراس آم
از کاربــران رســانه های اجتماعــی، نســل جدیــد هســتند. 
ــای  ــا و تکنولوژی ه ــه ایده ه ــبت ب ــری نس ــد بازت ــان، دی جوان
جدیــد دارنــد، شــاید همیــن امــر، بهتــر بتوانــد دلیــل دیــدگاه 
مثبت تــر جوانــان نســبت بــه اســتفاده از رســانه های اجتماعــی 
در یادگیــری الکترونیــک را توضیــح دهــد. در حقیقــت، شــاید 
بتــوان نســل جــوان امــروزی را بومیــان دیجیتــال، یــا گاهــی 
نامیــد  جدیــد‹‹  عصــر  ›‹دانش آمــوزان  نــام  بــه  اوقــات 
)راینهــارت، ابنــر، بهــام و کوســتا، 2009(. ایــن دانش آمــوزان 
عصــر جدیــد، از زمانــی کــه خیلــی کوچــک بودنــد از کامپیوتر 
و ابزارهــای ارتباطاتــی اســتفاده می کردنــد، بنابرایــن بــا 
ابزارهــا و همکاری هــای مبتنــی بــر کامپیوتــر - هماننــد 

رســانه های اجتماعــی - راحت تــر هســتند.
ایــن الگــو، در ســایر افــراد نیــز مشــاهده شــد، مثــاًل مشــخص 
ــا  ــا ســنین باالتــر )بیــش از ٥0 ســال(، ب ــران ب شــد کــه کارب
ــاه  ــام کوت ــات پی ــل خدم ــی از قبی ــتفاده از تکنولوژی های اس
و پیام هــای فــوری راحت تــر هســتند )اســمیت، راجــرز 
و بــرادی، 200٣(. عــالوه بــر ایــن، فایائــل و همکارانــش 
ــای  ــل م ــدود 6000 پروفای ــی ح ــر محتوای ــه آنالی )2009( ب
ــر،  ــران جوان ت ــه کارب ــد و مشــخص شــد ک اســپیس پرداختن
پســت های چنــد رســانه ای بیشــتری از قبیــل ویدئــو و 
موســیقی را در آنجــا بــه اشــتراک می گذارنــد؛ بنابرایــن، 
آشــنایی بــا رســانه های اجتماعــی موجــب می شــود کــه 
کاربــران جوان تــر، بیشــتر از کاربــران دارای ســنین باالتــر بــا 

ــند. ــق باش ــتفاده مواف ــهولت اس ــه س گزین
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کنفرانــس یادگیــري و یاددهــی الکترونیکــي بــا هــدف ترویــج 
 e-learning and(  و توســعه یادگیــري و یاددهــی الکترونیکــي
e-teaching( در نهادهــاي آموزشــي و بهــره گیــري از آخریــن 
دســتاوردهاي علمــي و آموزشــي  و پژوهشــي درایــران و 
ــطح  ــاي س ــگاه ه ــي از دانش ــط یک ــیزده دوره توس ــان س جه

یــک کشــور برگــزار شــده اســت. 
درســال تحصیلــي 1400- 1٣99 بــا توجــه بــه شــیوع 
ــد 19 درکشــور و توســعه آمــوزش مجــازي در  بیمــاري کووی
دانشــگاه هــا و نهادهــاي آموزشــي از یکســو و ضــرورت اهتمــام 
بــه توســعه همــه جانبــه یادگیــري و یاددهــی الکترونیکــي و 
تجــارب 1٥ ســاله موسســه آمــوزش عالــي مهرالبــرز بــه عنوان 
نخســتین دانشــگاه الکترونیکــي کــه همــه خدمــات آمــوزش و 
پژوهشــي را طــي ســال هــاي گذشــته بــه صــورت یادگیــري و 
یاددهــی الکترونیکــي ارائــه نمــوده اســت، مقررگردیــد میزبــان 
ــن  ــس بی ــتمین کنفران ــی و هش ــس مل ــن کنفران چهاردهمی
المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکی باشــد. ایــن کنفرانس 
توســط مؤسســه آمــوزش عالــي مهرالبــرز، انجمــن یادگیــري 
ــوزش و  ــکو درآم ــي یونس ــادا ( وکرس ــران ) ی ــي ای الکترونیک
یادگیــري الکترونیکــي در تاریــخ 1٣ و14 اســفندماه 1٣99بــه 
ــی  ــم( اصل ــوع )ت ــردد. موض ــي گ ــزار م ــن برگ ــورت آنالی ص
ــن  ــس بی ــتمین کنفران ــی و هش ــس مل ــن کنفران چهاردهمی
المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی » بــه ســوی 

یادگیــری الکترونیکــی اثربخــش« مــی باشــد.



وبگاه هاي یادگيري

مهندس سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

https://harbingerlearning.com/

   Harbinger Interactive Learning یــک شــرکت پیشــرو 
در زمینــه طراحــی و توســعه جهانــی اســت کــه دارای ســابقه 
اثبــات شــده در مدرنیــزه کــردن دوره یادگیــري الکترونیکــي 
 Harbinger .و توســعه محتــوای الکترونیکــی سفارشــی اســت
Interactive Learning داراي بیــش از 2٥ ســال تجربــه در 
ارائــه راه حــل هــای نــوآوری یادگیــری در زمینــه هاي انتشــار 
دیجیتــال ، علــوم زندگــی ، خــرده فروشــی و فناوریهــاي 
ــا قابلیت¬هــاي توســعه  پیشــرفته مي¬باشــد. ایــن شــرکت ب
ــف  ــای تألی ــودن ابزاره ــي و دارا ب ــریع یادگیري¬الکترونیک س
 Lectora ، Adobe  ،  360/3  Articulate ماننــد  متعــدد، 
 Articulate و   Captivate ، dominKnow Flow ، iSpring
Rise ، شــناخته مــی شــود. در ایــن شــرکت، راه حــل هــای 
ــای  ــف گســترده ای از رویکرده ــتفاده از طی ــا اس ــري ب یادگی
ــازی  ــند microlearning ، nudge-learning ، ب ــی مان آموزش
ســازی ، فیلــم هــای تعاملــی ، یادگیــری مبتنــی بــر ســناریو و 

مــوارد دیگــر ایجــاد مــی شــوند.
 Harbinger Interactive Learning  از خدمــات کلیــدی    
ــردن  ــزه ک ــه HTML5 ، مدرنی ــش ب ــل فل ــه تبدی ــوان ب میت
یادگیــري الکترونیکــی، توســعه سفارشــی محتــوای یادگیــري 
الکترونیکــی، طراحــی تجربــه یادگیــری، ارائــه راه حــل هــای 
هــوش مصنوعــی و توســعه فناوریهــاي یادگیــری اشــاره نمــود.

      Harbinger Interactive Learning موفــق بــه دریافــت 
جوایــز متعــددي شــده اســت، بــه مــدت دو ســال متوالــی ، در 
ســال 201٥ و 2016 ، برنــده جوایــز معتبــر فنــاوری یادگیــری 
ــده  ــاي 2017 و 2018 برن ــال ه ــالوه، در س ــت، بع ــده اس ش
ــده  ــدون هــال و در ســال 2019 برن ــی گــروه بران ــز تعال جوای
جوایــز مدیریــت ســرمایه انســانی برانــدون هــال شــده اســت.
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