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مریم طایفه محمودی

ق غایب نشودکالم سردبیر ی کنید،   عش ق،    بعد از این سع  زندگی رضب رد احساس، مساوی با عش
 

           انضباط آرخ ایمان شماست،   و ارگ دری رسیدید بـه خود،    ردِ این دمرهس را می بندند
            عاقبت روز حساب، زنگ اه خواهد خورد  ، چاهل بسیار رداین ارطاف استـ

ی رپت شود                                      آغــاز ســال تحصیلــی، آغــاز ســفر در مســیر دانســتن و فهمیــدن تــا مقصــد بــزرگ                                                      ات ببینیم حواس هچ کس  

شــدن بــر همــه علــم جویــان مبــارک. گرچــه امســال در ســایه کرونــا همگــی در فضــای 

ــن  ــن ای ــم، ولیک ــی پردازی ــش م ــم و دان ــب عل ــه کس ــی ب ــری الکترونیک ــتر یادگی ــر بس ــازی و ب مج

ــژه ای  ــرز وی ــه ط ــی، ب ــری الکترونیک ــی و یادگی ــوزه یادده ــا ح ــد ت ــی ش ــود فرصت ــت خ موقعی

ــگاه  ــارب دانش ــادا تج ــال ی ــای امس ــماره ه ــز در ش ــر نی ــن خاط ــه همی ــرد. ب ــرار گی ــه ق ــورد توج م

ــذاری  ــتراک گ ــه اش ــه ب ــد ک ــود. امی ــی ش ــته م ــتراک گذاش ــه اش ــه ب ــن رابط ــف در ای ــای مختل ه

ایــن تجــارب بتوانــد راهگشــای مشــکالت و زمینــه ســاز همکاریهــای بیشــتر میــان دانشــگاه 

ــود.  ــی ش ــری الکترونیک ــی و یادگی ــوزه یادده ــدرکاران ح ــت ان ــایر دس ــی و س ــش خصوص ــا و بخ ه

ــی  ــوزش عال ــهید بهشــتی و موسســه آم ــتان، ش ــای لرس ــزارش دانشــگاه ه ــدا گ ــماره، ابت ــن ش در ای

ــها  ــدازی کالس ــت راه ان ــد-19 جه ــده در دوران کوی ــل آم ــای بعم ــت ه ــا فعالی ــه ب ــان در رابط ایرانی

ــوزش مجــازی«  را  ــری رســانه در آم ــه کارگی ــاب » ب ــی شــود. ســپس، کت ــه م بصــورت مجــازی ارائ

حضورتــان معرفــی مــی کنیــم.  بــه ســیاق گذشــته نیــز، یکــی دیگــر از مجــالت علمــی در ایــن حــوزه و 

یــك مــورد از وبگاه هــای یادگیــری معرفــي مي شــوند. نیم نگاهــی نیــز بــه چنــد رویــداد علمــی مطــرح 

ــت.  ــم داش ــط خواهی ــي مرتب ــن علم ــك انجم ــي ی ــی و معرف ــی و بین الملل ــطح مل ــوزه در س ــن ح ای

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

yadanewsletter@gmail.com هســتیم، جهــت دسترســي بــه شــماره هاي قبلــي خبرنامــه نیــز 

مي توانیــد بــه بخــش خبرنامــه انجمــن، در ســایت http://elearningassociation.ir مراجعه نمایید.



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

گزارش دانشگاه فنی حرفه ای 

ــکده و  ــداد 1۷۵ دانش ــا تع ــه ای ب ــی و حرف ــگاه فن دانش
آموزشــکده و بالــغ بــر 1۳۵۰۰۰ دانشــجو در مقاطــع 
کاردانــی، کارشناســی پیوســته و ناپیوســته، در 122 شــهر 
ــره گیــری از 1۰۳۵ مــدرس رســمی و 1962۰  و بــا به
ــته  ــش از 1۵۵ رش ــه بی ــه ارائ ــی ب ــق التدریس ــدرس ح م
ــای  ــه ه ــر از مجموع ــن منظ ــردازد و از ای ــی پ ــی م فن
ــا شــیوع  آموزشــی بســیار بزرگــی محســوب مــی شــود. ب
ــات  ــه اقدام ــاز ب ــاخت الزم نی ــود زیرس ــدم وج ــا و ع کرون
گســترده ای در ســطح سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی و 

ــت. ــام گرف ــرا انج اج

اقدامات در سطح سیاست گذاری:
در ایــن ســطح نیــاز بــه بسترســازی، تبییــن و ترویــج بــود کــه 

در ایــن راســتا اقدامــات زیــر انجــام شــدند:
• تشکیل کمیته مجازی

• مصوبات شورای آموزشی در شورای دانشگاه
• بخشنامه جامع آموزشی

ــل در اجــرا  ــار کام ــض اختی ــز، تفوی • سیاســت گــذاری متمرک
ــر اســتان هــا( ــل تقدی ــه و قاب ــه اســتانها )اقدامــات جهــاد گون ب

ــر بومــی ســازی  ــف و تمرکــز ب ــرم افزارهــای مختل • بررســی ن
ــگاه(  ــی دانش ــری الکترونیک ــت یادگی ــامانه مدیری ــمیاد )س س

ــی ــای تعامل ــامانه ه ــودل و س ــر م ــی ب مبتن
ــازی در  ــگ س ــار در ســطح فرهن ــش از 1۵ وبین ــزاری بی • برگ
ــین(  ــی و  مدرس ــان فن ــن ، کارشناس ــران ، معاونی ســطح مدی

اقدامات در سطح برنامه ریزی و اجرا :
• اختصاص بیش از ۳ میلیارد بودجه 

• ابالغ شیونامه تولید محتوا
• ایجاد میز خدمت برای ارتباط موثرتر در فضای مجازی

• ارسال و دریافت گزارش فار یك عملیات استان ها
• فعالیــت بیشــتر در امــور خیریــن در جهــت توســعه آمــوزش 

هــای مجــازی 
• تولیــد بیــش از 1۷۰۰۰ محتــوای درســی تــا هفتــه دوم 

فروردیــن
• مالحظاتــی در درس هــای عملی-نظــری و دروس عملــی 

ــه ای( ــی و حرف ــگاه فن ــاص دانش ــی خ )ویژگ



اقدامات سطح نظارت، ارزیابی و تشویق:

نظارت های کمی و کیفی بر تولیدات دانشکده ها
• انتخاب استاد نمونه کشوری 

CIPP)Cont نظــارت میــان مــدت بــر تمامــی عوامــل دخیــل •
)ext,Input,Process,Product

• چالش ها 



آنهــا همچنیــن دوره هــای آموزشــی مخصوصــی بــرای 
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــد ک ــی دهن ــه م ــودکان ارائ ک

• هنر
• برنامه نویسی و فناوری

• امور مالی
• زبان ها
• ریاضی

• علوم پایه

انجمن هاي علمي مرتبط

مهندس سارا  مجتهدی
دانشجوی کارشناسی  ارشد

دانشگاه آزاد اسالمی- واحد علوم و تحقیقات

EDNA
https://www.edna.edu.au/

ــوزش  ــز آم ــات ری ــه تجربی ــه ارائ ــت در زمین ــروع فعالی ــا ش ب
آنالیــن ، EDNA اکنــون یــك بــازار پیشــرو در زمینــه 
یادگیــری آنالیــن اســت کــه افــراد در هــر ســنی را بــه دانــش 
ــای  ــداف و رویاه ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــای الزم ب ــارت ه و مه

ــد. خــود متصــل مــی کن
ماموریــت آنهــا ایجــاد هــر چــه بیشــتر آمــوزش در دســترس 
مــردم در هــر ســنی ، تبدیــل زندگــی و ایجــاد نســل بعــدی 

اندیشــه وران و مبتکــران صنعــت.
ــا  ــا کیفیــت و تجــارب ارزشــمند یادگیــری ب ــه آمــوزش ب ارائ
قیمــت مناســب بــرای ایجــاد عدالــت بــرای همــه کســانی کــه 
مــی خواهنــد زندگــی بهتــر بــرای خــود ، فرزنــدان ، خانــواده 
هــا و جوامــع خــود داشــته باشــند را بــه عنــوان چشــم انــداز 

خــود در نظــر گرفتــه انــد.
ــی  ــه م ــر ارائ ــای زی ــوزه ه ــا در ح ــی آنه ــای آموزش دوره ه

ــود: ش
• دوره های آموزشی
• حسابداری و مالی

• کسب و کار
• فناوری اطالعات و امنیت سایبری

• رهبری
• بازار یابی

• چند رسانه ای
• روانشناسی

• مدیریت پروژه



کتــاب انگیــزه نوشــته ی دانیــل پینــك اســت کــه بــا عنوان 
 Drive: The Surprising Truth About انگلیســی 
ــت و  ــی موفقی ــه روانشناس What Motivates Us در زمین
ــام  ــاروارد، ن ــب و کار ه ــریه کس ــرد. نش ــرار می گی ــزه ق انگی
دانیــل پینــك را در ســال 2۰11 در فهرســت پنجــاه متفکــر 
ــك  ــته پین ــر برجس ــزه اث ــرد. انگی ــالم ک ــان اع ــت جه مدیری
بــوده  نیویورک تایمــز  کتاب هــای  پرفروش تریــن  از  یکــی 
ــاره  ــر درب ــن تفک ــد و نوی ــای جدی ــدگان روش ه ــه خوانن و ب

ــد. ــه می ده ــزه را ارائ انگی
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــردم ب ــب م ــه اغل ــد ک ــك می گوی پین
ــول  ــل پ ــی مث ــزه، پاداش های ــاد انگی ــرای ایج ــن راه ب بهتری
اســت؛ امــا او توضیــح می دهــد کــه ایــن تفکــر کامــال اشــتباه 
ــاال  ــی ب ــه راز کارای ــد ک ــا می کن ــاب ادع ــن کت اســت. او در ای
ــه  ــر ب ــق بش ــاز عمی ــه، نی ــه و خان ــت در کار، مدرس و رضای
ــای  ــاد عادت ه ــری و ایج ــود، یادگی ــی خ ــی زندگ کارگردان
ــان و  ــد و انجــام دادن آن هاســت، آن هــم توســط خودم جدی
جهــان خودمــان. کتــاب انگیــزه شــما را بــه تفکــر وامــی دارد 
و ایــن انگیــزه را درون شــما ایجــاد می کنــد تــا آســتین بــاال 
ــد  ــه آن سســت بودی ــروز نســبت ب ــا دی ــه آنچــه ت ــد و ب بزنی

ــد. عمــل کنی
پینــك بــا بهره گیــری از چهــار دهــه تحقیــق علمــی در مــورد 
ــر یافته هــای علمــی، اســتدالل ها و  ــه ب ــزه انســانی و تکی انگی
دالیلــی را بــرای تجدیدنظــر دربــاره ی انگیــزه ارائــه می دهــد. 
او در ایــن کتــاب ابزارهــای الزم را معرفــی می کنــد تــا 
ــرد.  ــر و رو ک ــود را زی ــی خ ــوان زندگ ــا بت ــیله ی آن ه به وس
ــده می شــود  ــم نامی ــن آنچــه کــه عل ــق بی پینــك عــدم تطاب
ــن  ــه ای ــه چگون ــد - و اینک ــام می ده ــارت انج ــه تج و آنچ
ــات  ــد، موضوع ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــا زندگ جنبه ه
مختلفــی را مطــرح می کنــد. او ســه عنصــر انگیــزه ی واقعــی 
ــورد بررســی  ــان را م ــی، اســتقالل عمــل، تبحــر و آرم – یعن
قــرار می دهــد و تکنیك هــای هوشــمندانه و غافلگیرکننــده ای 
ــرای عملــی کــردن ایــن مــوارد، در یــك کتــاب بی نظیــر  را ب
ــوه  ــر نح ــر و تغیی ــوه تفک ــه نح ــواردی ک ــد. م ــه می ده ارائ

ــد. ــر می ده ــا را تغیی ــی م زندگ
ــرای ســازمان ها و  ــراد کــه ب ــرای اف ــه تنهــا ب کتــاب انگیــزه ن
کارآفرینــان کتــاب مهمــی محســوب می شــود. چــرا کــه افــراد 
بــه ویــژه مدیــران بــا خوانــدن آن یــاد می گیرنــد کــه انگیــزه 
ــرز  ــه پابلیش ــد. مجل ــدی بگیرن ــود را ج ــان خ ــی کارکن درون
ــك  ــل پین ــته اســت: »تحلی ــاب نوش ــن کت ــاره ای ــی درب ویکل
ــاده ای  ــرت فوق الع ــزه بصی ــاره ی انگی ــد او درب ــوی جدی و الگ

ــرد«. ــا راه می ب ــه عمــق فطــرت م ــه ب اســت ک
ــان  ــه ی مرج ــا ترجم ــزه را ب ــاب انگی ــا کت ــارات لیوس انتش
ــرارداده  ــرده و در اختیــار عالقه منــدان ق ــه ک ــی عرض فرج
اســت. کتــاب انگیــزه مناســب بــرای گــروه ســنی بزرگ ســال 
اســت و تعــداد صفحــات نســخه ی چاپــی کتــاب ۳44 صفحــه 
ــن  ــد ای ــه می توانی ــه 2۰ دقیق ــه ی روزان ــا مطالع ــه ب اســت ک
کتــاب را در 1۷ روز بخوانیــد. ایــن کتــاب بــرای افــرادی 
ــد در  ــد و می خواهن ــه دارن ــرای مطالع ــتری ب ــت بیش ــه وق ک
ــه مطالعــه  ــان بیشــتری را ب ــزه زم زمینــه ی روانشناســی انگی

ــبی اســت. ــاب مناس ــد انتخ اختصــاص دهن
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دكتر مريم طايفه محمودی
استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
و عضو هیات مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی

انگیزه 

Daniel Pink  :مولف
مترجم: مرجان فرجی

انتشارات: لیوسا

 Drive: ــوان ــت عن ــط Daniel Pink تح ــاب توس ــن کت ای
 The Surprising Truth About What Motivates
ــرای خلــق دنیایــی  ــو ب Us منتشــر شــده کــه راهکارهایــی ن
ــه  ــه ب ــه آنچ ــد اســت ک ــت. Pink معتق ــرده اس ــه ک ــو ارائ ن
ــود،  ــی خ ــت زندگ ــه هدای ــا ب ــاز م ــد، نی ــزه می ده ــا انگی م
یادگیــری چیزهــای جدیــد و انجــام بهتــر امــور اســت. در ایــن 
کتــاب از ســه عنصــر انگیــزه ی واقعــی، تحــت عنوان اســتقالل، 
ــمندانه و  ــای هوش ــود و راهکاره ــاد می ش ــدف ی ــلط و ه تس
ــل  ــر در عم ــه عنص ــن س ــری ای ــرای به کارگی ــگفت آوری ب ش

ــود. ــه می ش ارائ
ســیاری از مــا هنــوز تعریــف دقیقــی ا انگیــزه در ذهــن خــود 
ــی  ــه معن ــزه ب ــم انگی ــور کنی ــت تص ــن اس ــا ممک ــم ی نداری
داشــتن اشــتیاق بــرای انجــام کاری اســت؛ امــا واقعیــت ایــن 
ــزه  ــه راســتی انگی ــف دیگــری دارد. ب ــزه تعری اســت کــه انگی
ــی  ــه عامل ــرد؟ چ ــکل می گی ــور ش ــا و چط ــت؟ از کج چیس
ــل  ــود دارد؟ دانی ــزه وج ــن انگی ــن رفت در شــکل گیری و از بی
ــی  ــق دنیای ــرای خل ــو ب ــزه راهــکاری ن ــاب انگی پینــك در کت
نــو مــا را بــا تعریــف درســت انگیــزه و عوامــل مربــوط بــه آن 

ــد. ــنا می کن آش
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ــت.  ــالت WILEY و  Q1 اس ــه مج ــه، از مجموع ــن مجل ای
ایــن مجلــه  در رابطــه بــا یاددهــی و یادگیــری در حــوزه علــوم 
ــم  ــاری در تصمی ــی و رفت ــای کم ــازی و رویکرده ــم س تصمی

ســازی مدیریتــی اســت.  
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بخش يک: یك سیستم عامل جدید
2. هفت دلیل ناموثر بودن سیاست هویج و چماق

ــت  ــه در آن سیاس ــژه ای ک ــرایط وی ــف: ... و ش ــل ۲ ال فص
ــود ــع می ش ــر واق ــاق موث ــج و چم هوی

بخش دوم: سه عنصر
۵. تبحر
6. آرمان

بخش سوم: جعبه ابزار نوع آی.
مســلم  اســتادان  صحبــت  پــای  آی.  نــوع  ســازمان های 
بنشــینید: هفــت متفکــر عرصــه ی تجــارت کــه قضیه برایشــان 

روشــن اســت
راهنمــای بحــث دربــاره ی انگیــزه: بیســت نکتــه بــرای شــروع 

و ادامــه ی تفکــر و بحــث در ایــن بــاره
قدردانی
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 این کنفرانس در ارالندو ، فلوریدای آمریکا در تاریخ 12-9
.مارچ 2۰21 بصورت مجازی برگزار خواهد شد

رویدادهای آینده

دكتر مريم طايفه محمودی
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چهاردهمین كنفرانس ملی و هشتمین كنفرانس 
بین المللی يادگیری و ياددهی الکترونیکی 

/mehralborz.ac.ir/fa.http://icelet2021
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

یــك کشــور برگــزار شــده اســت. 
درســال تحصیلــي 14۰۰- 1۳99 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 1۵ 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 1۳ و14 اســفندماه 1۳99بــه 
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.
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مهندس سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

ــرای تســهیل  ــرم افــزار شــبکه¬اي رویــداد ب Brella، یــك ن
جلســات یــك بــه یــك در بزرگتریــن رویدادهــای شــبکه¬اي 
در سراســر جهــان اســت. شــبکه عاملــي کلیــدي بــرای حضــور 
ــزار شــبکه¬اي  ــا اســتفاده از یــك اب در رویــداد مي¬باشــد، ب
ــه  ــید و ب ــود بخش ــداد را بهب ــد ارزش روی ــر، مي¬توانی موث
شــرکت کننــدگان و حامیــان مالــی یــك تجربــه عالــی هدیــه 

دهیــد.

https://www.brella.io/
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مهــم تریــن ویژگــي Brella در قــدرت تطبیــق مجهــز بــه 
ــداد،  هــوش مصنوعــی آن مــي باشــد. شــرکت کننــدگان روی
عالیــق و اهــداف رویــداد خــود را انتخــاب مــی کننــد، ســپس 
بــه کمــك هــوش مصنوعــی بهتریــن افــراد را بــرای مالقــات 
ــك فرصــت  ــن ویژگــي ی ــه ایشــان پیشــنهاد مــی شــود. ای ب
ــی صنعــت،  ــراد اصل ــا اف ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــر ب ــی نظی ب
جلســات مجــازی بــا آنهــا و لــذت بــردن از محتــوای بــا کیفیت 

ــاال ، از طریــق یــك بســتر رویــداد را  فراهــم مــي آورد. ب
ــای  ــزاري رویداده ــراي برگ ــر را ب ــاي زی Brella ، قابلیــت ه

ــد: ــي ده ــه م ــی ارائ مجــازی و ترکیب
•  امــکان تطبیــق مجــازی و برگــزاري جلســات ویدئویــی یــك 

بــه یــك
•  پشتیبانی از پخش مستقیم چندگانه

•  امکان چت زنده
ــرای غرفــه داران و حامیــان  •  وجــود غرفــه هــای مجــازی ب

مالــی
•  تجزیــه و تحلیــل ترافیــك و تعامــل شــرکت کننــدگان در 

رویــداد مجــازی 

ــی  ــتفاده م ــان از Brella اس ــای جه ــن رویداده در بزرگتری
شــود. بعنــوان نمونــه، رویــداد AI Finland 2۰2۰ در بســتر 
شــبکه رویدادهــای Brella  برگــزار شــد. ایــن رویــداد، یــك 
کنفرانــس بیــن المللــی مجــازی متمرکــز برتعامــالت تحقیقات 
تجــاري در زمینــه هــوش مصنوعــي مــي باشــد. هــدف ایــن 
رویــداد، ایجــاد مفهــوم هــوش مصنوعــی فنالنــد اســت کــه هر 
ســاله شــرکت هــاي تحقیقاتــی ســطح بــاال را در موضوعــات و 

زمینــه هــای مختلــف گــرد هــم مــی آورد.



صفحه چینی و صفحه آرایی:

بهار منوچهری


