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گزارش برگزاری وبینار
ظرفیت های موجود در آموزش های
الکترونیکی برای دروس دامپزشکی
(ویژه استادان دانشگاهها) (رایگان)
با همکاری :
کارگروه آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف
(دکتر سید علی اکبرصفوی)
انجمن یادگیری الکترونیکی ایران یادا
(دکتر سید علی اکبرصفوی)
کارگروه دامپزشکی وزارت عتف
(دکترسید مصطفی پیغمبری)
کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی
(دکتر سیاوش احمدی نوربخش)
موسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات
(خانم دکتر روشنک روشنایی مقدم)
انجمن حمایت از حیوانات
(دکتر محمدکاظم کوهی)

اطالع رسانی در خصوص برگزاری رویداد
میز تکنولوژی برای
آموزشهای الکترونیکی 2
تحول دیجیتال ،اشتغال و توسعه مهارتهای برنامه
نویسی با تکیه بر
بستر آموزش و یادگیری الکترونیکی
(معرفی و ارزیابی مؤسسات پیشرو
در ارائه خدمات آموزشی و مهارتافزایی)

زمان برگزاری
ساعت  ۴:۳۰لغایت  ۷:۰۰عصر  ،دوشنبه  ۱۰خرداد ۱۴۰۰
لینک پخش زنده در آپارات
https://www.aparat.com/elearningassociation/live
لینک برگزاری در محیط ادوبی کانکت
shirazu.ac.ir/yada.http://vc2

بــا توجــه بــه ماهیــت رویــداد و تاکیــد انجمــن بــر
بهرهمنــدی حداکثــری تمامــی مخاطبیــن بالقــوه ،و
ت ســایر مؤسســات مرتبــط بــا اهــداف رویــداد،
درخواســ 
از ایــن مؤسســات نیــز دعــوت گردیــد و زمــان برگــزاری
رویــداد جهــت هماهنگــی بیشــتر بــه  ۳۱مردادمــاه
تغییــر یافــت .جهــت اطالعــات بیشــتر بــه لینــک
زیــر مراجعــه نماییــدhttps://b2n.ir/techevent2 :
مسئولین رویداد:

دکتر سید علی اکبر صفوی (رئیس انجمن یادگیری
الکترونیکی ایران ،یادا)
دکتر احسان طوفانینژاد (دبیر رویداد و رئیس کمیته
ارتباط با صنعت یادا)
دکتر محمدهادی زاهدی (مدیر اجرایی رویداد)
آقای مینایینژاد (مسئول انتشارات رویداد)
معرفی رویداد:

بــا توجــه بــه توســعه روزافــزون بســترهای فناوریهــای
ارتباطــی و دیجیتالــی و افزایــش همزمــان دسترســی
مخاطبــان شــامل اســاتید و مدرســین ،دانشــجویان و
دانــش آمــوزان ،و متخصصیــن بــه شــبکه اینترنــت،
تغییــرات در فناوریهــای آموزشــی و توســعه شــیوههای
نویــن آموزشــی و یادگیــری بــه ســرعت در حــال تحــول

اســت .از اینــرو در شــرایط کنونــی ،میتــوان انتظــار
داشــت بــا تناوبهــای چنــد ماهــه ،انبوهــی از ایدههــا،
شــیوهها و ابزارهــای فناورانــه مرتبــط بــا آمــوزش و
یادگیــری توســعه پیــدا کننــد .ایــن تغییــرات نیازمنــد
راهکارهــای متنوعــی جهــت اطــاع رســانی و ارزیابیهــای
کارشناســانه بیشــتر و پــر ســرعت اســت کــه بتوانــد بــه
جامعــه مخاطــب در بخــش آمــوزش کشــور معرفــی گــردد.
در ایــن راســتا ،انجمــن یــادا  ،پــس از برگــزاری موفقیــت
آمیــز رویــداد میــز تکنولــوژی  ۱در آذرمــاه  ۱۳۹۹بــا
هــدف معرفــی توانمنــدی هــای شــرکتهای ارائــه کننــده
خدمــات مرتبــط بــا آمــوزش هــای الکترونیکــی و ایجــاد
ارتبــاط بیشــتر بیــن ایــن شــرکتها و مراکــز آموزشــی،
رویــداد میــز تکنولــوژی آموزشــی  ۲را مجــدد بــا محوریــت
انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران (یــادا) و همــکاری
دانشــگاهها و مراکــز علمــی مرتبــط بــا موضــوع ،طراحــی
و اجــرا مــی نمایــد .در ایــن رویــداد فرصــت اعــام
حضــور و معرفــی توانمندیهــای صاحبــان فناوریهــای
آموزشــی و یادگیــری فراهــم میشــود .در ادامــه ایــن
رویــداد مطابــق بــا برنامــهای مشــخص ،فعالیتهایــی
جهــت ارتقــا و رشــد و توســعه و حمایــت از بکارگیــری
محصــوالت و خدمــات آموزشــی مرتبــط بــا توســعه
مهارتهــا در محیــط الکترونیکــی انجــام میپذیــرد.
از آنجــا کــه بررســی شــرایط صاحبــان محصــوالت و خدمات
آموزشــی و توانمندیهــای شــرکتها ،نیازمنــد کا ِر
کارشناســی توســط انجمــن یادا اســت ،همــه ارائــه کنندگان
الزم اســت در ابتــدا بهصــورت حقوقــی بــه عضویــت انجمــن
یــادا درآینــد تــا بررسـیهای اولیــه توســط انجمــن صــورت
پذیــرد و اطالعــات آنهــا نیــز در ســایت انجمــن درج شــود.
مؤسســاتی کــه قبــا بــه عضویــت حقوقــی
در امــده انــد بــا تخفیــف  ۳۰درصــدی حــق
عضویــت امــکان ورود بــه رویــداد بــرای معرفــی
توانمنــدی و فعالیتهــای خــود را خواهنــد داشــت.
اهداف برگزاری رویداد:

آشنایی با ظرفیتهای برنامهنویسی کامپیوتر به عنوان یکی
از حوزههای پرتقاضای شغلی
ایجاد موج فراگیر مهارت افزایی در جوانان و دانشجویان
جهت ورود به بازار کار
معرفی مؤسسات پیشرو در زمینه مهارتافزایی دیجیتالی
معرفی فرصتهای شغلی مرتبط با مهارتهای برنامه نویسی
مخاطبین رویداد:

مؤسسات فعال در زمینه مهارتافزایی دیجیتالی در حوزه
برنامه نویسی رایانه ای
مدیران و معاونین آموزشی مدارس و مراکز علمی
دانش آموزان ،دانشجویان و دانش آموختگان در رشتههای
مختلف علوم انسانی ،علوم مهندسی و علوم پایه .
اعضای انجمنهای علمی دانش آموزی و دانشجویی
خدمات ارائه شده به شرکتهای حاضر در این رویداد:
معرفی شرکت و خدمات آن روی وب سایت انجمن
یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) به صورت یکساله
امکان سخنرانی و معرفی توانمندی های شرکت

در قالب میزگردهای پیش بینی شده در رویداد
امکان در اختیار گذاشتن اطالعات شرکت و توصیه شرکت
به مراکز آموزشی ،دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
زمینههای مورد نظر برای خدمات قابل ارائه در رویداد:

دورههای آموزش برنامهنویسی
محتوای الکترونیکی مرتبط با آموزش برنامهنویسی
دورههای تربیت مدرس برنامه نویسی
بسترهای اشتغال زایی مرتبط با برنامه نویسی
مراحل شرکت در رویداد:
شرکت در رویداد برای شرکتهایی که تمایل به معرفی
خدمات خود دارند ،نیاز به ثبتنام و پرداخت حق عضویت
است و برای سایر مخاطبین آزاد و رایگان است.
الف) ثبت نام شرکت در سایت انجمن به صورت عضویت
حقوقی و قراردادن اطالعات شرکت در فرم مربوطه
ب) پرداخت حق عضویت ساالنه و حقوق انجمن یادا

نام بانک و شعبه :بانک تجارت شعبه انقالب فلسطین
شماره حساب۲۹۹۰۲۶۴۶۹ :
ج) پرداخت آنالین یا آپلود کردن رسید پرداخت غیرآنالین
در بخش فرم ثبت نام عضویت
د) ارسال ایمیل آمادگی شرکت در رویداد با عنوان ”شرکت
در رویداد میز تکنولوژی  ”۲به ایمیل:
yada.anjoman@gmail.com
ه) پس از دریافت ایمیل ،با شما جهت هماهنگی های بعدی
تماس گرفته خواهد شد.
در صورت سوال درباره نحوه شرکت در این رویداد با نشانی
رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید:
yada.anjoman@gmail.com
تاریخهای مهم:

ثبت نام از متقاضیان ۱۹ :الی  ۲۰مرداد ۱۴۰۰
اعالم مؤسسات و خدمات منتخب ۲۳ :مرداد ۱۴۰۰
برگزاری نشستهای آنالین ارایه محصوالت منتخب و
تحلیل و ارزیابی ۳۱ :مرداد

اخبار
تدوین نظام نامه آموزش الکترونیکی
()1403-1400
بــه اســتخضار مــي رســاند كــه فایــل نظــام نامــه آمــوزش
الكترونيكــي بــه تصويــب وزارت علــوم ،تحقيقــات و غنــاوري
رســيده اســت.

اولین پرتال آزمایشگاه های مجازی ویژه
دروس عملی راه اندازی شد

(مصاحبه خبری دکتر صفوی در تاریخ )1400/03/11

دکتــر ســیدعلی اکبــر صفــوی (رئیــس انجمــن یادگیــری
الکترونیکــی ایــران) در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره
بــه راه انــدازی اولیــن پرتــال آزمایشــگاههای مجــازی و
از راه دور افــزود :ایــن پرتــال بــرای اجــرای دروس عملــی
و کاربــردی بــه آدرس https://vlab.hubshiraz.ir
راهانــدازی شــد.
وی ادامــه داد :یکــی از چالشهایــی کــه همچنــان در
اجــرای دروس دانشــگاهی در بســترهای الکترونیکــی،
دانشــگاهها بــا آن روبــرو بودنــد ،بحــث اجــرای دروس
عملــی و آزمایشــگاهی اســت در ایــن زمینــه قبــ ً
ا
کارگاههــای آموزشــی و بیــان راهکارهــای مختلفــی بــرای
دانشــگاهیان توســط کارگــروه آمــوزش عالــی الکترونیکــی
ارائهشــده بــود.

صفــوی افــزود :پیادهســازی عملــی ایــن آزمایشهــا
ممکــن اســت بــه طــور مــوردی ،توســط برخــی دانشــگاهها
انجامشــده باشــد امــا بهطــور گســترده نیازمنــد راهنمایــی
و یــا اجــرای نمونههــای واقعــی بــرای تحقــق آن اســت.
رئیــس کارگــروه آموزشهــای الکترونیکــی وزارت علــوم بــا
اعــام اینکــه بــا مدیریــت وی و همــکاری (هــاب شــیراز)
اولیــن پرتــال کاربــردی بــرای اســتفاده همــه دانشــگاهیان
راهانــدازی شــده اســت ،اضافــه کــرد :در ایــن پرتال عــاوه بر
قــرار دادن نمونههایــی از راهکارهــای اجــرای دروس عملــی
و کارگاهــی بــرای دانشــگاهها ،چندیــن نمونــه اجــرا شــده
از شــبیه ســازها و همچنیــن امکانــات اجــرای آزمایــش از
راه دور بــرای گروههــای علمــی مختلــف فنــی و مهندســی،
دامپزشــکی ،فیزیولــوژی و غیــره فراهــم شدهاســت.
صفــوی افــزود :ارائههــای فوقالذکــر شــامل ســناریوهای،
پیادهســازی آمــوزش بــرای دروس عملــی بــا ترکیبــی از
فیلمهــای ویدئویــی تشــریح دســتگاهها بــه اضافــه شــبیه
ســازهای نرمافــزاری بــرای تمریــن و اجــرای عملــی بــه
همــراه امکانــات اتصــال از راه دور و کنتــرل از راه دور
دســتگاههای آزمایشــگاهی فراهــم شدهاســت.
وی ادامــه داد :در ایــن پورتــال کــه بــا هــدف
اشــتراکگذاری تجــارب دانشــگاههای مختلــف و همــکاری
بیشــتر دانشــگاهیان ایجــاد شــده اســت ،متخصصیــن و
دانشــگاههای مختلــف میتواننــد نمونــه محصــوالت
آزمایشــگاهی قابلاســتفاده خــود را روی ایــن پرتــال قــرار
داده تــا ســایر دانشــگاهها بتواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد.
رئیــس کارگــروه آموزشهــای الکترونیکــی وزارت علــوم
افــزود :همچنانکــه خــود هــر دانشــگاه میتواننــد از
امکانــات فراهمشــده روی ایــن پرتــال بــرای آمــوزش
بهتــر دانشــجویان اســتفاده نماینــد ،امیــد اســت بــا اخــذ
حمایتهــای دانشــگاهها ،معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســتجمهوری و ســایر مراجــع ذیربــط ،بتــوان در
کوتاهمــدت تعــداد آزمایشــگاهها و امکانــات ایــن پرتــال را
در راســتای همــه رشــتههای مرتبــط دانشــگاهی گســترش
داد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در صــورت حضــوری
شــدن کالسهــا هــم میتــوان از ایــن پرتــال اســتفاده
کــرد یــا خیــر افــزود :اول اینکــه قانونــی مصــوب کــرده
و ابــاغ کردهایــم مبنــی بــر اینکــه حتــی بعــد از کرونــا
هــم دانشــگاهها میتواننــد تــا پنجــاه درصــد از کل
دروس خــود را بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار کننــد ،دوم
اینکــه در رشــتههای دامپزشــکی و برخــی رشــتههای
دیگــر ،نیــاز بــه کشــتن مــدام حیوانــات ،بــرای ارائــه برخــی
از مطالــب و آموزشهــا وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از
برخــی از امکانــات ایــن پرتــال میتــوان بهشــدت آمــار
صدمــه زدن بــه موجــودات زنــده را کاهــش و درعینحــال
کیفیــت آمــوزش را باالتــر بــرد.
اســتفاده از پرتــال در حــال حاضــر بــرای همــه دانشــگاهیان
رایگان اســت.

صفــوی ادامــه داد :از طرفــی امکانــات آزمایشــگاهی در همــه
دانشــگاهها یکســان نیســت و بــه کمــک آزمایشــگاههای
مجــازی از راه دور ،عدالــت و امــکان همــکاری گســتردهتری
بــرای همــه دانشــگاهیان میتوانــد فراهــم شــود .همــه
امکانــات ایــن پرتــال در حــال حاضــر بــرای همــگان رایــگان
بــوده و دانشــگاهها میتواننــد نمونههــای شبیهســازهای
روی ایــن پرتــال را بــرای دانشــگاههای خــود دانلــود
کــرده و اســتفاده کننــد ،از طرفــی دانشــگاهها میتواننــد
کارهــای مشــابهی را بــرای خــود و ســایرین انجــام دهنــد.
صفــوی تاکیــد کــرد :هرگونــه کمــک و راهنمایــی بــرای
ایجــاد کارهــای مشــابه و تکمیلــی از طــرف کارگــروه از نظــر
علمــی و مشــورتی حمایــت خواهــد شــد.

شیوهنامه استفاده از جایگزینهای حیوانات
در آموزش علوم پزشکی ،دامپزشکی و سایر
علوم زیستی
مؤسســه جایگزینهــای آزمایــش روی حیوانــات (دکتــر
رامــک روشــنایی مقــدم)
صدهــا مطالعــه آکادمیــک معتبــر کــه در طــی 30
ســال گذشــته صــورت گرفتــه ،اثبــات کردهانــد کــه
جایگزینهــای آزمایــش روی حیوانــات در آمــوزش
علــوم زیســتی عــاوه بــر اینکــه از نظــر اقتصــادی بســیار
باصرفهتــر هســتند ،از کیفیــت آموزشــی باالتــری نیــز
برخوردارنــد و نیــز از ایجــاد آســیبهای روانــی متعــدد
بــرای افــراد درگیــر در فرآینــد اســتفاده ابــزاری از حیوانــات
زنــده در آزمایشــگاه پیشــگیری میکننــد.
بطورکلی جایگزینها شامل:
 .ابزارهایــی بــر پایــه تکنولــوژی پیشــرفته ماننــد
شبیهســازهای کامپیوتــری ،سیســتمهای واقعیــت
مجــازی ،فیلمهــا و نرمافزارهــای آموزشــی تعاملــی
 .2روشهای نوین و اخالقی مانند:
اســتفاده از اجســاد اهدایــی بــا منشــا اخالقــی
•
(اجســاد حیوانــات سرپرســتداری کــه بــه علــت صدمــات
فیزیکــی ماننــد تصــادف یــا بیمــاری یــا کهولــت ســن از
بیــن رفتهانــد)

روشهای پیشــرفته فیکس و حفظ و آمادهســازی
•
جســدهای اهدایــی بــا منشــا اخالقــی:
 روش دکتر کومار
 روش دکتر فاوزی النادی
 روش شبیهســاز جراحــی دکتــر عمــاد عبــود یــا
همــان تهیــه اجســاد زنــده یعنــی افــزودن خصوصیاتــی بــه
اجســاد اهدایــی کــه هماننــد بــدن زنــده واکنــش نشــان
دهنــد.
 آمــوزش مهارتهــا در کلینیــک و بــر روی بیمــاران
واقعــی
موسســه جایگزینهــای آزمایــش روی حیوانــات ،روشهــا
و ابزارهــای جایگزیــن پیشــرفته و مدرنــی را کــه امــروزه در
دانشــکدههای مطــرح و معتبــر جهــان مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد و در عیــن حــال رایــگان هســتند بــه تفکیــک
دروس بــرای رشــتههای مختلــف علــوم پزشــکی پیشــنهاد
میکنــد .قابــل ذکــر اســت کــه لینــک دانلــود نرمافزارهــا
نیــز موجــود میباشــد.
جهــت مطالعــه متــن کامــل شــیوهنامه لطفــا بــه لینــک
زیــر مراجعــه فرماییــد.
https://elearning.msrt.ir/download/docs/
Animal-Method.pdf

چکیده:

مقاالت منتخب
در ایــن بخــش بــه بررســی گزیــدهای از مقــاالت نشــریه
دانشــگاه امــروز ،دو فصلنامــه سیاســتگذاری فرهنگــی و
اجتماعــی آمــوزش عالــی ایــران در ســال  ،1400خواهیــم
پرداخــت.

شرایط امکان مواجهه هستی شناختی با فرهنگ و
فناوری دیجیتال
بر اساس ایدههای مارتین هایدگر

احمدعلی حیدری
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
yahoo.de@aah1342

اغلــب شــنیده مــی شــود کــه شــرط اســتفاده کافــی از
دســتاوردهای فنــاوری مــدرن توجــه بــه فرهنگــی اســت
کــه در آن چنیــن «ابزارهایــی» ( )Wekzeugتولیــد و توســعه
مییابنــد .بهطــور دقیقتــر ،از نظــر مارتیــن هایدگــر،
ایــن بــدان معناســت کــه بیــش از هــر چیــز ،هــر یــک از
فعالیتهــای مــا در نوعــی پیشتفســیر از جهــان صــورت
میگیــرد کــه تفکــر و اعمــال مــا را هدایــت میکنــد و
تمــام هســتی مــا را احاطــه میکنــد .پدیدارشناســی
هایدگــر بــه عنــوان رویکــردی مهــم در مطالعــات فرهنگــی-
اجتماعــی و تمدنــی ،بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه تمامــی
مظاهــر تمــدن مــدرن در شــبکهای ارجاعــی از اصطالحــات
گنجانــده شــده اســت کــه شــکل موجــز آن همــواره بــرای
«مخترعیــن» و صاحــب نظــران ایــن علــم وجــود دارد .ایــن
نظــام فرهنگــی بــه نوبــه خــود ناشــی از نوعــی تفســیر
اســت کــه مبتنــی بــر تفســیر ذهنــی از جهــان مبتنــی بــر
اندیشـههای متافیزیــک باســتان از یــک ســو و اندیشـههای
دقیــق و خــاص فلســفه مــدرن از ســوی دیگــر اســت.
ایــن مقالــه تأکیــد میکنــد کــه در مواجهــه بــا بحــران
چرایــی و چگونگــی اســتفاده از دســتاوردهای مــدرن
(از جملــه فناوریهــای دیجیتــال) ،اقــدام متناســب و
ســنجیده بــدون ارجــاع اساســی بــه «جهــان» مشــترک
زمین ـهای کــه ایــن دســتاوردها در آن بــه دســت میآینــد
غیرممکــن اســت .ایــن جهــان از یــک کل متشــکل از اجزای
عمیق ـاً مرتبــط و عمیق ـاً بــه هــم پیوســته تشــکیل شــده
اســت و بایــد بــه دنبــال راهــی مناســب ( )entsprechenبــرای
مقابلــه بــا چالشهــای( )beansprechenآن بــود .پوپولیســم
در تحلیــل ایــن دســتاوردها ،کــه شــکلی از آن انتــزاع ایــن
ابزارهــا از زمینــه هســتی شــناختی آنهاســت ،مــا را بــر
آن م ـیدارد تــا ایــن گونــه «ابزارهــا» را بــه بعــد پیوســته
(هندســه) و محاســبات (ریاضیــات) تقلیــل دهیــم .در
رویکــرد غلــط ،پــس از ایــن تفکــر خشــن بــا کمــک نــگاه
و عمــل ناشــی از ماهیــت مهندســی ،فــرض بــر ایــن اســت
کــه مــی تــوان آنهــا را بــا روشهــای تجربــی و محاســباتی
اســتخراج و تولیــد کــرد و در برخــی مــوارد ادعــا میشــود
کــه حتــی کاملتــر از نســخه اصلــی میباشــند.
ایــن یادداشــت دعوتــی پدیدارشناســانه بــرای درک ماهیــت
«ابزارهــا» اســت کــه ،بــه نقــل از مارتیــن هایدگــر ،مبانــی
هستیشــناختی دســتاوردهای فنــاوری را نشــان و گواهــی
میدهنــد.
خواهشــمند اســت جهــت مطالعــه متــن کامــل مقالــه از
طریــق وبســایت انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران بــه
آدرس زیــر اقــدام فرماییــد.
https://elearningassociation.ir/wp-content/
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چکیده:

ایــن مقالــه بــه بررســی نــوع جدیــدی از رابطــه انســانی
بــا فنــاوری هوشــمند آینــده میپــردازد ،رابطــهای کــه
انســانها را از پیشــینیان هویــت کالســیک کنونــی خــارج
میکنــد .در اینجــا ،مــا بــه تأثیــر فناوریهــای هوشــمند
آینــده در طــول انقــاب صنعتــی چهــارم بــر مؤسســات
آمــوزش عالــی و سیســتمهای آموزشــی و فناوریهــای
ســخت میپردازیــم و در مــورد زمینــه بســیار گســتردهای
بحــث خواهیــم کــرد کــه در آن انســان تکاملیافتــه آینــده،
در همــان شــبکه ،هویــت متفاوتــی دارد و بــه شــکلی
دگرگــون کننــده عمــل میکنــد .بــرای ارائــه چنیــن
برداشــتی بایــد در نظــر داشــت کــه دانشــگاههای آینــده
در نتیجــه تحــوالت تکنولوژیکــی آینــده از تمایــزات نهــادی
ماننــد دولــت ،مذهــب ،اقتصــاد ،جامعــه و دانشــگاهها فاصله
میگیرنــد .در مــورد انســان آینــده هــم همینطــور اســت.
مــا از انســانی صحبــت میکنیــم کــه آگاهانــه و ناخــودآگاه
در یــک شــبکه بیپایــان روابــط ســایبری زندگــی میکنــد.
ایــن انســان در چارچــوب یــک جامعــه ارتباطــی هوشــمند
زندگــی میکنــد کــه بــه هیــچ ســرزمینی تعلــق نــدارد.
انســان در شــبکه ارتباطــی آینــده خــود شــبکه اســت.
شــبکه در اینجــا هویتــی مســتقل از انســانهای ســازندهاش
و فناوریهــا و دادههــای هوشــمند متکثــر و بــزرگ اســت
کــه خطمشــی و معنــا میســازند .دانشــگاههای آینــده
در چنیــن فضایــی فعالیــت خواهنــد کــرد .آنهــا میزبــان
فعــاالن دانشــگاهی بــی خانمانــی هســتند کــه بــر خــاف
انتظــار نمیتواننــد در محــدوده دانشــگاه ماننــد موضوعــات
شهرســتان یــا ســایر موضوعــات و ارتباطــات جــاری عمــل
کننــد .هیــچ هویــت ثابتــی در مــورد ایــن دانشــگاه وجــود
نــدارد .دانشــگاه بــه جــای تاکیــد بــر هویــت متمایــز خــود،
بایــد هویــت ســیال جهانــی را در دنیــای هوشــمند بشناســد
و تعریــف کنــد.

معرفي كتاب
شهروندی دیجیتال
اینترنت ،جامعه و مشارکت
عكس كتاب

«شــهروندی دیجیتــال» عبــارت اســت از :توانایــی مشــارکت
در جامعــه آنالیــن .بــا ایــن حــال ،آیــا بــه معنــای آن اســت
کــه مفهــوم شــهروندی ،مســتلزم اســتفاده از تکنولــوژی
قــرن پیــش ،جامعــه شــناس بریتانیایــی
اســت؟ نیــم
ِ
تــی اچ مارشــال شــهروندی را ایــن گونــه تعریــف کــرد:
«برخــوردار بــودن تمــام اعضــای یــک جامعــه سیاســی از
برخــی حقــوق مشــخص مدنــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،از
جملــه «حــق برخــورداری از تمــام یــا بخشــی از میــراث
اجتماعــی و همچنیــن برخــورداری از شــرایط زندگــی
یــک انســان متمــدن بــا توجــه بــه معیارهــای حاکــم بــر
جامعــه» .اســتدالل مــا ایــن اســت کــه امــروزه فنــاوری
اطالعــات توانســته اســت در زندگــی متمــدن و معیارهــای
متــداول جامعــه ایــاالت متحــده آمریــکا جایــگاه مطمئنــی
کســب کنــد .بــه همیــن شــکل ،آمــوزش و پــرورش ،باعــث
ترویــج مــردم ســاالری و افزایــش رشــد اقتصــادی شــده
اســت .اینترنــت از ایــن ظرفیــت بالقــوه برخــوردار اســت
کــه بــه طــور کلــی بــرای جامعــه مفیــد باشــد و عضویــت و
مشــارکت افــراد درون جامعــه را تســهیل کنــد.

مولف :کارن ماسبرگ ،کارولین تولبرت ،راما
مک نل
مترجم :الهام اکبری ،زینت عبداللهی
سال انتشار1398 :
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
توضيحات:
نویســندگان در ایــن کتــاب تــاش دارنــد تــا از زوایــای
مختلــف بــر نقــش اینترنــت و تأثیــر آن در جامعــه و
چگونگــی بــه وجــود آمــدن «شــهروند دیجیتــال» بپردازنــد
و نشــان دهنــد کــه از ایــن طریــق افــراد میتواننــد امــکان
مشــارکت بیــش از پیــش خــود را در ســاختن جامعــه
افزایــش داده و بــه جامعــه خــود کمــک کننــد .همچنیــن
در ایــن کتــاب ســعی بــر آن بــوده تــا از مزایــای اســتفاده
از اینترنــت و بــه وجــود آمــدن شــهروند دیجیتــال در
عرصههــای مختلــف ماننــد آمــوزش ،سیاســت ،اقتصــاد و
تأثیــر مثبــت آن در جامعــه صحبــت شــود.

از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متخصصین و
فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی دعوت میگردد
به انجمن یادگیری الکترونیکی ایران بپیوندند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه
عضویت و مزایای آن به وبسایت انجمن به آدرس
زیر مراجعه فرمایید:
/http://elearningassociation.ir
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