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مریم طایفه محمودی

رب ما هوس اتزه دیچیپه مبارک بادکالم سردبیر               ارموز جمال تو رب دیده مبارک باد  
ل خندیده مبارک باد ل و صد چون گ ای رپگ ل اه چون میان بندد رب جمله جهان خندد                  گ

دل رب رد این خاهن لغزیده مبارک باد                خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده        
نوروز و چنین باران باریده مبارک باد                 نوروز رخت دیدم خوش اکش بباریدم 

از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد                 بی گفت زبان تو بی رحف و بیان تو  
ــه                                                                                                                                                                                        مولوی ــد ســال گذشــته ب ــز مانن ــاد. امســال نی ــر همــگان مباركب ــو ب ــو و اندیشــه ن ســال ن  

دلیــل شــیوع بیمــاري كویــد-19 بــا مشــکالت بســیار زیــادي دســت و پنجــه نــرم كردیــم لیکــن 

ــا  ــد ب ــد. امی ــاد وســیعي گردی ــري الکترونیکــي در ابع ــه توســعه یادگی ــن مشــکالت منجــر ب ای

پیشــگیري و مدیریــت بهینــه، مــردم عزیزمــان از هــر گزنــدي محفــوظ بماننــد. ایــزد منــان را 

سپاســگزاریم كــه در ســالي كــه گذشــت توفیــق داد تــا بطــور منظــم دومــاه یکبــار یادانامــه را در 

اختیــار شــما عزیــزان قــرار دهیــم. انشــاء اهلل مطالــب آن برایتــان آموزنــده و مفیــد بــوده باشــد. 

ــژه در دوران  ــه بوی  ــاتید دلســوز ك ــان و اس ــي معلم ــت تمام ــز خدم ــم را نی ــاپیش روز معل پیش

كرونــا بــا ســختي هــاي بســیار از هیــچ كوششــي جهــت تعامــل و علــم آمــوزي بــه یادگیرنــدگان 

ــکاران  ــی هم ــه از تمام ــم ك ــر خــود الزم می دان ــز، ب ــا نی ــد، سپاســگزاریم. در انته ــغ نکردن دری

خــود در یادانامــه و دوســتانی كــه در ایــن مــدت، بــه هــر نحــوی در تهیــه و توزیــع مطالــب مــا 
را یــاری نمودنــد،  تشــکر ویــژه داشــته باشــم.

ــن  ــب ارزشــمند شــما ارزش و اعتبــار خواهــد داشــت، بنابرای ــا ارســال مطال مســلما خبرنامــه ب

منتظــر دریافــت مطالــب و خبرهــاي شــما بصــورت مســتمر هســتیم . لطفــا مطالــب خــود را بــه 
ــد.  ــال فرمایی آدرس yadanewsletter@gmail.com  ارس



با ارائه ۲۵ سخنرانی علمی؛ دومین همايش 
ملی »مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش 

عالی، علم و فناوری و فضای سايبر در ايران« 
برگزار گرديد.

مؤسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی، هفتم اردیبهشــت 
مــاه، دومیــن همایــش ملــی »مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعــی آمــوزش عالــی، علــم و فنــاوری و فضــای ســایبر 
در ایــران« را بــا همــکاری انجمن هــا و مراكــز دانشــگاهی و 
آمــوزش عالــی برگــزار كــرد. در ایــن همایــش آنالیــن كــه 
ــا  ــاعت 9 ت ــاه از س ــت م ــم اردیبهش ــنبه، هفت ــه ش روز س
1۸ برگــزار گردیــد، ۲۵ مقالــه علمــی در قالــب ســخنرانی 
ــه شــد و محــور مقــاالت همایــش شــامل میدان هــای  ارائ
جدیــد آمــوزش و پژوهــش دانشــگاهی، تحــوالت فرهنگــی 
ــم و  ــاوری، عل ــوالت فن ــگاهی، تح ــایبر دانش ــای س در فض

جامعــه و یادگیــری آنالیــن؛ پداگــوژی و خانــواده بــود.
ــه  ــح س ــا 1۰ صب ــاعت 9 ت ــش از س ــن همای ــه ای افتتاحی
شــنبه بــا ســخنرانی دكتــر حســین میرزائــی رئیــس 
ــی  ــر علم ــی و دبی ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــه مطالع مؤسس
ــی  ــر شــورای عال ــی، دبی ــر ســعیدرضا عامل ــش، دكت همای
انقــالب فرهنگــی و دكتــر كــوروش صفــوی رئیــس 
ــس  ــد. پ ــران برگزارگردی ــی ای ــوزش الکترونیک ــن آم انجم
ــل تخصصــی  ــه 9 ســخنرانی در پن ــا ارائ ــش ب از آن، همای
یادگیــری آنالیــن و فناوری هــای ارتباطــی در نوبــت صبــح 

ــت. ــه یاف ادام
پنــل بعــد از ظهــر همایــش »مطالعــات فرهنگــی و 
اجتماعــی آمــوزش عالــی، علــم و فنــاوری و فضــای ســایبر 
در ایــران« هــم كــه از ســاعت 1۴ تــا 1۷ برگــزار شــد بــه 
ــی  ــی و اجتماع ــاد فرهنگ ــت ابع ــا محوری ــاالت ب ــه مق ارای
ــان،  ــت. در پای ــاص یاف ــگاهی اختص ــایبر دانش ــای س فض
ــا ســخنرانی دكتــر هــادی خانیکــی،  اختتامیــه همایــش ب
دكتــر یونــس شــکرخواه، دكتــر مســعود كوثــری و دكتــر 

ــزار شــد. ــاس كاظمــی برگ عب

گزارش کنفرانس
چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین 

کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی 
الکترونیکی

انتشار خبرنامه دوم چهاردهمین كنفرانس 
يادگیری و ياددهی الکترونیکی

چهاردهمیــن كنفرانــس ملــی و هشــتمین كنفرانــس بیــن 
المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی كــه در روزهــای 
ــی  ــوزش عال ــه آم ــی موسس ــه میزبان ــفند ب 1۳ و 1۴ اس
ــادا و كرســی یونســکو  ــا همــکاری انجمــن ی ــرز و ب مهرالب

ــزار شــد. ــری الکترونیکــی برگ ــوزش و یادگی در آم
در زمــان برگــزاری كنفرانــس و بعــد از آن از ســوی عوامــل 
اجرایــی دو خبرنامــه تهیــه و منتشــر گردیــد. عالقــه مندان 
مــی تواننــد جهــت دسترســی و مشــاهده خبرنامــه هــا بــه 

لینــک هــای زیــر مراجعــه نماینــد.
http://elearningassociation.ir/wp-content/
pdf.YADA-Newsletters1/04/2021/uploads
http://elearningassociation.ir/wp-content/
pdf.YADA-Newsletters2/04/2021/uploads

باشــد كــه بــا قــدر فرصــت امــروز، فــردای پردســتاوردی را 
در حــوزه یادگیــری الکترونیکــی رقــم بزنیــم.

چکیده مقاالت چهاردهمین كنفرانس يادگیری 
الکترونیکی منتشر شد.

چهاردهمیــن كنفرانــس ملــی و هشــتمین كنفرانــس بیــن 
المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی كــه در روزهــای 
ــی  ــوزش عال ــه آم ــی موسس ــه میزبان ــفند ب 1۳ و 1۴ اس
ــادا و كرســی یونســکو  ــا همــکاری انجمــن ی ــرز و ب مهرالب
ــه  ــزار شــد. عالق ــری الکترونیکــی برگ در آمــوزش و یادگی
ــده در  ــه ش ــاالت ارائ ــده مق ــه چکی ــرای مطالع ــدان ب من
كنفرانــس مــی تواننــد از طریــق لینــک زیــر اقــدام نماینــد.
http://elearningassociation.ir/wp-content/uploa
pdf.210318142252_70_r/04/2021/ds



 عمومی رسید) ۲۵ رأی از ۳۲ عضو حاضر(.
پیشنهادهای هیئت مدیرۀ انجمن به شرح زیر در   .۵

جلسه مطرح شد:
1.  حق عضویت ساالنه اعضای پیوسته از سال 1۴۰۰ 

،یک میلیون ریال و برای اعضای حقوقی برحسب نوع 
عضویت،۵، ۷ و 1۰ میلیون ریال؛

اعضای پیوسته انجمن با پیش پرداخت حق   .۲
عضویت سالیانه برای ده سال مشمول عضویت تمام عمر 

شوند؛
اعضای هیئت مؤسس انجمن به عنوان عضو تمام   .۳

عمر لحاظ شوند.
۴.  اعضایی كه به مدت 1۵ سال پیاپی در عضویت 

انجمن باشند و به طور منظم حق عضویت ساالنه را 
پرداخت كنند به عنوان عضو تمام عمرشناخته شوند.

۵.  فراخوان دعوت به شركت در مجمع عمومی و 
شركت اعضا در جلسۀ مجمع عمومی با تشخیص هیئت 

مدیره انجمن می تواند به صورت كاماًل الکترونیکی انجام 
گیرد.

همه موارد با اكثریت آرای حاضر در جلسه به تصویب 
رسید.

 
با توجه به اعالم آمادگی خانمها زهرا سعیدی، مریم   .6

پاكدامن و آقایان محمد حسن عباسی، علی اكبرصفوی، 
محمدهادی زاهدی، رحیم عبادی، فرهاد سراجی و 

سیدعلی موسوی برای عضویت در هیئت مدیرۀ انجمن، 
اعضا پس از شنیدن سخنان و برنامه های نامزدها در رأی 

گیری شركت كردند كه نتایج رأی گیری به شرح زیر اعالم 
شد:

زهرا سعیدی ۸  رأی موافق     	 
محمد حسن عباسی 11 رأی موافق	 
علی اكبر صفوی  ۲۷ رأی موافق	 
محمد هادی زاهدی  19 رأی موافق	 
رحیم عبادی   1۵ رأی موافق	 
فرهاد سراجی   16 رأی موافق	 
مریم پاكدامن    19 رأی موافق	 
سیدعلی موسوی   1۰ رأی موافق	 

ــر  ــی اكب ــر عل ــای دكت ــب آق ــه ترتی ــن آرا ب ــر اســاس ای ب
خانــم  زاهــدی،  هــادی  دكترمحمــد  آقــای  صفــوی، 
ســراجی  فرهــاد  دكتــر  پاكدامن،آقــای  مریــم  دكتــر 
و آقــای رحیــم عبــادی بــه عنــوان اعضــای اصلــی 
هیئــت مدیــره و آقایــان دكتــر محمدحســن عباســی 
ــوان  ــه عن ــب ب ــه ترتی ــوی ب ــیدعلی موس ــدس س و مهن
ــدند. ــده ش ــت برگزی ــدل اول و دوم هیئ ــی الب ــو عل عض

بــا توجــه بــه اعــالم آمادگــی خانــم آزاده مهرپویــان 
بــازرس  تصــدی ســمت  بــرای  راســخ  امیرحســین  و 
ــد: ــالم ش ــر اع ــرح زی ــه ش ــری ب ــج رأی گی ــن، نتای انجم

اهم اخبار دوره گذشته

برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن یادگیری 
الکترونیکی ایران )یادا( در تاریخ 1۳99/1۲/1۴

صورتجلسه مجمع عمومی
انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(

دوره چهاردهم
اسفند 1۳99

زمان برگزاری: پنجشنبه 1۴ / 1۲ / 99 ساعت 1۸ تا ۲1:۳۰
جلســه بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق اتــاق شــبکه ای 
shirazu.ac.ir/YADA.http://vc4:ــر برگــزار شــد زی

۲۸ نفــر حاضــر و چهــار تــن بــا وكالــت ازســوی چهــار تــن 
ــه شــرح ذیــل: آقایــان دكتــر علــی اكبــر صفــوی  دیگــر ب
ــه  ــژاد( ، رحیــم عبــادی )ب ــاری ن ــت از دكتــر  ان ــه وكال )ب
وكالــت از دكتــر ابیلــی( و  خانمهــا دكتــر آزاده مهرپویــان 
ــم  ــر مری ــاره( و دكت ــی ی ــه تق ــر فتان ــت از دكت ــه وكال )ب
ــع( ــز بدی ــر كامبی ــت از دكت ــه وكال ــودی )ب ــه محم طایف

یــادآوری: نــام اعضــای حاضــر و وكالتنامــۀ اعضــای غایــب 
ــرار دارد. در اختیــار ناظــر مجمع)آقــای دكتــر فاطمــی( ق
ناظــر كمیســیون انجمنهــای علمی: دكتر ســید امید فاطمی

دستور جلسه:
 1۳9۸ ســالهای  در  انجمــن  عملکــرد  گــزارش   .  1
ســوم( دوره  از  ســوم  و  دوم  )ســال   1۳99 و 
1۳99 ســال  در  انجمــن  مالــی  گــزارش   .  ۲

بــارۀ  در  انجمــن  بــازرس  گــزارش   .  ۳
مدیــره هیئــت  و  انجمــن  عملکــرد 
۴ . پیشــنهادهای تغییــر شــرایط عضویــت در انجمــن
۵ . برگــزاری انتخابــات هیئت مدیــره و بازرس جدید انجمن

صورتجلسه
ــه  ــر ب ــی منتظ ــر غالمعل ــای دكت ــه آق ــدای جلس  در ابت
عنــوان رئیــس مجمــع و خانمهــا پونــه مهرتــاش  و 
دكتــر ریتــا مجتهــد زاده بــه عنــوان منشــی هیئــت 
شــدند. برگزیــده  آراء  اتفــاق  بــه  مجمــع  رئیســۀ 

آقای دكتر صفوی، رئیس هیئت مدیره   .1
انجمن،گزارش عملکرد دوسالۀ انجمن را مطابق پیوست 1 

ارائه كردند.
خانم دكتر طایفه محمودی، حسابدار   .۲

انجمن،گزارش مالی دوساالنۀ انجمن  را مطابق پیوست 
۲ ارائه كردند )با ذكر این نکته كه در سال 1۳9۸ انجمن 

گردش مالی عمده ای نداشته است(.
خانم دكتر مهرپویان، بازرس انجمن،گزارش بررسی   .۳

عملکرد انجمن را مطابق پیوست ۳ ارائه كردند. 
پس از بحث و بررسی و تدقیق برخی موارد   .۴

گزارشهای ارائه شده، با رأی اكثریت حاضر در جلسه، 
گزارش رئیس، حسابرس و بازرس انجمن به تأیید مجمع



برگزاری چهاردهمین کنفرانس ملی و 
هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و 

یاددهی الکترونیکی که در روزهای 1۳ و 14 
اسفند 1۳99 به میزبانی موسسه آموزش عالی 

مهرالبرز و با همکاری انجمن یادا و کرسی 
یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی

ــدف  ــا ه ــی ب ــی الکترونیک ــری و یادده ــس یادگی كنفران
اكترونیکــی  یاددهــی  و  یادگیــری  توســعه  و  ترویــج 
)E-Learning( and E-Teaching  در نهادهــای آمــوزش و 
بهــره گیــری از آخریــن  دســتاوردها ی علمــی و آموزشــی 
و پژوهشــیدر ایــران و جهــان، ســیزده دوره، توســط یکــی از 
دانشــگاههای ســطح یــک كشــور بــه شــرح زیــر تــا كنــون 

ــزار شــده اســت. برگ
نخســتین كنفرانــس یادگیــری و آمــوزش الکترونیکــی: 	 

دانشــگاه زنجــان )آذر 1۳۸۵(
ــی: 	  ــوزش الکترونیک ــری و آم ــس یادگی ــن كنفران دومی

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان )آذر 1۳۸6(
ــی: 	  ــوزش الکترونیک ــری و آم ــس یادگی ــومین كنفران س

ــی )دی 1۳۸۷( ــن طوس ــگاه خواجهنصیرالدی دانش
ــن 	  ــس بی ــن كنفران ــی و اولی ــس ملّ ــن كنفران چهارمی

المللــی یادگیــری وآمــوزش  الکترونیکــی: دانشــگاه علــم 
ــران )آذر 1۳۸۸( ــت ای و صنع

ــن 	  ــس بی ــن كنفران ــی و دومی ــس ملّ ــن كنفران پنجمی
ــگاه  ــی: دانش ــوزش  الکترونیک ــری و آم ــی یادگی الملل

صنعتــی امیركبیــر )آذر 1۳۸9(
ــن 	  ــس بی ــومین كنفران ــی و س ــس ملّ ــمین كنفران شش

ــگاه  ــی: دانش ــوزش  الکترونیک ــری و آم ــی یادگی الملل
ــن 1۳9۰( ــران )بهم ته

ــی و چهارمیــن كنفرانــس بیــن 	  هفتمیــن كنفرانــس ملّ
ــگاه  ــی: دانش ــوزش  الکترونیک ــری و آم ــی یادگی الملل

ــن 1۳91( ــیراز )بهم ش
هشــتمین كنفرانــس یادگیــری الکترونیکــی: پژوهشــگاه 	 

علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران )بهمــن 1۳9۲(
نهمیــن كنفرانــس یادگیــری الکترونیکــی: دانشــگاه 	 

اســفند1۳9۳( خوارزمــی 
ــکده 	  ــی: دانش ــری الکترونیک ــس یادگی ــن كنفران دهمی

علمــی كاربــردی پســت و  مخابــرات و وزارت ارتباطــات 
ــات )اســفند 1۳9۴( ــاوری اطالع و فن

ــس یادگیــری الکترونیکــی: دانشــگاه 	  یازدهمیــن كنفران
ــور )بهمــن 1۳9۵( پیــام ن

دوازدهمیــن كنفرانــس یادگیــری الکترونیکــی: دانشــگاه 	 
تهــران )بهمــن 1۳96(

سیزدهمین كنفرانس ملی و هفتمین كنفرانس بین المللی

آزاده مهرپویان   ۲1 رأی موافق 
امیر حسین راسخ  9  رأی موافق

بــا توجــه بــه ایــن نتایــج، خانــم دكتــر آزاده مهرپویــان بــه 
عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای دكتــر امیرحســین راســخ بــه 

عنــوان بــازرس علــی البــدل برگزیــده شــدند.
حضــرت  بــر  صلواتــی  بــا   ۲1:۳۰ ســاعت  در  جلســه 
محمــد)ص( و خانــدان بــا عظمتــش بــه پایــان رســید.



اخبار دوره جاری
سخنرانی دكتر سید علی اكبر صفوی )رئیس انجمن 

یادگیری الکترونیکی ایران( در ارتباط با نقش 
دانشگاه های تراز اول كشور در تحوالت مرتبط با 

آموزش های الکترونیکی )حال و آینده(

انتشار دوازدهمین خبرنامه الکترونیکی مؤسسه 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی ویژه زمستان 1۳99

جهــت دریافــت خبرنامــه از طریــق لینــک زیــر اقــدام 
یید. فرما

http://elearningassociation.ir/wp-
content/uploads/05/2021/Winter-
Newsletter13-02-1400-.pdf

یادگیری و یاددهی الکترونیکی )اسفند 1۳9۷(
در ســال تحصیلــی 1۳99-1۴۰۰ بــا توجــه بــه 
شــیوع بیمــای كوویــد 19 در كشــور و توســعه 
نهادهــای  و  هــا   دردانشــگاه  مجــازی  آمــوزش 
ــعه  ــه توس ــام ب آموزشــی ا ز یکســو و ضــرورت اهتم
ــی  و  ــی الکترونیک ــری و یادده ــه یادگی ــه جانب هم
تجــارب 1۵ ســاله موسســه آمــوزش عالــی مهرالبــرز 
ــه  ــوان نخســتین دانشــاگه الکترونیکــی ه هم ــه عن ب
خدمــات آمــوزش و پژوهشــی را ط ســالهای گذشــته 
بــه صــورت یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی ارائــده 
ــن  ــان چهاردهیم ــد میزب ــرر گردی ــت، مق ــوده اس نم
كنفرانــس ملــی و هشــتمین كنفرانــس بیــن المللــی 
ایــن  باشــد.  الکترونیکــی  یاددهــی  و  یادگیــری 
كنفرانــس توســط موسســه آمــوزش عالــی مهــر 
البــرز، انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران )یــادا( و 
كرســی یونســکو در آمــوزش و یادگیــری  الکترونیکــی 
ــورت  ــه ص ــاه 1۳99 ب ــفند م ــخ 1۳ و 1۴ اس در تاری
آناليــن برگــزار گردیــد. موضــوع )تــم( اصلــی 
چهاردهمیــن كنفرانــس ملــی و هشــتمین كنفرانــس 
ــه  بیــن  المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی ب
ســور یادگیــری الکترونیکــی اثــر بخــش مــی باشــد.



بــه طــور خالصــه مــی تــوان گفــت كــه در طــول 
ــاتید  ــجویان و اس ــای دانش ــته، مهارته ــال گذش یکس
ــیعی از  ــتره وس ــت، گس ــه اس ــش یافت ــدت افزای بش
محتواهــای علمــی دقیــق تــر و بــه روز تــری تولیــد 
ــرای  ــی ب ــروت بزرگ ــاختها و ث ــت، زیرس ــده اس ش
ــوزش  ــن آم ــت، قوانی ــده اس ــم ش ــگاهها فراه دانش
عالــی بــه روز تــر شــده اســت، روشــهای آمــوزش بهتر 
ــود،  ــه ش ــد بکارگرفت ــی توان ــادگی م ــی بس و تركیب
تعامــالت بیــن المللــی ســاده تــر شــده اســت. گرچــه 
هنــوز بــا چالشــهایی چــون امتحانــات و دروس عملــی 
ــر بخشــی از قــدرت و  ــرو هســتیم امــا همــگان ب روب
ــی  ــی آگاه ــری الکترونیک ــوزش و یادگی ــگاه آم جای
یافتــه انــد و بســیاری بــا خالقیــت و عالقــه ای وافــر 
ــیوه  ــه و تحــول در ش ــای فناوران ــی ه ــر نمای ــه هن ب
ــجویان روی آورده  ــا دانش ــل ب ــس و تعام ــای تدری ه
انــد. ایــن واقعیتهــا نشــان مــی دهــد كــه راه بزرگــی 
ــاز شــده اســت و هــر روی  ــرای تحــول آموزشــی ب ب
بــر مهارتهــای همــگان افــزوده شــده اســت و تولیــد 
محتواهــای ارزشــمند با ســرعت ادامــه دارد. در چنین 
شــرایطی لــزوم تبــادل تجربــه و گفتگو و تعامــل برای 
بهــره وری بیشــتر و روشــن تــر شــده مســیر و چشــم 
انــداز آینــده و راههــای مقابلــه بــا چالشــها از همیشــه 
وضــوح بیشــتری دارد. خوشــیختانه پــس از برگــزاری 
ــر  ــگاهیان ب ــات دانش ــادل تجربی ــش تی ــن همای اولی
بســتر آموزشــهای الکترونیکــی در مــرداد مــاه 1۳99 
و بــا میزبانــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیــر 
ــات  ــادل تجربی ــش تب ــن همای ــن طوســی، دومی الدی
بــا میزبانــی دانشــگاه الزهــرا و همــت مســئولین 
ــی  ــت آموزش ــوزه معاون ــگاه ح ــن دانش ــف ای مختل
ــی  ــی الکترونیک ــوزش عال ــروه آم ــف، كارگ وزارت عت
وزارت عتــف، انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران و 
تعــداد زیــادی از اســاتید و كاركنــان متخصــص خــوزه 

ــد. ــزار گردی ــت ماه 1۴۰۰ برگ در اردیبهش
جهــت دانلــود كتابچــه همایــش بــه وب ســایت 
ــه  ــادا( ب ــران )ی ــی ای ــری الکترونیک ــن یادگی انجم

آدرس زیــر مراجعــه فرماییــد. 
  https://elearningassociation.ir/ 

برگزاری دومین همایش ملی تبادل تجارب 
آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی 

)26-27 اردیبهشت 1400(

ــی در  ــوزش الکترونیک ــارب آم ــادل تج ــش تب همای
ــا و  ــی ه ــا، ارزش یاب ــت ه ــوزش : سیاس ــز آم مراك

ــی ــهای عمل درس
 2nd National Conference on Exchange of The
 E-Learning Experiences in Higher Education:
Policies, Assessments, and Practical Courses

 
تاریخ برگزاری:

۲۷-۲6 اردیبهشت 1۴۰۰

محور های همایش:
1. سیاســتها و برنامــه هــای وزارت عتــف  و دانشــگاه 

هــا
از  بهینــه  اســتفاده  بــرای  آینــده  سیاســتگذاری 

هــا . دانشــگاه  در  كرونــا  دوران  دســتاوردهای 
۲. ارزشیابی در همه ابعاد آموزش الکترونیکی

ــیابی  ــس و ارزش ــی در تدری ــای بازاندیش ــت ه فرص
ــاكرونا. ــرای دوران پس ب

۳. درسهای عملی در اجرای الکترونیکی
ــای  ــا و راهکاره ــش ه ــی از چال ــه های درس آموخت

ــی. ــط الکترونیک ــی در محی ــه دروس عمل ارای
مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاالت:

1۵ اردیبهشت 1۴۰۰
 

آدرس سایت: 
/alzahra.ac.ir.https://vconf2

ایمیل آدرس:
alzahra.ac.ir@vconf2

 بــا گذشــت بیــش از یکســال از اوج گیــری پاندمــی 
ارائــه  روشــهای  تغییــر  و  در جهــان،  كویــد 19 
ــای  ــزار ه ــر اب ــد ب ــا تاكی ــگاهی ب ــهای دانش اموزش
ــاد  ــی در ابع ــای بزرگ ــش ه ــاهد جه ــی ش الکترونیک
ــن  ــز ای ــران نی ــم. در ای ــوده ای ــاوری ب ــوزش و فن آم
ــت  ــه دس ــالش هم ــت وت ــت و هم ــا جدی ــداد ب رخ

ــد.  ــان گردی ــور نمای ــکلی درخ ــا ش ــدركارن ب ان



سیســتم هــای ANI میتواننــد بســیار ســریع 
بــه وظیفــه خــود بپردازنــد؛ امــا اطالعــات را از یــک 
مجموعــه داده خــاص اســتخراج مــی كننــد و در 
ــه   ــک وظیف ــارج از ت ــا خ ــتم ه ــن سیس ــه، ای نتیج
ــد، عمــل  ــرای انجــام آن طراحــی شــده ان ــه ب ای ك
نمــی كننــد. بر¬خــالف هــوش مصنوعــی عمومــی یــا 
»قــوی« )در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد( هــوش 
ــا دارای آگاهــی،  ــد انســان ه مصنوعــی ضعیــف مانن
احســاس یــا متأثــر از احساســات نیســت؛ بلکــه فقــط 
در محــدوده¬ای از پیــش تعییــن شــده عمــل مــی 

كنــد.
ــی  ــوش مصنوع ــا »ه ــی ی ــی عموم ــوش مصنوع ه
ــه  ــود ك ــی ش ــی اطــالق م ــه ماشــین های ــوی « ب ق
هــوش انســانی را بــه نمایــش می-گذارنــد. بــه 
عبــارت دیگــر، AGI مــی توانــد هــر وظیفــه فکــری را 
كــه یــک انســان مــی توانــد انجــام دهــد، بــا موفقیــت 
ــی آگاه،  ــوش مصنوع ــی از ه ــن نوع ــد. ای ــام ده انج
ــر در  ــون بش ــت. تاكن ــودآگاه اس ــاس و خ ــا احس ب
عمــل موفــق بــه ســاخت چنیــن ســامانه هایی نشــده 
و تمــام مظاهــر هــوش مصنوعــی كــه مــا در اطــراف 
ــوع هــوش مصنوعــی ضعیــف  ــم از ن خــود مــی بینی

اســت.
ــا  ــه ه ــون در بســیاری از زمین ــی اكن ــوش مصنوع ه
نظیــر ســالمت، اتومبیــل هــای خــودران و... كاربــرد 
هــای فراوانــی یافته اســت. ایــن روند كاربردی شــدن، 
بــه ویــژه از حوالــی ســال ۲۰1۰ دســتخوش تحولــی 
گــرف شده¬اســت. به¬طــور كلــی ســه پایــه اساســی 
هــوش مصنوعــی عبــارت اســت از: داده، ســخت افــزار 
ــن ســال  ــری ماشــین. در ای ــای یادگی ــم ه و الگوریت
هــا داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از 
ــش  ــیار افزای ــمند بس ــای هوش ــت و موبایل¬ه اینترن
یافتــه اســت كــه همزمــان بــا آن تــوان ســخت افزاری 
پــردازش هــم فزونــی یافتــه و باعــث شــده الگوریتــم 
یادگیــری عمیــق در بســیاری از زمینــه هــا كارایــی 

بســیار زیــادی از خــود نشــان دهــد.
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یادگیری الکترونیکی بر پایه هوش مصنوعی
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ناشر: انتشارات آرمان دانش

از پرطرفدارتریــن  )AI( یکــی  هــوش مصنوعــی  
مقولــه هــای علمــی جهان امــروز بــه شــمار می¬آید. 
ــه 19۵۰ و  ــه اواســط ده ــی ب منشــاء هــوش مصنوع
ــردد. اصطــالح  ــه برمیگ ــراع رایان ــه اخت ــالهای اولی س
ــی   ــک كارت ــان م ــار ج ــن ب ــی را اولی ــوش مصنوع ه
در كنفرانــس دارتمــوث  مطــرح كــرد. فرهنــگ 
لغــت آكســفورد هــوش مصنوعــی را اینگونــه تعریــف 
میکنــد: »نظریــه و توســعه سیســتمهای كامپیوتــری 
كــه قــادر هســتند وظایــف مربــوط بــه هــوش انســان 
را انجــام دهنــد؛ ماننــد درک بصــری ، تشــخیص 

ــا«. ــن زبانه ــه بی ــری  و ترجم ــم گی ــار ، تصمی گفت
ــه دو دســته  ــی ب ــگاه كالن هــوش مصنوع ــک ن در ی
كلــی تقســیم میشــود. ایــن دو دســته بــه نام¬هــای 
ــی  ــوش مصنوع ــدود » و »ه ــی مح ــوش مصنوع »ه
عمومــی » نامگــذاری شــده انــد. در واقــع ایــن دســته 
بنــدی بــه درک بهتــر مفاهیــم و دســتاوردهای 
هــوش مصنوعــی و روش توســعه¬ی آن¬هــا كمــک 

مــی كنــد.
ــوان  ــه عن ــه ب ــدود )ANI( ك ــی مح ــوش مصنوع ه
هــوش مصنوعــی ضعیــف  نیــز شــناخته مــی شــود، 
همــان هــوش مصنوعــی اســت كــه امــروزه در دنیــای 
مــا وجــود دارد. ایــن همــان هــوش مصنوعــی اســت 
كــه بــرای انجــام یــک كار خــاص برنامــه ریــزی شــده 
ــی  ــوا، توانای ــی آب و ه ــن كار بررس ــواه ای ــت خ اس
بــازی شــطرنج و بــا تشــخیص احساســات یــک 
فراگیــری از روی حــاالت چهــره وی حیــن یادگیــری 

باشــد.



ــتیبانی و  ــری پش ــد یادگی ــق فراین ــن طری  و از ای
بهبــود مــی یابــد. چنیــن سیســتم هایــی بــه دلیــل 
توانمندی‘تشــخیص توانایی¬هــا و ویژگــی هــای 
ــی  ــوای آموزشــی مبتن ــه محت ــع ارائ ــر و بالطب فراگی
ــه و تحلیــل  ــر نیاز¬هــای فــردی فراگیــران و تجزی ب
ــه  ــل توج ــرایط، قاب ــاس ش ــر اس ــا ب ــرد آن ه عملک
هســتند. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت كه 
ــن  ــه ای ــی سیســتم هــای آموزشــی تطبیقــی ب كارای
بســتگی دارد كــه بــرای مــوارد مطرح شــده در بــاال از 
چــه روشــی اســتفاده شــود. بــه عنــوان مثــال نیازها و 
ویژگــی هــای فراگیــران در محیــط هــای آموزشــی را 
مــی تــوان بــر اســاس متغیرهــای زیــادی مثــل دانش 
ضمنــی و پیشــینی فراگیــر، شــیوه هــای یادگیــری، 
حــاالت احساســی، ویژگــی هــای شــخصیتی او 
طبقــه بنــدی كــرد. بــه صــورت كلــی هــدف ایجــاد 
سیســتم هــای آموزشــی تطبیقــی، ســازگاری محیــط 
ــری و  ــا، ســبک یادگی ــاز، ویژگــی ه ــا نی آموزشــی ب
ــی  ــا سفارش ــن مبن ــر ای ــت و ب ــر اس ــرایط فراگی ش
ــای  ــیر ه ــرد و مس ــی گی ــورت م ــوا ص ــازی محت س
ــا از ایــن  یادگیــری فراگیــران مشــخص مــی شــود ت
راه هــم میــزان موفقیــت فراگیــر و هــم رضایــت او از 
ــن همــان طــور كــه  ــد. بنابرای یادگیــری افزایــش یاب
پیشــتر هــم اشــاره شــد مســیر ایجــاد سیســتم هــای 
ــتم  ــتفاده از سیس ــیر اس ــی از مس ــی تطبیق آموزش
هــای فناوریهــای نوپدیــد و  تکنیکهــای هــوش 
مصنوعــی در ارزیابــی و بازخورددهــی مؤثــر میگــذرد 
و ایــن مســأله یکــی از امیــدوار كنندتریــن مســیرها 
بــرای ارتقــاء عملکردهــای یادگیــری الکترونیکــی بــه 

شــمار مــی رود.
یکــی دیگــر از خدمــات هــوش مصنوعــی در یادگیری 
ــه  ــه مثاب ــه ب ــد ك ــن باش ــد ای ــی میتوان الکترونیک
ــا  ــه ســؤاالت ی ــد و ب ــم مجــازی عمــل كن ــک معل ی
نــکات مبهــم فراگیــر در همــان لحظــه پاســخ دهــد. 
ــای  ــی در دورهه ــوش مصنوع ــام ه ــا ادغ ــع ب در واق
یادگیــری الکترونیکــی، میتــوان از ســردرگمیها و 
تردیدهــا جلوگیــری كــرد، چــرا كــه فراگــر میتوانــد 
ــی بپرســد و  ــور هــوش مصنوع ــر ســؤالی را از موت ه

ــد. ــت كن ــود را دریاف ــه پاســخ خ بالفاصل
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ــه  ــاد ك ــاق افت ــی اتف ــی زمان ــوش مصنوع ــالب ه انق
پردازشــگرهای مــوازی گرافیکــی )GPU( توســط 

ــت. ــمگیر یاف ــعه ای چش ــركت Nvidia توس ش
ــی در  ــوش مصنوع ــوزه ه ــگاه نخســت ح ــه در ن البت
علــوم كامپیوتــر و حــوزه یادگیــری الکترونیکــی 
در مقولــه تدریــس و یادگیــری معمــوالً بــا هــم 
ــی  ــر نم ــه نظ ــم ب ــازگار ه ــد و س ــتگی ندارن پیوس
ــود  ــک وج ــع ایدئولوژی ــن مان ــه ای ــرا ك ــند. چ رس
ــز  ــس هرگ ــوزش و تدری ــری، آم ــه یادگی ــته ك داش
ــا ماشــین جایگزیــن نمی¬شــوند، و بدیــن ترتیــب  ب
ایــده اســتفاده از هــر نــوع روش مصنوعــی در حــوزه 
ــده  ــوزش دی ــه متخصصــان آم ــد ب ــط بای ــه فق ای ك
ســپرده شــود، در ســال هــای نــه چنــدان دور جــدی 
گرفتــه نشــده و نقــد شــده اســت؛ امــا امــروزه چشــم 
ــدی از  ــره من ــرای به ــی ب ــری الکترونیک ــداز یادگی ان
ــش  ــه شــدت افزای ــور ب ــاوری نوظه ــن فن ــای ای مزای
یافتــه اســت. چــرا كــه پیشــرفت در شــبکه هــای بــی 
ــای  ــاوری ه ــر و فن ــس گ ــای ح ــاوری ه ــیم ، فن س
ــادی داده از  ــدار زی ــده مق ــبب ش ــراه، س ــن هم تلف
فراگیــران، محتــوای دروس و نحــوه تعامــل فراگیــران 
بــا محتــوا گــردآوری شــود و هــوش مصنوعــی، 
ــری  ــای جمــع آوری شــده را در یادگی ــن داده¬ه ای
ــوزش  ــی آم ــود اثربخش ــدف بهب ــا ه ــی ب الکترونیک
ــه  ــرم ب ــاز مب ــن نی ــد. همی ــتفاده كن ــری اس و یادگی
ــوش  ــای ه ــم ه ــرای الگوریت ــم  ب ــای حجی داده¬ه
مصنوعــی نیــاز بــه بســتر هــای یادگیــری الکترونیکی 
بــا تعــداد زیــاد كاربــران را دوچنــدان مــی كنــد. ایــن 
توانایــی كــه بتوانیــم داده هــای بســیاری از فراگیــران 
را ثبــت و ضبــط نماییــم بــه نوبــه خــود منجــر مــی 
شــود یادگیــری الکترونیکــی بــه كمــک هــوش 
مصنوعــی سیســتم هــای آموزشــی تطبیقــی ایجــاد 
نمایــد. حجــم زیــاد داده بــه سیســتم هــای یادگیــری 
ــای  ــی ه ــر ویژگ ــزون ب ــد اف ــی ده ــازه م ــق اج عمی
شــناخته شــده در علــوم كالســیک بــه ویژگــی هایــی 
ــا  ــه آنه ــوم كالســیک ب ــه در عل ــد ك ــه كن ــز توج نی

ــی نشــده اســت.  توجه
سیســتم هــای آموزشــی تطبیقــی در بســتر یادگیــری 
الکترونیکــی در پاســخ بــه ایــن واقعیــت كــه فراینــد 
یادگیــری بــرای هــر فراگیــر متفــاوت اســت، ســاخته 
ــی،  ــی تطبیق ــای آموزش ــتم ه ــده¬اند. در سیس ش
ــی  ــرار م ــده تحــت نظــارت ق ــای یادگیرن ویژگــی ه
گیــرد تــا محیــط آموزشــی بــه طــور مناســب بــا آن 

هــا تنظیــم شــود



شــایان ذكــر اســت در ایــن ایامــی كــه بــه علــت 
همــه گیــری ویــروس منحــوس كرونــا، سیســتمهای 
رســمی آموزشــی )اعــم از آمــوزش و پــرورش و 
ــه سیســتمهای  ــد ب ــی( مجبــور شــده ان آمــوزش عال
برخــط )برخــط( مراجعــه كننــد، از مزایــا و امکانــات 
هــوش مصنوعــی در ایــن عرصــه كامــاًل غفلــت كــرده 
انــد، امیــد اســت كــه ترجمــه كتــاب حاضــر بتوانــد 

ــردارد.  ــه ب ــن عرص ــری در ای ــم و مؤث گام مه
الکترونیکــی بــر پایــه هــوش  كتــاب یادگیــری 
ــل اول  ــد. فص ــی باش ــل م ــامل ۷ فص ــی ش مصنوع
نگاهــی كلــی و اجمالــی نســبت بــه یادگیــری 
الکترونیکــی و هــوش مصنوعــی دارد و تــالش كــرده 
ــه  ــی چگون ــه هــوش مصنوع ــد ك ــح ده اســت توضی
مــی توانــد بــه كمــک یادگیــری الکترونیکــی و روش 

ــد. ــط بیای ــس برخ ــای تدری ه
در فصــل دوم نویســنده در پــی آن بــوده بــه تاریخچه 
حضــور و بــروز یادگیــری الکترونیکــی بپــردازد و 
تأثیــر و تأثــر رونــد هــای آموزشــی و فنــاوری هــای 
نویــن را بــه تصویــر بکشــد. در عیــن حــال كوشــیده 
اســت از آینــده هــم غفلــت نــورزد و بــه ایــن مســأله 
بپــردازد كــه چــه عواملــی مــی توانــد آینــده آمــوزش 

برخــط را تحــت تأثیــر قراردهــد؟
در فصــل ســوم بــه بحــث وب ۲  ها یعنی رســانه های 
اجتماعــی و شــبکه هــای اجتماعــی و نقــش آنهــا در 
یادگیــری الکترونیکــی پرداختــه اســت، چــرا كــه باید 
ــروز وب۲  ــه حضــور و ب ــت ك ــت را پذیرف ــن واقعی ای
هــا انقــالب برزگــی در یادگیــری الکترونیکــی پدیــد 

آورده اســت. 
در فصــل چهــارم بــه طــور مفصــل بــه بحث شــخصی 
ســازی پرداختــه شــده، چــرا كــه اصــل مهم شــخصی 
ــای  ــت دوره ه ــیار در موفقی ــد بس ــی توان ــازی م س
یادگیــری الکترونیکــی مؤثــر باشــد؛ در واقــع زمانــی 
كــه محتوایــی بــه صــورت جداگانــه بــرای هــر كاربــر 
خــاص مطابــق بــا ترجیــح هــا، انتخــاب هــا و عالیــق 
او در نظــر گرفتــه مــی شــود، عالقــه وافــر فراگیــر بــه 
ــع او  ــزد. در واق ــی انگی واكنــش و پاســخگویی را برم
انگیختــه میشــود بهتــر و بیشــتر كار و تــالش كنــد. 
ــد مــی آیــد كــه  ــه ایــن دلیــل پدی چنیــن حســی ب
ــا او رفتــاری ویــژه و متفــاوت  فراگیــر بــاور میکنــد ب
ــه  ــده چگون ــان داده ش ــل نش ــن فص ــود. در ای میش
هــوش مصنوعــی ابــزار اصلــی اجــرای شــخصی 
ســازی اســت و می-تــوان از آن بــرای بهبــود آمــوزش 

و محیــط یادگیــری الکترونیکــی ســود جســت. 

یکــی دیگــر از خدمــات هــوش مصنوعــی در 
ــی  ــای زبان ــش ه ــواع دان ــوزش، برداشــتن ســد ان آم
ــوزه  ــتر در ح ــرفتهای بیش ــت. پیش ــری اس در یادگی
ــه طــور خــاص ترجمــه  ــان طبیعــی  و ب پــردازش زب
ــه  ــت ك ــرده اس ــم ك ــکان را فراه ــن ام ــینی ای ماش
ــه شــده  ــان تهی ــه یــک زب ــوای آموزشــی كــه ب محت
ــود.  ــه ش ــز ترجم ــر نی ــای دیگ ــان ه ــه زب ــت ب اس
بدیــن معنــا كــه فراگیــران، دیگــر پیــش روی خــود 
ــه  ــف ب ــای مختل ــوزش ه ــد و آم ــی ندارن ــد زبان س
همــه ی زبــان هــای رایــج دنیــا در آینــده نزدیــک در 
دســترس افــراد كشــو هــای مختلــف قــرار می-گیرد و 
بالطبــع فراگیــر مــی توانــد بــدون الــزام بــه دانســتن 
زبــان مقصــد بــه زبــان مــادری خــود تحصیــل كنــد.

فراگیــران  بــرای  را  یادگیــری  مصنوعــی  هــوش 
معلــول نیــز بســیار بهبــود مــی بخشــد. در واقــع بــا 
توجــه بــه نــوع معلولیــت آنهــا مــی تــوان از سیســتم 
هــای آمــوزش تطبیقــی ب توانایــی خــاص اســتفاده 
ــد  ــا میتوانن ــران نابین ــال فراگی ــوان مث ــه عن نمــود. ب
ــوای  ــی محت ــی تمام ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ب
ــی  ــا حت ــنوند ی ــوت بش ــورت ص ــه ص ــتاری را ب نوش
هــوش مصنوعــی میتوانــد شــکلها و نمودارهــا را بــرای 
ــنوا  ــران ناش ــه فراگی ــا اینک ــد. ی ــف نمای ــا توصی آنه
میتواننــد بــا كمــک هــوش مصنوعــی محتــوای 
ــرای  ــد. ب ــتاری بخوانن ــه صــورت نوش ــنیداری را ب ش
معلــوالن ذهنــی هــم میتــوان از تکنیکهــای پــردازش 
زبــان طبیعــی بــرای ســاده ســازی و خالصــه ســازی 
محتــوای آموزشــی اســتفاده كــرد تــا آنها هــم بتوانند 

ــوند. ــد ش ــره من ــری به ــای یادگی از مزای
هــوش مصنوعــی عــالوه بــر یــاری در نحــوه آمــوزش 
میتوانــد در تهیــه محتــوای آموزشــی نیــز بــه كار آید. 
در ســالهای اخیــر تــالش زیــادی صــورت گرفتــه تا از 
طریــق هــوش مصنوعــی محتــوای كل دوره آموزشــی 
را طراحــی و تولیــد كــرد و از ایــن طریــق بــار بزرگــی 
از روی دوش طراحــان آموزشــی برداشــت. لــذا بایــد 
دانســت هــدف فناوریهــای نویــن و هــوش مصنوعــی، 
حمایــت، تکمیــل و تشــدید مزایــای آمــوزش اســت. 
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در فصــل پنجــم بــه بحــث شــبکه یادگیری شــخصی، 
ــرا  ــده، زی ــه ش ــا پرداخت ــط ه ــا و محی ــو ه پورتفولی
ــت  ــه در جه ــای اولی ــت گامه ــد اس ــنده معتق نویس
ــری الکترونیکــی از  مدلســازی و شخصیســازی یادگی
طریــق تزریــق هــوش مصنوعــی صــورت گرفته اســت. 
ــه  ــن بخــش نشــان داده اســت چگون نویســنده در ای
فناوریهــای مختلــف بــه طــور ســازگار بــا هــم جمــع 
ــر در  ــود فراگی ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــوند ت ــی ش م

مركــز شــبکه یادگیــری شــخصی اســت.
ــرای  در فصــل 6 نویســنده یــک مــدل پیشــنهادی ب
یادگیــری الکترونیکــی شخصیســازی شــده ارائــه 
ــع  ــل جم ــل حاص ــن فص ــع ای ــت. در واق ــرده اس ك
فصــول پیشــین اســت. زیــرا نویســنده در ایــن فصــل 
ــه تزریــق هــوش  كوشــیده اســت نشــان دهــد چگون
مصنوعــی بــه یادگیــری الکترونیکــی منجــر بــه 
ــوزش  ــد آم ــردن و شخصیســازی در رون سفارشــی ك
ــام  ــنهادی از تم ــدل پیش ــه م ــرا ك ــود. چ ــی ش م
ــته  ــای گذش ــل ه ــده در فص ــث ش ــای بح تکنیکه
ــاد  ــت ایج ــا در جه ــازگاری آنه ــرای س ــالش ب و ت
یــک محیــط یادگیــری شــخصی هوشــمند اســتفاده 

ــد. میکن
در فصــل هفتــم مســیرهای بالقــوه آینــده بــرای 
فنــاوری هــای وب و تکنیــک هــای هوشــمند ترســیم 
شــده اســت تــا سیســتم هــای یادگیــری الکترونیکــی 
از مزایــای كامــل ایــن دو بهــره گیرنــد. در ایــن فصــل 
احتمــاالت و پتانســیل تأثیــر گــذار هــوش مصنوعــی 
بــر نســلهای یادگیــری الکترونیکــی در آینــده بررســی 
شــده اســت. كــدام نوآوریهــا در فنــاوری تأثیــر 
ــی   ــری الکترونیک ــده یادگی ــت آین ــود را در وضعی خ
ــده  ــناریوی ای ــاً س ــت؟ دقیق ــد گذاش ــای خواهن برج
آل یادگیــری الکترونیکــی چیســت و كــدام فنــاوری 
ــده  ــد در مســیر آین ــا میتوانن ــی از فناوریه ــا تركیب ی

راهگشــا باشــند؟
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