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مریم طایفه محمودی

چون كبر ركدي از همه دوانن رفورتيكالم سردبیر م     دعوي مكن هك ربرتم از ديگران هب عل
ري ل نكوشي اندان مفس رگ رد عم از من بگوي عالم تفسيرگوي را   

ل نكني شاخ بي ربي با علم ارگ عم ل    بار ردخت علم ندانم مگر عم
ورني ددي، هب صورت انسان مصوري علم آدميت است و جوانمردي و ادب  

وز حب جاه رد طلب علم ديگري م    از صد يكي هب جاي نياورده رشط عل
م از رباي آن بود آرخ هك بنگري چش

ره علم را هك كار نبندي هچ افيده   

                       

                                                                                                                                                                                         سعدي
تابســتان گــرم را همــراه بــا شــما همراهــان یادانامــه آغــاز كردیــم. امیــد   

ــه  ــان شــکوفا باشــد. در ایــن شــماره از خبرنامــه ب كــه دلهایتــان گــرم و افکارت

ــاالت  ــار، مق ــا، اخب ــا، رویداده ــزاري وبیناره ــوص برگ ــاري در خص ــه اخب ارائ

ــم.   ــي پردازی ــي م ــري الکترونیک ــوزه یادگی ــاب در ح ــي كت ــده و معرف برگزی

ــز  ــي و نی ــي و تخصص ــر علم ــن از منظ ــاي انجم ــاء فعالیت ه ــتاي ارتق در راس

ــاي حــوزه  ــان در خصــوص تحــوالت و رویداده ــش مخاطب ــش و دان ــاء بین ارتق

یادگیــري الکترونیکــي، اســتدعا داریــم بــا در اختیــار گذاشــتن محتــواي 

مناســب و  ارســال نظــرات و بازخوردهــای ســازنده خــود مــا را در ارتقــاء 

ــما از  ــکات ش ــب و ن ــت مطال ــر دریاف ــد. منتظ ــاري فرماین ــه ی ــداف خبرنام اه

جهــت  هســتیم،.   yadanewsletter@gmail.com رایانامــه  طریــق 

ــه بخــش خبرنامــه  ــه شــماره هاي قبلــي خبرنامــه نیــز مي توانیــد ب دسترســي ب

نماییــد. مراجعــه   http://elearningassociation.ir ســایت  در  انجمــن، 
.



اطالع رسانی در خصوص برگزاری رویداد 
میز تکنولوژی برای

 آموزش های الکترونیکی 2

تحول ديجیتال، اشتغال و توسعه مهارت های برنامه 
نويسی با تکیه بر

 بستر آموزش و يادگیری الکترونیکی
)معرفی و ارزیابی مؤسسات پیشرو 

در ارائه خدمات آموزشی و مهارت افزایی(

بــا توجــه بــه ماهیــت رویــداد و تاكیــد انجمــن بــر 
و  بالقــوه،  مخاطبیــن  تمامــی  حداكثــری  بهره منــدی 
ــداد،  ــداف روی ــا اه ــط ب درخواســت  ســایر مؤسســات مرتب
ــزاری  ــان برگ ــد و زم ــوت گردی ــز دع ــن مؤسســات نی از ای
رویــداد جهــت هماهنگــی بیشــتر بــه ۳۱ مردادمــاه 
لینــک  بــه  بیشــتر  اطالعــات  یافــت. جهــت  تغییــر 
https://b2n.ir/techevent2 نماییــد:  مراجعــه  زیــر 

مسئولین رويداد: 
دكتر سید علی اكبر صفوی )رئیس انجمن یادگیری 

الکترونیکی ایران، یادا(
دكتر احسان طوفانی نژاد )دبیر رویداد و رئیس كمیته 

ارتباط با صنعت یادا(
دكتر محمدهادی زاهدی )مدیر اجرایی رویداد(

آقای مینایی نژاد )مسئول انتشارات رویداد(

معرفی رويداد:
ــای  ــترهای فناوری ه ــزون بس ــعه روزاف ــه توس ــه ب ــا توج ب
ارتباطــی و دیجیتالــی و افزایــش همزمــان دسترســی 
مخاطبــان شــامل اســاتید و مدرســین، دانشــجویان و 
دانــش آمــوزان، و متخصصیــن بــه شــبکه اینترنــت، 
ــیوه های  ــعه ش ــی و توس ــای آموزش ــرات در فناوری ه تغیی
ــه ســرعت در حــال تحــول  ــن آموزشــی و یادگیــری ب نوی

    گزارش برگزاری وبینار 
ظرفیت های موجود در آموزش های 
الکترونیکی برای دروس دامپزشکی 
)ویژه استادان دانشگاهها( )رایگان(

با همکاری :
كارگروه آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف 

)دكتر سید علی اكبرصفوی(
انجمن یادگیری الکترونیکی ایران یادا 

)دكتر سید علی اكبرصفوی(
كارگروه دامپزشکی وزارت عتف 
)دكترسید مصطفی پیغمبری(

كارگروه وزارتی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی 

)دكتر سیاوش احمدی نوربخش(
موسسه جایگزین های آزمایش روی حیوانات 

)خانم دكتر روشنک روشنایی مقدم(
انجمن حمایت از حیوانات 
)دكتر محمدكاظم كوهی(

زمان برگزاری 
 ساعت ۴:۳۰ لغایت ۷:۰۰ عصر ، دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

لینک پخش زنده در آپارات
https://www.aparat.com/elearningassociation/live 

لینک برگزاری در محیط ادوبی كانکت
shirazu.ac.ir/yada.http://vc2 



در قالب میزگردهای پیش بینی شده در رویداد
امکان در اختیار گذاشتن اطالعات شركت و توصیه شركت 

به مراكز آموزشی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

زمینه های مورد نظر برای خدمات قابل ارائه در رويداد:
دوره های آموزش برنامه نویسی

محتوای الکترونیکی مرتبط با آموزش برنامه نویسی
دوره های تربیت مدرس برنامه نویسی

بسترهای اشتغال زایی مرتبط با برنامه نویسی
مراحل شركت در رویداد:

شركت در رویداد برای شركت هایی كه تمایل به معرفی 
خدمات خود دارند، نیاز به ثبت نام و پرداخت حق عضویت 

است و برای سایر مخاطبین آزاد و رایگان است.
الف( ثبت نام شركت در سایت انجمن به صورت عضویت 

حقوقی و قراردادن اطالعات شركت در فرم مربوطه
ب( پرداخت حق عضویت ساالنه و حقوق انجمن یادا

نام بانک و شعبه: بانک تجارت شعبه انقالب  فلسطین
شماره حساب: 2۹۹۰2۶۴۶۹

ج( پرداخت آنالین یا آپلود كردن رسید پرداخت غیرآنالین 
در بخش فرم ثبت نام عضویت

د( ارسال ایمیل آمادگی شركت در رویداد با عنوان ”شركت 
در رویداد میز تکنولوژی 2” به 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 شركت در این رویداد با نشانی 

رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید:
yada.anjoman@gmail.com 

تاريخ های مهم:
ثبت نام از متقاضیان: ۱۹ الی 2۰ مرداد ۱۴۰۰

اعالم مؤسسات و خدمات منتخب: 2۳ مرداد ۱۴۰۰
برگزاری نشست های آنالین ارایه محصوالت منتخب و 

۳۱ مرداد تحلیل و ارزیابی: 

ــار  ــوان انتظ ــی، می ت ــرایط كنون ــرو در ش ــت. از این اس
ــا،  ــی از ایده ه ــه، انبوه ــد ماه ــای چن ــا تناوب ه ــت ب داش
و  آمــوزش  بــا  مرتبــط  فناورانــه  ابزارهــای  و  شــیوه ها 
ــد  ــرات نیازمن ــن تغیی ــد. ای ــدا كنن ــعه پی ــری توس یادگی
راهکارهــای متنوعــی جهــت اطــالع رســانی و ارزیابی هــای 
ــه  ــد ب ــه بتوان ــت ك ــرعت اس ــر س ــتر و پ ــانه بیش كارشناس
جامعــه مخاطــب در بخــش آمــوزش كشــور معرفــی گــردد.

ــادا ، پــس از برگــزاری موفقیــت  ــن راســتا، انجمــن ی در ای
آمیــز رویــداد میــز تکنولــوژی ۱ در آذرمــاه ۱۳۹۹ بــا 
ــده  ــه كنن ــركتهای ارائ ــای ش ــدی ه ــی توانمن ــدف معرف ه
ــاد  ــی و ایج ــای الکترونیک ــوزش ه ــا آم ــط ب ــات مرتب خدم
ــی،  ــز آموزش ــركتها و مراك ــن ش ــن ای ــتر بی ــاط بیش ارتب
رویــداد میــز تکنولــوژی آموزشــی 2 را مجــدد بــا محوریــت 
ــکاری  ــادا( و هم ــران )ی ــی ای ــری الکترونیک ــن یادگی انجم
ــا موضــوع، طراحــی  ــط ب ــز علمــی مرتب دانشــگاه ها و مراك
و اجــرا مــی نمایــد. در ایــن رویــداد فرصــت اعــالم 
ــای  ــان فناوری ه ــای صاحب ــی توانمندی ه ــور و معرف حض
آموزشــی و یادگیــری فراهــم می شــود. در ادامــه ایــن 
رویــداد مطابــق بــا برنامــه ای مشــخص، فعالیت هایــی 
ــری  ــت از بکارگی ــعه و حمای ــد و توس ــا و رش ــت ارتق جه
توســعه  بــا  مرتبــط  آموزشــی  و خدمــات  محصــوالت 
می پذیــرد. انجــام  الکترونیکــی  محیــط  در  مهارتهــا 

از آنجــا كــه بررســی شــرایط صاحبــان محصــوالت و خدمات 
كاِر  نیازمنــد  شــركت ها،  توانمندی هــای  و  آموزشــی 
كارشناســی توســط انجمــن یادا اســت، همــه ارائــه كنندگان 
الزم اســت در ابتــدا به صــورت حقوقــی بــه عضویــت انجمــن 
یــادا درآینــد تــا بررســی های اولیــه توســط انجمــن صــورت 
پذیــرد و اطالعــات آنهــا نیــز در ســایت انجمــن درج شــود.

حقوقــی  عضویــت  بــه  قبــال  كــه  مؤسســاتی   
حــق  درصــدی   ۳۰ تخفیــف  بــا  انــد  امــده  در 
معرفــی  بــرای  رویــداد  بــه  ورود  امــکان  عضویــت 
داشــت. خواهنــد  را  خــود  فعالیت هــای  و  توانمنــدی 

اهداف برگزاری رويداد:
آشنایی با ظرفیت های برنامه نویسی كامپیوتر به عنوان یکی 

از حوزه های پرتقاضای شغلی
ایجاد موج فراگیر مهارت  افزایی در جوانان و دانشجویان 

جهت ورود به بازار كار
معرفی مؤسسات پیشرو در زمینه مهارت افزایی دیجیتالی

معرفی فرصت های شغلی مرتبط با مهارت های برنامه نویسی

مخاطبین رويداد:
مؤسسات فعال در زمینه مهارت افزایی دیجیتالی در حوزه 

برنامه نویسی رایانه ای
مدیران و معاونین آموزشی مدارس و مراكز علمی

دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان در رشته های 
مختلف علوم انسانی، علوم مهندسی و علوم پایه .

اعضای انجمن های علمی دانش آموزی و دانشجویی
خدمات ارائه شده به شركت های حاضر در این رویداد:

معرفی شركت و خدمات آن روی وب سایت انجمن 
یادگیری الکترونیکی ایران )یادا( به صورت  یکساله

امکان سخنرانی و معرفی توانمندی های شركت 



ــا  ــن آزمایش ه ــی ای ــازی عمل ــزود: پیاده س ــوی اف صف
ممکــن اســت بــه طــور مــوردی، توســط برخــی دانشــگاه ها 
انجام شــده باشــد امــا به طــور گســترده نیازمنــد راهنمایــی 

ــرای تحقــق آن اســت. ــا اجــرای نمونه هــای واقعــی ب و ی
رئیــس كارگــروه آموزش هــای الکترونیکــی وزارت علــوم بــا 
ــت وی و همــکاری )هــاب شــیراز(  ــا مدیری اعــالم اینکــه ب
اولیــن پرتــال كاربــردی بــرای اســتفاده همــه دانشــگاهیان 
راه انــدازی شــده اســت، اضافــه كــرد: در ایــن پرتال عــالوه بر 
قــرار دادن نمونه هایــی از راهکارهــای اجــرای دروس عملــی 
ــه اجــرا شــده  ــرای دانشــگاه ها، چندیــن نمون و كارگاهــی ب
ــش از  ــات اجــرای آزمای ــن امکان از شــبیه ســازها و همچنی
راه دور بــرای گروه هــای علمــی مختلــف فنــی و مهندســی، 

ــوژی و غیــره فراهــم شده اســت. دام پزشــکی، فیزیول
ــناریوهای،  ــامل س ــر ش ــای فوق الذك ــزود: ارائه ه ــوی اف صف
ــی از  ــا تركیب ــی ب ــرای دروس عمل ــوزش ب ــازی آم پیاده س
ــه شــبیه  ــه اضاف ــی تشــریح دســتگاه ها ب ــای ویدئوی فیلم ه
ــه  ــی ب ــرای عمل ــن و اج ــرای تمری ــزاری ب ــازهای نرم اف س
همــراه امکانــات اتصــال از راه دور و كنتــرل از راه دور 

دســتگاه های آزمایشــگاهی فراهــم شده اســت.
هــدف  بــا  كــه  پورتــال  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
اشــتراک گذاری تجــارب دانشــگاه های مختلــف و همــکاری 
ــن و  ــت، متخصصی ــده اس ــاد ش ــگاهیان ایج ــتر دانش بیش
محصــوالت  نمونــه  می تواننــد  مختلــف  دانشــگاه های 
ــرار  ــال ق ــن پرت آزمایشــگاهی قابل اســتفاده خــود را روی ای
ــد. ــتفاده كنن ــا اس ــد از آن ه ــگاه ها بتوانن ــایر دانش ــا س داده ت

ــوم  ــی وزارت عل ــای الکترونیک ــروه آموزش ه ــس كارگ رئی
افــزود: همچنان كــه خــود هــر دانشــگاه می تواننــد از 
امکانــات فراهم شــده روی ایــن پرتــال بــرای آمــوزش 
ــا اخــذ  ــد اســت ب ــد، امی ــر دانشــجویان اســتفاده نماین بهت
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  دانشــگاه ها،  حمایت هــای 
ریاســت جمهوری و ســایر مراجــع ذی ربــط، بتــوان در 
ــال را  ــن پرت ــات ای ــداد آزمایشــگاه ها و امکان ــدت تع كوتاه م
در راســتای همــه رشــته های مرتبــط دانشــگاهی گســترش 

داد.
ــوری  ــورت حض ــه در ص ــوال ك ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــتفاده  ــال اس ــن پرت ــوان از ای ــم می ت ــا ه ــدن كالس ه ش
ــرده  ــی مصــوب ك ــه قانون ــزود: اول این ك ــر اف ــا خی ــرد ی ك
ــا  ــد از كرون ــی بع ــه حت ــر اینک ــی ب ــم مبن ــالغ كرده ای و اب
كل  از  درصــد  پنجــاه  تــا  می تواننــد  دانشــگاه ها  هــم 
دروس خــود را بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار كننــد، دوم 
این كــه در رشــته های دام پزشــکی و برخــی رشــته های 
دیگــر، نیــاز بــه كشــتن مــدام حیوانــات، بــرای ارائــه برخــی 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــود دارد ك ــا وج ــب و آموزش ه از مطال
ــار  ــدت آم ــوان به ش ــال می ت ــن پرت ــات ای ــی از امکان برخ
صدمــه زدن بــه موجــودات زنــده را كاهــش و درعین حــال 

ــرد. ــر ب ــوزش را باالت ــت آم كیفی
اســتفاده از پرتــال در حــال حاضــر بــرای همــه دانشــگاهیان 

ــت. رایگان اس

اخبار

تدوين نظام نامه آموزش الکترونیکی
)1403-1400( 

بــه اســتخضار مــي رســاند كــه فایــل نظــام نامــه آمــوزش 
الکترونیکــي بــه تصویــب وزارت علــوم، تحقیقــات و غنــاوري 

رســیده اســت.

اولین پرتال آزمايشگاه های مجازی ويژه 
دروس عملی راه اندازی شد

)مصاحبه خبری دكتر صفوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱(

ــری  ــر صفــوی )رئیــس انجمــن یادگی ــر ســیدعلی اكب دكت
الکترونیکــی ایــران( در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره 
ــازی و  ــگاه های مج ــال آزمایش ــن پرت ــدازی اولی ــه راه ان ب
ــی  ــرای اجــرای دروس عمل ــال ب ــن پرت ــزود: ای از راه دور اف
 https://vlab.hubshiraz.ir آدرس   بــه  كاربــردی  و 

ــدازی شــد. راه ان
وی ادامــه داد: یکــی از چالش هایــی كــه همچنــان در 
الکترونیکــی،  بســترهای  در  دانشــگاهی  دروس  اجــرای 
دانشــگاه ها بــا آن روبــرو بودنــد، بحــث اجــرای دروس 
قبــاًل  زمینــه  ایــن  در  اســت  آزمایشــگاهی  و  عملــی 
ــرای  ــی ب ــان راهکارهــای مختلف كارگاه هــای آموزشــی و بی
ــی الکترونیکــی  دانشــگاهیان توســط كارگــروه آمــوزش عال

بــود. ارائه شــده 



روش های پیشــرفته فیکس و حفظ و آماده ســازی   •
ــی: ــا منشــا اخالق ــی ب جســدهای اهدای

روش دكتر كومار  
روش دكتر فاوزی النادی  

ــا  ــود ی ــاد عب ــر عم ــی دكت ــاز جراح روش شبیه س  
همــان تهیــه اجســاد زنــده یعنــی افــزودن خصوصیاتــی بــه 
ــش نشــان  ــده واكن ــدن زن ــد ب ــه همانن ــی ك اجســاد اهدای

ــد. دهن
آمــوزش مهارت هــا در كلینیــک و بــر روی بیمــاران   

ــی واقع
ــا  ــات، روش ه ــش روی حیوان ــای آزمای ــه جایگزین ه موسس
و ابزارهــای جایگزیــن پیشــرفته و مدرنــی را كــه امــروزه در 
دانشــکده های مطــرح و معتبــر جهــان مــورد اســتفاده قــرار 
ــک  ــه تفکی ــگان هســتند ب ــال رای ــن ح ــد و در عی می گیرن
دروس بــرای رشــته های مختلــف علــوم پزشــکی پیشــنهاد 
ــود نرم افزارهــا  ــل ذكــر اســت كــه لینــک دانل ــد. قاب می كن

ــد. ــود می باش ــز موج نی
ــک  ــه لین ــا ب ــل شــیوه نامه لطف ــن كام ــه مت  جهــت مطالع

ــر مراجعــه فرماییــد. زی
https://elearning.msrt.ir/download/docs/
Animal-Method.pdf

صفــوی ادامــه داد: از طرفــی امکانــات آزمایشــگاهی در همــه 
ــگاه های  ــک آزمایش ــه كم ــت و ب ــان نیس ــگاه ها یکس دانش
مجــازی از راه دور، عدالــت و امــکان همــکاری گســترده تری 
ــه  ــود. هم ــم ش ــد فراه ــگاهیان می توان ــه دانش ــرای هم ب
امکانــات ایــن پرتــال در حــال حاضــر بــرای همــگان رایــگان 
ــازهای  ــای شبیه س ــد نمونه ه ــگاه ها می توانن ــوده و دانش ب
روی ایــن پرتــال را بــرای دانشــگاه های خــود دانلــود 
ــد  ــگاه ها می توانن ــی دانش ــد، از طرف ــتفاده كنن ــرده و اس ك
كارهــای مشــابهی را بــرای خــود و ســایرین انجــام دهنــد.

ــرای  ــی ب ــک و راهنمای ــه كم ــرد: هرگون ــد ك ــوی تاكی صف
ایجــاد كارهــای مشــابه و تکمیلــی از طــرف كارگــروه از نظــر 

علمــی و مشــورتی حمایــت خواهــد شــد.

شیوهنامه استفاده از جايگزينهای حیوانات 
در آموزش علوم پزشکی، دامپزشکی و ساير 

علوم زيستی

مؤسســه جایگزینهــای آزمایــش روی حیوانــات )دكتــر 
ــدم( ــنایی مق ــک روش رام

 ۳۰ طــی  در  كــه  معتبــر  آكادمیــک  مطالعــه  صدهــا 
ســال گذشــته صــورت گرفتــه، اثبــات كرده انــد كــه 
آمــوزش  در  حیوانــات  روی  آزمایــش  جایگزین هــای 
ــر اینکــه از نظــر اقتصــادی بســیار  ــوم زیســتی عــالوه ب عل
باصرفه تــر هســتند، از كیفیــت آموزشــی باالتــری نیــز 
ــدد  ــی متع ــیب های روان ــاد آس ــز از ایج ــد و نی برخوردارن
بــرای افــراد درگیــر در فرآینــد اســتفاده ابــزاری از حیوانــات 

زنــده در آزمایشــگاه پیشــگیری می كننــد.
بطوركلی جایگزین ها شامل:

ماننــد  پیشــرفته  تکنولــوژی  پایــه  بــر  ابزارهایــی   .
واقعیــت  سیســتم های  كامپیوتــری،  شبیه ســازهای 
تعاملــی آموزشــی  نرم افزارهــای  و  فیلم هــا  مجــازی، 

2.  روش های نوین و اخالقی مانند:
اســتفاده از اجســاد اهدایــی بــا منشــا اخالقــی   •
ــات  ــت صدم ــه عل ــه ب ــتداری ك ــات سرپرس )اجســاد حیوان
ــت ســن از  ــا كهول ــاری ی ــا بیم ــد تصــادف ی ــی مانن فیزیک

رفته انــد( بیــن 



چکیده:
ــی از  ــتفاده كاف ــرط اس ــه ش ــود ك ــی ش ــنیده م ــب ش اغل
ــی اســت  ــه فرهنگ ــه ب ــدرن توج ــاوری م ــتاوردهای فن دس
كــه در آن چنیــن »ابزارهایــی« )Wekzeug( تولیــد و توســعه 
می یابنــد. به طــور دقیق تــر، از نظــر مارتیــن هایدگــر، 
ــدان معناســت كــه بیــش از هــر چیــز، هــر یــک از  ایــن ب
ــورت  ــان ص ــیر از جه ــی پیش تفس ــا در نوع ــای م فعالیت ه
ــد و  ــت می كن ــا را هدای ــال م ــر و اعم ــه تفک ــرد ك می گی
تمــام هســتی مــا را احاطــه می كنــد. پدیدارشناســی 
هایدگــر بــه عنــوان رویکــردی مهــم در مطالعــات فرهنگــی-

اجتماعــی و تمدنــی، بــر ایــن نکتــه تأكیــد دارد كــه تمامــی 
مظاهــر تمــدن مــدرن در شــبکه ای ارجاعــی از اصطالحــات 
گنجانــده شــده اســت كــه شــکل موجــز آن همــواره بــرای 
»مخترعیــن« و صاحــب نظــران ایــن علــم وجــود دارد. ایــن 
ــیر  ــی تفس ــی از نوع ــود ناش ــه خ ــه نوب ــی ب ــام فرهنگ نظ
اســت كــه مبتنــی بــر تفســیر ذهنــی از جهــان مبتنــی بــر 
اندیشــه های متافیزیــک باســتان از یــک ســو و اندیشــه های 

دقیــق و خــاص فلســفه مــدرن از ســوی دیگــر اســت.
ــران  ــا بح ــه ب ــه در مواجه ــد ك ــد می كن ــه تأكی ــن مقال ای
از دســتاوردهای مــدرن  اســتفاده  چرایــی و چگونگــی 
)از جملــه فناوری هــای دیجیتــال(، اقــدام متناســب و 
ــترک  ــان« مش ــه »جه ــی ب ــاع اساس ــدون ارج ــنجیده ب س
ــه دســت می آینــد  زمینــه ای كــه ایــن دســتاوردها در آن ب
غیرممکــن اســت. ایــن جهــان از یــک كل متشــکل از اجزای 
ــه هــم پیوســته تشــکیل شــده  ــاً ب ــط و عمیق ــاً مرتب عمیق
اســت و بایــد بــه دنبــال راهــی مناســب )entsprechen( بــرای 
ــود. پوپولیســم  ــا چالش هــای)beansprechen(  آن ب مقابلــه ب
در تحلیــل ایــن دســتاوردها، كــه شــکلی از آن انتــزاع ایــن 
ــر  ــا را ب ــت، م ــناختی آنهاس ــتی ش ــه هس ــا از زمین ابزاره
ــه بعــد پیوســته  ــه »ابزارهــا« را ب ــن گون ــا ای آن مــی دارد ت
)هندســه( و محاســبات )ریاضیــات( تقلیــل دهیــم. در 
رویکــرد غلــط، پــس از ایــن تفکــر خشــن بــا كمــک نــگاه 
و عمــل ناشــی از ماهیــت مهندســی، فــرض بــر ایــن اســت 
كــه مــی تــوان آن هــا را بــا روش هــای تجربــی و محاســباتی 
اســتخراج و تولیــد كــرد و در برخــی مــوارد ادعــا می شــود 

ــند. ــی می باش ــخه اصل ــر از نس ــی كاملت ــه حت ك
ایــن یادداشــت دعوتــی پدیدارشناســانه بــرای درک ماهیــت 
»ابزارهــا« اســت كــه، بــه نقــل از مارتیــن هایدگــر، مبانــی 
هستی شــناختی دســتاوردهای فنــاوری را نشــان  و گواهــی 

می دهنــد.

ــه از  ــل مقال ــن كام ــه مت ــت مطالع ــت جه ــمند اس خواهش
طریــق وب ســایت انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران بــه 

ــدام فرماییــد.  ــر اق آدرس زی
https://elearningassociation.ir/wp-content/
uploads/۱2/2۰2۱/دو-فصلنامه-سیاست گذاری-فرهنگی-
pdf.و-اجتماعی-آموزش-عالی-ایران

مقاالت منتخب

ــریه  ــاالت نش ــده ای از مق ــی گزی ــه بررس ــش ب ــن بخ در ای
ــی و  ــت گذاری فرهنگ ــه سیاس ــروز، دو فصلنام ــگاه ام دانش
اجتماعــی آمــوزش عالــی ایــران در ســال ۱۴۰۰، خواهیــم 

پرداخــت.

شرایط امکان مواجهه هستی شناختی با فرهنگ و 
فناوری دیجیتال 

بر اساس ایده های مارتین هایدگر

احمدعلی حیدری
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

yahoo.de@aah1342



خواهشــمند اســت جهــت مطالعــه متــن كامــل مقالــه از 
طریــق وب ســایت انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران بــه 

آدرس زیــر اقــدام فرماییــد. 
https://elearningassociation.ir/wp-content/
uploads/12/2021/دو-فصلنامه-سیاستگذاری-
pdf.فرهنگی-و-اجتماعی-آموزش-عالی-ایران

امکان درک فرهنگی دانشگاه ها 
در ايران آينده

رضا ماحوزی
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

mahoozi.reza@gmail.com

چکیده:
ــانی  ــه انس ــدی از رابط ــوع جدی ــی ن ــه بررس ــه ب ــن مقال ای
ــه  ــه ای ك ــردازد، رابط ــده می پ ــمند آین ــاوری هوش ــا فن ب
ــی خــارج  انســان ها را از پیشــینیان هویــت كالســیک كنون
ــمند  ــای هوش ــر فناوری ه ــه تأثی ــا ب ــا، م ــد. در اینج می كن
ــات  ــر مؤسس ــارم ب ــی چه ــالب صنعت ــول انق ــده در ط آین
آمــوزش عالــی و سیســتم های آموزشــی و فناوری هــای 
ــه بســیار گســترده ای  ــم و در مــورد زمین ســخت می پردازی
بحــث خواهیــم كــرد كــه در آن انســان تکامل یافتــه آینــده، 
در همــان شــبکه، هویــت متفاوتــی دارد و بــه شــکلی 
دگرگــون كننــده عمــل می كنــد. بــرای ارائــه چنیــن 
ــده  ــگاه های آین ــه دانش ــت ك ــر داش ــد در نظ ــتی بای برداش
در نتیجــه تحــوالت تکنولوژیکــی آینــده از تمایــزات نهــادی 
ماننــد دولــت، مذهــب، اقتصــاد، جامعــه و دانشــگاه ها فاصله 
ــده هــم همینطــور اســت.  ــورد انســان آین ــد. در م می گیرن
مــا از انســانی صحبــت می كنیــم كــه آگاهانــه و ناخــودآگاه 
در یــک شــبکه بی پایــان روابــط ســایبری زندگــی می كنــد. 
ایــن انســان در چارچــوب یــک جامعــه ارتباطــی هوشــمند 
ــدارد.  ــق ن ــرزمینی تعل ــچ س ــه هی ــه ب ــد ك ــی می كن زندگ
ــت.  ــبکه اس ــود ش ــده خ ــی آین ــبکه ارتباط ــان در ش انس
شــبکه در اینجــا هویتــی مســتقل از انســان های ســازنده اش 
ــزرگ اســت  ــر و ب و فناوری هــا و داده هــای هوشــمند متکث
كــه خط مشــی و معنــا می ســازند. دانشــگاه های آینــده 
ــان  ــا میزب ــرد. آنه ــد ك ــت خواهن ــی فعالی ــن فضای در چنی
ــر خــالف  فعــاالن دانشــگاهی بــی خانمانــی هســتند كــه ب
انتظــار نمی تواننــد در محــدوده دانشــگاه ماننــد موضوعــات 
شهرســتان یــا ســایر موضوعــات و ارتباطــات جــاری عمــل 
كننــد. هیــچ هویــت ثابتــی در مــورد ایــن دانشــگاه وجــود 
نــدارد. دانشــگاه بــه جــای تاكیــد بــر هویــت متمایــز خــود، 
بایــد هویــت ســیال جهانــی را در دنیــای هوشــمند بشناســد 

و تعریــف كنــد.



»شــهروندی دیجیتــال« عبــارت اســت از: توانایــی مشــاركت 
در جامعــه آنالیــن. بــا ایــن حــال، آیــا بــه معنــای آن اســت 
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــتلزم اس ــهروندی، مس ــوم ش ــه مفه ك
اســت؟ نیــم قــرِن پیــش، جامعــه شــناس بریتانیایــی 
ــرد:  ــف ك ــه تعری ــن گون ــهروندی را ای ــال ش ــی اچ مارش ت
ــه سیاســی از  ــک جامع ــودن تمــام اعضــای ی »برخــوردار ب
ــی، از  ــی، اجتماع ــی، سیاس ــخص مدن ــوق مش ــی حق برخ
ــراث  ــی از می ــا بخش ــام ی ــورداری از تم ــق برخ ــه »ح جمل
اجتماعــی و همچنیــن برخــورداری از شــرایط زندگــی 
ــر  ــه معیارهــای حاكــم ب ــا توجــه ب ــک انســان متمــدن ب ی
ــاوری  ــروزه فن ــه ام ــت ك ــن اس ــا ای ــتدالل م ــه«. اس جامع
اطالعــات توانســته اســت در زندگــی متمــدن و معیارهــای 
متــداول جامعــه ایــاالت متحــده آمریــکا جایــگاه مطمئنــی 
كســب كنــد. بــه همیــن شــکل، آمــوزش و پــرورش، باعــث 
ــده  ــادی ش ــد اقتص ــش رش ــاالری و افزای ــردم س ــج م تروی
ــت  ــوردار اس ــوه برخ ــت بالق ــن ظرفی ــت از ای ــت. اینترن اس
كــه بــه طــور كلــی بــرای جامعــه مفیــد باشــد و عضویــت و 

ــد.  ــهیل كن ــه را تس ــراد درون جامع ــاركت اف مش

از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متخصصین و 
فعال در حوزه یادگیری الکترونیکی دعوت می گردد 

به انجمن یادگیری الکترونیکی ایران بپیوندند. 
جهت كسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه 

عضویت و مزایای آن به وب سایت انجمن به آدرس 
زیر مراجعه فرمایید:

/http://elearningassociation.ir

معرفي كتاب

شهروندی ديجیتال
اينترنت، جامعه و مشاركت

عکس كتاب

مولف:  كارن ماسبرگ، كارولین تولبرت، راما 
مک نل

مترجم:  الهام اكبری، زينت عبداللهی
سال انتشار: 1398

ناشر: دانشگاه امام صادق )ع(

توضیحات: 
ــای  ــا از زوای ــد ت ــالش دارن ــاب ت ــن كت ــندگان در ای نویس
مختلــف بــر نقــش اینترنــت و تأثیــر آن در جامعــه و 
چگونگــی بــه وجــود آمــدن »شــهروند دیجیتــال« بپردازنــد 
و نشــان دهنــد كــه از ایــن طریــق افــراد می تواننــد امــکان 
مشــاركت بیــش از پیــش خــود را در ســاختن جامعــه 
ــه جامعــه خــود كمــک كننــد. همچنیــن  افزایــش داده و ب
ــا از مزایــای اســتفاده  در ایــن كتــاب ســعی بــر آن بــوده ت
از اینترنــت و بــه وجــود آمــدن شــهروند دیجیتــال در 
ــاد و  ــت، اقتص ــوزش، سیاس ــد آم ــف مانن ــای مختل عرصه ه

ــود. ــت ش ــه صحب ــت آن در جامع ــر مثب تأثی



صفحه چینی و صفحه آرایی:

بهار منوچهری


