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گزارش برگزاری وبینار
« وبینار آموزش نرم افزار وان نوت»
مدرس:
دکتر آزاده سهرابی نژاد

رویدادهای آینده
هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
سعید شریفی رهنمو
دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی
دانشگاه بوعلی سینا

تاریخ برگزاری:
 6و  7بهمن  1400ساعت  18تا 19
آدرس وبینار:
https://eseminar.tv/wb49347

فیش های تان را کجا می نویسید؟
معمــول تریــن روش اســتفاده از نــرم افــزار ورد اســت،
یادداشــت هــای تــان را در یــک فایــل ورد مــی ریزیــد و
بعــد از یــک مدتــی بــا یــک کشــکول مواجــه مــی شــوید.
امــا علمــی تریــن روش اســتفاده از نــرم افزارهــای
تخصصــی فیــش نویســی اســت کــه در ایــن میــان نــرم
افــزار وان نــوت  OneNoteاز مجموعــه آفیــس را می¬توان
مشــهورترین و قدرتمندتریــن نــرم افــزار فیــش نویســی
بــرای پژوهشــگران و مدرســان در عصــر آمــوزش هــای
نویــن دانســت .در ایــن دوره بــه صــورت آنالیــن ،تضمینــی
و کاربــردی بــا اصلــی تریــن بخــش هــای ایــن نــرم افــزار
کاربــردی آشــنا مــی شــوید و بــاز هــم مثــل همیشــه،
دوره¬هــای مدرســه مجــازی رویــش تضمینــی اســت؛ اگــر
هــر شــرکت کننــده ای از فراینــد آمــوزش رضایــت نداشــته
باشــد کل هزینــه بازگردانــده مــی شــود.

یکــی از مهمتریــن رویدادهایــی کــه چنــد ســالي اســت
توســط دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار مــی شــود،
کنفرانــس وب پژوهــی اســت .ايــن كنفرانــس در 22-21
ارديبهشــت مــاه  1401برگــزار خواهــد شــد.
محورهای اصلی این کنفرانس عبارتند از:
یادگیری ماشین ،یادگیری عمیق در وب
•
تعامل انسان و رایانه
•
وب کاوی و تحلیل وب
•
وب معنایی
•
شبکه های اجتماعی
•
امنیت وب
•
رسانه و ارتباط شناسی وب
•
وب و جامعه
•
بازیابی اطالعات
•
اقتصاد ،درآمدزایی و بازارهای برخط
•

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال مقاالت كامل  6 :اسفند 1400
•
مهلت ثبت نام 7 :ارديبهشت 1401
•
تاریخ برگزاری کنفرانس 21/02/1402 :و
•
22/02/1402
محل برگزاری کنفرانس :دانشگاه علم و فرهنگ
دبیرخانه کنفرانس :دانشگاه علم و فرهنگ
کد اختصاصی ۰۲۲۲۰-۹۵۱۴۴ :ISC
تلفن دبیرخانه)09917214673( 021-44252070 :
پاسخگویی :ساعت  8تا 16
Telegram:@webresearch
ایمیلicwr@usc.ac.ir, iranwebconf@gmail.com :
وبگاه کنفرانسiranwebconf.ir :

رویدادهای آینده
پانزدهمین کنفرانس ملی
و نهمین کنفرانس بین المللی
یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران

پانزدهمیــن كنفرانــس يادگيــري و یاددهــی الكترونيكــي بــا
هــدف ترويــج و توســعه يادگيــري و یاددهــی الكترونيكي در
نهادهــاي آموزشــي ،فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای
عرضــه یافتههــای پژوهشــی متخصصــان در حــوزه آمــوزش
بــاز و از دور و بهــره گيــري از آخريــن دســتاوردهاي علمــي
و آموزشــی و پژوهشــي درايــران برگــزار مــی شــود .تاکنــون
چهــارده دوره کنفرانــس در دانشــگاه هــای ســطح بــاال
کشــور برگــزار شــده اســت کــه بــه شــرح زیــر مــی باشــند.
نخستین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی:
•
دانشگاه زنجان (آذر )۱۳۸۵
دومین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی:
•
دانشگاه سیستان و بلوچستان (آذر )۱۳۸۶
سومین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی:
•
دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی (دی )۱۳۸۷
چهارمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین
•
المللی یادگیری وآموزش الکترونیکی :دانشگاه علم و صنعت
ایران (آذر )۱۳۸۸
پنجمین کنفرانس ملّی و دومین کنفرانس بین
•
المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی :دانشگاه صنعتی
امیرکبیر (آذر )۱۳۸۹
ششمین کنفرانس ملّی و سومین کنفرانس بین
•
المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی :دانشگاه تهران
(بهمن )۱۳۹۰
ّ
هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین
•
المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی :دانشگاه شیراز (بهمن
)۱۳۹۱
هشتمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی :پژوهشگاه
•
علوم و فناوری اطالعات ایران (بهمن )۱۳۹۲
نهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی :دانشگاه
•
خوارزمی (اسفند )۱۳۹۳
دهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی :دانشکده
•
علمی کاربردی پست و مخابرات و وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات (اسفند )۱۳۹۴
یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی :دانشگاه
•
پیام نور (بهمن )۱۳۹۵
دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی :دانشگاه
•
تهران (بهمن )۱۳۹۶
سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین
•
المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی :دانشگاه صنعتی
خواجه نصیر الدین طوسی (اسفند )۱۳۹۷
چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس
•
بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی :موسسه آموزش
عالی الکترونیکی مهر البرز (اسفند )۱۳۹۹

درســال تحصيلــي  ۱۴۰۰ -۱۴۰۱بــا توجــه بــه شــيوع
بيمــاري كوويــد  ۱۹دركشــور و توســعه آمــوزش مجــازي
در دانشــگاه هــا و نهادهــاي آموزشــی ،دانشــگاه کردســتان
ميزبــان پانزدهميــن كنفرانــس ملــی و نهمیــن کنفرانــس
بیــن المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی باشــد.

معرفي كتاب
آموزش از راه دور ،راهنمای آموزش
آنالین برای مدرسان دانشگاه
سعید شریفی رهنمو
دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی
دانشگاه بوعلی سینا

نویســندگان :داگالس فیشــر ،جــان هتــی ،نانســی فــری،
جــان آلمــارود
مترجم :نوگل روحانی
ناشر :هوش ناب
سال انتشار۱۴۰۰ – ۲۰۲۰ :
بــه تازگــی کتابــی بــا عنوان«آمــوزش از راه دور» منتشــر
شــده اســت کــه بــه موضــوع تدریــس آنالیــن و در محیــط
مجــازی میپــردازد .کتــاب اصلــی در ســال  ۲۰۲۰و در
میانــه بحــران پاندمــی کرونــا بــه چــاپ رســیده اســت و
مولفــان تــاش کردهانــد بــا گــردآوری تجربیــات مدرســان
دانشــگاهها در رشــتههای مختلــف ،و آمیختــن ایــن
تجــارب بــا آخریــن نتایــج تحقیقــات در حــوزه روانشناســی
یادگیــری و آمــوزش ،راهکارهــای عملــی و کاربــردی بــرای
آمــوزش و یادگیــری در محیــط مجــازی ارائــه نماینــد.
کتــاب ،اصــول طراحــی درس ،طراحی فعالیتهای آموزشــی
و تکالیــف درســی ،مدیریــت کالس آنالیــن و نحــوه تعامــل و
ارتبــاط بــا دانشــجویان را بــا رویکــردی کامــا کاربــردی و بر
مبنــای پژوهشهــای جدیــد در حــوزه آمــوزش و یادگیــری
مطــرح مــی کنــد .وجــود کاربرگهــا و جداولــی کــه نیــاز
بــه تکمیــل دارنــد ،بــه اســاتید و مدرســان کمــک میکنــد
کــه مطالــب مطالعــه شــده را بــا شــرایط واقعــی درس خــود
تطبیــق داده و آن را عمــا تمریــن نماینــد.

تجربیــات واقعــی مدرســان در رشــتههای مختلــف از
مهندســی و علــوم گرفتــه تــا جامعهشناســی و حقــوق
و حســابداری ،پهنــه بســیار گســتردهای از حوزههــای
مختلــف علمــی را در بــر میگیــرد و بــه مدرســان کمــک
میکنــد اصــول و راهکارهــای بیــان شــده در کتــاب را در
رشــتههایی بــا ماهیتهــای کامــا متفــاوت پیــاده ســازی
کننــد .نکتــه جالــب توجــه در مــورد کتــاب ایــن اســت کــه
گرچــه تمرکــز اصلــی آن بــر آمــوزش آنالیــن و یادگیــری
مجــازی اســت ولــی بــه اســتناد نویســندگان ،تدریــس و
یادگیــری چــه در محیــط مجــازی و چــه حضــوری از اصــول
و رویههــای یکســانی پیــروی میکننــد بنابرایــن مطالــب
کلــی ایــن کتــاب چــه در حــوزه روشهــای طراحــی درس،
نوشــتن ســیالبس ،هــدف نویســی ،طراحــی تکالیــف و … و
چــه در زمینــه نحــوه تعامــل بــا همــکاران و دانشــجویان و
مدیریــت کالس درس ،همگــی قابــل اقتبــاس و پیادهســازی
هــم در کالسهــای مجــازی و هــم حضــوری اســت.
نویســندگان ایــن کتــاب ،از جملــه داگالس فیشــر ،نانســی
فــری ،جــان آلمــارود و جــان هتــی ،همگــی از چهرههــای
علمــی بســیار مطــرح در زمینــه روانشناســی یادگیــری بــه
شــمار میرونــد و آثــار تحقیقــی و تالیفــی زیــاد و معتبــری
در ایــن حــوزه دارنــد .بــه ویــژه آثــار جــان هتــی بــا رویکــرد
آموزشــی «یادگیــری مشــهود» پیــش از ایــن ترجمــه شــده
و در ایــران شــناخته شــده اســت.

فهرست موضوعی کتاب عبارت است از:
فصل اول :نخستین هفته کالس
مدیریت کالس درس مجازی
وضع مقررات و هنجارها
مقررات کالس های آنالین همزمان
طراحی صفحه دروس
برگزاری نخستین کالس آنالین
شناخت عالیق دانشجویان
فصل دوم :ارتباط استاد -دانشجو
ویژگی های رابطه استاد -دانشجو
اهمیت ارتباط دانشجویان با یکدیگر
کالس درس تبعیض آمیز
برقراری ارتباط با دانشجویان دور افتاده
فصل سوم :اعتبار استاد
اعتماد
صالحیت
پویایی
دسترس پذیری

فصل چهارم :وضوح استاد
استانداردها و صالحیتها
ایجاد جریان یادگیری ،برنامه ریزی برای کالس
تعیین اهداف یادگیری
شناسایی معیارهای موفقیت
فصل پنجم :طراحی تکالیف موثر
مهیا کردن شرایط برای درگیر شدن و یادگیری
انتخاب ابزار بر اساس کارکرد و شرایط
طراحی تکالیف درگیر کننده
طراحی برنامه زمانی کالس
فصل ششم :طراحی تجارب یادگیری
الگوسازی
مشارکت کردن
کوچینگ (هدایت) و تسهیل گری
تمرین کردن
فصل هفتم :بازخورد ،ارزشیابی و نمره دهی
بازخورد به دانشجویان
پیوندهای عاطفی -اجتماعی بازخورد
بازخورد از راه دور
ارزشیابی تکوینی (مستمر)
ارزشیابی تراکمی (پایانی)
نمره دهی صالحیت محور
فصــل هشــتم :آمــوزش زاز راه دور تبدیــل بحــران بــه
فرصــت
استاد از آموخته های بجران برای بهبود دانشگاه ها
بهبود یادگیری برای دانشجویان
بهبود یادگیری برای استادان

برخی از مصوبات هیأت مدیره انجمن یادگیری
الکترونیکی ایران (یادا)
از ابتدای سال  1400تا پایان آبانماه 1400
مقــرر گردیــد در جلســات هیــأت مدیــره اعضــای

علیالبــدل بتواننــد در جلســات شــرکت کننــد .عــاوه بــر
اعضــای هیــأت مدیــره و علیالبــدل ،رؤســای کمیتههــا
و اعضــای هیــات مؤســس میتواننــد در جلســات هیــأت
مدیــره شــرکت کننــد .ســایر اعضــا بــا هماهنگــی رئیــس
کمیتههــا میتواننــد شــرکت کننــد .طبیعــی اســت کــه
رأی گیریهــا بــا حضــور اعضــای اصلــی هیــأت مدیــره
انجــام میشــود.
در خصــوص کمیتههــای انجمــن و مســئولین آنهــا

تصمیماتــی اتخــاذ گردیــد.
در خصــوص فرآینــد ارزیابــی فعالیتهــای

آموزشهــای الکترونیکــی دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش
عالــی توســط انجمــن یــادا ،مصــوب شــد هزینههــای
مربــوط بــه ارزیابــی فعالیتهــای یادگیــری الکترونیکــی
مراکــز آمــوزش عالــی آزاد ،بــه ماننــد هزینــه دانشــگاهها
در نظــر گرفتــه شــود.
سیاســتها و برنامههــای عملیاتــی انجمــن یــادا

در ســه ســال آینــده در جلســات متعــدد مطــرح و بررســی
گردیــد .در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه فــرم ارزشــیابی
انجمنهــا ،برنامــه راهبــردی ســه ســاله انجمــن یادگیــری
الکترونیکــی (یــادا) تنظیــم و نهایــی گردیــد.
آیین نامه داخلی انجمن تهیه و تصویب شد.


برنامه راهبردی انجمن یادگیری الکترونیکی
ایران (یادا)

انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران (یــادا) در تــاش
اســت کــه بــا ایجــاد وحــدت رویــه در حــوزه یادگیــری
الکترونیکــی و ایجــاد همگرایــی و همافزایــی مناســب در
تصمیــم و اجــرا ،زمینــه همکاریهــای بیــن رشــتهای را
ایجــاد نمایــد و بــه عنــوان دیدهبــان ایــن حــوزه علمــی
و بــا بهرهگیــری از ظرفیــت تخصصــی کشــور در جهــت
ارتقــای کمــی و کیفــی ایــن حــوزه گام بــردارد .یکــی از
عناصــر اصلــی بــرای همــگام شــدن بــا اهــداف ســازمانی،
کشــوری و جهانــی در پیادهســازی و توســعه یادگیــری
قــرن  ،21تنظیــم برنامــهای راهبــردی بــر اســاس پیــش
گرفتــن منشــی خردمندانــه و هوشــمندانه در بهکارگیــری
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و توســعه آن در آمــوزش
اســت کــه بتوانــد در ایــن مســیر یاریمــان نمایــد .در
ایــن راســتا ،انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران برنامــه
راهبــردی خــود را بــا پیــروی از اســناد باالدســتی ارائــه
نمــوده اســت و بــه تدویــن بازنگــری سیاســتها و
برنامههــای عملیاتــی انجمــن یــادا در ســه ســال آینــده و
ســپس تصویــب آن اقــدام نمــوده اســت .شــرح ایــن برنامــه
را در ادامــه مشــاهده مینماییــد.

آییننامه عضویت در انجمن یادگیری
الکترونیکی ایران (یادا)
در اجــرای فصــل ســوم اساســنامة انجمــن یادگیــری
الکترونیکــی ایــران (یــادا) و بــا هــدف گســترش فعالیتهای
انجمــن و شــفافکردن تعهــدات و امتیــازات اعضــای انجمن
آییننامــه عضویــت در انجمــن یادگیــری الکترونیکــی
ایــران (یــادا( بــه شــرح زیــر تدویــن گردیــد:

ماده  :1اختصارها

بــرای رعایــت اختصــار ،مــوارد زیــر در ایــن آییــن نامــه
رعایــت مــی شــود:
الــف .انجمــن :منظــور انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران
(یــادا) اســت.
ب .هیئت مدیره :منظور هیئت مدیره انجمن است.
ج .کمیتــه :منظــور کمیتــه پذیــرش و روابــط عمومــی
انجمــن اســت.

ماده  :2عضویت

عضویت در انجمن شامل دو دسته اصلی است:
الف .عضویت حقیقی :برای اشخاص حقیقی
ب .عضویت حقوقی :برای اشخاص حقوقی (موسساتی)

ماده  :3عضویت حقیقی

عضویــت حقیقــی در انجمــن شــامل چهــار دســته زیــر
اســت:
الــف .اعضــای پیوســته :منظــور آن دســته از اعضــای
حقیقــی اســت کــه حــق حضــور در مجمــع عمومــی
رای گیــری هــای
انجمــن ،شــرکت در
مجمــع و نیــز حــق نامــزد شــدن بــرای عضویــت در هیئــت
مدیــره انجمــن را دارا هســتند.
اعضــای هیئــت موســس انجمــن و همــه افــرادی کــه دارای
مــدرک کارشناســی ارشــد یــا دکتــری در یکــی از رشــته
مــی تواننــد بــه عضویت پیوســته
هــای ذیــل باشــند،
انجمــن درآینــد:
الف .مهندسی فناوری اطالعات
ب .مهندسی رایانه
ج .برنامه ریزی درسی
د .تحقیقات و ارزشیابی آموزشی
ه .روان شناسی تربیتی
و .مدیریت فناوری اطالعات
ز .فناوری (تکنولوژی) آموزشی
ح .مهندسی برق
ط .مدیریت آموزشی
ی .تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
ک .برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی
ل .آمار و برنامه ریزی

م .علم اطالعات و دانش شناسی
ن .زبان شناسی
س .زبان و ادبیات خارجی
ع .زبان و ادبیات فارسی
ف .رشــته هــای مرتبــط بــا اموزشــی (آمــوزش پرســتاری،
آمــوزش بهداشــت ،آمــوزش کارکنــان و ســایر مــوارد مشــابه)
تبصــره  :1دانــش آموختــگان ســایر رشــته هــا نیــز
براســاس شــاخص هــای زیــر و بررســی ســوابق علمــی و
تجربــی آنــان در کمیتــه ،مــکان عضویــت پیوســته را دارا
هســتند:
الــف .دســت کــم بــه مــدت یــک ســال دارای فعالیــت
تخصصــی یــا حرفــه ای در زمینــه یادگیــری الکترونیکی
باشــند( .شــامل مدرســان و مدیــران حــوزه آمــوزش
الکترونیکــی ،دانشــجویان دوره هــای الکترونیکــی،
برنامــه ریــزان آموزشــی بــرای دوره هــای الکترونیکــی و
ســایر مــوارد مشــابه)
ب .دســت کــم بــه مــدت یــک ســال دارای تجربــه
تخصصــی یــا حرفــه ای در زمینــه یاددهــی و یادگیــری
و عالقــه منــد بــه یادگیــری الکترونیکی باشــند (شــامل:
اعضــای هیئــت علمــی ،معلمــان و ســایر مــوارد مشــابه)
ب .اعضــای وابســته :منظــور آن دســته از اعضــای
انجمــن اســت کــه دارای مــدرک حداقــل کارشناســی
بــوده و یکــی از شــرایط ذکــر شــده در بنــد «الــف» دا
داشــته باشــند.
تبصــره  :2بنــا بــه تصویــب کمیتــه و تصویــب هیئــت
مدیــره ،اعضــای شــاخص وابســته مــی تواننــد بــه عضویــت
پیوســته انجمــن درآینــد.
ج .اعضــای دانشــجویی :منظــور آن دســته از اعضــای
حقیقــی انجمــن اســت کــه در یکــی از دانشــگاه
هــا ،موسســات آمــوزش عالــی یــا پژوهشــگاه هــا بــه
تحصیــل اشــتغال دارنــد و عالقــه منــد بــه مباحــث
یادگیــری الکترونیکــی هســتند.
د .اعضــای افتخــاری :منظــور هــر یــک از افــرادی اســت
کــه مقــام علمــی آنــان در زمینــه هــای یادگیــری
الکترونیکــی حائــز اهمیــت بــوده ،یــا در پیشــبرد
اهــداف انجمــن کمــک هــای ارزنــده ای کــرده باشــند.
تبصــره  :3اعطــای عضویــت افتخــاری بــه افــراد بنــا بــه
بررســی و تصویــب ســوابق علمــی و فعالیــت هــای اجرایــی
متقاضــی در هیئــت مدیــره اســت.
ه .اعضــای مــادام العمــر :اعضایــی کــه بــه مــدت 15
ســال پیاپــی در عضویــت انجمــن باشــند و بهطــور
منظــم حــق عضویــت ســاالنه را پرداخــت کننــد
بهعنــوان عضــو تمامعمــر شــناخته میشــوند.

تبصــره  :4اعضــای پیوســته انجمــن بــا پیشــپرداخت
حــق عضویــت ســالیانه بــرای ده ســال مشــمول عضویــت
تمامعمــر میشــوند.
تبصــره  :5اعضــای هیئــت مؤســس انجمــن بهعنــوان عضــو
تمــام عمــر لحــاظ میشــوند.

ماده  :4عضویت حقوقی

عضویــت حقوقــی در انجمــن شــامل نهــاد و موسســه هایــی
اســت کــه موضــوع فعالیــت آن هــا بــه یکــی از حــوزه هــای
آموزشــی ،پژوهشــی ،فناورانــه و خدماتــی در زمینــه هــای
فعالیــت انجمــن مرتبــط باشــد.
تبصــره  :1تشــخیص ارتبــاط فعالیــت متقاضیــان عضویــت
حقوقــی بــر عهــده کمیتــه اســت.
تبصــره  :2براســاس میــزان فعالیــت و همــکاری بــا انجمن،
اعضــای حقوقــی بــه ســه دســته زیــر تقســیم می شــوند:
الف .اعضای حقوقی عادی (سیمین)
ب .اعضای حقوقی ممتاز (زرین)
ج .اعضای حقوقی برجسته (بلورین)
د .اعضای حقوقی مادام العمر

ماده  :6امتیازهای عضویت

مزایــا و امتیازهــای عضویــت در انجمــن بــرای اعضــای حقیقی
و حقوقــی بــه ترتیــب بــه شــرح جــدول هــای  2و  3اســت.
جدول  :2امتیازها و مزایای عضویت حقیقی

جدول  :3امتیازها و مزایای عضویت حقوقی

ماده  :5حق عضویت

هــر یــک از اعضــای انجمــن موظفنــد ســالیانه مبلغــی را بــه
نــام «حــق عضویــت» بــه حســاب انجمــن پرداخــت کننــد.
ایــن مبلــغ بــرای انــواع عضویــت هــا بــه شــرح جــدول 1
اســت:
جدول  :1مبالغ حق عضویت سالیانه انجمن
( برای سال )1400

ماده  :7فرایند عضویت

تبصــره  :1مبالــغ عضویــت بــا تصویــب مجمــع عمومــی
انجمــن بــه طــور ســالیانه مــی توانــد تغییــر کنــد.
تبصــره  :2عضویــت هــر یــک از اعضــا ،از زمــان پرداخــت
حــق عضویــت تــا یــک ســال پــس از آن اعتبــار دارد.
تبصــره  :3مبالــغ عضویــت بــا تصویــب مجمــع عمومــی
انجمــن بــه طــور ســالیانه مــی توانــد تغییــر کنــد.
تبصــره  :2عضویــت هــر یــک از اعضــا ،از زمــان پرداخــت
حــق عضویــت تــا یــک ســال پــس از آن اعتبــار دارد.

بــه منظــور عضــو شــدن متقاضــی ،فراینــد زیــر صــورت مــی
پذیــرد:
الــف .متقاضــی براســاس نــوع تقاضــای خــود یکــی از کاربرگــه
هــای «درخواســت عضویــت حقیقــی» (پیوســت  )1یــا
«درخواســت عضویــت حقوقــی» (پیوســت  )2را تکمیــل و
بــه همــراه مــدارک و مســتندات الزم بــه دبیرخانــه انجمــن
ارســال مــی کنــد( .ترجیحــاً از طریــق شــبکه الکترونیکــی)
ب .کمیتــه ،مــدارک را بررســی و دربــاره پذیــرش عضویــت و
نــوع عضویــت متقاضــی تصمیــم گیــری میکنــد.
ج .در صــورت پذیــرش عضویــت ،نامــه پذیــرش کمیتــه بــه
همــراه کارت عضویــت بــرای متقاضــی صــادر مــی شــود.
تبصــره  :1عضویــت همــه اعضــا (بــه جــز اعضــای
افتخــاری) در انجمــن ســالیانه اســت.

ماده  :8اختتام عضویت

عضویــت در انجمــن در یکــی از مــوارد زیــر و بنــا بــه تاییــد
کمیتــه و تصویــب هیئــت مدیــره بــه پایــان مــی رســد:
الف .استعفای کتبی عضو
ب .عــدم پرداخــت حــق عضویــت ســالیانه (پــس از دو بــار
اعــام هشــدار بــه فاصلــه یــک و دو مــاه)
ج .عــدم رعایــت مقــررات انجمــن از ســوی عضــو ( بــه
تشــخیص کمیتــه و تاییــد هیئــت مدیــره)

ماده  :9تصویب و اجرا

ایــن آییــن نامــه مشــتمل بــر یــک مقدمــه ،نــه مــاده و ده
تبصــره در تاریــخ  1391/1/30تدویــن و ســپس در تاریــخ
 1394/7/20در هیئــت مدیــره انجمــن اصــاح و در تاریــخ
 1394/12/5بــه تصویــب مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه
انجمــن رســید.
 آخریــن اصــاح در تاریــخ  1399/12/14انجــام و بــهتصویــب هیــأت مدیــره رســیده اســت.

معرفی نرم افزار
مهندس سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطالعات

https://blog.faradars.org/
نرم افزار ادوبی کانکت ()Adobe Connect
 ، Adobe Connectیــک نــرم افــزار کاربــردی اســت
کــه بــه واســطه آن امــکان ارائــه آمــوزش دیجیتــال ،وبینــار
و تجربــه همــکاری بــه صــورت مجــازی وجــود دارد .در
حقیقــت ،ســرویس ادوبــی کانکــت بــه گونــهای طراحــی
شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آن راهــی آســان و امــن
بــرای میزبانــی ،ســازماندهی و شــرکت در جلســات و
رویدادهــای آنالیــن بــه وجــود میآیــد .ادوبــی کانکــت
بــه عنــوان یــک ابــزار مشــارکتی مطلــوب بــرای تمــام
ســازمانها محســوب میشــود کــه بــرای اشــتراکگذاری
مجــازی اطالعــات ،ویدیــو ،صــدا ،تصاویــر ،چــت و اســناد
بــه کار گرفتــه میشــود.

 Adobe Connectچه مزایایی دارد؟

برخــی از مزیتهــای نــرم افــزار ادوبــی کانکــت فهرســت
شــدهاند:
ســهولت اســتفاده  :افــراد میتواننــد بــدون نیــاز بــه
	
دانلــود اپلیکیشــن ،از ادوبــی کانکــت اســتفاده کننــد .چــرا
کــه ایــن ســرویس نیــز تحــت وب اســت و مرورگرهــای رایج
کنونــی ماننــد فایرفاکــس ،کــروم Edge ،Safari ،و اکثــر
مرورگرهــای دیگــر از آن پشــتیبانی میکننــد.
رابــط کاربــری ســاده و قابــل درک :در نســخه
	
 ۱۰ادوبــی کانکــت عناصــر طراحــی نوآورانههــای
ارائــه شــدهاند کــه بــه طــور قابــل توجهــی بــرای
شــرکتکنندگان خوشــایند هســتند .از ســوی دیگــر ،بــا
توجــه بــه اینکــه امــکان اســتفاده از ادوبــی کانکــت در
مرورگــر بــه صــورت فعــال وجــود دارد ،ســرعت تعامــل در
مقایســه بــا محصــوالت رقابتــی بــه طــور چشــمگیری بهبود
مییابــد .در ادوبــی کانکــت میتــوان از نظرســنجیها،
جلســات پرســش و پاســخ ،کادرهــای گفتگــو ،رایگیــری
و بســیاری از گزینههــای اضافــی دیگــر اســتفاده کــرد .بــا
وجــود چنیــن امکاناتــی در ایــن نــرم افــزار ،ایــن اطمینــان

حاصــل میشــود کــه ارتبــاط و مشــارکتها بــه طــور
دقیــق انجــام شــوند.
دریافــت ویدیــو بــا کیفیــت بــاال :ادوبــی کانکــت
	
بــه گونــهای طراحــی شــده اســت کــه در آن امــکان بــه
اشــتراکگذاری ویدیوهــای بــا کیفیــت از طریــق مرورگــر
وجــود دارد .بــه عــاوه ،میتــوان کیفیــت ویدیــو را بــه
دلخــواه از کــم تــا  720pتنظیــم کــرد .در صورتــی کــه
برگــزاری کالس آنالیــن  ،جلســات کاری و ســایر مــوارد
دیگــر بــه نســبت تصویــر ( )Aspect Ratioمتفاوتــی
نیــاز داشــته باشــد ،میتــوان نســبت تصویــر را از حالــت
اســتاندارد  ۴:۳بــه حالــت صفحــه عریــض  ۱۶:۹تغییــر داد.
عــدم نیــاز بــه پرداخــت هزینــه در نســخه آزمایشــی
	
نــرم افــزار :بــه منظــور آشــنایی بیشتــر بــا عملکــرد ادوبــی
کانکــت در زمینــه برگــزاری کالس آنالیــن و جلســات،
میتــوان ایــن نــرم افــزار را بــه مــدت  ۳۰روز بــه صــورت
آزمایشــی و رایــگان اســتفاده کــرد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه ثبتنــام بــرای ایــن بســتر فرآینــد ســاده و معمولــی
دارد .در حقیقــت ،ثبتنــام ادوبــی کانکــت از طریــق وارد
کــردن نــام و نامخانوادگــی ،نــام ســازمان ،آدرس ایمیــل
و اطالعــات ارتباطــی انجــام میشــود .در نهایــت ،پــس از
تاییــد شــرایط اســتفاده از نــرم افــزار ،یــک ایمیــل حــاوی
لینــک فعالســازی بــرای افــراد ارســال میشــود.

معایب ادوبی کانکت چه هستند؟
برخــی از کاســتیهای نــرم افــزار ادوبــی کانکــت شــرح
داده شــدهاند:
نیــاز بــه حســاب کاربــری در  : Adobeامــکان
	
دعــوت کاربرانــی را کــه عضــو  Adobeنیســتند درون
پلتفــرم وجــود نــدارد.
عــدم پشــتیبانی از گفتگــوی شــخصی :نــرم افــزار
	
ادوبــی کانکــت از چــت شــخصی پشــتیبانی نمیکنــد و
بدیــن منظــور بایــد از یــک برنامــه پیــام رســان هــم در
کنــار آن اســتفاده کــرد.
راهنمای استفاده از نرم افزار ادوبی کانکت
بــرای اســتفاده از ادوبــی کانکــت دو رویکــرد قابــل اســتفاده
اســت .در رویکــرد اول ،امــکان حضــور در جلسـههای آنالین
بــا اســتفاده از مرورگــر وجــود دارد .بــه طــوری کــه در ایــن
روش نیــازی بــه نصــب اپلیکیشــن ادوبــی کانکــت نخواهــد
بــود .البتــه بایــد توجــه کــرد کــه در طــول برگــزاری
کالس آنالیــن و جلســات مجــازی از طریــق مرورگــر،
گاهــی ممکــن اســت اتصــال بــه ادوبــی کانکــت و رویــداد
مربوطــه قطــع شــود .بنابرایــن ،بهتــر اســت بــا نصــب نــرم
افــزار ادوبــی کانکــت ،از خطاهــای و چالشهــای احتمالــی
جلوگیــری بــه عمــل آورد.

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/

صفحه چینی و صفحه آرایی:

بهار منوچهری

