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مریم طایفه محمودی

کالم سردبیر
هم دوش و هم زبان، رحکت بـه سوی نور    آغاز سال نو، با شادی و رسور          

ل شکفتن استـ       رد زنگ دمرهس، بیداری من استـ    آغاز دمرهس، فص
    رد دل دارم امید، رب لب دارم ایپم        هم شارگدی ردود؛ هم شارگدی ردود

  
                      

مهرمــاه همیشــه یــادآور خاطــرات خــوب مدرســه و دانشــگاه، یافتــن دوســتان 

جدیــد و ارتقــاء دانــش و مهــارت هــاي نوســت. در ایــن دوران مجــازي نیــز این 

امــور شــکلي دیگــر بــه خــود گرفتــه اســت و نــوع تعامــات و مهارتهــاي مــورد 

نیــاز تغییــر یافتــه انــد. امیــد كــه مشــعل یادگیــري و خدمــت بــه خلــق در دل 

تمامــي مردمــان ایــن مرز و بوم همیشــه روشــن باشــد. ســال تحصیلــي جدید را 

خدمــت تمامــي جوینــدگان علــم و دانــش تبریــك مــي گوییــم. در ایــن شــماره 

از خبرنامــه بــه ارائــه اخبــاري در خصــوص برگــزاري وبینارهــا، رویدادهــا، اخبار، 

مقــاالت برگزیــده و معرفــي كتاب در حــوزه یادگیــري الکترونیکي مــي پردازیم.  
ــز  ــي و نی ــي و تخصص ــر علم ــن از منظ ــاي انجم ــاء فعالیت ه ــتاي ارتق در راس

ارتقــاء بینــش و دانــش مخاطبــان در خصــوص تحــوالت و رویدادهــاي حــوزه 

یادگیــري الکترونیکــي، اســتدعا داریــم بــا در اختیار گذاشــتن محتواي مناســب 

و  ارســال نظــرات و بازخوردهــای ســازنده خــود مــا را در ارتقاء اهــداف خبرنامه 

ــه  ــق رایانام ــما از طری ــکات ش ــب و ن ــت مطال ــر دریاف ــد. منتظ ــاري فرماین ی

ــه  ــي ب ــت دسترس ــتیم،. جه yadanewsletter@gmail.com هس

ــن،  ــه انجم ــش خبرنام ــه بخ ــد ب ــز مي توانی ــه نی ــي خبرنام ــماره هاي قبل ش

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



 رویدادهای آینده

هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
سعيد شريفی رهنمو

دانشجوی دكتری مطالعات برنامه درسی 
دانشگاه بوعلی سينا

ــت  ــالي اس ــد س ــه چن ــی ك ــن رویدادهای ــی از مهمتری یک
توســط دانشــگاه علــم و فرهنــگ برگــزار مــی شــود، 
ــس در 22-21  ــن كنفران ــی اســت. ای ــس وب پژوه كنفران

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاه 1401 برگ ــت م اردیبهش

محورهای اصلی اين كنفرانس عبارتند از:
یادگیری ماشین، یادگیری عمیق در وب   •

تعامل انسان و رایانه  •
وب كاوی و تحلیل وب  •

وب معنایی  •
شبکه های اجتماعی  •

امنیت وب  •
رسانه و ارتباط شناسی وب  •

وب و جامعه  •
بازیابی اطاعات  •

اقتصاد، درآمدزایی و بازارهای برخط  •

  گزارش برگزاری وبینار  

» وبینار آموزش نرم افزار وان نوت«
مدرس:  

دكتر آزاده سهرابی نژاد

تاریخ برگزاری: 
6 و 7 بهمن 1400 ساعت 18 تا 19

آدرس وبینار: 
https://eseminar.tv/wb49347

فيش های تان را كجا می نويسيد؟

ــت،  ــزار ورد اس ــرم اف ــتفاده از ن ــن روش اس ــول تری معم
ــد و  ــل ورد مــی ریزی ــك فای ــان را در ی یادداشــت هــای ت
ــی شــوید. ــك كشــکول مواجــه م ــا ی ــی ب ــك مدت ــد از ی بع

افزارهــای  نــرم  از  اســتفاده  روش  تریــن  علمــی  امــا 
ــرم  ــان ن ــن می ــه در ای ــش نویســی اســت ك تخصصــی فی
افــزار وان نــوت OneNote از مجموعــه آفیــس را می¬توان 
ــی  ــش نویس ــزار فی ــرم اف ــن ن ــهورترین و قدرتمندتری مش
ــای  ــوزش ه ــر آم ــان در عص ــگران و مدرس ــرای پژوهش ب
نویــن دانســت. در ایــن دوره بــه صــورت آنایــن، تضمینــی 
و كاربــردی بــا اصلــی تریــن بخــش هــای ایــن نــرم افــزار 
ــه،  ــل همیش ــم مث ــاز ه ــوید و ب ــی ش ــنا م ــردی آش كارب
دوره¬هــای مدرســه مجــازی رویــش تضمینــی اســت؛ اگــر 
هــر شــركت كننــده ای از فراینــد آمــوزش رضایــت نداشــته 

ــی شــود. ــده م ــه بازگردان باشــد كل هزین



رویدادهای آینده

پانزدهمین کنفرانس ملی 
و نهمین کنفرانس بین المللی 

یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران

تاريخ های مهم:
مهلت ارسال مقاالت كامل : 6 اسفند 1400  •

مهلت ثبت نام:  7 اردیبهشت 1401  •
تاریخ برگزاری كنفرانس: 21/02/1402 و   •

22/02/1402
محل برگزاری كنفرانس: دانشگاه علم و فرهنگ

دبیرخانه كنفرانس:  دانشگاه علم و فرهنگ
02220-۹۵144  :ISC كد اختصاصی

تلفن دبیرخانه: 021-442۵2070 )0۹۹17214673( 
پاسخگویی: ساعت 8 تا 16

Telegram:@webresearch
icwr@usc.ac.ir, iranwebconf@gmail.com :ایمیل

iranwebconf.ir :وبگاه كنفرانس



ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــي 1401- 1400 ب ــال تحصیل درس
ــوزش مجــازي  ــعه آم ــد 1۹ دركشــور و توس ــاري كووی بیم
در دانشــگاه هــا و نهادهــاي آموزشــی، دانشــگاه كردســتان 
ــس  ــن كنفران ــی و نهمی ــس مل ــن كنفران ــان پانزدهمی میزب

ــد. ــی باش ــی الکترونیک ــری و یادده ــی یادگی ــن الملل بی

پانزدهمیــن كنفرانــس یادگیــري و یاددهــی الکترونیکــي بــا 
هــدف ترویــج و توســعه یادگیــري و یاددهــی الکترونیکي در 
ــرای  نهادهــاي آموزشــي، فراهــم آوردن شــرایط مناســب ب
عرضــه یافته هــای پژوهشــی متخصصــان در حــوزه آمــوزش 
بــاز و از دور و بهــره گیــري از آخریــن دســتاوردهاي علمــي 
و آموزشــی و پژوهشــي درایــران برگــزار مــی شــود. تاكنــون 
ــاال  ــطح ب ــای س ــگاه ه ــس در دانش ــارده دوره كنفران چه
كشــور برگــزار شــده اســت كــه بــه شــرح زیــر مــی باشــند.

 
نخستین كنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی:   •

دانشگاه زنجان )آذر 138۵(
دومین كنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی:   •

دانشگاه سیستان و بلوچستان )آذر 1386(
سومین كنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی:   •

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی )دی 1387(
چهارمین كنفرانس ملّی و اولین كنفرانس بین   •

المللی یادگیری وآموزش الکترونیکی: دانشگاه علم و صنعت 
ایران )آذر 1388(

پنجمین كنفرانس ملّی و دومین كنفرانس بین   •
المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه صنعتی 

امیركبیر )آذر 138۹(
ششمین كنفرانس ملّی و سومین كنفرانس بین   •

المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه تهران 
)بهمن 13۹0(

هفتمین كنفرانس ملّی و چهارمین كنفرانس بین   •
المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه شیراز )بهمن 

)13۹1
هشتمین كنفرانس یادگیری الکترونیکی: پژوهشگاه   •

علوم و فناوری اطاعات ایران )بهمن 13۹2(
نهمین كنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه   •

خوارزمی )اسفند 13۹3(
دهمین كنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشکده   •

علمی كاربردی پست و مخابرات و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات )اسفند 13۹4(

یازدهمین كنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه   •
پیام نور )بهمن 13۹۵(

دوازدهمین كنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه   •
تهران )بهمن 13۹6(

سیزدهمین كنفرانس ملی و هفتمین كنفرانس بین   •
المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی: دانشگاه صنعتی 

خواجه نصیر الدین طوسی )اسفند 13۹7(
چهاردهمین كنفرانس ملی و هشتمین كنفرانس   •

بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی: موسسه آموزش 
عالی الکترونیکی مهر البرز )اسفند 13۹۹(



ــف از  ــته های مختل ــان در رش ــی مدرس ــات واقع تجربی
مهندســی و علــوم گرفتــه تــا جامعه شناســی و حقــوق 
و حســابداری، پهنــه بســیار گســترده ای از حوزه هــای 
ــك  ــان كم ــه مدرس ــرد و ب ــر میگی ــی را در ب ــف علم مختل
ــاب را در  ــان شــده در كت ــای بی ــد اصــول و راهکاره می كن
ــاده ســازی  ــاوت پی ــا ماهیت هــای كامــا متف رشــته هایی ب
كننــد. نکتــه جالــب توجــه در مــورد كتــاب ایــن اســت كــه 
ــر آمــوزش آنایــن و یادگیــری  گرچــه تمركــز اصلــی آن ب
ــس و  ــندگان، تدری ــتناد نویس ــه اس ــی ب ــت ول ــازی اس مج
یادگیــری چــه در محیــط مجــازی و چــه حضــوری از اصــول 
ــب  ــن مطال ــد بنابرای ــروی می كنن ــانی پی ــای یکس و رویه ه
كلــی ایــن كتــاب چــه در حــوزه روش هــای طراحــی درس، 
نوشــتن ســیابس، هــدف نویســی، طراحــی تکالیــف و … و 
چــه در زمینــه نحــوه تعامــل بــا همــکاران و دانشــجویان و 
مدیریــت كاس درس، همگــی قابــل اقتبــاس و پیاده ســازی 

هــم در كاس هــای مجــازی و هــم حضــوری اســت.
نویســندگان ایــن كتــاب، از جملــه داگاس فیشــر، نانســی 
فــری، جــان آلمــارود و جــان هتــی، همگــی از چهره هــای 
علمــی بســیار مطــرح در زمینــه روانشناســی یادگیــری بــه 
شــمار می رونــد 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 كتاب عبارت است از:

فصل اول: نخستین هفته كاس
مدیریت كاس درس مجازی

وضع مقررات و هنجارها
مقررات كاس های آناین همزمان

طراحی صفحه دروس
برگزاری نخستین كاس آناین

شناخت عایق دانشجویان
فصل دوم: ارتباط استاد- دانشجو
ویژگی های رابطه استاد- دانشجو

اهمیت ارتباط دانشجویان با یکدیگر
كاس درس تبعیض آمیز

برقراری ارتباط با دانشجویان دور افتاده
فصل سوم: اعتبار استاد

اعتماد
صاحیت

پویایی
دسترس پذیری

 

معرفي کتاب

آموزش از راه دور، راهنمای آموزش 
آنالین برای مدرسان دانشگاه

سعيد شريفی رهنمو
دانشجوی دكتری مطالعات برنامه درسی 

دانشگاه بوعلی سينا

ــری،  ــی ف ــی، نانس ــان هت ــر، ج ــندگان: داگاس فیش نویس
ــارود ــان آلم ج

مترجم: نوگل روحانی
ناشر: هوش ناب

سال انتشار: 2020 – 1400

ــوزش از راه دور« منتشــر  ــا عنوان»آم ــی ب ــی كتاب ــه تازگ ب
شــده اســت كــه بــه موضــوع تدریــس آنایــن و در محیــط 
ــال 2020 و در  ــی در س ــاب اصل ــردازد. كت ــازی می پ مج
ــت و  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــا ب ــی كرون ــران پاندم ــه بح میان
مولفــان تــاش كرده انــد بــا گــردآوری تجربیــات مدرســان 
ایــن  آمیختــن  و  مختلــف،  رشــته های  در  دانشــگاه ها 
تجــارب بــا آخریــن نتایــج تحقیقــات در حــوزه روانشناســی 
یادگیــری و آمــوزش، راهکارهــای عملــی و كاربــردی بــرای 

ــد. ــه نماین ــازی ارائ ــط مج ــری در محی ــوزش و یادگی آم
كتــاب، اصــول طراحــی درس، طراحی فعالیت های آموزشــی 
و تکالیــف درســی، مدیریــت كاس آنایــن و نحــوه تعامــل و 
ارتبــاط بــا دانشــجویان را بــا رویکــردی كامــا كاربــردی و بر 
مبنــای پژوهش هــای جدیــد در حــوزه آمــوزش و یادگیــری 
مطــرح مــی كنــد. وجــود كاربرگ هــا و جداولــی كــه نیــاز 
بــه تکمیــل دارنــد، بــه اســاتید و مدرســان كمــك می كنــد 
كــه مطالــب مطالعــه شــده را بــا شــرایط واقعــی درس خــود 

تطبیــق داده و آن را عمــا تمریــن نماینــد.



برخی از مصوبات هیأت مدیره انجمن یادگیری 
الکترونیکی ایران )یادا( 

از ابتدای سال 1400 تا پایان آبان ماه 1400

ــای  ــره اعض ــأت مدی ــات هی ــد در جلس ــرر گردی مق  
ــر  علی البــدل بتواننــد در جلســات شــركت كننــد. عــاوه ب
ــا  ــای كمیته ه ــدل، رؤس ــره و علی الب ــأت مدی ــای هی اعض
ــأت  ــات هی ــد در جلس ــس می توانن ــات مؤس ــای هی و اعض
ــا هماهنگــی رئیــس  ــد. ســایر اعضــا ب ــره شــركت كنن مدی
ــه  ــت ك ــی اس ــد. طبیع ــركت كنن ــد ش ــا می توانن كمیته ه
ــره  ــأت مدی ــی هی ــای اصل ــور اعض ــا حض ــا ب رأی گیری ه

انجــام می شــود.
در خصــوص كمیته هــای انجمــن و مســئولین آنهــا   

تصمیماتــی اتخــاذ گردیــد.
فعالیت هــای  ارزیابــی  فرآینــد  خصــوص  در   
آموزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه ها و مراكــز آمــوزش 
عالــی توســط انجمــن یــادا، مصــوب شــد هزینه هــای 
ــی  ــری الکترونیک ــای یادگی ــی فعالیت ه ــه ارزیاب ــوط ب مرب
ــگاه ها  ــه دانش ــد هزین ــه مانن ــی آزاد، ب ــوزش عال ــز آم مراك

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ
سیاســت ها و برنامه هــای عملیاتــی انجمــن یــادا   
در ســه ســال آینــده در جلســات متعــدد مطــرح و بررســی 
ــیابی  ــرم ارزش ــه ف ــه ب ــا توج ــتا و ب ــن راس ــد. در ای گردی
انجمن هــا، برنامــه راهبــردی ســه ســاله انجمــن یادگیــری 

ــد. ــی گردی ــم و نهای ــادا( تنظی ــی )ی الکترونیک
آیین نامه داخلی انجمن تهیه و تصویب شد.  

برنامه راهبردی انجمن یادگیری الکترونیکی 
ایران )یادا(

ــاش  ــادا( در ت ــران )ی ــی ای ــری الکترونیک ــن یادگی انجم
ــری  ــوزه یادگی ــه در ح ــدت روی ــاد وح ــا ایج ــه ب ــت ك اس
ــب در  ــی مناس ــی و هم افزای ــاد همگرای ــی و ایج الکترونیک
ــته ای را  ــن رش ــای بی ــه همکاری ه ــرا، زمین ــم و اج تصمی
ــی  ــوزه علم ــن ح ــان ای ــوان دیده ب ــه عن ــد و ب ــاد نمای ایج
ــت  ــور در جه ــی كش ــت تخصص ــری از ظرفی ــا بهره گی و ب
ــی از  ــردارد. یک ــوزه گام ب ــن ح ــی ای ــی و كیف ــای كم ارتق
ــا اهــداف ســازمانی،  ــرای همــگام شــدن ب ــی ب عناصــر اصل
كشــوری و جهانــی در پیاده ســازی و توســعه یادگیــری 
ــش  ــاس پی ــر اس ــردی ب ــه ای راهب ــم برنام ــرن 21، تنظی ق
ــری  ــه و هوشــمندانه در به كارگی ــن منشــی خردمندان گرفت
ــوزش  ــعه آن در آم ــات و توس ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
اســت كــه بتوانــد در ایــن مســیر یاریمــان نمایــد. در 
ــه  ــران برنام ــری الکترونیکــی ای ــن راســتا، انجمــن یادگی ای
ــه  ــتی ارائ ــناد باالدس ــروی از اس ــا پی ــود را ب ــردی خ راهب
و  سیاســت ها  بازنگــری  تدویــن  بــه  و  اســت  نمــوده 
ــده و  ــادا در ســه ســال آین ــی انجمــن ی برنامه هــای عملیات
ســپس تصویــب آن اقــدام نمــوده اســت. شــرح ایــن برنامــه 

را در ادامــه مشــاهده می نماییــد.

فصل چهارم: وضوح استاد
استانداردها و صاحیت ها

ایجاد جریان یادگیری، برنامه ریزی برای كاس
تعیین اهداف یادگیری

شناسایی معیارهای موفقیت
فصل پنجم: طراحی تکالیف موثر

مهیا كردن شرایط برای درگیر شدن و یادگیری
انتخاب ابزار بر اساس كاركرد و شرایط

طراحی تکالیف درگیر كننده
طراحی برنامه زمانی كاس

فصل ششم: طراحی تجارب یادگیری
الگوسازی

مشاركت كردن
كوچینگ )هدایت( و تسهیل گری

تمرین كردن
فصل هفتم: بازخورد، ارزشیابی و نمره دهی

بازخورد به دانشجویان
پیوندهای عاطفی- اجتماعی بازخورد

بازخورد از راه دور
ارزشیابی تکوینی )مستمر(
ارزشیابی تراكمی )پایانی(
نمره دهی صاحیت محور

فصــل هشــتم: آمــوزش زاز راه دور تبدیــل بحــران بــه 
ــت فرص

استاد از آموخته های بجران برای بهبود دانشگاه ها
بهبود یادگیری برای دانشجویان

بهبود یادگیری برای استادان



م. علم اطاعات و دانش شناسی
ن. زبان شناسی

س. زبان و ادبیات خارجی 
ع. زبان و ادبیات فارسی

ــا اموزشــی )آمــوزش پرســتاری،  ف. رشــته هــای مرتبــط ب
آمــوزش بهداشــت، آمــوزش كاركنــان و ســایر مــوارد مشــابه(

تبصــره 1: دانــش آموختــگان ســایر رشــته هــا نیــز 
ــی و  ــوابق علم ــی س ــر و بررس ــای زی ــاخص ه ــاس ش براس
ــته را دارا  ــت پیوس ــکان عضوی ــه، م ــان در كمیت ــی آن تجرب

ــتند: هس
الــف. دســت كــم بــه مــدت یــك ســال دارای فعالیــت 
تخصصــی یــا حرفــه ای در زمینــه یادگیــری الکترونیکی 
ــوزش  ــوزه آم ــران ح ــان و مدی ــامل مدرس ــند. )ش باش
الکترونیکــی،  هــای  دوره  دانشــجویان  الکترونیکــی، 
برنامــه ریــزان آموزشــی بــرای دوره هــای الکترونیکــی و 

ســایر مــوارد مشــابه(
ــه  ــال دارای تجرب ــك س ــدت ی ــه م ــم ب ــت ك ب. دس
تخصصــی یــا حرفــه ای در زمینــه یاددهــی و یادگیــری 
و عاقــه منــد بــه یادگیــری الکترونیکی باشــند )شــامل: 
اعضــای هیئــت علمــی، معلمــان و ســایر مــوارد مشــابه(

ب. اعضــای وابســته: منظــور آن دســته از اعضــای 
ــل كارشناســی  ــدرک حداق ــه دارای م انجمــن اســت ك
بــوده و یکــی از شــرایط ذكــر شــده در بنــد »الــف« دا 

ــند. ــته باش داش
ــت  ــب هیئ ــه و تصوی ــب كمیت ــه تصوی ــا ب ــره 2: بن تبص
مدیــره، اعضــای شــاخص وابســته مــی تواننــد بــه عضویــت 

ــد.  پیوســته انجمــن درآین
ــای  ــته از اعض ــور آن دس ــجویی: منظ ــای دانش ج. اعض
حقیقــی انجمــن اســت كــه در یکــی از دانشــگاه 
ــه  ــا ب ــا پژوهشــگاه ه ــی ی ــوزش عال ــا، موسســات آم ه
ــث  ــه مباح ــد ب ــه من ــد و عاق ــتغال دارن ــل اش تحصی

یادگیــری الکترونیکــی هســتند.
د. اعضــای افتخــاری: منظــور هــر یــك از افــرادی اســت 
ــری  ــای یادگی ــه ه ــان در زمین ــی آن ــام علم ــه مق ك
الکترونیکــی حائــز اهمیــت بــوده، یــا در پیشــبرد 
ــند. ــرده باش ــده ای ك ــای ارزن ــك ه ــن كم ــداف انجم اه

ــه  ــا ب ــراد بن ــه اف ــت افتخــاری ب تبصــره 3: اعطــای عضوی
بررســی و تصویــب ســوابق علمــی و فعالیــت هــای اجرایــی 

متقاضــی در هیئــت مدیــره اســت. 
ــدت 1۵  ــه م ــه ب ــی ك ــر: اعضای ــادام العم ــای م ه. اعض
ســال پیاپــی در عضویــت انجمــن باشــند و به طــور 
منظــم حــق عضویــت ســاالنه را پرداخــت كننــد 

می شــوند. شــناخته  تمام عمــر  عضــو  به عنــوان 

آیین نامه عضویت در انجمن یادگیری 
الکترونیکی ایران )یادا(

در اجــرای فصــل ســوم اساســنامة انجمــن یادگیــری 
الکترونیکــی ایــران )یــادا( و بــا هــدف گســترش فعالیت های 
انجمــن و شــفاف كردن تعهــدات و امتیــازات اعضــای انجمن 
آیین نامــه عضویــت در انجمــن یادگیــری الکترونیکــی 

ــد: ــن گردی ــر تدوی ــه شــرح زی ــادا)  ب ــران )ی ای

ماده 1: اختصارها
ــه  ــن نام ــن آیی ــر در ای ــوارد زی ــار، م ــت اختص ــرای رعای ب

ــود: ــی ش ــت م رعای
الــف. انجمــن: منظــور انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران 

)یــادا( اســت.
ب. هیئت مدیره: منظور هیئت مدیره انجمن است.

ج. كمیتــه: منظــور كمیتــه پذیــرش و روابــط عمومــی 
ــت.  ــن اس انجم

ماده 2: عضویت
عضویت در انجمن شامل دو دسته اصلی است:

الف. عضویت حقیقی: برای اشخاص حقیقی
ب. عضویت حقوقی: برای اشخاص حقوقی )موسساتی(

ماده 3: عضویت حقیقی
ــر  ــته زی ــار دس ــامل چه ــن ش ــی در انجم ــت حقیق عضوی

ــت: اس
الــف. اعضــای پیوســته: منظــور آن دســته از اعضــای 
حقیقــی اســت كــه حــق حضــور در مجمــع عمومــی 
انجمــن، شــركت در                       رای گیــری هــای 
مجمــع و نیــز حــق نامــزد شــدن بــرای عضویــت در هیئــت 

ــتند. ــن را دارا هس ــره انجم مدی
اعضــای هیئــت موســس انجمــن و همــه افــرادی كــه دارای 
ــری در یکــی از رشــته  ــا دكت ــدرک كارشناســی ارشــد ی م
هــای ذیــل باشــند،            مــی تواننــد بــه عضویت پیوســته 

انجمــن درآینــد:
الف. مهندسی فناوری اطاعات

ب. مهندسی رایانه
ج. برنامه ریزی درسی

د. تحقیقات و ارزشیابی آموزشی
ه. روان شناسی تربیتی

و. مدیریت فناوری اطاعات
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



ماده 6: امتیازهای عضویت
مزایــا و امتیازهــای عضویــت در انجمــن بــرای اعضــای حقیقی 

و حقوقــی بــه ترتیــب بــه شــرح جــدول هــای 2 و 3 اســت.

جدول 2: امتیازها و مزایای عضویت حقیقی

جدول 3: امتیازها و مزایای عضویت حقوقی

ماده 7: فرایند عضویت
بــه منظــور عضــو شــدن متقاضــی، فراینــد زیــر صــورت مــی 

پذیــرد:
الــف. متقاضــی براســاس نــوع تقاضــای خــود یکــی از كاربرگــه 
هــای »درخواســت عضویــت حقیقــی« )پیوســت 1( یــا 
ــل و  ــت 2( را تکمی ــی« )پیوس ــت حقوق ــت عضوی »درخواس
ــه انجمــن  ــه دبیرخان ــدارک و مســتندات الزم ب ــراه م ــه هم ب
ــی( ــبکه الکترونیک ــق ش ــاً از طری ــد. )ترجیح ــی كن ــال م ارس

ب. كمیتــه، مــدارک را بررســی و دربــاره پذیــرش عضویــت و 
ــد.  ــری می كن ــم گی ــت متقاضــی تصمی ــوع عضوی ن

ــه  ــه ب ــرش كمیت ــه پذی ــت، نام ــرش عضوی ج. در صــورت پذی
ــی شــود. ــرای متقاضــی صــادر م ــت ب ــراه كارت عضوی هم

تبصــره 1: عضویــت همــه اعضــا )بــه جــز اعضــای 
اســت.  ســالیانه  انجمــن  در  افتخــاری( 

ــا پیشــپرداخت  تبصــره 4: اعضــای پیوســته انجمــن ب
ــت  ــرای ده ســال مشــمول عضوی ــت ســالیانه ب حــق عضوی

می شــوند. تمام عمــر 
تبصــره ۵: اعضــای هیئــت مؤســس انجمــن به عنــوان عضــو 

تمــام عمــر لحــاظ می شــوند.

ماده 4: عضویت حقوقی
عضویــت حقوقــی در انجمــن شــامل نهــاد و موسســه هایــی 
اســت كــه موضــوع فعالیــت آن هــا بــه یکــی از حــوزه هــای 
ــه و خدماتــی در زمینــه هــای  آموزشــی، پژوهشــی، فناوران

فعالیــت انجمــن مرتبــط باشــد.
تبصــره 1: تشــخیص ارتبــاط فعالیــت متقاضیــان عضویــت 

حقوقــی بــر عهــده كمیتــه اســت.
تبصــره 2: براســاس 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 ۵: حق عضویت
هــر یــك از اعضــای انجمــن موظفنــد ســالیانه مبلغــی را بــه 
نــام »حــق عضویــت« بــه حســاب انجمــن پرداخــت كننــد. 
ــه شــرح جــدول 1  ــواع عضویــت هــا ب ــرای ان ایــن مبلــغ ب

اســت:
جدول 1: مبالغ حق عضویت سالیانه انجمن 

) برای سال 1400(

ــی  ــب مجمــع عموم ــا تصوی ــت ب ــغ عضوی تبصــره 1: مبال
ــد تغییــر كنــد. ــه طــور ســالیانه مــی توان انجمــن ب

تبصــره 2: عضویــت هــر یــك از اعضــا، از زمــان پرداخــت 
حــق عضویــت تــا یــك ســال پــس از آن اعتبــار دارد.

ــب مجمــع عمومــی  ــا تصوی ــت ب ــغ عضوی تبصــره 3: مبال
ــد تغییــر كنــد. ــه طــور ســالیانه مــی توان انجمــن ب

ــان پرداخــت  ــك از اعضــا، از زم ــت هــر ی تبصــره 2: عضوی
ــار دارد. ــا یــك ســال پــس از آن اعتب ــت ت حــق عضوی



ماده 8: اختتام عضویت
عضویــت در انجمــن در یکــی از مــوارد زیــر و بنــا بــه تاییــد 

كمیتــه و تصویــب هیئــت مدیــره بــه پایــان مــی رســد:
الف. استعفای كتبی عضو

ب. عــدم پرداخــت حــق عضویــت ســالیانه )پــس از دو بــار 
اعــام هشــدار بــه فاصلــه یــك و دو مــاه(

ــه  ــو ) ب ــوی عض ــن از س ــررات انجم ــت مق ــدم رعای ج. ع
ــره( ــت مدی ــد هیئ ــه و تایی ــخیص كمیت تش

ماده ۹: تصویب و اجرا
ایــن آییــن نامــه مشــتمل بــر یــك مقدمــه، نــه مــاده و ده 
ــخ  تبصــره در تاریــخ 13۹1/1/30 تدویــن و ســپس در تاری
13۹4/7/20 در هیئــت مدیــره انجمــن اصــاح و در تاریــخ 
ــه تصویــب مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه  13۹4/12/۵ ب

انجمــن رســید.  
- آخریــن اصــاح در تاریــخ 13۹۹/12/14 انجــام و بــه 

ــت. ــیده اس ــره رس ــأت مدی ــب هی تصوی



حاصــل می شــود كــه ارتبــاط و مشــاركت ها بــه طــور 
ــوند. ــام ش ــق انج دقی

ــت  ــی كانک ــاال: ادوب ــت ب ــا كیفی ــو ب ــت ویدی دریاف  •
ــه  ــکان ب ــه در آن ام ــت ك ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــه گون ب
ــر  ــق مرورگ ــت از طری ــا كیفی ــای ب اشــتراک گذاری ویدیوه
ــه  ــو را ب ــت ویدی ــوان كیفی ــاوه، می ت ــه ع ــود دارد. ب وج
ــه  ــی ك ــرد. در صورت ــم ك ــا 720p  تنظی ــم ت ــواه از ك دلخ
ــوارد  ــایر م ــات كاری و س ــن ، جلس ــزاری كاس آنای برگ
دیگــر بــه نســبت تصویــر )Aspect Ratio( متفاوتــی 
ــت  ــر را از حال ــبت تصوی ــوان نس ــد، می ت ــته باش ــاز داش نی
ــر داد. ــض 16:۹ تغیی ــه عری ــت صفح ــه حال ــتاندارد 4:3 ب اس

عــدم نیــاز بــه پرداخــت هزینــه در نســخه آزمایشــی   •
نــرم افــزار: بــه منظــور آشــنایی بیش تــر بــا عملکــرد ادوبــی 
كانکــت در زمینــه برگــزاری كاس آنایــن و جلســات، 
ــه صــورت  ــه مــدت 30 روز ب ــزار را ب ــرم اف ــوان ایــن ن می ت
ــت  ــر اس ــه ذك ــرد. الزم ب ــتفاده ك ــگان اس ــی و رای آزمایش
ــی  ــاده و معمول ــد س ــن بســتر فرآین ــرای ای ــام ب ــه ثبت ن ك
ــق وارد  ــت از طری ــی كانک ــام ادوب ــت، ثبت ن دارد. در حقیق
ــل  ــازمان، آدرس ایمی ــام س ــی، ن ــام و نام خانوادگ ــردن ن ك
ــس از  ــت، پ ــود. در نهای ــام می ش ــی انج ــات ارتباط و اطاع
تاییــد شــرایط اســتفاده از نــرم افــزار، یــك ایمیــل حــاوی 

ــود. ــال می ش ــراد ارس ــرای اف ــازی ب ــك فعال س لین

معایب ادوبی كانکت چه هستند؟

ــرح  ــت ش ــی كانک ــزار ادوب ــرم اف ــتی های ن ــی از كاس برخ
شــده اند: داده 

ــکان  ــری در  Adobe : ام ــاب كارب ــه حس ــاز ب نی  •
دعــوت كاربرانــی را كــه عضــو Adobe نیســتند درون 

پلتفــرم وجــود نــدارد.
ــزار  ــرم اف عــدم پشــتیبانی از گفتگــوی شــخصی:  ن  •
ــد و  ــتیبانی نمی كن ــخصی پش ــت ش ــت از چ ــی كانک ادوب
ــم در  ــان ه ــام رس ــه پی ــك برنام ــد از ی ــور بای ــن منظ بدی

ــرد. ــتفاده ك ــار آن اس كن
راهنمای استفاده از نرم افزار ادوبی كانکت

بــرای اســتفاده از ادوبــی كانکــت دو رویکــرد قابــل اســتفاده 
اســت. در رویکــرد اول، امــکان حضــور در جلســه های آناین 
بــا اســتفاده از مرورگــر وجــود دارد. بــه طــوری كــه در ایــن 
روش نیــازی بــه نصــب اپلیکیشــن ادوبــی كانکــت نخواهــد 
ــزاری  ــول برگ ــه در ط ــرد ك ــه ك ــد توج ــه بای ــود. البت ب
كاس آنایــن و جلســات مجــازی از طریــق مرورگــر، 
گاهــی ممکــن اســت اتصــال بــه ادوبــی كانکــت و رویــداد 
مربوطــه قطــع شــود. بنابرایــن، بهتــر اســت بــا نصــب نــرم 
افــزار ادوبــی كانکــت، از خطاهــای و چالش هــای احتمالــی 

ــه عمــل آورد.  جلوگیــری ب

معرفی نرم افزار

مهندس سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطالعات

https://blog.faradars.org/
)Adobe Connect( نرم افزار ادوبی كانکت

ــت  ــردی اس ــزار كارب ــرم اف ــك ن Adobe Connect  ، ی
كــه بــه واســطه آن امــکان ارائــه آمــوزش دیجیتــال، وبینــار 
ــود دارد. در  ــازی وج ــورت مج ــه ص ــکاری ب ــه هم و تجرب
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــت ب ــی كانک ــرویس ادوب ــت، س حقیق
ــن  ــان و ام ــی آس ــتفاده از آن راه ــا اس ــه ب ــت ك ــده اس ش
بــرای میزبانــی، ســازماندهی و شــركت در جلســات و 
ــت  ــی كانک ــد. ادوب ــود می آی ــه وج ــن ب ــای آنای رویداده
ــام  ــرای تم ــوب ب ــاركتی مطل ــزار مش ــك اب ــوان ی ــه عن ب
ــتراک گذاری  ــرای اش ــه ب ــود ك ــوب می ش ــازمان ها محس س
ــر، چــت و اســناد  ــو، صــدا، تصاوی ــات، ویدی مجــازی اطاع

ــود. ــه می ش ــه كار گرفت ب

Adobe Connect چه مزایایی دارد؟
ــت فهرســت  ــی كانک ــزار ادوب ــرم اف ــای ن ــی از مزیت ه برخ

شــده اند:
ســهولت اســتفاده : افــراد می تواننــد بــدون نیــاز بــه   •
دانلــود اپلیکیشــن، از ادوبــی كانکــت اســتفاده كننــد. چــرا 
كــه ایــن ســرویس نیــز تحــت وب اســت و مرورگرهــای رایج 
كنونــی ماننــد فایرفاكــس، كــروم، Edge ،Safari و اكثــر 

ــد. ــتیبانی می كنن ــر از آن پش ــای دیگ مرورگره
رابــط كاربــری ســاده و قابــل درک: در نســخه   •
نوآورانه هــای  طراحــی  عناصــر  كانکــت  ادوبــی   10
بــرای  توجهــی  قابــل  طــور  بــه  كــه  شــده اند  ارائــه 
ــا  ــر، ب ــوی دیگ ــتند. از س ــایند هس ــركت كنندگان خوش ش
ــت در  ــی كانک ــتفاده از ادوب ــکان اس ــه ام ــه اینک ــه ب توج
مرورگــر بــه صــورت فعــال وجــود دارد، ســرعت تعامــل در 
مقایســه بــا محصــوالت رقابتــی بــه طــور چشــمگیری بهبود 
می یابــد. در ادوبــی كانکــت می تــوان از نظرســنجی ها، 
ــری  ــو، رای گی ــای گفتگ ــخ، كادره جلســات پرســش و پاس
ــا  و بســیاری از گزینه هــای اضافــی دیگــر اســتفاده كــرد. ب
ــان  ــن اطمین ــزار، ای ــرم اف ــن ن ــی در ای ــن امکانات وجــود چنی



از تمامی اشخاص حقيقی 
و حقوقی متخصصين و 
فعال در حوزه يادگيری 

الکترونيکی دعوت 
می گردد به انجمن يادگيری 
الکترونيکی ايران بپيوندند. 
جهت كسب اطالعات بيشتر 

در خصوص نحوه عضويت 
و مزايای آن به وب سايت 
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