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     بــا ســالم و تبریــک روز دانشــجو خدمــت جوینــدگان علــم و دانــش، امیــد کــه بــا انگیــزه و پشــتکار 

بــه پیشــبرد علــم و فنــاوری و حــل مشــکالت موجــود در جامعــه بپردازیــد. در ایــن شــماره از خبرنامــه 

بــه ارائــه اخبــاري در خصــوص برگــزاري وبینارهــا، رویدادهــا، انعقــاد تفاهــم نامــه، خدمــات آموزشــی، 

وضعیــت امتحانــات دانشــگاه هــا و معرفــی نــرم افــزار در حــوزه یادگیــري الکترونیکــي مــي پردازیــم.  

در راســتاي ارتقــاء فعالیت هــاي انجمــن از منظــر علمــي و تخصصــي و نیــز ارتقــاء بینــش و 

ــم  ــان در خصــوص تحــوالت و رویدادهــاي حــوزه یادگیــري الکترونیکــي، اســتدعا داری ــش مخاطب دان

ــا را در  ــواي مناســب و  ارســال نظــرات و بازخوردهــای ســازنده خــود م ــار گذاشــتن محت ــا در اختی ب

ــه ــق رایانام ــما از طری ــکات ش ــب و ن ــت مطال ــد. منتظــر دریاف ــاري فرماین ــه ی ــداف خبرنام ــاء اه ارتق

 yadanewsletter@gmail.com هســتیم،. جهــت دسترســي بــه شــماره هاي قبلــي خبرنامــه نیــز 

مي توانیــد بــه بخــش خبرنامــه انجمــن، در ســایت http://elearningassociation.ir مراجعــه نمایید.



ا اخبار

انعقاد تفاهم نامه بین انجمن یادگیری 
الکترونیکی ایران و باشگاه نوآوری و فناوری 

یونسکو    

بــر اســاس اطالع رســانی معاونــت پژوهشــی وزارت 
ــران،  ــی ای ــای علم ــیون انجمن ه ــف و کمیس عط
ــا  ــد، ب ــی عالقه من ــای علم ــد انجمن ه ــرر ش مق
ــتای  ــکو در راس ــاوری یونس ــوآوری و فن ــگاه ن باش
ــرار  ــاط بیشــتری برق ــای مشــترک ارتب همکاری ه
نماینــد. بدنبــال ایــن موضــوع و حســب مذاکــرات 
انجــام شــده بیــن رئیــس انجمــن یادگیــری 
ــوآوری و  ــگاه ن ــس باش ــران و رئی ــی ای الکترونیک
فنــاوری یونســکو تفاهم نامــه ای بیــن طرفیــن 
منعقــد گردیــد. ایــن تفاهم نامــه در راســتای 
همکاری هــای  مشــترک،  دوره هــای  برگــزاری 
مشــترک، ترویــج و اطالع رســانی های مشــترک 
در حــوزه فعالیت هــای مــورد عالقــه طرفیــن 
ــر  ــرح زی ــه ش ــه ب ــن تفاهم نام ــل ای ــد. اص می باش

می باشــد:



وضعیت امتحانات پایان ترم دانشگاه ها 
نگران کننده است

ــات  ــر صفــوی، رئیــس تحقیق ــی اکب ــر ســید عل دکت
آموزش هــای  تخصصــی  کارگــروه  فنــاوری  و 
الکترونیکــی وزارت علــوم و رئیــس انجمــن یادگیــری 
امتحانــات  وضعیــت  گفــت:  ایــران،  الکترونیکــی 
پایــان تــرم دانشــگاه ها بــا توجــه بــه شــدت گرفتــن 

اختــالل در ســامانه ها نگــران کننــده اســت.
دکتــر صفــوی دربــاره وضعیــت زیرســاخت های 
آمــوزش دانشــگاه های کشــور بــرای امتحانــات پایــان 
تــرم گفــت: بخشــی از زیرســاخت های آمــوزش 
مجــازی مربــوط بــه دانشــگاه هاســت کــه بــا وجــود 
مشــکالت مالــی در ایــن زمینــه توانســته انــد وضعیت 

ــد. ــاماندهی کنن ــود را س خ
رئیــس تحقیقــات و فنــاوری کارگــروه تخصصــی 
آموزش هــای الکترونیکــی وزارت علــوم می گویــد: 
ــازی  ــوزش مج ــاخت های آم ــری از زیرس بخــش دیگ
مربــوط بــه کشــور یعنــی ســرویس دهنــدگان 

ــت. ــی اس ــبکه داخل ــت و ش اینترن
ــدی  ــبکه و کن ــالالت ش ــرد: اخت ــد ک ــوی تاکی صف
اینترنــت در آموزش هــای مجــازی در ترمــی کــه 
گذشــت نســبت بــه ترم هــای گذشــته شــدت گرفــت 
و ایــن موضــوع بــرای برگــزاری امتحانــات پایــان تــرم 
نگــران کننــده اســت و خواهشــمندم کــه وزارت 
ارتباطــات در ایــن زمینــه حمایت هــای الزم را انجــام 
دهــد تــا دانشــجویان بــا خیــال راحــت در آزمون هــا 

شــرکت کننــد.
رئیــس تحقیقــات و فنــاوری کارگــروه تخصصــی 
آموزش هــای الکترونیکــی وزارت علــوم ادامــه داد: 
ــت،  ــوب اینترن ــرعت خ ــه س ــغل ها ب ــیاری از ش بس
وابســته اســت و بایــد در ایــن زمینــه بســتر شــبکه و 

ــود. ــت ش ــت تقوی اینترن

بخش اول ارزیابی خدمات آموزش های 
الکترونیکی دانشگاه ها انجام شد

دکتــر ســید علــی اکبــر صفــوی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
دربــاره آخریــن وضعیــت نتایــج ارزیابــی خدمــات آموزش هــای 
ــه اهمیــت نحــوه  ــا توجــه ب الکترونیکــی دانشــگاه ها گفــت: ب
ــال و  ــگاه ها، در ح ــی دانش ــوزش الکترونیک ــات آم ــه خدم ارائ
ــگاه ها و  ــدی دانش ــر توانمن ــی دقیق ت ــه بررس ــاز ب ــده نی آین
ــود  ــا وج ــی آن ه ــوزش الکترونیک ــات آم ــه خدم ــوه و ارائ نح
ــا  داشــت، در همیــن راســتا معاونــت آموزشــی وزارت علــوم ب
ــه ای را  ــران برنام ــی ای ــری الکترونیک ــکاری انجمــن یادگی هم
ــی توانمنــدی آموزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه  ــرای ارزیاب ب

ــه اجــرا گذاشــت. ــی ب و مراکــز آمــوزش عال
ــز  ــه در مرک ــه در پایگاهــی ک ــن برنام ــه داد: طــی ای وی ادام
ــت،  ــده اس ــالم )ISC ( ایجادش ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس
دانشــگاه ها در تابســتانی کــه گذشــت بــه مــدت دو مــاه 
ــه  ــور ب ــگاه مذک ــه پای ــه ب ــا مراجع ــا ب ــته اند ت ــت داش فرص
ــای  ــر مبن ــود را ب ــات خ ــانی https://ur.isc.ac/، اطالع نش
ــری  ــن یادگی ــوب انجم ــه مص ــخصاتی ک ــتانداردها و مش اس
الکترونیکــی ایــران و کارگــروه تخصصــی آمــوزش عالــی 

ــد. ــود درج کنن ــف ب ــی وزارت عت الکترونیک
مدیــر کارگــروه آموزش هــای الکترونیکــی وزارت علــوم افــزود: 
پــس از پایــان مهلــت، حــدود ۲۵۰ دانشــگاه و مراکــز آمــوزش 
ــی  ــد ول ــدام کردن ــود اق ــات خ ــه درج اطالع ــبت ب ــی نس عال
ــدام  ــع اق ــه موق ــه ب ــی ک ــوزش عال ــز آم ــوز هســتند مراک هن
نکرده انــد، همچنیــن از میــان دانشــگاه هایی کــه اقــدام 
کرده انــد نیــز تعــدادی هســتند کــه هنــوز اطالعــات خــود را 

کامــل وارد نکرده انــد.
وی ادامــه داد: دانشــگاه هایی کــه اطالعــات درخواســتی بــرای 
ارزیابــی خدمــات آموزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه ها را وارد 
کــرده ولــی اطالعــات آنهــا ناقــص بــوده، از امــروز بــه مــدت 
۱۰ روز فرصــت دارنــد بــا مراجعــه بــه مرکــز اســتنادی علــوم 
جهــان اســالم )ISC ( اطالعــات خــود را ویرایــش و تکمیــل 

کننــد.
ــه دانشــگاه هایی کــه اطالعــات آنهــا ناقــص  ــزود: ب صفــوی اف
ــت،  ــده اس ــانی ش ــالع رس ــل اط ــق ایمی ــاًل از طری ــوده، قب ب
ارزیابــی شــرکت  ایــن  در  کــه  دانشــگاه هایی  همچنیــن 
نکرده انــد همــان طــور کــه از ابتــدا در نامــه معــاون آموزشــی 
دانشــجوی  بخواهــد  دانشــگاهی  بــود؛ هــر  علــوم  وزارت 
ــن  ــته ای در ای ــد رش ــا بخواه ــد ی ــرش کن ــی پذی الکترونیک
زمینــه راه انــدازی کنــد اگــر مراحــل ارزیابــی را انجــام نــداده 
باشــد، درخواســت آنهــا متوقــف خواهــد شــد تــا ارزیابــی انجام 

ــد. ــه پرداخــت کنن ــد هزین ــم بای ــی ه ــرای ارزیاب شــود و ب
ــات را وارد  ــه اطالع ــگاه هایی ک ــن دانش ــه داد: از بی وی ادام
کردنــد بخــش عمــده ایــن اطالعــات کامــل شــده ارزیابی هــا 
صــورت گرفتــه اســت و بــزودی بخــش اول ارزیابــی خدمــات 
آموزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه ها در اختیــار معاونــت 

ــرد. ــرار می گی ــوم ق ــی وزارت عل آموزش



و  آموزشــی  فنــاوری  اســتاد   ، معلــم  مهنــاز 
تحقیقــات، دانشــگاه تاوســون، ایــاالت متحــده

ــی و  ــاوری آموزش ــروه فن ــس گ ــتاد و رئی ــم، اس ــاز معل مهن
ســوادآموزی، دانشــگاه تاوســون، مریلنــد اســت که در آگوســت 
۲۰۱۸ بــه ایــن دانشــگاه پیوســت. او اســتاد فناوری آموزشــی و 
ــای  ــگاه کارولین ــت در دانش ــده گرن ــات و هماهنگ کنن تحقیق
شــمالی ویلمینگتــون )UNCW(، اســت کــه از ســال ۱۹۹۳ بــه 
عنــوان عضــو هیئــت علمــی ایــن دانشــگاه مشــغول بــه فعالیت 
مــی باشــد. مهنــاز معلــم دکتــرای خــود را دررشــته طراحــی 
ــی  ــری و گواه ــای یادگی ــتم ه ــای آموزشی/سیس ــتم ه سیس
ارزیابــی برنامــه از دانشــگاه ایالتــی فلوریــدا دریافــت کــرد. او 
Problem-Based/Project- عالقــه خاصــی بــه کاربــرد یادگیــری
Based Learning )PBL( و ارزیابــی نتایــج پیچیــده ماننــد حــل 

مســئله و تفکــر انتقــادی بــرای زمینــه هــای STEM دارد. وی 
در طــول زندگــی حرفــه ای خــود چندیــن برنامــه را طراحــی، 
 PBL توســعه و بــا موفقیــت اجــرا و ارزیابــی کــرده اســت کــه از
ــه عنــوان چارچــوب آموزشــی خــود اســتفاده کــرده اســت.  ب
ــس و  ــیه، تدری ــای بورس ــه ه ــددی را در زمین ــز متع او جوای
مربیگــری فــارغ التحصیــالن دریافــت کــرده اســت. عــالوه بــر 
ایــن، در پانــزده ســال گذشــته، او بودجــه ای بــرای هماهنگــی 
ــوم و  ــی عل ــاد مل ــت بنی ــا حمای ــه ب ــروژه نوآوران ــن پ چندی
وزرات آمــوزش در زمینــه ادغــام PBL بــا مــدل ســازی و شــبیه 
ســازی کامپیوتــری دریافــت کــرده اســت. ایشــان بــا بســیاری 
ــه  ــت تحریری ــرده و در هیئ ــی کار ک ــن الملل ــکاران بی از هم
تعــدادی از مجــالت معتبــر ملــی و بیــن المللــی خدمــت مــی 
ــوده  ــزه آموزشــی و پژوهشــی ب ــده جای کنــد. هــم چنیــن برن
و بــه مــدت دو ســال بــه عنــوان دانشــمند دوره ای )IPA( در 

بنیــاد ملــی علــوم خدمــت کــرده اســت.

ــات،  ــاوری اطالع ــتاد فن ــر، اس ــی منتظ ــر غالمعل دكت
ــران ــدرس، ای ــت م ــگاه تربی دانش

ــات دانشــگاه  ــاوری اطالع ــتاد فن ــر اس ــی منتظ ــر غالمعل دکت
تربیــت مــدرس | TMU گــروه فنــاوری اطالعــات مــی باشــد.

وی از ســال ۱۳۷۸ بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی بــه 
دانشــگاه تربیــت مــدرس پیوســت و بــه عنــوان اســتاد تمــام 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــکده فن ــات در دانش ــاوری اطالع فن
ــددی را در  ــای متع ــش ه ــر پژوه ــر منتظ ــد. دکت ــی باش م
زمینه هــای مختلــف فنــاوری اطالعــات انجــام داده انــد. 
از عمده تریــن فعالیت هــای پژوهشــی وی مــی تــوان بــه 
ــت  ــک«، »امنی ــت الکترونی ــی«، »دول ــری الکترونیک »یادگی
نــرم« و »طراحــی سیســتم هوشــمند بــا اســتفاده از روش هــای 

ــرد. ــاره ک ــرم« اش ــبات ن محاس

رویدادهای آینده

اخبار مرتبط با پانزدهمین كنفرانس ملی
 و نهمین كنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی 

الکترونیکی ایران

معرفی سخنرانان كلیدی:

           متئو مارتینی،                       غالمعلي منتظر
     دانشگاه مارکونی، ایتالیا،          دانشگاه تربیت مدرس

       ریتا مجتهدزاده،                     مهناز معلم،
دانشگاه علوم پزشکی تهران             دانشگاه تاوسان،آمریکا

                    دانیال آپولون، دانشگاه برگن، نروژ



تــا ســال ۲۰۰۸ دانیــل سرپرســتی گــروه تحقیقاتــی فنــاوری 
هــای متــن در UNIFOB AKSIS AS، برگــن را بــر 
عهــده داشــت.  وی بــه عنــوان هماهنــگ کننــده اروپایــی در 
ــگ  ــه فرهن ــا در زمین ــه اروپ ــای اتحادی ــروژه ه ــیاری از پ بس
ــت. او  ــته اس ــارکت داش ــک مش ــات الکترونی ــال و ادبی دیجیت
ــوان کارشــناس آکادمیــک  ــه عن ــی ب ــن ســابقه طوالن همچنی
 de la Recherche ،ــی ــس مل ــا، آژان ــرای کمیســیون اروپ ب
ــا دارد. ــین Rectors اروپ ــس پیش ــکو و کنفران NFR، یونس

ــوزش  ــزی آم ــه ری ــا مجتهــد زاده، دانشــیار برنام ریت
الکترونیکــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، ایــران

ــوزش  ــزی آم ــه ری ــرای برنام ــدزاده دکت ــا مجته ــر ریت دکت
الکترونیکــی دارد. وی یکــی از بنیانگــذاران دانشــکده مجــازی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مــی باشــد و در حــال حاضــر 
ــوزش  ــروه آم ــی گ ــوزش الکترونیک ــی آم ــت علم ــو هیئ عض

ــن دانشــکده اســت. پزشــکی در ای
ــن طــرح  ــی چندی ــن اصل ــی از محققی ــدزاده یک ــر مجته دکت
تحقیقاتــی در زمینــه آمــوزش الکترونیکــی و آمــوزش پزشــکی 
در ایــران بــوده اســت کــه برخــی از آنهــا بــه شــرح زیــر اســت: 
رتبــه بنــدی علمــی دانشــکده هــای پزشــکی، سیســتم هــای 
ــع  ــتم جام ــی، سیس ــات علم ــای هی ــت اعض ــنجش فعالی س
ــی  ــوزش الکترونیک ــتم آم ــع، سیس ــی و جام ــز آموزش جوای
پیوســته پزشــکی)e-CME(، سیســتم اعتباربخشــی نهــادی 

ــره. ــوزش الکترونیکــی و غی ــز آم ــی مراک مل
وی اکنــون در حــال کار بــر روی توســعه و اســتقرار پلــت فــرم 
ــی  ــتم مل ــن )MOOCs( و سیس ــای آزاد آنالی ــی دوره ه مل
مدیریــت یادگیــری)LMS(  اســت. هــم چنیــن وی در زمینــه 
هــای گفتــه شــده  مقــاالت و کتــاب هــای زیــادی را بــه چــاپ 

رســانده اســت.

متئو مارتینی، دانشگاه ماركونی، ایتالیا
ــی دارای  متئــو مارتینــی دانشــیار دانشــگاه گوگلیلمــو مارکون
مــدرک فیزیــک سیســتم از دانشــگاه رم مــی باشــد. وی 
ــیمی-فیزیک  ــص در ش ــا تخص ــته ای ب ــک هس ــم »فیزی دیپل
بــرای محیــط زیســت« در موسســه E. Fermi در فراســکاتی 
ــالن  ــارغ التحصی ــزه ف ــده جای ــال ۲۰۰۹ برن را دارد. او در س

ــا شــد. ــک ایتالی ــه فیزی ــک از جامع جــوان فیزی
هــم چنیــن در ســال ۲۰۰۴ برنــده یــک مســابقه بــرای ســمت 
بــه عنــوان دانشیارشــد. متئــو مارتینــی در زمینــه تحقیقاتــی 
خــود حــدود ۶۴ مقالــه و چندیــن کتــاب را بــه چــاپ رســانده 

. ست ا

دانشــیار فرهنــگ دیجیتــال،  آپولــون،  دانیــال 
دانشــگاه برگــن، نــروژ

دانیــل آپولــون دانشــیار فرهنــگ دیجیتــال در دانشــکده 
علــوم انســانی دانشــگاه برگــن، نــروژ اســت. دانیــل کــه یکــی 
ــال اســت ،  ــگ دیجیت ــرای فرهن ــال پژوهــش ب از اعضــای فع
دارای عالیــق گســترده ای اســت کــه دیــدگاه هــای فرهنگــی 
ــخه  ــن و نس ــات، مت ــاوری اطالع ــه فن ــی در زمین و اجتماع
الکترونیکــی، وب معنایــی و فلســفه جامعــه دانــش شــبکه ای 

را پوشــش مــی دهــد.



وظایــف و زمینه هــای فعالیــت كارگــروه 
عبارتنــد از:

•مطالعــه و تصمیــم ســازی دربــاره سیاســت هــا و برنامــه هــای 

کالن توســعه آمــوزش عالــی الکترونیکی
ــا  •کمــک بــه تنظیــم مقــررات و آییــن نامــه هــای مرتبــط ب

ــی الکترونیکــی توســعه آمــوزش عال
ــای  ــا و دوره ه ــته ه ــرای گســترش رش ــط ب •پیشــنهاد ضواب

ــی ــی الکترونیک ــوزش عال ــی آم تحصیل
ــات  ــی موسس ــای آموزش ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــی برنام •ارزیاب

ــی ــی الکترونیک ــوزش عال آم
ــدازی  ــت راه ان ــات جه ــه موسس ــورت ب ــک و مش ــه کم •ارائ

ــی ــوزش الکترونیک ــای آم دوره ه

از جملــه عملکردهــای کارگــروه تهیــه و جمــع بنــدی نظــرات 
ــوم  ــط در وزارت عل ــه مســئولین ذی رب ــه آن ب ــف و ارائ مختل
ــش روی اجــرای گســترده  ــی در پی ــاره مشــکالت احتمال درب
ــاری  ــیوع بیم ــطه ش ــور، بواس ــی در کش ــوزش الکترونیک آم

ــا، اســت.  کرون

لطفــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و نیــز مشــاهده اخبــار 
ــی  ــروه تخصص ــایت کارگ ــه س ــده ب ــزار ش ــای برگ و وبیناره
آمــوزش عالــی وزارت عتــف بــه آدرس زیــر مراجعــه فرماییــد:
https://elearning.msrt.ir/

معرفی کارگروه آموزش عالی الکترونیکی:

در اجــرای آییــن نامــه تشــکیل و فعالیــت شــورای گســترش و 
برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی، بــه عنــوان یکــی از کمیســیون 
هــای شــورا و بــا عنــوان »کارگــروه تخصصــی آمــوزش عالــی 
ــه  ــوط ب ــه امــور مرب ــا ب الکترونیکــی« تشــکیل شــده اســت ت
ــای  ــه ه ــاره: سیاســتها و برنام ــم ســازی درب ــه و تصمی مطالع
ــا  ــط ب ــررات مرتب ــی، مق ــهای الکترونیک ــعه آموزش کالن توس
توســعه آموزشــهای الکترونیکــی، پیشــنهاد ضوابــط و شــرایط 
گســترش رشــته و دوره هــای تحصیلــی و ارزیابــی برنامــه ها و 
فعالیتهــای مرتبــط بــا آموزشــهای الکترونیکــی در دانشــگاهها 
و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور و ارائــه مســئولین ذیربــط 
ــب در کمیســیون  ــرح و تصوی ــاز ط ــف و حســب نی وزارت عت
»برنامــه ریــزی آموزشــی« و شــورای گســنرش و برنامــه ریزی 

آمــوزش عالــی بپــردازد.

اعضای فعلی كارگروه:

 
دكتر علی اكبر صفوی                                             دكتر محسن كاهانی

    )دانشگاه شیراز(                                      )دانشگاه فردوسی مشهد(

                                       دكتر اسالم ناظمی
                                   )دانشگاه شهید بهشتی(

    دكتر فرهاد سراجی                                         دكتر سید امید فاطمی
  )دانشگاه بوعلی سینا همدان(                                )دانشگاه تهران(

   

    دكتر نازیال خطیب زنجانی                      دكتر محمدهادی زاهدی
     )دانشگاه پیام نور(             )دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی( 



معرفی نرم افزار

)Click Meeting( نرم افزار كلیک میتینگ
مهندس سوگل بابازاده

https://blog.faradars.org/
Click Meeting ، یــک پلتفــرم مناســب بــرای وبینــار و جلســات 
ــزار  ــرم اف ــد. ن ــه حســاب می آی ــر مرورگــر ب آنالیــن مبتنــی ب
محبــوب Click Meeting بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه 
توســط بازاریابــان، فروشــندگان، مدرســین، مربیــان و مدیــران 
ــر  ــالوه ب ــود. ع ــتفاده می ش ــان اس ــر جه ــددی در سراس متع
ســازمان های  و  فریلنســرها  بــرای    Click Meeting ایــن، 
مختلــف، از مشــاغل خــرد گرفتــه تــا شــرکت های بیــن 
 Click المللــی نیــز مناســب اســت. در واقــع، ارزش نــرم افــزار
Meeting بــه عنــوان یــک برنامــه کاربــردی چندمنظــوره بــرای 
ــات  ــه اثب ــن ب ــای آنالی ــواع رویداده ــرای ان ــت و اج مدیری

رســیده اســت.
مزایای Click Meeting كدامند؟

برخی از مزیت های نرم افزار کلیک میتینگ عبارتند:
 Click رابــط کاربــری کاربرپســند و مطلــوب نــرم  افــزار•

Meeting یادگیــری کار بــا آن را تســهیل کــرده اســت.
•بــه منظــور پیوســتن بــه وبینــار، شــرکت کنندگان می تواننــد 

تمــاس تلفنــی برقــرار کنند.
•امــکان سفارشی ســازی )Customize( ظاهــر کلــی وبینــار 

ــود دارد. وج
ــه  ــف و ب ــزار منعط ــرم اف ــن ن ــتراک های ای ــق اش ــه ح •هزین
ــن  ــف تعیی ــای مختل ــب و کاره ــرای کس ــی ب ــورت رقابت ص

شــده اســت.
دارای   Click Meeting داده هــا،  پیگیــری  خصــوص  •در 

اســت. مطلوبــی  و  فوق العــاده  ویژگی هــای 
ــاری  ــه کارت اعتب ــازی ب ــگ نی ــک میتین ــا کلی ــرای کار ب •ب

ــدارد. ــود ن وج

نرم افزار كلیک میتینگ چه معایبی دارد؟
معایب نرم افزار کلیک میتینگ به شرح زیر است:

•نرم افزار کلیک میتینگ فاقد پشتیبانی تلفنی است.
•در کلیــک میتینــگ ظرفیــت ذخیره ســازی حداکثــر ده 

ــت. ــاعت اس س

وبینارهای برگزار شده:

سلسله وبینارهای ماهیانه
 انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(

یاددهی-یادگیری در آموزش های فنی و حرفه ای، با 
بهره گیری از مفهوم اینترنت همه چیز

سخنرانان:
دکتر سید علی اکبر صفوی، استاد دانشگاه شیراز

دکتر قاسم سلیمی، دانشیار دانشگاه شیراز
زینب مختاری، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه 

TU Dresden شیراز و
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ – ۱۹

چکیده: 
در  هــا  فنــاوری  نفــوذ  بــه گســتره  ایــن ســخنرانی  در 
ــت  ــزون قابلی ــعه روزاف ــری و توس ــای یاددهی-یادگی فرآینده
ــردی، زیرســاختی و فرآینــدی در راســتای ســازواری  هــای ف
بــا محیــط هــای یادگیــری نویــن و بــا نــگاه ویــژه بــه نیازهــای 
ــه مــی شــود.  ــده مشــاغل جهــان پرداخت ــد و آین نســل جدی
هــم چنیــن اینترنــت اشــیا بــه عنــوان یکــی از فنــاوری هــای 
ــی- ــتر یادده ــارم، در بس ــی چه ــالب صنعت ــرد در انق پرکارب

یادگیــری مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

لطفــا جهــت مشــاهده جلســه وبینــار ضبــط شــده بــه ســایت 
انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران بــه آدرس زیــر مراجعــه 

فرماییــد:
https://elearningassociation.ir/



صفحه چینی و صفحه آرایی:

بهار منوچهری
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