
     همکاران این شماره به ترتیب حروف الفبا؛

    مهندس سوگل بابازاده، خانم فاطمه رضاییان، دکتر سید علی اکبر صفوی،

 دکتر صابر عظیمی، دکتر مریم طایفه محمودي، مهندس بهار منوچهری

گزارش برگزاری مجمع 

عمومی انجمن یادگیری 

الکترونیکی ایران 
)یادا(

ایرانیادگیری الکترونیکی دانشجویی انجمن فعالیت های کمیته 

رویداد های آینده

یادااخبار مربوط به کنفرانس 

کالم سردبیر

وبگاه های یادگیری  

سال یازدهم، شماره اول،  فروردین و اردیبهشت 1401



مریم طایفه محمودی

کالم سردبیر
باد بهاری وزید، از طرف مرغزار           باز به گردون رسید، ناله هر مرغ  زار
سرو شد افراخته، کار چمن ساخته            نعره زنان فاخته، بر سر بید و چنار

سرو به رقص اندرست، بر طرف جویبار گل به چمن در برست، ماه مگر یا خورست 
بید مگر فارغست، از ستم نابکار شاخ که با میوه هاست، سنگ به پا می خورد 

سوسن رعنا گزین، زرد شقایق ببار شیوه نرگس ببین، نزد بنفشه نشین  
ناله موزون مرغ، بوی خوش الله  زار خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع  

بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار هر گل و برگی که هست، یاد خدا می  کند 
هر ورقی دفتریست، معرفت کردگار برگ درختان سبز، پیش خداوند هوش  
تکیه بر ایام نیست، تا دگر آید بهار وقت بهارست خیز، تا به تماشا رویم  

طوطی شکرفشان، نقل به مجلس بیار بلبل دستان بخوان، مرغ خوش الحان بدان 

وقت بهاران گذشت، گفته سعدی بیار بر طرف کوه و دشت، روز طوافست و گشت 
استاد سخن سعدي         

ــد و  ــا امی ــو را ب ــال ن ــه س ــد ک ــراه دارد. امی ــه هم ــش را ب ــش و پوی ــام روی ــواره پی ــار هم به

اندیشــه و کردارهــاي بدیــع آغــاز و بــه پایــان برســانیم. از همراهــي شــما عزیــزان در ســالي کــه 

گذشــت سپاســگزاریم و امیــد بــه همیــاري و همفکریتــان در ســال جدیــد داریــم.  در ایــن شــماره 

ــري  ــن یادگی ــي انجم ــع عموم ــن مجم ــزاري پانزدهمی ــزارش برگ ــه گ ــه ارائ ــدا ب ــه ابت از خبرنام

ــپس،  ــود. س ــي ش ــه م ــد، پرداخت ــزار گردی ــاه 1400 برگ ــفند م ــه در اس ــران ک ــي ای الکترونیک

توضیحاتــي در خصــوص فعالیــت هــاي کمیتــه دانشــجویي انجمــن یادگیــري الکترونیکــي ایــران 

ارائــه مــي شــود. در ادامــه، فراخــوان برگــزاري شــانزدهمین کنفرانــس ملــی و دهمیــن کنفرانــس 

ــا تاکیــد بــر یادگیــری الکترونیکــی و دانشــگاه  بیــن المللــی یادگیــري و یاددهــي الکترونیکــي ب

آینــده، اخبــار مرتبــط بــه ایــن حــوزه آمــده اســت، و در آخــر بــه معرفــی دوره هــاي آموزشــي 
برخــط در کشــور برزیــل پرداختــه مــی شــود.

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

مخاطبــان در خصــوص تحــوالت و رویدادهــاي حــوزه یادگیــري الکترونیکــي، اســتدعا داریــم بــا در اختیــار 

ــداف  ــاء اه ــا را در ارتق ــود م ــازنده خ ــای س ــرات و بازخورده ــال نظ ــب و  ارس ــواي مناس ــتن محت گذاش

yadanewsletter@gmail. خبرنامــه یــاري فرماینــد. منتظــر دریافــت مطالــب و نــکات شــما از طریــق رایانامــه

ــه  ــه بخــش خبرنام ــد ب ــز مي توانی ــه نی ــي خبرنام ــماره هاي قبل ــه ش ــت دسترســي ب com هســتیم،. جه
ــد. ــه نمایی ــایت http://elearningassociation.ir مراجع ــن، در س انجم



صورت جلسه:

ــال 1400  ــن در س ــرد انجم ــزارش عملک ــه گ ارائ  .1
مطابــق فایــل پیوســت شــماره 1 توســط نائــب رئیــس 

عبــادی( دکتــر  آقــای  )جنــاب  انجمــن 
انجمــن در ســال 1400  ارائــه گــزارش مالــی   .2
ــات  ــس هی ــط رئی ــماره 2 توس ــت ش ــل پیوس ــق فای مطاب

صفــوی( دکتــر  آقــای  )جنــاب  انجمــن  مدیــره 
ــق  ــال 1400 مطاب ــی در س ــزارش بازرس ــه گ ارائ  .3
ــن  ــی انجم ــازرس اصل ــط ب ــماره 3 توس ــت ش ــل پیوس فای

مهرپویــان( دکتــر  خانــم  )ســرکار 

ــر حضــرت  ــی ب ــر صلوات ــا ذک جلســه در ســاعت 18 عصــر ب
ــان رســید.  ــه پای ــدان ایشــان ب محمــد )ص( و خان

    

 گزارش برگزاری  مجمع عمومی انجمن 
یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(

دوره پانزدهم 
اسفندماه 1400

صورت جلسه مجمع عمومی انجمن یادگیری الکترونیکی 
ایران )یادا(

زمان جلسه: چهارشنبه 1400/11/18                                  
ساعت جلسه:  17 الی 18

جلسه به صورت الکترونیکی و از طریق لینک زیر برگزار 
گردید:

https://vroom.shirazu.ac.ir/yada

حاضران: 
ــادی،  ــم عب ــر رحی ــوی، دکت ــر صف ــی اکب ــر عل ــان دکت آقای
ــر  ــاد ســراجی، دکت ــر فره ــادی زاهــدی، دکت ــر محمده دکت
محمــد حســن عباســی، مهنــدس ســیدعلی موســوی، دکتــر 

امیرحســین راســخ
خانم ها دکتر مریم پاک دامن، دکتر آزاده مهرپویان

ناظر کمیسیون انجمن های علمی:
دستورجلسه:

-  گزارش عملکرد انجمن در سال 1400
-   گزارش مالی انجمن در سال 1400

-    گــزارش بــازرس انجمــن در ارتبــاط بــا عملکــرد انجمــن 
و هیــات مدیــره
-     سایر موارد



    
  فعالیت های  کمیته دانشجویی  انجمن 

یادگیری الکترونیکی ایران

تهیه و تنظیم: دکتر صابر عظیمی )مسئول کمیته دانشجویی 
انجمن یادگیری الکترونیکی ایران(

هــدف کالن کمیتــه دانشــجویی انجمــن یــادا 
اشــاعه فعالیــت هــای انجمــن یــادا در ســطح 
نفعــان  ذی  از  یکــی  عنــوان  بــه  دانشــجویان 
انجمــن و حــوزه یادگیــری الکترونیکــی می باشــد. 
از اهــداف ایــن کمیتــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل 

ــود: ــاره نم اش
جذب اعضای دانشجویی  -

اشاعه فعالیت های کمیته دانشجویی   -
برگزاری کارگاه های مرتبط با یادگیری          -

        الکترونیکی ویژه دانشجویان
کمک به انتشار خبرنامه انجمن   -

        براساس ظرفیت اعضای دانشجویی
اجرای پژوهش های علمی در خصوص   -

        یادگیری الکترونیکی
بررسی پژوهش های دانشجویی در   -

        حوزه یادگیری الکترونیکی

دانشــجویان عالقــه منــد بــه یادگیــری الکترونیکی 
ــانی  ــه نش ــن ب ــگاه انجم ــق وب ــد از طری می توانن
elearningassociation.ir عضــو دانشــجویی 
ــه  ــدی ب ــه من ــورت عالق ــده و در ص ــن ش انجم
دانشــجویی  کمیتــه  برنامه هــای  در  مشــارکت 
می تواننــد بــا مســئول کمیتــه دانشــجویی از 
saber67azimi@gmail. رایانامــه  طریــق 

ــه  ــه برنام ــد. در ادام ــرار نماین ــاط برق com ارتی
ســاالنه کمیتــه دانشــجویی معرفــی می گــردد.



ــه اطــالع اســاتید، پژوهشــگران و دانشــجویان محتــرم مــی  ب
ــران  ــری الکترونیکــی ای ــا همــت انجمــن یادگی ــه ب رســاند ک

ــزرگ ــد ب ــاری خداون ــادا( و ی )ی

تاکیــد کنفرانس امســال بــر »یادگیــری الکترونیکی و دانشــگاه 
آینــده« اســت و محورهــای اصلــی کنفرانــس عبارتند از:

1- مــدل هــای روش شناســی و طراحــی یادگیــری/ یاددهــی: 
تلفیقــی، خودرهیــاب، بــازی گــون و غیــره

ــط هــای  ــی و ســایر محی ــبکه هــای اجتماع ــش ش 2- نق
مجــازی در یادگیــری الکترونیکــی

3- سیاســت هــای تضمیــن کیفیت، ارزشــیابی، اعتبارســنجی، 
و ارزیابــی در یادگیــری الکترونیکــی

4- محتواهای خالقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی
ــام  ــی در نظ ــی، و اخالق ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــه ه 5- جنب

ــی ــری الکترونیک یادگی
6- سیاســت هــا، راهبردهــا و برنامــه هــا در یادگیــری 

لکترونیکــی ا
AR/ 7 - آزمایشــگاه هــای مجــازی و از راه دور، متــاورس، و

VR بــرای یاددهــی و یادگیــری 
)Learning Analytics( 8- تحلیل یادگیری

بخــش هــای مختلــف کنفرانــس شــامل ارائــه مقــاالت علمــی، 
گــزارش هــای تجــارب موفــق، ســخنرانی های کلیــدی، 
ــگاه  ــی و نمایش ــای آموزش ــی، کارگاه ه ــای تخصص میزگرده

ــود.  ــد ب ــور خواه ــارج از کش ــل و خ ــی از داخ تخصص
ــری  ــوزه یادگی ــال در ح ــان فع ــدان و ذینفع ــه عالقمن از هم
ــب  ــود موج ــال خ ــور فع ــا حض ــم ب ــی تقاضامندی الکترونیک
غنــای علمــی بیشــتر کنفرانــس و تبــادل تجربیــات بــا ســایر 

ــد.  ــی گردن ــی و خارج ــدان داخل عالقمن
ــه  ــزارش تجرب ــا گ ــل ی ــه کام ــت مقال ــت دریاف ــن مهل آخری

ــد. ــی باش ــاه 1401 م ــت داوری 25 آذرم ــق جه موف
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر لطفــا بــه وب ســایت کنفرانس 

/https://icelet.ir مراجعه فرماییــد
 پوســتر هــای فارســی و انگلیســی بــه پیوســت اســت. مشــابه 
ــا ISC  و IEEE  نیــز  ســال هــای قبــل انشــاهلل همــکاری ب

دنبــال خواهــد شــد. 
ــن  ــا انجم ــط ب ــای مرتب ــال ه ــز در ژورن ــر نی ــاالت برت مق

بالفاصلــه بــا تمهیداتــی چــاپ خواهــد گردیــد.   
لطفــا در ارســال ایــن فراخــوان و پوســتر بــه ســایر عالقمنــدان 

مــا را یــاری دهیــد.

 

 رویدادهای آینده 

 شانزدهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس
 بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکي

)ICeLeT2023( 

شــانزدهمین کنفرانــس ســاالنه انجمــن یادگیــري الکترونیکــي 
ــی  ــورت ترکیب ــه ص ــفند 1401 ب ــای9-11 اس ــخ ه در تاری
)حضــور فیزیکــی و مجــازی( و بــه دو زبان فارســی و انگلیســی  

برگــزار خواهــد شــد.

محورهای اصلی این کنفرانس عبارتند از:

ــی،  ــری/ یادده ــی یادگی ــی و طراح ــای روش شناس -  مدله
ــره ــون و غی ــازی گ ــاب، ب ــی، خودرهی تلفیق

- نقــش شــبکه هــای اجتماعــی و ســایر محیــط هــای مجــازی 
ــری الکترونیکی در یادگی

- سیاســت هــای تضمیــن کیفیــت، ارزشــیابی، اعتبــار ســنجی 
و ارزیابــی در یادگیــری الکترونیکــی 

- محتواهای خالقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی
یادگیــری  در  هــا  برنامــه  و  راهبردهــا  هــا،  سیاســت   -

نیکــی و لکتر ا
 AR/VR آزمایشــگاههای مجــازی و از راه دور، متــاورس و -

ــری  ــی و یادگی ــرای یادده ب
)Learning Analytics( تحلیل یادگیری -

تاریخ های مهم:

- دریافت مقاله: 15 آذر 1401
- دریافت مقاالت پذیرفته شده: 5 بهمن 1401

- اعالم نتایج: 15 بهمن 1401
برگزاری کنفرانس: 9 الی 11 اسفند  1401

- محــل برگــزاری کنفرانــس: صــورت ترکیبــی )حضــور 
فیزیکــی و مجــازی( و بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی برگــزار 
می گــردد. مــکان برگــزاری حضــوری در شــهر تهــران خواهــد 

بــود.
- ایمیل:

 icelet2023@gmail.com 
- وبگاه کنفرانس:

 WWW.ICELET.IR



ــس  ــتمین کنفران ــی و هش ــس مل ــن کنفران •   چهاردهمی
بیــن المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی: موسســه 

ــفند 139(  ــرز )اس ــر الب ــی مه ــی الکترونیک ــوزش عال آم
ــس  ــن کنفران ــی و نهمی ــس مل ــن کنفران پانزدهمی  •
ــگاه  ــی: دانش ــی الکترونیک ــری و یادده ــی یادگی ــن الملل بی

)1400 )اســفند  کردســتان 

وبینار بازی وارسازی )گیمیفیکیشن( در آموزش ترکیبی با 
سخنرانی دکتر مانوش مهرابی )دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 

1401 از ساعت 17:30 الی 19(

گواهی رتبه مجله در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

شــریه Iranian Distance Education Journal  کــه بــا 
همــکاري دانشــگاه پیــام نــور و انجمــن یادگیــري الکترونیکــي 
ایــران بــه چــاپ مــي رســد، در ارزیابــي نشــریات  ســال 1400  
ــوب  ــی مص ــریات علم ــه نش ــن نام ــه آیی ــن نام ــاس آئی براس
مــورخ  9/ 3/ 1398 کمیســیون نشــریات علمــی وزارت علــوم 
تحقیقــات و فنــاوري موفــق بــه دریافــت رتبــه »ب« گردیــد.

 اخبار مربوط به کنفرانس یادا

تاریخچه کنفرانس
کنفرانــس یادگیــري و یاددهــی الکترونیکــي بــا هــدف ترویــج 
و توســعه یادگیــري و یاددهــی الکترونیکــي در نهادهــاي 
آموزشــي، فراهــم آوردن شــرایط مناســب بــرای عرضــه 
ــاز و از  یافته هــای پژوهشــی متخصصــان در حــوزه آمــوزش ب
دور و بهــره گیــري از آخریــن دســتاوردهاي علمــي و آموزشــی 
و پژوهشــي درایــران برگــزار مــی شــود. تاکنــون پانــزده دوره 
کنفرانــس در دانشــگاه هــای ســطح بــاال کشــور برگــزار شــده 

ــه شــرح زیــر مــی باشــند: اســت کــه ب
ــی:  ــوزش الکترونیک ــری و آم ــس یادگی ــتین کنفران •   نخس

دانشــگاه زنجــان )آذر 1385(
•   دومیــن کنفرانــس یادگیــری و آمــوزش الکترونیکــی: 

)آذر 1386( بلوچســتان  و  دانشــگاه سیســتان 
•   ســومین کنفرانــس یادگیــری و آمــوزش الکترونیکــی: 

 )1387 )دی  طوســی  خواجه نصیرالدیــن  دانشــگاه 
•   چهارمیــن کنفرانــس ملـّـی و اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی 
ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــی: دانش ــوزش الکترونیک ــری وآم یادگی

ــران )آذر 1388(  ای
•   پنجمیــن کنفرانــس ملـّـی و دومیــن کنفرانــس بیــن المللــی 
یادگیــری و آمــوزش الکترونیکــی: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 

)آذر 1389(
•   ششــمین کنفرانــس ملّــی و ســومین کنفرانــس بیــن 
ــران  ــگاه ته ــی: دانش ــوزش الکترونیک ــری و آم ــی یادگی الملل

)بهمــن 1390(
ــن  ــس بی ــن کنفران ــی و چهارمی ــس ملّ ــن کنفران •   هفتمی
ــیراز  ــگاه ش ــی: دانش ــوزش الکترونیک ــری و آم ــی یادگی الملل

)بهمــن 1391(
ــگاه  ــی: پژوهش ــری الکترونیک ــس یادگی ــتمین کنفران •   هش

ــن 1392( ــران )بهم ــات ای ــاوری اطالع ــوم و فن عل
دانشــگاه  الکترونیکــی:  یادگیــری  کنفرانــس  نهمیــن     •

 )1393 )اســفند  خوارزمــی 
•   دهمیــن کنفرانــس یادگیــری الکترونیکــی: دانشــکده علمی 
ــاوری  ــات و فن ــرات و وزارت ارتباط ــت و مخاب ــردی پس کارب

اطالعــات )اســفند 1394(
ــگاه  ــی: دانش ــری الکترونیک ــس یادگی ــن کنفران •   یازدهمی

ــن 1395( ــور )بهم ــام ن پی
ــگاه  ــی: دانش ــری الکترونیک ــس یادگی ــن کنفران •   دوازدهمی

ــن 1396( ــران )بهم ته
ــن  ــس بی ــن کنفران ــی و هفتمی ــس مل •   ســیزدهمین کنفران
المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی: دانشــگاه صنعتــی 

ــن طوســی )اســفند 1397(  ــر الدی خواجــه نصی









ــورای  ــت و ش ــگاه مدیری ــی نمایش ــان اصل ــزود: حامی  اف
ــژه اقتصــادی کشــور  ــی مناطــق آزاد کشــور و مناطــق وی عال
ــودار  ــوان جل ــه عن ــش ب ــه آزاد کی ــازمان منطق ــتند و س هس
ایــن حرکــت شــناخته مــی شــود.   مدیــر اجرایــی نمایشــگاه 
ــن  ــان ای ــایر حامی ــرد: س ــه ک ــی »کیتکــس« اضاف ــن الملل بی
نمایشــگاه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نهــاد ریاســت 
جمهــوری و اتحادیــه صادرکننــدگان صنعــت مخابــرات ایــران 
)مپنــا( و ســندیکای صنعــت مخابــرات و انجمــن هــای مرتبــط 
ــزار  ــک و اب ــرق، الکترونی ــای ب ــن ه ــا«، انجم ــل »افت ار قبی
دقیــق و همچنیــن ســایر تشــکل هــای صنفــی مرتبــط بــوده 
ــادر تخصصــی و  ــای م ــرکت ه ــت ش ــت: حمای ــد.   وی گف ان
اپراتورهــای مخابراتــی بــزرگ کشــور از طریــق حضــور فعــال 
ــا را  ــه و تقاض ــه عرض ــد چرخ ــی توان ــگاه م ــن نمایش در ای
تکمیــل کنــد و چــرخ اقتصــاد را در ایــن صنعــت بــه حرکــت 
در آورد.   توانــا اظهــار کــرد: برنامــه هــای علمــی متنوعــی از

ــف  ــای مختل ــرد و کارگاه ه ــش، میزگ ــمینار، همای ــه س جمل
ــالن  ــل س ــدت 2 روز در مح ــی م ــگاه ط ــا نمایش ــان ب همزم
ــت شــتابدهنده  ــا حمای ــای کیــش ب ــش ه ــز همای ــای مرک ه
فعــال در ایــن حــوزه و بــا حضــور فعــال شــرکت هــای مــادر 
ــی،  ــتارت آپ ــان و اس ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــی و ش تخصص
ــت آن  ــگاه و کیفی ــای نمایش ــر غن ــه ب ــرد ک ــی پذی ــام م انج

ــزود. ــد اف خواه
همچنیــن در ایــن نشســت رئیــس کارگــروه علمــی نمایشــگاه 
ــه در نمایشــگاه »کیتکــس«،  ــه اینک ــاره ب ــا اش »کیتکــس« ب
مهمتریــن فنــاوری هــای جهــان وجــود دارد، افــزود: در 
انقــالب چهــارم و پنجــم صنعتــی قــرار داریــم کــه همــه اینهــا 

ــه ایــن نمایشــگاه اســت. مرتبــط ب
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــیراز بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــا را ســرپا نگهداشــت  ــه کشــور و دنی ــا آنچــه ک بحــران کرون
همیــن فنــاوری اطالعــات بــود، افــزود: برخــی کشــورها 
قرنطینــه را بــر اســاس همیــن فنــاوری انجــام دادنــد و 

ــد. ــا ش ــات برپ ــاوری اطالع ــق فن ــا از طری ــوزش ه آم
وی بــا یــادآوری ایــن مطلــب کــه بعــد از حــدود 2 ســال حالت 
نیمــه تعطیلــی، نمایشــگاه بســیار بــزرگ در ایــن حــوزه شــکل 
مــی گیــرد، افــزود: اکنــون و در آینــده ثروتمندتریــن شــرکت 
ــاوری و ارتباطــات هســتند و  ــی شــرکت هــای فن هــای جهان
دیگــر شــرکت هایــی نظیــر »بنــز«، جــز ثروتمنــد تریــن هــا 
ــر اســاس  ــاوری اطالعــات ب ــود و شــرکت هــای فن نخواهــد ب
فنــاوری بــه ســایر شــرکت هــا مــی دهنــد بزرگتریــن شــرکت 

هــای دنیــا خواهنــد بــود.
ــل  ــز ثق ــگاه مرک ــن نمایش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب صف
ــای  ــود و انجمــن ه ــد ب ــات خواه ــاوری اطالع ــات و فن اطالع
علمــی مرتبــط بــا فنــاوری اطالعــات در ایــن نمایشــگاه حضور 
دارنــد، تاکیــد کــرد: ایــن باعــث شــده وبینارهــا و ســمینارها 
ــکل  ــر ش ــدی ت ــی و ج ــکل علم ــه ش ــژه ب ــور وی ــه ط ــم ب ه
بگیــرد و تعــداد زیــادی از اســتارت آپ هــا در ایــن نمایشــگاه 

شــرکت مــی کننــد.

اخبار یادا

دومین نمایشگاه بین المللی ارتباطات و فناوری اطالعات 
کیش

)KITEX2022(
19 الی 22 اردیبهشت ماه 1401

ــت :  ــس گف ــی کیتک ــن الملل ــگاه بی ــی نمایش ــر اجرای مدی
نمایشــگاه بیــن المللــی ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کیــش 
ــا 22 اردیبهشــت تحــت عنــوان  «کیتکــس»  در تاریــخ 19 ت

ــود. ــی ش ــا م )KITEX(  برپ
ــنبه  ــروز )ش ــا ام ــم توان ــن رحی ــتین آنالی ــزارش راس ــه گ ب
دانشــکده  در  کــه  خبرنــگاران  جمــع  در  فروردیــن(   27
»مهندســی« دانشــگاه شــیراز برگــزار شــد، گفــت: نمایشــگاه 
بیــن المللــی ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کیــش در تاریــخ 
 )KITEX( »ــس ــوان »کیتک ــت عن ــت تح ــا 22 اردیبهش 19 ت
بــا هــدف رفــع نیازمندهــای فناورانــه کشــور در بــازار صنعــت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات شــامل حــوزه هــا و محورهــای 
ــه کام،  ــیا، تل ــت اش ــی، اینترن ــوش مصنوع ــازی، ه هوشمندس
ــر  ــی ب ــال مبتن ــاد دیجیت ــای اقتص ــاخت ه ــت و زیرس امنی
ــالک چیــن،  ــد از قبیــل رمــز ارزهــا، ب ــوژی هــای جدی تکنول
ــر  ــود.   مدی ــی ش ــا م ــی برپ ــای بانک ــاوری ه ــاورس و فن مت
ــرد:  ــه ک ــس« اضاف ــی »کیتک ــن الملل ــگاه بی ــی نمایش اجرای
تمرکــز رفــع نیازهــا روی مناطــق آزاد تجــاری و مناطــق 
ویــژه اقتصــادی کشــور اســت و صنعــت ارتباطــات و فنــاوری 
ــد  ــی توان ــاخت م ــت زیرس ــک صنع ــوان ی ــه عن ــات ب اطالع
موتــور پیشــران ســایر ســنایع کشــور باشــد و موجــب ایجــاد 
حرکــت اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال و افزایــش شــاخص هــای 
ــاه اجتماعــی و حتــی بهبــود اوضــاع اجتماعــی و سیاســی  رف
ــه  ــش ب ــره کی ــاب جزی ــت انتخ ــرد: عل ــار ک ــود.   وی اظه ش
عنــوان محــل برگــزاری نمایشــگاه، وجــود فضاهــای مناســب 
ــامل  ــگاه ش ــای نمایش ــه ه ــرای برنام ــت و اج ــرای مدیری ب
ســالن هــای مناســب و اســتاندارد و همچننــی فضــای مناســب 
در مرکــز همایــش هــای جزیــره کیــش بــا امکانــات صوتــی و 
ــرکت  ــی ش ــی و رفاه ــات اقامت ــن مالحظ ــری و همچنی تصوی
کننــدگان در ایــن رویــداد و امــکان جــذب و حضــور ســرمایه 
ــی تســهیل در  ــن ویژگ ــی و خارجــی و همچنی ــذاران داخل گ
رفــت و آمــد و تســهیل در امــور صادراتــی و گمرکــی اســت.   
ــن  ــا، وجــود دانشــگاه هــای مختلــف و تجمــع فعــاالن ای توان
صنعــت در جزیــره زیبــای کیــش در خلیــج فــارس را از دیگــر 
ــرای نمایشــگاه کیتکــس 2022  علــل انتخــاب ایــن جزیــره ب

دانســت، 
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مهندس سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

 Escola Nacional( مدرســه ملـّـی مدیریــت دولتــی برزیــل
de Administração Pública( یــا ENAP، پلتفرمــی 
ــدان  ــرای کارمن ــگان ب ــن رای ــای آموزشــی آنالی ــا دوره ه را ب
ــات  ــوزش در خدم ــال آم ــه دنب ــه ب ــهروندانی ک ــی و ش دولت
عمومــی هســتند، ایجــاد کــرده اســت. ایــن پلتفــرم یــک ثبــت 
نــام و ورود منحصــر بــه فــرد بــرای کاربــران و همچنیــن یــک 

رکــورد مدرســه یکپارچــه فراهــم مــی کنــد.
Escola Virtual )escolavirtual.gov.br( 

ــه مــی دهــد کــه طیــف وســیعی  دوره هــای متنوعــی را ارائ
ــات  ــاوری اطالع ــوآوری،  فن ــت، ن ــد مدیری ــا مانن ــه ه از زمین
ــن دوره  ــرم همچنی ــن پلتف ــد. ای ــی ده ــش م و داده را پوش
ــز بخــش  ــرای تجهی ــه ب ــد ک ــه مــی ده ــای خاصــی را ارائ ه
عمومــی بــه مهــارت هایــی در طراحــی وب، داده هــای دولتــی 
ــده  ــی ش ــا طراح ــل داده ه ــه و تحلی ــاز، داده کاوی و تجزی ب
ــای  ــه ابزاره ــوط ب ــای مرب ــن، مهارت ه ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
رســانه های اجتماعــی و طراحــی وب ســایت، دارایی هــای 
مرتبطــی هســتند کــه بــه شــهروندان امــکان دسترســی 
راحــت بــه اطالعــات بالدرنــگ ارائــه خدمــات را می دهند)بــه 
عنــوان مثــال از طریــق برنامــه هــای گوشــی هــای هوشــمند 

ــبورد(. و داش
ــردم،  ــا م ــع ب ــه موق ــح و ب ــل صحی ــان از تعام ــرای اطمین ب
ــت  ــه دس ــای ب ــش ه ــد بین ــد بتوانن ــدگان بای ــم گیرن تصمی
آمــده از الگوهــای دسترســی کاربــر را تجزیــه و تحلیــل، 
درک و بررســي کننــد. ظهــور اتوماســیون و جمــع آوری 
و ذخیره ســازی حجــم زیــادی از داده هــا، فرصتــی بــرای 
کاوش )»داده کاوی«( و تجزیــه و تحلیــل مجموعــه داده هــای 
ــای  ــرای رویکرده ــیلی را ب ــل داده«( و پتانس ــزرگ )»تحلی ب
ــن بخــش  ــاط بی ــرای ارتب ــه واکنشــی ب ــده و ن پیش بینی کنن

ــد. ــي کن ــم م ــران فراه ــی و کارب عموم

ــتارت آپ  ــا 60 درصــد اس ــه 50 ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هــای کشــور آمریــکا توســط کشــورهای عربــی حاشــیه 
خلیــج فــارس خریــداری شــده اســت و اگــر بتوانیــم در میــان 
ــی در  ــم تحــوالت خوب ــا خــودی، نشــان دهی ــتارت آپ ه اس
منطقــه و جهــان رقــم خواهیــم زد، تاکیــد کــرد: بــا تســهیالت 
ــژه تعــدادی از برتریــن هــای فنــاوری اطالعــات را دعــوت  وی
کردیــم و جنبــه نوآورانــه و علمــی نمایشــگاه بــرای همــه مهــم 
اســت. صفــوی افــزود: یکــی از مســئولیت هــای مدیــر عاقــل، 
بــا دانــش و فهیــم شناســایی ایــن تحــوالت اســت و بــرای ایــن 
هــدف حــدود 10 ســخنرانی علمــی در مرحلــه اول بــرای ایــن 

نمایشــگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــن نمایشــگاه  ــرد : دومی ــه ک ــور اضاف ــه جــواد مرادپ و در ادام
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات کیــش بــا عنــوان »کیتکــس«، 
در 6 محــور نظیــر هــوش مصنوعــی، شــهر هوشــمند، فنــاوری 
هــای مالــی و رمــز ارزهــا، بــالک چیــن، رســانه هــای دیجیتال 

و اینترنــت اشــیا برپــا مــی شــود.
ــگاه  ــری نمایش ــکار« و مج ــروغ اف ــرکت »ف ــل ش ــر عام مدی
»کیتکــس« اضافــه کــرد: ایــن نمایشــگاه از 19 تــا 22 
اردیبهشــت از ســاعت 17 تــا 22 در مرکــز دائمــی نمایشــگاه 

ــود. ــد ب ــا خواه ــش برپ ــی کی ــن الملل ــای بی ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــام برپایــی نمایشــگاه از ســاعت 
ــگاه  ــت نمایش ــا محوری ــا ب ــش ه ــمینارها و همای ــا 13 س 9 ت
ــرد: در  ــار ک ــود، اظه ــی ش ــزار م ــا برگ ــش پ ــالن همای در س
ایــن مــدت رویــداد مســتند، تــا ســاعت 22 »رویــداد آینــده« 

پخــش مــی شــود.
مرادپــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نمایشــگاه در راســتای توجه 
بــه شــعار ســال و تکمیــل زنجیــره علــم، فنــاوری بــه منظــور 
تولیــد ثــروت برپــا مــی شــود، افــزود: دبیرخانــه مرکــزی ایــن 
نمایشــگاه در فــارس و شــیراز اســت و شــرکت هــای زیــادی 
از فــارس هــم در نمایشــگاه حضــور دارنــد امــا یــک دبیرخانــه 

هــم در تهــران بــرای تســهیل رونــد، فعــال خواهــد بــود.
ــه اینکــه هیئــت هــای تجــاری از کشــورهای  ــا اشــاره ب وی ب
ســوریه، قطــر، عمــان و امــارات متحــده عربــی در ایــن 
نمایشــگاه حاضــر خواهنــد بــود، اظهــار کــرد: ایــن نمایشــگاه 
در 14 هــزار مترمربــع 2 برابــر دوره گذشــته برپــا مــی شــود 
ــه در دوره  ــد ک ــور دارن ــی حض ــرکت های ــن دوره ش و در ای
ــد  ــش از یکص ــد بی ــود و رش ــی ب ــان خال ــای آن ــته ج گذش

ــتیم. ــاهد هس ــد را ش درص
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