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مريم طايفه محمودی

ر این کیمیا طالستکالم سردبیر همس
س هک گشت  م کیمیاست                    وان م گویند عارافن هنر و عل

همدوش رمغ دولت و همعرهصٔ هماست رفخنده طارئی هک بدین بال و رپ رپد   
وقت گذشته را نتوانی رخید باز                      مفروش خیره، کاین گهر اپک بی بهاست

رگ زنده ای و رمده هن ای، کار جان زگین   تن رپوری هچ سود، چو جان تو انشتاست
ی نیست خواب و خاست تو رمدمی و دولت رمدم فضیلت است   نها وظیفٔه تو هم

زان راه باز رگد هک از ررهوان تهی است     زان آدمی بترس هک با دیو آشناست
ل نکرده است ز دیواهن بازخواست مگشته رهبری      عاق واسته است ز گ سالک نخ
ن کاه و کهرباست چون معدنست علم و رد آن روح کاررگ       پیوند علم و جان سخ

ل زلعلی هک رد زمی است      ربرت رپی بعلم ز رمغی هک رد هواست بفض
خوشتر شوی 

جان را بلند دار هک این است ربرتی       پستی هن از زمین و بلندی هن از سماست
جارنا ره آنکه معرفت آموخت رمدم است      دل را ره آنکه نیک نگهداشت اپدشاست

بــا شــماره خــرداد و تیرمــاه یادانامــه در ســال 1401 در خدمــت شــما هســتیم. در                                                                                                                                              رپوین اعتصامی  

ــر  ــاي دكت ــاب آق ــاي جن ــه ه ــه دغدغ ــه ارائ ــران، ب ــب نظ ــتون صاح ــه در س ــماره از خبرنام ــن ش ای

پردازیــم،  مــي  مرســوم  آموزشــی  شــیوه های  بــه  دانشــگاه ها  بازگشــت  راســتاي  در  صفــوي 

ــي  ــري و یادده ــوزه یادگی ــاي ح ــس ه ــت و كنفران ــار، نشس ــب وبین ــي در قال ــاي آت ــپس رویداده س

ارائــه مــي شــوند. فراخــوان دریافــت مقالــه بــراي مجلــه مشــترك انجمــن یــادا بــا دانشــگاه 

ــود. ــد ب ــه خواه ــماره از خبرنام ــن ش ــش ای ــان بخ ــاق، پای ــدارس خ ــاب م ــي كت ــور و معرف ــام ن پی

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

ــا  ــم ب ــتدعا داری ــي، اس ــري الکترونیک ــوزه یادگی ــاي ح ــوالت و رویداده ــوص تح ــان در خص مخاطب

ــا را در  ــود م ــازنده خ ــای س ــرات و بازخورده ــال نظ ــب و ارس ــواي مناس ــتن محت ــار گذاش در اختی

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 مراجعه نمایید.



ــا حداقــل زیرســاخت هــای الزم را نداشــتند؛ در برخــی  ی
مــوارد، مطالــب آموزشــی بــه طــور كامــل منتقــل نشــد ولــی 
ــا  ــت ه ــه ظرفی ــد. البت ــر ش ــیار بهت ــرایط بس ــج ش ــه تدری ب
ــادی از  ــن بحــران حاصــل و حجــم زی ــم در ای ــی ه و مزایای

ــط شــد. ــای درس ضب كاس ه
رییــس انجمــن یادگیــری الکترونیکــی ایــران بــا بیــان اینکــه 
بعــد از گذشــت ۲ ســال، زیرســاخت هــای مــورد نیــاز حاصــل 
شــده اســت، تاكیــد كــرد: مهــارت هــای آمــوزش و تدریــس 
ــتاوردهای  ــوژی، دس ــزار تکنول ــک اب ــه كم ــا ب ــن فض در ای
بســیار خوبــی را حاصــل كــرده اســت امــا نبایــد فقــط روی 
برخــی خطاهــا یــا نقطــه ضعــف هــا تمركــز كــرد و مرتکــب 

اشــتباهات جدیــد شــد.
خطاهايی که نبايد تکرار شود

ــری از  ــاره جلوگی ــیراز درب ــگاه ش ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ــدون شــک شــروع گســترده و  ــادآور شــد: ب ــا، ی ــن خطاه ای
ــد  ــی توان ــا م ــگاه ه ــوری دانش ــای حض ــت ه ــی فعالی ناگهان
ــه  ــدام عجوالن ــه اق ــد از هرگون ــا بای ــود ام ــزی ش ــه ری برنام
ــاره دانشــجویان تأمــل كــرد چــرا كــه  ــک ب ــرای حضــور ی ب
دانشــگاه هــا و دانشــجویان حتــی اعضــای هیــأت علمــی بــا 
ــات  ــه امکان مشــکات و پیچیدگــی هــای اجرایــی نظیــر ارای
خوابگاهــی، تاسیســاتی و اعتبــارات مالــی مواجــه مــی شــوند.

ایــن اســتاد دانشــگاه اطاعیــه هــای بازگشــایی دانشــگاه ها را 
بــه دو دســته تقســیم كــرد و در ایــن بــاره، گفــت: در برخــی 
ــد  ــام كردن ــح اع ــع و صری ــا قاط ــگاه ه ــا دانش ــه ه اطاعی
همــه فعالیــت هــا از 1۹ یــا ۲0 فروردیــن شــروع مــی شــود. 
عــده دیگــری، بــا برنامــه زمانبنــدی، حضــور دانشــجویان در 
ــه  ــا همــه فعالیــت هــا ب ــد ت دانشــگاه را دســته بنــدی كردن
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــردد. ب ــادی بازگ ــت ع ــه حال ــج ب تدری
روش دوم، هوشــمندانه تــر و منطقــی تــر باشــد و مشــکات 

ــد داشــت. ــی خواه ــری درپ كمت
بازگشت به عقب ممنوع

ــا  ــگاه ه ــایی دانش ــا بازگش ــان ب ــه همزم ــان اینک ــا بی وی ب
ــار داشــت: حضــور  ــوع اســت، اظه ــب ممن ــه عق بازگشــت ب
ــه  ــره ب ــای چه ــروع فعالیت ه ــجو و ش ــتاد و دانش ــدد اس مج
چهــره علمــی و آموزشــی بعــد از دو ســال بســیار عالــی اســت 
امــا نبایــد بــه معنــی بازگشــت بــه عقــب، توجــه نکــردن بــه 
ــای گذشــته  ــف ه ــرار ضع ــای ایجــاد شــده و تک ــت ه ظرفی
ــمند را  ــده ارزش ــط ش ــای درســی ضب ــد محتواه ــد. نبای باش
ــم و ســراغ ســخنرانی هــای تکــراری اســتاد در  ــار بگذاری كن

ــم. ــت كنی ــنونده تربی ــا ش ــم و دانشــجو را تنه كاس بروی
ــت،  ــده اس ــط ش ــتاد ضب ــخنرانی اس ــر س ــت: اگ ــوی گف صف
چــرا از وقــت كاس بــه نحــو بهتــری اســتفاده نکنیــم. 
بازگشــت بــه عقــب و اســتفاده از روش هــای ســنتی در حالــی 
ــای  ــته از ظرفیت ه ــال گذش ــه در دو س ــود ك ــد قطــع ش بای
ایجــاد شــده در روش هــا و نگــرش هــا بهــره گرفتیــم. یکــی 
ــزو  ــرد و ج ــرار بگی ــور ق ــد مح ــه بای ــم ك ــول مه ــن اص از ای
ــتمر  ــیابی مس ــت، ارزش ــا اس ــگاه های دنی ــه دانش ــول اولی اص
ــورت  ــد روش ص ــه چن ــد ب ــات بای ــت و امتحان ــجو اس دانش
گیــرد.  تــاش بــرای اثربخشــی، كیفیــت بخشــی و اســتفاده 
از تجــارب كار درســتی اســت و بایــد از همــه زیرســاخت های 

ایجــاد شــده اســتفاده كــرد.

 ستون صاحب نظران ستون صاحب نظران

دانشــگاه ها بــه شــیوه های آموزشــی دانشــگاه ها بــه شــیوه های آموزشــی 
ــد  ــد  درص ــا ۵۰۵۰ درص ــا  ت ــد/۳۰۳۰ ت ــوم بازنگردن ــد/مرس ــوم بازنگردن مرس

ــد ــازی باش ــا مج ــدآموزش ه ــازی باش ــا مج آموزش ه

جناب آقاي دکتر سید علي اکبر صفوي
ــات  ــو هی ــادا و عض ــن ي ــس انجم رئی

ــیراز ــگاه ش ــي دانش علم

ــات ارزشــمند آموزشــی  ــا- دانشــگاه ها تجربی ــران- ایرن ته
در دوران كرونــا حاصــل كردنــد كــه می تواننــد طبــق 
بــر  مبنــی   علــوم  وزارت  گســترش  شــورای  مصوبــه 
آموزش هــا  درصــد   ۵0 تــا   ۳0 بــودن  الکترونیکــی 
در پســاكرونا از آنهــا اســتفاده كننــد؛ موضوعــی كــه 
ــه  ــتن ب ــزوم بازنگش ــر ل ــد ب ــا تاكی ــگاهی ب ــاتید دانش اس
می كننــد. تاییــد  را  آن  آموزشــی  مرســوم  شــیوه های 

علــی اكبــر صفــوی عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــیراز 
ــت  ــه در گف ــت ك ــگاهی  اس ــاتید دانش ــن اس ــی از ای یک
ــا،  ــوزش ايرن ــم و آم ــروه عل ــگار گ ــا خبرن ــو ب و گ
ضمــن تاكیــد بــر پرهیــز اقــدام عجوالنــه دانشــگاه هــا در 
ــی  ــار داشــت: بحران ــا، اظه ــوزش ه ــل آم ــرگیری كام ازس
بــه نــام پاندمــی كرونــا، فعالیــت هــای حضــوری دانشــگاه 
ــک  ــه كم ــم زد و ب ــر ه ــی را ب ــوزش عال ــز آم ــا و مراك ه
تکنولــوژی و تجــارب دو دهــه گذشــته همچنیــن بــا 
ابتکاراتــی، جلــوی تعطیــل شــدن فعالیــت هــای آموزشــی 
گرفتــه شــد. حتــی در بســیاری از دانشــگاه هــا ایــن 
ــت و در  ــه یاف ــول ادام ــل قب ــت قاب ــا كیفی ــا ب ــوزش ه آم
ــات  ــف و صدم ــوی توق ــا، جل ــل ه ــا حداق ــوارد ب برخــی م
ــد  ــکاتی مانن ــر، مش ــوی دیگ ــد. از س ــه ش ــر گرفت بزرگت
ــار  ــه آم ــد ك ــرح ش ــم مط ــات ه ــل امکان ــتن حداق نداش
ــه داد:  ــت. وی ادام ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی ب پایین
ــده ای  ــی، ع ــای الکترونیک ــوزش ه ــروع آم ــدای ش در ابت
ــد ــد نبودن ــی را بل ــای الکترونیک ــوزش ه ــتفاده از آم اس



ساعات حضور دانشجو در کالس ها منعطف شود
ــن  ــه ای ــران در ادام ــری الکترونیکــی ای رییــس انجمــن یادگی
گفــت و گــو برخــی پیشــنهادها را بــرای بهبــود آمــوزش هــای 
ــرار  ــا تک ــگان ب ــور هم ــت: حض ــرد و گف ــرح ك ــوری مط حض
روش هــای قدیمــی آمــوزِش كــم اثــر، اشــتباه گرفتــه نشــود. 
ســاعت حضــور دانشــجو انعطــاف پذیرتــر بشــود و در جلســات 
ــوری،  ــروژه مح ــول پ ــو ح ــت و گ ــث و گف ــه بح ــوری ب حض
حــل مســأله، فعالیــت محــوری و كارگروهــی پرداختــه شــود. 
ــه  ــد نگ ــده را بای ــای تولیدش ــاخت و محتواه ــا زیرس ــه تنه ن
داریــم بلکــه آنهــا را افزایــش دهیــم چــرا كــه اتفاقــات مشــابه 
بــه احتمــال زیــاد بــه دفعــات و بــه شــکل هــای مختلــف مــی 

توانــد رخ دهــد.
ــر  ــه در ه ــرد ك ــرح ك ــنهاد را مط ــن پیش ــن ای وی همچنی
ــری  ــوول پیگی ــر، مس ــا مدی ــورا ی ــه، ش ــک كمیت ــگاه ی دانش
مباحــث فــوق شــود و مشــورت متخصصــان بــا توجــه بــه ابعاد 
ــارم و  ــی چه ــای صنعت ــد و انقــاب ه ــرن جدی ــوزش در ق آم

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــه خوب پنجــم ب

قــدرت فنــاوری را در آمــوزش جــدی بگیريــم
بــه گفتــه این اســتاد دانشــگاه، دســتکم گرفتن قــدرت فناوری 
در آمــوزش هــم اشــتباه اســت. برخــی بــه صــورت ناشــیانه و 
ناآگاهانــه، اعــام مــی كننــد كــه ظرفیت هــای آمــوزش مبتنی 
بــر فنــاوری كافــی و توانمنــد نیســت و همــه چیــز بایــد 100 
ــوزش در  ــدرت آم ــه، ق ــن زمین درصــد حضــوری شــود. در ای
ــت  ــتکم گرف ــد دس ــی را نبای ــم صنعت ــارم و پنج ــاب چه انق
ــتفاده از  ــرد. اس ــوش ك ــد فرام ــوژی را نبای ــوالت تکنول و تح
آمــوزش هــای مبتنــی بــر فنــاوری از الزامــات امــروز و فــردای 
آمــوزش و از ســوی دیگــر، گریــز و بــی توجهــی نشــانه ناآگاهی 
اســت. قوانیــن جدیــد آمــوزش عالــی مصــوب آخــر ســال ۹۹ 
ــا  ــگاه ه ــه دانش ــه هم ــه ب ــوم ك ــترش وزارت عل ــورای گس ش
ابــاغ شــد، حاكــی از آن اســت كــه در پســاكرونا بیــن ۳0 تــا 
ــه صــورت الکترونیکــی  ــد ب ۵0 درصــد آمــوزش هــا مــی توان
انجــام شــود كــه از ایــن ظرفیــت بایــد اســتفاده كــرد.

وی همچنیــن بــه آمــوزش اثربخــش و تــاب آور اشــاره كــرد و 
گفــت: تــاب آوری در انقــاب پنجــم صنعتی جزو اصول اســت؛ 
یعنــی آموزشــی كــه بــا بحــران و اتفــاق بــه ســادگی مختــل 
ــن  ــد 1۹ رخ داد. قوانی ــران كووی ــه در بح ــن تجرب ــود و ای نش
جدیــد شــورای گســترش بایــد كامل مطالعه شــود. زیرســاخت 
هــای تولیدشــده را نگــه داریــم و روز بــه روز بــرای ارتقــای آن 
تــاش و محتــوای جدیــد را بــه محتــوای قبلــی اضافــه كنیــم.

بــه تغییــر روش تدريــس اســتادان خوشــبینم
ــه  ــخ ب ــران در پاس ــی ای ــری الکترونیک ــن یادگی ــس انجم ریی
ایــن ســؤال كــه آیــا می تــوان بــه تغییــر روش اعضــای هیــأت 
ــود،  ــدوار ب ــر امی ــوزش بهت ــرای آم ــا ب ــگاه ه ــی و دانش علم
تاكیــد كــرد: در هیــچ كجــای برنامــه هایــی كــه دانشــگاه هــا 
ــرده  ــا مطــرح ك ــه دانشــگاه ه ــرای بازگشــت دانشــجویان ب ب
انــد، اشــاره كیفــی بــرای بهبــود و اثربخشــی آمــوزش نشــده 
اســت. در همــه اطاعیــه هــا تنهــا تأكیــد، روی آمــوزش هــای 
حضــوری اســت. روش هــای نویــن آموزشــِی دانشــجو محوری، 
ــوری و كاس  ــم مح ــوری، تی ــأله مح ــوری، مس ــت مح فعالی
ــوند. ــع ش ــه واق ــورد توج ــدی م ــور ج ــه ط ــد ب ــوس بای معک

بــه گفتــه این اســتاد دانشــگاه، وزارت علوم بدنه جدیــدی را در 
حــال تجربــه دارد و تــا تهیــه دســتورالعمل های جدیــد، زمــان 
زیــادی پیــش رو دارد. امــا ایــن اختیــار و انعطاف به دانشــگاه ها 
داده شــده اســت كــه هــر چــه ســریع تــر دغدغــه هــای مطرح 
ــخ  ــی را پاس ــوری و الکترونیک ــای حض ــوزش ه ــده در آم ش
دهنــد و در راســتای آمــوزش مبتنــی بــر فنــاوری گام بردارنــد.

صفــوی بــا بیــان اینکــه نســبت بــه ارایــه شــیوه هــای 
ــوش  ــر خ ــاوت ت ــای متف ــوزش ه ــرای آم ــتادان ب ــد اس جدی
ــوم  ــای مرس ــر روش ه ــه تغیی ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــن اس بی
گذشــته در آمــوزش هــا خوشــبین هســتم؛ البتــه ایــن 
ــور از  ــه چط ــا بســتگی دارد ك ــگاه ه ــر دانش ــه هن ــوع ب موض
ــدی  ــران كن ــال، نگ ــن ح ــا ای ــد، ب ــتفاده كنن ــزار اس ــن اب ای
ــت هــا هســتم چــرا كــه اگــر محتواهــا  اســتفاده از فرص
در ۶ مــاه آینــده بــه خوبــی اســتفاده نشــود، بــه مــرور 
زمــان همــه مهــارت هــا و تجــارب تحلیــل مــی رونــد.



كــه موفــق بــه كســب رتبــه ب در ارزیابــي نشــریات علمــي-
پژوهشــي وزارت علــوم در ســال 1400 شــده اســت، در 
ــه  ــري از راه دور، ب ــوزش و یادگی ــا آم ــط ب ــاي مرتب حوزه ه
ــدان  ــردازد. عاقمن ــه مي پ ــرش مقال ــه پذی ــي ب ــان انگلیس زب
جهــت كســب اطاعــات بیشــتر لطفــاً بــه آدرس وبــگاه مجلــه 
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فصلنامــه مشــترك دانشــگاه پیــام نــور و 
ــت  ــران تح ــي ای ــري الکترونیک ــن یادگی انجم

ــوان عن
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سؤاالتی از این دست كه:
• آیا دانشگاه به مفهوم فعلي و كاركرد آن درآینده وجود خواهد 

داشت؟
• بــا توجــه بــه شــکل گیری دانشگاه جهاني در بســتر اینترنــت، 
دانشگاه ها درآینده كاركرد و مأموریت خود را از دست نخواهند 

داد؟
• چنانچــه دانشگاه ها درآینده وجود داشــته باشــند، مأموریت و 

كاركرد آن ها چه خواهد بود؟
• آیا دانشگاه ها به سوی دانشگاه دیجیتال خواهند رفت؟

• آیا دانشگاه های آینده الکترونیکي خواهند بود؟
• آیا دانشگاه ها به صورت پلتفرمی خواهند بود؟

• دانشــگاه های آینــده بــا فناوری هــای نوظهــور چــه خواهنــد 
؟ د كر

• آیا دانشگاه متاورس واقعیت خارجی خواهد داشت؟
مؤسســه آمــوزش عالــی مهرالبــرز بــا 1۶ ســال ســابقه در امــر 
آمــوزش الکترونیکــی، بــرای اولیــن بــار در كشــور، در راســتای 
ــدان  ــاتید و عاقه من ــجویان و اس ــی دانش ــطح علم ــای س ارتق
بــه آینــده پژوهــی و بــه تصویــر كشــیدن آینــده دانشــگاه ها، 
سلســله نشســت هایی تحت عنــوان “دانشــگاه آینده” بــا حضور 
صاحبنظــران، بــه صــورت ماهیانــه برنامه ریــزی نمــوده اســت.

ــا  ــت ب ــن نشس ــرز، اولی ــی مهرالب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا حضــور پروفســور  ــاورس” ب ــده و مت موضــوع “دانشــگاه آین
علی اكبــر جالــی، آینــده پــژوه و اســتاد دانشــگاه علــم 
ــکا در روز  ــد آمری ــگاه مریلن ــو دانش ــتاد مدع ــت و اس و صنع
صــورت  بــه   1۹ ســاعت   1401 تیرمــاه   ۲۲ چهارشــنبه 
زیــاد  اســتقبال  مــورد  و  گردیــد  برگــزار  الکترونیکــی 
ــه صــورت  ــن نشســت كــه ب ــت. در ای ــرار گرف ــدان ق عاقه من
ــتر  ــرز در بس ــارات مهرالب ــتاگرام و آپ ــال اینس ــده در كان زن
ــداد 4۵0  ــد، تع ــش داده ش ــه، پوش ــن مؤسس ــای ای وبیناره
ــتند. ــور داش ــث حض ــوع بح ــه موض ــدان ب ــر از عاقه من نف

ــده،  ــزاری نشســت های دانشــگاه آین ــا برگ ــه ب ــد اســت ك امی
بتــوان تصویــر روشــنی از آینــده دانشــگاه ها را ترســیم نمــود.

ــد  ــت ها می توانن ــن نشس ــه ای ــدان ب ــجویان و عاقه من دانش
فایــل ضبــط شــده و ارائه نشســت دانشــگاه آینده و متــاورس را 
از طریــق لینک هــای مرتبــط در وبــگاه یــادا مشــاهده نماینــد.

گزارش نشست
آينده دانشگاه و متاورس

سخنران: جناب آقاي دكتر علی اكبر جالی

چهارشنبه ۲۲ تیرماه 1401

طــی ســالیان گذشــته فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا تکیــه 
ــوزه  ــه ای را در ح ــه جانب ــوالت هم ــت تح ــده اینترن ــر پدی ب
ــون  ــی همچ ــوزه های ــت. ح ــم آورده اس ــف فراه ــای مختل ه
ــه  ــی، پزشــکی و ... ك ــور اداری و دولت ــداری، ام تجــارت، بانک
ــزان  ــد می ــته ان ــدرن توانس ــه م ــنتی ب ــت س ــذار از حال ــا گ ب
نفوذپذیــری بیشــتری در ســطح جامعــه داشــته باشــند. ایــن 
ــر و  ــترده ت ــورت گس ــه ص ــوزش ب ــا آم ــد ت ــث ش ــول باع تح
ــوم  ــار عم ــانه ای در اختی ــای چندرس ــتفاده از ابزاره ــا اس ب
ــه،  ــم هزین ــان و ك ــوزش آس ــون آم ــم اكن ــرد. ه ــرار بگی ق
ــب و  ــا مطال ــراه ب ــکان هم ــان و م ــد زم ــتن قی ــدون داش ب
ــرار دارد.  ــگان ق ــترس هم ــدود در دس ــی نامح ــع آموزش مناب
ــواالت  ــم و س ــا مفاهی ــت ت ــده اس ــب ش ــر موج ــن ام همی
جدیــدی در علــم آینــده پژوهــی بــا موضوعــات مرتبــط 
ــرد. ــکل بگی ــی ش ــز آموزش ــا و مراك ــگاه ه ــده دانش ــا آین ب
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محورهای کنفرانس:
• مدل هــای روش شناســی و طراحــی یادگیری/یاددهــی: 

ــره ــون و غی ــازی گ ــاب، ب ــی، خودرهی تلفیق
ــازی  ــای مج ــایر محیط ه ــی و س ــبکه های اجتماع ــش ش • نق

در یادگیــری الکترونیکــی
• سیاســت های تضمیــن كیفیــت، ارزشــیابی، اعتبارســنجی و 

ارزیابــی در یادگیــری الکترونیکــی
• محتواهای خاقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی

نظــام  در  اخاقــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  جنبه هــای   •
الکترونیکــی یادگیــری 

• سیاست ها، راهبردها و برنامه ها در یادگیری الکترونیکی
 AR/VR ــاورس و ــازی و از راه دور، مت ــگاه های مج • آزمایش

بــرای یاددهــی و یادگیــری
)Learning Analytics( تحلیل یادگیری •

اهداف کنفرانس:
• شناســایی مســایل و چالش هــا و راهکارهــاي اثربخشــي 

ــی ــری الکترونیک ــام یادگی نظ
• هــم اندیشــی در خصــوص كیفیــت بخشــی نظــام یادگیــری 

الکترونیکــی
• ارائــه جدیدتریــن دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی در نظــام 

ــری الکترونیکی یادگی
ــرای  ــوص اج ــک در خص ــته آكادمی ــات زیس ــادل تجربی • تب

ــد 1۹ ــران كووی ــی در بح ــری الکترونیک یادگی
ــری  ــام یادگی ــازی نظ ــاده س ــق در پی ــارب موف ــه تج • ارائ

الکترونیــک

بــرای تحقــق اهــداف فــوق، عــاوه بــر پذیــرش و ارائــه 
نمایشــگاه  برگــزاری  آموزشــی،  كارگاه هــای  مقــاالت، 
پنل هــای  و  كلیــدی  ســخنرانی های  مجــازی،  تخصصــی 
دارد؛  قــرار  كنفرانــس  دســتوركار  در  نیــز  تخصصــی 
دعــوت  متخصصــان  و  پژوهشــگران  همــه  از  ایــن رو  از 
می شــود بــا ارســال آخریــن یافته هــای پژوهشــی خــود، 
ــازند. ــد س ــود بهرمن ــات خ ــج تحقیق ــدان را از نتای عاقه من

شــانزدهمین كنفرانــس ملــی و دهمیــن كنفرانــس بین المللــی 
یادگیــري و یاددهــی الکترونیکــي در تاريخ هــای 11-9 
ــی و  ــور فیزیک ــی )حض ــورت تركیب ــه ص ــفندماه 1401 ب اس
مجــازی( و بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی برگــزار می گــردد. 
تأكیــد كنفرانس امســال بــر »یادگیــری الکترونیکی و دانشــگاه 

آینــده« اســت و محورهــای اصلــی كنفرانــس عبارتنــد از:
ــی:  ــری/ یادده ــی یادگی ــی و طراح ــای روش شناس • مدل ه

ــره ــون و غی ــاب، بازی گ ــی، خودرهی تلفیق
ــازی  ــای مج ــایر محیط ه ــی و س ــبکه های اجتماع ــش ش • نق

در یادگیــری الکترونیکــی
• سیاســت های تضمیــن كیفیــت، ارزشــیابی، اعتبــار ســنجی 

و ارزیابــی در یادگیــری الکترونیکــی
• محتواهای خاقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی

نظــام  در  اخاقــی  و  فرهنگــی،  اجتماعــی،  جنبه هــای   •
الکترونیکــی یادگیــری 

• سیاست ها، راهبردها و برنامه ها در یادگیری الکترونیکی
 AR/VR ــاورس و ــازی و از راه دور، مت ــگاه های مج • آزمایش

بــرای یاددهــی و یادگیــری
)Learning Analytics( تحلیل یادگیری •

ــه مقــاالت علمــی،  بخش هــای مختلــف كنفرانــس شــامل ارائ
كلیــدی،  ســخنرانی های  موفــق،  تجــارب  گزارش هــای 
ــگاه  ــی و نمایش ــای آموزش ــی، كارگاه ه ــای تخصص میزگرده
ــود. از همــه  تخصصــی از داخــل و خــارج از كشــور خواهــد ب
عاقمنــدان و ذینفعــان فعــال در حــوزه یادگیــری الکترونیکــی 
ــی  ــای علم ــب غن ــود موج ــال خ ــور فع ــا حض ــم ب تقاضامندی
ــدان  ــایر عاقمن ــا س ــات ب ــادل تجربی ــس و تب ــتر كنفران بیش
ــت  ــت درياف ــن مهل ــد. آخري ــی گردن ــی و خارج داخل
مقالــه کامــل يــا گــزارش تجربــه موفــق جهــت داوری 

20 دي مــاه 1401 می باشــد.



از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متخصصین 
و فعال در حوزه يادگیری الکترونیکی دعوت 
می گردد به انجمن يادگیری الکترونیکی ايران 

بپیوندند. جهت کسب اطالعات بیشتر در 
خصوص نحوه عضويت و مزايای آن به وب سايت 

انجمن به آدرس زير مراجعه فرمايید:
/http://elearningassociation.ir

معرفي کتاب

مدارس خالق: آموزش حضوری، آموزش آنالين
سوگل بابازاده

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطاعات

مؤلفان: كن رابینسون، لو آرونیکا
مترجم: فاطمه حاج محمدتقی

انتشارات: ساز و كار
سال انتشار: 1۳۹۹

ــام  ــا در نظ ــد؟ آی ــه می كنن ــت توج ــه خاقی ــدارس ب ــا م آی
ــوش،  ــوع ه ــتعدادها، تن ــی اس ــه گوناگون ــر، ب ــوزش حاض آم
عائــق و خلــق و خــوی فــردی انســان ها كــه در امــر یادگیــری 
حائــز اهمیــت اســت، توجــه می شــود؟ آیــا بــه نقــش كلیــدی 
بــازی آزادانــه، نمایــش و هنــر، نحــوه تدریــس معلــم یــا مربی، 
در آمــوزش توجه شــده اســت؟ آیــا استانداردســازی آموزش به 
ســبک نظــام صنعتــی در مــدارس، منجــر بــه عــدم شــکوفایی 
اســتعدادها خواهــد شــد؟ آیــا بکارگیــری روش هــای آمــوزش 
ــا هــم  متفــاوت در مــورد انســان هایی كــه از نظــر اســتعداد ب
فــرق دارنــد، منجــر بــه یادگیــری مؤثــر در آنهــا خواهــد شــد؟ 
ــه و راه  ــات پرداخت ــن موضوع ــه ای ــاق ب ــدارس خ ــاب م كت
حل هایــی كاربــردی بــا رویکــردی فردگرایانــه و ســامت محور 
بــرای آمــوزش را ارائــه می كنــد تــا مــدارس بتواننــد بــا جــذب 
منابــع تخصصــی و فنــاوری موجــود در عصــر دیجیتــال، ضمن 
ــوزش  ــتفاده از آم ــرای اس ــوزان ب ــش آم ــاركت دان ــب مش جل
ــز در  ــه یادگیــری را نی ــن و آمــوزش حضــوری، عشــق ب آنای
آنهــا رشــد داده و آنهــا را بــرای رو بــه رو شــدن بــا چالش هــای 
واقعــی قــرن بیســت و یکــم، توانمنــد ســازند. كتــاب مــدارس 
ــن  ــان، والدی ــا و مربی ــه معلم ه ــادآوری ب ــدف ی ــا ه ــاق ب خ
و سیاســت گذاران نوشــته شــده اســت تــا نــگاه و تفکــر 
آنهــا را بــه طبیعــت واقعــی و هــدف آمــوزش، معطــوف دارد.



صفحه چینی و صفحه آرایی:

بدرالسادات ناطق االسام شیرازی


