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مریم طایفه محمودی

کالم سردبیر

          
ره هک جدی رکد، رب جودی رسید

 
ش شد پدید   ی ربد، گنج  ره هک رنج

ت است خ اه هم پیشوای نعم تل
 

چون رگانی اه اساس راحت است  
محنتی است

آن، زجای کارزار و 
       موالانره هک رد قصری رقین دولتی است   

 
      

ــد  ــك ســال جدی ــري در ی ــراي یاددهــي و یادگی ــاش و كوشــش ب ــاز ت ــر آغ ــاه همــواره بیانگ ــر م مه

ــم، دانــش و معرفــت ســالي سرشــار  ــراي تمامــي جوینــدگان عل تحصیلــي اســت. امیــد كــه امســال ب

ــان 1401  از آگاهــي و ارتقــاء علمــي و فرهنگــي شــخصي و جمعــي باشــد. خبرنامــه یــاداي مهــر و آب

ــایي  ــر بازگش ــدي ب ــران، نق ــب نظ ــتون صاح ــه در س ــماره از خبرنام ــن ش ــم. در ای ــم مي كنی را تقدی

ــده  ــه ش ــخنراني ارائ ــزارش س ــود. گ ــه مي ش ــدي ارائ ــاي دكترعاب ــاب آق ــط جن ــي توس ــز آموزش مراك

توســط جنــاب آقــاي دكتــر صفــوي در دومیــن همایــش ملــی اخــاق آمــوزش و پژوهــش در فضــای 

ــت در  ــرر اس ــه مق ــي ك ــرد تخصص ــاي میزگ ــدي و اعض ــخنرانان كلی ــود. س ــم مي ش ــازی تقدی مج

ــي  ــی الکترونیک ــري و یادده ــی یادگی ــس بین الملل ــن كنفران ــی و دهمی ــس مل ــانزدهمین كنفران ش

پنجمیــن  فراخــوان  ادامــه  در  مي شــوند.  معرفــي  برگزارگــردد،   1401 اســفند   11-9 مــورخ 

كنگــره بین المللــی ســامت همــراه نیــز ارائــه مي شــود. در نهایــت، معرفــي كتــاب و نرم افــزار 

ــود.   ــد ب ــه خواه ــماره از خبرنام ــن ش ــش ای ــان بخ ــي، پای ــري الکترونیک ــوزه یادگی ــدي در ح جدی

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

ــم  ــري الکترونیکــي، اســتدعا داری ــاي حــوزه یادگی ــان در خصــوص تحــوالت و رویداده ــش مخاطب دان

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

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

ــه شــماره هاي قبلــي خبرنامــه نیــز  yadanewsletter@gmail.com هســتیم. جهــت دسترســي ب

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



شــورای غافــل از اینکــه طــی دو ســال گذشــته فعالیت های 
ــه ســختی ها و  ــم هم ــدارس و دانشــگاه ها علیرغ آموزشــی م
ــاتید و  ــان و اس ــبانه روزی معلم ــاش ش ــا ت ــا ب محدودیت ه
دســت انــدركاران امــور آموزشــی كامــًا دایــر و برقــرار بــوده 
اســت و همــه تاش هــا مصــروف بــر ایــن بــوده كــه یــك روز 
هــم آمــوزش تعطیــل نشــود. بنابرایــن رویکــرد بســیار غلــط و 

احساســی و غلوآمیــر و مغایــر بــا واقعیــت بــوده اســت.
    2. در عیــن حالــی كــه طــی دو ســال گذشــته بــه 
واســطه شــیوع ویــروس كرونــا آمــوزش بــه صــورت حضــوری 
ــوزش  ــن آم ــازی جایگزی ــوزش مج ــا آم ــود ام ــر نب امکان پذی
ــزرگ را  ــئولیت ب ــن مس ــار ای ــت ب ــد و توانس ــوری ش حض
ــود  ــم نب ــان علیرغ ــران و جه ــاص در ای ــرایط خ ــن ش در ای
آمادگی هــای كافــی و الزم توســط ذینفعــان برعهــده بگیــرد. 
ــص  ــه نواق ــت ك ــر اس ــل ذك ــددی قاب ــل متع ــه دالی گرچ
وكاســتی هایی در كیفیــت برخــی یادگیری هــا ممکــن اســت 
حاصــل شــده باشــد كــه عمومــاً هــم برعهــده دولت هاســت 
ــا  ــه دســت اندركاران آمــوزش كــه امــری بدیهــی اســت. ام ن
بایــد پذیرفــت كــه آمــوزش و یادگیــری طــی ایــن دو ســال 
تعطیــل نبــوده اســت كــه امــروزه برخــی نســبت بــه گذشــته 
اظهــار ندامــت نماینــد وگویــا خطایــی انجــام شــده كــه بایــد 
پــوزش خواســته شــود. ایــن نــوع اطــاع رســانی یــا بــا اهداف 
تبلیغاتــی و بــزرگ جلــوه نمــودن كارهــای برخــی مســئولین 
اســت و یــا ناشــی از كــم اطاعــی از رونــد تحــوالت جهانــی 
بــه ویــژه در حــوزه كاركــرد فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در 
آمــوزش و یادگیــری بــر بســتر الکترونیکــی و شــبکه جهانــی 
ــم  ــلیم حک ــل س ــورت عق ــن ص ــر ای ــد، در غی وب می باش
می كــرد مقامــات عالــی كشــور و صــدا و ســیما آنچــه توســط 
آموزشــگران طــی دوســال گذشــته انجــام شــده اســت مــورد 
تقدیــر و تشــویق قــرار دهنــد نــه توبیــخ و مامــت و اظهــار 

ــرمندگی. ــت و ش ندام
    3. یکــی از ناشــی گری های انجــام شــده در ایــن تبلیغــات 
پــر ســروصدا نادیــده انگاشــتن اهمیــت، جایــگاه و بهره منــدی 
از فناوری هــای اطاعــات و ارتباطــات در امــر آمــوزش و 
یادگیــری یــا آمــوزش مجــازی اســت. آمــوزش مجــازی طــی 
ــران و جهــان ســازوكاری را فراهــم  ســه دهــه گذشــته در ای
ــه،  ــم هزین ــان، ك ــوزش را آس ــه آم ــی ب ــه دسترس ــوده ك نم
ــا  ــکان و ب ــر م ــان و در ه ــر زم ــه آن را در ه ــر و ارائ فراگی
رعایــت اســتانداردها و تجــارب جهانــی و بهره منــدی از 
ــوت و  ــون ص ــانه ای )Multi media( همچ ــای چندرس ابزاره
ــر  ــه مهمت ــد. از هم ــم نمای ــن و … فراه ــر و انیمیش تصوی
بــا رویکــرد مشــاركت و مســئولیت پذیری یادگیرنــدگان 
)social learning( تــاش شــده یادگیــری تقاضــا محــور بــه 
 Digital( جــای عرضــه محــور همــراه بــا یادگیــری دیجیتالــی
ــترش  ــق )Deep learning( گس ــری عمی Learning( و یادگی
یابــد. رونــد تحــوالت جوامــع بــه گونــه ای اســت كــه امــروزه 
ــی ــی و اطاعات ــن ارتباط ــاوری نوی ــدی از فن ــدون بهره من ب

        
 ستون صاحب نظران ستون صاحب نظران
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جناب آقاي دکتر رحیم عبادی
ــادا و  ــن ی ــره انجم ــت مدی ــو هیئ عض
ــی  ــوزش عال ــه آم ــام مؤسس ــم مق قائ

ــرز ــر الب مه

ــه،  ــت و جامع ــك مل ــدان ی ــت فرزن ــم و تربی ــور تعلی ام
ــا در آن  ــه دولت ه ــت ك ــی نیس ــی و مصرف ــزار تبلیغات اب
فتح الفتــوح نماینــد و بــا پروپاگانــدا و تبلیغــات یــك 
ســویه، تاش هــا و زحمــات طاقــت فرســای معلمــان 
از جــان و  را كــه  آموزشــی  برنامه ریــزان  و  اســاتید  و 
ــه  ــه اینک ــته و ن ــده انگاش ــد نادی ــه می گذارن ــتی مای هس
ــته و  ــان خس ــه ج ــد بلک ــان برنمی دارن ــاری از دوش آن ب
نماینــد. فرســوده تر  و  خســته تر  را  آنــان  بی انگیــزه 

پایــگاه خبــری جمــاران: از ابتــدای ســال 1401 بنــا 
ــگاه ها و  ــدارس و دانش ــا م ــی كرون ــتاد مل ــه س ــر مصوب ب
ــایی  ــوری بازگش ــورت حض ــه ص ــی ب ــز آموزش ــایر مراك س
شــدند، ضمــن اســتقبال از ایــن اقــدام اصولــی )گــر 
ــم  ــن تصمی ــد ای ــی در فرآین ــتابزده( نکات ــی ش ــه كم چ
می توانــد  غفلــت  صــورت  در  كــه  گردیــد  مشــاهده 
ــد: ــته باش ــال داش ــه دنب ــری را ب ــران ناپذی ــارات جب خس

ــکاس  ــژه در انع ــه وی ــور ب ــی كش ــای عموم     1. در فض
ــه نحــوی  ــت و صــدا و ســیما، ب ایــن تصمیــم توســط دول
ــال  ــا دو س ــه گوی ــد ك ــان گردی ــوع بی ــز موض اغراق آمی
ــك  ــد و این ــل بودن ــی تعطی ــز آموزش ــه مراك ــته هم گذش
ــده و  ــاز گردی ــگاه ها آغ ــدارس و دانش ــایی م ــت بازگش وق
حتــی صــدا و ســیما نســبت بــه پخــش ســرودهای رســمی 
ــدادی  ــاً در تع ــدام و بعض ــدارس اق ــایی م ــی بازگش و مل
ــه شــد، ــگ بازگشــایی مراكــز آموزشــی نواخت ــدارس زن م



برنامه هــای حضــوری  و  بــه كاس هــا  را  دانشــجویان 
 )blended learning( تشــویق نماینــد و مــدل تلفیقــی یــا
ــب  ــق آموزشــی” مشــابه اغل ــك “الگــوی موف ــوان ی ــه عن را ب
مــدارس و دانشــگاه های پیشــرفته جهــان در مراكــز آموزشــی 

پیاده ســازی نماینــد.
جنــوب  دانشــگاه های  و  مــدارس  موفــق  تجربــه  ایــن 
ــه  ــت ك ــکاندیناوی اس ــوزه اس ــورهای ح ــیا و كش ــرقی آس ش
ارتقــاء  در رتبه بنــدی جهــان جایــگاه خــود را بهبــود و 

. ند ه ا بخشــید
ــزار  ــه، اب ــت و جامع ــك مل ــدان ی ــت فرزن ــم و تربی ــور تعلی ام
ــی و مصرفــی نیســت كــه دولت هــا در آن فتح الفتــوح  تبلیغات
ــا  ــویه، تاش ه ــك س ــات ی ــدا و تبلیغ ــا پروپاگان ــد و ب نماین
ــزان  ــاتید و برنامه ری ــان و اس ــای معلم ــات طاقت فرس و زحم
ــده  ــد نادی ــه می گذارن ــه از جــان و هســتی مای آموزشــی را ك
ــد بلکــه  ــان برنمی دارن ــاری از دوش آن ــه اینکــه ب انگاشــته و ن
جــان خســته و بی انگیــزه آنــان را خســته تر و فرســوده تر 

نماینــد.
ــت  ــم و تربی ــاتید تعلی ــان و اس ــکاری معلم ــی و هم همراه
ــول  ــت و بق ــده اس ــن ش ــی عجی ــه معلم ــه حرف ــق ب ــا عش ب

ــرزا: ــرج می ــعرا ای فخرالش
دانی كه عاشق بی ادعا معلم است

شمع همیشه روشن دوران معلم است
پروانه سوخت تا كه دهد درس عاشقی

آن كس كه سوخت بهر من و تو معلم است
ــی  ــت درحکمران ــم و تربی ــور تعلی ــت ام ــت، مدیری ــد اس امی
ــده  ــود بازگردان ــه ای خ ــگاه حرف ــه جای ــامی ب ــوری اس جمه

شــود.

ــه درســتی محقــق  ــوان مأموریت هــای آموزشــی را ب نمی ت
نمــود و آمــوزش مجــازی بســتر مناســبی بــرای ارائــه خدمــات 
آموزشــی و پژوهشــی و خدماتــی در همــه مقاطــع تحصیلــی 
بــه ویــژه در مقاطــع دانشــگاهی اســت.  قطعــاً فردایــی نزدیــك 
و در دســترس اســت كــه موج هــای چهــارم و پنجــم انقــاب 
ــر شــود  ــوج مجــازی )Virtual wave( فراگی ــی م ــی یعن جهان
هــوش مصنوعــی،  تحول آفریــن همچــون  فناوری هــای  و 
ــال،  ــول دیجیت ــی، تح ــبکه های اجتماع ــیاء، ش ــت اش اینترن
ــوزش  ــای آم ــه مؤلفه ه ــل و… هم ــتر موبای ــری در بس یادگی
 e-learning را متأثــر ســازند. آیــا جــز بــا آمــوزش مجــازی یــا

ــا ســاخت؟ ــوزش را مهی ــری و آم ــوان بســتر یادگی می ت
    4. آمــوزش مجــازی طــی دو ســال گذشــته دســتاوردهای 
بزرگــی را در حــوزه آمــوزش برجــای گذاشــته اســت از جملــه: 
دانش آمــوزان،  مهــارت  كســب  و  بهره گیــری  و  آشــنایی 
ــور  ــدركاران ام ــت ان ــاتید و دس ــان و اس ــجویان، معلم دانش
ــری،  ــامانه های یادگی ــت و س ــر و اینترن ــی از كامپیوت آموزش
تولیــد محتــوی الکترونیکــی، بهــره منــدی صحیــح از شــبکه 
هــای اجتماعــی، اســتفاده درســت از فضــای مجــازی، آشــنایی 
ــه  ــای پای ــای آموزشــی و مهارت ه ــا ســامانه ه ــی ب و كار عمل
كامپیوتــر و فناوری هــای ارتباطــات و اطاعــات همکاری هــای 
ــش  ــگاهی، كاه ــای دانش ــژه درمحیط ه ــه وی ــی ب ــن بخش بی
ــتیبانی های  ــی درپش ــش خصوص ــاركت بخ ــت و مش ــار دول ب
بین المللــی  همکاری هــای  توســعه  و  تعامــل  آموزشــی، 
مؤثــر  مشــاركت  دانشــگاهی،  درمحیط هــای  ازجملــه 

خانواده هــا درتعلیــم وتربیــت فرزنــدان و ...
ــاتید  ــان و اس ــزان معلم ــه می ــته چ ــود در گذش ــوش نش فرام
ــته اند و  ــق داش ــت توفی ــر و اینترن ــری از كامپیوت در بهره گی
ــی  ــن چــه مقاومت های ــن فناوری هــای نوی ــری ای ــرای یادگی ب
ــر را  ــع كامپیوت ــی در برخــی از مواق ــد و حت را انجــام می دادن

ــد. ــی می كردن ــری تلق ــان در یادگی ــب معلم رقی
انصــاف نیســت و بلکــه جفــا اســت كــه خدمــات بــزرگ ایــن 
ــای  ــده انگاشــته شــود. نظام ه ــن نادی ــوژی تحــول آفری تکنول
آموزشــی مــا فرســوده و نیــاز بــه تغییــرات اساســی در 
ــازی و  ــوزش مج ــد. آم ــا دارن ــا و قابلیت ه ــا و ابزاره رویکرده
فناوری هــای آموزشــی مهمتریــن بســتر بــرای تغییــر و تحــول 
ــوآوری در نظام هــای آموزشــی اســت و ایــن یــك اختیــار  و ن
نیســت بلکــه الــزام محیطــی اســت كــه دیــر یــا زود بایــد بــه 

ــت. اســتقبال آن رف
    ۵. اینــك كــه بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها بــا شــتاب و 
تبلیغــات غیرمتعــارف آغــاز گردیــده و قطعــاً بــا محدودیت هــا 
ــا دارد  ــد، ج ــد ش ــه خواه ــه مواج ــی در ادام ــع فراوان و موان
ــور  ــت گذاران كش ــازان و سیاس ــدركاران و تصمیم س ــت ان دس
ــا  ــه ت ــد ماه ــی در چن ــدركاران آموزش ــت ان ــژه دس ــه وی ب
شــروع ســال تحصیلــی آینــده اهتمــام نماینــد كــه بــا مطالعــه 
همــه جانبــه و ارزیابــی نقــاط ضعــف و قــوت اجــرای آمــوزش 
ــه  ــده ب ــال های آین ــرای س ــته، ب ــال گذش ــازی در دو س مج
ــی  ــز آموزش ــه مراك ــد ك ــی نماین ــزی آموزش ــوی برنامه ری نح
اعــم از مــدارس و دانشــگاه ها از یــك ســو از ظرفیــت و ابزارهــا 
ــر  ــازی در ام ــوزش مج ــت آم ــری و قابیل ــامانه های یادگی و س
ــوزان و  ــر دانش آم ــد و از ســوی دیگ ــتفاده نماین ــوزش اس آم



ــاي  ــاب آق ــط جن ــده توس ــه ش ــث ارائ ــی بح ــای اصل محوره
ــت از: ــارت اس ــوي عب ــر صف دكت

• برخی سؤاالت كلیدی
• تحوالت دنیای دیجیتال از دیدگاه آموزش و مهارت

• چالش هــای پیــش روی آمــوزش عالــی و مهارت هــای 
ــاز ــورد نی م

• تجارب و فرصت های ایجاد شده ناشی از كرونا
• روش های خاق و مؤثر برای آموزش های پیش رو

• برخی ابزارهای فناورانه مرتبط
• آموزش و یادگیری الکترونیکی – برداشت اول

• تحوالت در ویژگی های جهان آینده و جوامع مرتبط
برتــر  دانشــگاه های  برخــي  سیاســت هاي  و  دیدگاه هــا   •

ــان جه
• روش های خاق و مؤثر برای آموزش های پیش رو

• كمیســیون اروپــا: برنامــه اقــدام آمــوزش الکترونیکــی 
)2001 (

• ابعاد مباحث اخاقی در یادگیری الکترونیکی
• نگرانی هــای اخاقــی در تحلیــل یادگیــری الکترونیکــی 

ــت؟ چیس
• اخاق آناین-اخاق آكادمیك

گزارش سخنرانیگزارش سخنرانی

»یادگیــری الکترونیکــی و چالش هــای اخــاق 
حرفه ای«

 
دکتر سید علی اکبر صفوی

استاد دانشگاه شیراز
و رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

ــوزش و  ــی اخــاق آم ــش مل ــن همای در دومی
ــازی  ــای مج ــش در فض پژوه
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محورهای كنگره:
• ســامت همــراه در بیماری هــای گــوارش و كبــد و 

پیونــد اعضــاء
• ســامت همــراه و واقعیــت مجــازی )متــاورس، 

)... و  ســیموالتور 
• كاربرد سامت همراه در اختاالت تغذیه ای

• سامت همراه در تصویربرداری پزشکی
• مدیریت و سیاستگذاری اطاعات سامت

• سامت همراه در مدیریت بحران
ــان ســاحلی  ــره: شــیراز - خیاب ــزاری كنگ محــل برگ
غربــی - مجتمــع فرهنگــی و رفاهــی دانشــگاه شــیراز
https:// جهــت كســب اطاعــات بیشــتر بــه آدرس

ــد. ــه فرمایی mhealth.sums.ac.ir/fa مراجع

Mobile Health یــا ســامت همــراه، اصطاحــی 

اســت كــه بــرای برنامه هــای كاربــردی كــه در زمینــه 
طبابــت و ســامت عمومــی توســط دســتگاه های 
كار  بــه  می شــوند،  پشــتیبانی  همــراه  ارتباطــی 

ــی  رود. م
ــت  ــی جه ــاد فضای ــره ایج ــن كنگ ــی ای ــدف اصل ه
ــا و  ــا، آزمایش ه ــم، تکنیك ه ــا، مفاهی ــادل ایده ه تب
برنامه هــای كاربــردی دســتگاه های ارتباطــی موبایــل 
ــای  ــا و رایانه ه ــراه، كامپیوتره ــای هم ــد تلفن ه مانن
شــخصی جیبــی در اســتفاده از خدمــات و اطاعــات 
ــه ای از  ــر مجموع ــوان زی ــه عن ــد. ب ــامت می باش س
ســامت الکترونیــك )eHealth(، پنجمیــن كنگــره 
ــه طــور عمــده  بین المللــی ســامت همــراه شــیراز ب
ــات ســامت  ــت خدم ــل دریاف ــی از قبی ــر موضوعات ب
ــد  ــای چن ــل و فناوری ه ــات موبای ــق ارتباط از طری
رســانه ای و نیــز اســتفاده از هــوش مصنوعــی و 
واقعیــت مجــازی در ارتقــاء ســامت جامعــه تمركــز 

دارد.



شانزدهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین المللی يادگیري و ياددهی الكترونیكي
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سخنرانان کلیدی کنفرانس:

 Technology Enhanced Learning for Higher
Education and the UNITEL Project

Prof. Matteo Martini
)The University of Marconi, Italy(

Visualization and Its Impact on Leaning

Professor Kambiz Badie
)ICT Research Institute, Iran(

ــس  ــن كنفران ــی و دهمی ــس مل ــانزدهمین كنفران ش
بین المللــی یادگیــري و یاددهــی الکترونیکــي در 
ــورت  ــه ص ــفندماه 1401 ب ــای 9-11 اس تاريخ ه
تركیبــی )حضــور فیزیکــی و مجــازی( و بــه دو 
ــد  ــردد. تأكی ــزار می گ ــان فارســی و انگلیســی برگ زب
كنفرانــس امســال بــر »یادگیــری الکترونیکــی و 
دانشــگاه آینــده« اســت و محورهــای اصلــی كنفرانس 

ــد از: عبارتن
• مدل هــای روش شناســی و طراحــی یادگیــری/ 
ــره ــون و غی ــاب، بازی گ ــی، خودرهی ــی: تلفیق یادده

ــای  ــایر محیط ه ــی و س ــبکه های اجتماع ــش ش • نق
مجــازی در یادگیــری الکترونیکــی

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

یادگیــری  در  تعاملــی  و  خاقانــه  محتواهــای   •
لکترونیکــی ا

• جنبه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، و اخاقــی در 
ــی ــری الکترونیک ــام یادگی نظ

• سیاســت ها، راهبردهــا و برنامه هــا در یادگیــری 
ــی الکترونیک

• آزمایشــگاه های مجــازی و از راه دور، متــاورس و 
ــری ــی و یادگی ــرای یادده AR/VR ب

)Learning Analytics( تحلیل یادگیری •
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ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــۀ یک ــه منزل ــانه ای، ب ــوژی رس تکنول
مختلــف  در جوامــع  مــردم  زندگــی  بــا  تغییــر، چنــان 
ــی را در  ــه آن چالش ــی ب ــه بی توجه ــت ك ــده اس ــن ش عجی
ــف  ــاد مختل ــاوری و ابع ــی و فن ــر كارآفرین ــی ب ــه مبتن جامع
ــوان  ــه عن ــز، ب ــازی نی ــای مج ــرد. فض ــد ك ــاد خواه آن ایج
ــوژی  ــه ی تکنول ــر در عرص ــزرگ بش ــتاوردهای ب ــی از دس یک
رســانه ای، تأثیــری شــگرف بــر زندگــی بشــر در جوامــع 
پیشــرفته و كشــورهای در حــال توســعه داشــته اســت.

از آنجایــی كــه عمــوم افــراد در جامعــه، همزمــان بــا پیشــرفت 
تکنولــوژی، در راســتای افزایــش ســطح دانــش و آگاهــی 
و بــه روز نمــودن اطاعــات خــود، وارد فضــای مجــازی 
ــا  ــد، ب ــی دارن ــر دسترس ــورد نظ ــوای م ــه محت ــده اند و ب ش
آموزه هــای مارلیــن لویکــو )Marlene Loicq( در ایــن كتــاب 
یــاد می گیرنــد كــه از ســواد كافــی رســانه ای برخــوردار 
باشــند تــا از تأثیرپذیــری منفــی از رســانه های نویــن و 
ــوده و  ــان ب ــازی در ام ــد فضــای مج ــیب پذیری های نوپدی آس
بــه عنــوان فــردی بــا ســواد در فضــای مجــازی و دارای علــم 
درســت در اســتفاده از فضــای وب، بــه كســب دانــش بپردازند.

در بخشــی از كتــاب ســواد رســانه ای در عصــر دیجیتــال 
نیــم: ا می خو

ــدی  ــورت تصاع ــه ص ــات ب ــش اطاع ــه زای ــرایطی ك در ش
ــیار  ــر، بس ــورد خب ــاً در م ــت، خصوص ــش اس ــال افزای در ح
ــع و دوام  ــه مناب ــاد بگیریــم چگون ــز اهمیــت اســت كــه ی حائ
ــه  ــت ك ــاز اس ــان نی ــم و همزم ــخیص دهی ــات را تش اطاع
ــروری  ــر، ض ــارت دیگ ــه عب ــیم؛ ب ــی باش ــی كثرت گرای در پ
اســت كــه مــدارس ابزارهایــی بــه دانــش آمــوزان ارائــه دهنــد 
ــد:  ــته باش ــر و كار داش ــات س ــرار اطاع ــوع و تک ــا تن ــه ب ك
ــا  ــری ب ــور مؤث ــه ط ــانه ب ــوع رس ــه تن ــم ك ــر می خواهی »اگ
شــکل گیری عقایــد در یــك جامعــه دموكراتیــك ارتبــاط 
ــش  ــدف افزای ــا ه ــد ب ــد، سیاســت های ارتباطــی بای ــدا كن پی
ــك  ــرای انجــام مســئولیت های دموكراتی ــل شــهروندان ب تمای
ــه رســانه  ــی ك ــزان احترام ــش می ــا افزای ــن ب باشــد و همچنی
بــه لحــاظ فرهنگــی بــرای گروه هــای مختلــف قائــل اســت.«

معرفي کتاب

سواد رسانه ای در عصر ديجیتال

مؤلف: مارلین لویکو
مترجم: علی شایان فر

انتشارات: پشتیبان
سال انتشار: 1397

دانــش كتاب ســواد رســانه ای در عصــر دیجیتال نوشــتۀ مارلین 
لویکــو، بــر موضــوع مهــم ســواد رســانه ای و یــا بــه اصطــاح 
ســوادآموزی در فضــای مجــازی و یــا فضایــی كــه مخاطبان در 
زمــان اســتفاده از رســانه های اجتماعــی بــا آن مواجــه هســتند 
و بــه عنــوان فضــای رســانه ای شــناخته می شــود، می پــردازد.

بــا توســعۀ تکنولوژی هــای هوشــمند و نقــش رســانه ها و 
ــادی و  ــی، اقتص ــرات اجتماع ــر تغیی ــی ب ــبکه های اجتماع ش
سیاســی جوامــع، كتــاب ســواد رســانه ای در عصــر دیجیتــال 
)Media and information literacy in the digital age(، بــه 
ــر نحــوۀ ارتباطــات و ایجــاد تعامــات در  تأثیــرات رســانه ها ب
زندگی بشر در عصر دیجیتال و تحوالت ناشی از آن توجه دارد.

ــی،  ــعه ی عمل ــر توس ــی ب ــوژی مبتن ــر، تکنول ــرن حاض در ق
ــه  ــوده و ب ــگاه ها ب ــرای دانش ــی ب ــات پژوهش ــه ی اقدام زمین
ــای  ــود را در حوزه ه ــی خ ــای عمل ــترده راه كاره ــوی گس نح
ــه و  ــرور جامع ــه م ــر ب ــن ام ــرده و ای ــتجو ك ــی جس تخصص
ســاختارهای ســازمانی و صنایــع را تحــت تأثیر قرار داده اســت.



از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متخصصین 
و فعال در حوزه يادگیری الكترونیكی دعوت 
می گردد به انجمن يادگیری الكترونیكی 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 نرم افزار

https://www.eztalks.com

سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات

داخلــی  ارتبــاط  فــرم  پلــت  یــك   ezTalks Meetings

بــرای  مشــاغل  در  امــروزه  كــه  اســت  انعطاف پذیــر 
ارتبــاط بهتــر و همــکاری آنایــن بیــن كاركنــان مــورد 
ــی و  ــدادی ویژگ ــرم تع ــن پلتف ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق اس
عملکــرد را بــرای تســهیل ارتباطــات داخلــی و همــکاری 
ارائــه می دهــد. ایــن پلتفــرم امــکان چــت متنــی بیــن 
پیام هــای  می توانیــد  می كنــد.  فراهــم  نیــز  را  پلتفرمــی 
ــد. ــال كنی ــی ارس ــا عموم ــه صــورت خصوصــی ی ــوری را ب ف

ــه  ــن ارائ ــفید آنای ــه س ــزار تخت ــك اب ezTalks Meetings ی

ــردن و ...  ــاک ك ــی، پ ــکان نقاش ــما ام ــه ش ــه ب ــد ك می ده
ــه  ــه ب ــت ك ــده اس ــه ش ــی ارائ ــن قابلیت ــد. همچنی را مي ده
ــران  ــا دیگ ــود را ب ــش خ ــه نمای ــد صفح ــکان می ده ــما ام ش
بــه اشــتراک بگذاریــد. اگــر نیــاز بــه راه انــدازی یــك جلســه 
ویدیویــی داریــد، شــما را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. 
طــرح رایــگان بــه شــما امــکان می دهــد تــا ارتبــاط تصویــری 
را بــرای حداكثــر 100 نفــر میزبانــی كنیــد، ولــی بــه ازای هــر 
نفــر محدودیــت زمــان 40دقیقــه ای بــرای حضــور در جلســه 
وجــود دارد. اگــر قصــد داریــد یــك جلســه آنایــن بــا حداكثــر 
۵00 شــركت كننــده را میزبانــی كنیــد، می توانیــد بــه طــرح 
ــن  ــما همچنی ــن، ش ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــا دهی ــه ای ارتق حرف
می توانیــد محتــوای مهــم را بــرای پخش در آینــده ضبط كنید.

برخی از بهترین نکات برجســته ezTalks Meetings عبارتند از:
HD ارائه ویدئو و صدا •

ــه  ــش و ب • پشــتیبانی از اشــتراک گذاری آســان صفحــه نمای
ــفید ــه س ــتراک گذاری تخت اش

ــه صــورت خصوصــی  ــا شــركت كننــدگان ب • امــکان چــت ب
ــا عمومــی ی

• ضبط فیلم برای ارجاع بعدی



صفحه چینی و صفحه آرایی:

بدرالسادات ناطق االسام شیرازی


