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مریم طایفه محمودی

کالم سردبیر

          
رههچ جست آن چیز، حالی شد پدید

 
  

ت عالی پدید  رههک را شد هم
رکد او خورشید را زان رذه پست

 
 

ت داد دست رههک را یک رذه هم
ت است رپ و بال رمغ جان اه هم

 
ت است  نقطه ملک جهان اه هم

            ملکت بی منتها حالی نیافت
ت عالی نیافت  ره دلی هک هم

             ره زمان رد ِسیر خود رس تیزرت
 

 
و رمغی تیز رپ ت آدم همچ هم

عطار نيشابوري در تابســتان گــرم 1401 بــا شــماره مــرداد و شــهریور مــاه خبرنامــه یــادا در خدمــت شــما هســتیم. در        

ایــن شــماره از خبرنامــه در ســتون صاحــب نظــران، تجــارب آمــوزش الکترونیکــي در پاندمــي كرونــا و 

نــگاه بــه آینــده را از زبــان جنــاب آقــاي دكتــر صفــوي مــي شــنویم. گــزارش وبینــار ارائــه شــده توســط 

ــوند.  ــه مي ش ــي ارائ ــري و یادده ــوزه یادگی ــي در ح ــس آت ــي و دو كنفران ــر فاطم ــاي دكت ــاب آق جن

فراخــوان دریافــت مقالــه بــراي مجلــه مشــترك انجمــن یــادا بــا دانشــگاه پیــام نــور، معرفــي كتــاب و 

نرم افــزار جدیــدي در حــوزه یادگیــري الکترونیکــي، پایــان بخــش ایــن شــماره از خبرنامــه خواهــد بــود.

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

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.



شــورای گســترش آمــوزش عالــی در اقدامــی هوشــمندانه 
ــی  ــی ابالغ ــوزش الکترونیک ــد آم ــه جدی ــب نظام نام در قال
ــا و در  ــن واقعیت ه ــه ای ــه ب ــا توج ــورخ 1۳۹۹/1۲/۲۵، ب م
اوج بحــران كرونــا، سیاســت هایی بــرای پســا كرونــا در نظــر 
گرفــت تــا در كنــار فعالیت هــای حضــوری دانشــگاه ها، 
ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  بــرای  الزم  انعطاف پذیــری 
ابزارهــای فناورانــه بــرای فعالیــت در داخــل كشــور و جــذب 
ــان  ــن هم ــی ایجــاد شــود. ای ــاد بین الملل دانشــجویان در ابع
ــان  ــته جه ــگاه های برجس ــب دانش ــه اغل ــت ك ــتی اس سیاس

ــد. ــه آن پرداخته ان ــز ب نی
ــا وجــود توانمندســازی نســبی توســط اســتادان دانشــگاه،  ب
ــاوری  ــتفاده از فن ــوم در اس ــئوالن وزارت عل ــران و مس مدی
آمــوزش الکترونیکــی، هنــوز تــا آشــنایی كامــل بــا ظرفیــت و 
ضــرورت توســعه آموزش هــای مبتنــی بــر فنــاوری، آمــوزش 
مســتمر در زمینه هــای مختلــف ماننــد فنــون تدریــس 
تعاملــی، مســأله محــور و گروهــی بــه كمــک فنــاوری، تهیــه 
محتــوای الکترونیکــی تعاملــی، اســتفاده حرفــه ای از ابزارهــای 
الکترونیکــی در تدریس هــای حضــوری و غیرحضــوری ســایر 

ــم. ــادی داری ــه زی ــط فاصل ــای مرتب زمینه ه
ــی آموزشــی و شــرایط  دســتورالعمل ها، شــیوه نامه های اجرای
زیرســاختی الزم بــرای تهیــه و تولیــد محتواهــای تعاملــی بــا 

كیفیــت در رشــته های مختلــف، الزم اســت پیگیــری شــود.
حفــظ محتواهــای تولیــد شــده فعلــی دانشــگاه ها كــه ثــروت 
ــوب  ــده محس ــال و آین ــرای ح ــی ب ــیار بزرگ ــی بس و دارای
ــه  ــت ك ــف اس ــای تأس ــت. ج ــروری اس ــیار ض ــود، بس می ش
ــدد از  ــتفاده مج ــظ و اس ــتای حف ــگاه ها در راس ــی دانش برخ
ــی  ــت كاف ــت و مدیری ــون هم ــده تاكن ــد ش ــای تولی محتواه

ــرج نداده انــد. بخ
اعضــای هیــأت علمــی حتــی در فضــای حضــوری، تدریــس 
ــور و  ــبکه مح ــور، ش ــجو مح ــور، دانش ــت مح ــود را فعالی خ
تعامــل محــور طراحــی و اجــرا كننــد. بــه كارگیــری آمــوزش 
ــی  ــور فیزیک ــات حض ــی جلس ــی همزمان ــه معن ــی )ب تركیب
ــر  ــر و انعطاف پذیرت ــش بهت ــرای پوش ــن ب ــات آنالی ــا جلس ب
دانش پذیــران و متخصصــان( بــه عنــوان یــک اصــل الینفــک 
سراســر  در  علمــی  نشســت های  و  آموزش هــا  ادامــه  در 

ــود. ــاهده می ش ــان مش جه
فرصت هــای ایجــاد شــده و راهکارهــای ضــروری بــرای حــال 
و آینــده بــا تکیــه بــر ایــن ابزارهــا و دســتاوردها نبایــد بدلیــل 
ــان  ــی ایش ــی آگاه ــا كم ــئولین ی ــی مس ــهل انگاری برخ س
ــخ  ــاره در تاری ــن شــود دوب ــر چنی ــه اگ ــگ شــود، ك ــم رن ك
ــا  ــت دادن فرصت ه ــان در از دس ــه ایرانی ــت ك ــد نوش خواهن
ــود. در  ــه نش ــه اینگون ــد آنک ــه امی ــد! ب ــی دارن ــد طوالی ی
ــا افزایــش نشســت های علمــی  همیــن راســتا ایــن انجمــن ب
و بین المللــی خــود همچنــان بــه آینــده درخشــان تر در ایــن 

عرضــه كمــک خواهــد كــرد.

        
 ستون صاحب نظران ستون صاحب نظران

تجارب آموزش الکترونیکی در پاندمی کرونا  تجارب آموزش الکترونیکی در پاندمی کرونا  
و نگاه به آیندهو نگاه به آینده

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

ــیراز ــگاه ش ــي دانش علم

ــکان  ــدم ام ــا و ع ــیوع كرون ــتردگی ش ــک گس ــدون ش ب
ــته،   ــال گذش ــوری، در ۲ س ــای حض ــوزش ه ــزاری آم برگ
ــر  ــه ب ــا تکی ــر آن داشــت ب ــوم و دانشــگاه ها را ب وزارت عل
۲ دهــه تجربــه ارزشــمند آمــوزش و یادگیــری الکترونیکــی 
یادگیــری  انجمــن  و  كشــور  دانشــگاه های  برخــی  در 
الکترونیکــی ایــران، تالش هــای بزرگــی در عرصه هــای 
و  اســتادان  آمــوزش  فنــی،  زیرســاخت های  تأمیــن 
ــا انجــام دهنــد. پشــتیبانی از دانشــجویان در بحــران كرون

در پرتــو ایــن تدبیــر، تــداوم فعالیت هــای آموزشــی و 
ــی كشــور  ــوزش عال پژوهشــی دانشــگاه ها و موسســات آم
میســر شــد. هــر چنــد انتظــار هــم نمــی رفــت بــا توجــه به 
وقــوع ناگهانــی ایــن بحران و تجربه كم بســیاری از دانشــگاه 
هــا، همچنیــن آمــاده نبــودن برخــی زیرســاخت هــای فنی 
و انســانی، مســیری ســاده و بــی كــم و كاســت طــی شــود.

ــه اصــل الینفــک آمــوزش  ــر فنــاوری ب آمــوزش مبتنــی ب
ــورد  ــای م ــده اســت و مهارت ه ــل ش ــده تبدی ــال و آین ح
ــروز  ــاورِی ام ــر از فن ــان پ ــگان در جه ــش آموخت ــاز دان نی
ــد. ــد ش ــا نخواه ــیر، مهی ــن مس ــز از ای ــز ج ــردا نی و ف

انعطاف پذیــری  و  كیفیــت  خدمــات،  نــوع  اگــر 
متحــول  خوبــی  بــه  داخلــی  ســازمان های  در  الزم 
بیشــتری  نقــش  كشــور  از  خــارج  رقبــای  نشــود، 
می كننــد. ایفــا  كشــور  داخــل  آمــوزش  در 



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. عالقمن ــه مي پ ــرش مقال ــه پذی ــي ب ــان انگلیس زب
جهــت كســب اطالعــات بیشــتر لطفــاً بــه آدرس وبــگاه مجلــه 
 https://idej.journals.pnu.ac.ir/journal/about
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4- اخالق پژوهش در فضای مجازی
ــای  ــگاه ها و فضا ه ــگران، دانش ــگران و پژوهش • كنش

پژوهشــی
بــه  مربــوط  اخالقــی  )چالش هــای  ارتباطــات   •

) زمودنی ها پژوهشــگران-آ
• موضوعات، راهبردها، روش ها و روش شناسی ها

• كرامت انسانی در پژوهش مجازی
• حقوق حیوانات در پژوهش مجازی

• انتشار دستاوردهای پژوهشی، تصمیم سازی و 
تصمیم گیری برپایه پژوهش

• راهنمایی طرح ها، پایان نامه ها و رساله ها

۵- اخالق داده ها
• گردآوری داده ها

• شکل و صورت داده ها
• تحلیل و نتیجه گیری از داده ها

• جعل و تحریف داده ها
• سرقت داده ها
• انتساب داده ها

• دستکاری  داده ها
• اشتراك و انتشار داده ها و تصاویر

• چالش هــای اخالقــی مربــوط بــه رؤیت پذیــری 
ــیه رانی  ــا حاش ــازی ی ــری، برجسته س ــا رؤیت ناپذی ی

داده هــا
• چالش های اخالقی مربوط به بازنمایی  داده ها

6- ابزارهــا و بســترهای الکترونیکــی، شــکاف دیجیتال 
ــتیبان ها ــازها، پش ــا، شبیه س و نابرابری ه

• رابطه انسان با ماشین
• شکاف دیجیتال

• نابرابری ها در دسترسی به ابزارها و ماشین ها
پشــتیبان های  و  شبیه ســازها  از  بهره گیــری   •

آمــوزش و پژوهــش

7- مناســبات اجتماعــی- اخالقــی در فضــای مجــازی 
ــی ــبکه های اجتماع و ش

• اخالق روابط اجتماعی در فضای مجازی
• اخالق تعامل با رسانه ها و شبکه های اجتماعی

• تــوازن فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی و زندگــی 
ــخصی و خانوادگی ش

و  آمــوزش  »اخــالق  ملــی  همایــش  دومیــن 
ــه  ــت مؤسس ــه هم ــازی« ب ــای مج ــش در فض پژوه
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم بــا 
ــی  ــوزش عال ــن آم ــرا، انجم ــگاه الزه ــکاری دانش هم
ــران ۲6 و  ــری الکترونیکــی ای ــران و انجمــن یادگی ای
۲7 مهرمــاه 1401 به صــورت حضــوری و مجــازی 
برگــزار خواهــد شــد. آخریــن مهلــت دریافــت مقاالت 
كامــل پژوهشــگران و نویســندگان ۳1 مــرداد 1401 

می باشــد.
الکترونیکــی  پســت  بــه  را  مقــاالت  لطفــا 
فرماییــد. ارســال   akhlagh1401@iscs.ac.ir

محورهای تفصیلی همايش:
ــی، رویکردهــا، مســائل، چالش هــا، تجربه هــا  1- مبان
و سیاســت ها در اخــالق آمــوزش و پژوهــش مجــازی

• مفاهیم، رویکردها، سیاست ها
• تجربه ها )بویژه تجربه دوره كووید 1۹(

• مسائل و چالش ها
• سوگیری ها

• محرمانگی، حریم خصوصی، امانتداری، مالکیت    
فکری

• معنویت و باورهای دینی
ــاس  ــدم تم ــی، ع ــر واقع ــای غی ــکان هویت ه • ام

ــه چهــره چهــره ب

۲- اخــالق آمــوزش در فضــای مجــازی و بســترهای 
الکترونیکــی

• كنشــگران )اســتادان، دانشــجویان(، دانشــگاه ها و 
ــی فضاهای آموزش

• رابطه استاد- دانشجو و دانشجو- دانشجو
• محتواهای آموزشی

• تکالیف یادگیری
• ارزشیابی ها

• پشتیبانی های مستمر
• تقلب علمی

ــه ای، مهندســی و پزشــکی، دروس  ــوزش حرف ۳- آم
ــی ــی، كارگاهــی و میدان عمل

• آموزش عالی حرفه ای
• آموزش عالی دروس فنی- مهندسی

• آموزش عالی دروس علوم پزشکی
• آمــوزش عالــی دروس عملــی، كارگاهــی، میدانــی 

و صحرایــی



ــی  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــن رو، مؤسســه مطالع از ای
به عنــوان  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
ــاز«  ــگاه تمدن س ــق دانش ــیر خل ــه ای در مس »مؤسس
ــات و  ــوم، تحقیق ــر وزارت عل ــاق فک ــگاه ات و در جای
ــی خــود  ــت ذات ــاوری، براســاس رســالت و مأموری فن
ــران  ــی از صاحب نظ ــی جمع ــری و همراه ــا همفک ب
و اخــالق ورزان كشــور اقــدام بــه طراحــی و برگــزاری 
»همایــش ملــی اخــالق آمــوزش و پژوهــش در فضای 
ــن فعالیــت  مجــازی« كــرده اســت. هــدف عمــده ای
ــاره  ــی درب ــری و هم آفرین ــی، همفک ــداد علم و روی
ــا،  ــائل، چالش ه ــا، مس ــا، كاربرده ــی، رویکرده مبان
تجربه هــا و سیاســت ها در حــوزه آمــوزش و پژوهــش 
در فضــای مجــازی و دیجیتــال و خلــق و ترویــج 
دانــش نظــری و عملــی در زمینــه اخــالق آمــوزش و 
پژوهــش مجــازی بــا مشــاركت انبــوه اندیشــمندان و 
صاحب نظــران خیراندیــش اســت. انتظــار مــی رود در 
ــر خلــق دانــش  ــن همایــش عــالوه ب نهایــت امــر، ای
در حــوزه آمــوزش و پژوهــش مجــازی، بــه دســتاورد 
ــالق  ــه اخ ــر »نظامنام ــمندی نظی ــول ارزش و محص
ــش  ــالق پژوه ــه اخ ــازی« و »نظامنام ــوزش مج آم
مجــازی« دســت یابــد و یــا دســت كم دو متــن 
ــالق  ــردی اخ ــزارش راهب ــن »گ ــا عناوی ــتی ب سیاس
آمــوزش مجــازی« و »گــزارش راهبــردی اخــالق 
ــئوالن  ــترس مس ــه و در دس ــازی« تهی ــش مج پژوه
ــم و  ــی و عل ــوزش عال ــوزه آم ــت اندركاران ح و دس

ــد. ــرار ده ــاوری كشــور ق فن

اهداف همايش
ــاوری  ــری فن ــا گســترش و همه گی ــو ب ــروزه همس ام
ــه فضــای  ــام ب ــات و ارتباطــات، توجــه و اهتم اطالع
ــه تبــع آن، آمــوزش و پژوهــش در ایــن  مجــازی و ب
فضــا، اهمیــت، ضــرورت و شــدت فراوانــی پیــدا كرده 
ــا،  ــال و قابلیت ه ــتفاده از فضــای دیجیت ــت. اس اس
مزیت هــا و محاســن متعــدد آن در همــه امــور زندگی 
بویــژه آمــوزش و پژوهــش نــه به عنــوان یــک اختیــار 
ــق  ــار در زیســت موف ــک ضــرورت و اجب ــه ی ــه ب بلک
ــی تبدیــل شــده اســت. شــاهد ایــن مدعــا،  این جهان
ــه  ــد ك ــد 1۹ می باش ــروس كووی ــری وی دوره همه گی
ــای  ــر فعالیت ه ــات بشــری، اكث ــه از حی ــن بره در ای
مرتبــط بــا كســب وكارها، یاددهــی- یادگیــری و 
ــای  ــای فض ــات و قابلیت ه ــتر امکان ــش در بس پژوه
مجــازی تعریــف و انجــام شــد. آمــوزش و پژوهــش در 
ــده  فضــای مجــازی و بســترهای الکترونیکــی در آین
ــا شــدت و قابلیت هــای متعــدد  ــز ب دور و نزدیــک نی
ــاحت های  ــاد و س ــدی از ابع ــه بُع ــته و ب ــه داش ادام
مختلــف دانــش و ســواد بشــری تبدیــل خواهــد شــد.

ــای  ــدی از قابلیت ه ــه در بهره من ــان، آنچ ــن می در ای
فضــای مجــازی و آمــوزش و پژوهــش در بســتر آن، 
ــه نظــر می رســد، موضــوع  بیــش از همــه ضــروری ب
ــگاه راهنمــای  »اخــالق« اســت. اخــالق هــم در جای
فرایندهــای ســالم و پــاك آمــوزش و پژوهــش و 
ــوزش و  ــی آم ــت نهای ــه و غای ــگاه نتیج ــم در جای ه
می باشــد.  ویــژه  اعتبــار  و  ارزش  دارای  پژوهــش 
ــوزش و  ــا آم ــط ب ــل مرتب ــالق عوام ــی، اخ به عبارت
پژوهــش شــامل اســتادان، پژوهشــگران، دانشــجویان، 
ــتیبانان  ــان، پش ــوندگان، طراح ــوژه ها، مصاحبه ش س
ارزش  دارای  الکترونیکــی،  ابزارهــای  و  ســامانه ها 
ــک  ــا ی ــق ب ــد مطاب ــوده و بای ــراوان ب ــت ف و اهمی
هدایــت  معتبــر،  راهنمــای  چارچــوب  و  معیــار 
آمــوزش  »اخــالق  بنابرایــن،  شــود.  راهبــری  و 
ــوان  ــازی« به عن ــش مج ــالق پژوه ــازی« و »اخ مج
امکانــات،  به كارگیــری  در  كلیــدی  مفهــوم  دو 
ــازی و  ــای مج ــمار فض ــای پُرش ــا و ظرفیت ه ابزاره
دیجیتــال در خلــق، انتقــال و كاربســت دانــش، دارای 
ــت  ــه و عنای ــته توج ــوده و شایس ــژه ای ب ــت وی اهمی
خــاص در فراینــد آمــوزش و پژوهــش می باشــد.
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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 خالقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی

نظــام  در  اخالقــی  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

الکترونیکــی

بــرای تحقــق اهــداف فــوق، عــالوه 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 عالقه 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 خالقانه و تعاملی در یادگیری الکترونیکی

نظــام  در  اخالقــی  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
عالقمنــدان 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 عالقمن 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.
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سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات

ــاز مي باشــد  نرم افــزار BigBlueButton، یــک نرم افــزار متن ب
كــه در آن محتــوای مــورد نظــر بصورت مجــازی و آنالیــن ارائه 
مي گــردد و كالس یــا جلســات غیرحضــوری تشــکیل می شــود. 
شــما می توانیــد از ایــن نرم افــزار بــرای برگــزاری كالس هــا یــا 
ــو  ــدازی بیــگ بل ــرای راه ان ــد. ب آموزشــی خــود اســتفاده كنی
ــه حداقــل یــک ســرور مجــازی لینوكــس  ــاز ب ــن شــما نی بات
داریــد. تمامــی امکاناتــی كــه بــرای یــک كالس آموزشــی شــما 
احتیــاج داریــد در مجموعــه ای ســاده امــا كامــل و پیشــرفته 
بیگبلوباتــن جمــع آوری شــده و شــما تنهــا بــا یــک دكمــه بــه 
تمــام دنیــای آمــوزش و یادگیــری دسترســی خواهیــد داشــت.

)bigbluebutton( قابلیت های بیگ بلو باتن

ــد  ــا می توانن ــل: فایل ه ــه فاي ــتراک و ارائ ــكان اش • ام
ــند.  ــر و … باش ــت، تصوی ــی دی اف، پاورپوین ــورت پ ــه ص ب
ــود  ــورد نظرخ ــای م ــان فایل ه ــر زم ــد در ه ــتاد می توان اس
ــذارد. ــتراك بگ ــه اش ــران ب ــایر كارب ــا س ــر روی صفحــه ب را ب

ــی: در  ــی و زمان ــی مكان ــت دسترس ــدم محدودي • ع
ــا  ــا داشــتن اینترنــت و موبایــل ی هــر زمــان و مکانــی تنهــا ب
ــن  ــو بات ــد روی دكمــه اســتثنایی بیــگ بل ــر می توانی كامپیوت
ــد. ــاال بیاوری ــود را ب ــارداده و كالس خ bigbluebutton فش

تصویــر  تصويــر:  و  صــوت  گــذاری  اشــتراک   •
و  شــد  خواهــد  ارائــه  كاربــران  همــه  بــرای  صــوت  و 
كــه  دارد  وجــود  كاربــر  بــرای  امــکان  ایــن  همچنیــن 
و  نیــاز  بــر حســب  را  خــود  تصویــر  انــدازه  و  كیفیــت 
كیفیــت ســرعت اینترنــت كاهــش یــا افزایــش بدهــد.
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اطــالق  نظریه هایــی  و  باورهــا  بــه  فراشــناختی  دانــش 
ــای  ــد. تجربه ه ــود دارن ــر خ ــاره تفک ــراد درب ــه اف ــود ك می ش
اســت  احســاس هایی  و  ارزیابی هــا  شــامل  فراشــناختی 
وضعیــت  دربــاره  مختلــف  موقعیت هــای  در  افــراد  كــه 
ــخ هایی  ــناختی پاس ــای فراش ــد و راهبرده ــود دارن ــی خ روان
ــه  ــه كار گرفت ــر ب ــر تفک ــرل و تغیی ــرای كنت ــه ب ــتند ك هس
ــک  ــناختی كم ــی و ش ــی هیجان ــه خودتنظیم ــوند و ب می ش
می كننــد. فراشــناخت، توانایــی یادگیرنــده بــرای آگاهــی 
از قابلیت هــای شــناختی و كاربــرد ایــن قابلیت هــا بــرای 
ــری  ــه آموزشــی یادگی ــاب نظری ــن كت ــری اســت. در ای یادگی
می شــود.  بررســی  آن  آموزشــی  مفاهیــم  و  فراشــناختی 
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را  جلســات  و  كالس هــا  كلیــه  جلســات:  ضبــط   •
ــید. ــته باش ــار داش ــداً دراختی ــد و بع ــط كنی ــد ضب می توانی

ــوای  ــه محت ــر ارائ ــالوه ب ــر ع ــه: كارب ــكرين صفح • اس
مــد نظــر خــود از طریــق آپلــود فایــل در بخــش ارائــه، 
بگــذارد. اشــتراك  را  خــود  نمایــش  صفحــه  می توانــد 

ــر  ــه: كارب ــر روی تخت ــب ب ــتقیم مطال ــتن مس • نوش
می توانــد همزمــان بــا ارائــه محتــوای مــورد نظــر خود، بــر روی 
تختــه تایــپ نمایــد و نیز از موس و یــا قلم نوری اســتفاده كند.

ــرای  ــی ب ــازی محیط ــخ: در كالس مج ــش و پاس • پرس
گفتگــوی متنــی بــه صــورت عمومــی و همچنیــن بــه صــورت 
خصوصــی وجــود دارندكــه كاربــران می تواننــد ســؤاالت خــود 
را بــه صــورت متنــی بــا اســتاد و یــا بــا یکدیگــر مطــرح نمایند.

و  ملــی  ســطح  در  کنفرانس هــا  برگــزاری   •
باتــن  بلــو  بین المللــی: سیســتم وب كنفرانــس بیــگ 
ــه و  ــای یکطرف ــزاری وبیناره ــکان برگ bigbluebutton ام
تعاملــی را بــه ســازمان ها، آموزشــگاه ها و شــركت ها می دهــد. 
اعضــای یــک ســازمان كــه در پراكندگــی جغرافیایــی و یــا در 
ــا اســتفاده  ــد می تواننــد ب ــرار دارن ــا هــم ق مســافت های دور ب
از ابــزار وب كنفرانــس، جلســات آنالیــن برگــزار كننــد.

ــی:  ــوزش الكترونیك ــازی و آم ــزاری کالس مج • برگ
مؤسســات  مــدارس،  دانشــگاه ها،  بــه   bigbluebutton
تــا كالس هــا  می دهــد  را  امــکان  ایــن   .… و  آموزشــی 
ویــژه  قابلیت هــای  بــا  را  خــود  آموزشــی  دوره هــای  و 
اینترنــت  محیــط  در  آموزشــی  پیشــرفته  امکانــات  و 
بــرای  را  فیزیکــی  موانــع  و  مشــکالت  و  كننــد  برگــزار 
اســت. كــرده  حــذف  آموزشــی  دوره هــای  اجــرای 
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