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کنون معکوس بشمارید یاران   

در انتهــاي پائیــز و آغــاز زمســتان بــه ســر مي بریــم. امیــد كــه آرزوهایتــان بــه بركــت شــب 

یلــدا مقبــول درگاه باریتعالــي قــرار گیــرد. در ایــن شــماره از خبرنامــه در ســتون صاحــب 

نظــران، پــاي صحبــت جنــاب آقــاي دكتــر فرهــاد ســراجي در خصــوص حركــت تدریجــی 

ــد  ــي منعق ــه بین الملل ــری تركیبــی مي نشــینیم. دو تفاهم نام ــه ســمت یادگی دانشــگاه ها ب

ــه مي شــود.  ــو ارائ ــوم اك ــاد عل ــا UNITEL و بنی ــي ب ــري الکترونیک شــده انجمــن یادگی

گزارشــي از وبینارهــاي مشــترك بــا UNITEL تقدیــم مي گــردد. پایــان بخــش این شــماره 

ــي اســت. ــري الکترونیک ــدي در حــوزه یادگی ــزار جدی ــاب و نرم اف ــي كت ــه معرف از خبرنام

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

بینــش و دانــش مخاطبــان در خصــوص تحــوالت و رویدادهــاي حــوزه یادگیــري 

ــا در اختیــار گذاشــتن محتــواي مناســب و ارســال نظــرات  الکترونیکــي، اســتدعا داریــم ب

ــد. منتظــر  ــاري فرماین ــه ی ــاء اهــداف خبرنام ــا را در ارتق و بازخوردهــای ســازنده خــود م

 yadanewsletter@gmail.com ــه ــق رایانام ــما از طری ــکات ش ــب و ن ــت مطال دریاف

ــش  ــه بخ ــد ب ــز مي توانی ــه نی ــي خبرنام ــماره هاي قبل ــه ش ــي ب ــت دسترس ــتیم. جه هس
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اســتفاده از فرصت هــای آمــوزش الکترونیکــی 
ــری ــت يادگی ــای کیفی ــرای ارتق ب

ــا ایســنا اظهــار كــرد:  ــر فرهــاد ســراجی در گفت وگــو ب دكت
دانشــگاه ها بــرای آینــده خــود، ضمــن بهره گیــری از آمــوزش 
ــا، از  ــکالت و محدودیت ه ــی مش ــع برخ ــرای رف ــوری ب حض
ــت  ــای كیفی ــرای ارتق ــی ب ــوزش الکترونیک ــای آم فرصت ه
یادگیــری، كاهــش هزینه هــا و افزایــش نحــوه دسترســی بــه 
آمــوزش اســتفاده كننــد، تــا از ایــن طریــق منافع دانشــجویان 
ــن  ــاتید از ای ــود و اس ــاء ش ــم احص ــار ه ــگاه ها در كن و دانش
ــه  ــری را تجرب ــغلی بهت ــت ش ــر و رضای ــق خاط ــد تعل فرآین

كننــد.
وی بــا بیــان اینکه آمــوزش الکترونیکــی در دوران كرونا دارای 
ظرفیت هــا و فرصت هایــی بــود امــا بــا محدودیت هایــی 
نیــز همــراه اســت، افــزود: در ایــن ایــام دانشــگاه ها در ارائــه 
ــن  ــل بی ــق، تعام ــیابی های دقی ــام ارزش ــی، انج دروس عمل
دانشــجویان، مشــاركت دانشــجویان در فرآیندهــای كالســی، 
ضعــف زیرســاخت ها و پهنــای بانــد اینترنــت بــا مشــکالت و 

ــد. ــرو بودن ــی روب محدودیت های
ــه ســمت  ــرد: از ســوی دیگــر حركــت ب ــح ك ســراجی تصری
در  دانشــگاه ها  تــا  شــد  موجــب  الکترونیکــی  آمــوزش 
ــی،  ــوای الکترونیک ــد محت ــد تولی ــف مانن ــای مختل زمینه ه
ــی بــه اســتاد، ارتبــاط  آمــوزش فعالیــت محــور، دسترس
ــتمر؛  ــیابی مس ــر ارزش ــد ب ــر و تأكی ــا یکدیگ ــجویان ب دانش

تجربه هــای جدیــدی را كســب كردنــد.

برگشــت بــه عقــب بــرای دانشــگاه ها هرگــز ممکــن 
و جايــز نیســت

ــان  ــی بی ــری الکترونیک ــن یادگی ــره انجم ــأت مدی ــو هی عض
كــرد: بــا وجــود چنیــن ظرفیت هایــی »برگشــت بــه عقــب« 
بــرای دانشــگاه ها هرگــز ممکــن و جایــز نیســت، دانشــگاه ها 
ــای  ــم از ظرفیت ه ــه ه ــد ك ــزی كنن ــوری برنامه ری ــد ط بای
آمــوزش الکترونیکــی و هــم از ظرفیت هــای محیــط حضــوری 

بــرای ارتقــای كیفیــت یادگیــری بهــره بگیرنــد.
ســراجی بــا اشــاره بــه اینکــه در دوران شــیوع كرونــا 
ــی  ــیابی های پایان ــی و ارزش ــی، كارگاه ــرای دروس عمل اج
ــی  ــیون عموم ــت: واكسیناس ــد، گف ــرو ش ــکالتی روب ــا مش ب
مجــدد ایــن فرصــت را فراهــم كــرده كــه دانشــگاه ها بتواننــد 
ــجویان در  ــد؛ دانش ــرا كنن ــی را اج ــی و كارگاه دروس عمل
ارزشــیابی های  و  یابنــد  دانشــکده ها و كالس هــا حضــور 
ــان  ــا اطمین ــوری و ب ــورت حض ــه ص ــرم ب ــان ت ــی و می پایان

ــود. ــرا ش ــتر اج بیش
وی ادامــه داد: بــدون تردیــد حضــور دانشــجویان در دانشــگاه 
و تعامــل آن هــا بــا یکدیگــر و بــا اســتادان بــه محیــط 
دانشــگاهی ســرزندگی و شــادابی خاصــی می دهــد كــه 
ــد  ــروم بودن ــده مح ــن پدی ــا از ای ــگاه ها در دوران كرون دانش
ــه  ــادابی ب ــراوت و ش ــاره ط ــا دوب ــی كرون ــع تدریج ــا رف و ب

محیط هــای دانشــگاهی بازخواهــد گشــت.
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حرکت تدریجی دانشگاه هاحرکت تدریجی دانشگاه ها
به سمت یادگیری ترکیبیبه سمت یادگیری ترکیبی

جناب آقاي دکتر فرهاد سراجی
ــادا و  ــن ی ــره انجم ــت مدی ــو هیئ عض
ــدان ــینا هم ــی س ــگاه بوعل ــتاد دانش اس

ــا در  ــروس كرون ــیوع وی ــروز و ش ــدی از ب ــال ان ــه س س
ــا،  ــیاری از حرفه ه ــدت بس ــن م ــذرد و در ای ــان می گ جه
مشــاغل و حتــی آداب و رســوم دچــار تغییــر و تحــول شــد. 
حــوزه آمــوزش هــم از ایــن موضــوع مســتثنی نبــود و در 
ــی از  ــه در برخ ــد ك ــی ش ــتخوش تغییرات ــدت دس ــن م ای
مــوارد مجبــور بــه پذیــرش آن بــود. از زمــان اعــالم رســمی 
ــران، سیســتم آموزشــی كشــور بیــش  ــا در ای شــیوع كرون
ــت  ــر گذاش ــت س ــازی پش ــورت مج ــه ص ــال را ب از دو س
ــم در  ــیاری ه ــان بس ــان و مخالف ــا موافق ــر ب ــن ام ــه ای ك
ــود. ــراه ب ــجویان هم ــن دانش ــم در بی ــاتید و ه ــن اس بی

ــدن  ــادی ش ــال ع ــن و احتم ــق ۳ ُدز واكس ــا تزری ــاال ب ح
اوضــاع، قــرار اســت دانشــگاه ها مجــدد بــه آمــوزش 
ــه  ــا مالحظ ــد ب ــه بای ــی ك ــد، موضوع ــوری روی آورن حض
شــود. تصمیم گیــری  دســتاوردها  و  مســائل  برخــی 

ــوم گفــت:  ــه یادگیــری الکترونیکــی وزارت عل عضــو كمیت
ــوری و  ــوزش غیرحض ــمت آم ــه س ــگاه ها ب ــت دانش حرك
الکترونیکــی در دوران كرونا گرچه با آســیب ها و تهدیدهایی 
ــی را  ــای فراوان ــا و فرصت ه ــی ظرفیت ه ــود ول ــراه ب هم
ــم آورد. ــا فراه ــگاه ه ــاتید و دانش ــجویان، اس ــرای دانش ب



ــح  ــوم تصری ــی وزارت عل ــری الکترونیک ــه یادگی ــو كمیت عض
كــرد: طراحــی فعالیت هــای یادگیــری و تکالیــف متنــوع 
جریان هــای  از  یکــی  آمــوزش،  كــردن  فعالیت محــور  و 
ارزشــمندی اســت كــه در دوران آمــوزش الکترونیکــی اســاتید 
بــه خوبــی در ایــن زمینــه گام برداشــتند و ادامــه ایــن رونــد 
در دوران پســاكرونا می توانــد دانشــجویان را بــه درگیــری 

ــد. ــب كن ــی ترغی ــب درس ــا مطال ــر ب عمیق ت
ــوع  ــای متن ــی فعالیت ه ــا طراح ــاتید ب ــنایی اس ــراجی آش س
ــاگرد  ــور و ش ــروژه مح ــوزش پ ــیوه های آم ــتفاده از ش و اس
محــور را موجــب طربناكــی و لــذت زا بــودن محیــط یادگیــری 
ــتمر  ــیابی مس ــه ارزش ــه ب ــت: توج ــت و گف ــگاهی دانس دانش
نخســتین بــار در تاریــخ آمــوزش عالــی ایــران بــه شــکلی مورد 
ــد  ــوان ۷۵ درص ــر درس می ت ــه در ه ــت ك ــرار گرف ــد ق تأكی
ــتفاده از  ــاص داد و اس ــتمر اختص ــیابی مس ــه ارزش ــره را ب نم
ارزشــیابی تکوینــی و مســتمر می توانــد ظرفیت هــای تربیتــی 
فراوانــی را بــرای آمــوزش دانشــگاهی فراهــم ســازد و آن را بــه 
ســمت افق هــای تربیتــی فراتــر از پیشــرفت تحصیلــی پیــش 

ببــرد.

اســتفاده از آمــوزش الکترونیکــی در راســتای کاهــش 
ــت ــری باکیفی ــی و يادگی ــای تحصیل هزينه ه

ــرد:  ــه ك ــینا اضاف ــی س ــگاه بوعل ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
فرصت هــای  مســتمر  ارزشــیابی  از  مناســب  اســتفاده 
مناســبی بــرای ارائــه بازخــورد، درك عمیــق مطالــب درســی، 
خودابــرازی، ارتقــای اعتمــاد بــه نفــس، مشــاركت بیــن 
ــازد. ــم می س ــا فراه ــدر آنه ــعه ص ــرورش س ــجویان و پ دانش

ــدد  ــایی مج ــگاه ها در دوران بازگش ــه دانش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــی ب ــوزش الکترونیک ــای دوران آم ــت از فرصت ه ــر اس بهت
نحــو بهینــه در قالــب محیط هــای یادگیــری تركیبــی اســتفاده 
ــا  ــاتید ب ــنایی اس ــه آش ــه ب ــا توج ــرد: . ب ــار ك ــد، اظه كنن
مهارت هــای تدریــس و ارزشــیابی در محیــط الکترونیکــی 
ــری  ــرای یادگی ــای الزم ب ــا مهارت ه و آشــنایی دانشــجویان ب
ــرای اجــرای  ــط، دانشــگاه ها فرصــت مناســبی ب ــن محی در ای

ــد. ــی دارن ــری تركیب یادگی
ــای  ــش هزینه ه ــن كاه ــا ضم ــن فرصت ه ــزود: ای ــراجی اف س
تحصیــل، امــکان یادگیــری باكیفیــت بــرای دانشــجو و توســعه 
دسترســی بــه تحصیــالت دانشــگاهی را بــرای شــاغلین فراهــم 

مــی ســازد.
ــادآور  ــوم ی ــی وزارت عل ــری الکترونیک ــه یادگی ــو كمیت عض
شــد: آمــوزش عالــی متــداول در آینــده؛ آمــوزش و یادگیــری 
ــه  ــرای ورود ب ــد ب ــگاه ها بای ــه دانش ــود ك ــد ب ــی خواه تركیب
ایــن مرحلــه جدیــد بــه تدریــج در ســاختار ســازمانی، نحــوه 
ــه  ــوزش و ارزشــیابی، برنامه هــای درســی، نحــوه ارائ ــه آم ارائ

ــد. ــری كنن ــه بازنگ ــکان و تغذی ــی، اس ــات تفریح خدم

ــا  ــوری ب ــل حض ــجویان در تعام ــرد: دانش ــان ك ــراجی اذع س
ــی و  ــی، درس ــی، فرهنگ ــف اجتماع ــائل مختل ــر مس یکدیگ
ــای  ــن فرصت ه ــه ای ــد ك ــاد می گیرن ــی را ی ــانی متنوع انس
ــگاه  ــجو در دانش ــور دانش ــا حض ــط ب ــری فق ــته یادگی برجس

ــت. ــن اس ــدور و ممک مق

اســتفاده از ســامانه های آمــوزش الکترونیــک در 
دوران پســاکرونا

اســتاد گــروه علوم تربیتــی دانشــگاه بوعلــی ســینا امــا معتقــد 
اســت كــه در ایــن دوران اقداماتــی صــورت گرفتــه كــه نبایــد 
ــگاه ها در دوران  ــزود: دانش ــت و اف ــا گذش ــی از آن ه ــه راحت ب
كرونــا و در زمــان آموزش هــای الکترونیکــی اقدامــات متنوعــی 
بــرای تأمیــن زیرســاخت ها ماننــد افزایــش پهنــای بانــد 
اینترنتــی، تهیــه ســامانه های آموزشــی و كالس هــای مجــازی 
انجــام داده انــد كــه در دوران پســا كرونــا هــم می تــوان از آنهــا 
ــری،  ــی دروس نظ ــوزش برخ ــل، آم ــای مکم ــرای آموزش ه ب
آموزش هــای فوق برنامــه، افزایــش تعامــالت درســی بیــن 
ــا اســاتید و برگــزاری جلســات درســی و اداری  دانشــجویان ب

بهــره گرفــت.
ســراجی اظهــار كــرد: اســاتید در زمــان آمــوزش الکترونیکــی 
بــه تهیــه محتــوای الکترونیکــی در قالــب فایل  هــای اســالیدی، 
متنــی و ویدئویــی اقــدام كرده انــد كــه اســتفاده از ایــن 
محتواهــا در زمــان حضــوری شــدن دانشــگاه ها می توانــد 
ــت  ــش كیفی ــه افزای ــوس ب ــزاری كالس معک ــق برگ از طری

ــد. ــوزش كمــک كن ــه آم ــوزش و توســعه دسترســی ب آم

ــوای  ــد محت ــیوم تولی ــکیل کنسرس ــه تش ــاز ب نی
الکترونیکــی از ســوی وزارت علــوم

وی از وزارت علــوم خواســت تــا بــا تــدارك كنسرســیوم تولیــد 
محتــوای الکترونیکــی، مجموعــه ســازمان یافتــه ای از محتــوای 
الکترونیکــی دروس گوناگــون را فراهــم و در اختیــار مخاطبــان 

قــرار دهنــد.
ســراجی گفــت: اســاتید در دانشــگاه های مختلــف محتواهــای 
ــوی  ــوق معن ــت حق ــا رعای ــه ب ــد ك ــد كرده ان ــی تولی باكیفیت
می تــوان آن هــا را بــه شــکل سراســری در اختیــار دانشــگاه ها 

و اســاتید قــرار داد.



تفاهم نامه های جديد:
)UNITEL( تفاهم نامه انجمن الکترونیکی ايران با پروژه اروپايی يونیتل

ــه اســتحضار مي رســاند كــه تفاهم نامــه اي میــان انجمــن یادگیــري الکترونیکــي ایــران و  بدینوســیله ب
پــروژه اروپایــي UNITEL بــه شــرح ذیــل جهــت انجــام همکاري هــاي مشــترك منعقــد گردیــده اســت.





Memorandum of Understanding (MOU) between ECO 
Science Foundation (ECOSF) and e-Learning Association 

of Iran (YADA)   

ــران  ــي ای ــري الکترونیک ــن یادگی ــان انجم ــه اي می ــه تفاهم نام ــاند ك ــه اســتحضار مي رس ــیله ب بدینوس
ــت. ــده اس ــد گردی ــترك منعق ــاي مش ــام همکاري ه ــت انج ــل جه ــرح ذی ــه ش ــو ب ــوم اك ــاد عل و بنی







گزارش برگزاری وبینار:
UNITEL Webinar:

Technology Enhanced Learning for STEM Students:
The Case Study of UNITEL Project and How You Can Collaborate

9 January 2023
Hosted by: Shiraz University

جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسايت پروژه UNITEL به آدرس https://unitelproject.net  مراجعه 
بفرمايید.



UNITEL Webinar:
Iran’s Action Plan in the European UNITEL Project:

Lessons for the ECO Region (Experiences of the University of Isfahan)
18 January 2023

Hosted by: University of Isfahan

جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسايت پروژه UNITEL به آدرس https://unitelproject.net  مراجعه 
بفرمايید.



رويدادهای آينده
شانزدهمین کنفرانس ملی و دهمین کنفرانس بین المللی يادگیری و ياددهی 

الکترونیکی
ــاالت شــانزدهمین  ــت ارســال مق ــه درخواســت های مکــرر، مهل ــا توجــه ب ــه اســتحضار می رســاند، ب ب
 )ICeLeT 2023( كنفرانــس ملــی و دهمیــن كنفرانــس بین المللــی یادگیــری و یاددهــی الکترونیکــی
تــا تاریــخ 20 دی مــاه 1401 تمدیــد گردیــد. الزم بــه ذكــر اســت ایــن زمانبنــدی قابــل تغییــر مجــدد 

نمی باشــد.





ــق  ــداوم تطبی ــر م ــد تغیی ــا فراین ــود را ب ــن، خ ــت نوی تربی
ســبک،  ایــن  محــوری   – یادگیرنــده  طرفــی  از  دهنــد. 
ــه در فراینــد یادگیــری درگیــر نمــوده  ــدگان را فّعاالن یادگیرن
و بــا تعامــالت مختلفــی كــه بــا محیــط، محتــوا، یاددهنــده و 
ــد، یادگیــری اثربخش تــری خواهنــد  ســایر یادگیرنــدگان دارن
ــی  ــری الکترونیک ــوب در یادگی ــرد خ ــع، عملک ــت. درواق داش
ازطریــق تركیــب محیط هــای مشــاركتی و منابــع تعاملــی كــه 

ــد. ــدا می كن ــت پی ــازند، واقعی ــر می س ــده را درگی یادگیرن
ــا ضمــن آشــنایی  ــرآن ســعی شــده اســت ت در ایــن كتــاب ب
مقدماتــی بــا كلیــات مفهــوم یادگیــری الکترونیکــی در 
ــرد،  ــن رویک ــا ای ــری ب ــی یادگی ــی محیط های ــتای طراح راس
جنبه هــای گوناگــون تعلیــم و تربیــت مــورد بررســی و توجــه 

ــد. ــرار گیرن بیشــتری ق
ــط  ــول مرتب ــم و اص ــف، مفاهی ــات، تعاری ــل اول كلی در فص
ــودكان و بزرگســاالن  ــری ك ــری الکترونیکــی، یادگی ــا یادگی ب
ــای  ــی در محیط ه ــوژی و طراح ــوژی و اندراگ ــان پداگ ــا هم ی

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــی م ــری الکترونیک یادگی
در فصــل دوم بــه ســاخت شــناختی انســان و چشــم انداز 
رویکردهــای مختلــف روان شناســی در یادگیــری الکترونیکــی 

ــه شــده اســت. پرداخت
ــزه، تجــارب  ــی چــون انگی ــای هیجان در فصــل ســوم مؤلفه ه
فّعــال، تعامــل و تأثیــر آن هــا بــر یادگیــری و چگونگــی لحــاظ 
ایــن عوامــل در طراحــی محیط هــای یادگیــری  كــردن 

ــد. ــرار گرفته ان ــث ق ــورد بح ــط را م ــی و برخ الکترونیک
ــه بررســی ســبک های مختلــف یادگیــری  در فصــل چهــارم ب
ــا  ــر آن ه ــف و تأثی ــراد مختل ــخصیتی در اف ــات ش و ترجیح
ــای  ــی محیط ه ــس و طراح ــیوه های تدری ــی ش ــر اثربخش ب

ــت. ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــری الکترونیک یادگی
فصــل پنجــم بــه تأثیــر فرهنــگ و بافت هــای اجتماعــی 
ــی  ــا در طراح ــه آن ه ــه ب ــری و توج ــر یادگی ــی ب – فرهنگ
ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــری الکترونیک ــای یادگی محیط ه

در فصــل ششــم مبانــی اخالقــی و توجــه بــه آن هــا در 
ــرار  ــری الکترونیکــی و برخــط را مدنظــر ق محیط هــای یادگی

نــد. گرفته ا
ــانه ای ها در  ــد رس ــانه ها و چن ــر رس ــه تأثی ــم ب ــل هفت در فص
ــردن  ــری و لحــاظ ك ــی – یادگی ــیوه های یادده اثربخشــی ش
آن هــا در محیط هــای یادگیــری الکترونیکــی، پرداختــه شــده 

اســت.
در فصــل هشــتم ویژگی هــای عناصــر برنامــه درســی در 
ــه اختصــار مــورد بحــث  محیط هــای یادگیــری الکترونیکــی ب

قــرار گرفته انــد.

معرفي کتاب

يادگیری الکترونیکی
)مقدمه ای بر مبانی تعلیم و تربیت(

مؤلفان: مهرنوش خشنودی فر، مهران فرج اللهی،                                                                                                                                       
         پوراندخت فاضلیان

انتشارات: آوای نور
سال انتشار: 1۳9۳

ــات و  ــاوری اطالع ــا رشــد فّن ــت ب ــم و تربی ــم تعلی ــر و عل هن
ارتباطــات تلفیــق شــده و رویکــرد جدیــدی در یادگیــری بــه 
ــت. در  ــود آورده اس ــه وج ــی« را ب ــری الکترونیک ــام »یادگی ن
ایــن كتــاب ســعی بــر آن شــده تــا ضمــن آشــنایی مقدماتــی 
بــا كلیــات مفهــوم یادگیــری الکترونیکــی در راســتای طراحــی 
محیط هــای یادگیــری بــا ایــن رویکــرد، جنبه  هــای گوناگــون 
تعلیــم و تربیــت مــورد بررســی و توجــه بیشــتری قــرار گیرنــد.

ــات و  ــاوری اطالع ــا رشــد فّن ــت ب ــم و تربی ــم تعلی ــر و عل هن
ــری  ــدی در یادگی ــرد جدی ــده و رویک ــق ش ــات تلفی ارتباط
ــه وجــود آورده اســت.  ــری الکترونیکــی« را ب ــام »یادگی ــه ن ب
یادگیــری  فرصت هــای  ارتباطــات  و  اطالعــات  فّنــاوری 
بــه  محتــوا  طراحــی  و  تدریــس  ســبک های  مســتقل، 
شــیوه  های گوناگــون و متنــوع را افزایــش می دهــد. ایــن 
ــا یاددهنــدگان  رویکــرد جدیــد یادگیــری موجــب می شــود ت
ــم و    ــای تعلی ــت پوی ــا و ماهی ــخیص بخش ه ــا تش ــد ب بتوانن



امکانات Jitsi Meet عبارتنداز:
• دسکتاپ، ارائه ها و موارد دیگر را به اشتراك بگذارید.

• از طریــق یــک URL ســاده و سفارشــی كاربــران را بــه یــک 
كنفرانــس دعــوت كنید.

• اسناد را با هم با استفاده از Etherpad ویرایش كنید.
جلســات  اینترنتــی  نشــانی های  جلســه،  هــر  بــرای   •

كنیــد. انتخــاب  را  ســرگرم كننده 
ــا چــت یکپارچــه، پیام هــا و  ــی، ب ــس ویدیوی ــگام كنفران • هن

ــد. ــه كنی ــکلک ها را مبادل ش

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 نرم افزار

https://jitsi.org/jitsi-meet

سوگل بابازاده
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات

ــما  ــه ش ــه ب ــاز ك ــع ب ــای منب ــه ای از پروژه ه Jitsi مجموع
كنفرانــس  راه حل هــای  راحتــی  بــه  می دهــد  امــکان 
ویدیویــی امــن را بســازید و بــه كار ببریــد. بــه عنــوان یکــی از 
قابلیت هــای جــذاب Jitsi Meet می تــوان بــه امــکان ضبــط 
تمــاس یــا كنفرانــس ویدیویــی و بارگــذاری فایــل مربــوط بــه 
 Jitsi ــر ــم دیگ ــی مه ــرد. ویژگ ــاره ك ــس اش آن در دراپ باك
ــل  ــن دلی ــه همی ــت، ب ــوب اس ــا یوتی ــی ب Meet یکپارچگ
ــا  ــو اســتریم ایجــاد كــرده ی ــق آن یــک الی می توانیــد از طری

ــو پرداخــت. ــه تماشــای ویدی ب
ــال  ــازی، احتم ــه های مج ــاوت جلس ــت متف ــر ماهی ــه خاط ب
پریــدن افــراد حاضــر در جلســه داخــل صحبت هــای یکدیگــر 
 Raise Hand بــاال اســت، امــا این مشــکل بــه لطــف ویژگــی
برنامــه Jitsi Meet از بیــن رفتــه اســت. ایــن قابلیــت كمــک 
می كنــد بــدون قطــع جمــالت فــرد در حــال صحبــت، توجــه 
بقیــه را بــه خــود جلــب كــرده و آن هــا را از تــالش بــرای بــه 

دســت گرفتــن جلســه مطلــع كنیــد.
Jitsi Meet همچنیــن بــا تقویم هــای مختلفــی مثــل گــوگل 
كلنــدر و مایکروســافت اوت لــوك كلنــدر یکپارچــه اســت، بــه 
همیــن دلیــل می تــوان روی آن هــا زمان هــای نیــاز بــه 
ــوان  ــرد. می ت ــخص ك ــازی را مش ــه های مج ــراری جلس برق
حتــی از داخــل ایــن اپلیکیشــن های تقویــم یــک مکالمــه یــا 

كنفرانــس ویدیویــی را آغــاز كــرد.
Jitsi Meet یــک راه حــل كنفرانــس ویدیویــی كامــاًل 
رمزگــذاری شــده و 100٪ منبــع بــاز اســت كــه می توانیــد در 
ــاز  ــدون نی ــگان و ب ــه صــورت رای تمــام طــول روز، هــر روز، ب

ــد. ــتفاده كنی ــری از آن اس ــه حســاب كارب ب



صفحه چینی و صفحه آرایی:

بدرالسادات ناطق االسالم شیرازی


