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 یکیالکترون یریادگیآموزش و  یکرس سیرئ پیشگفتار

 رانیدر ا ونسکوی
خواهد بود. در  شتریسال قبل از آن ب 911اتقاق خواهد افتاد از  ندهیسال آ 21که در  یشود تحوالت یکه گفته م میکن یم یزندگ یدر جهان

 است. یتحول بزرگ نیچن رشیپذ یمردم برا یآماده ساز ازین نیاول یجهان نیچن

شده  یکه در جوامع به هر صورت اتفاق خواهد افتاد وجود نداشته باشد، آن جامعه دچار مشکالت وحشتناک یتحول جد نیا یآمادگ چنانچه

 و انفعال خواهد شد. یو مجبور به دنباله رو

 دیجد یارتباط یها یمردم بر بستر فناور یجهت تحول بزرگ را به وجود آورد آموزش عموم یآمادگ نیتواند ا یکه م یابزار نیتر مهم

اقشار جامعه را در  تمام یریادگیو  یآموزش یازهایمناسب که بتواند ن یکیالکترون یمحتو دیاست. تول یاجتماع یو شبکه ها نترنتیمانند ا

 از هم اکنون شروع شود. دیاست که با یاقدامات نیجزء مهم تر دیبرآورده نما دیجد یها یبزرگ بر بستر فناور ولتح نیا ندیفرآ

 یمناسب یتژنشده استرا ریاثرگزاران حوزه آموزش کشور است که تا د یبه دنبال آگاه ساز ونسکوی یکیالکترون یریادگیآموزش و  یکرس

 نیاقدام ا نیوم. دندیفراهم نما یکیالکترون یریادگیو  یکیآموزش الکترون یها ستمیجامعه بر بستر س یآموزش عموم یریبه کارگ یبرا

 یریادگیآموزش و  نهیدر زم یبا هدف فرهنگ ساز یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا نیمهم در قالب اول نیا به یدسترس یبرا یکرس

 خیشد. در تار یزیبرنامه ر یکیالکترون یریادگی گاهیجا یمؤثر در توسعه و ارتقا یافراد و سازمان ها قیو تشو ییو شناسا یکیالکترون

در محل مرکز  یکیالکترون یریادگیبا حضور مسئوالن و دست اندرکاران حوزه  یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا نیمراسم اول 26/13/7931

 برگزار شد. رانیا یاسناد و کتابخانه مل

 یاستراتژ کی یکیالکترون یریادگیگسترش آموزش و  یشود که برا یبرداشت م نیسال گذشته چن کیمجموعه اقدامات انجام شده در  از

 لیابزرا توانمند که پتانس نیاز ا یمحدود اریدر سطح بس گریکدیوجود ندارد و اغلب مؤسسات و سازمان ها بدون استفاده از تجربه  یمل

 کنند. یم یرا دارد بهره بردار یدر سطح مل یآموزش عموم یبرا یتوجهباال و قابل  اریبس

تا  کمک کرد یمل زهیجا یاند که برگزار افتهیدست  یخوب یها تیاز مؤسسات هم وجود دارند که با تالش خود به موفق یمحدود تعداد

 شوند. یآن ها به عنوان الگو معرف

 یمحتو دکنندهیتول یبتواند به عنوان نقطه اتصال افراد، سازمان ها و شرکت ها ونسکوی یکیالکترون یریادگیآموزش و  یکرس میدار دیام

سترش آموزش در حوزه گ یمل یاستراتژ کیبه  یحرکت جمع کیحوزه را به وجود آورد تا با  نیفعاالن ا نیب شتریب یگفتگو یبتواند فضا

 .میکن دایدست پ یکیونالکتر یریادگیو 

 یمل زهیادوره ج نیاول یرا در برگزار ونسکوی یکیالکترون یریادگیآموزش و  یکه کرس یزانیعز هیاز کل دانم یبر خود الزم م انیپا در

وب، مرکز  یشرکت ها تیمهرالبرز و حما یمؤثر مؤسسه آموزش عال یامر با همکار نی. امیکردند تشکر نما تیحما یکیالکترون یریادگی

خودرو، و  رانیشرکت ا ش،یوان ک نیشرکت مب رساخت،یشرکت ارتباطات ز ران،یدر ا ونسکوی یمل ونیسیکم ران،یا یاسناد و کتابخانه مل

 ثبت نام  نمودند محقق شد. زهیجا ندیکه در فرآ یزانیعز ریسا



 یکیالکترون یریادگی یمل زهیدوره جا نیگزارش جامع نخست ■ د

رکار دکتر شنبه زاده، سرکار خانم دکتر فرزانه، س یآقا یکیالکترون یریادگی یمل زهیدوره جا نیاول رخانهیهمکاران در دب هیاز کل نطوریهم

در  گرید زانیاز عز یاریو از بس مینما یم یقدردان ژهیبه صورت و دندیسال زحمت کش کیکه  یو سرکار خانم سامان ییرنکویخانم ام

 م.داشتند سپاسگزار یهمکار یمهرالبرز و خارج از آن مؤسسه که با کرس یمؤسسه آموزش عال فمختل یبخش ها

 هیکرد ته را برگزار خواهد زهیکه جا یو انتقال آن به گروه بعد یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا نیحاضر به منظور حفظ تجربه اول گزارش

 شده است.

 

 

 یاکبر جالل یعل

 آموزش و یکرس سیرئ

رانیدر ا ونسکوی یکیالکترون یریادگی
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 گاهن کیدر  یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا 
در محل سممالن همایش های مرکز اسممناد و کتابخانه ملی جمهوری    7931آذر ماه  26مراسممم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در تاریخ 

 اسالمی ایران )تاالر قلم( و در دو بخش صبح و بعد از ظهر برگزار شد. 

 
ضوع         شی با مو سمینار آموز صبح  سعه فناوری های نوین آموزش و یادگیری الکترونیکی در جهان "در بخش  ضور   "روند تو   271و با ح

 شرکت کننده برگزار شد. 

 

 همچنین هفت سازمان از بین سازمان های شرکت کننده در جایزه، به بیان تجربیات خود پرداختند. 



 یکیالکترون یریادگی یمل زهیدوره جا نیگزارش جامع نخست ■ 01

 

ضور     111 از یمین زیدر بخش بعد از ظهر ن شده ح سم عالوه بر رئ  نی. در اافتندیفرد دعوت  س  سیبخش از مرا  یریادگیآموزش و  یکر
ر صادق  دکت ی)آقا رساخت یعامل شرکت ارتباطات ز  ریچون معاون وزارت ارتباطات و اطالعات و مد ییها تیشخص   ونسکو، ی یکیالکترون
س  سکو ی یمل ونیس یکل کم ریشاهکوه(، دب  یعبا ده در حوزه ش  ریبرتر تقد یاز چهره ها یکی(، و یوبیدکتر حجت اهلل ا ی)آقا رانیدر ا ون

 .پرداختندیسخنران رادیمنتظر( به ا یدکتر غالمعل ی)آقا یکیالکترون یریادگی

 را ارائه دادند. یکیالکترون یریادگیخود در حوزه  اتیتجرب زین زهیدو سازمان شرکت کننده در جا نیهمچن

 

 لدر پایان مراسم نیز از برگزیدگان و حامیان، با اهدای تندیس و لوح، و نیز از سایر شرکت کنندگان در جایزه با اهدای لوح، تقدیر به عم
 آمد.  



 00 ■ نگاه کیدر  یکیالکترون یریادگی یمل زهیمراسم جا

 

 

 هدف از سمینار و مراسم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی: .1-1

 عه یادگیری برای همگان بدون محدویت زمانی و مکانی وبا توجه به این مهم که یادگیری الکترونیکی بستر جدیدی برای ترویج و توس

تالش در جهت یادگیری مداوم و عمیق و درعین حال آسان و همیشه در دسترس را فراهم می آورد؛ کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی 

 یونسکو به منظور دستیابی به اهداف زیر این جایزه را طراحی و اجرا نمود:

  الکترونیکی یادگیری و آموزش زمینه در سازی فرهنگ -7 

 الکترونیکی یادگیری جایگاه ارتقای و توسعه در مؤثر های سازمان و افراد تشویق و شناسایی -2 

 جامعه به الکترونیکی یادگیری حوزه برگزیدگان معرفی -9 
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 :برگزار کنندگان مراسم .1-2

 

 :حامیان .1-3

 

 :شورای راهبردی جایزه .1-4

 این شورا از ابتدای شکل گیری ایده جایزه تشکیل شد و طی جلسات متعدد به طرح ریزی و تدوین نقشه راه جایزه پرداخت. 
 اعضای شورای راهبردی جایزه عبارتند از:

 آقای دکتر علی اکبر جاللی، رئیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
 برزآقای دکتر رحیم عبادی، رئیس مؤسسه آموزش عالی مهرال

 آقای دکتر علی اکبر صفوی، نماینده کارگروه یادگیری الکترونیکی وزارت علوم
 خانم دکتر ریتا مجتهدزاده، نماینده انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(

 خانم دکتر محدثه محب حسینی، ....
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 :کمیته اجرایی و همکاران دبیرخانه .1-5

 

 الکترونیکی یادگیری ملی جایزه اجرایی دبیر فرزانه، نرگس دکتر خانم
 خانم سمانه امیرنکویی، کارشناس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو

 خانم مهین آقا ابراهیمی سامانی، کارشناس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
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 :ممیزان جایزه ملی یادگیری الکترونیکی .1-6

 

 آقای دکتر حمیدرضا رضوانی
 خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی

 

 :شرکت کنندگان در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی .1-7

 شرکت کنندگان در محور سازمان:
 دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
 شرکت بیمه کوثر

 سازمان امور مالیاتی کشور
 بانک رفاه کارگران

 مؤسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن
 ایران مدرسه عالی کسب و کار ماهانبانک صادرات 

 سازمان نهضت سوادآموزی
 

 شرکت کنندگان در محور دستاورد تأثیرگذار:
 شرکت ایده پردازان دانش عصر نو، سامانه منتا

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی، سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید
 رضاییکتاب سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی، آقای عیسی 

 مؤسسه نشر الکترونیکی تاک
 مؤسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا، وبسایت
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 شرکت کنندگان در محور فرد:
 آقای دکتر علی اصغر فرامرزیان

 رضوانی مرتضی آقای
 زارعی احمد آقای 

 داراتفضلی آقای
 منش علی محمد آقای 

 نوری غالمرضا آقای
 دوست عدل حمید آقای

 فرجی هدی خانم
 حیدرنیا شهرزاد خانم
 منصوری سعیده خانم

 
 :حامیان

 وب های شرکت 

 کیش وان مبین شرکت

 خودرو ایران شرکت

 زیرساخت شرکت ارتباطات

 مهرالبرز عالی آموزش مؤسسه

 ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان

 

 فرآیند ارزیابی جایزه: .1-8

بانک اطالعاتی شرکت کنندگان در جایزه، سامانه ای تحت عنوان سامانه به منظور سهولت در ثبت نام افراد و سازمان ها و نیز گردآوری 
ثبت نام آنالین طراحی و در وبسایت کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی بارگزاری شد. متقاضیان شرکت در جایزه با مراجعه به سایت و 

انتخابی(، ثبت نام نمودند. همکاران پروژه جایزه با حضور در دریافت فرم اظهارنامه از سامانه مذکور و نیز پرداخت وجه )با توجه به محور 
سازمان ها و شرکت های متقاضی، نحوه تکمیل اظهارنامه و ارائه مستندات را به ایشان آموزش دادند. اظهارنامه های تکمیل شده مورد 

که ثبت نام قطعی انجام داده و فرم های تکمیل ارزیابی ممیزان قرار گرفت. تیم ارزیابی با حضور در سازمان ها و مؤسسات شرکت کننده 
 شده خود را ارسال کرده بودند، به بررسی مستندات و شواهد و تطابق آنها با اطالعات اظهار شده توسط ایشان پرداختند و در نهایت با جمع

 بندی نتایج بررسی ها، برگزیدگان را انتخاب کردند.
 

 یادگیری الکترونیکی اقدامات قبل از برگزاری مراسم جایزه ملی .1-9

 برگزاری سه جلسه شورای راهبردی با حضور اعضای این شورا:
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 گزارش دومین جلسه شورای راهبردی .1-9-1

معیارهای ارزیابی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
 7931ماه  اردیبهشت -گزارش دومین جلسه شورای راهبردی

 

 یونسکو در ایران کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی
 کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی برای اولین بار در ایران در یک نهاد

ت های ای هستند که فعالیفعالیت خود را آغاز نمود. کرسی های یونسکو ارگانهای ملی یا منطقه (مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز)دانشگاهی 
آنها پیرامون یک موضوع خاص علمی متمرکز شده است. یک کرسی یونسکو می تواند به عنوان یک واحد جدید آموزشی یا پژوهشی در 

، مجوز فعالیت کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی 7937اد تحقیقاتی در حوزه آموزش عالی، تشکیل شود. در سال یک دانشگاه یا یک نه
لی به طور طی مراسمی به ریاست جناب آقای دکتر علی اکبر جال 7936دی ماه سال  29توسط یونسکو صادر گردید. این کرسی در تاریخ 

کرسی، ترویج یادگیری الکترونیکی در کشور و انتقال تجربیات موفق در حوزه های مختلف  رسمی افتتاح گردید. مأموریت های اصلی این

 .سیستم یادگیری الکترونیکی هستند

 

 

 بسمه تعالی
در مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز از سوی  7/2/7931بر اساس مصوبات جلسه اول شورای راهبردی، جلسه دوم این شورا در تاریخ 

الکترونیکی برگزار گردید. جلسه با ارائه گزارش مختصری از فعالیت های صورت گرفته در راستای برگزاری  کرسی آموزش و یادگیری
جایزه توسط دبیر جایزه )جناب آقای دکتر شنبه زاده( آغاز شد. دستور این جلسه، تعیین شاخص های ارزیابی شرکت کنندگان در هر یک از 

ر( جایزه بود. به همین منظور پیش نویس مؤلفه های ارزیابی هر محور و نیز شاخص های ارزیابی محورهای )فرد، سازمان، دستاورد تأثیرگذا
هر مؤلفه، قبل از جلسه توسط دفتر کرسی تهیه شده و در اختیار اعضای شورای راهبردی قرار گرفت. جلسه دوم با حضور هفت نفر از 

ها و نیز شاخص های پیشنهادی توسط اعضا مورد بررسی و بحث و تبادل نظر اعضای شورای راهبردی برگزار گردید. در این جلسه، مؤلفه 
قرار گرفت و مقرر گردید عالوه بر تغییرات مد نظر اعضا، برخی شاخص ها تلفیق شده و اثرگذاری فعالیت های یادگیری الکترونیکی و 

اعضا، مستند معیارهای ارزیابی جایزه با ذکر مقدمه و اهداف  همچنین یادگیری مادام العمر در سطح جامعه مورد تأکید قرار گیرد. بنابر نظر
 جایزه یادگیری الکترونیکی به شرح زیر تکمیل گردید.
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 مقدمه
بیسوادان آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند  27در عصر دیجیتال مفهوم سواد دستخوش تغییر شده است و به عقیده تافلر در قرن 

ای جامعه هآنهایی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند. فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته است همه مؤلفهیا بنویسند بلکه 
یادگیری و ساختار نظام آموزشی را متحول ساخته و دستاوردهای نوینی همچون یادگیری الکترونیکی -امروزی از جمله فرایندهای یاددهی

ماید. با توسعه روزافزون این ابزارها، تغییر و تحول در عرصه آموزش و پژوهش نیز در حال پیشرفت است. بنابراین را به جامعه علمی عرضه ن
یادگیری اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته است به گونه ای که انجمن ها، شبکه ها و نهادهای بسیاری در سراسر دنیا به ترویج آموزش و 

و سازمان یونسکو  ICDEاز جمله این نهادها می توان به انجمن بین المللی یادگیری الکترونیکی، انجمن  یادگیری الکترونیکی پرداخته اند.
 اشاره نمود. هر یک از این نهادها به منظور فرهنگ سازی، توسعه، ترویج و نوآوری در حوزه یادگیری الکترونیکی اقدام به اعطای جایزه به

حوزه نموده اند. در ایران با وجود توسعه مؤسسات آموزش الکترونیکی، وب سایت ها و محتوای افراد، موسسات، محصوالت و خدمات این 
الکترونیکی، آموزش از راه دور در بخش های مختلف کسب و کار، هنوز این حوزه نوپا بوده و فراگیر نشده است. با توجه به دریافت مجوز 

عالی مهرالبرز فرصتی در اختیار این مجموعه قرار گرفته است تا گام های کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی توسط مؤسسه آموزش 
جدی تری در راستای اعتالی یادگیری الکترونیکی در جامعه بردارد. لذا مؤسسه در نظر دارد تا با برگزاری مراسم اعطای جایزه یادگیری 

یان افراد و مؤسسات فعال را فراهم نموده و با شناسایی الکترونیکی ضمن فرهنگ سازی و ظرفیت سازی، امکان تبادل تجربیات موفق م
 مراکز فعال و معرفی آنان به جامعه مشوق حرکتی بیشتر در این عرصه باشد.

 اهداف

توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به برگزیدگان این حوزه یادگیری الکترونیکی به صورت ساالنه  جایزه
 ف از اعطای جایزه به شرح زیر است:اهدا می شود. هد

 سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی فرهنگ .7

 ی مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکیو سازمان ها افراد شناسایی و تشویق .2

 حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه معرفی برگزیدگان .9

 محورها

یادگیری الکترونیکی توسط دبیر این جایزه -، در کنفرانس ملی یاددهی7936الکترونیکی در اسفند ماه فراخوان جایزه ملی یادگیری 
 )جناب آقای دکتر جمشید شنبه زاده( اعالم گردید. این جایزه در سه محور مستقل به طور موازی اعطا می گردد که به شرح زیر می باشند:

 

 

 جایزه فرد
 چشمگیری بر رشد و توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بوده اند.افرادی که دارای تأثیرگذاری 
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 زیرشاخص شاخص مؤلفه محور

 فرد

-یاددهی

یادگیری 

 الکترونیکی

توسعه و ترویج 

 یادگیری الکترونیکی
افرادی که در توسعه و 

ترویج یادگیری 
الکترونیکی در سطح 

 جامعه تأثیرگذار بوده اند.

دوره های کوتاه مدت برگزار کرده در مورد تعداد کارگاه های آموزشی و  .7
 یادگیری الکترونیکی

تدریس دروس رسمی مرتبط با حوزه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های  .2
 معتبر

ا ترجمه کتاب ، تألیف ییا کلیپ تعداد محتواهای الکترونیکی تولید شده )فیلم .9
 (مرتبط و مقاله چاپ شده

 تعداد سخنرانی های ارائه شده .4

 جوایز و افتخارات از جشنواره های داخلی و خارجیکسب  .7

 تحصیل در دوره های یادگیری الکترونیکی .6

 رهبری نوآورانه
افرادی که به عنوان مدیر 
ارشد یادگیری سازمان بوده 
و در هدایت و مدیریت 
یادگیری الکترونیکی در 

 سازمان نوآوری داشته اند.

 دارای نقش مدیر ارشد یادگیری در سازمان .7

 وجود دانش و تخصص در حوزه یادگیری الکترونیکی  .2

بکارگیری فناوری ها و سازوکارهای نوین برای توسعه یادگیری  .9
 الکترونیکی در سازمان

 یاددهی نوآورانه

افرادی که در یاددهی و 
 یادگیری نوآوری داشته اند.

 در آموزش الکترونیکی پداگوژی و فناوریتلفیقی تأثیرگذار از  ارائه .7

 یادگیری الکترونیکی برایمحتوای نوآورانه ارائه  .2

 استفاده از فناوری های موجود به شیوه ای نوآورانه در یادگیری الکترونیکی .9

استمرار در یاددهی 

 الکترونیکی

افرادی که به طور مستمر 
یا در مدتی طوالنی در 
حوزه یادگیری الکترونیکی 
فعالیت های تأثیرگذاری 

 انجام داده اند.

 تعداد سال های فعالیت در حوزه یادگیری الکترونیکی .7

 مخاطبین

از  تعداد زیادیافرادی که 
مخاطبین را در یادگیری 
الکترونیکی درگیر نموده 

 اند.

 یادگیری الکترونیکی تعداد مخاطبین .7

 یادگیری تیمی و تعامل دانشجو با استاد و سایر دانشجویان .2

 مسائل واقعی جامعه یادگیری و یاددهی الکترونیکی برای حل .9
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طرح های 

پژوهشی و 

 کاربردی

 فعالیت های پژوهشی
 اجرای پروژه های ملی/بین المللی در زمینه یادگیری الکترونیکی .7

 انجام طرح تحقیقاتی در زمینه یادگیری الکترونیکی .2

 تأسیس انجمن یا نهاد برای توسعه یادگیری الکترونیکی .9

ترویج و اطالع 

 رسانی
 توسعه یاددهی و

 یادگیری الکترونیکی

عضویت فعال در انجمن های تخصصی و نهادهای فعال در حوزه یادگیری  .7
 الکترونیکی

 همکاری در برگزاری کنفرانس ملی یا بین المللی .   2

 مشاوره و راهنمایی پایان نامه ها در زمینه یادگیری الکترونیکی  .2

 سازمانآموزش و توسعه فرهنگ یادگیری الکترونیکی مستمر در  .9

آگاه سازی کارکنان  و مدیران سازمان نسبت به روندهای نوین یادگیری  .4
 الکترونیکی

 

 جایزه سازمان
 سازمان هایی که در نهادینه سازی سیستم یادگیری الکترونیکی در فرایند توسعه به موفقیت های چشمگیری نائل شده اند.

 زیرشاخص شاخص مؤلفه محور

 سازمان

-یاددهی

یادگیری 

 الکترونیکی

تدوین استراتژی 

 یادگیری الکترونیکی
سازمان هایی که برای توسعه 

یادگیری الکترونیکی، استراتژی 
 تدوین نموده اند.

تدوین برنامه های استراتژیک )چشم انداز، مأموریت و اهداف( یادگیری  .7
 الکترونیکی برای سازمان

 .  ارزیابی میزان تحقق برنامه های استراتژیک2

متولی یاددهی و وجود 

 یادگیری الکترونیکی

سازمان هایی که یک دپارتمان 
یا نقش برای یادگیری 

 الکترونیکی تعیین نموده اند

 وجود مدیر ارشد یادگیری  .7

 وجود دپارتمان یادگیری الکترونیکی .2

 دانش و تخصص افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی .9

 گستردگی در سازمان
سازمان هایی که از سیستم 

یادگیری الکترونیکی به طور 
گسترده برای آموزش کارکنان 

 خود استفاده می کنند.

تعداد کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی برگزار شده به صورت  .7
 الکترونیکی برای کارکنان و مدیران سازمان 

ایجاد تنوع در سبد خدمات آموزشی به کارکنان از طریق سیستم  .2
 یادگیری الکترونیکی

 د تغییرات عمده در سازمان از طریق سیستم یادگیری الکترونیکیایجا .9

ارزیابی مستمر مدیران، همکاران و مشتریان در مورد میزان اثربخشی  .4
 خدمات یادگیری الکترونیکی

 بهره مندی از فناوری های متنوع برای یادگیری الکترونیکی .7

 تعداد سال های بهره مندی از حوزه یادگیری الکترونیکی .6

های طرح 

پژوهشی و 

 کاربردی

 تأثیر بر عملکرد سازمان

سازمان هایی که توسعه 
یادگیری الکترونیکی بر 

عملکردشان تأثیر عمده ای 
 داشته است.

 تأثیر یادگیری الکترونیکی بر کاهش هزینه .7

 تأثیر یادگیری الکترونیکی بر بهبود عملکرد کارکنان .2

 ر ذینفعانیان و سایتأثیر یادگیری الکترونیکی بر نحوه تعامل با مشتر .9

 تأثیر یادگیری الکترونیکی بر کیفیت ارائه خدمات سازمان .4
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تأمین و تربیت نیروی 

 انسانی
 نهادسازی متناسب با نیاز سازمان .7

ترویج و اطالع 

 رسانی

 گستردگی در سازمان
سازمان هایی که از سیستم 

یادگیری الکترونیکی به طور 
گسترده برای آموزش کارکنان 

 استفاده می کنند.خود 

 آموزش و توسعه فرهنگ یادگیری الکترونیکی مستمر در سازمان .7

آگاه سازی کارکنان و مدیران سازمان نسبت به روندهای نوین یادگیری  .2
 الکترونیکی

 وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیکی .9

 

 جایزه دستاورد تأثیرگذار

 اند.و مدل های کسب و کاری که تأثیرات چشمگیری بر یادگیری الکترونیکی در کشور داشته محصوالت، خدمات، فرایندها

 زیرشاخص شاخص مؤلفه محور

دستاورد 

 تأثیرگذار

-یاددهی

یادگیری 

 الکترونیکی

 کتاب یا مجله

کتابها یا مجالتی که در ترویج 
یادگیری الکترونیکی در سطح 

 ملی تأثیرگذار بوده اند.

 

 تألیف شده در زمینه یادگیری الکترونیکی. کتاب 7

 . کتاب ترجمه شده در این حوزه2

 . تعداد دفعات تجدید چاپ کتاب تألیف شده 9

 . کیفیت محتوا4

 . تعداد کتاب های به فروش رفته7

 . تعداد مجالت منتشر شده در حوزه یادگیری الکترونیکی6

 محتوای چندرسانه ای

محتواهایی که در مورد 
یادگیری الکترونیکی به صورت 

نوآورانه ای ارائه شده اند یا 
 مطالب نوینی ارائه نموده اند.

 

 انتخاب رسانه مناسب  .7

 خودآموز بودن  .2

 قابلیت خودارزیابی .9

 منطبق با سبک یادگیری متقاضی .4

 منطبق با زمینه فرهنگی اجتماعی .7

 متن ساده .6

 نمودار، نقشه و شکل های سادهاستفاده از تصویر، جدول،  .1

 تعاملی بودن  .3

 استفاده از صوت و فیلم و پویانمایی کوتاه  .3

 به روز بودن محتوا .71

 مبتنی بودن بر تئوری ها و مدل های مطرح یادگیری الکترونیکی .77

 یکپارچگی مطالب .72

 برنامه درسی 

طرح درس ها برای یادگیری 
الکترونیکی که دارای نوآوری 

های معتبر  بوده و در دانشگاه
 تدریس شده باشند.

 

 برخورداری از سرفصل مشخص و یکپارچه .7

 تدریس در دانشگاه های معتبر .2

 ارزشیابی مثبت دانشجویان  .9

 بهره مندی از ساز و کارهای متنوع در ارائه آموزش .4

 به روز بودن محتوا .7

 داشتن منابع و مآخذ معتبر .6
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طرح های 

پژوهشی و 

 کاربردی

 کارگاه آموزشی

کارگاه های آموزشی برگزاری 
یادگیری الکترونیکی در راستای 

 رفع نیازهای بارز جامعه

 تعداد کارگاه های برگزار کرده .7

 تعداد مخاطبین کارگاه .2

 نوآوری در حل مسائل سازمان یا جامعه .9

 مدل کسب و کار
نوآوری در مدل کسب و کار 
مؤسسات و نهادهایی که در 
حوزه یادگیری الکترونیکی 

نمایند و می توانند فعالیت می 
به عنوان الگویی برای سایر 
مؤسسات این حوزه مطرح 

 شوند.

 خلق ارزش جدید برای مخاطبان .7

 تأثیر بر هزینه .2

 تأثیر بر درآمد و سودآوری .9

 تأثیر بر نحوه ارتباط با مخاطبان .4

 تأثیر بر نحوه پاسخگویی به مخاطبان .7

 تأثیر بر نحوه ارتباط با سایر ذینفعان .6

 تأثیر بر رقابت با رقبا  .1

ترویج و اطالع 

 رسانی

 وب سایت 

وب سایت هایی که در حوزه 
یادگیری الکترونیکی 

تأثیرگذاری چشمگیری داشته 
 اند.

 سئوی وب سایت .7

 آمار بازدید روزانه سایت .2

 کیفیت گرافیکی سایت .9

 کیفیت محتوای سایت .4
 ارتباط مطالب با حوزه یادگیری الکترونیکی .7

 کانال های چندگانه برای ارتباط با مخاطبان در وب سایتاستفاده از  .6

سامانه یادگیری 

 الکترونیکی
سامانه هایی مانند  

Advanced LMS ،TTS ،

VC ،LCMS شبکه های ،
اجتماعی، بازی، فیلم، واقعیت 

مجازی، برنامه های تلفن 
همراه، که در توسعه یادگیری 

 الکترونیکی مؤثر بوده اند.

 سامانهتعداد کاربران  .7
 سهولت کاربری .2
 سهولت دسترسی .9
 هزینه .4

 جذابیت ظاهری .7

 امکان تعامل بین استاد و دانشجو .6

 امکان تسهیم مطالب توسط دانشجویان .1

 امکان ارتباط آنالین .3

 ارزشیابی و بازخور کاربران  .3

 

 :حاضرین در این جلسه عبارت بودند از

 )ریاست محترم مؤسسه مهرالبرز( جناب آقای دکتر عبادی -

 آقای دکتر شنبه زاده به عنوان دبیر علمی جایزهجناب  -

 جناب آقای دکتر صفوی به عنوان نماینده کارگروه یادگیری الکترونیکی وزارت علوم -

 سرکار خانم دکتر محب حسینی به عنوان نماینده کمیسیون یونسکو -

 سرکار خانم دکتر مجتهد زاده به عنوان نماینده انجمن یادگیری الکترونیکی ایران  -

 اب آقای دکتر فرامرزیان به عنوان نماینده کنسرسیوم مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعیجن -

 .جناب آقای دکتر زارع به عنوان متخصص یادگیری الکترونیکی -
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 زمانبندی جایزه

 

 

 
 

 
 

 

 منابع تهیه پیش نویس مؤلفه ها و شاخص ها
 

 7936اظهارنامه جایزه ملی تحول دیجیتالی،  .1

 7936یادگیری الکترونیکیسخنرانی دکتر مزینی، کنفرانس  .4

 7936کتابچه جایزه برترین های آموزش و توسعه کارکنان،  .3

 7936بررسی جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا،  .2

، تهران: مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، 27گریسون، دی آر؛ اندرسون، تری؛ ترجمه محمد عطاران، یادگیری الکترونیکی در قرن  .5

7939 . 

6   .  Daniel K. Schneider (2016), E-learning competence, Thoughts and reports from an applied University 

of Geneva project, International meeting on entrepreneurship in educational technology with a focus on e-

learning, ATU university, Tehran, October 17, 2016 

 

 برگزاری نشست های هم اندیشی .1-11

از جمله فعالیت های کرسی پیش از برگزاری جایزه و در راستای معرفی هرچه بهتر جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به فعاالن این حوزه، 
 برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی با گروه های مختلف فعال در این حوزه بود.

 اتمام موضوع ردیف

 7936اسفند ماه  74 فراخوان 7

 7931مرداد ماه  77خرداد تا  7 ثبت نام، تکمیل و ارسال اظهارنامه جایزه 2

 7931آذر ماه  77مهر ماه تا  77 ارزیابی اظهارنامه و بازدید از سازمان 9

 7931آذر ماه  26  مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان 4
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 با اشخاص و نهادها بشرح ذیل: ،ان نشست هم اندیشیبرگزاری چهار جلسه دوساعته تحت عنو

 

 :نخستین نشست هم اندیشی با حضور رؤسای مؤسسات آموزش الکترونیکی  .1-11-1

 یونسکو کرسی دفتر محل در 7931/11/74 شنبه روز در کشور، در الکترونیکی یادگیری و آموزش خصوص در اندیشی هم جلسه نخستین
 مؤسسات های چالش مورد در مدیران از یک هر جلسه ابتدای در. شد برگزار ایشان نمایندگان و عالی آموزش مؤسسات مدیران حضور با

 اهداف و یکیالکترون یادگیری و آموزش در یونسکو کرسی معرفی سپس. دادند ارائه را خود نظرات کشور در یادگیری و الکترونیکی آموزش
 و حورهام اهداف، و الکترونیکی یادگیری ملی جایزه معرفی. شد انجام جاللی دکتر آقای جناب کرسی، ریاست توسط آن های مأموریت و

 اه چالش رفع جهت مشارکت نحوه و جایزه مورد در اساتید پیشنهادات و نظرات آن از پس. بود جلسه های برنامه دیگر از آن های شاخص
 .بود حوزه ینا صاحبنظران دیدگاه از الکترونیکی یادگیری حوزه در مطرح افراد از لیستی تهیه نشست این های برنامه دیگر از. شد مطرح

 شرکت کنندگان در نشست اول عبارتند از:
 مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران 

 اداره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

 آزاد و الکترونیکی دانشگاه ادیان و مذاهب مرکز آموزش های

 دانشگاه شهید بهشتی الکترونیکی آموزش مرکز رئیس

 مؤسسه آموزش عالی رایانه ای تهران

 مؤسسه آموزش عالی برخط 
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 نشست هم اندیشی با حضور نمایندگان رؤسای کرسی های یونسکو و اعضای شورای راهبری نیدوم .1-11-2

 کرسی:

 کرسی دفتر محل در 76/11/7931 دوشنبه روز در کشور در الکترونیکی یادگیری و آموزش خصوص در اندیشی هم نشست جلسه دومین
 این بیان اب کرسی رئیس جلسه ابتدای در. شد تشکیل کرسی راهبری شورای اعضای و ها کرسی رؤسای نمایندگان حضور با و یونسکو
 حوزه در جاری مشکالت از رفت برون برای راهکارهایی به است، اندیشی هم برای فرصتی الکترونیکی یادگیری ملی جایزه که موضوع

 محور روژهپ باید ها کرسی افزود و دانست عنوان یک از فراتر را ها کرسی جاللی دکتر آقای. کرد اشاره کشور در الکترونیکی یادگیری
: افزود وی. ندک حرکت جلو به آن با کرسی هم و برود پیش ملی پروژه آن هم تا شوند تأسیس و تعریف ملی پروژه یک مبنای بر و باشند

 .هاست کرسی میان سازی شبکه اول گام در ما اصلی اهداف از یکی

 
 تهدیدهای و ها فرصت ها، چالش درخصوص و پرداخته خود متبوع های کرسی فعالیت و تاریخچه شرح به ها کرسی نمایندگان ادامه در

 .کردند نظر اعالم رو پیش

 های کرسی و یونسکو با همکاری زمینه در خود تجربه و تخصص به توجه با موجود، مشکالت تحلیل با نیز کرسی راهبری شورای اعضای

 .دادند ارائه را هایی حل راه الکترونیکی، یادگیری حوزه به مربوط مباحث بر اشزاف با نیز و آن،

 .ودب حوزه این صاحبنظران دیدگاه از الکترونیکی یادگیری حوزه در مطرح افراد از لیستی تهیه نشست این های برنامه دیگر از

 



 11 ■ نگاه کیدر  یکیالکترون یریادگی یمل زهیمراسم جا

 

 

 یریادگی حوزه در فعال اصناف و ها سازمان ندگانینما حضور با یشیاند هم نشستنشست  نیومس .1-11-3

 :یکیالکترون

 کرسی دفتر محل در 76/11/7931 دوشنبه روز در کشور در الکترونیکی یادگیری و آموزش خصوص در اندیشی هم نشست جلسه سومین
 بیان با کرسی رئیس جلسه ابتدای در. شد تشکیل الکترونیکی یادگیری حوزه در فعال اصناف و ها سازمان نمایندگان حضور با و یونسکو

 ایجاد برای تالش به است، الکترونیکی یادگیری حوزه در فعال مؤسسات میان همگرایی ایجاد کرسی اصلی اهداف از یکی که موضوع این

 .کرد اشاره کرسی هدف دیگر عنوان به حوزه این فعاالن از اطالعاتی بانک
 نمایندگان ن،آ قوت و ضعف نقاط بیان و کشور در الکترونیکی یادگیری کنونی وضعیت باب در جاللی دکتر آقای سخنرانی ایراد از پس

 سازمان چند و سیما و صدا تهران، فنی مجتمع سایپا، خودرو، ایران ملت، بیمه سوادآموزی، نهضت پرورش، و آموزش چون هایی سازمان
 مبسوطی حاتتوضی ارائه به توجه با همچنین. دادند شرح را کرسی و خود متبوع سازمان متقابل انتظارات و پرداخته خود نظرات بیان به دیگر

 .کردند مطرح جایزه خصوص در نیز را نظراتی الذکر فوق افراد جلسه، در الکترونیکی یادگیری ملی جایزه باب در
 طریق از اسبمن بستری نمودن فراهم امکان به سخنانی ایراد طی( کرسی میزبان) البرز مهر عالی آموزش مؤسسه رئیس نیز جلسه پایان در

  کرد. اشاره الکترونیکی یادگیری حوزه در آتی های همکاری جهت کرسی
 :داشتند حضور زیر های سازمان از آموزش مدیران و در نشست سوم نمایندگان

 پرورش و آموزش وزارت

 ملت بیمه شرکت

 سوادآموزی نهضت سازمان

 (ایران آنالین مجازی مدرسه اولین) اندیشه برترین آزاد علمی آموزشگاه

 سیستم همکاران شرکت

 مگفا شرکت

 صادرات بانک

 سایپا شرکت

 احمر هالل جمعیت

 خودرو ایران شرکت

 تبیان رسانی اطالع و فرهنگی مؤسسه

 ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان
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 تهران فنی مجتمع

 ایتوک مؤسسه

 تهران شهرداری آموزش و ریزی برنامه کل اداره

 کوثر بیمه شرکت

 
 

 شرح هب الکترونیکی یادگیری حوزه در فعال اصناف و ها سازمان نمایندگان حضور با اندیشی هم نشست در شده مطرح نکات ترین مهم
 :گردد می اعالم زیر

 الکترونیکی یادگیری و آموزش در ها سازمان های چالش.  7

  ها سازمان کارکنان میان در الکترونیکی یادگیری فرهنگ ضعف  -

 کشور در الکترونیکی یادگیری و آموزش برای واحدی متولی وجود عدم  -

 مناسبی کردعمل الکترونیکی یادگیری خدمات سایر و سامانه طراحی محتوا، تولید زمینه در که مؤسساتی و ها سازمان یافتن در مشکل  -
 .اندداشته

 ها سازمان در الکترونیکی آموزش ارزیابی در مشکل  -

 جامعه در محتوا واقعی ارزش درک عدم  -

 
 ها چالش این رفع جهت کرسی از ها سازمان انتظار.  2

 جامعه مختلف اقشار میان در الکترونیکی یادگیری زمینه در سازی فرهنگ  -

 الکترونیکی یادگیری حوزه در فعال های سازمان معرفی و شناسایی  -

 بودن کننده تولید برای ها سازمان به کمک  -

 نو های ایده از حمایت  -

 ارزیابی های شاخص معرفی  -
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 : ادیرا ستیل عضو یها شرکت ندگانینما و رؤسا حضور با یشیاند هم نشست نیمچهار .1-11-4

 کرسی دفتر محل در 27/11/7931 شنبه روز در کشور در الکترونیکی یادگیری و آموزش خصوص در اندیشی هم نشست جلسه چهارمین
 جلسه این رد. شد تشکیل(  جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت) رایاد لیست عضو های شرکت نمایندگان و رؤسا حضور با و یونسکو
 بنیان دانش نوع از الخصوص علی ها، شرکت میان افزایی هم تقویت کرسی اصلی اهداف از یکی که موضوع این بیان ضمن کرسی رئیس
 دانش های تشرک مورد در حتی آن، اهمیت علیرغم الکترونیکی، یادگیری جایگاه هنوز": گفت است، الکترونیکی یادگیری حوزه در فعال

 ".است نگرفته قرا ها اولویت از یکی زمره در هم بنیان
 و رؤسا ن،آ قوت و ضعف نقاط بیان و کشور در الکترونیکی یادگیری کنونی وضعیت باب در جاللی دکتر آقای سخنرانی ایراد از پس

 کشور حسط در رایاد حوزه به مربوط مسائل نقد به ها، فعالیت از گزارشی ارائه و خود معرفی از پس جلسه در حاضر های شرکت نمایندگان
 با همراه یکیالکترون یادگیری ملی جایزه همچنین. کردند بازگو را مطالبی کرسی با آتی تعامل نحوه و انتظارات باب در همچنین و پرداخته

 .شد تشریح جلسه در حاضرین برای جزئیات
 طریق از اسبمن بستری نمودن فراهم امکان به سخنانی ایراد طی( کرسی میزبان) البرز مهر عالی آموزش مؤسسه رئیس نیز جلسه پایان در

 .کرد اشاره الکترونیکی یادگیری حوزه در آتی های همکاری جهت کرسی
 :داشتند حضور زیر های شرکت نمایندگان و رؤسا چهارمین نشست، در

 (جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت)  ساز هویت و نرم های فناوری توسعه ستاد

 ویژن ویرا مجازی واقعیت شرکت

 پرو کلیک آموزشی مؤسسه

 کلیک آموزشی مؤسسه

 پارس مهر ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه مهندسی شرکت

    وستا اطالعات فناوران شرکت 

   ارژنگ آزاد عالی آموزش مؤسسه 

 پردازش تدبیر بهسامان شرکت

 برنا راه گستران فرهنگ شرکت

 (نداگرام) آزما ویرا شرکت
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علی اکبر جاللی با ایراد چندین سخنرانی در سازمان ها و نهادهای مختلف و شرکت در دو نشست، به معرفی رئیس کرسی، آقای دکتر 
 کرسی و جایزه ملی یادگیری الکترونیکی پرداخت. لیست عنوان سخنرانی ها بدین شرح است:

 ( در سالن اجتماعات ستاد مرکزی نیرویسخنرانی دکتر جاللی در همایش فرماندهان نیروی انتظامی )به مناسبت هفته نیروی انتظامی
مهرماه که در آن به نقش آموزش الکترونیکی در پیش برد اهداف آموزش پلیس کشور پرداخته شد و جایزه ملی آموزش  72انتظامی در روز 

 و یادگیری الکترونیک معرفی گردید.

 

مهرماه که در  73نفر در روز  2111ای برج میالد با حضور هسخنرانی دکتر جاللی در همایش نوابغ دیجیتال مارکتینگ در محل همایش
 آن جلسه جایزه ملی آموزش و یادگیری الکترونیکی و اهداف کرسی اطالع رسانی شد و مورد توجه قرار گرفت.
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 91در روز  ولتیسخنرانی دکتر جاللی در پانزدهمین کنفرانس بین اللملی روابط عمومی ایران در محل سالن همایشهای سازمان مدیریت د
 مهرماه که به تشریح اهداف جایزه پرداخته شد.

 

 نشست در نحوه همکاری کرسی با بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در محل دفتر کرسی یونسکو
 نشست با شرکت دلفین آی تی برای همکاری در جهت آموزش های الکترونیکی در آینده
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 جایزه:با رسانه ها برای پخش اخبار تماس  .1-11

 

 اخبار انتشارات یبرا را کارخود آنها و شد صحبت یآسمان یرسان اطالع پرتال و,  ICTpress یخبرگزار دو حداقل با خصوص نیا در
 یعموم وابطر ،یکرس تیسا قیطر از و هیته یمل زهیجا رخانهیدب توسط روزه هر گزارش و اخبار آن بر عالوه.  رفتندیپذ یمل زهیجا و یکرس

 رسانه از یعضب قیطر از مرتب یکرس اخبار و داشت یخوب جهینت اقدام نیا. شد ارسال زین ها رسانه ریسا به و شده منتشر البرز مهر دانشگاه
 .شد پخش باز یکرس تیسا در مجددا اتینشر قیطر از افتهی انتشار اخبار. افتی انتشار و شده چاپ ها

 

 همزمان و شد فعال زهیجا اخبار و یمعرف یبرا ییهاکانال آپ واتس و نینکدیل و تلگرام و نستاگرامیا مانند یاجتماع یها شبکه در نطوریهم
 .شدند منتشر زین اخبار نیا یکیالکترون یریادگی و آموزش یکرس تیسا در
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 برای گرفتن حامی:تماس   .1-12

 
 

 سازمان کارگران، رفاه بانک ،ICT وزارت رانخودرو،یا پا،یسا رانسل،یا اول، همراه جمله از یمختلف ینهادها و سازمانها با خصوص نیا در

 علت به متاسفانه. شد صحبت و ینگار نامه نهادها و افراد از یاریبس و ICT وزارت رساختیز شرکت وب، یها شرکت آزاد، منطقه
 رانیا رکتش به مربوط اول مورد: است شرح نیبد شد انجام و یقطع آنچه. نشد افتیدر یمناسب پاسخ کشور بر حاکم یاقتصاد مشکالت

 شرکت به مربوط زین دوم مورد. کرد آماده و یطراح را زهیجا سیتند عدد 41 و رفتیپذ را زهیجا یها سیتند هیته تیمسئول که است خودرو
 هیهد فیک عدد 271 تعداد که شیک وان نیمب شرکت سوم مورد. کرد تقبل نفر 271 یبرا را ییرایپذ و ناهار نهیهز که بود وب یها

 را یبال زین و یپ یآ یو اتاق کی ،یغذاخور سالن همراه به را قلم تاالر زین یمل خانه کتاب و اسناد مرکز. نمود هیته را مراسم نیمدعو
 در. داد را یمشخص مبلغ پرداخت قول زین رساختیز ارتباطات شرکت. داد قرار یکرس اریاخت در گانیرا به شگاهینما یبرا استفاده جهت

 یعال آموزش همؤسس حساب به الیر ونیلیم پنجاه و صد مبلغ ،یکرس دفتر یها یریگیپ دنبال به و زهیجا انیپا از پس شرکت نیا تینها
 .کرد زیوار( یکرس زبانیم) مهرالبرز

 خبری:نشست   .1-13

 پیش از برگزاری جایزه و به منظور اطالع رسانی بهتر، دو نشست خبری با حضور خبرنگاران برگزار شد.
برگزار شد. ایشان در این نشست بر نقش یونسکو در فرهنگ سازی در راستای  7931خرداد ماه  3نخستین نشست خبری رئیس کرسی، 

 توسعه کیفی آموزش الکترونیکی تأکید کرد. این نشست در زوزنامه ها و سایت های خبری زیر انعکاس داده شد:
 

 اطالعات روزنامه
https://goo.gl/pjEiS6 

 
  سیتنا خبرگزاری

https://goo.gl/n9NncD 
 

 
 انتخاب خبرگزاری
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https://goo.gl/s489ma 
 
 

 کار و کسب تحلیلی خبری سایت
https://goo.gl/kVqwVj 

 

 اطالع محوریت با مراسم جایزه وو دو روز پیش از  7931آذر  24جاللی، در تاریخ  اکبر علی دومین نشست خبری رئیس کرسی، پروفسور
 کرسی دفتر در ،ICT Press و ایسنا خبرنگاران حضور با جایزه ملی یادگیری الکترونیکی، نخستین مراسم برگزاری خصوص در رسانی
 .شد برگزار

 
 خبرگزاری ایسنا به شرح زیر این نشست را بازتاب نمود:

 
https://goo.gl/9Gafyg 

 ثبت نام آنالینسامانه  .1-14

به منظور ثبت نام از متقاضیان شرکت در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی سامانه ای به این منظور طراحی شده و در منوی جایزه در وبسایت 

 بارگذاری شد. www.ucet.irکرسی به آدرس 
میلیون تومان، محور  4متقاضیان با مراجعه به این سامانه ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دادند. پس از پرداخت وجه مورد نظر )محور سازمان 

 دستاورد یک و نیم میلیون تومان و محور فرد رایگان( برای شرکت در هر محور و تکمیل اظهارنامه مربوطه، ثبت نام خود را نهایی کردند. 

https://goo.gl/kVqwVj
https://goo.gl/9Gafyg
http://www.ucet.ir/
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 یاجتماع یها شبکه در صفحات .1-15

به منظور اطالع رسانی به هنگام، پر دامنه و سریع تر، در شبکه های اجتماعی مختلف از جمله لینکدین، اینستاگرم و تلگرم صفحاتی به 
 نام کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو ایجاد شد.

 مربوط به جایزه و کرسی همزمان با سایت، بر روی این شبکه ها نیز بارگزاری میشود.آخرین اخبار و اطالعات 

 
 



 

32 

 

 یکینالکترو یریادگی یمل زهیجا شیهما یبرگزار   
 در محل تاالر قلم مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران آغاز شد.  7931آذر  26صبح  3مراسم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی رأس ساعت 

 

 
 

 
 یادگیری و آموزش نوین های فناوری توسعه روند" موضوع با آموزشی سمینار مقدم، خیر ذکر و ملی سرود پخش و مجید قرآن قرائت از پس

 های سرفصل ائهار به ثانی نارنجی فاطمه دکتر سپس و جاللی اکبر علی پروفسور کرسی، رئیس ابتدا. شد برگزار "جهان در الکترونیکی

 .پرداختند سمینار آموزشی
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جدول زمان طبق  کنندگان در جایزه، شرکت میان از سازمان 3 نمایندگان توسط الکترونیکی یادگیری حوزه در داخلی تجربیات ادامه در
 .شد بندی ارائه
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 گاهنمایش از بازدید و ناهار پذیرایی و نماز فریضه ادای برای شده گرفته نظر در زمان ساعت دو از پس و ،74 ساعت رأس ظهر از بعد مراسم
 شد. آغاز مجید اهلل کالم قرائت و ملی سرود پخش با جنبی،
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 10 ■ یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا شیهما یبرگزار

 

 
 

 

 

 ردیف عنوان ارائه دهنده زمان

 7 تالوت قرآن و  پخش سرود  -- 71:71-71

 2 اعالم برنامه  مجری )آقای نقره کار( 71:41-71:71

71:91-71:41 
خانم دکتر بروجردی )مشاور رئیس جمهور و رئیس 

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی(
 9 خیر مقدم

 4 گزارش دبیر اجرایی جایزه  خانم دکتر نرگس فرزانه 71:11-71:91

 هاپکینز جان دکتر هداوند از دانشگاه 71:41-71:11
 سخنرانی آنالین

 موضوع: چالش ها و افق ها در آموزش الکترونیکی 
7 

74:41-71:41 
 دکتر علی اکبر جاللی

 رئیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی() 

 سخنرانی
موضوع: فناوری آینده، اخالق؛ فرهنگ و ابعاد 

 انسانی
6 

74:91-74:41 
 دکتر صادق عباسی شاهکوه 

 و مدیرعامل شرکت زیرساخت( ICT)معاون وزارت 

 سخنرانی 
موضوع: توسعه برنامه های آینده زیرساخت 

 ارتباطات کشور 
1 

74:11-74:91 
 دکتر حجت ا... ایوبی 

 )دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو( 

 سخنرانی 
موضوع: اهمیت یادگیری الکترونیکی در نگاه 

 یونسکو
3 

 71 ارائه تجربیات شرکت ایرانسل آقای نجاری )مدیر منابع انسانی شرکت ایرانسل( 74:41-74:11

 آقای دکتر مجیدرضا فرخی 71-74:41
ارائه تجربیات دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 

 شیراز 
77 

71:41-71 
 آقای دکتر بازرگان

 آقای دکتر منتظر 
 آقای دکتر صفوی 

چهره های برتر یادگیری الکترونیکی در  تقدیر از
  کشور

72 

 79 معرفی و تقدیر از برگزیدگان جایزه ملی یادگیری الکترونیکی و حامیان و اهدای جوایز  71-71:41
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 برگزیدگان، انتخاب و کنندگان شرکت ارزیابی تا گیری شکل ابتدای از جایزه مراحل سیر روند از گزارشی مجری، توسط برنامه اعالم از پس
 .شد ارائه فرزانه، نرگس دکتر جایزه، اجرایی دبیر توسط

 
 

 

 به "کیالکترونی آموزش در ها افق و ها چالش" موضوع با هاپکینز جانز دانشگاه استاد هداوند، ابوذر دکتر آفالین علمی سخنرانی سپس

 .رسید حضار نظر و سمع
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 ایراد به اللی،ج اکبر علی پروفسور یونسکو، الکترونیکی یادگیری و آموزش کرسی و الکترونیکی یادگیری ملی جایزه  رئیس ادامه در
 .پرداخت انسانی ابعاد و فرهنگ اخالق؛ آینده، فناوری موضوع با علمی سخنرانی

 

 خود نیسخنرا که بود شاهکوه عباسی صادق دکتر زیرساخت، شرکت مدیرعامل و ارتباطات و اطالعات وزارت معاون بعدی کلیدی سخنران

 .داد ارائه کشور ارتباطات زیرساخت آینده های برنامه توسعه موضوع با را
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 کرسی مثبت اقدامات و ها فعالیت به اشاره ضمن خود سخنرانی طی نیز ایوبی اهلل حجت دکتر یونسکو، ملی کمیسیون دبیرکل همچنین
 .کرد تقدیر جایزه این برگزاری در کرسی مجموعه های تالش از کشور در الکترونیکی یادگیری تقویت راستای در
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 ارائه هب ایرانسل شرکت انسانی منابع مدیر برنامه از بخش این در. بود ایرانسل شرکت جایزه، پروژه در برگزیده های سازمان جمله از
 کترونیکییادگیری ال فرآیند برتر الگوی عنوان به که شیراز دانشگاه پزشکی علوم مجازی دانشکده رئیس آن از پس. پرداخت تجربیات

 .کرد ارائه حضار به را الکترونیکی یادگیری حوزه در دانشگاه این تجربیات بود شده شناخته

 
 

 

 دکتر مرحوم زا کلیپی یادبود رسم به ابتدا. آمد عمل به تقدیر کشور در الکترونیکی یادگیری برتر های چهره از مراسم انتهایی بخش در
 .شد پخش الکترونیکی یادگیری حوزه اندیشمندان و پیشگامان از ربیع، علیرضا
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 ها سال وی. اند دهبو ما عزیز ایران  الکترونیکی یادگیری حوزه اندیشمندان و پیشگامان از ربیع علیرضا دکتر فرهیخته، استاد یاد زنده

 این در و داد قرار اسالمی ایران جوانان اختیار در شناسی مسئولیت و تواضع کمال با را دنیا های دانشگاه بهترین در خود تجربه و تحصیل
 برای راوانف تالش با و ناپذیر خستگی ای روحیه با ایشان. نمود تحمل صبورانه را فراوانی های نامهربانی و نامالیمات ها، سختی مسیر،

 تعلیم با فعالیت لطو در و شد فارابی عالی آموزش مؤسسه فعالیت و تأسیس به موفق ایرانیان تراز در المللی بین دانشگاه یک گیریشکل
 .باد رهرو پر راهش و شاد روحش. نمود ارائه جامعه به مفیدی خدمات دانشجویان، تربیت و

 
https://www.aparat.com/v/GpCgF 

 
 همچنین. رسید ارحض نظر و سمع به صفوی اکبر علی دکتر و منتظر غالمعلی دکتر بازرگان، عباس دکتر از هایی کلیپ ترتیب به آن از پس
 . شد قرائت مجری توسط بازرگان دکتر پیام متن

https://www.aparat.com/v/GpCgF
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https://www.aparat.com/v/CqMGV 

 

https://www.aparat.com/v/1lhoK 
 

 
https://www.aparat.com/v/AlW9z 

 .اختپرد آنها برای هایی راحل ارائه نیز و ایران در الکترونیکی یادگیری های چالش محوریت با سخنرانی ایراد به نیز منتظر دکتر

https://www.aparat.com/v/CqMGV
https://www.aparat.com/v/1lhoK
https://www.aparat.com/v/AlW9z
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و اطالعات(، دکتر صادق  ارتباطات یرمعاون فناوری و نوآوری وزمجلس، آقایان مهندس نصراهلل جهانگرد ) در حاضر بزرگان ان از پس
، پروفسور علی اکبر جاللی )رئیس کرسی آموزش و (ارتباطات و اطالعات و مدیرعامل شرکت زیرساخت یرمعاون وزعباسی شاهکوه )

عالی  )رئیس مؤسسه آموزش ستا )پدر علم بازاریابی ایران( و دکتر رحیم عبادییادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران(، دکتر احمد رو
 ایشان زیر ترتیب به جایزه حامیان نیز و جایزه در کنندگان شرکت و برگزیدگان تقدیر لوح و تندیس و شده دعوت سن روی مهرالبرز( به

 :شد اعطا

 
 

 برتر های چهره از تقدیر .2-1

 به یادگیری یاددهی امر در نوین های فناوری از بهرهمندی حوزه در پژوهش و تحقیق امور انجام دلیل به بازرگان دکتر آقای از تقدیر

  ممتاز آموختگان¬دانش و دانشجویان تربیت و ( E-Learning)الکترونیکی یادگیری و آموزش کرسی تأسیس ویژه
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 ویژه هب یادگیری و یاددهی امر در نوین فناوریهای از بهرهمندی حوزه در پژوهش و تحقیق انجام دلیل به منتظر دکتر آقای از تقدیر

  تربیت و عالی آموزش در ویژه به کشور سطح در حوزه این ترویج و توسعه و ( E-Learning) ایران الکترونیکی یادگیری انجمن تأسیس
 ممتاز آموختگان دانش و دانشجویان

 

 ادگیریی یاددهی امر در نوین های فناوری از بهرهمندی حوزه در پژوهش و تحقیق انجام دلیل به صفوی اکبر علی دکتر آقای از تقدیر

 زممتا آموختگان دانش و دانشجویان تربیت و دانشگاهی حوزه در الکترونیکی یادگیری و آموزش ترویج و توسعه در پیشروی و
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 برتر های سازمان .2-2

 فرخی مجیدرضا دکتر  آقای جناب

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه در پیشرفته الکترونیکی آموزش قطب و مجازی دانشکده محترم رئیس

 یاددهی جامع دلم یک ایجاد برای تالش و الکترونیکی یادگیری ملی جایزه نخستین در "یادگیری-یاددهی فرایند برتر الگوی" عنوان به
 نقش به توجه کی،الکترونی یادگیری  فرهنگ و آموزش ترویج و کاربرپسند پورتال یک ایجاد یادگیری، فرایند کیفیت به توجه یادگیری، و

 پداگوژی مباحث به مدیریت تیم توجه و جدید های رشته ایجاد در تالش محتوا، بندی سطح آموزش، کننده تسهیل

 
 

 نجاری بهنام  آقای جناب

 ایرانسل شرکت انسانی منابع محترم مدیر

 از استفاده رد المللی بین های سازمان با همکاری برای تالش و الکترونیکی یادگیری ملی جایزه نخستین در " برتر سازمان" عنوان به
 به آنها تبدیل و الکترونیکی یادگیری حوزه و سازمانی سطح های استراتژی میان یکپارچگی ایجاد الکترونیکی، یادگیری نوین های فناوری
 سازمان ملکردع ارزیابی با الکترونیکی بستر در ها دوره گذراندن بین اثربخش ارتباط برقراری و حوزه این در اثربخش عملیاتی های برنامه
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 فیروزآبادی مشعلچی مجید دکتر  آقای جناب

 کوثر بیمه شرکت محترم عامل  مدیر

 الکترونیکی وزشآم سیستم از مندی¬بهره گسترش برای تالش  و الکترونیکی یادگیری ملی جایزه نخستین در " برتر سازمان" عنوان به
 الکترونیکی یادگیری بستر در آموزش فرایندهای و اجزا یکپارچه مدیریت و

 

 هرندی ترحمی علیرضا  آقای جناب

 کشور امورمالیاتی سازمان آموزش اداره محترم کل  مدیر

 اجزای از کی هر در توانمند های¬سازمان شناسایی برای تالش و الکترونیکی یادگیری ملی جایزه نخستین در " برتر سازمان" عنوان به
 لکترونیکیا یادگیری حوزه های استراتژی و سازمان های استراتژی میان مناسب ارتباط ایجاد آنها، از استفاده و الکترونیکی یادگیری مدل

 محتوا تولید جدید های نسل از استفاده در سازمان توانمندی نیز و
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 برتر یدستاوردها .2-3

 مهابادیان آرش آقای جناب

 نو عصر دانش  پردازان ایده شرکت محترم عامل مدیر

 سیستم از ندیم بهره گسترش برای تالش و منتا سامانه معرفی با الکترونیکی یادگیری ملی جایزه نخستین "برتر دستاورد" عنوان به
 تحصیلی پیشرفت ارزشیابی هوشمند سامانه توسعه و الکترونیکی آموزش

 

 مجتهدزاده ریتا دکتر  خانم سرکار

 دستاورد" عنوان به مجازی پزشکی علوم دانشگاه در کشوری LMS-MOOCs  استقرار و اندازی راه طراحی، ملی طرح مجری

 سیستم سازی یادهپ و الکترونیکی آموزش سیستم از مندی بهره گسترش برای تالش و الکترونیکی یادگیری ملی جایزه نخستین "برتر
 پزشکی علوم های دانشگاه در( نوید) الکترونیکی یادگیری مدیریت بومی
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 ها سازمان سایر از تقدیر .2-4

 طاهری جعفری حسن  آقای جناب
 کارگران رفاه بانک دانش توسعه و آموزش اداره محترم کل  مدیر

 

 

 زاده عرب نقی محمد دکتر آقای جناب
 گیالن برق و آب صنعت کاربردی و علمی مؤسسه محترم عامل مدیر



 یکیالکترون یریادگی یمل زهیدوره جا نیگزارش جامع نخست ■ 11

 
 

 جوکار علیرضا  آقای جناب
 ایران صادرات بانک انسانی سرمایه توسعه و آموزش اداره محترم کل  مدیر

 

 

 سیاری هادی مهندس  آقای جناب
 ماهان کار و کسب عالی مدرسه محترم عامل  مدیر
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 باقرزاده علی دکتر  آقای جناب
 سوادآموزی نهضت سازمان محترم ریاست

 

 دستاوردها سایر .2-5

 رضایی عیسی آقای جناب
 الکترونیکی یادگیری در ارزشیابی و سنجش کتاب محترم مؤلف
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 بهمنیار سیاوش آقای جناب
 تاک الکترونیکی نشر مؤسسه محترم عامل مدیر

 

 

 میرمحمدصادقی محسن آقای جناب
 فردا زیست نیک هنری فرهنگی مؤسسه محترم عامل مدیر



 17 ■ یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا شیهما یبرگزار

 

 

 حامیان از تقدیر .2-6

 میری ایمان سید مهندس  آقای جناب:  وب های شرکت محترم عامل مدیر
 امامی صابر سید دکتر  آقای جناب: کیش وان مبین شرکت محترم عامل مدیر
 زارع یکه مهندس  آقای جناب:  خودرو ایران شرکت محترم عامل مدیر
 شاهکوه عباسی صادق دکتر  آقای جناب( : اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت) زیرساخت شرکت محترم عامل مدیر

 عبادی رحیم دکتر  آقای جناب: مهرالبرز عالی آموزش مؤسسه محترم ریاست
 بروجردی دکتر خانم سرکار:  ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان محترم ریاست
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 افراد از تقدیر .2-7

 زارعی احمد آقای جناب رضوانی، مرتضی آقای جناب ، فرامرزیان اصغر علی دکتر  آقای جناب
  دوست عدل حمید آقای جناب نوری، غالمرضا آقای جناب منش، علی محمد آقای جناب داراتفضلی، آقای جناب
 منصوری سعیده خانم سرکار حیدرنیا، شهرزاد خانم سرکار فرجی، هدی خانم سرکار
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 الکترونیکی سخنرانی ها و بیان تجربیات ایراد شده در مراسم جایزه ملی یادگیری .2-8

که مربوط به سمینار آموزشی و ارائه تجربیات شرکت کنندگان در جایزه بود، آقای پروفسور علی اکبر جاللی، رئیس کرسی  صبحدر برنامه 

 آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و نیز رئیس جایزه بخش عمده سمینار آموزشی را ارائه کرد. در ادامه خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی،
 تهران پاره ای از مباحث مربوط به سمینار را برای حضار شرح داد. عضو هیأت علمی دانشگاه

 

 متن سخنرانی ارائه شده توسط دکتر جاللی در سمینار آموزشی .2-8-1
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 67 ■ یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا شیهما یبرگزار
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 های سازمان متبوع خود در حوزه آموزش در ادامه هفت نماینده از سوی شرکت کنندگان در جایزه به ترتیب زیر به ارائه تجربیات و فعالیت
 و یادگیری الکترونیکی پرداختند.

 در ابتدا آقای جنت، رئیس اداره آموزش شرکت ایران خودردو فایل پاورپوینت مربوط به اقدامات و تجربیات این شرکت را ارائه کرد.

 

به روی سن آمده و به بیان تجربیات سازمان متبوع خود سپس مدیر کل آموزش سازمان امور مالیاتی کشور، آقای علیرضا ترحمی هرندی 
 پرداخت.
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 فایل بیان تجربیات سازمان امور مالیاتی کشور: .2-8-2
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حوزه آموزش و یادگیری پس از آن، خانم زینب حمیدی فر، مدیر آموزش و پژوهش شرکت بیمه کوثر به معرفی اقدامات این شرکت در 
 الکترونیکی پرداخت.

 
 

 فایل بیان تجربیات شرکت بیمه کوثر: .2-8-3
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چهارمین شرکت کننده دانشگاه علوم پزشکی مجازی بود که بیان تجربیات ایشان توسط خانم دکتر ریتا مجتهد زاده، معاون بین الملل این 
 دانشکده و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه داده شد. 

 
 

 فایل بیان تجربیات دانشکده مجازی علوم پزشکی: .2-8-4
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 در ادامه آقای سیاووش بهمنیار، مدیر عامل مؤسسه نشر الکترونیکی تاک به روی سن آمد و توضیحات خود را ارائه کرد.

 

 ت.سامانه منتا، پرداخسپس خانم فائزه نوری زاد به عنوان نماینده مؤسسه ایده پردازان دانش عصر نو به معرفی دستاورد این شرکت، 
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 فایل بیان تجربیات مؤسسه ایده پردازان دانش عصر نو )معرفی سامانه منتا(: .2-8-5
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در آخر، معاون نوآوری شرکت مبین وان کیش، آقای سخایی، به روی سن آمده و اقدامات و تجربیات این شرکت را در حوزه زیرساخت 
 یادگیری الکترونیکی با حضار به اشتراک گذاشت. های الزم برای برخورداری از آموزش و
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 فایل بیان تجربیات شرکت مبین وان کیش:  .2-8-6
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مؤسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن که یکی دیگر از شرکت کنندگان در جایزه بود، تمایلی برای بیان تجربیات نداشت و 
 پیگیری های قبلی، این کار را انجام نداد.علی رغم 

 
با تالوت قرآن کریم و پخش سرود ملی آغاز شد. پس از اعالم برنامه  74برنامه بعدازظهر که مراسم اهدای جوایز را شامل میشد در ساعت 

 توسط مجری، گزارشی از روند اجرای جایزه توسط دبیر اجرایی جایزه خانم دکتر نرگس فرزانه ارائه شد.
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 فایل گزارش روند اجرایی پروژه جایزه:  .2-8-7
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 ارائه شد.سپس سخنرانی آفالین دکتر ابوذر هداوند از دانشگاه جانز هاپکینز 

 

 هداوند دکتر نیآفال یسخنران لیفا . 2-8-8

https://www.aparat.com/v/Dm7H8 
 

فناوری "پس از آن سخنرانی پروفسور علی اکبر جاللی، رئیس جایزه و کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران، با موضوع 
 به سمع و نظر حضار رسید. "آینده، اخالق؛ فرهنگ و ابعاد انسانی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aparat.com/v/Dm7H8
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 :"فناوری آینده، اخالق؛ فرهنگ و ابعاد انسانی"فایل سخنرانی رئیس کرسی با موضوع  .2-8-9
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این شرکت از جمله برگزیدگان محور سازمان جایزه ملی یادگیری  .پرداخت تجربیات ارائه به ایرانسل شرکت انسانی منابع در ادامه مدیر
 الکترونیکی بود.

 

 فایل ارائه تجربیات شرکت ایرانسل: .2-8-11
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ارزیابان ط یادگیری توس-تجربیات و فعالیت های دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به عنوان الگوی برتر فرآیند یاددهی
 پروژه جایزه برگزیده شده بود، با حضور رئیس این دانشکده، آقای دکتر مجیدرضا فرخی، به روی سن ارائه شد.
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 فایل ارائه تجربیات دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: .2-8-11
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 بازرگان عباس دکتر امیپ .2-8-12

از آنجا که پروفسور عباس بازرگان به دلیل مسافرت در مراسم حضور در بخش تقدیر از چهره های برتر یادگیری الکترونیکی در کشور، 
 نداشتند، پیام ارسالی ایشان به شرح زیر قرائت شد:

 بسمه تعالی
 بازرگان عباس دکتر امیپ

 به مناسبت برگزاری جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
 

به میزبانی مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، که نسبت به برگزاری در ابتدا الزم می دانم از کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو 
این مراسم اقدام کرده است، سپاسگزاری نمایم. همچنین الزم است از این که به واسطه مسافرت نتوانستم در جمع صاحب نظران و عالقه 

 مندان به این حوزه حضور داشته باشم اظهار تاسف نمایم.
الب چهارم صنعتی به سر می بریم، نقش یادگیری الکترونیکی در توسعه پایدار و حرکت به سوی جامعه دانش باتوجه به این که در عصر انق

بنیان بیش از پیش مورد توجه است. از این رو، انتظار آن است که یادگیری الکترونیکی به عنوان یک نوآوری نه تنها دسترسی به آموزش 
هم آورد، بلکه به بهبودی کیفیت نظام آموزش حضوری نیز یاری دهد. به عبارت دیگر، در عصر مداوم و باکیفیت را برای همه در کشور فرا

 از اندیشه به عمل درآید. "آموزش عالی برای همه"دیجیتال، انتظار می رود که شعار 
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ری ادگیری در فضای سپهی-اما این امر مستلزم آن است که اوالً مدرسان یادگیری الکترونیکی خود نیز بر مهارت های کلیدی یاددهی
مسلط باشند، ثانیاً از تسلط دانشجویان بر مهارت های مورد نیاز تحصیل در سیستم های یادگیری الکترونیکی، قبل از شروع تحصیل 
اطمینان حاصل شود. عالوه بر آن، برنامه های آموزشی و درسی این سیستم ها تکرار برنامه های آموزش عالی حضوری نباشد. سیستم 

(، شامل سهیم شدن در تولید و استفاده از منابع آموزشی باز، open educationی یادگیری الکترونیکی باید الگوی آموزش باز )ها

( و غیره را پیشه open data(، داده های باز )open science(، علم باز )open accessفراهم آوردن فرصت های یادگیری باز )
 در آموزش عالی باشند.خود قرار دهند و پیشقراول تحول 

بنابراین، امید است در آینده شاهد آن باشیم که کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو، نه تنها در یاری دادن به مؤسسه آموزش 
ای هعالی مهرالبرز، بلکه در سطح کشور رسالت خود را به انجام رساند. این رسالت شامل: عرضه چارچوب های الزم برای ایجاد فرصت 

ه، از از اندیشه به عمل است. البت "زگهواره تا گور دانش بجوی "یادگیری مداوم و با کیفیت برای همه است. در واقع، این امر تبدیل شعار 
این کرسی یونسکو، که در منطقه ای شامل کشورهای غرب آسیا، آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار دارد، انتظار می رود که نتایج کوشش 

 سطح منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد. هایش در
 با سپاس از توجه شما

 

 منتظر دکتر یعلم یسخنران .2-8-13

 همچنین دیگر چهره برتر برگزیده، دکتر غالمعلی منتظر، سخنرانی علمی خود را ایراد کرد. متن سخنرانی ایشان بدین شرح است:

 آموخت فکرت را جان آنکه نام به

 آنها رفع راهکارهای و ایران در الکترونیکی یادگیری نظام هاینابسامانی

 مدرّس تربیت دانشگاه -منتظر غالمعلی

 ایران در یونسکو الکترونیکی یادگیری و آموزش کرسی

 7931 ماه آذر ششم و بیست

 مقدمه  

 :امروزه چهارعاملِ اجتماعی مهمترین پیشران های نظام آموزشی جهان را تشکیل می دهند

نیاز روزافزون به آموختن و یادگیری در تمامی مقاطع زندگی بیش از پیش  (Life Long Learning)  ر:تمام عمالف. یادگیری 
احساس می شود و دیگر نمی توان به صرف گذراندن دوره ای خاص، خود را بی نیاز از دانستن دانست. رشد فنّاوری های نوپدید و تأثیر 

 قتحق برای باید آموزش های نظام که است کرده تبدیل «حق»  ، آموزش تمام عمر را به یکبالمنازع آنها بر احوال شخصی و اجتماعی 
 .کنند جویی چاره آن

آموزش باید برای همه، در هر زمان و هر مکان امکان پذیر باشد. برنامه های آموزشی، مطالب و  :(Openness)ب. گشودگی آموزش
ر همه قرار داشته باشد و نظام آموزشی باید خود را برای یاددادن فارغ از بعد مسافت، اطالعات درسی و داده های آموزشی باید در اختیا

 .بیگاهی زمان و محدودیت های سنی و شغلی آماده کند

 ه،یادگیرند هر  وجه به عالقۀ فردی، سبک یادگیری، پیشینۀ دانشی و استعدادهای خاصت  :(Individualization)ج. آموزش فردی
دی درتحقق آموزش اثربخش است. نظام های آموزشی باید انعطاف پذیری الزم را برای طراحی دوره های شخصی شده و ره ای راهبرانگا

 .منطبق بر تقویم رشدی مخاطب فراهم آورند

جامعه محوری و توجه به اقتضائات محیطی، روز به روز بر اهمیت جهت داشتن آموزش می   :(Unbundling)د. نامرسوم شدن آموزش
افزاید. طراحی دوره های گسسته، که در آن الزامی بر گذراندن دوره ای چهارساله برای دریافت مدرک نیست، بازطراحی نظام دانشگاه و 

 .توجه به نهادهای جدید درآموزش و پودمان های تخصصی باید در مرکز توجه آموزشِ کارآفرین و اشتغال افزا قرارگیرد
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یادگیری »این الزامات است. در میان وجوه مختلف تأثیر فنّاوری اطالعات بر ارکان زندگی اجتماعی،  پاسخی بر« یادگیری الکترونیکی»
وزش آم»و « آموزش حوزوی»، «آموزش عالی»، «آموزش عمومی»های آموزشی در سطوح مختلف بیشترین تأثیر را بر نظام« الکترونیکی

 .ادگیرنده داشته استی -ده یاددهن مجازی اجتماعات گیریشکل  وحتی« مهارتی

 تالش ستعدادها،ا وشناسایی کشف  های دور از دسترس تعلیم و تربیت رنگ واقعیت پوشیده:به مدد یادگیری الکترونیکی بسیاری ازآرمان 
بر دوش  یادگیری مسؤولیت ،سپردن واسطهبی و سریع ارزان، آسان، آموزشی منابع قراردادن دردسترس ، افراد آموزشی نیازهای تأمین برای

ردن های آموزش، به روز کعمر، کاهش هزینهیادگیرندگان و تغییر نقش نهادها وعوامل آموزشی به نقش تسهیل کننده، تأمین آموزش تمام
های مختلف شغلی، جغرافیایی، سنی، تر از همه پاسخگویی به نیازهای گسترده مخاطبان در موقعیتهای آموزشی و مهممنابع وشیوه

 و «همراه یادگیری» شامل آموزش نوع این مختلف نمودهای های خاص اجتماعی همه از دستاوردهای یادگیری الکترونیکی است. هگرو
 زا برداریبهره برای ریزیبرنامه لزوم رو این از دارد؛ نو هایفنّاوری مختلف مظاهر با آن روزافزون همراهی از نشان «اجتماعی یادگیری»

ه منظور ارتقای کیفی نظام آموزش کشور، آموزش معطوف به جامعه و پاسخگو به نیازهای اجتماعیی بیش از پیش به ب شیوه این مزایای
خورد. از سوی دیگر به رغم ورود این فنّاوری در عرصۀ آموزش کشور همزمان با جهان و از اوان دهۀ هشتاد خورشیدی، فرایند چشم می

است که نتیجۀ آن توسعه نایافتگی این حوزة مهم و افزایش روز به روز مشکالت آن در همۀ  تکامل آن با مشکالتی جدّی مواجه بوده
 :شودهای این حوزه برشمرده میترین چالشهای آموزشی بوده است. ذیالً مهمحوزه

 

 

 فرهنگی ابعاد -7 

اند، بخشی از این مناسبی به یادگیری الکترونیکی نداشتهاز دیدگاه فرهنگی، سیاستگذاران، کارگزاران، بهره برداران و حتی کاربران، نگاه 
تحدید  ای بیشتر تأکید دارند و این نکتهنگاه ناشی از آن است که برخی از مدیران و سیاستگذاران ملّی، بر وجه تهدیدآمیز فضای شبکه

 :های اطالعاتی را در پی داشته است. همین موضوع سبب شده تادسترسی به شبکه

ها ضعیف بوده و نوع مواجهۀ نظام جویان نگاهی نامثبت به این شیوة یادگیری دارند و معتقدند کیفیت آموزش در این دورهدانش .7-7
 .دانشگاهی با آنان درخور دانشجویان دانشگاه نیست

 برخورد آنان با مخاطبان این دوره دانند و به همین دلیل شیوةها میتر از سایر دروهها را ضعیفاستادان و مدیران دانشگاهی، این دوره .7-2
 .مشابه با سایر دانشجویان نیست

شوند تا آنجا که برخی صنایع بزرگ شرط جذب های مختلف صنعت( با نگاهی منفی با این دوره مواجه میجامعه )و به ویژه بخش. 7-9
 .دانندهای آموزش الکترونیکی میآنان از دورهآموختگیمتخصص را عدم دانش

یران وزارت علوم، اندیشۀ نادرست ودیدگاه ضعیفی در خصوص این آموزش دارند و به همین دلیل آن را نه روشی برای غنی سازی مد 7-4

 .دانندمی شجودان پذیرش برای ای شیوه حتی یا ترپایین کیفیت با آموزش نوعی بلکه  تراز سایر روش های عرضۀآموزشآموزش و البته هم

  

 کالن ریزیبرنامه و سیاستگذاری ابعاد  -4  

 :ها مشخص نیست و از جملههای نظام آموزشی دربارة این دورهدر عرصۀ مدیریت کالن، سیاست

های آموزشی مانند آموزش عمومی( باشد، دهندة نقشۀ راه این نوع آموزش در آموزش عالی )و البته سایر ساحتهیچ سندی که نشان .2-7
 .وجود ندارد

 ها،چارچوب) حقوقی نظام و مشیخط تدوین وظیفۀ  رسد وزارت علومها متولّی مشخصی ندارد. به نظر میسیاستگذاری این دوره .2-2
 .های این نهاد هیچ تطابقی با رشد روزافزون این نوع آموزش نداردمتأسفانه فعالیت لیکن دارد، برعهده را( هانامهآیین و مقررات
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های آموزش الکترونیکی با تشتت فراوان مواجهند و معلوم نیست شرط های برگزارکننده دورهها و مؤسسهشگاهدر عرصۀ اجرا، دان. 2-9
شور های بزرگ کدر حال حاضر به دانشگاه ها باید برگزار و چگونه ارزیابی شود؟ها چیست؟ چگونه این دورهها در دانشگاهبرگزاری این دوره

اندازی کنند ولی به هیچ عنوان به این موضوع توجه نشده های آموزش الکترونیکی را راهدایر خود، دوره هایمجوّز داده شده که در رشته
های آموزش حضوری )مبتنی بر حضور معلم( است. همین موضوع سبب شده که هایی متفاوت با دورهکه اصالتاً طراحی و ارائۀ چنین دوره

های اجرایی شناسند و نه به شیوة ارائۀ این دروس آشنایی دارند و نه مدیریتها را میی این دورهافزارای و سختها نه الزامات شبکهدانشگاه
 .اندریزی مناسبی کردهها را به خوبی تفکیک و برای آن برنامهاین دوره« نظارت»و « اجرا»، «ریزیبرنامه»دانشگاه، امور 

 

 محتوا ابعاد -9    

را داراست. به دلیل تفاوت ماهوی محتوا در این نظام با محتواهای  هانقشی اساسی در موفقیت دوره« محتوا»در نظام یادگیری الکترونیکی، 
ها های از پیش تألیف شده و موجود دربازار نشراست(، این موضوع به چشم اسفندیار این دورههای حضوری )که اساساً مبتنی بر کتابدوره

 :حوزه عبارت است از ترین مسائل اینتبدیل شده است. مهم

 (ربط )وزارت علومعدم تدوین استانداردهای تولید محتوا از سوی مراجع ذی. 9-7

 ترین معبر تولید محتواها به عنوان اصلیگیری فرایند نشر الکترونیکی در دانشگاهعدم شکل .9-2

ی پس از های ابتدایهای سالکه به تأسی از تجربه رسدهای محتوای الکترونیکی )به نظر میعدم تعیین مرجع ملّی تدوین سیاست. 9-9
پیروزی انقالب اسالمی، نیاز به مرجعی مانند مرکز نشر دانشگاهی برای تدوین و عرضۀ محتوای الکترونیکی ولی با نظام غیر متمرکز و 

 .(خوردتأکید بر به کارگیری پدیدآورندگان غیردولتی به شدت به چشم می

 

 حقوقی ابعاد -1   

الکترونیکی و  باغبان آموزشترین مسائل نظام یادگیری الکترونیکی، مسائل حقوقی مبتال به این نظام است. فرایند رشدِ بیاز جدّی یکی
حقانِ آن اصوالً نفعان آن در طیّ یک دهۀ گذشته، چنان فضای یادگیری الکترونیکی را مغشوش کرده که ذیعدم رعایت حقوق ذی

 :ترین مسائل این حوزه به شرح زیر استداشته باشند و چه حقوقی بر آنان مترتب است. مهم دانند چه شأنی بایدنمی

 های آموزش الکترونیکیاندازی دروهعدم تنظیم مقررات تأسیس و راه .4-7

 عدم تنظیم مقررات آموزشی و دانشجویی. 4-2

 عدم تنظیم حقوق پدیدآور در یادگیری الکترونیکی. 4-9

 قررات نظارت و ارزیابی نظام یادگیری الکترونیکیعدم تنظیم م. 4-4

 

 ایشبکه و فنی ساختزیر ابعاد -4 

مورد نیاز در  های فنّاورانۀبه دلیل عدم شناخت ماهیت یادگیری الکترونیکی و نیز الزامات اجرایی آن، هنوز معلوم نیست استاندارد زیرساخت
، فشار ناشی از نااستاندارد بودن اقتضائات «فقدان تعامل محیطی»مشکالت این حوزه چیست و همین موضوع سبب شده که عالوه بر 

 :ترین مسائل این بُعد عبارت است ازای نیز به سمت کاربر )دانشجو( تحمیل شود. مهمارتباطی و شبکه

 افزاریهای استاندارد به لحاظ سختعدم تبیین نیازمندی. 7-7

 ه لحاظ شبکۀ ارتباطیهای استاندارد بعدم تبیین نیازمندی. 7-2

 نسبت به دانشجو «(SLA) تعهد حفظ کیفیت خدمات»عدم تعریف . 7-9

 (.عدم تعریف استانداردهای موردنیاز امنیتی )داده و شبکه. 7-4
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 انسانی منابع ابعاد -1  

های ه است. در حال حاضر محیطورود به عرصۀ یادگیری الکترونیکی مستلزم در اختیار داشتن منابعِ انسانی ماهر و توانمند در این حوز
نایافتگی منابع انسانیِ کارشناس )چه در حوزة فنی، چه در حوزة اداری و چه در حوزة مدیریتی( و نیز منابع آموزشی هم با مشکالت توسعه

ی بدون موزش الکترونیکانسانیِ آموزشی )استادان و دستیاران آموزشی( و هم کاربران )دانشجویان( مواجه است. واقعیت این است که نظام آ
 ولحاظ آمادگی منابع انسانی پا به عرصۀ اجرا گذاشته است و نتیجه آنکه در حال حاضر نه استاد با این حیطه آشنایی کامل دارد نه دانشجو 

 :ترین مسائل این بُعد به شرح زیر استنه مدیران. مهم

 وزشی، کارشناسان فنی( برای ارائۀ آموزش الکترونیکیعدم آموزش منابع انسانیِ اجرایی )مدیران، کارشناسان آم. 6-7

 عدم آموزش استادان برای ارائۀ آموزش الکترونیکی. 6-2

 ترین مخاطبان نظام آموزش الکترونیکیعدم آموزش دانشجویان به عنوان اصلی. 6-9

  

 اطالعات فنّاوری مظاهر سایر با الکترونیکی یادگیری پیوستگی به توجه عدم -1   

های فنّاوری»ترین اقتضائات یادگیری الکترونیکی، پیوستگی آن با سایر نمودهای فنّاوری اطالعات است. رشد روزافزون از جدّییکی 
از یک سو و تلفیق آن با سایر ملزومات محیط یادگیری مانند: « فنّاوری اینترنت همه چیز»، «های اجتماعیهای شبکهفنّاوری»، «همراه

، بر ترین نکاتی است که با پیشرفت فنّاوریاز مهم« سازی شدههای شبیهکارگاه»و « آزمایشگاه الکترونیکی»، «کتابخانۀ دیجیتالی»
ندة عدم توجه به دههای ایرانی در مواجهه با این فنّاوری نشانچگونگی ارائۀ یادگیری الکترونیکی اثر گذاشته است. بررسی تجربۀ دانشگاه

ن نظام صرفاً به نمودهای اولیۀ آن )وصرفآً عرضۀ مواد آموزشی در قالب متن( بوده است و بسیار ضروری این پیوستار و محدود کردن ای
 .مندی از سایر نمودهای فنّاوری در این عرصه مورد توجه قرار گرفته استاست چگونگی بهره

 

 الکترونیکی یادگیری توسعة در غیردولتی نهادهای به توجه عدم  -8 

آفرینی اصول مدیریتی، سیاستگذاری نظام یادگیری الکترونیکی باید متمرکز باشد لیکن در عرصۀ اجرا، لزوم توجه به نقشهر چند به لحاظ 
« کیتأمین محتوای الکترونی»، «ایتأمین زیرساخت شبکه»های مختلف: نهادهای مختلف و به ویژه نهادهای غیردولتی و خصوصی در حوزه

آفرینی مستلزم نگاهی جامع به توسعۀ مسیر یادگیری الکترونیکی است که به محسوس است. این نقشبسیار « عرضۀ خدمات آموزشی»و 
های فوق پدید آمده است که ضرورت توجه و حل دلیل فقدان این دیدگاه عمیق، مشکالت بسیاری برای این نهادها در هر یک از حوزه

 .سازدمسئله را در این عرصه بسیار جدّی می

 

 الکترونیکی یادگیری توسعة اصلی راهکار -3 

 :ریزی کردبرنامه« بخشی )وزارت علوم(»و « فرابخشی»برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی در کشور الزم است در دو سطح 

  
 فرابخشی حوزة : الف

ورای عالی یا ش ایجاد کمیسیون )یا شورای تخصصی( فرابخشی در زمینۀ یادگیری الکترونیکی ذیل شورای عالی فضای مجازی. 7-الف
ربط مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش،وزارت ارتباطات، وزارت کار، های ذیانقالب فرهنگی)با عضویت دستگاه

ای ههای اجرایی، تأمین زیرساختهای علمیه، وزارت ارشاد و نیز متخصصان علوم تربیتی و فنّاوری اطالعات( به منظور تدوین سیاستحوزه
 افزایی ارکان در این موضوع؛عمومی، هماهنگی بین دستگاهی و هم

های گوناگونی همچون تقویت های یادگیری الکترونیکی از راهها و ظرفیترسانی دربارة مزایا، ویژگیسازی و اطالع. فرهنگ2-الف 
های شنوارههای آموزشی، جزیونی، برگزاری کارگاههای رادیویی و تلویهای تخصصی، انتشار نشریات تخصصی مرتبط، تولید برنامهانجمن

 ملی و مانند آن؛



 011 ■ یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا شیهما یبرگزار

 

های مناسب برای توسعۀ یادگیری الکترونیکی به ویژه در مدارس ، دانشگاه ها، ها و تأمین فضا، ابزار و ظرفیت. تقویت زیرساخت9-الف
 کترونیکی در سطح کشور؛های مهارتی الهای آموزش عالی الکترونیکی، حوزه های علمیه و آموزشگاهمؤسسه

های زیر های عمومی در سطح ملّی در حوزة یادگیری الکترونیکی بر حوزهبا تجمیع فعالیت« انجمن علمی یادگیری الکترونیکی. »4-الف
 :تمرکز یابد

 گسترش فرهنگ آموزش الکترونیکی)مثالً از طریق برگزاری جشنوارة تولید محتوای الکترونیکی و برگزاری سخنرانی(؛ .7

 در تدوین استانداردهای آموزش الکترونیکی؛ همکاری .2

 های آموزش الکترونیکی؛بندی و ارزیابی مؤسسهتدوین نظام رتبه .9

 ایجاد پل ارتباطی بین کاربران آموزش الکترونیکی و نهادهای سیاستگذار؛ .4

 .اینگاری آموزش الکترونیکی در ایران به عنوان فرایندی متناوب و دورهآینده .7

 بخشی ةحوز : ب 

عۀ گیرد. برای توسدر حال حاضر سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش آموزش عالی کشور از طریق معاونت آموزشی وزارت علوم صورت می 
نظام یادگیری الکترونیکی ضروری است هر یک از مدیریت های این حوزه بنا به مأموریت خود در این موضوع ورود یابند؛ به همین دلیل 

 :ت کهپیشنهاد آن اس

با ترکیبی از متخصصان آموزش عالی، آموزش الکترونیکی و نهادهای اجرایی )مانند نمایندة « کمیتۀ گسترش آموزش الکترونیکی. »7-ب
ادگیری های برگزارکنندة آموزش الکترونیکی، نمایندة انجمن یغیرانتفاعی(، نمایندة دانشگاه -مؤسسات آموزش عالی الکترونیکی )غیردولتی

ۀ آموزش گذاری در عرصهای علمیه( وظیفۀ سیاستگذاری برای تسهیل سرمایهیکی و نمایندة مراکز آموزش الکترونیکی در حوزهالکترون
 ها و را برعهده گیرد؛ها و صدور مجوّز برگزاری دورهالکترونیکی،تأسیس مؤسسه

 اوریفنّ و تربیتی علوم آموزشی، فنّاوری درسی، ریزیبرنامه متخصصان حضور با «ای شبکه های درس ریزیبرنامه کمیتۀ» . 2-ب
رای تدوین ریزی بمحتواهای الکترونیکی، برنامه استانداردهای تدوین وظیفۀ و شده تأسیس درسی ریزیبرنامه عالی شورای ذیل اطالعات،

 محتواهای الکترونیکی و نظارت بر کیفیت محتوا را برعهده گیرد؛

 و) الکترونیکی آموزش ارتقای آموزشی، مقررات تدوین ،«غیرحضوری آموزش مدیریت» نام به حدیوا آموزشی، معاونت حوزة در . 9-ب
 .گیرد. برعهده را هادوره این برگزارکنندة هایمؤسسه هایفعالیت بر نظارت و ،(هافنّاوری سایر با آن تلفیق
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 سم جایزه ملی یادگیری الکترونیکیحاشیه مرا .2-9

 نمایشگاه: .2-9-1

 
 در حاشیه مراسم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی نمایشگاه جنبی نیز برپا شده بود. 

 

 در این نمایشگاه به عالقمندان و فعاالن حوزه یادگیری الکترونیکی که درخواست غرفه کرده بودند، این امکان داده شد.
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 سازمان ها و شرکت های صاحب غرفه در نمایشگاه جنبی عبارت بودند از:

 

 مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

 

 کانون دانش آموختگان مهرالبرز
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 مرجع متخصصین ایران

 

 مدرسه عالی کسب و کار ماهان
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 شرکت تندیس کوه نور

 

 وب سایت نیکزی -مؤسسه نیک زیست

 
 

 مصاحبه ها: .2-9-2

آموزش و یادگیری الکترونیکی با تنی چند از مهمانان از دیگر اقدامات انجام شده در حاشیه مراسم جایزه انجام مصاحبه با محوریت موضوع 
 و شرکت کنندگان در جایزه بود.

 این افراد عبارت بودند از:
 

 پروفسور علی اکبر جاللی، رئیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی و کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو.
هدف / کشور است. های توانمندی و دستاوردها معرفی برای ای بهانه رونیکینکات مهم مطرح شده در مصاحبه: جایزه ملی یادگیری الکت

کرسی آموزش عمومی در بستر فناوری های الکترونیکی و باال بردن سطح آگاهی مردم نسبت به حرفه خود است و مقصود از آموزش 

 .عمومی این است که هر کس با توجه به نیاز خود آموزش های الزم را ببیند
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 یافت کلیپ مصاحبه:لینک در

https://www.aparat.com/v/Qw1zU 
 

 دکتر احمد روستا، پدر علم بازاریابی ایران.
ست: ادنیای آینده دنیای فروپاشی چهار مرز  زندگی فرآیند یادگیری، به کارگیری، و نتیجه گیری است./نکات مهم مطرح شده در مصاحبه: 

در یک پدیده یادگیری چهار عامل تعیین کننده هستند: یاد دهنده، یادگیرنده، موضوع یادگیری، فضا و محیط  زمان، مکان، انسان، سازمان./
انسان پنج ویژگی دارد که توجه دنیای یادگیری الکترونیکی به این ویژگی ها، خود باعث رشد و پیشرفت میشود. انسان موجودی  یادگیری./

 .ه پسند، تنوع طلب، تحول گرا، توسعه جو، و کمال یاب استتاز

 

 لینک دریافت کلیپ مصاحبه:

https://www.aparat.com/v/d6Z0s 
 

 دکتر غالمعلی منتظر، چهره برتر برگزیده حوزه یادگیری الکترونیکی کشور.
ایجاد یک محیط جدید برای آموزش مداوم در مراحل مختلف شغلی یکی از حوزه هایی است که  نکات مهم مطرح شده در مصاحبه:

 یکی از راهبردهای جهانی در عرصه توسعه یادگیری الکترونیکی استفاده از آن برای آموزشهای یادگیری الکترونیکی میتواند بسیار کارا باشد./

https://www.aparat.com/v/Qw1zU
https://www.aparat.com/v/d6Z0s
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 حرفه ای افراد به روزنگهداری دانش آن حرفه از طریق یادگیری الکترونیکی است./رکن اصلی حیات  مهارتی و مادام العمر بوده است./
 .بزرگترین موانع پیشرفت یادگیری الکترونیکی عبارتند از: خطای سیاست گزاری، ضعف فرهنگی، و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی

 

 لینک دریافت کلیپ مصاحبه:

https://www.aparat.com/v/azohk 
 

 .ارتباطات و اطالعات و مدیرعامل شرکت زیرساخت یرمعاون وزدکتر صادق عباسی شاهکوه، 
در اختیار  استفاده از اینترنتی کهارتباطات مایلیم برای توسعه روستاها محتوایی فراهم شود تا با  در وزارتنکات مهم مطرح شده در مصاحبه: 

شگاهها غالبا دانش آموختگان دان نقطه ضعف در کشور تولید محتوای الکترونیکی برای مهارت آموزی است./ ایشان است آموزش ببینند./

 .اشدتواند بسیار مؤثر ب الکترونیکی در این زمینه می مهارت کافی برای ورود مستقیم به فضای کاری را ندارند و آموزش

 

 لینک دریافت کلیپ مصاحبه:

https://www.aparat.com/v/tTaxX 
 
 
 

https://www.aparat.com/v/azohk
https://www.aparat.com/v/tTaxX
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 فرآیند رترب الگویبرگزیده به عنوان شیراز؛  پزشکی علوم دانشگاه مجازی دانشکده فرخی، رئیس مجیدرضا دکتر

 .یادگیری یاددهی
 ها و مؤسسات آموزشی در بهره مندی از آموزش الکترونیکی عبارتند از: مشکالت پیش روی دانشگاهنکات مهم مطرح شده در مصاحبه: 

مبود بودجه ک استاندارد سازی محتوا، نقص امکانات تهیه محتوا و نبود استودیوهای استاندارد، پهنای باند، نقص در زیرساختهای دانشگاهها،
ها با بیان تجربیات و به اشتراک گذاری آنها راهکاری برای برنامه  ها و سازمان ها باعث میشود دانشگاه این گونه همایش دانشگاهها./

 .های استراتژیک بیابند ریزی

 
 لینک دریافت کلیپ مصاحبه:

https://www.aparat.com/v/uT1MU 
 

 تهدزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.دکتر ریتا مج
در وزارت بهداشت بیشتر رویکرد ادغام یادگیری الکترونیکی در جریان اتفاقات طبیعی ارائه رشته های نکات مهم مطرح شده در مصاحبه: 

ان یک یادگیری الکترونیکی به عنوکند تا مبحث  الکترونیکی کمک می یادگیری ملی برگزاری مراسمی چون جایزه حضوری وجود دارد./

 .تجربه، به جامعه علمی کشور معرفی شود تنها علم که به تخصص نیاز دارد، و نه

 

 لینک دریافت کلیپ مصاحبه:

https://www.aparat.com/v/4ZJH1 

https://www.aparat.com/v/uT1MU
https://www.aparat.com/v/4ZJH1
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 نسکو در ایران.دکتر نسرین فخری، مدیر گروه آموزش کمیسیون ملی یو
سازمان یونسکو همه کشورهای عضو را به فراهم آوردن فرصت های برابر برای تمامی افراد جامعه نکات مهم مطرح شده در مصاحبه: 

ی عدم تأمین زیرساخت ها مهمترین مانع پیشرفت آموزش الکترونیک جهت برخورداری از آموزش باکیفیت، فراگیر و مادام العمر توصیه میکند./
 یونسکو بسیار ارزشمند است چرا که گام مهمی برای الکترونیکی یادگیری و آموزش برگزاری این مراسم از سوی کرسی ر کشور است./د

 .برقراری ارتباط میان فعاالن این حوزه محسوب میشود

 
 لینک دریافت کلیپ مصاحبه:

https://www.aparat.com/v/oeIrM 
 

 آقای علیرضا ترحمی هرندی، مدیرکل آموزش سازمان امور مالیاتی کشور

 
 

 

 

 

 

https://www.aparat.com/v/oeIrM
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 آقای مرتضی جنت، رئیس اداره آموزش شرکت ایران خودرو

 
 (:14تا  12 ساعت زمان استراحت )نماز و ناهار از .2-9-3
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 اخبار و جمع بندی 

 در رسانه ها یکیالکترون یریادگی یمل زهیمراسم جا یبازتاب برگزار .3-1

یونسکو در  الکترونیکیپس از برگزاری مراسم اولین دوره نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی توسط کرسی آموزش و یادگیری 
 ایران، رسانه های مختلفی به انعکاس اخبار آن پرداختند.

 در این قسمت اسامی رسانه های مذکور و لینک خبر مربوطه گردآوری شده است:

 پورتال خبری دانشگاه علم و صنعت ایران

 
https://goo.gl/6Vucw9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/6Vucw9
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 خبرگزاری تابناک

 
https://goo.gl/dq8GEy 

 
 پورتال خبری سازمان امور مالیاتی کشور

 
https://goo.gl/4Y4gDX 

 

 روزنامه ابتکار

 
https://goo.gl/yQWgR2 

 

https://goo.gl/dq8GEy
https://goo.gl/4Y4gDX
https://goo.gl/yQWgR2


 111 ■ یاخبار و جمع بند

 

 خبرگزاری تجارت آنالین

 
https://goo.gl/jC23RM 

 
 روزنامه دنیای اقتصاد

 
https://goo.gl/A9HsKr 

 
 پورتال خبری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 
https://goo.gl/A9HsKr 

 

https://goo.gl/jC23RM
https://goo.gl/A9HsKr
https://goo.gl/A9HsKr
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 پایگاه اطالع رسانی تأمین اجتماعی

 
https://goo.gl/bWtT3m 

 
 خبرگزاری میزان

 
https://goo.gl/AvSsdJ 

 
 اموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپورتال خبری معاونت 

 
https://goo.gl/3Lsss7 

 
 

https://goo.gl/bWtT3m
https://goo.gl/AvSsdJ
https://goo.gl/3Lsss7
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 پایگاه خبری اخبار پولی مالی

 
https://goo.gl/hJHeda 

 
 وبسایت خبری فصل اقتصاد

 
https://goo.gl/CVqDzn 

 
 

 وبسایت خبری تحلیلی بنکر

 
https://goo.gl/ia9dJr 

https://goo.gl/hJHeda
https://goo.gl/CVqDzn
https://goo.gl/ia9dJr
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 پورتال خبری مرکز آموزش از راه دور مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق گیالن

 
https://goo.gl/HhMPRW 

 
 خبری راه پرداخت وبسایت

 
https://goo.gl/cuJXv9 

 
 پایگاه خبری مراقب بیمه

 
https://goo.gl/24HjA5 

 

https://goo.gl/HhMPRW
https://goo.gl/cuJXv9
https://goo.gl/24HjA5
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 پایگاه خبری شروع آنالین

 
https://goo.gl/DFBg6f 

 
 وبسایت خبری راه پرداخت

 
https://goo.gl/GX6Hf5 

 
 بولتن خبری آرمان اقتصادی

 
https://goo.gl/YhKKfU 

https://goo.gl/DFBg6f
https://goo.gl/GX6Hf5
https://goo.gl/YhKKfU


 یکیالکترون یریادگی یمل زهیدوره جا نیگزارش جامع نخست ■ 111

 
 شبکه مردمی اطالع رسانی شما نیوز

 
https://goo.gl/BnJ1bF 

 

 یکیالکترون یریادگی یمل زهیجا یابیگزارش ارز .3-2

یکی از تعهدات دبیرخانه جایزه ملی یادگیری الکترونیکی نسبت به شرکت کنندگان در جایزه، ارائه گزارش بازخور کامل از نتایج ارزیابی 
کتابچه ای تحت عنوان گزارش ارزیابی جایزه ملی ها به هر کدام از آن ها بود. به همین منظور پس از پایان یافتن دوره اول جایزه، 

یادگیری الکترونیکی برای هر کدام از شرکت کنندگان تهیه شد. این کتابچه مشتمل بر سه بخش است. بخش اول، معرفی کرسی و 
ل و دوم در تمام برنامه های آن، بخش دوم معرفی جایزه و بخش سوم مربوط به اظهارنامه سازمان شرکت کننده است. در واقع بخش او

گزارش ها یکسان بوده و بخش سوم مختص به هر سازمان شرکت کننده است. این گزارش با توجه به اظهار نامه ها و داده های قابل 
بررسی و ارائه سازمان های شرکت کننده در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شامل شرکت ارتباطات ایرانسل، شرکت بیمه کوثر، سازمان 

الیاتی کل کشور، بانک رفاه کارگران، مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق گیالن، و بانک صادرات ایران تهیه و تنظیم شده امور م
 است. فهرست مطالب و بخش های اول و دوم این کتابچه به شرح زیر است:

 
 فهرست مطالب

 409 ........................................................................................................................... یکرس سیگفتار رئ شیپ

 271 ................................................................................................... آن یو برنامه ها یکرس یمعرف -بخش اول

 410 ............................................................................................................................... ونسکوی یها یکرس

 410 .................................................................................................. در حوزه آموزش از راه دور ونسکوی یها یکرس

 411 ..................................................................................................... یکیالکترون یریادگیآموزش و  یکرس یمعرف

 411 ................................................................................................ ونسکویمتن تفاهم نامه مؤسسه مهرالبرز با  دهیگز

 414 ............................................................................................................................................ تیمأمور

 414 ............................................................................................................................................ برنامه ها

 279 ....................................................................................................................... هزیجا یمعرف -بخش دوم

 413 ................................................................................................................................... مقدمه و ضرورت

https://goo.gl/BnJ1bF
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 413 ........................................................................................................................................زهیاهداف جا

 413 ................................................................................................................................ زهیجا یاعطا لیدال

 412 ............................................................................................................................زهیدر جاشرکت  یایمزا

 412 .............................................................................................................................. زهیجا یارکان برگزار
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 پیش گفتار رئیس کرسی .3-2-1

سال گذشته اتفاق افتاده  911سال آینده آن، بیش از آن چیزی است که در  21در جهانی زندگی می کنیم که گفته می شود، تحوالت 
است. در چنین جهانی اولین نیاز، آماده سازی مردم برای پذیرش این تحوالت است؛ چرا که به هر صورت این تغییرات اتفاق خواهد افتاد 

د نداشته باشد، جامعه دچار مشکالت وحشتناکی خواهد شد و مجبور به دنباله روی و انفعال خواهد شد. مهم ترین و اگر آمادگی آن وجو
ابزاری که می تواند این آمادگی را بوجود آورد، آموزش عمومی مردم بر بستر فناوری های ارتباطی جدید مانند اینترنت و شبکه های 

مناسب که بتواند نیازهای آموزش و یادگیری تمام اقشار جامعه را در فرایند این تحول بزرگ  اجتماعی است. تولید محتوای الکترونیکی
 برآورده نماید، از مهم ترین اقداماتی است که باید از هم اکنون آغاز گردد.  

نداز و مأموریت ا کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی به دنبال یافتن یک چارچوب یادگیری الکترونیکی، مبتنی بر داشتن یک چشم
ای است که قابلیت گسترش به بخش قابل توجهی از اقشار جامعه را از طریق ای آموزش و یادگیری حرفهمشخص، برای تبیین اصول پایه

نی اهای کسب و کار و به روزرسای مشاغل در محیطجایگاه حرفه راهکارهای نوآورانه و خالقانه داشته باشد. هدف اصلی این کرسی، ارتقاء
کن باشند و تلفن همراه هوشمند دارند، لباشند؛ مانند روستائیانی که دامدار و کشاورز میافرادی است که در مشاغل خدماتی مشغول کار می

کنند و سایر اقشار نیازمند به آموزش که بتوانند نقش بیشتری در اقتصاد مندی از تجربیات موفق دیگران استفاده نمیدر جهت بهرهاز آن 
 جامعه داشته باشند. 
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آذرماه  26اولین اقدام این کرسی در راستای اهداف ذکر شده در قالب نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی برنامه ریزی و در تاریخ 
 در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.  7931

دد که برای گسترش آموزش و یادگیری الکترونیکی، یک استراتژی از مجموع اقدامات انجام شده در یک سال گذشته چنین برداشت می گر
ملی وجود ندارد و اغلب مؤسسات و سازمان ها بدون استفاده از تجربه یکدیگر، در سطح بسیار محدودی از این ابزار توانمند که پتانسیل 

از مؤسسات نیز وجود دارند که با تالش خود به بسیار بزرگی برای آموزش عمومی در سطح ملی دارد، استفاده می کنند. تعداد محدودی 
موفقیت های خوبی دست یافته اند که برگزاری جایزه ملی کمک کرد تا این مؤسسات به عنوان الگو معرفی شوند. امید داریم کرسی 

ه محتوا و ت های تولید کنندیونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی بتواند به عنوان نقطه اتصال افراد، دانشگاه ها، سازمان ها و شرک
توسعه دهنده سیستم های یادگیری الکترونیکی، فضای گفتگوی بیشتری میان فعاالن این حوزه بوجود آورد تا به یک حرکت جمعی و یک 

 استراتژی ملی در حوزه گسترش آموزش و یادگیری الکترونیکی دست پیدا کنیم.
که در برگزاری نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی حضور مؤثر داشته اند، شرکت  در پایان بر خود الزم می دانم از کلیه عزیزانی

کنندگان و حامیان به خصوص مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز به عنوان میزبان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی که اهتمام ویژه ای 
 در برگزاری این مراسم نمودند، تشکر نمایم.   

 

 علی اکبر جاللی

 ریاست کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی و

 ریاست جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

 

 

 معرفی کرسی و برنامه های آن -بخش اول .3-2-2

 کرسی های یونسکو
 و یونسکو هایها کرسیدارای شبکه های تخصصی متعدد است. از جملۀ این شبکه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(

 امونپیر عالی آموزش در را توسعه و تعلیم تحقیق، که است هاییشبکه و نهادها شامل بخش، این. است همزاد هایدانشگاه هایشبکه
شبکه دانشگاهی در  61کرسی و بیش از  111کند. در حال حاضر یونسکو دارای حدود جهان، تشویق و ترویج می در خاص موضوع یک

 ند.کنای است که پیرامون یک موضوع خاص علمی فعالیت میهایی ملی یا منطقهگانهای یونسکو ارسرتاسر جهان است. کرسی
پدیده فرار مغزها در کشورهای جنوب از طریق  آغاز شد. هدف از تشکیل این برنامه مقابله با 7332های همزاد در سال برنامۀ دانشگاه

ورها، بر اساس همبستگی فکری و تفاهم علمی است. برنامه گذاردن دانش در بین کش اشتراک توسعه همکاری بین دانشگاهی و به
یت های فعالهاست و چارچوبی را برای مبادله اطالعات در زمینههای همزاد شامل آموزش، تحقیق و مبادله اطالعات در بین دانشگاهدانشگاه

در این  کنندگان اصلیکند. شرکتت فراهم مییونسکو یعنی آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی، فرهنگ، ارتباطات و اطالعا
های خصوصی و عمومی فعال در های دولتی و غیردولتی، بخشهای علمی، بنیادها و سازمانها، مراکز پژوهشی، انجمنبرنامه دانشگاه

ای پژوهشی، برگزاری جلسات هتوان فعالیتهای همزاد گسترده و متنوع است که از آن میان میحوزه آموزش عالی است. نوع کار دانشگاه
شی را های آموزها و کارگاهالمللی، اعزام دانشجو و استاد و تشکیل دورهای و بینسخنرانی، گردهمایی و کنفرانس در سطوح ملی، منطقه

 .است جهان سرتاسر در دانشگاهی شبکه 61 دارای یونسکو حاضر درحال  نام برد.

 وضوعم یک پیرامون که است ایمنطقه یا ملی هاییارگان گیرد،می قرار همزاد هایدانشگاه شبکه چارچوب در که  های یونسکوکرسی
عنوان واحد جدید آموزشی یا پژوهشی دریک دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی درحوزه واند بهتمی یونسکو کرسی یک. کندمی فعالیت علمی خاص

د باید دارای سرپرست و مدیر علمی برجسته در آن حوزه تخصصی، تعدادی ای چهار ساله تشکیل شود. این واحآموزش عالی برای دوره
پژوهشگر و اعضای هیئت علمی متخصص و دانشجو و محقق باشد که به انجام تحقیقات در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی بر اساس 

    است. جهان درسرتاسر دانشگاهی کرسی 673 دارای یونسکو حاضر حال در زمینه فعالیت کرسی بپردازند.
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 کرسی های یونسکو در حوزه آموزش از راه دور
کنند. کشور در حوزه آموزش از راه دور فعالیت می 29از جمله کشورهای عضو یونسکو که به شبکه جهانی دانشگاه های همزاد پیوسته اند، 

کشور صاحب  73است از میان  ذکر شده طبق آنچه در سایت رسمی یونسکو کشور صاحب کرسی در این زمینه هستند. 73از این تعداد 
کشور برای کرسی دانشگاهی خود وب سایت رسمی راه اندازی کرده اند. این کشورها عبارتند از  7کرسی در زمینه آموزش از راه دور تنها 

تأسیس شده است. آقای پروفسور  ای کاناددر دانشگاه آتاباسکا 2171کرسی منابع آزاد آموزشی در سال و فنالند.  اسپانیا ،کانادا، هلند، روسیه
کرسی  در دانشگاه آزاد هلند تأسیس شد. 2171روری مک گریل ریاست این کرسی را عهده دار است. کرسی منابع آزاد آموزشی در سال 

و در ( تأسیس شد. کرسی یونسکUNEDدر دانشگاه ملی آموزش از راه دور اسپانیا ) 7331( در سال CUED) آموزش از راه دور یونسکو
رسی ک"در دانشگاه آزاد کاتالونیا در اسپانیا  تأسیس شد. این کرسی پیش از این  2112آموزش و تکنولوژی برای تغییر اجتماعی در سال 

 نام داشت. "آموزش الکترونیکی یونسکو

 :است شده تشکیل ایران در زیر هایکرسی کنون تا یونسکو ملی کمیسیون پیگیری با
 (7936تاریخ طب سنتی ) کرسی یونسکو در زمینه -

 (7936کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست ) -

 (7937) کرسی یونسکو در زمینه سالمت اجتماعی و توسعه -
 (7937) کرسی یونسکو در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی -
 (7937) کرسی یونسکو در زمینه حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی -
 (7934) یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهانکرسی  -
 (7939) العمرعنوان یادگیرندگان مادامکرسی یونسکو باعنوان: معلمان به -
 (7939) کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بالیای طبیعی -
 (7939) کرسی یونسکو در زمینه توسعه انرژی های پاک و تجدید پذیر -
 (7939) مهندسیکرسی یونسکو در آموزش  -
 (7939) کرسی یونسکو در بازیافت آب -
 (7939) کرسی یونسکو در زمینه بیوفیزیک دیابت -
 (7931) کرسی یونسکو در زمینه مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار -
 (7933) کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی -

 

 معرفی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی
، با اخذ مجوز از وزارت علوم، 7932البرز به عنوان نخستین مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی ایران از سال مؤسسه آموزش عالی مهر

ز های آموزشی برابر و تجربه یادگیری باکیفیت متمرکتحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز کرده و تالش خود را در راستای عرضه فرصت
دانشجو  7711گرایش و در سه حوزه فناوری اطالعات، مدیریت و علوم مهندسی به بیش از  رشته و 73اکنون در نمود. این مؤسسه هم

اند. ریاست وقت مؤسسه، جناب التحصیل شدهآموخته از آن فارغدانش 7711دهد و تا کنون بیش از خدمات یادگیری الکترونیکی ارائه می
سازمان  به، 7934در سال  تأسیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی را  آقای دکتر عباس بازرگان در راستای اهداف مهرالبرز پیشنهاد

 29و در  ، مجوز فعالیت این کرسی توسط یونسکو صادر گردید7937آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( ارایه دادند. در سال 
یری الکترونیکی و خبرگزاری ها و رسانه های خبری طی مراسمی با حضور خبرگان، اساتید و مدیران حوزه آموزش و یادگ 7936دی ماه 

 به صورت رسمی افتتاح گردید. هدف از افتتاح کرسی به شرح زیر بوده است:
 اطالع رسانی در مورد آغاز به کار رسمی کرسی  -

 شناساندن مؤسسه مهرالبرز به عنوان قطب یادگیری الکترونیکی -

 تبادل نظر میان صاحبنظران حوزه یادگیری الکترونیکی  -

 بررسی چالش های حوزه یادگیری الکترونیکی و مأموریت کرسی در جهت رفع آنها -
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 ایجاد زمینه همکاری با سایر کرسی های مرتبط -

 معرفی جایزه یادگیری الکترونیکی -

 

 

 گزیده متن تفاهم نامه مؤسسه مهرالبرز با یونسکو
تفاهم نامه قید شده است که تبادل تجربه و دانش میان دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی از عوامل اساسی در بخشی از متن 

توسعه شایستگی است و مشارکت اساتید، محققان و مدیران از سراسر جهان مزایای ارزشمندی را برای جامعه دانشگاهی فراهم خواهد 
اهداف خود را ارتقای همکاری های بین المللی دانشگاهی ذکر کرده است. این سازمان با ایجاد  نمود. سازمان یونسکو یکی از مأموریت ها و

شبکه دانشگاه های همزاد و کرسی ها بستری برای تسهیل و انتقال سریع دانش در این حوزه فراهم می نماید. از جمله مفاد این تفاهم 
 نامه عبارتند از:

 لکترونیکی در مؤسسه آموزش عالی مهرالبرزراه اندازی کرسی آموزش و یادگیری ا -

توسعه یک سیستم یکپارچه پژوهش، آموزش، اطالع رسانی و مستندسازی در مورد بکارگیری فناوری های اطالعات و ارتباطات در  -

 زمینه آموزش، یادگیری و یاددهی و مدیریت به عنوان هدف اصلی کرسی 

 شده تسهیل همیاری میان محققان بین المللی شناخته  -

 آموزش کارکنان مؤسسات در ایران و دیگر نواحی جهان -

 اهداف تخصصی کرسی عبارتند از:
 انجام پژوهش در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی از طریق ایجاد یک شبکه ملی؛  -

 دت؛ های آموزشی کوتاه مهای دانشگاهی و تبادل تجربیات با سایر کشورها از طریق برگزاری برنامهتسهیم برنامه -

 های کرسی و نتایج پژوهشی از طریق وب سایت کرسی و انتشار یک خبرنامه در زمینه یادگیری الکترونیکی؛ انتشار فعالیت -

 .های مرتبطها و فعالیتهای مرتبط آن در زمینه برنامههمکاری نزدیک با یونسکو و کرسی -

 
 زیر تهیه گردید:باتوجه به تفاهم ذکر شده مأموریت و برنامه های کرسی به شرح 

  مأموریت
 ترویج یادگیری الکترونیکی در کشور -

 انتقال بهترین شیوه ها و تجارب یادگیری الکترونیکی -

 برنامه ها 
 پژوهش

 پژوهشی یادگیری الکترونیکی تشکیل گروه -

 یکیالکترون یریادگیآموزش و  نهزمی در انجام پژوهش -

 الکترونیکی در جهانمطالعه و بررسی تجارب و روندهای یادگیری  -

 انتشار مجالت علمی در حوزه یادگیری الکترونیکی -

 المللیهای ملی و بینمشارکت در کنفرانس -

 برگزاری جایزه یادگیری الکترونیکی -

 آموزش و ترویج

 کمک به تشکیل گروه آموزشی یادگیری الکترونیکی -

 و سازمان ها( های یادگیری الکترونیکی )مدارس، دانشگاه هاطراحی و برگزاری دوره -
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 العمر همگانیسازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی برای یادگیری مستمر و مادامفرهنگ -

 شبکه سازی میان فعاالن حوزه یادگیری الکترونیکی -

 ایجاد شبکه ای از فعاالن یادگیری الکترونیکی -

 روزرسانی مستمر آنطراحی وب سایت کرسی یادگیری الکترونیکی و به -

 ندازی خبرگزاری یادگیری الکترونیکیاراه -

 المللی یادگیری الکترونیکیهای ملی و بینهمکاری با انجمن -

 مرتبط یهاتیها و فعالبرنامه نهیدر زم آنمرتبط  یهایکرس و ونسکویبا  کینزد یهمکار -

 مشاوره و ممیزی 

 تدوین و تبیین استانداردهای حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی -

 های جهانیمحتوا، دوره های آموزشی و سیستم های یادگیری الکترونیکی با استفاده از شاخص سنجش کیفیت -

 هاارائه مشاوره در زمینه یادگیری الکترونیکی به سازمان -

 

 معرفی جایزه -بخش دوم  .3-2-3
 مقدمه و ضرورت  

بیسوادان آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند یا  27در عصر دیجیتال مفهوم سواد دستخوش تغییر شده است و به عقیده تافلر در قرن 
ای جامعه هبنویسند بلکه آنهایی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند. فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته است همه مؤلفه

وردهای نوینی همچون یادگیری الکترونیکی یادگیری و ساختار نظام آموزشی را متحول ساخته و دستا-امروزی از جمله فرایندهای یاددهی
 نرا به جامعه علمی عرضه نماید. با توسعه روزافزون این ابزارها، تغییر و تحول در عرصه آموزش و پژوهش نیز در حال پیشرفت است. بنابرای

ر سراسر دنیا به ترویج آموزش و یادگیری اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته است به گونه ای که انجمن ها، شبکه ها و نهادهای بسیاری د

و سازمان یونسکو  ICDEیادگیری الکترونیکی پرداخته اند. از جمله این نهادها می توان به انجمن بین المللی یادگیری الکترونیکی، انجمن 
ه ی اقدام به اعطای جایزه باشاره نمود. هر یک از این نهادها به منظور فرهنگ سازی، توسعه، ترویج و نوآوری در حوزه یادگیری الکترونیک

افراد، موسسات، محصوالت و خدمات این حوزه نموده اند. در ایران با وجود توسعه مؤسسات آموزش الکترونیکی، وب سایت ها و محتوای 
ت مجوز دریافالکترونیکی، آموزش از راه دور در بخش های مختلف کسب و کار، هنوز این حوزه نوپا بوده و فراگیر نشده است. با توجه به 

کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی توسط مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز فرصتی در اختیار این مجموعه قرار گرفته است تا گام های 
جدی تری در راستای اعتالی یادگیری الکترونیکی در جامعه بردارد. لذا مؤسسه در نظر دارد تا با برگزاری مراسم اعطای جایزه یادگیری 

ونیکی ضمن فرهنگ سازی و ظرفیت سازی، امکان تبادل تجربیات موفق میان افراد و مؤسسات فعال را فراهم نموده و با شناسایی الکتر
 مراکز فعال و معرفی آنان به جامعه مشوق حرکتی بیشتر در این عرصه باشد.

 اهداف جایزه
ه اهدا ری الکترونیکی یونسکو در ایران به برگزیدگان این حوزجایزه یادگیری الکترونیکی به صورت ساالنه توسط کرسی آموزش و یادگی

 می شود. هدف از اعطای جایزه به شرح زیر است:

 سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکیفرهنگ .7

 شناسایی و تشویق افراد و سازمان های مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکی .2

 یری الکترونیکی به جامعهمعرفی برگزیدگان حوزه یادگ .9

 جایزه اعطای دالیل
 پایدار توسعه به دستیابی جهت الکترونیکی یادگیری توسعه بر دنیا پیشرفته کشورهای تأکید و توجه .7

 حوزه این در نوآوری توسعه و ترویج جهت در المللی بین نهادهای توسط الکترونیکی یادگیری جایزه اعطای .2
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 ایران در الکترونیکی یادگیری نظام نوپابودن .9

 جامعه در الکترونیکی یادگیری اعتالی برای فرصتی الکترونیکی یادگیری کرسی شدن فعال .4

 

 مزایای شرکت در جایزه
  جایزه محور هر برگزیدگان به اعطای تندیس .7

  اعطای گواهی شرکت در جایزه توسط کرسی یونسکو .2

 ایشان خود توسط مراسم، بخشی از فراهم ساختن فرصت ارائه و معرفی شرکت کنندگان برتر در .9

  امکان ارائه دستاوردهای یادگیری الکترونیکی در نمایشگاه .4

 تسهیم تجارب برترین های یادگیری الکترونیکی از طریق سایت و شبکه های اجتماعی کرسی .7

 معرفی افراد، سازمان ها و دستاوردهای برگزیده به جامعه .6

 یری الکترونیکی شرکت کنندگان بر اساس شاخص های جایزهارائه گزارش بازخورد در مورد وضعیت یادگ .1

 ارکان برگزاری جایزه
 

 جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا

 نمونه هایی از مهم ترین جوایز یادگیری الکترونیکی در سطح دنیا به شرح زیر معرفی می گردند.

 اهداف محورها 
اولین سال 

 شروع
 سازمان کشور عنوان جایزه

 صنعت دانشگاه و

تعیین برترین فعالیت ها در 
حوزه یادگیری الکترونیکی، 
یادگیری موبایل و یادگیری 

 ترکیبی 

2111 
International 

E-Learning 
Award (IELA) 

 امریکا
انجمن بین المللی 
 یادگیری الکترونیکی
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 ها سازمان -   

 حوزه این به مستمر کمک -   
ایجاد تعالی در آموزش باز و از 

 راه دور
2177 Prize of 

Excellence 
 ICDE انجمن کانادا

 پروژه ها

جستجوی ابزارهای فناورانه 
نوین در زمینه یادگیری 
الکترونیکی یا استفاده از 
ابزارهای موجود به شیوه ای 

 نوآورانه

2177 E-Learning 
Award 

 امریکا

دانشگاه پنسیلوانیا و 
موسسه کیو اس استارز 
 )ری ایمجین اجوکیشن(

محصوالت و خدمات یادگیری 
 الکترونیکی

انجام پیمایش و نظرسنجی از 
مخاطبان برای تعیین برترین 
محصوالت و خدمات یادگیری 

 الکترونیکی

2116 

Best 
of                      
  E-learning! 

Awards 

 مجله یادگیری سازمانی امریکا

 یادگیری های فناوری پروژه برترین -  
 (غیرانتفاعی و تجاری بخش دو در)
 یادگیری محتوای طراحی در تعالی -  
 بخش تجاری و غیرانتفاعی( دو در)

 لموبای یادگیری از استفاده برترین -  

 های فناوری از استفاده برترین -  
 اجتماعی و همیارانه یادگیری

 یادگیری های فناوری نوآورترین -  

 یادگیری برای بازی برترین -  
 بهره ای سازی شبیه از استفاده برترین -  

 یادگیری برای مجازی محیط از مندی

برترین برنامه های یادگیری آنالین  -  
 و از راه دور

 بیترکی یادگیری از استفاده برترین -  

 یادگیری فرم پلت سازی پیاده -  

  

 انتخاب طراح یادگیری -
 توسعه دهنده یادگیری -
 تیم فناوری های یادگیری -
ان فناوری های سازم -

 یادگیری

2176 
Learning 

technologies 
awards 

 انگلیس

فناوری های یادگیری 
)توسط شرکت کلوزر 

 استیل مدیا(

برترین تجارب اساتید و مدارس 

 و تعلیم جهت فناوری از استفاده  در
 تربیت

ایجاد نوآوری در اموزش و 
یادگیری برای تمامی ذینفعان 

آموزش این حوزه اعم از وزارت 
و پرورش، مدارس و دانشگاه 
ها، اساتید و معلمان، محققان 

 و والدین

2117 E-Learning 
Awards 

 یوروپین اسکول نت بلژیک

 (طراحی مدیریت، رهبری،) فردی -  

 الکترونیکی، یادگیری) سازمانی -  
 (لموبای یادگیری و دیجیتالی یادگیری

تعالی در ابعاد مختلف یادگیری 
)برنامه های الکترونیکی 

درسی، پروژه ها، ابزارها، 
 استراتژی ها، تیم ها و افراد(

 و برترین بر تمرکز با 
 فناوری از استفاده نوآورترین

 ارتقای برای اطالعاتی های
 یادگیری

2172 
Global E-
Learning 
Awards 

 کنگره جهانی آموزش هند
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پروژه هایی که در موارد زیر برترین 
 بودند:

 نوآوری -
 پداگوژی -
 فناوری -
 کاربردی بودن -

شناسایی راه های نوآورانه 
 یا موجود فناوری  استفاده از

 ارتقای در نوین های فناوری
 یادگیری

2113 E-learning 
Award 

 فرانسه

سازمان سیستم های 
اطالعاتی دانشگاه 

 اروپایی

 

 جوایز یونسکو در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی

 حمد بن عیسی آل خلیفه برای استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات در آموزشجایزه شاه  -7

راد، ای است که توسط افهای شاخص و برجستهشود و هدف از آن تقدیر از فعالیتاین جایزه هرسال توسط یونسکو با همکاری دولت بحرین اجرا می
های اطالعاتی و ارتباطی برای گسترش یادگیری، و توانمندسازی ه خالقانه از فناوریهای دولتی و غیردولتی در زمینه استفادنهادها، سازمان

 شود.بزرگساالن از طریق آموزش الکترونیکی، انجام می

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/ict-in-education-prize/ 
 

 وری در توسعه حرفه ای اساتیدآجایزه ون هویی برای نو -4 

شود. هدف از این جایزه که در هر دوره به موضوع خاصی اختصاص این جایزه هر سال توسط یونسکو با همکاری جمهوری خلق چین برگزار می
ال گیرد. این جایزه هر سای است که توسط افراد و موسسات به منظور بهبود وضعیت آموزش صورت مینوآورانههای دارد، تشویق و تقدیر از فعالیت

 هزار دالر برای هر یک از برندگان است. 21گیرد و شامل تقدیرنامه و مبلغ به دو برنده تعلق می

http://www.unescobkk.org/education/apeid/wenhuiaward/2017/ 

 

 محورهای شرکت در جایزه

 جایزه فرد

 .افرادی که دارای تأثیرگذاری چشمگیری بر رشد و توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بوده اند

 زیرشاخص شاخص مؤلفه محور 

 فرد
یادگیری -یاددهی

 الکترونیکی

 آموزش یادگیری الکترونیکی
افرادی که در آموزش یادگیری الکترونیکی 

 در سطح جامعه تأثیرگذار بوده اند.

تعداد کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت برگزار  .7

 کرده در مورد یادگیری الکترونیکی

تدریس دروس رسمی مرتبط با حوزه یادگیری الکترونیکی  .2

 در دانشگاه های معتبر

محتواهای الکترونیکی تولید شده )فیلم یا کلیپ، تعداد  .9

 تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط و مقاله چاپ شده(

 تعداد سخنرانی های ارائه شده .4

 کسب جوایز و افتخارات از جشنواره های داخلی و خارجی .7

 تحصیل در دوره های یادگیری الکترونیکی .6

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/ict-in-education-prize/
http://www.unescobkk.org/education/apeid/wenhuiaward/2017/
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 رهبری نوآورانه
یادگیری افرادی که به عنوان مدیر ارشد 

سازمان بوده و در هدایت و مدیریت یادگیری 
 الکترونیکی در سازمان نوآوری داشته اند.

 دارای نقش مدیر ارشد یادگیری در سازمان .7

 وجود دانش و تخصص در حوزه یادگیری الکترونیکی .2

بکارگیری فناوری ها و سازوکارهای نوین برای توسعه  .9

 یادگیری الکترونیکی در سازمان

 نوآورانهیاددهی 
افرادی که در یاددهی و یادگیری نوآوری 

 داشته اند.

ارائه تلفیقی تأثیرگذار از پداگوژی و فناوری در آموزش  .7

 الکترونیکی

 ارائه محتوای نوآورانه برای یادگیری الکترونیکی .2

استفاده از فناوری های موجود به شیوه ای نوآورانه در  .9

 یادگیری الکترونیکی

 الکترونیکی استمرار در یاددهی
افرادی که به طور مستمر یا در مدتی طوالنی 
در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت های 

 تأثیرگذاری انجام داده اند.

 تعداد سال های فعالیت در حوزه یادگیری الکترونیکی .7

 مخاطبین
افرادی که تعداد زیادی از مخاطبین را در 

 یادگیری الکترونیکی درگیر نموده اند.

 تعداد مخاطبین یادگیری الکترونیکی .7

 یادگیری تیمی و تعامل دانشجو با استاد و سایر دانشجویان .2

 یادگیری و یاددهی الکترونیکی برای حل مسائل واقعی جامعه .9

طرح های پژوهشی و 
 کاربردی

 فعالیت های پژوهشی

اجرای پروژه های ملی/بین المللی در زمینه یادگیری  .7

 الکترونیکی

 تحقیقاتی در زمینه یادگیری الکترونیکیانجام طرح  .2

 تأسیس انجمن یا نهاد برای توسعه یادگیری الکترونیکی .9

 ترویج و اطالع رسانی
توسعه یاددهی و یادگیری 

 الکترونیکی

عضویت فعال در انجمن های تخصصی و نهادهای فعال در  .7

 حوزه یادگیری الکترونیکی

 المللی بین یا ملی کنفرانس برگزاری در همکاری .2

مشاوره و راهنمایی پایان نامه ها در زمینه یادگیری  .9

 الکترونیکی

آموزش و توسعه فرهنگ یادگیری الکترونیکی مستمر در  .4

 سازمان

آگاه سازی کارکنانو مدیران سازمان نسبت به روندهای نوین  .7

 الکترونیکی یادگیری
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 سازمان جایزه 

 الکترونیکی در فرایند توسعه به موفقیت های چشمگیری نائل شده اند. سازمان هایی که در نهادینه سازی سیستم یادگیری

 زیرشاخص شاخص مؤلفه محور 

 سازمان

یادگیری -یاددهی
 الکترونیکی

تدوین استراتژی یادگیری 

 الکترونیکی
سازمان هایی که برای توسعه یادگیری 

 الکترونیکی، استراتژی تدوین نموده اند.

)چشم انداز، مأموریت و تدوین برنامه های استراتژیک  .7
 اهداف( یادگیری الکترونیکی برای سازمان

 استراتژیک های برنامه تحقق میزان ارزیابی .2

وجود متولی یاددهی و یادگیری 

 الکترونیکی
سازمان هایی که یک دپارتمان یا نقش 

 برای یادگیری الکترونیکی تعیین نموده اند

 وجود مدیر ارشد یادگیری .7

 یادگیری الکترونیکیوجود دپارتمان  .2

 دانش و تخصص افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی .9

 گستردگی در سازمان
سازمان هایی که از سیستم یادگیری 
الکترونیکی به طور گسترده برای آموزش 

 کارکنان خود استفاده می کنند.

تعداد کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی برگزار شده  .7
 برای کارکنان و مدیران سازمانبه صورت الکترونیکی 

ایجاد تنوع در سبد خدمات آموزشی به کارکنان از طریق  .2
 سیستم یادگیری الکترونیکی

ایجاد تغییرات عمده در سازمان از طریق سیستم یادگیری  .9
 الکترونیکی

ارزیابی مستمر مدیران، همکاران و مشتریان در مورد میزان  .4
 اثربخشی خدمات یادگیری الکترونیکی

 ه مندی از فناوری های متنوع برای یادگیری الکترونیکیبهر .7

 تعداد سال های بهره مندی از حوزه یادگیری الکترونیکی .6

طرح های پژوهشی و 
 کاربردی

 تأثیر بر عملکرد سازمان
سازمان هایی که توسعه یادگیری 
الکترونیکی بر عملکردشان تأثیر عمده ای 

 داشته است.

 بر کاهش هزینهتأثیر یادگیری الکترونیکی  .7

 تأثیر یادگیری الکترونیکی بر بهبود عملکرد کارکنان .2

تأثیر یادگیری الکترونیکی بر نحوه تعامل با مشتریان و سایر  .9
 ذینفعان

 تأثیر یادگیری الکترونیکی بر کیفیت ارائه خدمات سازمان .4

 نهادسازی متناسب با نیاز سازمان .7 تأمین و تربیت نیروی انسانی 

 اطالع رسانیترویج و 

 اطالع رسانی در سازمان
سازمان هایی که یادگیری الکترونیکی را به 
طور گسترده در سازمان خود منتشر می 

 کنند.

آموزش و توسعه فرهنگ یادگیری الکترونیکی مستمر در  .7
 سازمان

آگاه سازی کارکنان و مدیران سازمان نسبت به روندهای  .2
 نوین یادگیری الکترونیکی

دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری وجود  .9
 الکترونیکی

  
 تأثیرگذار دستاورد جایزه

 اند. محصوالت، خدمات، فرایندها و مدل های کسب و کاری که تأثیرات چشمگیری بر یادگیری الکترونیکی در کشور داشته

 زیرشاخص شاخص مؤلفه محور

دستاورد 
 تأثیرگذار

یادگیری -یاددهی
 الکترونیکی

 کتاب یا مجله
کتابها یا مجالتی که در ترویج یادگیری 
 الکترونیکی در سطح ملی تأثیرگذار بوده اند.

 کتاب تألیف شده در زمینه یادگیری الکترونیکی . 7
 کتاب ترجمه شده در این حوزه . 2
 تعداد دفعات تجدید چاپ کتاب تألیف شده . 9
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 کیفیت محتوا . 4
 به فروش رفته تعداد کتاب های . 7
 تعداد مجالت منتشر شده در حوزه یادگیری الکترونیکی . 6

 ایمحتوای چندرسانه
محتواهایی که در مورد یادگیری الکترونیکی 
به صورت نوآورانه ای ارائه شده اند یا مطالب 

 نوینی ارائه نموده اند.

 انتخاب رسانه مناسب .7

 خودآموز بودن .2

 قابلیت خودارزیابی .9

 سبک یادگیری متقاضیمنطبق با  .4

 منطبق با زمینه فرهنگی اجتماعی .7

 متن ساده .6

استفاده از تصویر، جدول، نمودار، نقشه و شکل های  .1

 ساده

 تعاملی بودن .3

 استفاده از صوت و فیلم و پویانمایی کوتاه .3

 به روز بودن محتوا .71

مبتنی بودن بر تئوری ها و مدل های مطرح  .77

 یادگیری الکترونیکی

 یکپارچگی مطالب .72

 برنامه درسی
طرح درس ها برای یادگیری الکترونیکی که 
دارای نوآوری بوده و در دانشگاه های معتبر 

 تدریس شده باشند.

  

 برخورداری از سرفصل مشخص و یکپارچه .7

 تدریس در دانشگاه های معتبر .2

 ارزشیابی مثبت دانشجویان .9

 بهره مندی از ساز و کارهای متنوع در ارائه آموزش .4

 محتوابه روز بودن  .7

 داشتن منابع و مآخذ معتبر .6

 کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه های آموزشی یادگیری 
الکترونیکی در راستای رفع نیازهای بارز 

 جامعه

 تعداد کارگاه های برگزار کرده .7

 تعداد مخاطبین کارگاه .2

 نوآوری در حل مسائل سازمان یا جامعه .9

طرح های پژوهشی و 
 کاربردی

 مدل کسب و کار
نوآوری در مدل کسب و کار مؤسسات و 
نهادهایی که در حوزه یادگیری الکترونیکی 
فعالیت می نمایند و می توانند به عنوان 
الگویی برای سایر مؤسسات این حوزه مطرح 

 شوند.

 خلق ارزش جدید برای مخاطبان .7

 تأثیر بر هزینه .2

 تأثیر بر درآمد و سودآوری .9

 تأثیر بر نحوه ارتباط با مشتریان .4

 یر بر نحوه ارتباط با سایر ذینفعانتأث .7

 تأثیر بر رقابت با رقبا .6

 سامانه یادگیری الکترونیکی
، Advanced LMS مانند هایی سامانه 

TTS ،VC ،LCMS ،شبکه های اجتماعی ،
بازی، فیلم، واقعیت مجازی، برنامه های 
تلفن همراه، که در توسعه یادگیری 

 الکترونیکی مؤثر بوده اند.

 کاربران سامانهتعداد  .7

 سهولت کاربری .2

 سهولت دسترسی .9

 جذابیت ظاهری  .4

 امکان تعامل بین استاد و دانشجو .7

 امکان تسهیم مطالب توسط دانشجویان .6
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 امکان ارتباط آنالین .1

 ارزشیابی و بازخور کاربران .3

ترویج و اطالع 
 رسانی

 وب سایت
وب سایت هایی که در حوزه یادگیری 

اشته د الکترونیکی تأثیرگذاری چشمگیری
 اند.

 سئوی وب سایت .7

 آمار بازدید روزانه سایت .2

 کیفیت گرافیکی سایت .9

 کیفیت محتوای سایت .4

 ارتباط مطالب با حوزه یادگیری الکترونیکی .7

استفاده از کانال های چندگانه برای ارتباط با مخاطبان  .6

 در وب سایت

 

 فرایند ارزیابی جایزه

 

 

 

 
 
 

 تعداد شرکت کنندگان

 
 

 

 

 

 

 کنندگانتعداد شرکت 
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 شرکت کنندگان محور فردی

 

 شرکت کنندگان محور سازمانی

 
 

 شرکت کنندگان محور دستاورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشر دیجیتال تاک
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 نحوه اعالم نتایج سازمان های برتر

 

 

 
 

 شرح زیر است:نتایج ارزیابی ها برای سازمان های شرکت کننده، به ترتیب به شامل بخش سوم کتابچه گزارش 
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 ایرانسل ارتباطی خدمات شرکت .3-2-4

 اظهارنامه سازمان-بخش سوم

، با ثبت نام اولیه در سامانه جایزه ملی یادگیری الکترونیکی با نام سرکار خانم نرگس 21/6/7931شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در تاریخ 
 وارد فرایند جایزه گردید. یاری

اظهارنامه، نوع مالکیت این سازمان سهامی خاص بوده و حوزه اصلی فعالیت آن تلکام می باشد. بر اساس اطالعات تکمیل شده در فرم 
کارمند در سراسر کشور بوده و عالی ترین مقام آن جناب  2911تأسیس شده است و هم اکنون دارای حدود  7934این سازمان در سال 

 سال گذشته بهره برده است.  71الکترونیکی به طور گسترده طی دزفولی می باشد. این سازمان از یادگیری  قلمبر آقای علیرضا
 

 سازمان برای یادگیری الکترونیکی برنامه استراتژیک
 تا پیش سال هس از کشور و سازمان سطح در الکترونیکی یادگیری یتوسعه به مربوط اهداف راستای در ایرانسل سازمان استراتژیک برنامه

 CrossKnowledge موسسه از آموزشی دوره 711  ایرانسل یتوسعه و یادگیری تیم پیش سال سه که است بوده صورت این به کنون
 دیجیتال آموزش به مربوط هایطرح از حمایت منظور به همچنین. داد قرار آنها دسترس در و کرد خریداری شرکت کارکنان تمامی برای

 با لایرانس جامعه، در مختلف اقشار برای ایحرفه آموزش امکان آوریفراهم و کشور سطح در دیجیتال آموزشی محتوای تولیدکنندگان و
 نبهتری از یکی دانا حاضر حال در و نمود معرفی جامعه به خود جانبی محصوالت از یکی عنوان به را آن دانا، آموزش یشبکه از حمایت

 آوری راهمف مانند خاص شرایط در ایرانسل مختلف، اقشار برای آن از معمول هایاستفاده بر عالوه که باشدمی ایرانی یادگیری بسترهای
 یجیتالد یادگیری تخصصی تیم آن از پس سال یک. است نموده استفاده آن از  نیز زدهزلزله مناطق کودکان برای رایگان آموزش امکان

 آن در. شود دنبال استاندارد و کارآمد ای شیوه به سازمان سطح در دیجیتال آموزش تا گرفت شکل ایرانسل یتوسعه و یادگیری تیم دل در
. کرد برگزار فروش و تماس مراکز کارمندان برای مختلف شهرهای در وبینارهایی مذکور، یدوره 711 بر عالوه دیجیتال یادگیری تیم سال

 سازمان سطح در را social learning کانکتآی نام به داخلی اجتماعی شبکه اندازیراه  و اجتماعی های شبکه از استفاده با همچنین
 تخصصی آموزشی دوره 6111 از بیش خریداری به اقدام تیم این دیجیتال، یادگیری تخصصی تیم فعالیت دوم سال در. درآورد اجرا به

 دنیا LMS ترین ای حرفه از استفاده ساله یک قراردادی طی بعالوه. نمود شرکت کارکنان برای OpenSesame موسسه از دیجیتال

 برگزاری انگلیسی، های دوره دوبله و ترجمه فارسی، های دوره کردن اضافه.  شد فراهم ایرانسل کارکنان برای TalentLMS نام به

 بازاریابی متدهای از استفاده ، Blended learning ایرانسل، کارکنان برای دانا شبکه های دوره از از رایگان استفاده امکان ایجاد وبینار،

 ال،دیجیت محتوای منظم روزرسانیبه دیجیتال، آموزش یسامانه از کاربران استفاده سیستماتیک افزایش برای Gamification و

Mirco Learning، هایدوره و سازمانی ارتقای جهت سازیآماده به مربوط هایآموزش جدید، کارکنان به مربوط های آموزش  

leadership، تساخ برای ریزیبرنامه و سازمان برای دانش مدیریت مهم بسیار یپروژه اجرای ایرانسل، فروش مراکز آنالین آموزش 
 .استبوده مدت این در دیجیتال یادگیری راستای در ایرانسل استراتژیک یبرنامه از مهم هاییبخش کانکتآی اپلیکیشن

 هتوج با. هستند آنالین آموزش حال در شرکت خارجی کارمندان و ها فروشنده مشاوران، قراردادی، و دائمی کارمندان کلیه حاضر حال در

 %223  ،2171 سال در مشابه مدت با مقایسه در آگست ماه پایان تا 2173 سال ابتدای از ،TalentLMS پلتفرم از شده گرفته آمار به

 سال در این بر عالوه. ایمداشته سازمان کل در TalentLMS در شده گذرانده دوره تعداد در افزایش %7939 و آموزشی ساعت در افزایش
 اناد طریق از و آنالین صورت به را فروش مراکز. ایم داده قرار دسترس در رایگان صورت به کارکنان برای را دانا هایدوره تمام گذشته
 .(است آمده بخش این پیوست فایل در هابرنامه تحقق به مربوط نتایج از بخشی. )ایم داده آموزش

 

 راه اندازی سیستم های یادگیری الکترونیکی حاصل از تغییرات عمده 

 یادگیری فرهنگ تغییر 

 آموزش های هزینه در جویی صرفه 

 یادگیرندگان شبکه گسترش 

 کارشان با مرتبط آموزشی مطالب جدیدترین به کارکنان کل دسترسی 
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 شغلی چرخش و ارتقا استخدام، بدو های آموزش فرایند تسهیل 

 کارکنان عملکرد بهبود 

 یتوسعه Blended learning حضوری هایآموزش فرایند تسهیل و سازمان در 

 فروشندگان و کارکنان آنالین آموزش طریق از مشتریان به رسانیخدمت کیفی ارتقای 

 هاشهرستان کارکنان و فروشندگان ایحرفه آموزش سهولت 

 

 ارزیابی میزان اثربخشی خدمات یادگیری الکترونیکی
 وندش می تحلیل و ارائه شغلی موقعت و بخش تفکیک به ای دوره های گزارش در شده گذرانده دوره تعداد و آموزشی ساعت میزان . 

 آنها ارانهمک و افراد مستقیم مدیران از نظرسنجی طی ها آموخته اثربخشی میزان فصل، هر در برتر ی یادگیرنده انتخاب فرایند طی 
 . شود می واقع ارزیابی مورد دیجیتال فرایندی در

 نظرسنجی سیستم از استفاده NPS (رضایتمندی خالص ینمره )آموزشی یدوره هر پایان در 

 کارکنان زندگی و کار کیفیت بر دیجیتال آموزش تاثیر میزان سنجش راستای در سازمان کل از نظرسنجی 

 الکترونیکی یادگیری با مرتبط سازمانی و دوره های  های سمت
دیجیتال و متخصص یادگیری دیجیتال از جمله سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی در این سازمان می باشد.  یادگیری مدیر

 نفر از منابع انسانی مرتبط با این حوزه در اظهارنامه سازمان معرفی شدند. 1
شده است. در بخش سایر خدمات مرتبط با یادگیری  دوره آموزشی مرتبط با یادگیری الکترونیکی برای کارکنان این بخش برگزار 7

 سازمان معرفی شده است. کارکنان به دیجیتال یادگیری سیستم معرفی خدمت از جمله جلسات 6الکترونیکی 

 

 الکترونیکی یادگیری متنوع های فناوری از مندی بهره
فناوری های مختلفی در این شرکت برای آموزش و یادگیری الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می توان به 

TalentLMS   وOpensesame  وCrossKnowledge  وAnimaker  وNawmal  وBiteable   وArticulate  و دانا

 اشاره کرد. CEBو  Eliveو  TEDو  Confluenceو 

 

 ات یادگیری الکترونیکی اثر
 ساعت و دوره نوع دوره، تعداد به توجه با اتوماتیک صورت به که دارد را قابلیت این ایرانسل در استفاده مورد دیجیتال آموزش پلتفرم

 وریحض کالس برگزاری به مربوط های شیوه با مقایسه در را یادگیری های هزینه کاهش میزان کاربران، توسط شده گذرانده آموزشی
 توجه با عدد این و است دالر هزار 126,94 عدد لحظه این تا آموزش های هزینه کاهش میزان حساب، این با که کند؛می ارائه و محاسبه

 .است افزایش حال در همواره کاربران توسط سیستم این از استفاده یروزه هر افزایش به

 هک کاربرانی تعداد از شودمی ارائه آماری آنها، پیشرفت میزان و افراد توسط شده گذرانده های دوره به توجه با LMS از دیگری بخش در
 تیم همچنین.  باشدمی 7417 لحظه این تا ما سازمان برای رقم این که اند؛شده تبدیل باالتر قابلیت با افرادی به خودشان با مقایسه در

 نطبقم آموزشی هایبسته پلتفرم، در موجود آموزشی هایدوره میان از سازمان، کارکنان هدفمند وریبهره افزایش برای دیجیتال یادگیری
 با و سلایران سازمان در انگلیسی زبان اهمیت به توجه با بعالوه.   نمایدمی ارسال آنها برای ایدوره صورت به و تهیه را افراد تخصص با

 زبان آموزش به اقدام Global English بستر از استفاده با دیجیتال یادگیری تیم سازمان، در خارجی شرکای و همکاران حضور به توجه
 توجه با نیز اضرح حال در. گذاشت سازمان کارکنان انگلیسی زبان تقویت در گیریچشم تاثیر پروژه این که است نموده سازمان در انگلیسی

 است. شده فراهم آنها برای دانا شبکه در ای آر جی و آیلتس تافل، آزمون به مربوط هایدوره کارکنان، زبان سطح کلی ارتقا به

 مشتری یتجربه نام به سازمان عملکرد کلیدی هایحوزه از یکی با دارند مستقیم ارتباط دیجیتال یادگیری تیم هایKPI اینکه به توجه با

(Customer Experience)، یتجربه هبودب بر مستقیم تاثیر سازمان، کلی استراتژی به توجه با تیم این در ایدوره اهداف به دستیابی 
 ارزیابی یلسهج آخرین اساس بر دیجیتال یادگیری تیم اینکه به توجه با. گذاشت خواهد آنها با تعامل بهبود نتیجتا و ایرانسل مشتریان
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 است، گرفته( Extraordinary achievement) انتظار حد از باالتر اینمره دیجیتال یادگیری به مربوط هایKPI تمام در عملکرد،
 .است بوده  موفق مشتریان با تعامل ینحوه بهبود در خود سهم به که بود متصور توانمی

 و خدمات یارائه کیفیت در آنها باالی تاثیر و BI و داده تحلیل به مربوط های حوزه و فروش و بازاریابی موضوعات اهمیت به توجه با
 کارکنان برای خود آموزشی پلتفرم در را ها زمینه این در ایحرفه آموزشی یدوره 911 از بیش دیجیتال یادگیری تیم سازمان، محصوالت

 هااین بر عالوه. باشدمی جهانی استانداردهای اساس بر هادوره این تعداد افزایش و روزرسانی به حال در همواره و است آورده فراهم سازمان
 با دیجیتال یادگیری تیم همچنین. است کرده تولید یا و دوبله نیز فارسی زبان به ها زمینه این در دوره تعدادی مباحث، این اهمیت به نظر

 ورتص به آنها برای منظم شکل به را فرد یا تیم هر تخصص با مرتبط هایدوره سازمان در آموزشی نیازسنجی جامع یبرنامه به توجه
 .نمایدمی ارسال جداگانه

 توسعه و کارراهه تیم نمایندگان به را IDP فرم خود، آموزشی نیاز به توجه با ساله هر ایرانسل در هاتیم سایر مانند دیجیتال، یادگیری تیم
 و کرده شرکت شوند،می برگزار ایران خارج یا داخل در که کیفیت با آموزشی هایدوره در اساس این بر سال طول در و دهدمی ارائه

 انسلایر دیجیتال یادگیری تیم بعالوه. دهندمی افزایش دیجیتال آموزش جهانی استانداردهای به توجه با را خود تخصصی هایمهارت
 ضمن که است بوده تالش در همواره( رویدادها این حامی عنوان به حضور گاهی و) دیجیتال یادگیری مهم رویدادهای در شرکت با هموراه
 .گردد مطلع حوزه این اخبار و دستاوردها آخرین از کشور، در دیجیتال یادگیری موضوع از حمایت

 زمال های آموزش ای دوره صورت به ایرانسل سازمان در دیجیتال یادگیری تخصصی تیم شد، اشاره حدودی تا باال موارد در که همانطور
 اختیار در ار ایشان حرفه و شخصی زندگی در افراد عملکرد بهبود بر آنها تاثیر و دیجیتال یادگیری های سیستم از استفاده راستای در

 ازاریابیب مختلف های شیوه از دیجیتال یادگیری سیستم از کارکنان استفاده بردن باال جهت بعالوه و دهد می قرار مدیران و کارکنان

 سامانه در افراد توسط شده کسب های امتیاز شیوه این در که. است gamification طریق از آنها ترغیب آنها از یکی که کند می استفاده

 نهایت در و گیرد می قرار MTNSHINE  نام به سازمان داخلی قدردانی اتومات یسامانه در آنها امتیازات با ارتباط در دیجیتال یادگیری
 .کنند تبدیل خود دلخواه جوایز به سامانه آن در را امتیازاتشان توانند می افراد

 

 جلسه ممیزی
، با حضور مدیر منابع انسانی شرکت جناب آقای بهنام نجاری، مدرس فروش و 27/3/7931جلسه ممیزی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 

متخصص تیم تضمین کیفیت بخش فروش جناب اقای محمد عبدالرضا، مدیر یادگیری دیجیتال منابع انسانی جناب آقای شهاب قنبری، 
بع انسانی سرکار خانم ها نرگس یاری و طیبه محمدیان، مدیر سرمایه گذاری اجتماعی جناب آقای امین متخصصان یادگیری دیجیتال منا

سرتیپی، مدیر تیم تضمین کیفیت فروش جناب آقای سجاد اویسی، تحلیلگر سرمایه انسانی سرکار خانم فائزه نجفی، ارزیابان کرسی آموزش 
ضوانی و سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی و دبیر اجرایی جایزه ملی یادگیری و یاگیری الکترونیکی جناب اقای دکتر حمیدرضا ر

ساعت برگزار گردید. در این جلسه مدارک  2الکترونیکی سرکار خانم دکتر نرگس فرزانه، در دفتر شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به مدت 
ل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. از جمله برنامه استراتژیک سازمان و مستندات این سازمان که در اظهارنامه برای دبیرخانه جایزه ارسا

و استراتژی های مرتبط با یادگیری الکترونیکی و جدول زمانی تحقق استراتژی ها، بررسی سامانه ها و میزان مشارکت کارکنان در دوره 

 آموزشی و سایر سیستم ها مورد بررسی تفصیلی قرار گرفتند. یدوره هر پایان در( رضایتمندی خالص ینمره) NPS نظرسنجی سیستمها، 

 

 نقاط قوت سازمان
 برای همکاری با سازمان های بین المللی در استفاده از فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی تالش 
 ربخش در این های عملیاتی اث ایجاد یکپارچگی میان استراتژی های سطح سازمانی و حوزه یادگیری الکترونیکی و تبدیل آنها به برنامه

 حوزه
 برقراری ارتباط اثربخش بین گذراندن دوره ها در بستر الکترونیکی با ارزیابی عملکرد سازمان 
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 ی شرکت کنندهنقاط قوت سازمان ها
 ایجاد ارتباط مناسب بین نتایج توسعه آموزش های الکترونیکی و سیستم امور کارکنان 

 یادگیری الکترونیکی و پرورش نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در این حوزه بهره مندی از فناوری های متنوع 

 مدیریت یکپارچه اجزا و فرایندهای آموزش در بستر یادگیری الکترونیکی 

 همکاری با سازمان های بین المللی در استفاده از فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی 

 ح سازمانی و حوزه یادگیری الکترونیکی و تبدیل آنها به برنامه های عملیاتی اثربخش در این ایجاد یکپارچگی میان استراتژی های سط
 حوزه

 برقراری ارتباط اثربخش بین گذراندن دوره ها در بستر الکترونیکی با ارزیابی عملکرد سازمان 
 تعریف واحد یا تیم هایی در ساختار سازمانی برای یادگیری الکترونیکی 

  توانمندی سازمان در برگزاری حجم باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 انجام تحقیق و توسعه در زمینه یادگیری الکترونیکی 

 برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت به هم پیوسته در بستر یادگیری الکترونیکی 

 مدل یادگیری الکترونیکی و استفاده از آنها،برای شناسایی سازمانهای توانمند در هر یک از اجزای  تالش 

 استفاده از نسل های جدید تولید محتوا 

 

 وضعیت سازمان در هر شاخص 
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب شده  71را از  3شرکت ایرانسل در معیار برنامه استراتژیک سازمان برای یادگیری الکترونیکی امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که عملکرد سازمان باالتر از میانگین  6,16بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3در این شاخص 

 بوده است و باالترین امتیاز در این حوزه را دارد.
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز  71را از  3شرکت ایرانسل در معیار میزان تحقق برنامه استراتژیک یادگیری الکترونیکی سازمان، امتیاز 
می باشد. امتیاز سازمان باالتر از سایر سازمان های شرکت  6بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3کسب شده در این شاخص 

 کننده بوده است.

 

 

نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب  71را از  1شرکت ایرانسل در معیار تغییرات عمده سازمان در نتیجه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که در این شاخص، سازمان  4,3بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  1,7شده در این شاخص 

 اختالف اندکی با باالترین امتیاز دارد.
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را کسب نموده است. باالترین امتیاز کسب  7ری الکترونیکی، امتیاز شرکت ایرانسل در معیار ارزیابی مستمر ذینفعان در مورد اثربخشی یادگی
می باشد. نمودار نشان می دهد که در این بعد سازمان عملکرد  4,31بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3شده در این شاخص 

 مناسبی نداشته است و نیاز به بهبود در این حوزه ضرورت دارد. 

 

 3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این معیار  1ر معیار سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی، امتیاز شرکت ایرانسل د
 بوده است. امتیاز سازمان در این معیار اختالف اندکی از باالترین امتیاز دارد. 4,31بوده و میانگین 
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و میانگین  3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این شاخص  3شرکت ایرانسل در معیار منابع انسانی حوزه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
 بوده است. در این معیار امتیاز سازمان باالتر از سایر سازمان ها بوده است.  7سازمان ها 

 

را کسب نموده اند. باالترین امتیاز کسب  1ای یادگیری الکترونیکی برای کارکنان، امتیاز شرکت ایرانسل در معیار سوابق برگزاری دوره ه
 بوده است. نمودار نشان می دهد که نیاز به بهبود در این زمینه وجود دارد. 4,62بوده و میانگین سازمان ها،  71شده در این زمینه 
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را کسب نموده است. باالترین  4در زمینه یادگیری الکترونیکی برای کارکنان امتیاز  شرکت ایرانسل در معیار سایر خدمات آموزشی ارائه شده
بوده است. نمودار نشان می دهد که سازمان هایی وجود دارند که در این زمینه  9,917بوده و میزان میانگین  71امتیاز در این شاخص 

ی باالتر از میانگین کسب نموده است اما انتظار می رود در این حوزه فعالیت عملکرد مناسبی داشته اند. هر چند سازمان در این معیار نمره ا
 بیشتری صورت گیرد.

 

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این شاخص  3شرکت ایرانسل در معیار بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی امتیاز 
 در این شاخص نیز امتیاز سازمان باالتر از سایر سازمان ها بوده است.بوده است.  9,17بوده و مقدار میانگین  3
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را کسب نموده است. باالترین  4شرکت ایرانسل در معیار تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در حوزه یادگیری الکترونیکی امتیاز 
می دهد که در این شاخص سطح سازمان های شرکت کننده چندان بوده است. نمودار نشان  9,49بوده و میانگین  1امتیاز در این شاخص 

 رضایت بخش نبوده است و این بخش نیاز به توجه دارد. 

 

 

را کسب نموده است. این در حالی  3شرکت ایرانسل در معیار وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیکی نمره 
 بوده است. عملکرد سازمان در این حوزه قابل توجه بوده است. 2,39بوده و میانگین  3شاخص است که باالترین امتیاز در این 

 نتایج نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
بر اساس اظهارنامه های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان و جلسات ممیزی و بر طبق جمع بندی ارزیابان محترم کرسی آموزش و 

در دو سطح از شرکت کنندگان هر محور تقدیر به عمل آمد. سطح اول افراد، سازمان ها و دستاوردهای برتر بودند یادگیری الکترونیکی، 
که تندیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به آنان اعطا شد و سطح دوم تقدیر از تمامی شرکت کنندگان بود. به این ترتیب نتایج در هر 

 محور به شرح زیر اعالم گردید:

 

 ر فردیمحو
 نفر شرکت کردند که از دیدگاه ممیزان، هیچ یک امتیاز الزم جهت دریافت تندیس را کسب ننمودند. 71در این محور، 
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 محور سازمانی 
سازمان شرکت کردند که از میان آنها یک سازمان در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش است، به عنوان  3در این محور، 

 بود. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیرازسازمان برتر انتخاب شد. این سازمان، 

ان سازمان های برتر معرفی شده و تندیس جایزه را دریافت در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش نیست، سه سازمان به عنو
 نمودند. این سازمان ها عبارت بودند از:

 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 

  شرکت بیمه کوثر 

 سازمان امور مالیاتی 
 

 محور دستاورد تأثیرگذار
 مورد توجه ارزیابان قرار گرفت:سازمان دستاورد خود را مطرح نمودند که از میان آنها دو دستاورد،  7در این محور، 

 ( سامانه مدیریت یادگیریLMS)( دانشگاه علوم پزشکی مجازی )نوید 

 .سامانه ارزشیابی هوشمند پیشرفت تحصیلی منتا که توسط شرکت ایده پردازان دانش عصر نو معرفی گردید 

 روندهای یادگیری الکترونیکی در دنیا 
 انسان وانتمی است! چطور زمان طول در تغییر و گسترش حال در نمایی بصورت بود! فناوریبزودی شاهد حاکمیت نسل دیجیتال خواهیم 

 وبخ انرژی منبع یک و کالن اقتصاد یک عنوان به نفت از کرد؟ همانطوریکه غالب فناوری جانبه همه نمایی تغییرات با مواجهه در را
 به برگشت برای شانسی هرگز کنید توجه .نماییم حفاظت است جدید نفت که هم داده از باید نمودیم، حفاظت آن از و ایمکرده استفاده

 در را فناوری اخالق و کنیم استفاده درست آن از باید! بگذاریم کنار را همراه گوشی توانیم نمی! نداریم فناوری از استفاده عدم و عقب
تواند بهتر از گذشته تحوالت حاصل از تاثیر فناوری را بپذیرد، انسان در مسیر تغییر سریع قرار گرفته و حاال می .دهیم گسترش خودمان

 بین و بدبین نباشیم و از آن نترسیم و به آن مسلط شویم!خود را برای زندگی جدید آماده کند، لذا باید به آن خوش
، برای بهره مندی سازمان ها معرفی می گردند. این فناوری ها در نخستین 2173سال  روند برتر یادگیری الکترونیکی در 3در این بخش 

 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی ارائه گردید.
 

 یادگیری انطباقی-7
و سفارشی کردن آن برای شرکت ها، ادارات و یا مشاغل  ای است که از یک ماژول یادگیری از یک کتابخانه موجود،یادگیری انطباقی نتیجه

عیین شود ها تگیرند تا سطح آنمورد یک ارزیابی اولیه قرار می ها در ابتدای کار،اغلب دانش پذیر. شودگرفته می مختلف در آن شرکت ها،
 در ذیرپدانش که کند تمرکز نقاطی روی تا شودمی سازی شخصی او برای ماژول هایی نیاز دارند. سپسو مشخص شود که به چه آموزش

 ردی،ف و متمرکز تجربه یک ارائه با و دهدمی پاسخ پذیردانش خاص هاینیاز به همچنین شده سازیشخصی است. آموزش ضعیف ها آن
 .کرد خواهد پیشرفت الکترونیکی یادگیری بازار در سرعت به انطباقی کند. یادگیریمی را استفاده بهترین برخط آموزش زمان از

 

 یادگیری خرد-4
این است که یادگیری خرد  مفهوم زیربنایی .است 2173برای سال  های آموزش و یادگیری الکترونیکیروند برترین از یکی یادگیری خرد،

 تقسیم این و کندمی تقسیم ترکوچک های قسمت به را اطالعات الکترونیکی آموزش نوع میزان تمرکز و توجه انسان محدود است. این
 را روریض اطالعات خرد، یادگیری در .باشد شده گرفته یاد مباحث حفظ و پذیر دانش شدن درگیر میزان افزایش به منجر تواندمی بندی

 ها، نتمری یا اسالیدها آموزشی، تصاویر آموزشی، فیلم قالب در کمتر بسیار یا ای ثانیه 721 تا 31 جلسات به شوند، منتقل است الزم که
 با آنها اشتند فاصله و کوتاه هایبخش در اطالعات ارائه .کنندمی تقسیم فوری فیدبکی با هایی آزمون سپس و ها اینفوگرافی های، بازی

 ویژه هدف با و هدفمند آموزشی ماژول یک برای و کند،می کمک هاآن ذهن در اطالعات حفظ و هایادگیرنده شدن درگیر به هاآزمون
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 ای مشتری خدمات اطالعات، فناوری مثل هاییزمینه جمله از مداوم آموزش به نیاز که هاییشغل با همچنین روش این .باشدمی مناسب
 .است اجرا قابل دستگاهی هر روی که است این آن مهم های مزیت از یکی .کندمی کار خوبی به دارند، فروش

 

 هوش مصنوعی و دستیار یادگیرنده-9
 از ییک .شد خواهد تبدیل آموزش صنعت از مهمی بخش به دور چندان نه ایآینده در مصنوعی هوش متخصصان، بینیپیش اساس بر

 مربیان ،AI از استفاده با .است مصنوعی هوش از استفاده شود، استفاده سفارشی و سازگار یادگیری ایجاد برای تواندمی که هاییروش
چت  .مایندن بینی پیش درک، این بر مبتنی محتوایی توصیه با را هاآن آموزشی نیازهای و کنند درک را پذیراندانش رفتارهای توانندمی

 آی در Siri .ستا اجتماعی هایشبکه و اینترنت در ویژه به مشتریان، با گفتگو سازی شبیه برای شده طراحی کامپیوتری برنامه بات، یک
 ندفرای در هم مصنوعی هوش از توانند می ها سازمان .هستند هوشمند اندرکاران دست دنبال به حاضر حال در مردم که دهدمی نشان فون

 است ادگیرندهی رفتار بینی پیش به قادر مصنوعی فراگیران هوش برای یادگیری سازی شخصی در هم و نمایند استفاده یادگیری-یاددهی
 کاربردهای 2127 سال تا که دهدمی نشان  ESchool Newsاخیر  هایبینیپیش .کند می کمک شخصی یادگیری به طریق این به و

 سال دو فقط نداریم؛ چندانی فاصله 2127 سال تا که دانیدمی و بود، خواهد همراه رشد درصد 41٫7 با آموزش، حوزه در مصنوعی هوش
 مصرف نوعیمص هوش فناوری به توجه با توانندمی چت بات ها یا و صوتی هوشمند سیستمهای چطور بگوییم که است زود خیلی اما .دیگر
 !کنند حمایت را آموزشی سیستم در و کار و کسب در کننده

 

 بازی سازی و یادگیری مبتنی بر بازی-1

 آموزش حوزه در جدید رویکرد یک بازی پذیران،دانش و مربیان برای .است یادگیری و آموزش حوزه در توجه جلب برای مؤثری عامل بازی
بازی آموزشی قابلیت آن را دارد که یک مسئله و یا تکلیف یادگیرنده را مرحله به مرحله و با عبور از مراحل و موانع  .است یادگیری و

ل مسئله به ادامه ح گیری حل نماید و باعث تشویق یادگیرندهمختلف، گرفتن امتیاز و از دست دادن آن و خالصه همراه با تفکر و نتیجه
دنبال سرمایه گذاری در یادگیری مبتنی بر بازی جهت توانمندسازی و جلب مشارکت بهتر یادگیرندگان هستند. بعدی شود. سازمان ها نیز ب

 بازی سازی نرخ حفظ کارکنان را بهبود داده و توانایی آنان برای انجام آنچه از این طریق فراگرفته اند را افزایش داده است.

 

 ترکیبیواقعیت مجازی/واقعیت افزوده و واقعیت -4
 زیادی طرفداران الکترونیکی آموزش در که باشندمی جدیدی هایفناوری ،AR شده، تکمیل یا افزوده واقعیت و ،VR مجازی، واقعیت

 در توانمی بیشتر AR از .است کرده تبدیل واقعیت به مجازی حالت از را آنها محتوای هوشمند، هایگوشی گسترش با همراه و دارند
 کالس یک در مثال عنوان به .کرد استفاده درک قابل صورت به مختلف اشکال دادن نشان برای هاموزه و ها مغازه آموزشی، فضاهای
 اخیر های پیشرفت .کرد سازی شبیه را آن توانمی راحتی به AR از استفاده با اما ندارد وجود نزدیک از هواپیما یک دیدن امکان آموزشی،

 هایتمسیس دسترس در مناسب قیمت با و کنندمی نزدیک حقیقی محتوای به را مجازی محتوای بزودی فناوری دو این که دهدمی نشان
 نمونه از یکی .آوردمی پدید کاربر حقیقی دید در را مجازی محتوای که است حالتی تکنولوژی، این .گرفت خواهند قرار مردم و آموزشی

 .کندیم اضافه دهدمی نشان شما دوربین که محیطی به را تصاویری و شده اجرا گوشی دوربین توسط که است هاییبرنامه ،ARهای 
VR نیاید به را او و کرده مسدود کامل طور به را کاربر دید فضای که است حالتی تکنولوژی این. باشدمی مجازی حقیقت معنای به 

 واقعیت .رویدمی مجازی دنیای داخل به شما VR در آورد،می شما دنیای به را مجازی محتوای که  ARخالف بر واقع در. بردمی مجازی
 تکنولوژی یا ابزار یک با کارمندی اگر مثال، عنوان به .است مناسب دارند، نیاز محل یک مورد در اطالعاتی به که کسانی برای ،AR افزوده،
 به و هدبد او به را اطالعاتی جدید، ابزار یا شرایط آن مورد در فورا تواندمی افزوده واقعیت قابلیت به مجهز برنامه یک شود، مواجه جدیدی

 خطر به ونبد که کند کمک جراح یا خلبان یک به تواندمی مجازی واقعیت اپلیکیشن یک .دهد آموزش او به واقعی محیط در ترتیب این
 مهارت و ندکن تمرین بتوانند تجربه بی افراد دست در حساس و گران تجهیزات دادن قرار ریسک به نیاز بدون یا انسان یک جان انداختن

 واقعیت نزدیک، آینده در .شود می استفاده فیلم و بازی برای بیشتر و دارد وجود حاضر حال در مجازی واقعیت .دهند بهبود را خود های
 کاهش با. آورد خواهند بوجود کار و کسب فضای در انگیزی هیجان جدید های فرصت واقعیت دو این ترکیب و افزوده واقعیت با مجازی
 .شودمی ارزانتر فناوری این از کنندگان مصرف برای AR و VR ها،هدست و پوشیدنی هایعینک قیمت
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 یادگیری مبتنی بر ویدئو-1
 ایگسترده ورتبص که است تعاملی یادگیری افزایش جهت در آموزشی ابزارهای از دیگر یکی زنده غیر یا زنده بصورت ویدیو انتشار و ضبط

 عاملت در تعاملی ویدئوهای کنار در زنده صورت به مربی یک که شودمی انجام زمانی روش این از مندیبهره بهترین .شودمی استفاد آن از
 و آموزش حوزه در مصنوعی هوش و مجازی حقیقت ابزارهای که نزدیک آینده در .باشد داشته حضور آنالین محیط در آموزان دانش با

 ورحض درکالس مجازی و برخط بصورت مربی تا شودمی سبب و داشت خواهد وجود همچنان ویدیویی فناوری کرد، خواهند ورود یادگیری
 آسانتری یدسترس و حمل قابلیت است، ارزان آن توزیع و تولید که حال عین در که چرا است، جذابی بسیار گزینه پادکست .باشد داشته
  .دهد می ارائه است، معمول بسیار که ویدیو بر مبتنی آموزش به نسبت

 

 یادگیری اجتماعی-1
 .کندیم تشویق اجتماعی و مشترک فعالیت و گروهی تجربه یک به را پذیراندانش که است، جمعی آموزش از نوعی اجتماعی یادگیری

 می اجازه هاباکس چت این. باشد الکترونیکی آموزش سیستم از بخشی تواندمی که چت، های جعبه از عبارتند اجتماعی ابزارهای از برخی
 به که فاوتت این با هستند، هاباکسچت مشابه نیز هابپردازند. انجمن بحث به باهم واقعی زمان در بتوانند دوره هایکننده شرکت تا دهند
 اهداف برای هک ایمیل سیستم یک .شوند می استفاده ترعمیق البته و طوالنی تعامالت برای و شوندمی نظارت رهبر یک توسط مداوم طور

 با ایمیل طریق هب نکنند، شرکت کالس در فعاالنه پذیراندانش که گرددمی استفاده زمانی شود،می نامیده اینترامیل شود، استفاده آموزشی
 رفتهگ کار به کنندگان شرکت بین ارتباط بهبود برای توانندمی هاروش این تمام .کندمی مطالب درگیر را هاآن و کندمی برقرار ارتباط هاآن

 اطالعات ذاریگ اشتراک به اجتماعی یادگیری .باشند داشته تکالیف در بالقوه همکاری و مواد مورد در بحث برای راه چندین بتوانند تا شوند
 ها،وبالگ دربرگیرنده هاییروش چنین .است کامپیوتر بر مبتنی های روش و تعاملی های بحث طریق از همساالن میان در دانش و

 رییادگی .باشدمی اجتماعی های رسانه کاربردی هایبرنامه سایر و ویدئویی هایچت ها،ویکی گروهی، بحث هایتخته فوری، هایپیام
 مشاهده با مردم که است این اجتماعی یادگیری دیدگاه نظریه دارد.( بندورا)اجتماعی  یادگیری و فعال یادگیری نظریه دو در ریشه اجتماعی
 مشترک محیط در را ها ایده تا کندمی کمک یادگیرندگان به ها یادداشت گذاریاشتراک چت، هایخانه ها،انجمن .گیرند می یاد دیگران

 یافت، واهدخ ادامه  بیشتری سرعت با آینده در اجتماعی یادگیری سازی پیاده .دهند گسترش را اجتماعی یادگیری و بگذارند اشتراک به
 می بهبود رییادگی و آموزش کیفیت شود، می گذاشته اشتراک به که زمانی یا شود می توزیع یادگیری همساالن، میان در که هنگامی زیرا
 که تماعی،اج یادگیری هایسیستم سازیپیاده به مایل نیز بانکی و تجاری هایبنگاه و سازمانها آموزشی، مدرن هایسازمان بر عالوه .یابد
 درک خوب را اجتماعی یادگیری باید موفق جامعه به رسیدن برای .باشند می اند، شده ایجاد مشترک کاری فضای یک برای خاص طور به

 .کرد

 

 انتخاب محتوی-8

 که افرادی یا خدمات(. کلکسیون)است عالقه مورد حوزه یک یا تخصصی موضوع یک با مرتبط اطالعات گردآوری روش محتوی انتخاب
 و موقع به اطالعات گذاشتن اختیار در برای مناسبی روش محتوی انتخاب .شوند می نامیده ها کننده انتخاب گیرند، بکارمی را روش این
 عنوان به محتوی انتخاب شیوه از که کرد خواهند رشد ای اندازه به یادگیری مدیریت های سیستم .است یادگیرنده به نیاز مورد زمان در

 .کرد خواهند استفاده فراگیران، برای واقعی تجارب کردن فراهم دانش، گذاری اشتراک به برای مهمی روش
 

 اخبار
انتشار خبر انتخاب شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به عنوان یکی از سازمان های برتر در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در 

 شبکه های اجتماعی کرسی

https://t.me/ucet_ir/269 

انتشار خبر انتخاب شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به عنوان یکی از سازمان های برتر در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در وب 
 سایت این سازمان

https://goo.gl/3YX98f 
 

https://t.me/ucet_ir/263
https://goo.gl/3YX98f
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 ریتصاو
 

 
 

  47/8/7931تصاویر جلسه ممیزی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 
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 تندیس و لوح تقدیر شرکت ایرانسل
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 تصویر بیان تجربیات شرکت ایرانسل توسط جناب آقای بهنام نجاری مدیر محترم منابع انسانی

 

 

 



 111 ■ یاخبار و جمع بند

 

 

 تصاویر دریافت تندیس و لوح تقدیر شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل توسط مدیر محترم منابع انسانی 

 

 عکس دسته جمعی در انتهای سمینار آموزشی نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

 
 

 شرکت بیمه کوثر .3-2-5

 اظهارنامه سازمان-بخش سوم
 اولیه در سامانه جایزه ملی یادگیری الکترونیکی با نام سرکار خانم زینب حمیدی فر، با ثبت نام 17/13/7931شرکت بیمه کوثر در تاریخ 

 وارد فرایند جایزه گردید.
بر اساس اطالعات تکمیل شده در فرم اظهارنامه، نوع مالکیت این سازمان سهامی عام بوده و حوزه اصلی فعالیت آن بیمه می باشد. این 

کارمند در سراسر  111تأسیس شده و هم اکنون دارای  7933ت می نماید. شرکت بیمه کوثر در سال سازمان همچنین در زمینه فروش فعالی
 فیروزآبادی می باشد. این سازمان از یادگیری الکترونیکی به طور گسترده مشعلچی مجید کشور بوده و عالی ترین مقام آن جناب آقای دکتر

 طی شش ماه گذشته بهره برده است. 
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 ایه ساخت زیر مجازی، ایجاد آموزشی های سیستم اندازی ساعت آموزش الکترونیکی انجام شده است. راه نفر 71733 در طول این مدت
آموزشی از جمله برنامه های استراتژیک سازمان برای  های دوره بخشی اثر سنجش و نظرسنجی فرایندهای ساماندهی جهت الکترونیکی

آموزشی در این مدت محقق شده است  استراتژیک های برنامه از درصد 31 اظهارنامه سازمان بیش ازیادگیری الکترونیکی بوده است. طبق 
و نسبت به سال گذشته، دوره های مجازی آنالین و آفالین بیشتر برگزار می گردد. یادگیری الکترونیکی در شرکت بیمه کوثر در بخش 

 و نظارت راهبردی است، انجام می شود.مدیریت آموزش و پژوهش که زیر نظر معاونت برنامه ریزی 

 از جمله تغییرات عمده ای که در سازمان با بهره مندی از یادگیری الکترونیکی حاصل شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 آموزشی های فرایند در یکپارچگی ایجاد 
 آموزشی خدمات و استمرار سازی بهینه 
 شده  تمام های هزینه کاهش 
 یادگیری سطح و ارتقا کارکنان مشارکت افزایش 
 فروش میزان افزایش و خدمات ارایه کیفیت در اثرگذاری 

 سیستم جامع آموزش منابع انسانی در این شرکت، جام نام دارد که بر بستر اینترنت و اینترانت قرار دارد. همچنین از طریق تلفن همراه می
نیازسنجی آموزش طی جلسه با مدیران و تعیین دوره، طراحی و برنامه ریزی به صورت توان به این سیستم دسترسی داشت. در این شرکت 

 از سیستمی کامالً صورت سیستمی انجام می شود. ارزیابی اثربخشی دوره های الکترونیکی بر اساس مدل کرک پاتریک در سه سطح و به
 آموزشی انجام می شود. افزار نرم طریق

 جلسه ممیزی
، با حضور مدیر آموزش و پژوهش سرکار خانم زینب حمیدی فر، مدیر سیستم ها و 17/13/7931جلسه ممیزی شرکت بیمه کوثر در تاریخ 

روش ها جناب آقای مسعود طاهری، کارشناس آموزش و پژوهش جناب آقای میالد کرمی و ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی 
ساعت  2ضوانی و سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی و دبیر اجرایی جایزه سرکار خانم دکتر فرزانه، به مدت جناب آقای دکتر حمیدرضا ر

 برگزار شد. در این جلسه مدارک و مستندات این سازمان که در اظهارنامه برای دبیرخانه جایزه ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. 

 مستندات بررسی شده
 ستراتژیک سازمان و استراتژی یادگیری الکترونیکیبررسی برنامه ا .7

 گزارش ارزیابی سطح واکنش دوره های آنالین .2

 گزارش ارزیابی سطح واکنش دوره های حضوری .9

 ی با معیار هزینه، میزان حضور کارکنان و ارزیابی عملکرد آموزشیو حضور نیآنال -دوره آموزش درمان سهیگزارش مقا .4

 نقاط قوت سازمان
  یکپارچه اجزا و فرایندهای آموزش در بستر یادگیری الکترونیکیمدیریت 

  توانمندی سازمان در برگزاری حجم باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 ی شرکت کنندهنقاط قوت سازمان ها
 ایجاد ارتباط مناسب بین نتایج توسعه آموزش های الکترونیکی و سیستم امور کارکنان 

 از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی و پرورش نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در این حوزه بهره مندی 

 مدیریت یکپارچه اجزا و فرایندهای آموزش در بستر یادگیری الکترونیکی 

 همکاری با سازمان های بین المللی در استفاده از فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی 

  میان استراتژی های سطح سازمانی و حوزه یادگیری الکترونیکی و تبدیل آنها به برنامه های عملیاتی اثربخش در این ایجاد یکپارچگی
 حوزه

 برقراری ارتباط اثربخش بین گذراندن دوره ها در بستر الکترونیکی با ارزیابی عملکرد سازمان 
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 نیکیتعریف واحد یا تیم هایی در ساختار سازمانی برای یادگیری الکترو 

  توانمندی سازمان در برگزاری حجم باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 انجام تحقیق و توسعه در زمینه یادگیری الکترونیکی 

 برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت به هم پیوسته در بستر یادگیری الکترونیکی 

 جزای مدل یادگیری الکترونیکی و استفاده از آنها،برای شناسایی سازمانهای توانمند در هر یک از ا تالش 

 استفاده از نسل های جدید تولید محتوا 

 وضعیت سازمان در هر شاخص 
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب  71را از  1,7شرکت بیمه کوثر، در معیار برنامه استراتژیک سازمان برای یادگیری الکترونیکی امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که عملکرد سازمان باالتر از  6,16بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3شاخص شده در این 

 میانگین بوده است و فاصله اندکی با باالترین امتیاز در این حوزه دارد اما قابلیت بهبود در این حوزه وجود دارد.

 

نمره کسب نمود. باالترین امتیاز  71را از  1,7ه استراتژیک یادگیری الکترونیکی سازمان، امتیاز شرکت بیمه کوثر در معیار میزان تحقق برنام
می باشد. هر چند امتیاز سازمان باالتر از میانگین بوده است  6بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3کسب شده در این شاخص 

 دارد.اما قابلیت بهبود عملکرد در این حوزه نیز وجود 

7.5

9 9

6.06

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

برنامه استراتژیک سازمان برای یادگیری الکترونیکی

امتیاز سازمان در هر یک از شاخص های ارزیابی و مقایسه با برترین ها

نمره10امتیاز سازمان از  باالترین امتیاز در این شاخص امتیاز برترین سازمان میانگین
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب  71را از  6شرکت بیمه کوثر در معیار تغییرات عمده سازمان در نتیجه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که در این شاخص، بهتر از  4,3بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  1,7شده در این شاخص 

 وده اما با با باالترین امتیاز فاصله دارد. میانگین عمل نم

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز  3شرکت بیمه کوثر در معیار ارزیابی مستمر ذینفعان در مورد اثربخشی یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
ن می دهد که در این بعد سازمان می باشد. نمودار نشا 4,31بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3کسب شده در این شاخص 

 بهترین عملکرد را داشته است.
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را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این معیار  37شرکت بیمه کوثر در معیار سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
 تیاز بوده است.بوده است. امتیاز سازمان در این معیار باالترین ام 4,31بوده و میانگین  3

 

و میانگین  3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این شاخص  6شرکت بیمه کوثر در معیار منابع انسانی حوزه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
 ف دارد. بوده است. در این معیار امتیاز سازمان بیش از میانگین بوده است اما با برترین سازمان در این حوزه اختال 7سازمان ها 

 

8 8

7

4.87

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی

امتیاز سازمان در هر یک از شاخص های ارزیابی و مقایسه با برترین ها

نمره10امتیاز سازمان از  باالترین امتیاز در این شاخص امتیاز برترین سازمان میانگین

6

8 8

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

منابع انسانی در حوزه یادگیری الکترونیکی

اامتیاز سازمان در هر یک از شاخص های ارزیابی و مقایسه با برترین ه

نمره10امتیاز سازمان از  باالترین امتیاز در این شاخص امتیاز برترین سازمان میانگین

7

10

7

4.62

0

2

4

6

8

10

12

سوابق برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی برای کارکنان

امتیاز سازمان در هر یک از شاخص های ارزیابی و مقایسه با برترین ها

نمره10امتیاز سازمان از  باالترین امتیاز در این شاخص امتیاز برترین سازمان میانگین



 111 ■ یاخبار و جمع بند

 

را کسب نموده اند. باالترین امتیاز کسب  1شرکت بیمه کوثر در معیار سوابق برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی برای کارکنان، امتیاز 
ادگیری بوده است. نمودار نشان می دهد که نیاز به برگزاری دوره ها در زمینه ی 4,62بوده و میانگین سازمان ها،  71شده در این زمینه 

 الکترونیکی برای کارکنان ضرورت دارد.

 

را کسب نموده است.  71شرکت بیمه کوثر در معیار سایر خدمات آموزشی ارائه شده در زمینه یادگیری الکترونیکی برای کارکنان امتیاز 
در این معیار باالترین امتیاز را این بوده است. نمودار نشان می دهد که  9,917بوده و میزان میانگین  71باالترین امتیاز در این شاخص 

 شرکت کسب نموده است.

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این  7شرکت بیمه کوثر در معیار بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی امتیاز 
تر از میانگین بوده است و ضرورت بهبود در این حوزه بوده است. در این شاخص امتیاز سازمان پایین  9,17بوده و مقدار میانگین  3شاخص 

 مشهود است.
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را کسب نموده است. باالترین  7شرکت بیمه کوثر در معیار تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در حوزه یادگیری الکترونیکی امتیاز 
دهد که در این شاخص سطح سازمان های شرکت کننده چندان بوده است. نمودار نشان می  9,49بوده و میانگین  1امتیاز در این شاخص 

 رضایت بخش نبوده است و این بخش نیاز به توجه دارد. 

 

را کسب نموده است. این در حالی  7شرکت بیمه کوثر در معیار وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیکی نمره 
 بوده است. در این شاخص ضرورت بهبود به صورت جدی نمایان است.  2,39بوده و میانگین  3خص است که باالترین امتیاز در این شا

 نتایج نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
بر اساس اظهارنامه های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان و جلسات ممیزی و بر طبق جمع بندی ارزیابان محترم کرسی آموزش و 

در دو سطح از شرکت کنندگان هر محور تقدیر به عمل آمد. سطح اول افراد، سازمان ها و دستاوردهای برتر بودند یادگیری الکترونیکی، 
که تندیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به آنان اعطا شد و سطح دوم تقدیر از تمامی شرکت کنندگان بود. به این ترتیب نتایج در هر 

 محور به شرح زیر اعالم گردید:
 

 ر فردیمحو
 نفر شرکت کردند که از دیدگاه ممیزان، هیچ یک امتیاز الزم جهت دریافت تندیس را کسب ننمودند. 71در این محور، 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ی تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در حوزه یادگیری الکترونیک

اامتیاز سازمان در هر یک از شاخص های ارزیابی و مقایسه با برترین ه

نمره10امتیاز سازمان از  باالترین امتیاز در این شاخص امتیاز برترین سازمان میانگین

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیکی

امتیاز سازمان در هر یک از شاخص های ارزیابی و مقایسه با برترین ها

نمره10امتیاز سازمان از  باالترین امتیاز در این شاخص امتیاز برترین سازمان میانگین



 117 ■ یاخبار و جمع بند

 

 محور سازمانی 
سازمان شرکت کردند که از میان آنها یک سازمان در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش است، به عنوان  3در این محور، 

 بود. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیرازسازمان برتر انتخاب شد. این سازمان، 

ان سازمان های برتر معرفی شده و تندیس جایزه را دریافت در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش نیست، سه سازمان به عنو
 نمودند. این سازمان ها عبارت بودند از:

 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 

  شرکت بیمه کوثر 

 سازمان امور مالیاتی 

 محور دستاورد تأثیرگذار

 
 مورد توجه ارزیابان قرار گرفت:سازمان دستاورد خود را مطرح نمودند که از میان آنها دو دستاورد،  7در این محور، 

 ( سامانه مدیریت یادگیریLMS)( دانشگاه علوم پزشکی مجازی )نوید 

 .سامانه ارزشیابی هوشمند پیشرفت تحصیلی منتا که توسط شرکت ایده پردازان دانش عصر نو معرفی گردید 

 روندهای یادگیری الکترونیکی در دنیا 
 انسان وانتمی است! چطور زمان طول در تغییر و گسترش حال در نمایی بصورت بود! فناوریبزودی شاهد حاکمیت نسل دیجیتال خواهیم 

 وبخ انرژی منبع یک و کالن اقتصاد یک عنوان به نفت از کرد؟ همانطوریکه غالب فناوری جانبه همه نمایی تغییرات با مواجهه در را
 به برگشت برای شانسی هرگز کنید توجه .نماییم حفاظت است جدید نفت که هم داده از باید نمودیم، حفاظت آن از و ایمکرده استفاده

 در را فناوری اخالق و کنیم استفاده درست آن از باید! بگذاریم کنار را همراه گوشی توانیم نمی! نداریم فناوری از استفاده عدم و عقب
تواند بهتر از گذشته تحوالت حاصل از تاثیر فناوری را بپذیرد، انسان در مسیر تغییر سریع قرار گرفته و حاال می .دهیم گسترش خودمان

 بین و بدبین نباشیم و از آن نترسیم و به آن مسلط شویم!خود را برای زندگی جدید آماده کند، لذا باید به آن خوش
، برای بهره مندی سازمان ها معرفی می گردند. این فناوری ها در نخستین 2173سال  روند برتر یادگیری الکترونیکی در 3در این بخش 

 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی ارائه گردید.
 

 یادگیری انطباقی-7
و سفارشی کردن آن برای شرکت ها، ادارات و یا مشاغل  ای است که از یک ماژول یادگیری از یک کتابخانه موجود،یادگیری انطباقی نتیجه

عیین شود ها تگیرند تا سطح آنمورد یک ارزیابی اولیه قرار می ها در ابتدای کار،اغلب دانش پذیر. شودگرفته می مختلف در آن شرکت ها،
 در ذیرپدانش که کند تمرکز نقاطی روی تا شودمی سازی شخصی او برای ماژول هایی نیاز دارند. سپسو مشخص شود که به چه آموزش

 ردی،ف و متمرکز تجربه یک ارائه با و دهدمی پاسخ پذیردانش خاص هاینیاز به همچنین شده سازیشخصی است. آموزش ضعیف ها آن
 .کرد خواهد پیشرفت الکترونیکی یادگیری بازار در سرعت به انطباقی کند. یادگیریمی را استفاده بهترین برخط آموزش زمان از
 

 یادگیری خرد-4
این است که یادگیری خرد  مفهوم زیربنایی .است 2173برای سال  های آموزش و یادگیری الکترونیکیروند برترین از یکی یادگیری خرد،

 تقسیم این و کندمی تقسیم ترکوچک های قسمت به را اطالعات الکترونیکی آموزش نوع میزان تمرکز و توجه انسان محدود است. این
 را روریض اطالعات خرد، یادگیری در .باشد شده گرفته یاد مباحث حفظ و پذیر دانش شدن درگیر میزان افزایش به منجر تواندمی بندی

 ها، نتمری یا اسالیدها آموزشی، تصاویر آموزشی، فیلم قالب در کمتر بسیار یا ای ثانیه 721 تا 31 جلسات به شوند، منتقل است الزم که
 با آنها اشتند فاصله و کوتاه هایبخش در اطالعات ارائه .کنندمی تقسیم فوری فیدبکی با هایی آزمون سپس و ها اینفوگرافی های، بازی

 ویژه هدف با و هدفمند آموزشی ماژول یک برای و کند،می کمک هاآن ذهن در اطالعات حفظ و هایادگیرنده شدن درگیر به هاآزمون
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 ای مشتری خدمات اطالعات، فناوری مثل هاییزمینه جمله از مداوم آموزش به نیاز که هاییشغل با همچنین روش این .باشدمی مناسب
 .است اجرا قابل دستگاهی هر روی که است این آن مهم های مزیت از یکی .کندمی کار خوبی به دارند، فروش

 

 هوش مصنوعی و دستیار یادگیرنده-9
 از ییک .شد خواهد تبدیل آموزش صنعت از مهمی بخش به دور چندان نه ایآینده در مصنوعی هوش متخصصان، بینیپیش اساس بر

 مربیان ،AI از استفاده با .است مصنوعی هوش از استفاده شود، استفاده سفارشی و سازگار یادگیری ایجاد برای تواندمی که هاییروش
چت  .مایندن بینی پیش درک، این بر مبتنی محتوایی توصیه با را هاآن آموزشی نیازهای و کنند درک را پذیراندانش رفتارهای توانندمی

 آی در Siri .ستا اجتماعی هایشبکه و اینترنت در ویژه به مشتریان، با گفتگو سازی شبیه برای شده طراحی کامپیوتری برنامه بات، یک
 ندفرای در هم مصنوعی هوش از توانند می ها سازمان .هستند هوشمند اندرکاران دست دنبال به حاضر حال در مردم که دهدمی نشان فون

 است ادگیرندهی رفتار بینی پیش به قادر مصنوعی فراگیران هوش برای یادگیری سازی شخصی در هم و نمایند استفاده یادگیری-یاددهی
 کاربردهای 2127 سال تا که دهدمی نشان  ESchool Newsاخیر  هایبینیپیش .کند می کمک شخصی یادگیری به طریق این به و

 سال دو فقط نداریم؛ چندانی فاصله 2127 سال تا که دانیدمی و بود، خواهد همراه رشد درصد 41٫7 با آموزش، حوزه در مصنوعی هوش
 مصرف نوعیمص هوش فناوری به توجه با توانندمی چت بات ها یا و صوتی هوشمند سیستمهای چطور بگوییم که است زود خیلی اما .دیگر
 !کنند حمایت را آموزشی سیستم در و کار و کسب در کننده

 

 بازی سازی و یادگیری مبتنی بر بازی-1

 آموزش حوزه در جدید رویکرد یک بازی پذیران،دانش و مربیان برای .است یادگیری و آموزش حوزه در توجه جلب برای مؤثری عامل بازی
بازی آموزشی قابلیت آن را دارد که یک مسئله و یا تکلیف یادگیرنده را مرحله به مرحله و با عبور از مراحل و موانع  .است یادگیری و

ل مسئله به ادامه ح گیری حل نماید و باعث تشویق یادگیرندهمختلف، گرفتن امتیاز و از دست دادن آن و خالصه همراه با تفکر و نتیجه
دنبال سرمایه گذاری در یادگیری مبتنی بر بازی جهت توانمندسازی و جلب مشارکت بهتر یادگیرندگان هستند. بعدی شود. سازمان ها نیز ب

 بازی سازی نرخ حفظ کارکنان را بهبود داده و توانایی آنان برای انجام آنچه از این طریق فراگرفته اند را افزایش داده است.
 

 بیواقعیت مجازی/واقعیت افزوده و واقعیت ترکی-4
 زیادی طرفداران الکترونیکی آموزش در که باشندمی جدیدی هایفناوری ،AR شده، تکمیل یا افزوده واقعیت و ،VR مجازی، واقعیت

 در توانمی بیشتر AR از .است کرده تبدیل واقعیت به مجازی حالت از را آنها محتوای هوشمند، هایگوشی گسترش با همراه و دارند
 کالس یک در مثال عنوان به .کرد استفاده درک قابل صورت به مختلف اشکال دادن نشان برای هاموزه و ها مغازه آموزشی، فضاهای
 اخیر های پیشرفت .کرد سازی شبیه را آن توانمی راحتی به AR از استفاده با اما ندارد وجود نزدیک از هواپیما یک دیدن امکان آموزشی،

 هایتمسیس دسترس در مناسب قیمت با و کنندمی نزدیک حقیقی محتوای به را مجازی محتوای بزودی فناوری دو این که دهدمی نشان
 نمونه از یکی .آوردمی پدید کاربر حقیقی دید در را مجازی محتوای که است حالتی تکنولوژی، این .گرفت خواهند قرار مردم و آموزشی

 .کندیم اضافه دهدمی نشان شما دوربین که محیطی به را تصاویری و شده اجرا گوشی دوربین توسط که است هاییبرنامه ،ARهای 
VR نیاید به را او و کرده مسدود کامل طور به را کاربر دید فضای که است حالتی تکنولوژی این. باشدمی مجازی حقیقت معنای به 

 واقعیت .رویدمی مجازی دنیای داخل به شما VR در آورد،می شما دنیای به را مجازی محتوای که  ARخالف بر واقع در. بردمی مجازی
 تکنولوژی یا ابزار یک با کارمندی اگر مثال، عنوان به .است مناسب دارند، نیاز محل یک مورد در اطالعاتی به که کسانی برای ،AR افزوده،
 به و هدبد او به را اطالعاتی جدید، ابزار یا شرایط آن مورد در فورا تواندمی افزوده واقعیت قابلیت به مجهز برنامه یک شود، مواجه جدیدی

 خطر به ونبد که کند کمک جراح یا خلبان یک به تواندمی مجازی واقعیت اپلیکیشن یک .دهد آموزش او به واقعی محیط در ترتیب این
 مهارت و ندکن تمرین بتوانند تجربه بی افراد دست در حساس و گران تجهیزات دادن قرار ریسک به نیاز بدون یا انسان یک جان انداختن

 واقعیت نزدیک، آینده در .شود می استفاده فیلم و بازی برای بیشتر و دارد وجود حاضر حال در مجازی واقعیت .دهند بهبود را خود های
 کاهش با. آورد خواهند بوجود کار و کسب فضای در انگیزی هیجان جدید های فرصت واقعیت دو این ترکیب و افزوده واقعیت با مجازی
 .شودمی ارزانتر فناوری این از کنندگان مصرف برای AR و VR ها،هدست و پوشیدنی هایعینک قیمت
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 یادگیری مبتنی بر ویدئو-1
 ایگسترده ورتبص که است تعاملی یادگیری افزایش جهت در آموزشی ابزارهای از دیگر یکی زنده غیر یا زنده بصورت ویدیو انتشار و ضبط

 عاملت در تعاملی ویدئوهای کنار در زنده صورت به مربی یک که شودمی انجام زمانی روش این از مندیبهره بهترین .شودمی استفاد آن از
 و آموزش حوزه در مصنوعی هوش و مجازی حقیقت ابزارهای که نزدیک آینده در .باشد داشته حضور آنالین محیط در آموزان دانش با

 ورحض درکالس مجازی و برخط بصورت مربی تا شودمی سبب و داشت خواهد وجود همچنان ویدیویی فناوری کرد، خواهند ورود یادگیری
 آسانتری یدسترس و حمل قابلیت است، ارزان آن توزیع و تولید که حال عین در که چرا است، جذابی بسیار گزینه پادکست .باشد داشته
  .دهد می ارائه است، معمول بسیار که ویدیو بر مبتنی آموزش به نسبت

 

 یادگیری اجتماعی-1
 .کندیم تشویق اجتماعی و مشترک فعالیت و گروهی تجربه یک به را پذیراندانش که است، جمعی آموزش از نوعی اجتماعی یادگیری

 می اجازه هاباکس چت این. باشد الکترونیکی آموزش سیستم از بخشی تواندمی که چت، های جعبه از عبارتند اجتماعی ابزارهای از برخی
 به که فاوتت این با هستند، هاباکسچت مشابه نیز هابپردازند. انجمن بحث به باهم واقعی زمان در بتوانند دوره هایکننده شرکت تا دهند
 اهداف برای هک ایمیل سیستم یک .شوند می استفاده ترعمیق البته و طوالنی تعامالت برای و شوندمی نظارت رهبر یک توسط مداوم طور

 با ایمیل طریق هب نکنند، شرکت کالس در فعاالنه پذیراندانش که گرددمی استفاده زمانی شود،می نامیده اینترامیل شود، استفاده آموزشی
 رفتهگ کار به کنندگان شرکت بین ارتباط بهبود برای توانندمی هاروش این تمام .کندمی مطالب درگیر را هاآن و کندمی برقرار ارتباط هاآن

 اطالعات ذاریگ اشتراک به اجتماعی یادگیری .باشند داشته تکالیف در بالقوه همکاری و مواد مورد در بحث برای راه چندین بتوانند تا شوند
 ها،وبالگ دربرگیرنده هاییروش چنین .است کامپیوتر بر مبتنی های روش و تعاملی های بحث طریق از همساالن میان در دانش و

 رییادگی .باشدمی اجتماعی های رسانه کاربردی هایبرنامه سایر و ویدئویی هایچت ها،ویکی گروهی، بحث هایتخته فوری، هایپیام
 مشاهده با مردم که است این اجتماعی یادگیری دیدگاه نظریه دارد.( بندورا)اجتماعی یادگیری و فعال یادگیری نظریه دو در ریشه اجتماعی
 مشترک محیط در را ها ایده تا کندمی کمک یادگیرندگان به ها یادداشت گذاریاشتراک چت، هایخانه ها،انجمن .گیرند می یاد دیگران

 یافت، واهدخ ادامه  بیشتری سرعت با آینده در اجتماعی یادگیری سازی پیاده .دهند گسترش را اجتماعی یادگیری و بگذارند اشتراک به
 می بهبود رییادگی و آموزش کیفیت شود، می گذاشته اشتراک به که زمانی یا شود می توزیع یادگیری همساالن، میان در که هنگامی زیرا
 که تماعی،اج یادگیری هایسیستم سازیپیاده به مایل نیز بانکی و تجاری هایبنگاه و سازمانها آموزشی، مدرن هایسازمان بر عالوه .یابد
 درک خوب را اجتماعی یادگیری باید موفق جامعه به رسیدن برای .باشند می اند، شده ایجاد مشترک کاری فضای یک برای خاص طور به

 .کرد
 

 انتخاب محتوی-8

 که افرادی یا خدمات(. کلکسیون)است عالقه مورد حوزه یک یا تخصصی موضوع یک با مرتبط اطالعات گردآوری روش محتوی انتخاب
 و موقع به اطالعات گذاشتن اختیار در برای مناسبی روش محتوی انتخاب .شوند می نامیده ها کننده انتخاب گیرند، بکارمی را روش این
 عنوان به محتوی انتخاب شیوه از که کرد خواهند رشد ای اندازه به یادگیری مدیریت های سیستم .است یادگیرنده به نیاز مورد زمان در

 .کرد خواهند استفاده فراگیران، برای واقعی تجارب کردن فراهم دانش، گذاری اشتراک به برای مهمی روش
 

 اخبار
 انتشار خبر انتخاب شرکت بیمه کوثر به عنوان یکی از سازمان های برتر در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در:

 شبکه های اجتماعی کرسی

https://t.me/ucet_ir/262 
 روزنامه ابتکار

http://ebtekarnews.com/?newsid=127453 
 

http://ebtekarnews.com/?newsid=127453
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 پایگاه خبری آرمان اقتصادی

https://goo.gl/CoUjHv 
 پایگاه خبری مراقب بیمه

https://goo.gl/nRB4Jd 
 پایگاه راه پرداخت

https://way2pay.ir/125160 
 روزنامه دنیای اقتصاد

https://goo.gl/Cs1YH1 
 پایگاه خبری تجارت آنالین

https://goo.gl/PGG9ag 

 تصاویر

 
 

  4/3/7931تصاویر جلسه ممیزی شرکت بیمه کوثر 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/CoUjHv
https://way2pay.ir/125160
https://goo.gl/Cs1YH1
https://goo.gl/PGG9ag
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 لوح تقدیر و تندیس شرکت بیمه کوثر
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 تصویر بیان تجربیات شرکت بیمه کوثر توسط سرکار خانم زینب حمیدی فر مدیر محترم آموزش و پژوهش
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 تصاویر دریافت تندیس و لوح تقدیر شرکت بیمه کوثر 
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 انتهای سمینار آموزشی نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکیعکس دسته جمعی در 

 

 سازمان امور مالیاتی کل کشور .3-2-6

 اظهارنامه سازمان -بخش سوم
، با ثبت نام اولیه در سامانه جایزه ملی یادگیری الکترونیکی با نام جناب آقای علیرضا ترحمی 23/7/7931سازمان امور مالیاتی در تاریخ 

 وارد فرایند جایزه گردید. آموزش( )مدیرکل دفتر هرندی
بر اساس اطالعات تکمیل شده در فرم اظهارنامه، نوع مالکیت این سازمان دولتی بوده و حوزه اصلی فعالیت آن سیاست های مالی دولت 

کارمند  94111دارای  می باشد. این سازمان همچنین در زمینه آموزش کارکنان و مؤدیان فعالیت می نماید. سازمان امور مالیاتی هم اکنون
در سراسر کشور بوده و عالی ترین مقام آن جناب آقای سید کامل تقوی نژاد می باشد. این سازمان از یادگیری الکترونیکی به طور گسترده 

 طی سه سال گذشته بهره برده است. 
 نفر ساعت 761111 در سازمان کارکنان از نفر 74111 آموزش توسط دفتر آموزش تولید شده و آموزشی محتوای 91در طول این مدت 

 های دوره رد بیشتر مشارکت باعث و کرده ایجاد سازمان در آموزشی الکترونیکی، انجام شده است. یادگیری الکترونیکی موج آموزش دوره
 طحس ارزشیابی و شود می انجام منظم صورت به( یادگیری) دو سطح و( ارزشیابی) یک سطح است. در این سازمان، ارزیابی شده آموزشی

 نفر از منابع انسانی در دفتر آموزش در ارتباط با یادگیری الکترونیکی فعالیت می کنند.  3است. طبق اظهار سازمان  اجرا دست در سه
 دیریتم افزار فناوری های متنوعی برای یادگیری الکترونیکی در این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آنها می توان نرم

 افزار دولت و نرم کارکنان آموزش کنسرسیوم LMS افزار تهران، نرم فنی مجتمع الکترونیک یادگیری ، اپلیکیشن(ایده) آموزش یکپارچه
 الین را نام برد.  آن آزمون

 و محسوس کامال طور به الکترونیک صورت به ها دوره برگزاری زیاد، بسیار جغرافیایی پراکندگی با کشور مالیاتی امور بزرگ سازمان در
بر اساس  منظر، این از. است بوده موثر ذیربط آموزشی های دوره برگزاری های هزینه کاهش و ها آموزش شدن فراگیر  در چشمگیری

 ت. اس یافته کاهش الکترونیک های فناوری و ها سامانه از گیری بهره با سازمان در یادگیری هزینه که است روشن برآوردهای موجود
 اجراست و ریزی برنامه دست در مالیاتی امور سازمان در کارکنان عملکرد بر ها آموزش تاثیر میزان علمی گیری اندازه و اثربخشی ارزیابی

 توزیع و اطارتب ایجاد برای الکترونیک یادگیری ابزارهای که ای گسترده امکانات حال این با. است نشده مشخص آن دقیق نتایج هنوز و
 ساسا بر( است جداگانه ارزیابی نیازمند که یادگیری انتقال فرایند از فارغ) نظری توسعه لحاظ از دستکم است، آورده فراهم آموزشها

 است. شده ارزیابی موثر و مثبت کارکنان دانش ارتقای در موجود، بازخودهای
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 های رکتش رقابتی و متنوع خدمات از گیری بهره بازخورد، دریافت و( کارکنان) سازمانی مشتریان با دوطرفه تعامل سازی، شبکه امکان
 تربس در( الکترونیک یادگیری سامانه و آموزش فراگیر سامانه ازجمله)  گوناگون ارتباطی های سامانه و آموزشی خدمات دهنده ارایه

 کنندگان تامین و (یادگیری ارتقای با مرتبط های زمینه در) داخلی کارکنان با تعامل بهبود به توجهی قابل بسیار طور به موجود، الکترونیکی
 .است انجامیده سازمان در آموزش حوزه در....(  و ها دوره برگزاری محتوا، تولید گوناگون های زمینه در) خارجی
 است ورکش در سازی پیاده حال در مالیاتی امور سازمان خدمات مجموعه کردن الکترونیکی جهت در مالیاتی جامع طرح گام به گام استقرار

 رونیک،الکت ابزارهای و ها روش از گیری بهره با مالیاتی جامع طرح با مرتبط محور نقش پودمانهای درباره یادگیری ارتقای  آن با همزمان و
 .شد خواهد منتهی سازمان خدمات کیفیت افزایش در نتیجه و جامع طرح خدمات بهبود به مستقیم طور به

 جلسه ممیزی
، با حضور مدیر کل دفتر آموزش جناب آقای دکتر علیرضا ترحمی هرندی، معاون 74/3/7931جلسه ممیزی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 

دفتر آموزش جناب آقای سید رستم اسداله زاده، کارشناس برنامه ریزی آموزشی جناب آقای مهدی احمدلو، کارشناس ارزشیابی جناب آقای 
شناسان تولید محتوا جناب آقای احسان مرزبان و سرکار خانم وحیده اسدزاده و ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری پوریا گلدسته، کار

الکترونیکی جناب آقای دکتر حمیدرضا رضوانی و سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی و دبیر اجرایی جایزه سرکار خانم دکتر فرزانه، به 
سه مدارک و مستندات این سازمان که در اظهارنامه برای دبیرخانه جایزه ارسال شده بود، مورد بررسی ساعت برگزار شد. در این جل 2مدت 

 قرار گرفت. 

 مستندات بررسی شده
 منشور آموزش جهت بررسی برنامه استراتژیک سازمان و استراتژی های مرتبط با یادگیری الکترونیکی .7

 رسی سمت های سازمانی و منابع انسانی مرتبط با یادگیری الکترونیکیساختار تشکیالتی دفتر آموزش و شرح وظایف جهت بر .6

 گزارش ارزشیابی سطح یک و دو مدل کرک پاتریک جهت بررسی ارزیابی دوره های یادگیری الکترونیکی .1

 گزارش تأثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان .3

 گزارش کاهش هزینه ها با بهره گیری از یادگیری الکترونیکی .3

 گزارش دوره های توانمندسازی منابع انسانی حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی .71

 گزارش سوابق برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی .77

 گزارش مقایسه رضایت فراگیران قبل و بعد از دوره های الکترونیکی .72

 گزارش میزان دستیابی به اهداف تولید محتوا .79

 نمونه صورتجلسات کارگروه آموزش .74

 وت سازماننقاط ق
 برای شناسایی سازمانهای توانمند در هر یک از اجزای مدل یادگیری الکترونیکی و استفاده از آنها، تالش 

 استفاده از نسل های جدید تولید محتوا 

 ایجاد ارتباط میان استراتژی های سطح سازمانی و حوزه یادگیری الکترونیکی 

  بستر یادگیری الکترونیکیمدیریت یکپارچه اجزا و فرایندهای آموزش در 

  توانمندی سازمان در برگزاری حجم باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 ی شرکت کنندهنقاط قوت سازمان ها
 ایجاد ارتباط مناسب بین نتایج توسعه آموزش های الکترونیکی و سیستم امور کارکنان 

 ونیکی و پرورش نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در این حوزهبهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکتر 

 مدیریت یکپارچه اجزا و فرایندهای آموزش در بستر یادگیری الکترونیکی 

 همکاری با سازمان های بین المللی در استفاده از فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی 
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 زه یادگیری الکترونیکی و تبدیل آنها به برنامه های عملیاتی اثربخش در این ایجاد یکپارچگی میان استراتژی های سطح سازمانی و حو
 حوزه

 برقراری ارتباط اثربخش بین گذراندن دوره ها در بستر الکترونیکی با ارزیابی عملکرد سازمان 
 تعریف واحد یا تیم هایی در ساختار سازمانی برای یادگیری الکترونیکی 

 م باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی توانمندی سازمان در برگزاری حج 

 انجام تحقیق و توسعه در زمینه یادگیری الکترونیکی 

 برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت به هم پیوسته در بستر یادگیری الکترونیکی 

 استفاده از آنها،برای شناسایی سازمانهای توانمند در هر یک از اجزای مدل یادگیری الکترونیکی و  تالش 

 استفاده از نسل های جدید تولید محتوا 

 

 وضعیت سازمان در هر شاخص 
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب  71را از  3سازمان امور مالیاتی در معیار برنامه استراتژیک سازمان برای یادگیری الکترونیکی امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که عملکرد سازمان باالتر از  6,16سازمان ها در این شاخص بوده است. میانگین  3شده در این شاخص 

 میانگین بوده است و فاصله اندکی با باالترین امتیاز در این حوزه دارد.
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ره کسب نمود. باالترین نم 71را از  3سازمان امور مالیاتی در معیار میزان تحقق برنامه استراتژیک یادگیری الکترونیکی سازمان، امتیاز 
می باشد. هر چند امتیاز سازمان باالتر از میانگین بوده  6بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3امتیاز کسب شده در این شاخص 

 است اما قابلیت بهبود عملکرد در این حوزه وجود دارد.

 

نمره کسب نمود. باالترین امتیاز  71را از  1,7یادگیری الکترونیکی، امتیاز  سازمان امور مالیاتی در معیار تغییرات عمده سازمان در نتیجه
می باشد. نمودار نشان می دهد که در این شاخص،  4,3بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  1,7کسب شده در این شاخص 

 سازمان باالترین امتیاز را در میان سایر سازمان ها کسب نموده است.

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز  1امور مالیاتی در معیار ارزیابی مستمر ذینفعان در مورد اثربخشی یادگیری الکترونیکی، امتیاز  سازمان
می باشد. نمودار نشان می دهد که در این بعد سازمان  4,31بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3کسب شده در این شاخص 

 میانگین سازمان ها داشته است؛ اما سازمانی با عملکرد برتر نیز وجود داشته است. عملکرد بهتری از 
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را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این معیار  7سازمان امور مالیاتی در معیار سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
ر این معیار هر چند با اختالف اندکی باالتر از میانگین است اما با باالترین امتیاز اختالف بوده است. امتیاز سازمان د 4,31بوده و میانگین  3

 دارد و نیاز به توجه به این حوزه مشهود است.

 

و  3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این شاخص  7سازمان امور مالیاتی در معیار منابع انسانی حوزه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
 بوده است. در این معیار امتیاز سازمان برابر میانگین بوده است و با برترین سازمان در این حوزه اختالف دارد.  7میانگین سازمان ها 
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 را کسب نموده اند. باالترین امتیاز 9سازمان امور مالیاتی در معیار سوابق برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی برای کارکنان، امتیاز 
بوده است. نمودار نشان می دهد که نیاز به برگزاری دوره ها در زمینه  4,62بوده و میانگین سازمان ها،  71کسب شده در این زمینه 

 یادگیری الکترونیکی برای کارکنان ضرورت دارد.

 

را کسب نموده است.  4کارکنان امتیاز  سازمان امور مالیاتی در معیار سایر خدمات آموزشی ارائه شده در زمینه یادگیری الکترونیکی برای
 بوده است. 9,917بوده و میزان میانگین  71باالترین امتیاز در این شاخص 
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را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این  1سازمان امور مالیاتی در معیار بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی امتیاز 
بوده است. در این شاخص نیز امتیاز سازمان باالتر از میانگین بوده ولی می تواند در این حوزه بهبود  9,17میانگین بوده و مقدار  3شاخص 

 نیز داده شود.

 

را کسب نموده است.  4سازمان امور مالیاتی در معیار تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در حوزه یادگیری الکترونیکی امتیاز 
بوده است. نمودار نشان می دهد که در این شاخص سطح سازمان های شرکت  9,49بوده و میانگین  1امتیاز در این شاخص باالترین 

 کننده چندان رضایت بخش نبوده است و این بخش نیاز به توجه دارد. 
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را کسب نموده است. این در  7ی نمره سازمان امور مالیاتی در معیار وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیک
بوده است. در این شاخص ضرورت بهبود به صورت جدی نمایان  2,39بوده و میانگین  3حالی است که باالترین امتیاز در این شاخص 

 است. 

 نتایج نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
میزی و بر طبق جمع بندی ارزیابان محترم کرسی آموزش و بر اساس اظهارنامه های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان و جلسات م

یادگیری الکترونیکی، در دو سطح از شرکت کنندگان هر محور تقدیر به عمل آمد. سطح اول افراد، سازمان ها و دستاوردهای برتر بودند 
تایج در هر کنندگان بود. به این ترتیب نکه تندیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به آنان اعطا شد و سطح دوم تقدیر از تمامی شرکت 

 محور به شرح زیر اعالم گردید:
 

 محور فردی
 نفر شرکت کردند که از دیدگاه ممیزان، هیچ یک امتیاز الزم جهت دریافت تندیس را کسب ننمودند. 71در این محور، 

 

 محور سازمانی 
سازمان شرکت کردند که از میان آنها یک سازمان در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش است، به عنوان  3در این محور، 

 بود. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیرازسازمان برتر انتخاب شد. این سازمان، 

ان سازمان های برتر معرفی شده و تندیس جایزه را دریافت در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش نیست، سه سازمان به عنو
 نمودند. این سازمان ها عبارت بودند از:

 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 

  شرکت بیمه کوثر 

 سازمان امور مالیاتی 

 

 محور دستاورد تأثیرگذار
 مورد توجه ارزیابان قرار گرفت:سازمان دستاورد خود را مطرح نمودند که از میان آنها دو دستاورد،  7در این محور، 

 ( سامانه مدیریت یادگیریLMS)( دانشگاه علوم پزشکی مجازی )نوید 

 .سامانه ارزشیابی هوشمند پیشرفت تحصیلی منتا که توسط شرکت ایده پردازان دانش عصر نو معرفی گردید 
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 روندهای یادگیری الکترونیکی در دنیا 
 انسان وانتمی است! چطور زمان طول در تغییر و گسترش حال در نمایی بصورت بود! فناوریبزودی شاهد حاکمیت نسل دیجیتال خواهیم 

 وبخ انرژی منبع یک و کالن اقتصاد یک عنوان به نفت از کرد؟ همانطوریکه غالب فناوری جانبه همه نمایی تغییرات با مواجهه در را
 به برگشت برای شانسی هرگز کنید توجه .نماییم حفاظت است جدید نفت که هم داده از باید نمودیم، حفاظت آن از و ایمکرده استفاده

 در را فناوری اخالق و کنیم استفاده درست آن از باید! بگذاریم کنار را همراه گوشی توانیم نمی! نداریم فناوری از استفاده عدم و عقب
تواند بهتر از گذشته تحوالت حاصل از تاثیر فناوری را بپذیرد، انسان در مسیر تغییر سریع قرار گرفته و حاال می .دهیم گسترش خودمان

 بین و بدبین نباشیم و از آن نترسیم و به آن مسلط شویم!خود را برای زندگی جدید آماده کند، لذا باید به آن خوش
، برای بهره مندی سازمان ها معرفی می گردند. این فناوری ها در نخستین 2173سال  روند برتر یادگیری الکترونیکی در 3در این بخش 

 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی ارائه گردید.
 

 یادگیری انطباقی-7
و سفارشی کردن آن برای شرکت ها، ادارات و یا مشاغل  ای است که از یک ماژول یادگیری از یک کتابخانه موجود،یادگیری انطباقی نتیجه

عیین شود ها تگیرند تا سطح آنمورد یک ارزیابی اولیه قرار می ها در ابتدای کار،اغلب دانش پذیر. شودگرفته می مختلف در آن شرکت ها،
 در ذیرپدانش که کند تمرکز نقاطی روی تا شودمی سازی شخصی او برای ماژول هایی نیاز دارند. سپسو مشخص شود که به چه آموزش

 ردی،ف و متمرکز تجربه یک ارائه با و دهدمی پاسخ پذیردانش خاص هاینیاز به همچنین شده سازیشخصی است. آموزش ضعیف ها آن
 .کرد خواهد پیشرفت الکترونیکی یادگیری بازار در سرعت به انطباقی کند. یادگیریمی را استفاده بهترین برخط آموزش زمان از
 

 یادگیری خرد-4
این است که یادگیری خرد  مفهوم زیربنایی .است 2173برای سال  های آموزش و یادگیری الکترونیکیروند برترین از یکی یادگیری خرد،

 تقسیم این و کندمی تقسیم ترکوچک های قسمت به را اطالعات الکترونیکی آموزش نوع میزان تمرکز و توجه انسان محدود است. این
 را روریض اطالعات خرد، یادگیری در .باشد شده گرفته یاد مباحث حفظ و پذیر دانش شدن درگیر میزان افزایش به منجر تواندمی بندی

 ها، نتمری یا اسالیدها آموزشی، تصاویر آموزشی، فیلم قالب در کمتر بسیار یا ای ثانیه 721 تا 31 جلسات به شوند، منتقل است الزم که
 با آنها اشتند فاصله و کوتاه هایبخش در اطالعات ارائه .کنندمی تقسیم فوری فیدبکی با هایی آزمون سپس و ها اینفوگرافی های، بازی

 ویژه هدف با و هدفمند آموزشی ماژول یک برای و کند،می کمک هاآن ذهن در اطالعات حفظ و هایادگیرنده شدن درگیر به هاآزمون
 ای مشتری خدمات اطالعات، فناوری مثل هاییزمینه جمله از مداوم آموزش به نیاز که هاییشغل با همچنین روش این .باشدمی مناسب
 .است اجرا قابل دستگاهی هر روی که است این آن مهم های مزیت از یکی .کندمی کار خوبی به دارند، فروش

 

 هوش مصنوعی و دستیار یادگیرنده-9
 از ییک .شد خواهد تبدیل آموزش صنعت از مهمی بخش به دور چندان نه ایآینده در مصنوعی هوش متخصصان، بینیپیش اساس بر

 مربیان ،AI از استفاده با .است مصنوعی هوش از استفاده شود، استفاده سفارشی و سازگار یادگیری ایجاد برای تواندمی که هاییروش
چت  .مایندن بینی پیش درک، این بر مبتنی محتوایی توصیه با را هاآن آموزشی نیازهای و کنند درک را پذیراندانش رفتارهای توانندمی

 آی در Siri .ستا اجتماعی هایشبکه و اینترنت در ویژه به مشتریان، با گفتگو سازی شبیه برای شده طراحی کامپیوتری برنامه بات، یک
 ندفرای در هم مصنوعی هوش از توانند می ها سازمان .هستند هوشمند اندرکاران دست دنبال به حاضر حال در مردم که دهدمی نشان فون

 است ادگیرندهی رفتار بینی پیش به قادر مصنوعی فراگیران هوش برای یادگیری سازی شخصی در هم و نمایند استفاده یادگیری-یاددهی
 کاربردهای 2127 سال تا که دهدمی نشان  ESchool Newsاخیر  هایبینیپیش .کند می کمک شخصی یادگیری به طریق این به و

 سال دو فقط نداریم؛ چندانی فاصله 2127 سال تا که دانیدمی و بود، خواهد همراه رشد درصد 41٫7 با آموزش، حوزه در مصنوعی هوش
 مصرف نوعیمص هوش فناوری به توجه با توانندمی چت بات ها یا و صوتی هوشمند سیستمهای چطور بگوییم که است زود خیلی اما .دیگر
 !کنند حمایت را آموزشی سیستم در و کار و کسب در کننده
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 بازی سازی و یادگیری مبتنی بر بازی-1

 آموزش حوزه در جدید رویکرد یک بازی پذیران،دانش و مربیان برای .است یادگیری و آموزش حوزه در توجه جلب برای مؤثری عامل بازی
بازی آموزشی قابلیت آن را دارد که یک مسئله و یا تکلیف یادگیرنده را مرحله به مرحله و با عبور از مراحل و موانع  .است یادگیری و

ل مسئله به ادامه ح گیری حل نماید و باعث تشویق یادگیرندهمختلف، گرفتن امتیاز و از دست دادن آن و خالصه همراه با تفکر و نتیجه
دنبال سرمایه گذاری در یادگیری مبتنی بر بازی جهت توانمندسازی و جلب مشارکت بهتر یادگیرندگان هستند. بعدی شود. سازمان ها نیز ب

 بازی سازی نرخ حفظ کارکنان را بهبود داده و توانایی آنان برای انجام آنچه از این طریق فراگرفته اند را افزایش داده است.
 

 بیواقعیت مجازی/واقعیت افزوده و واقعیت ترکی-4
 زیادی طرفداران الکترونیکی آموزش در که باشندمی جدیدی هایفناوری ،AR شده، تکمیل یا افزوده واقعیت و ،VR مجازی، واقعیت

 در توانمی بیشتر AR از .است کرده تبدیل واقعیت به مجازی حالت از را آنها محتوای هوشمند، هایگوشی گسترش با همراه و دارند
 کالس یک در مثال عنوان به .کرد استفاده درک قابل صورت به مختلف اشکال دادن نشان برای هاموزه و ها مغازه آموزشی، فضاهای
 اخیر های پیشرفت .کرد سازی شبیه را آن توانمی راحتی به AR از استفاده با اما ندارد وجود نزدیک از هواپیما یک دیدن امکان آموزشی،

 هایتمسیس دسترس در مناسب قیمت با و کنندمی نزدیک حقیقی محتوای به را مجازی محتوای بزودی فناوری دو این که دهدمی نشان
 نمونه از یکی .آوردمی پدید کاربر حقیقی دید در را مجازی محتوای که است حالتی تکنولوژی، این .گرفت خواهند قرار مردم و آموزشی

 .کندیم اضافه دهدمی نشان شما دوربین که محیطی به را تصاویری و شده اجرا گوشی دوربین توسط که است هاییبرنامه ،ARهای 
VR نیاید به را او و کرده مسدود کامل طور به را کاربر دید فضای که است حالتی تکنولوژی این. باشدمی مجازی حقیقت معنای به 

 واقعیت .رویدمی مجازی دنیای داخل به شما VR در آورد،می شما دنیای به را مجازی محتوای که  ARخالف بر واقع در. بردمی مجازی
 تکنولوژی یا ابزار یک با کارمندی اگر مثال، عنوان به .است مناسب دارند، نیاز محل یک مورد در اطالعاتی به که کسانی برای ،AR افزوده،
 به و هدبد او به را اطالعاتی جدید، ابزار یا شرایط آن مورد در فورا تواندمی افزوده واقعیت قابلیت به مجهز برنامه یک شود، مواجه جدیدی

 خطر به ونبد که کند کمک جراح یا خلبان یک به تواندمی مجازی واقعیت اپلیکیشن یک .دهد آموزش او به واقعی محیط در ترتیب این
 مهارت و ندکن تمرین بتوانند تجربه بی افراد دست در حساس و گران تجهیزات دادن قرار ریسک به نیاز بدون یا انسان یک جان انداختن

 واقعیت نزدیک، آینده در .شود می استفاده فیلم و بازی برای بیشتر و دارد وجود حاضر حال در مجازی واقعیت .دهند بهبود را خود های
 کاهش با. آورد خواهند بوجود کار و کسب فضای در انگیزی هیجان جدید های فرصت واقعیت دو این ترکیب و افزوده واقعیت با مجازی
 .شودمی ارزانتر فناوری این از کنندگان مصرف برای AR و VR ها،هدست و پوشیدنی هایعینک قیمت

 

 یادگیری مبتنی بر ویدئو-1
 ایگسترده ورتبص که است تعاملی یادگیری افزایش جهت در آموزشی ابزارهای از دیگر یکی زنده غیر یا زنده بصورت ویدیو انتشار و ضبط

 عاملت در تعاملی ویدئوهای کنار در زنده صورت به مربی یک که شودمی انجام زمانی روش این از مندیبهره بهترین .شودمی استفاد آن از
 و آموزش حوزه در مصنوعی هوش و مجازی حقیقت ابزارهای که نزدیک آینده در .باشد داشته حضور آنالین محیط در آموزان دانش با

 ورحض درکالس مجازی و برخط بصورت مربی تا شودمی سبب و داشت خواهد وجود همچنان ویدیویی فناوری کرد، خواهند ورود یادگیری
 آسانتری یدسترس و حمل قابلیت است، ارزان آن توزیع و تولید که حال عین در که چرا است، جذابی بسیار گزینه پادکست .باشد داشته
  .دهد می ارائه است، معمول بسیار که ویدیو بر مبتنی آموزش به نسبت

 

 یادگیری اجتماعی-1
 .کندیم تشویق اجتماعی و مشترک فعالیت و گروهی تجربه یک به را پذیراندانش که است، جمعی آموزش از نوعی اجتماعی یادگیری

 می اجازه هاباکس چت این. باشد الکترونیکی آموزش سیستم از بخشی تواندمی که چت، های جعبه از عبارتند اجتماعی ابزارهای از برخی
 به که فاوتت این با هستند، هاباکسچت مشابه نیز هابپردازند. انجمن بحث به باهم واقعی زمان در بتوانند دوره هایکننده شرکت تا دهند
 اهداف برای هک ایمیل سیستم یک .شوند می استفاده ترعمیق البته و طوالنی تعامالت برای و شوندمی نظارت رهبر یک توسط مداوم طور

 با ایمیل طریق هب نکنند، شرکت کالس در فعاالنه پذیراندانش که گرددمی استفاده زمانی شود،می نامیده اینترامیل شود، استفاده آموزشی
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 رفتهگ کار به کنندگان شرکت بین ارتباط بهبود برای توانندمی هاروش این تمام .کندمی مطالب درگیر را هاآن و کندمی برقرار ارتباط هاآن
 اطالعات ذاریگ اشتراک به اجتماعی یادگیری .باشند داشته تکالیف در بالقوه همکاری و مواد مورد در بحث برای راه چندین بتوانند تا شوند

 ها،وبالگ دربرگیرنده هاییروش چنین .است کامپیوتر بر مبتنی های روش و تعاملی های بحث طریق از همساالن میان در دانش و
 رییادگی .باشدمی اجتماعی های رسانه کاربردی هایبرنامه سایر و ویدئویی هایچت ها،ویکی گروهی، بحث هایتخته فوری، هایپیام

 مشاهده با مردم که است این اجتماعی یادگیری دیدگاه نظریه دارد.( بندورا)اجتماعی یادگیری و فعال یادگیری نظریه دو در ریشه اجتماعی
 مشترک محیط در را ها ایده تا کندمی کمک یادگیرندگان به ها یادداشت گذاریاشتراک چت، هایخانه ها،انجمن .گیرند می یاد دیگران

 یافت، واهدخ ادامه  بیشتری سرعت با آینده در اجتماعی یادگیری سازی پیاده .دهند گسترش را اجتماعی یادگیری و بگذارند اشتراک به
 می بهبود رییادگی و آموزش کیفیت شود، می گذاشته اشتراک به که زمانی یا شود می توزیع یادگیری همساالن، میان در که هنگامی زیرا
 که تماعی،اج یادگیری هایسیستم سازیپیاده به مایل نیز بانکی و تجاری هایبنگاه و سازمانها آموزشی، مدرن هایسازمان بر عالوه .یابد
 درک خوب را اجتماعی یادگیری باید موفق جامعه به رسیدن برای .باشند می اند، شده ایجاد مشترک کاری فضای یک برای خاص طور به

 .کرد
 

 انتخاب محتوی-8

 که افرادی یا خدمات(. کلکسیون)است عالقه مورد حوزه یک یا تخصصی موضوع یک با مرتبط اطالعات گردآوری روش محتوی انتخاب
 و موقع به اطالعات گذاشتن اختیار در برای مناسبی روش محتوی انتخاب .شوند می نامیده ها کننده انتخاب گیرند، بکارمی را روش این
 عنوان به محتوی انتخاب شیوه از که کرد خواهند رشد ای اندازه به یادگیری مدیریت های سیستم .است یادگیرنده به نیاز مورد زمان در

 .کرد خواهند استفاده فراگیران، برای واقعی تجارب کردن فراهم دانش، گذاری اشتراک به برای مهمی روش

 اخبار
انتشار خبر انتخاب سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از سازمان های برتر در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در شبکه 

 های اجتماعی کرسی

https://t.me/ucet_ir/419 
انتشار خبر انتخاب سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از سازمان های برتر در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در وبسایت 

 این سازمان

http://intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/778113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://t.me/ucet_ir/263
http://intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/118069
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 تصاویر

 

  71/8/7931تصاویر جلسه ممیزی سازمان امور مالیاتی 
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 لوح تقدیر سازمان امور مالیاتی

 
 تندیس سازمان امور مالیاتی
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علیرضا ترحمی هرندی مدیر کل محترم اداره تصویر بیان تجربیات سازمان امور مالیاتی توسط جناب آقای 

 آموزش

 
 

 

 تصاویر دریافت تندیس و لوح تقدیر سازمان امور مالیاتی توسط مدیر محترم اداره آموزش 
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 عکس دسته جمعی در انتهای سمینار آموزشی نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
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 تصاویر دریافت تندیس و لوح تقدیر سازمان امور مالیاتی توسط مدیر محترم اداره آموزش 

 
 
 

 

 عکس دسته جمعی در انتهای سمینار آموزشی نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
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 بانک رفاه کارگران .3-2-7

 اظهارنامه سازمان -بخش سوم
ارد و اولیه در سامانه جایزه ملی یادگیری الکترونیکی با نام جناب آقای نیما جهانیار ، با ثبت نام77/13/7931بانک رفاه کارگران در تاریخ 

 فرایند جایزه گردید.
 یالمخصوصی بوده و حوزه اصلی کار آن فعالیت های  -بر اساس اطالعات تکمیل شده در فرم اظهارنامه، نوع مالکیت این سازمان حقوقی

کارمند در سراسر کشور است. عالی ترین مقام آن  71111تأسیس شده و هم اکنون دارای  7993ی می باشد. این سازمان در سال و بانک
 سال گذشته بهره برده است.  1ی می باشد. این سازمان از یادگیری الکترونیکی به طور گسترده طی سهمان یدکتر محمد عل یجناب آقا

 یهایتراتژاست و همسو با اس یکیالکترون رندهیادگیبانک به سازمان  لیتبد یو توسعه دانش، حرکت به سو مجموعه اداره آموزش یاستراتژ
ف، امکان کارکنان ص هیکل یداوطلبانه برا یریادگی یساز یاداره اقدام به جار نیبانک، ا یتوسعه نوآور یاستراتژ یکالن بانک، در راستا

انک و سامانه ب قیاز طر شانیکارکنان و افراد تحت نظارت ا یآموزش یهاازیکارکنان، امکان مشاهده ن هیکل یبرا یآموزش ابقمشاهده سو
 یزاربا برگ ،یوربهره شیافزا یراستا اداره در نیا منصوب در شعب بانک نموده است. یهاونیزیتلو قیاز طر یمجاز یهاکالس یبرگزار
دوره  %711 نموده است. ییه جوفصر هانهیدر هز یحضور وهینسبت به ش %31 نیانگیبه طور م یکیالکترون وهیبه ش یآموزش یهادوره

 نهینهاد یتااداره در راس نیا شوند. یو اجرا م یکارکنان طراح یبر اساس شناسنامه آموزش ،یتوسعه منابع انسان یدر راستا یکیالکترون یها
تغییرات . نموده است 7936از سال  یکیالکترون وهیبه ش یآموزش یمستمر دوره ها یاقدام به برگزار یکیالکترون یریادگیکردن فرهنگ 

 ، عبارتند از:راه اندازی سیستم های یادگیری الکترونیکی در سازمان ایجاد نموده استکه عمده ای 
 در سازمان یعدالت آموزش شیافزا -

 یکارکنان به منابع آموزش هیآسان کل یدسترس -

و ذهاب با توجه به  ابیو ا ییرایپذ یها نهیعدم نفع کارکنان و هز یها نهیحذف هز لیترتب با آموزش به دلم یها نهیکاهش هز -
 سازمان ییایجغراف یپراکندگ

 خبره و ارائه آن به سراسر کشور  نیبا توجه به امکان استفاده از مدرس یارائه خدمات آموزش تیفیک یارتقا -

 به صورت همزمان در سازمان نینو یدانش ها یساز یجار -
ا از جمله سمت های سازمانی مرتبط ب .ردیگ یانجام م یکیالکترون وهیو به ش کیبا استفاده از مدل کرک پاتر یابیارزدر این سازمان، 

اونت معو  اداره آموزش و توسعه دانشی، انسان هیسرما تیریمد، آموزش یعال یشورایادگیری الکترونیکی در این سازمان می توان به 
 ند. نیز به طور مستقیم در ارتباط با تولید محتوای الکترونیکی فعالیت می ک دانش یکیو نشر الکترون دیواحد تولاشاره نمود.  توسعه دانش

، IBTاز جمله فناوری های مورد استفاده برای یادگیری الکترونیکی در این سازمان نیز می توان به بهره مندی از امکانات کالس مجازی، 

CBT ،Micro-learning  اطالعات همواره در حال بروز  یفناور یبانیاداره پشت ی اشاره کرد.اجتماع یهاشبکه قیآموزش از طرو
 یروین تیدر سازمان باعث ترب یگردش شغل ،یانسان یروین تیبوده و در خصوص ترب یکیالکترون یریادگیمرتبط با  زاتیتجه یرسان
دوره  ،انیتعامالت با مشتر شیبر افزا یمبن یمدار یمشتر یتوجه به هدف دوره آموزش ااست. ب دهیحوزه گرد نیمتخصص در ا یانسان

جه به سرعت با تو تعامالت در دستور کار قرار دارد. شیبا هدف افزا یمرتبط با رفتار سازمان یبرگزار و دوره ها یکیالکترون وهیمذکور به ش
ارائه خدمات  ارچهکپی شیباعث افزا یکیالکترون یریادگیمختلف بانک،  یصورت گرفته در حوزه ها اترییدر انتقال آموزش متناسب با تغ

 است. دهیدر تمام بانک گرد
-  

اقدام  یهر دوره آموزش یاداره برا نیا ،یکیالکترون یریادگی نینو یسازمان نسبت به روندها رانیکارکنان و مد یدر خصوص آگاه ساز -
 نموده است. یمرتبط با هر دوره آموزش یراهنما دیبه تول

 جلسه ممیزی
، با حضور رئیس محترم اداره آموزش و توسعه دانش، جناب آقای حسن جعفری 11/13/7931جلسه ممیزی بانک رفاه کارگران در تاریخ 

طاهری، معاونان اداره آموزش و توسعه دانش جناب آقای حسن عابدینی و سرکار خانم بهارک سفیدگران، کارشناس واحد تولید و نشر 
نیما جهانیار و ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی جناب آقای دکتر حمیدرضا رضوانی و سرکار  الکترونیکی دانش جناب اقای
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ساعت برگزار شد. در این جلسه مدارک و مستندات  2خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی و دبیر اجرایی جایزه سرکار خانم دکتر فرزانه، به مدت 
 خانه جایزه ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. این سازمان که در اظهارنامه برای دبیر

 مستندات بررسی شده
  و اهداف و استراتژی های مربوط به آموزش الکترونیکی در این بانک 36جدول پیش بینی برنامه های عملیاتی سال 

  36گزارش تحقق برنامه عملیاتی تا پایان سال 

  توسعه دانشاداره آموزش و  31جدول برنامه های عملیاتی سال 

  واکنشی 7نمونه گزارش ارزشیابی برگزاری کالس های مجازی در سطح 

 نمونه گزارش کاهش هزینه های اموزشی با یادگیری الکترونیکی 

 

 نقاط قوت سازمان )اداره آموزش و توسعه دانش بانک رفاه کارگران(
 بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی 
 متناسب با نیاز سازمان در این حوزه پرورش نیروی انسانی 

 تعریف واحد یا تیم هایی در ساختار سازمانی برای یادگیری الکترونیکی 

  توانمندی سازمان در برگزاری حجم باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 ی شرکت کنندهنقاط قوت سازمان ها
 الکترونیکی و سیستم امور کارکنان ایجاد ارتباط مناسب بین نتایج توسعه آموزش های 

 بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی و پرورش نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در این حوزه 

 مدیریت یکپارچه اجزا و فرایندهای آموزش در بستر یادگیری الکترونیکی 

 ای نوین یادگیری الکترونیکیهمکاری با سازمان های بین المللی در استفاده از فناوری ه 

  ایجاد یکپارچگی میان استراتژی های سطح سازمانی و حوزه یادگیری الکترونیکی و تبدیل آنها به برنامه های عملیاتی اثربخش در این
 حوزه

 برقراری ارتباط اثربخش بین گذراندن دوره ها در بستر الکترونیکی با ارزیابی عملکرد سازمان 
  هایی در ساختار سازمانی برای یادگیری الکترونیکیتعریف واحد یا تیم 

  توانمندی سازمان در برگزاری حجم باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 انجام تحقیق و توسعه در زمینه یادگیری الکترونیکی 

 برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت به هم پیوسته در بستر یادگیری الکترونیکی 

 ای شناسایی سازمانهای توانمند در هر یک از اجزای مدل یادگیری الکترونیکی و استفاده از آنها،بر تالش 

 استفاده از نسل های جدید تولید محتوا 
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب  71از  را 7,7بانک رفاه کارگران، در معیار برنامه استراتژیک سازمان برای یادگیری الکترونیکی امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که عملکرد سازمان کمتر از  6,16بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3شده در این شاخص 

 میانگین بوده است و نیاز به بهبود در این حوزه وجود دارد.

 

نمره کسب نمود. باالترین امتیاز  71را از  1نامه استراتژیک یادگیری الکترونیکی سازمان، امتیاز بانک رفاه کارگران در معیار میزان تحقق بر
می باشد. در این معیار، امتیاز سازمان فاصله اندکی با میانگین  6بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3کسب شده در این شاخص 

 یز وجود دارد.دارد و  قابلیت بهبود عملکرد در این حوزه ن
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز  71را از  6,7بانک رفاه کارگران در معیار تغییرات عمده سازمان در نتیجه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
هتر می باشد. نمودار نشان می دهد که در این شاخص، ب 4,3بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  1,7کسب شده در این شاخص 

 از میانگین عمل نموده و با باالترین امتیاز فاصله اندکی دارد. 

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز  7بانک رفاه کارگران در معیار ارزیابی مستمر ذینفعان در مورد اثربخشی یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که در این بعد سازمان  4,31 بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص 3کسب شده در این شاخص 

 اندکی باالتر از میانگین سازمان ها عمل نموده است.
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را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این معیار  7بانک رفاه کارگران در معیار سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
 بوده است. امتیاز سازمان در این معیار اندکی باالتر از میانگین بوده است. 4,31بوده و میانگین  3

 

و  3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این شاخص  6بانک رفاه کارگران در معیار منابع انسانی حوزه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
 ش از میانگین بوده است اما با برترین سازمان در این حوزه اختالف دارد. بوده است. در این معیار امتیاز سازمان بی 7میانگین سازمان ها 

5

8

7

4.87

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی

امتیاز سازمان در هر یک از شاخص های ارزیابی و مقایسه با برترین ها

نمره10امتیاز سازمان از  باالترین امتیاز در این شاخص امتیاز برترین سازمان میانگین

6

8 8

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

منابع انسانی در حوزه یادگیری الکترونیکی

امتیاز سازمان در هر یک از شاخص های ارزیابی و مقایسه با برترین ها

نمره10امتیاز سازمان از  باالترین امتیاز در این شاخص امتیاز برترین سازمان میانگین



 177 ■ یاخبار و جمع بند

 

 

را کسب نموده اند. باالترین امتیاز  4,7بانک رفاه کارگران در معیار سوابق برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی برای کارکنان، امتیاز 
بوده است. نمودار نشان می دهد که نیاز به برگزاری دوره ها در زمینه  4,62بوده و میانگین سازمان ها،  71کسب شده در این زمینه 

 یادگیری الکترونیکی برای کارکنان ضرورت دارد.

 

را کسب نموده است.  9,7بانک رفاه کارگران در معیار سایر خدمات آموزشی ارائه شده در زمینه یادگیری الکترونیکی برای کارکنان امتیاز 
بوده است. نمودار نشان می دهد که در این معیار، اختالف زیادی با باالترین  9,917بوده و میزان میانگین  71ین شاخص باالترین امتیاز در ا

 امتیاز وجود دارد.
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را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این  4بانک رفاه کارگران در معیار بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی امتیاز 
 بوده است. در این شاخص امتیاز سازمان اختالف اندکی با میانگین دارد. 9,17بوده و مقدار میانگین  3اخص ش

 

را کسب نموده است. باالترین  1بانک رفاه کارگران در معیار تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در حوزه یادگیری الکترونیکی امتیاز 
بوده است. نمودار نشان می دهد که در این شاخص سطح سازمان های شرکت کننده چندان  9,49و میانگین  بوده 1امتیاز در این شاخص 

 رضایت بخش نبوده است و سازمان باالترین امتیاز را در این زمینه کسب نموده است. 
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را کسب نموده است. این در حالی  7ی نمره بانک رفاه کارگران در معیار وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیک
 بوده است. در این شاخص عملکرد سازمان کمتر از میانگین بوده است. 2,39بوده و میانگین  3است که باالترین امتیاز در این شاخص 

 نتایج نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
جلسات ممیزی و بر طبق جمع بندی ارزیابان محترم کرسی آموزش و بر اساس اظهارنامه های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان و 

یادگیری الکترونیکی، در دو سطح از شرکت کنندگان هر محور تقدیر به عمل آمد. سطح اول افراد، سازمان ها و دستاوردهای برتر بودند 
یج در هر ی شرکت کنندگان بود. به این ترتیب نتاکه تندیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به آنان اعطا شد و سطح دوم تقدیر از تمام

 محور به شرح زیر اعالم گردید:

 

 محور فردی
 نفر شرکت کردند که از دیدگاه ممیزان، هیچ یک امتیاز الزم جهت دریافت تندیس را کسب ننمودند. 71در این محور، 

 

 محور سازمانی 
سازمان شرکت کردند که از میان آنها یک سازمان در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش است، به عنوان  3در این محور، 

 بود. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیرازسازمان برتر انتخاب شد. این سازمان، 

ان سازمان های برتر معرفی شده و تندیس جایزه را دریافت در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش نیست، سه سازمان به عنو
 نمودند. این سازمان ها عبارت بودند از:

 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 

  شرکت بیمه کوثر 

 سازمان امور مالیاتی 

 

 محور دستاورد تأثیرگذار
 ورد توجه ارزیابان قرار گرفت:سازمان دستاورد خود را مطرح نمودند که از میان آنها دو دستاورد، م 7در این محور، 

 ( سامانه مدیریت یادگیریLMS)( دانشگاه علوم پزشکی مجازی )نوید 

 .سامانه ارزشیابی هوشمند پیشرفت تحصیلی منتا که توسط شرکت ایده پردازان دانش عصر نو معرفی گردید 
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 روندهای یادگیری الکترونیکی در دنیا 
 انسان وانتمی است! چطور زمان طول در تغییر و گسترش حال در نمایی بصورت بود! فناوریبزودی شاهد حاکمیت نسل دیجیتال خواهیم 

 وبخ انرژی منبع یک و کالن اقتصاد یک عنوان به نفت از کرد؟ همانطوریکه غالب فناوری جانبه همه نمایی تغییرات با مواجهه در را
 به برگشت برای شانسی هرگز کنید توجه .نماییم حفاظت است جدید نفت که هم داده از باید نمودیم، حفاظت آن از و ایمکرده استفاده

 در را فناوری اخالق و کنیم استفاده درست آن از باید! بگذاریم کنار را همراه گوشی توانیم نمی! نداریم فناوری از استفاده عدم و عقب
تواند بهتر از گذشته تحوالت حاصل از تاثیر فناوری را بپذیرد، انسان در مسیر تغییر سریع قرار گرفته و حاال می .دهیم گسترش خودمان

 بین و بدبین نباشیم و از آن نترسیم و به آن مسلط شویم!خود را برای زندگی جدید آماده کند، لذا باید به آن خوش
، برای بهره مندی سازمان ها معرفی می گردند. این فناوری ها در نخستین 2173سال  روند برتر یادگیری الکترونیکی در 3در این بخش 

 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی ارائه گردید.

 

 یادگیری انطباقی-7
و سفارشی کردن آن برای شرکت ها، ادارات و یا مشاغل  ای است که از یک ماژول یادگیری از یک کتابخانه موجود،یادگیری انطباقی نتیجه

عیین شود ها تگیرند تا سطح آنمورد یک ارزیابی اولیه قرار می ها در ابتدای کار،اغلب دانش پذیر. شودگرفته می مختلف در آن شرکت ها،
 در ذیرپدانش که کند تمرکز نقاطی روی تا شودمی سازی شخصی او برای ماژول هایی نیاز دارند. سپسو مشخص شود که به چه آموزش

 ردی،ف و متمرکز تجربه یک ارائه با و دهدمی پاسخ پذیردانش خاص هاینیاز به همچنین شده سازیشخصی است. آموزش ضعیف ها آن
 .کرد خواهد پیشرفت الکترونیکی یادگیری بازار در سرعت به انطباقی کند. یادگیریمی را استفاده بهترین برخط آموزش زمان از

 

 یادگیری خرد-4
این است که یادگیری خرد  مفهوم زیربنایی .است 2173برای سال  های آموزش و یادگیری الکترونیکیروند برترین از یکی یادگیری خرد،

 تقسیم این و کندمی تقسیم ترکوچک های قسمت به را اطالعات الکترونیکی آموزش نوع میزان تمرکز و توجه انسان محدود است. این
 را روریض اطالعات خرد، یادگیری در .باشد شده گرفته یاد مباحث حفظ و پذیر دانش شدن درگیر میزان افزایش به منجر تواندمی بندی

 ها، نتمری یا اسالیدها آموزشی، تصاویر آموزشی، فیلم قالب در کمتر بسیار یا ای ثانیه 721 تا 31 جلسات به شوند، منتقل است الزم که
 با آنها اشتند فاصله و کوتاه هایبخش در اطالعات ارائه .کنندمی تقسیم فوری فیدبکی با هایی آزمون سپس و ها اینفوگرافی های، بازی

 ویژه هدف با و هدفمند آموزشی ماژول یک برای و کند،می کمک هاآن ذهن در اطالعات حفظ و هایادگیرنده شدن درگیر به هاآزمون
 ای مشتری خدمات اطالعات، فناوری مثل هاییزمینه جمله از مداوم آموزش به نیاز که هاییشغل با همچنین روش این .باشدمی مناسب
 .است اجرا قابل دستگاهی هر روی که است این آن مهم های مزیت از یکی .کندمی کار خوبی به دارند، فروش

 

 هوش مصنوعی و دستیار یادگیرنده-9
 از ییک .شد خواهد تبدیل آموزش صنعت از مهمی بخش به دور چندان نه ایآینده در مصنوعی هوش متخصصان، بینیپیش اساس بر

 مربیان ،AI از استفاده با .است مصنوعی هوش از استفاده شود، استفاده سفارشی و سازگار یادگیری ایجاد برای تواندمی که هاییروش
چت  .مایندن بینی پیش درک، این بر مبتنی محتوایی توصیه با را هاآن آموزشی نیازهای و کنند درک را پذیراندانش رفتارهای توانندمی

 آی در Siri .ستا اجتماعی هایشبکه و اینترنت در ویژه به مشتریان، با گفتگو سازی شبیه برای شده طراحی کامپیوتری برنامه بات، یک
 ندفرای در هم مصنوعی هوش از توانند می ها سازمان .هستند هوشمند اندرکاران دست دنبال به حاضر حال در مردم که دهدمی نشان فون

 است ادگیرندهی رفتار بینی پیش به قادر مصنوعی فراگیران هوش برای یادگیری سازی شخصی در هم و نمایند استفاده یادگیری-یاددهی
 کاربردهای 2127 سال تا که دهدمی نشان  ESchool Newsاخیر  هایبینیپیش .کند می کمک شخصی یادگیری به طریق این به و

 سال دو فقط نداریم؛ چندانی فاصله 2127 سال تا که دانیدمی و بود، خواهد همراه رشد درصد 41٫7 با آموزش، حوزه در مصنوعی هوش
 مصرف نوعیمص هوش فناوری به توجه با توانندمی چت بات ها یا و صوتی هوشمند سیستمهای چطور بگوییم که است زود خیلی اما .دیگر
 !کنند حمایت را آموزشی سیستم در و کار و کسب در کننده
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 بازی سازی و یادگیری مبتنی بر بازی-1

 آموزش حوزه در جدید رویکرد یک بازی پذیران،دانش و مربیان برای .است یادگیری و آموزش حوزه در توجه جلب برای مؤثری عامل بازی
بازی آموزشی قابلیت آن را دارد که یک مسئله و یا تکلیف یادگیرنده را مرحله به مرحله و با عبور از مراحل و موانع  .است یادگیری و

ل مسئله به ادامه ح گیری حل نماید و باعث تشویق یادگیرندهمختلف، گرفتن امتیاز و از دست دادن آن و خالصه همراه با تفکر و نتیجه
دنبال سرمایه گذاری در یادگیری مبتنی بر بازی جهت توانمندسازی و جلب مشارکت بهتر یادگیرندگان هستند. بعدی شود. سازمان ها نیز ب

 بازی سازی نرخ حفظ کارکنان را بهبود داده و توانایی آنان برای انجام آنچه از این طریق فراگرفته اند را افزایش داده است.

 

 بیواقعیت مجازی/واقعیت افزوده و واقعیت ترکی-4
 زیادی طرفداران الکترونیکی آموزش در که باشندمی جدیدی هایفناوری ،AR شده، تکمیل یا افزوده واقعیت و ،VR مجازی، واقعیت

 در توانمی بیشتر AR از .است کرده تبدیل واقعیت به مجازی حالت از را آنها محتوای هوشمند، هایگوشی گسترش با همراه و دارند
 کالس یک در مثال عنوان به .کرد استفاده درک قابل صورت به مختلف اشکال دادن نشان برای هاموزه و ها مغازه آموزشی، فضاهای
 اخیر های پیشرفت .کرد سازی شبیه را آن توانمی راحتی به AR از استفاده با اما ندارد وجود نزدیک از هواپیما یک دیدن امکان آموزشی،

 هایتمسیس دسترس در مناسب قیمت با و کنندمی نزدیک حقیقی محتوای به را مجازی محتوای بزودی فناوری دو این که دهدمی نشان
 نمونه از یکی .آوردمی پدید کاربر حقیقی دید در را مجازی محتوای که است حالتی تکنولوژی، این .گرفت خواهند قرار مردم و آموزشی

 .کندیم اضافه دهدمی نشان شما دوربین که محیطی به را تصاویری و شده اجرا گوشی دوربین توسط که است هاییبرنامه ،ARهای 
VR نیاید به را او و کرده مسدود کامل طور به را کاربر دید فضای که است حالتی تکنولوژی این. باشدمی مجازی حقیقت معنای به 

 واقعیت .رویدمی مجازی دنیای داخل به شما VR در آورد،می شما دنیای به را مجازی محتوای که  ARخالف بر واقع در. بردمی مجازی
 تکنولوژی یا ابزار یک با کارمندی اگر مثال، عنوان به .است مناسب دارند، نیاز محل یک مورد در اطالعاتی به که کسانی برای ،AR افزوده،
 به و هدبد او به را اطالعاتی جدید، ابزار یا شرایط آن مورد در فورا تواندمی افزوده واقعیت قابلیت به مجهز برنامه یک شود، مواجه جدیدی

 خطر به ونبد که کند کمک جراح یا خلبان یک به تواندمی مجازی واقعیت اپلیکیشن یک .دهد آموزش او به واقعی محیط در ترتیب این
 مهارت و ندکن تمرین بتوانند تجربه بی افراد دست در حساس و گران تجهیزات دادن قرار ریسک به نیاز بدون یا انسان یک جان انداختن

 واقعیت نزدیک، آینده در .شود می استفاده فیلم و بازی برای بیشتر و دارد وجود حاضر حال در مجازی واقعیت .دهند بهبود را خود های
 کاهش با. آورد خواهند بوجود کار و کسب فضای در انگیزی هیجان جدید های فرصت واقعیت دو این ترکیب و افزوده واقعیت با مجازی
 .شودمی ارزانتر فناوری این از کنندگان مصرف برای AR و VR ها،هدست و پوشیدنی هایعینک قیمت

 

 یادگیری مبتنی بر ویدئو-1
 ایگسترده ورتبص که است تعاملی یادگیری افزایش جهت در آموزشی ابزارهای از دیگر یکی زنده غیر یا زنده بصورت ویدیو انتشار و ضبط

 عاملت در تعاملی ویدئوهای کنار در زنده صورت به مربی یک که شودمی انجام زمانی روش این از مندیبهره بهترین .شودمی استفاد آن از
 و آموزش حوزه در مصنوعی هوش و مجازی حقیقت ابزارهای که نزدیک آینده در .باشد داشته حضور آنالین محیط در آموزان دانش با

 ورحض درکالس مجازی و برخط بصورت مربی تا شودمی سبب و داشت خواهد وجود همچنان ویدیویی فناوری کرد، خواهند ورود یادگیری
 آسانتری یدسترس و حمل قابلیت است، ارزان آن توزیع و تولید که حال عین در که چرا است، جذابی بسیار گزینه پادکست .باشد داشته
  .دهد می ارائه است، معمول بسیار که ویدیو بر مبتنی آموزش به نسبت

 

 یادگیری اجتماعی-1
 .کندیم تشویق اجتماعی و مشترک فعالیت و گروهی تجربه یک به را پذیراندانش که است، جمعی آموزش از نوعی اجتماعی یادگیری

 می اجازه هاباکس چت این. باشد الکترونیکی آموزش سیستم از بخشی تواندمی که چت، های جعبه از عبارتند اجتماعی ابزارهای از برخی
 به که فاوتت این با هستند، هاباکسچت مشابه نیز هابپردازند. انجمن بحث به باهم واقعی زمان در بتوانند دوره هایکننده شرکت تا دهند
 اهداف برای هک ایمیل سیستم یک .شوند می استفاده ترعمیق البته و طوالنی تعامالت برای و شوندمی نظارت رهبر یک توسط مداوم طور

 با ایمیل طریق هب نکنند، شرکت کالس در فعاالنه پذیراندانش که گرددمی استفاده زمانی شود،می نامیده اینترامیل شود، استفاده آموزشی
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 رفتهگ کار به کنندگان شرکت بین ارتباط بهبود برای توانندمی هاروش این تمام .کندمی مطالب درگیر را هاآن و کندمی برقرار ارتباط هاآن
 اطالعات ذاریگ اشتراک به اجتماعی یادگیری .باشند داشته تکالیف در بالقوه همکاری و مواد مورد در بحث برای راه چندین بتوانند تا شوند

 ها،وبالگ دربرگیرنده هاییروش چنین .است کامپیوتر بر مبتنی های روش و تعاملی های بحث طریق از همساالن میان در دانش و
 رییادگی .باشدمی اجتماعی های رسانه کاربردی هایبرنامه سایر و ویدئویی هایچت ها،ویکی گروهی، بحث هایتخته فوری، هایپیام

 مشاهده با مردم که است این اجتماعی یادگیری دیدگاه نظریه دارد.( بندورا)اجتماعی یادگیری و فعال یادگیری نظریه دو در ریشه اجتماعی
 مشترک محیط در را ها ایده تا کندمی کمک یادگیرندگان به ها یادداشت گذاریاشتراک چت، هایخانه ها،انجمن .گیرند می یاد دیگران

 یافت، واهدخ ادامه  بیشتری سرعت با آینده در اجتماعی یادگیری سازی پیاده .دهند گسترش را اجتماعی یادگیری و بگذارند اشتراک به
 می بهبود رییادگی و آموزش کیفیت شود، می گذاشته اشتراک به که زمانی یا شود می توزیع یادگیری همساالن، میان در که هنگامی زیرا
 که تماعی،اج یادگیری هایسیستم سازیپیاده به مایل نیز بانکی و تجاری هایبنگاه و سازمانها آموزشی، مدرن هایسازمان بر عالوه .یابد
 درک خوب را اجتماعی یادگیری باید موفق جامعه به رسیدن برای .باشند می اند، شده ایجاد مشترک کاری فضای یک برای خاص طور به

 .کرد

 

 انتخاب محتوی-8

 که افرادی یا خدمات(. کلکسیون)است عالقه مورد حوزه یک یا تخصصی موضوع یک با مرتبط اطالعات گردآوری روش محتوی انتخاب
 و موقع به اطالعات گذاشتن اختیار در برای مناسبی روش محتوی انتخاب .شوند می نامیده ها کننده انتخاب گیرند، بکارمی را روش این
 عنوان به محتوی انتخاب شیوه از که کرد خواهند رشد ای اندازه به یادگیری مدیریت های سیستم .است یادگیرنده به نیاز مورد زمان در

 .کرد خواهند استفاده فراگیران، برای واقعی تجارب کردن فراهم دانش، گذاری اشتراک به برای مهمی روش

 اخبار
 انتشار خبر تقدیر از بانک رفاه کارگران در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در:

 وب سایت شمانیوز

https://goo.gl/U1Hk4x 

 اقتصادوب سایت فصل 

https://goo.gl/5cCeJr 

 وب سایت اخبار پولی مالی

https://goo.gl/b3NbNn 

 پایگاه اطالع رسانی سازمان تأمین اجتماعی

http://www.tamin.ir/News/Item/71568/2/71568.html 
 وب سایت شروع آنالین

https://goo.gl/6AuxuY 

 وب سایت بنکر

https://goo.gl/vE5TrB 

 

 

 

 

https://goo.gl/U1Hk4x
https://goo.gl/5cCeJr
https://goo.gl/b3NbNn
http://www.tamin.ir/News/Item/71568/2/71568.html
https://goo.gl/6AuxuY
https://goo.gl/vE5TrB
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 تصاویر

 

  11/3/7931تصاویر جلسه ممیزی بانک رفاه کارگران 

 

 تصویر لوح تقدیر بانک رفاه کارگران
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 تصاویر دریافت لوح تقدیر بانک رفاه کارگران

 

 

 عکس دسته جمعی در انتهای سمینار آموزشی نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
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 مؤسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن  .3-2-8

 اظهارنامه سازمان-سومبخش 
، با ثبت نام اولیه در سامانه جایزه ملی یادگیری الکترونیکی 73/6/7931مؤسسه آموزش علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن در تاریخ 

 وارد فرایند جایزه گردید. با نام سرکار خانم مژده بامدادی
 رویآموزش کارکنان وزارت نبر اساس اطالعات تکمیل شده در فرم اظهارنامه، نوع مالکیت این سازمان دولتی بوده و فعالیت اصلی آن 

می باشد.  عرب زاده یمحمدنقکارمند می باشد. عالی ترین مقام آن جناب آقای  47تأسیس شده و دارای  7914است. این سازمان در سال 
 یساله در اجرا 71با سابقه و تجربه  یکیالکترون یآموزش یعنوان دوره و محتوا 711از  شیب دیتاکنون و با تول 7936مرکز از سال  نیا

نفر ساعت آموزش  2711111از  شیموفق ب ینوع آموزش ها برداشته و با عملکرد آموزش نیموفق را در ا یگام یکیالکترون یآموزش ها
درصد  711مرکز توانسته است  نیا. باشد یکشور م یمرکز آموزش مجاز نیعرصه بوده و بزرگتر نیا شتازانیجزو پ یو مجاز یکیالکترون

 ازماندر س یعمده ا راتییتغ یکیالکترون یریادگی یها ستمیس یراه انداز. دیسال گذشته محقق نما 7 یخود را ط کیاستراتژ یبرنامه ها
 ایجاد کرده که عبارتند از:

 در هر زمان و مکان یریادگی یبه مواد و محتوا یدسترس-7

 سبک و قابل حمل یآموزش یو ابزارها لیکاربرد وسا-2

 ها در هر زمان و مکان ادداشتیاطالعات و  یابیباز لیتسه-9

 یتعامل یآموزش یامکان ارائه کردن محتوا -4

 یو زمان و انرژ نهیدر هز ییصرفه جو-7

 در کالس یمشارکت یریادگی جیو ترو قیتشو-6

 تیمتعدد بدون محدود یریادگیامکان -1
 لیکمگردد و شرکت در آزمون منوط به ت یقبل از شرکت در آزمون انجام م ها دورهاثربخشی یادگیری الکترونیکی از طریق ارزیابی  یابیارز

 قرار گرفته و با سنجش یو بازنگر یمورد بررس یآموزش یدوره ها یابیمشخص ارز یزمان یدوره و در بازه ها انیاست و در پا یابیفرم ارز
 یریکاهش چشمگ وهیش نیدوره به ا یاجرا . ردیپذ یصورت م ازین وردم یکارآموزان و متخصصان فن اقدامات اصالح یتمندیرضا زانیم

 یبه مواد و محتوا یدسترس. ، منفک شدن از کار را داردی، امکانات رفاهتیو ذهاب، مامور ابیا یها نهیها که شامل هز نهیدر هز
ده برای کارکنان و مخاطبین فراهم ش اطالعات یابیباز لیو تسه تیمتعدد بدون محدود یریادگیدر هر زمان و مکان و امکان  یکیکترونال

 عمل می نماید.  ISO9001و IWA2مطابق الزامات استاندارد  تیفیک تیریمد ستمیمرکز با توجه به استقرار س نیااست. 
در  جانیبارمجتمع خود که شامل مجتمع خراسان در مشهد، مجتمع آذ 7 قیو نظارت بر آنها را از طر یدوره ها یواحد توانسته برگزار نیا

و واحد تهران بصورت کامل  ی، واحد مازندران در ساررازیمجتمع غرب در کرمانشاه، مجتمع اصفهان در اصفهان، مجتمع فارس در ش ز،یتبر
 یکیمستمر کارکنان در ارتقاء فرهنگ آموزش الکترون دیبه روز و جد یآموزش ها قیمرکز از طر نیا تحت کنترل و نظارت داشته است.

 یلعملهادستورا نیو در تدو دینما یبرگزار م رانیمد  یو آگاه ساز ییجهت آشنا انهیو ماه یفصل یو برنامه ها و کارگاه ها دینما یتالش م
 بوده است. شتازیپ شهیهم ییاجرا

 جلسه ممیزی
، با حضور مدیر آموزش دفتر مرکزی جناب 72/3/7931در تاریخ مؤسسه آموزش علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن جلسه ممیزی 

آقای سعید طالبی، مدیر آموزش الکترونیکی سرکار خانم مژده بامدادی، مسئول اجرای آموزش الکترونیکی جناب آقای محمد پالیزکار، 
ح بخش، ارزیابان کرسی آموزش و یاگیری الکترونیکی جناب آقای دکتر حمیدرضا رضوانی و کارشناس انفورماتیک جناب آقای نیما فر

سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی و دبیر اجرایی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی سرکار خانم دکتر نرگس فرزانه، در دفتر کرسی آموزش 
رگزار گردید. در این جلسه مدارک و مستندات این سازمان که در اظهارنامه ساعت ب 2و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به مدت 

برای دبیرخانه جایزه ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. از جمله برنامه استراتژیک سازمان و دوره های آموزش الکترونیکی، بررسی 
 مورد بررسی تفصیلی قرار گرفتند.سامانه و سیستم ارزیابی دوره ها، 
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 قاط قوت سازمانن
 مندی از سیستم آموزش الکترونیکیبرای گسترش بهره الشت، 

 توانمندی سازمان در برگزاری دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 انجام تحقیق و توسعه در زمینه یادگیری الکترونیکی 

 ی شرکت کنندهنقاط قوت سازمان ها
  آموزش های الکترونیکی و سیستم امور کارکنانایجاد ارتباط مناسب بین نتایج توسعه 

 بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی و پرورش نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در این حوزه 

 مدیریت یکپارچه اجزا و فرایندهای آموزش در بستر یادگیری الکترونیکی 

 فناوری های نوین یادگیری الکترونیکی همکاری با سازمان های بین المللی در استفاده از 

  ایجاد یکپارچگی میان استراتژی های سطح سازمانی و حوزه یادگیری الکترونیکی و تبدیل آنها به برنامه های عملیاتی اثربخش در این
 حوزه

 برقراری ارتباط اثربخش بین گذراندن دوره ها در بستر الکترونیکی با ارزیابی عملکرد سازمان 
 د یا تیم هایی در ساختار سازمانی برای یادگیری الکترونیکیتعریف واح 

  توانمندی سازمان در برگزاری حجم باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 انجام تحقیق و توسعه در زمینه یادگیری الکترونیکی 

 برگزاری دوره های آموزشی بلندمدت به هم پیوسته در بستر یادگیری الکترونیکی 

 برای شناسایی سازمانهای توانمند در هر یک از اجزای مدل یادگیری الکترونیکی و استفاده از آنها، تالش 

 استفاده از نسل های جدید تولید محتوا 
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را از  3,7در معیار برنامه استراتژیک سازمان برای یادگیری الکترونیکی امتیاز  مؤسسه آموزش علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن
می باشد. نمودار  6,16بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب شده در این شاخص  71

 ی نزدیک به باالترین امتیاز در این حوزه دارد.نشان می دهد که عملکرد سازمان باالتر از میانگین بوده است و امتیاز

 

نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب شده  71را از  3موسسه در معیار میزان تحقق برنامه استراتژیک یادگیری الکترونیکی سازمان، امتیاز 
این حوزه نیز نزدیک به باالترین امتیاز بوده می باشد. امتیاز سازمان در  6بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3در این شاخص 

 است.
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز کسب شده در این  71را از  4موسسه در معیار تغییرات عمده سازمان در نتیجه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
هد که در این شاخص، سازمان اختالف زیادی می باشد. نمودار نشان می د 4,3بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  1,7شاخص 

 با باالترین امتیاز دارد و کمتر از میانگین نیز هست.

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز کسب شده  4موسسه در معیار ارزیابی مستمر ذینفعان در مورد اثربخشی یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که در این بعد سازمان عملکرد  4,31ا در این شاخص بوده است. میانگین سازمان ه 3در این شاخص 

 مناسبی نداشته است و نیاز به بهبود در این حوزه ضرورت دارد. 
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بوده و  3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این معیار  9,7موسسه در معیار سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
 بوده است. امتیاز سازمان در این معیار کمتر از میانگین سازمان ها بوده است. 4,31میانگین 

 

و میانگین سازمان  3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این شاخص  4موسسه در معیار منابع انسانی حوزه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
 سازمان کمتر از میانگین سازمان ها بوده است.  بوده است. در این معیار امتیاز 7ها 
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را کسب نموده اند. باالترین امتیاز کسب شده در  71موسسه در معیار سوابق برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی برای کارکنان، امتیاز 
حوزه سازمان باالترین امتیاز را کسب نموده بوده است. نمودار نشان می دهد که در این  4,62بوده و میانگین سازمان ها،  71این زمینه 

 است.

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز  7موسسه در معیار سایر خدمات آموزشی ارائه شده در زمینه یادگیری الکترونیکی برای کارکنان امتیاز 
 حوزه باید فعالیت بیشتری صورت گیرد.بوده است. نمودار نشان می دهد که در این  9,917بوده و میزان میانگین  71در این شاخص 

 

بوده  3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این شاخص  7موسسه در معیار بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی امتیاز 
 بوده است. در این شاخص نیز ضرورت بهبود در سازمان وجود دارد. 9,17و مقدار میانگین 
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را کسب نموده است. باالترین امتیاز در  2یار تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در حوزه یادگیری الکترونیکی امتیاز موسسه در مع
بوده است. نمودار نشان می دهد که در این شاخص سطح سازمان های شرکت کننده چندان رضایت  9,49بوده و میانگین  1این شاخص 

 یاز به توجه دارد. بخش نبوده است و این بخش ن

 

را کسب نموده است. این در حالی است  7,7موسسه در معیار وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیکی نمره 
 بوده است. عملکرد سازمان در این حوزه باالتر از میانگین بوده است. 2,39بوده و میانگین  3که باالترین امتیاز در این شاخص 

 نتایج نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
بر اساس اظهارنامه های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان و جلسات ممیزی و بر طبق جمع بندی ارزیابان محترم کرسی آموزش و 

ودند ردهای برتر بیادگیری الکترونیکی، در دو سطح از شرکت کنندگان هر محور تقدیر به عمل آمد. سطح اول افراد، سازمان ها و دستاو
که تندیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به آنان اعطا شد و سطح دوم تقدیر از تمامی شرکت کنندگان بود. به این ترتیب نتایج در هر 

 محور به شرح زیر اعالم گردید:
 

 محور فردی
 دریافت تندیس را کسب ننمودند.نفر شرکت کردند که از دیدگاه ممیزان، هیچ یک امتیاز الزم جهت  71در این محور، 
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 محور سازمانی 
سازمان شرکت کردند که از میان آنها یک سازمان در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش است، به عنوان  3در این محور، 

 بود. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیرازسازمان برتر انتخاب شد. این سازمان، 

که کسب و کارشان آموزش نیست، سه سازمان به عنوان سازمان های برتر معرفی شده و تندیس جایزه را دریافت  در بخش سازمان هایی
 نمودند. این سازمان ها عبارت بودند از:

 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 

  شرکت بیمه کوثر 

 سازمان امور مالیاتی 

 محور دستاورد تأثیرگذار
 را مطرح نمودند که از میان آنها دو دستاورد، مورد توجه ارزیابان قرار گرفت:سازمان دستاورد خود  7در این محور، 

 ( سامانه مدیریت یادگیریLMS)( دانشگاه علوم پزشکی مجازی )نوید 

 .سامانه ارزشیابی هوشمند پیشرفت تحصیلی منتا که توسط شرکت ایده پردازان دانش عصر نو معرفی گردید 

 دنیا روندهای یادگیری الکترونیکی در 
 انسان وانتمی است! چطور زمان طول در تغییر و گسترش حال در نمایی بصورت بزودی شاهد حاکمیت نسل دیجیتال خواهیم بود! فناوری

 وبخ انرژی منبع یک و کالن اقتصاد یک عنوان به نفت از کرد؟ همانطوریکه غالب فناوری جانبه همه نمایی تغییرات با مواجهه در را
 به برگشت برای شانسی هرگز کنید توجه .نماییم حفاظت است جدید نفت که هم داده از باید نمودیم، حفاظت آن از و ایمکرده استفاده

 در را فناوری اخالق و کنیم استفاده درست آن از باید! بگذاریم کنار را همراه گوشی توانیم نمی! نداریم فناوری از استفاده عدم و عقب
تواند بهتر از گذشته تحوالت حاصل از تاثیر فناوری را بپذیرد، انسان در مسیر تغییر سریع قرار گرفته و حاال می .دهیم گسترش خودمان

 بین و بدبین نباشیم و از آن نترسیم و به آن مسلط شویم!خود را برای زندگی جدید آماده کند، لذا باید به آن خوش
، برای بهره مندی سازمان ها معرفی می گردند. این فناوری ها در نخستین 2173سال  روند برتر یادگیری الکترونیکی در 3در این بخش 

 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی ارائه گردید.
 

 یادگیری انطباقی-7
و سفارشی کردن آن برای شرکت ها، ادارات و یا مشاغل  ای است که از یک ماژول یادگیری از یک کتابخانه موجود،یادگیری انطباقی نتیجه

عیین شود ها تگیرند تا سطح آنمورد یک ارزیابی اولیه قرار می ها در ابتدای کار،اغلب دانش پذیر. شودگرفته می مختلف در آن شرکت ها،
 در ذیرپدانش که کند تمرکز نقاطی روی تا شودمی سازی شخصی او برای ماژول هایی نیاز دارند. سپسو مشخص شود که به چه آموزش

 ردی،ف و متمرکز تجربه یک ارائه با و دهدمی پاسخ پذیردانش خاص هاینیاز به همچنین شده سازیشخصی است. آموزش ضعیف ها آن
 .کرد خواهد پیشرفت الکترونیکی یادگیری بازار در سرعت به انطباقی کند. یادگیریمی را استفاده بهترین برخط آموزش زمان از
 

 یادگیری خرد-4
این است که یادگیری خرد  مفهوم زیربنایی .است 2173برای سال  های آموزش و یادگیری الکترونیکیروند برترین از یکی یادگیری خرد،

 تقسیم این و کندمی تقسیم ترکوچک های قسمت به را اطالعات الکترونیکی آموزش نوع میزان تمرکز و توجه انسان محدود است. این
 را روریض اطالعات خرد، یادگیری در .باشد شده گرفته یاد مباحث حفظ و پذیر دانش شدن درگیر میزان افزایش به منجر تواندمی بندی

 ها، نتمری یا اسالیدها آموزشی، تصاویر آموزشی، فیلم قالب در کمتر بسیار یا ای ثانیه 721 تا 31 جلسات به شوند، منتقل است الزم که
 با آنها اشتند فاصله و کوتاه هایبخش در اطالعات ارائه .کنندمی تقسیم فوری فیدبکی با هایی آزمون سپس و ها اینفوگرافی های، بازی

 ویژه هدف با و هدفمند آموزشی ماژول یک برای و کند،می کمک هاآن ذهن در اطالعات حفظ و هایادگیرنده شدن درگیر به هاآزمون
 ای مشتری خدمات اطالعات، فناوری مثل هاییزمینه جمله از مداوم آموزش به نیاز که هاییشغل با همچنین روش این .باشدمی مناسب
 .است اجرا قابل دستگاهی هر روی که است این آن مهم های مزیت از یکی .کندمی کار خوبی به دارند، فروش
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 هوش مصنوعی و دستیار یادگیرنده-9
 از ییک .شد خواهد تبدیل آموزش صنعت از مهمی بخش به دور چندان نه ایآینده در مصنوعی هوش متخصصان، بینیپیش اساس بر

 مربیان ،AI از استفاده با .است مصنوعی هوش از استفاده شود، استفاده سفارشی و سازگار یادگیری ایجاد برای تواندمی که هاییروش
چت  .مایندن بینی پیش درک، این بر مبتنی محتوایی توصیه با را هاآن آموزشی نیازهای و کنند درک را پذیراندانش رفتارهای توانندمی

 آی در Siri .ستا اجتماعی هایشبکه و اینترنت در ویژه به مشتریان، با گفتگو سازی شبیه برای شده طراحی کامپیوتری برنامه بات، یک
 ندفرای در هم مصنوعی هوش از توانند می ها سازمان .هستند هوشمند اندرکاران دست دنبال به حاضر حال در مردم که دهدمی نشان فون

 است ادگیرندهی رفتار بینی پیش به قادر مصنوعی فراگیران هوش برای یادگیری سازی شخصی در هم و نمایند استفاده یادگیری-یاددهی
 کاربردهای 2127 سال تا که دهدمی نشان  ESchool Newsاخیر  هایبینیپیش .کند می کمک شخصی یادگیری به طریق این به و

 سال دو فقط نداریم؛ چندانی فاصله 2127 سال تا که دانیدمی و بود، خواهد همراه رشد درصد 41٫7 با آموزش، حوزه در مصنوعی هوش
 مصرف نوعیمص هوش فناوری به توجه با توانندمی چت بات ها یا و صوتی هوشمند سیستمهای چطور بگوییم که است زود خیلی اما .دیگر
 !کنند حمایت را آموزشی سیستم در و کار و کسب در کننده

 

 بازی سازی و یادگیری مبتنی بر بازی-1

 آموزش حوزه در جدید رویکرد یک بازی پذیران،دانش و مربیان برای .است یادگیری و آموزش حوزه در توجه جلب برای مؤثری عامل بازی
بازی آموزشی قابلیت آن را دارد که یک مسئله و یا تکلیف یادگیرنده را مرحله به مرحله و با عبور از مراحل و موانع  .است یادگیری و

ل مسئله به ادامه ح گیری حل نماید و باعث تشویق یادگیرندهمختلف، گرفتن امتیاز و از دست دادن آن و خالصه همراه با تفکر و نتیجه
بدنبال سرمایه گذاری در یادگیری مبتنی بر بازی جهت توانمندسازی و جلب مشارکت بهتر یادگیرندگان هستند. بعدی شود. سازمان ها نیز 

 بازی سازی نرخ حفظ کارکنان را بهبود داده و توانایی آنان برای انجام آنچه از این طریق فراگرفته اند را افزایش داده است.
 

 یبیواقعیت مجازی/واقعیت افزوده و واقعیت ترک-4
 زیادی طرفداران الکترونیکی آموزش در که باشندمی جدیدی هایفناوری ،AR شده، تکمیل یا افزوده واقعیت و ،VR مجازی، واقعیت

 در توانمی بیشتر AR از .است کرده تبدیل واقعیت به مجازی حالت از را آنها محتوای هوشمند، هایگوشی گسترش با همراه و دارند
 کالس یک در مثال عنوان به .کرد استفاده درک قابل صورت به مختلف اشکال دادن نشان برای هاموزه و ها مغازه آموزشی، فضاهای
 اخیر های پیشرفت .کرد سازی شبیه را آن توانمی راحتی به AR از استفاده با اما ندارد وجود نزدیک از هواپیما یک دیدن امکان آموزشی،

 هایتمسیس دسترس در مناسب قیمت با و کنندمی نزدیک حقیقی محتوای به را مجازی محتوای بزودی فناوری دو این که دهدمی نشان
 نمونه از یکی .آوردمی پدید کاربر حقیقی دید در را مجازی محتوای که است حالتی تکنولوژی، این .گرفت خواهند قرار مردم و آموزشی

 .کندیم اضافه دهدمی نشان شما دوربین که محیطی به را تصاویری و شده اجرا گوشی دوربین توسط که است هاییبرنامه ،ARهای 
VR نیاید به را او و کرده مسدود کامل طور به را کاربر دید فضای که است حالتی تکنولوژی این. باشدمی مجازی حقیقت معنای به 

 واقعیت .رویدمی مجازی دنیای داخل به شما VR در آورد،می شما دنیای به را مجازی محتوای که  ARخالف بر واقع در. بردمی مجازی
 تکنولوژی یا ابزار یک با کارمندی اگر مثال، عنوان به .است مناسب دارند، نیاز محل یک مورد در اطالعاتی به که کسانی برای ،AR افزوده،
 به و هدبد او به را اطالعاتی جدید، ابزار یا شرایط آن مورد در فورا تواندمی افزوده واقعیت قابلیت به مجهز برنامه یک شود، مواجه جدیدی

 خطر به ونبد که کند کمک جراح یا خلبان یک به تواندمی مجازی واقعیت اپلیکیشن یک .دهد آموزش او به واقعی محیط در ترتیب این
 مهارت و ندکن تمرین بتوانند تجربه بی افراد دست در حساس و گران تجهیزات دادن قرار ریسک به نیاز بدون یا انسان یک جان انداختن

 واقعیت نزدیک، آینده در .شود می استفاده فیلم و بازی برای بیشتر و دارد وجود حاضر حال در مجازی واقعیت .دهند بهبود را خود های
 کاهش با. آورد خواهند بوجود کار و کسب فضای در انگیزی هیجان جدید های فرصت واقعیت دو این ترکیب و افزوده واقعیت با مجازی
 .شودمی ارزانتر فناوری این از کنندگان مصرف برای AR و VR ها،هدست و پوشیدنی هایعینک قیمت
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 یادگیری مبتنی بر ویدئو-1
 ایگسترده ورتبص که است تعاملی یادگیری افزایش جهت در آموزشی ابزارهای از دیگر یکی زنده غیر یا زنده بصورت ویدیو انتشار و ضبط

 عاملت در تعاملی ویدئوهای کنار در زنده صورت به مربی یک که شودمی انجام زمانی روش این از مندیبهره بهترین .شودمی استفاد آن از
 و آموزش حوزه در مصنوعی هوش و مجازی حقیقت ابزارهای که نزدیک آینده در .باشد داشته حضور آنالین محیط در آموزان دانش با

 ورحض درکالس مجازی و برخط بصورت مربی تا شودمی سبب و داشت خواهد وجود همچنان ویدیویی فناوری کرد، خواهند ورود یادگیری
 آسانتری یدسترس و حمل قابلیت است، ارزان آن توزیع و تولید که حال عین در که چرا است، جذابی بسیار گزینه پادکست .باشد داشته
  .دهد می ارائه است، معمول بسیار که ویدیو بر مبتنی آموزش به نسبت

 

 یادگیری اجتماعی-1
 .کندیم تشویق اجتماعی و مشترک فعالیت و گروهی تجربه یک به را پذیراندانش که است، جمعی آموزش از نوعی اجتماعی یادگیری

 می اجازه هاباکس چت این. باشد الکترونیکی آموزش سیستم از بخشی تواندمی که چت، های جعبه از عبارتند اجتماعی ابزارهای از برخی
 به که فاوتت این با هستند، هاباکسچت مشابه نیز هابپردازند. انجمن بحث به باهم واقعی زمان در بتوانند دوره هایکننده شرکت تا دهند
 اهداف برای هک ایمیل سیستم یک .شوند می استفاده ترعمیق البته و طوالنی تعامالت برای و شوندمی نظارت رهبر یک توسط مداوم طور

 با ایمیل طریق هب نکنند، شرکت کالس در فعاالنه پذیراندانش که گرددمی استفاده زمانی شود،می نامیده اینترامیل شود، استفاده آموزشی
 رفتهگ کار به کنندگان شرکت بین ارتباط بهبود برای توانندمی هاروش این تمام .کندمی مطالب درگیر را هاآن و کندمی برقرار ارتباط هاآن

 اطالعات ذاریگ اشتراک به اجتماعی یادگیری .باشند داشته تکالیف در بالقوه همکاری و مواد مورد در بحث برای راه چندین بتوانند تا شوند
 ها،وبالگ دربرگیرنده هاییروش چنین .است کامپیوتر بر مبتنی های روش و تعاملی های بحث طریق از همساالن میان در دانش و

 رییادگی .باشدمی اجتماعی های رسانه کاربردی هایبرنامه سایر و ویدئویی هایچت ها،ویکی گروهی، بحث هایتخته فوری، هایپیام
 مشاهده با مردم که تاس این اجتماعی یادگیری دیدگاه نظریه دارد.( بندورا)اجتماعی  یادگیری و فعال یادگیری نظریه دو در ریشه اجتماعی
 مشترک محیط در را ها ایده تا کندمی کمک یادگیرندگان به ها یادداشت گذاریاشتراک چت، هایخانه ها،انجمن .گیرند می یاد دیگران

 یافت، واهدخ ادامه  بیشتری سرعت با آینده در اجتماعی یادگیری سازی پیاده .دهند گسترش را اجتماعی یادگیری و بگذارند اشتراک به
 می بهبود رییادگی و آموزش کیفیت شود، می گذاشته اشتراک به که زمانی یا شود می توزیع یادگیری همساالن، میان در که هنگامی زیرا
 که تماعی،اج یادگیری هایسیستم سازیپیاده به مایل نیز بانکی و تجاری هایبنگاه و سازمانها آموزشی، مدرن هایسازمان بر عالوه .یابد
 درک خوب را اجتماعی یادگیری باید موفق جامعه به رسیدن برای .باشند می اند، شده ایجاد مشترک کاری فضای یک برای خاص طور به

 .کرد
 

 انتخاب محتوی-8

 که افرادی یا خدمات(. کلکسیون)است عالقه مورد حوزه یک یا تخصصی موضوع یک با مرتبط اطالعات گردآوری روش محتوی انتخاب
 و موقع به اطالعات گذاشتن اختیار در برای مناسبی روش محتوی انتخاب .شوند می نامیده ها کننده انتخاب گیرند، بکارمی را روش این
 عنوان به محتوی انتخاب شیوه از که کرد خواهند رشد ای اندازه به یادگیری مدیریت های سیستم .است یادگیرنده به نیاز مورد زمان در

 .کرد خواهند استفاده فراگیران، برای واقعی تجارب کردن فراهم دانش، گذاری اشتراک به برای مهمی روش

 اخبار
در وب سایت این  انتشار خبر تقدیر از موسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

 سازمان
https://goo.gl/Jss6jN 

 

 

 

https://goo.gl/Jss6jN
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 تصاویر

 

 74/3/7931تصاویر جلسه ممیزی موسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن 

 
 لوح تقدیر مؤسسه آموزش علمی و کاربردی صنعت آب و برق گیالن
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 تصاویر دریافت لوح تقدیر 

 
 

 

 یادگیری الکترونیکیعکس دسته جمعی در انتهای سمینار آموزشی نخستین جایزه ملی 
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 بانک صادرات ایران .3-2-9

 اظهارنامه سازمان-بخش سوم
 ، با ثبت نام اولیه در سامانه جایزه ملی یادگیری الکترونیکی با نام جناب آقای بهزاد فالمرزی91/13/7931بانک صادرات ایران در تاریخ 

 وارد فرایند جایزه گردید.
ی بانک و یمالبر اساس اطالعات تکمیل شده در فرم اظهارنامه، نوع مالکیت این سازمان سهامی عام بوده و حوزه اصلی کار آن فعالیت های 

 کارمند در سراسر کشور است. عالی ترین مقام آن جناب آقای 21111تأسیس شده و هم اکنون دارای  7997می باشد. این سازمان در سال 
 سال گذشته بهره برده است.  79می باشد. این سازمان از یادگیری الکترونیکی به طور گسترده طی  یدیحجت اهلل ص

سود  شیافزا "( با عنوان 7936  - 7411پنج ساله بانک ) یبانک مندرج در سند نقشه راه و استراتژ کیاز اهداف استراتژ یکیبا توجه به 
اقدامات با عنوان  نیاز ا یکیکه  دیابالغ گرد یانسان یها هی( به امور سرما 7ابق مستند )مط یساخت ریسه اقدام ز "هدف  انیاز مشتر یآور
در خصوص توسعه  یاتی( منجر به ابالغ اقدامات عمل4ص  2)مستند "نهیصف و ستاد و اصالح ساختار هز یو توانمندساز یچابک ساز"

 شیبا هدف افزا یکیالکترون یآموزش ها یساخت ها ریبهبود ز " یاتیاقدام عمل نیو همچن دیگرد 7936در سال  یکیالکترون یآموزش ها
مرتبط  یاتیاقدامات عمل شرفتیگزارش پ .دیبه اداره کل آموزش ابالغ گرد 7931در سال  9، به شرح مستند یکیرونآموزش الکت یدوره ها

شده است که  یطراح Pointerراستا سامانه  نیا شود و در یارسال م یزیو برنامه ر قاتیبصورت ماهانه به اداره کل تحق یبا استراتژ
 گردد.  یبه آن اداره کل اعالم م یاتیاز اقدامات عمل کیمرتبط با هر  یتحقق برنامه ها شرفتیپ زانیم

 از جمله تغییرات عمده ای که در سازمان با بهره مندی از یادگیری الکترونیکی حاصل شده است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 یبانک نیمحصوالت و خدمات نو یآموزش جهت معرف ندیدر فرآ عیتسر 

 دوره یبرگزار نهیکاهش هز 

 نترنتیدوره در هر مکان و در هر زمان در بستر ا یبرگزار قیاز طر یعدالت آموزش 

 یحضور یدوره ها یکاهش مبلغ اضافه کار 

 یآموزش مجاز یدوره ها یبرگزار تیمطلوب زانیم شیافزا 
از طریق سامانه مدیریت آموزش انجام می شود.  کیالکترون یریادگیخدمات  یاثربخش زانیهمکاران در مورد م و رانیمستمر مد یابیارز
 یدوره ها یسطح واکنش تمام یابیو ارزش دهیگرد یطراح یمجاز یها شیدوره ها و هما یابیخاص ارزش یفرم ها این سامانهدر 

 یریادگیخدمات  یخصوص اثربخش در. اما (یستمیدوره تفکر س یابیانجام شده است ) مستند ارزش رانیپورتال فراگ قیاز طر یکیالکترون
 انجام نشده است. یاقدام خاص انیبه مشتر یکیالکترون
 دیتولو  شرکت طرف قرارداد یبا همکار یکیالکترون یمحتوا دیتولنفر،  26771ی برای کیالکترون نیخدمات نو یمسابقه آموزش یبرگزار

ی از کیلکترونا یریادگیمتنوع  یها یاز فناور یبهره منداست.  کارکنان یبرا یکیالکترون یریادگی نهیدر زماز جمله خدمات آموزشی  لمیف

ا بهره باز مزایای این سازمان است.  کنفرانس دئویاستفاده از وو  نترنتیدر بستر ا یاستفاده از سامانه آموزش مجاز، LMS ستمیسجمله 
و کارمزد خدمات  انهیامن را یو کاربر نید دیشامل ضمانت نامه، خر یبانک یکاربرد یدوره ها یدر بازآموز یمجاز یاز آموزش ها یریگ

 یکیکترونال یمحتوا دیو تول هیته به صورت نمونه به منظور .ندکوتاه مدت بوده ا یو ... شاهد بهبود عملکرد کارکنان در بازه زمان یبانک
خدمات  هیارا نهیهمکاران سطح شبکه در زم ی هیاطالعات کل یسطح دانش و به روزرسان یبا هدف ارتقا یسوپرمارکت مال یآموزش یدوره 

 یریادگیسازمان در حوزه  ازیمتناسب با نهمچنین  .دیمربوطه برگزار گرد یو دوره و آزمون مجاز هیته 7936در سال  انیبه مشتر یمال
( یسازمان آموزش مجاز راتییکاربر )مستند تغ کیو  یامور ادار یمتصد 2و  رهینفر معاون دا کیشامل  یسازمان دی، ساختار جدیکیالکترون

 باشند. یم تیلمشغول به فعا کیدر حوزه آموزش الکترون یکه بصورت تخصص دیو ابالغ گرد نییتب 7931در مهرماه 
کارکنان و  یبه منظور آگاه ساز گردد. یبرگزار م یکیت الکتروندوره بصور 2محتوا و  دیتول کبه طور میانگین یهر ماه  سازمان نیدر ا
 تیریو مد یهره ورب شیافزا یپنل تخصص ریدر مکاتبات متعدد و جلسات نظ یکیالکترون یریادگی نینو یسازمان نسبت به روندها رانیمد

و  بیترغ یبرا الزم بعمل آمده است. یریگیپ یو بهبود ساختار آموزش مجاز یمجاز یدر خصوص توسعه آموزشها یانسان یها هیسرما
مجوز پاداش، اخذ شده و به همکاران شرکت کننده در دوره ها  ربطیذ رانیاز مد یکیالکترون یریادگی یجهت شرکت در دوره ها جیترو

 گردد. یپرداخت م
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 جلسه ممیزی
، با حضور معاون محترم اداره آموزش جناب آقای جهاندار رضایی، رئیس دایره 79/13/7931جلسه ممیزی بانک صادرات ایران در تاریخ 

آموزش سرکار خانم سمیه دستوریان، رئیس قسمت دایره آموزش جناب آقای علیرضا داداشی، معاون دایره آموزش مجازی جناب آقای 
ارزیابی و آزمون جناب آقای جواد خیری، کارشناس آموزش جناب آقای بهزاد فالمرزی، متصدی امور اداری محسن گرمسیری، رئیس دایره 

جناب آقای شهاب حسین زاده و ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی جناب آقای دکتر حمیدرضا رضوانی و سرکار خانم دکتر 
ساعت برگزار شد. در این جلسه مدارک و مستندات این سازمان  2م دکتر فرزانه، به مدت فاطمه نارنجی ثانی و دبیر اجرایی جایزه سرکار خان

 که در اظهارنامه برای دبیرخانه جایزه ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. 

 مستندات بررسی شده
 انبرنامه استراتژیک پنج ساله  و برنامه عملیاتی یک ساله حوزه منابع انسانی بانک صادرات ایر 
 نمونه جدول ارزیابی سطح واکنش 
 اهداف استراتژیک و اقدامات استراتژیک بانک صادرات 
 سیستم پوینتر و سیستم مدیریت یادگیری 
  سند توسعه آموزش های مجازی در جهت فرهنگ سازی 
 سند ابالغ تغییرات سازمانی در جهت توسعه ظرفیت اجرایی دوره های مجازی 
  آموزشی مجازینمونه نامه برگزاری دوره 
 شناسنامه شاخص های تعریف شده جهت ارزیابی اقدامات عملیاتی مرتبط با یادگیری الکترونیکی 

 

 نقاط قوت سازمان
 ایجاد ارتباط مناسب بین نتایج توسعه آموزش های الکترونیکی و سیستم امور کارکنان

 ی شرکت کنندهنقاط قوت سازمان ها
 آموزش های الکترونیکی و سیستم امور کارکنان ایجاد ارتباط مناسب بین نتایج توسعه 

 بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی و پرورش نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در این حوزه 

 مدیریت یکپارچه اجزا و فرایندهای آموزش در بستر یادگیری الکترونیکی 

 ز فناوری های نوین یادگیری الکترونیکیهمکاری با سازمان های بین المللی در استفاده ا 

  ایجاد یکپارچگی میان استراتژی های سطح سازمانی و حوزه یادگیری الکترونیکی و تبدیل آنها به برنامه های عملیاتی اثربخش در این
 حوزه

 برقراری ارتباط اثربخش بین گذراندن دوره ها در بستر الکترونیکی با ارزیابی عملکرد سازمان 
  واحد یا تیم هایی در ساختار سازمانی برای یادگیری الکترونیکیتعریف 

  توانمندی سازمان در برگزاری حجم باالی دوره های آموزشی در بستر یادگیری الکترونیکی 

 انجام تحقیق و توسعه در زمینه یادگیری الکترونیکی 

  الکترونیکیبرگزاری دوره های آموزشی بلندمدت به هم پیوسته در بستر یادگیری 

 برای شناسایی سازمانهای توانمند در هر یک از اجزای مدل یادگیری الکترونیکی و استفاده از آنها، تالش 

 استفاده از نسل های جدید تولید محتوا 
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 وضعیت سازمان در هر شاخص 
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز  71را از  7,7متیاز بانک صادرات ایران، در معیار برنامه استراتژیک سازمان برای یادگیری الکترونیکی ا
می باشد. نمودار نشان می دهد که عملکرد سازمان کمتر  6,16بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3کسب شده در این شاخص 

 از میانگین بوده است و نیاز به بهبود در این حوزه وجود دارد.

 

نمره کسب نمود. باالترین امتیاز  71را از  7میزان تحقق برنامه استراتژیک یادگیری الکترونیکی سازمان، امتیاز بانک صادرات ایران در معیار 
می باشد. در این معیار امتیاز سازمان فاصله اندکی با میانگین  6بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  3کسب شده در این شاخص 

 ر این حوزه نیز وجود دارد.دارد و  قابلیت بهبود عملکرد د
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نمره کسب نمود. باالترین امتیاز  71را از  7,7بانک صادرات ایران در معیار تغییرات عمده سازمان در نتیجه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
این شاخص، بهتر  می باشد. نمودار نشان می دهد که در 4,3بوده است. میانگین سازمان ها در این شاخص  1,7کسب شده در این شاخص 

 از میانگین عمل نموده اما با با باالترین امتیاز فاصله دارد. 

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز  7بانک صادرات ایران در معیار ارزیابی مستمر ذینفعان در مورد اثربخشی یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
می باشد. نمودار نشان می دهد که در این بعد سازمان  4,31در این شاخص بوده است. میانگین سازمان ها  3کسب شده در این شاخص 

 اندکی باالتر از میانگین سازمان ها عمل نموده است.
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را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این معیار  1بانک صادرات ایران در معیار سمت های سازمانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
بوده است. امتیاز سازمان در این معیار باالتر از میانگین و مشابه برترین سازمان بوده و اختالف اندکی با باالترین  4,31انگین بوده و می 3

 امتیاز دارد.

 

و  3را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این شاخص  1بانک صادرات ایران در معیار منابع انسانی حوزه یادگیری الکترونیکی، امتیاز 
بوده است. در این معیار امتیاز سازمان بیش از میانگین بوده است اما با برترین سازمان در این حوزه اختالف اندکی  7میانگین سازمان ها 

  دارد.

 

را کسب نموده اند. باالترین امتیاز  9,7بانک صادرات ایران در معیار سوابق برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی برای کارکنان، امتیاز 
بوده است. نمودار نشان می دهد که نیاز به برگزاری دوره ها در زمینه  4,62بوده و میانگین سازمان ها،  71کسب شده در این زمینه 

 یری الکترونیکی برای کارکنان ضرورت دارد.یادگ
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را کسب نموده است.  2بانک صادرات ایران در معیار سایر خدمات آموزشی ارائه شده در زمینه یادگیری الکترونیکی برای کارکنان امتیاز 
 ر این معیار ضرورت بهبود وجود دارد.بوده است. نمودار نشان می دهد که د 9,917بوده و میزان میانگین  71باالترین امتیاز در این شاخص 

 

را کسب نموده است. باالترین امتیاز در این  2بانک صادرات ایران در معیار بهره مندی از فناوری های متنوع یادگیری الکترونیکی امتیاز 
است و ضرورت بهبود در این حوزه  بوده است. در این شاخص امتیاز سازمان پایین تر از میانگین بوده 9,17بوده و مقدار میانگین  3شاخص 

 مشهود است.
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را کسب نموده است.  9,7بانک صادرات ایران در معیار تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سازمان در حوزه یادگیری الکترونیکی امتیاز 
شاخص سطح سازمان های شرکت  بوده است. نمودار نشان می دهد که در این 9,49بوده و میانگین  1باالترین امتیاز در این شاخص 

 کننده چندان رضایت بخش نبوده است و این بخش نیاز به توجه دارد. 

 

را کسب نموده است. این در  7بانک صادرات ایران در معیار وجود دستورالعمل های ترغیبی و ترویجی برای یادگیری الکترونیکی نمره 
بوده است. در این شاخص عملکرد سازمان بهتر از میانگین بوده اما  2,39و میانگین بوده  3حالی است که باالترین امتیاز در این شاخص 

 با برترین سازمان ها اختالف دارد.

 نتایج نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
ش و زبر اساس اظهارنامه های تکمیل شده توسط شرکت کنندگان و جلسات ممیزی و بر طبق جمع بندی ارزیابان محترم کرسی آمو

یادگیری الکترونیکی، در دو سطح از شرکت کنندگان هر محور تقدیر به عمل آمد. سطح اول افراد، سازمان ها و دستاوردهای برتر بودند 
که تندیس جایزه ملی یادگیری الکترونیکی به آنان اعطا شد و سطح دوم تقدیر از تمامی شرکت کنندگان بود. به این ترتیب نتایج در هر 

 شرح زیر اعالم گردید:محور به 
 

 محور فردی
 نفر شرکت کردند که از دیدگاه ممیزان، هیچ یک امتیاز الزم جهت دریافت تندیس را کسب ننمودند. 71در این محور، 

 

 محور سازمانی 
سازمان شرکت کردند که از میان آنها یک سازمان در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش است، به عنوان  3در این محور، 

 بود. دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیرازسازمان برتر انتخاب شد. این سازمان، 

ان سازمان های برتر معرفی شده و تندیس جایزه را دریافت در بخش سازمان هایی که کسب و کارشان آموزش نیست، سه سازمان به عنو
 نمودند. این سازمان ها عبارت بودند از:

 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 

  شرکت بیمه کوثر 

 سازمان امور مالیاتی 

 

 محور دستاورد تأثیرگذار
 مورد توجه ارزیابان قرار گرفت:سازمان دستاورد خود را مطرح نمودند که از میان آنها دو دستاورد،  7در این محور، 
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 ( سامانه مدیریت یادگیریLMS)( دانشگاه علوم پزشکی مجازی )نوید 

 .سامانه ارزشیابی هوشمند پیشرفت تحصیلی منتا که توسط شرکت ایده پردازان دانش عصر نو معرفی گردید 

 روندهای یادگیری الکترونیکی در دنیا 
 انسان وانتمی است! چطور زمان طول در تغییر و گسترش حال در نمایی بصورت بود! فناوریبزودی شاهد حاکمیت نسل دیجیتال خواهیم 

 وبخ انرژی منبع یک و کالن اقتصاد یک عنوان به نفت از کرد؟ همانطوریکه غالب فناوری جانبه همه نمایی تغییرات با مواجهه در را
 به برگشت برای شانسی هرگز کنید توجه .نماییم حفاظت است جدید نفت که هم داده از باید نمودیم، حفاظت آن از و ایمکرده استفاده

 در را فناوری اخالق و کنیم استفاده درست آن از باید! بگذاریم کنار را همراه گوشی توانیم نمی! نداریم فناوری از استفاده عدم و عقب
تواند بهتر از گذشته تحوالت حاصل از تاثیر فناوری را بپذیرد، انسان در مسیر تغییر سریع قرار گرفته و حاال می .دهیم گسترش خودمان

 بین و بدبین نباشیم و از آن نترسیم و به آن مسلط شویم!خود را برای زندگی جدید آماده کند، لذا باید به آن خوش
، برای بهره مندی سازمان ها معرفی می گردند. این فناوری ها در نخستین 2173سال  روند برتر یادگیری الکترونیکی در 3در این بخش 

 جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی ارائه گردید.
 

 یادگیری انطباقی-7
و سفارشی کردن آن برای شرکت ها، ادارات و یا مشاغل  ای است که از یک ماژول یادگیری از یک کتابخانه موجود،یادگیری انطباقی نتیجه

عیین شود ها تگیرند تا سطح آنمورد یک ارزیابی اولیه قرار می ها در ابتدای کار،اغلب دانش پذیر. شودگرفته می مختلف در آن شرکت ها،
 در ذیرپدانش که کند تمرکز نقاطی روی تا شودمی سازی شخصی او برای ماژول هایی نیاز دارند. سپسو مشخص شود که به چه آموزش

 ردی،ف و متمرکز تجربه یک ارائه با و دهدمی پاسخ پذیردانش خاص هاینیاز به همچنین شده سازیشخصی است. آموزش ضعیف ها آن
 .کرد خواهد پیشرفت الکترونیکی یادگیری بازار در سرعت به انطباقی کند. یادگیریمی را استفاده بهترین برخط آموزش زمان از
 

 یادگیری خرد-4
این است که یادگیری خرد  مفهوم زیربنایی .است 2173برای سال  های آموزش و یادگیری الکترونیکیروند برترین از یکی یادگیری خرد،

 تقسیم این و کندمی تقسیم ترکوچک های قسمت به را اطالعات الکترونیکی آموزش نوع میزان تمرکز و توجه انسان محدود است. این
 را روریض اطالعات خرد، یادگیری در .باشد شده گرفته یاد مباحث حفظ و پذیر دانش شدن درگیر میزان افزایش به منجر تواندمی بندی

 ها، نتمری یا اسالیدها آموزشی، تصاویر آموزشی، فیلم قالب در کمتر بسیار یا ای ثانیه 721 تا 31 جلسات به شوند، منتقل است الزم که
 با آنها اشتند فاصله و کوتاه هایبخش در اطالعات ارائه .کنندمی تقسیم فوری فیدبکی با هایی آزمون سپس و ها اینفوگرافی های، بازی

 ویژه هدف با و هدفمند آموزشی ماژول یک برای و کند،می کمک هاآن ذهن در اطالعات حفظ و هایادگیرنده شدن درگیر به هاآزمون
 ای مشتری خدمات اطالعات، فناوری مثل هاییزمینه جمله از مداوم آموزش به نیاز که هاییشغل با همچنین روش این .باشدمی مناسب
 .است اجرا قابل دستگاهی هر روی که است این آن مهم های مزیت از یکی .کندمی کار خوبی به دارند، فروش

 

 هوش مصنوعی و دستیار یادگیرنده-9
 از ییک .شد خواهد تبدیل آموزش صنعت از مهمی بخش به دور چندان نه ایآینده در مصنوعی هوش متخصصان، بینیپیش اساس بر

 مربیان ،AI از استفاده با .است مصنوعی هوش از استفاده شود، استفاده سفارشی و سازگار یادگیری ایجاد برای تواندمی که هاییروش
چت  .مایندن بینی پیش درک، این بر مبتنی محتوایی توصیه با را هاآن آموزشی نیازهای و کنند درک را پذیراندانش رفتارهای توانندمی

 آی در Siri .ستا اجتماعی هایشبکه و اینترنت در ویژه به مشتریان، با گفتگو سازی شبیه برای شده طراحی کامپیوتری برنامه بات، یک
 ندفرای در هم مصنوعی هوش از توانند می ها سازمان .هستند هوشمند اندرکاران دست دنبال به حاضر حال در مردم که دهدمی نشان فون

 است ادگیرندهی رفتار بینی پیش به قادر مصنوعی فراگیران هوش برای یادگیری سازی شخصی در هم و نمایند استفاده یادگیری-یاددهی
 کاربردهای 2127 سال تا که دهدمی نشان  ESchool Newsاخیر  هایبینیپیش .کند می کمک شخصی یادگیری به طریق این به و

 سال دو فقط نداریم؛ چندانی فاصله 2127 سال تا که دانیدمی و بود، خواهد همراه رشد درصد 41٫7 با آموزش، حوزه در مصنوعی هوش
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 مصرف نوعیمص هوش فناوری به توجه با توانندمی چت بات ها یا و صوتی هوشمند سیستمهای چطور بگوییم که است زود خیلی اما .دیگر
 !کنند حمایت را آموزشی سیستم در و کار و کسب در کننده

 

 بازی سازی و یادگیری مبتنی بر بازی-1

 آموزش حوزه در جدید رویکرد یک بازی پذیران،دانش و مربیان برای .است یادگیری و آموزش حوزه در توجه جلب برای مؤثری عامل بازی
بازی آموزشی قابلیت آن را دارد که یک مسئله و یا تکلیف یادگیرنده را مرحله به مرحله و با عبور از مراحل و موانع  .است یادگیری و

ل مسئله به ادامه ح گیری حل نماید و باعث تشویق یادگیرندهمختلف، گرفتن امتیاز و از دست دادن آن و خالصه همراه با تفکر و نتیجه
دنبال سرمایه گذاری در یادگیری مبتنی بر بازی جهت توانمندسازی و جلب مشارکت بهتر یادگیرندگان هستند. بعدی شود. سازمان ها نیز ب

 بازی سازی نرخ حفظ کارکنان را بهبود داده و توانایی آنان برای انجام آنچه از این طریق فراگرفته اند را افزایش داده است.
 

 بیواقعیت مجازی/واقعیت افزوده و واقعیت ترکی-4
 زیادی طرفداران الکترونیکی آموزش در که باشندمی جدیدی هایفناوری ،AR شده، تکمیل یا افزوده واقعیت و ،VR مجازی، واقعیت

 در توانمی بیشتر AR از .است کرده تبدیل واقعیت به مجازی حالت از را آنها محتوای هوشمند، هایگوشی گسترش با همراه و دارند
 کالس یک در مثال عنوان به .کرد استفاده درک قابل صورت به مختلف اشکال دادن نشان برای هاموزه و ها مغازه آموزشی، فضاهای
 اخیر های پیشرفت .کرد سازی شبیه را آن توانمی راحتی به AR از استفاده با اما ندارد وجود نزدیک از هواپیما یک دیدن امکان آموزشی،

 هایتمسیس دسترس در مناسب قیمت با و کنندمی نزدیک حقیقی محتوای به را مجازی محتوای بزودی فناوری دو این که دهدمی نشان
 نمونه از یکی .آوردمی پدید کاربر حقیقی دید در را مجازی محتوای که است حالتی تکنولوژی، این .گرفت خواهند قرار مردم و آموزشی

 .کندیم اضافه دهدمی نشان شما دوربین که محیطی به را تصاویری و شده اجرا گوشی دوربین توسط که است هاییبرنامه ،ARهای 
VR نیاید به را او و کرده مسدود کامل طور به را کاربر دید فضای که است حالتی تکنولوژی این. باشدمی مجازی حقیقت معنای به 

 واقعیت .رویدمی مجازی دنیای داخل به شما VR در آورد،می شما دنیای به را مجازی محتوای که  ARخالف بر واقع در. بردمی مجازی
 تکنولوژی یا ابزار یک با کارمندی اگر مثال، عنوان به .است مناسب دارند، نیاز محل یک مورد در اطالعاتی به که کسانی برای ،AR افزوده،
 به و هدبد او به را اطالعاتی جدید، ابزار یا شرایط آن مورد در فورا تواندمی افزوده واقعیت قابلیت به مجهز برنامه یک شود، مواجه جدیدی

 خطر به ونبد که کند کمک جراح یا خلبان یک به تواندمی مجازی واقعیت اپلیکیشن یک .دهد آموزش او به واقعی محیط در ترتیب این
 مهارت و ندکن تمرین بتوانند تجربه بی افراد دست در حساس و گران تجهیزات دادن قرار ریسک به نیاز بدون یا انسان یک جان انداختن

 واقعیت نزدیک، آینده در .شود می استفاده فیلم و بازی برای بیشتر و دارد وجود حاضر حال در مجازی واقعیت .دهند بهبود را خود های
 کاهش با. آورد خواهند بوجود کار و کسب فضای در انگیزی هیجان جدید های فرصت واقعیت دو این ترکیب و افزوده واقعیت با مجازی
 .شودمی ارزانتر فناوری این از کنندگان مصرف برای AR و VR ها،هدست و پوشیدنی هایعینک قیمت

 

 یادگیری مبتنی بر ویدئو-1
 ایگسترده ورتبص که است تعاملی یادگیری افزایش جهت در آموزشی ابزارهای از دیگر یکی زنده غیر یا زنده بصورت ویدیو انتشار و ضبط

 عاملت در تعاملی ویدئوهای کنار در زنده صورت به مربی یک که شودمی انجام زمانی روش این از مندیبهره بهترین .شودمی استفاد آن از
 و آموزش حوزه در مصنوعی هوش و مجازی حقیقت ابزارهای که نزدیک آینده در .باشد داشته حضور آنالین محیط در آموزان دانش با

 ورحض درکالس مجازی و برخط بصورت مربی تا شودمی سبب و داشت خواهد وجود همچنان ویدیویی فناوری کرد، خواهند ورود یادگیری
 آسانتری یدسترس و حمل قابلیت است، ارزان آن توزیع و تولید که حال عین در که چرا است، جذابی بسیار گزینه پادکست .باشد داشته
  .دهد می ارائه است، معمول بسیار که ویدیو بر مبتنی آموزش به نسبت

 

 یادگیری اجتماعی-1
 .کندیم تشویق اجتماعی و مشترک فعالیت و گروهی تجربه یک به را پذیراندانش که است، جمعی آموزش از نوعی اجتماعی یادگیری

 می اجازه هاباکس چت این. باشد الکترونیکی آموزش سیستم از بخشی تواندمی که چت، های جعبه از عبارتند اجتماعی ابزارهای از برخی
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 به که فاوتت این با هستند، هاباکسچت مشابه نیز هابپردازند. انجمن بحث به باهم واقعی زمان در بتوانند دوره هایکننده شرکت تا دهند
 اهداف برای هک ایمیل سیستم یک .شوند می استفاده ترعمیق البته و طوالنی تعامالت برای و شوندمی نظارت رهبر یک توسط مداوم طور

 با ایمیل طریق هب نکنند، شرکت کالس در فعاالنه پذیراندانش که گرددمی استفاده زمانی شود،می نامیده اینترامیل شود، استفاده آموزشی
 رفتهگ کار به کنندگان شرکت بین ارتباط بهبود برای توانندمی هاروش این تمام .کندمی مطالب درگیر را هاآن و کندمی برقرار ارتباط هاآن

 اطالعات ذاریگ اشتراک به اجتماعی یادگیری .باشند داشته تکالیف در بالقوه همکاری و مواد مورد در بحث برای راه چندین بتوانند تا شوند
 ها،وبالگ دربرگیرنده هاییروش چنین .است کامپیوتر بر مبتنی های روش و تعاملی های بحث طریق از همساالن میان در دانش و

 رییادگی .باشدمی اجتماعی های رسانه کاربردی هایبرنامه سایر و ویدئویی هایچت ها،ویکی گروهی، بحث هایتخته فوری، هایپیام
 مشاهده با مردم که است این اجتماعی یادگیری دیدگاه نظریه دارد.( بندورا)اجتماعی یادگیری و فعال یادگیری نظریه دو در ریشه اجتماعی
 مشترک محیط در را ها ایده تا کندمی کمک یادگیرندگان به ها یادداشت گذاریاشتراک چت، هایخانه ها،انجمن .گیرند می یاد دیگران

 یافت، واهدخ ادامه  بیشتری سرعت با آینده در اجتماعی یادگیری سازی پیاده .دهند گسترش را اجتماعی یادگیری و بگذارند اشتراک به
 می بهبود رییادگی و آموزش کیفیت شود، می گذاشته اشتراک به که زمانی یا شود می توزیع یادگیری همساالن، میان در که هنگامی زیرا
 که تماعی،اج یادگیری هایسیستم سازیپیاده به مایل نیز بانکی و تجاری هایبنگاه و سازمانها آموزشی، مدرن هایسازمان بر عالوه .یابد
 درک خوب را اجتماعی یادگیری باید موفق جامعه به رسیدن برای .باشند می اند، شده ایجاد مشترک کاری فضای یک برای خاص طور به

 .کرد
 

 انتخاب محتوی-8

 که افرادی یا خدمات(. کلکسیون)است عالقه مورد حوزه یک یا تخصصی موضوع یک با مرتبط اطالعات گردآوری روش محتوی انتخاب
 و موقع به اطالعات گذاشتن اختیار در برای مناسبی روش محتوی انتخاب .شوند می نامیده ها کننده انتخاب گیرند، بکارمی را روش این
 عنوان به محتوی انتخاب شیوه از که کرد خواهند رشد ای اندازه به یادگیری مدیریت های سیستم .است یادگیرنده به نیاز مورد زمان در

 .کرد خواهند استفاده فراگیران، برای واقعی تجارب کردن فراهم دانش، گذاری اشتراک به برای مهمی روش

 اخبار
 انتشار خبر تقدیر از بانک صادرات ایران در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در:

 وب سایت راه پرداخت

https://way2pay.ir/124707  
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 تصاویر

 

  79/3/7931تصاویر جلسه ممیزی بانک صادرات ایران 
 

 تصویر لوح تقدیر بانک صادرات ایران
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 تصویر دریافت لوح تقدیر بانک صادرات ایران 

 

 عکس دسته جمعی در انتهای سمینار آموزشی نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی
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 ضمائم 

 

 ریآلبوم تصاو .4-1
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 یآموزش ناریشرکت کنندگان در سم-1

 

 شرکت کنندگان در سمینار آموزشی
 (برنامه صبح مراسم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی)

 آقای محمد علی منش 79 علوم پزشکی مجازی دانشگاه 

7 
دانشگاه علوم پزشکی -دکتر آیین محمدی

 آقای غالمرضا نوری 74 مجازی

2 
دانشگاه علوم پزشکی -دکتر ریتا مجتهد زاده

 خانم دکتر شهرزاد حیدرنیا 77 مجازی

9 
دانشگاه علوم پزشکی -دکتر آزاده شعبانی 

 دکتر علی اصغر فرامرزیان 76 مجازی

 خانم دکتر نارنجی 71 ایده پردازان عصر نو 

 موسسه نیک زیست فردا ایده پردازان عصر نو -خانم فائزه نوری زاد 4
 سرکار خانم راضیه درویش 73 ایده پردازان عصر نو -آقای علیرضا رضایی  7

 سازمان امور مالیاتی ملی یونسکو کمیسیون

 آقای علیرضا ترحمی 73 خانم دکتر فخری 6

 خانم وحیده اسدزاده 21 خانم صادقی 1

 خانم لیال شیران 27 آقای دکتر اعتمادی 3

 آقای پوریا گلدسته 22 شرکت کنندگان فردی

 اقای مهدی احمدلو 29 دارا تفضلی 3

 اقای احسان مرزبان 24 آقای مرتضی رضوانی 71

 آقای میررستم اسداله زاده 27 آقای حمید عدل دوست 77

   فرجیخانم هدی  72
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 خانم مژده بامدادی 47 بانک رفاه کارگران

 اقای محمد پالیزکار 46 اقای دکتر حسن جعفری طاهری 27

 بیمه کوثر اقای حسن عابدینی  26

 خانم زینب حمیدی فر  41 آقای نیما جهانیار  21

 اقای میالد کرمی 43 آقای مهدی عمرانی  23

 اقای علی بشیری 43 ایرانسل

 نشر الکترونیک تاک شهاب قنبریاقای  23

 آقای بهمن یار  71 خانم محبوبه محمدی 91

 مهندس علیرضا سیاح نیا  77 خانم سارا طاهری پور 97

 محمد شایگان مقدم 72 خانم نرگس یاری 92

 دانیال مهاجری 79 خانم طیبه محمدیان 99

 مبین وان کیش بانک صادرات

 دکتر سید صابر امامیآقای  74 اقای بهزاد فالمرزی 94

 مهندس وحید قربانی 77 خانم سمیه دستوریان 97

 مهندس محمد سخایی 76 اقای محسن گرمسیری 96

 مهندس محمد سخایی 71 اقای علیرضا داداشی 91

 مهندس حمیدرضا خیاط سرمدی 73 مدرسه عالی کسب  و کار ماهان

 مهندس محسن حکیمی 73 اقای مهندس هادی سیاری 93

 مهندس بهزاد بختیاری 61 اقای دکتر مجید سیاری 93

 مهندس حسن محمدی 67 اقای محمد شهبازی فرد 41

 مهندس سعید سلیمانی 62 خانم فرشته اسدی 47

 آقای اسماعیل برقی 69 خانم اناهیتا شهنواز 42

 آقای صابر نصرتی 64 اقای مهدی تقی پور 49

 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و

 برق گیالن
 پرداختی-شرکت کننده آزاد 

 67 اقای سعید طالبی 44

شرکت  -آقای محمد کریمی ثابت 

 سوخت راکتورهای هسته ایی
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 محسن افروز 31 برترین اندیشه -هانیه ولی زاده  66

 علیرضا نخعی 37 همکاران سیستم -خانم طاهرخانی 61

 ساناز صنعتی 32 کارکنان مهرالبرز

 پژمان فرشته هوش 39 آقای محسن هاشمی 63

 گشتاسب نصیرزاده 34 خانم فرح عالیخانی 63

 رمضان تقوی 37 خانم سوده محمد آبادی 11

 محمد سنندجی 36 آقای محمد یوسفی 17

 آقای کریم امید نیا 31 آقای افشین سیما 12

 اقای خلیل میرخانی 33 رساختیز ارتباطات شرکت

 مسعود شهبازی 33 خانم فرزانه عرب 19

 خانم مریم رامشت 711 حسن احمدوند 14

 آقای دکتر سقط فروش 717 اکرم روحی 17

 فروش بیمه پاسارگاد -آقای سعید عباسی  712 آرزو رستمی 16

 719 هما ایزدی 11

مدیر توسعه و برنامه ریزی  -آقای مهدی اسدی 
 بیمه پاسارگاد

 714 مرتضی جارچی 13

مسئول آموزش الکترونیکی  -افسانه نوروزی 
 دانشگاه علم و صنعت

 717 میترا استرابی 13

مسئول آموزش تحصیالت  -نازلی حسن زاده 
 تکمیلی

 716 سمیه مهرآراد 31

کارشناس و مربی آزمایشگاه  -خانم کبری بیدوند 
 های دانشکده برق

 خانم ژاله حبیبی 711 مائده عباسی 37

 آقای پوردلشاد 713 علی آوج 32

 آقای صفری 713 دکتر صادق عباسی شاهکوه 39

 فاطمه جاللی 771 ایران خودرو

 غزاله ابراهیمی 777 مرتضی جنت 34

 خانم مونا ظهرابی 772 ادرشیر فنایی 37

 آقای وحید علی نقی زاده 779 علی طاهری 36

 آقای حامد ابراهیمی 774 سهند قاضی زاده 31

 ابراهیمیآقای وحید  777 فرشته بیگی 33

 خانم صراف زاده 776 محمود نعمتی 33
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 خانم سامانی 741 خانم روشان امیدی 771

 تیم اجرایی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی خانم سهیال امیدی 773

 سرکار خانم  ندا نجفی  747 مهندس کلثوم عباسی 773

 سرکار خانم افسانه غزنه ای 742 حجت اهلل گرزین 721

 سرکار خانم مرجان درخشان 749 رضا جاللیحاج  727

 سرکار خانم سپیده صفری 744 رضا جاللی 722

 سرکار خانم سارا سبزیکار  747 عباسعلی گرزین 729

 سرکار خانم فرناز وطن خواه  746 خانم خاطره عباسی 724

 جناب آقای  حمیدرضا معصومی 741 آقای محمد جواد زارع 727

 جناب آقای سید رضا میر مطلبی 743 کیهانیانآقای مهدی  726

 جناب آقای میالد تهجدی 743 خانم شهناز بخش زاده 721

 جناب آقای امیر اسماعیل زاده 771 آقای کیوان نقره کار 723

 جناب آقای محمد زند  777 متفرقه

 جناب آقای هادی بهارپسندی  772 خانم دکتر ایزدپناه -سازمان غذا و دارو 723

 جناب آقای نیما صداقت کیش  779 خانم دکتر صراف زاده 791

 جناب آقای محمد جواد عقیلی 774 آموزش و پرورش -آقای عیسی زاده  797

 جناب آقای همایون مرادی 777 علی سینا امامی غفاری 792

799 

کانون پرورش  -خانم میترا مهندس سامانی 
 فکری کودکان و نوجوانان

776 
 جناب آقای سید محمد مرتضوی 

 جناب آقای محمد کرمی  771 خانم مهندس ساجده امیر نکویی 794

 جناب آقای مروان افسرده  773 برترین اندیشه -هانیه ولی زاده  797

 سرکار خانم راضیه عبدالهی پور 773 فرخی نیا 796

 گلستانیانسپهر  761 دفتر کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو

791 

ی رئیس جایزه مل -آقای دکتر علی اکبر جاللی 
یادگیری الکترونیکی و کرسی آموزش و 

 یادگیری الکترونیکی یونسکو

767 

 امید بهشتی زاده

 زینب شیخی 762 خانم دکتر فرزانه  793

 مجتبی مهرزاد 769 خانم امیرنکویی 793
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 یو تلفن یمذاکره حضور قیاز طر زه،یدعوت شدگان به شرکت در جا ستیل .4-2-12

 
 زمینه فعالیت ریاست نام مؤسسه

 شرکت فنّاوران اطالعات وستا
آقای رضا 

 طالبی)مدیرعامل(
 برگزاری دوره های آموزش-برگزاری آزمون-تولید محتوا-پیاده سازی آموزش الکترونیکی

 الکترونیکی

شرکت مهندسی شبکه و فنّاوری 
 اطالعات تحلیلگران

 آقای داوود حاتمی
طراح و  -سیستم یادگیری مدیریت الکترونیکی -نرم افزار جامع برگزاری آزمون آنالین
 ، تولید محتوای الکترونیک ، "تخته وب"صاحب امتیاز پورتال آموزشی  

 شرکت همراه علم
آقای دانا 

 خواجوی)مدیرعامل(
 نرم افزار بوکت

 شرکت توسعۀ علوم راهبردی ایده
آقای نیما 

 عربشاهی)مدیرعامل(

ارائه راهکارهای یکپارچه در شاخه منابع انسانی و آموزش ، شناسلیی و مکانیزاسیون 
فرایند آموزش سازمانها و صنایع،راه اندازی واحد تولید و اجرای دوره های آموزش 

 الکترونیکی

شرکت طلیعه کاوش )بورس دات 
 کام(

خانم حسینی)مدیر دوره 
 های مجازی(

 آموزش مجازی،تولید محتوا  آموزش حضوری،برگزاری دوره های

مرکز فنّاوری اطالعات و فضای 
 مجازی دانشگاه تهران

آقای دکتر سید امید 
 فاطمی

دانشگاهی، برگزاری دوره های تلفیقی، برگزاری دوره های -برگزاری دوره های رسمی
 متفرقه،

شاوره م سازمانی، برگزاری سمینارها به شیوه الکترونیکی، -برگزاری دوره های کاربردی
تخصصی و انجام طرح های پژوهشی، تولید محتوا و بهره مندی از سامانه های یادگیری 

 الکترونیکی

   دکتر سعید میرزایی موسسه آموزش عالی نورطوبی

موسسه آموزش عالی فاران 
 مهردانش

 خانم دکتر رفعت بیات
ته ارشد در رشبرگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی 

 های مختلف، تولید محتوا و همچنین بهره مندی از سامانه های یادگیری الکترونیکی

 دکتر علیرضا ربیع موسسه آموزش عالی فارابی
برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته 

 سامانه های یادگیری الکترونیکیهای مختلف، تولید محتوا و همچنین بهره مندی از 

 دکتر بیژن عرب یزدی موسسه آموزش عالی ایرانیان
  

 دکتر مهدی غالمعلی دانشگاه قرآن و حدیث

راه اندازی مرکز آموزش الکترونیکی، بهره مندی از سامانه یادگیری الکترونیکی، راه 
مقطع کارشناسی، اندازی حوزه های مجازی، برگزاری دوره های آموزش مجازی در سه 

ارشد و دکتری و نیز دوره های آموزش آزاد و همچنین تولید محتوا در زمینه های قرآنی 
 و علوم حدیث

موسسه آموزش عالی رایانه ای 
 تهران

دکتر سمیرا فاخری کوزه 
 کنان

برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته 
 همچنین بهره مندی از سامانه های یادگیری الکترونیکیهای مختلف و 

موسسه آموزش عالی الکترونیکی 
 برخط

 دکتر فریدون شعبانی نیا
برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های فنی و 
مهندسی، دوره های آموزش کوتاه مدت، تولید محتوا و همچنین بهره مندی از سامانه 

 های یادگیری الکترونیکی

های الکترونیکی مرکز آموزش
 دانشگاه تهران

آقای دکتر سید امید 
 فاطمی

دانشگاهی، برگزاری دوره های تلفیقی، برگزاری دوره های -برگزاری دوره های رسمی
 متفرقه،
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سازمانی، برگزاری سمینارها به شیوه الکترونیکی، مشاوره  -برگزاری دوره های کاربردی
تخصصی و انجام طرح های پژوهشی، تولید محتوا و بهره مندی از سامانه های یادگیری 

 الکترونیکی

های الکترونیکی مرکز آموزش
 دانشگاه گیالن

آقای دکتر فرشید مهر 
 دوست

  

مرکز آموزش های الکترونیکی 
 دانشگاه صنعتی شاهرود

 آقای دکتر مرتضی زاهدی
  

مرکز آموزش مجازی و نیمه 
حضوری  موسسه آموزشی و 

 قم -پژوهشی امام خمینی

 آیت اهلل مصباح یزدی

  

آموزش مجازی دانشگاه 
 قم -غیرانتفاعی ادیان و مذاهب 

 آقای یوسف غضبانی
  

مرکز آموزش های الکترونیکی 
 دانشگاه شهید بهشتی

 آقای دکتر اسالم ناظمی
  

مرکز آموزش های مجازی 
 رضا)ع(دانشگاه بین المللی امام 

 دانشگاه امام رضا
  

مرکز آموزش های الکترونیکی و 
 آزاد دانشگاه اصفهان

 آقای دکتراکبر ملک پور
  

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه 
 علم و صنعت ایران

 آقای دکتر ناصر مزینی
  

مرکز آموزش های الکترونیکی 
 دانشگاه قم و پردیس دانشگاهی

 آقای دکتر علی احمد ناصح

  

های الکترونیکی دانشکده آموزش
 دانشگاه شیراز

 آقای دکتر محمد محمدی
  

های الکترونیکی دانشکده آموزش
 دانشگاه شیراز

-خانم ظریف صنایعی
 معاونت محترم پژوهشی

 برگزاری دوره های آموزش-برگزاری آزمون-تولید محتوا-پیاده سازی آموزش الکترونیکی
 الکترونیکی

دانشگاه علوم دانشکده مجازی 
 پزشکی دانشگاه شیراز

 آقای دکتر مجیدزضا فرخی
 برگزاری دوره های آموزش-برگزاری آزمون-تولید محتوا-پیاده سازی آموزش الکترونیکی

 الکترونیکی

مرکز آموزش های الکترونیکی 
 دانشگاه فردوسی مشهد

 آقای دکتر سعید ابریشمی
  

مرکز آموزش های الکترونیکی 
 سیستان و بلوچستاندانشگاه 
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 -مرکز آموزشهای آزاد و مجازی 
 دانشگاه خوارزمی

 آقای دکتر غالمرضا نوری
  

مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه 
 صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر مهدی دهقان 
 تخته فوالد

  

مرکز آموزش الکترونیکی  دانشگاه 
 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

هادی آقای دکتر محمد 
 زاهدی

  

دانشکده آموزشهای الکترونیکی 
 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 آقای دکتر بهروز علیزاده
  

دانشکده آموزش های الکترونیکی 
 دانشگاه کاشان

 آقای دکتر داریوش دیدبان

  

دفتر آموزش های آزاد و یادگیری 
 الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس

 رسولیآقای مهندس احمد 
  

مرکز آموزش مجازی دانشگاه 
 سمنان

 آقای دکتر فرزین یغمایی
  

مرکز توسعه آموزش مجازی 
 پارس

 آقای دکترمیثم شکری ساز
  

دفتر تبلیغات اسالمی و رئیس 
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

آقای دکتر لک زایی، 

 معاون پژوهشی
 برگزاری دوره های آموزش-برگزاری آزمون-محتواتولید -پیاده سازی آموزش الکترونیکی

 الکترونیکی

 جهاد دانشگاهی تهران
معالون -آقای عزیز اشنا

 آموزشی
 برگزاری دوره های آموزش-برگزاری آزمون-تولید محتوا-پیاده سازی آموزش الکترونیکی

 الکترونیکی

 اندیشه سازان روشنگر
فاطمه -محمد آقامیرزایی
 عروجی

و نشر نرم افزارهای فرهنگی، آموزشی، کاربردی و عمومی و نیز تهیه،  تهیه، تدوین
تدوین و نشر نرم افزارهای تلفن همراه، بهره مندی از سامانه مدیریت یادگیری، برگزاری 

 آزمون، تولید محتوا، ارزشیابی فرایند آموزش

 آرش مهابادیان ایده پردازان دانش عصر نو
محتوا، ارزشیابی، مدیریت یادگیری، برگزاری آزمون و  بهره مندی از سامانه های تولید

 اطالع رسانی، هدایت و مشاوره تحصیلی

 امیرعلی ریاضی آرون
طراحی سامانه هوشمندسازی مدارس، طراحی و توسعه انواع نرم افزارهای موبایل، وب 
سایت و پورتال سازمانی، تولید محتوا، بهره مندی از سامانه های مدیریت یادگیری، 

 ارزشیابی و برگزاری آزمون

 حمیدرضا صنیعی آوید اروند
توسعه نرم افزار کاربردی تحت وب لرنیتو، تولید محتوا، بهره مندی از سامانه های 

 مدیریت یادگیری، برگزاری آزمون و اطالع رسانی، هدایت و مشاوره تحصیلی

 محسن ترک زاده ماهانی تعاونی بهارستان رایان
هوشمند، توسعه نرم افزارهای آموزشی، تولید محتوا، بهره مندی از سامانه تولید وایت برد 

 های مدیریت یادگیری، برگزاری آزمون
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 حامد اصفهانیان بهسامان تدبیر پردازش

مکانیزه کردن و یکپارچه سازی اطالعات در جهت ارائه تحلیل های مفید آموزشی، ارائه 
کلیه نیازها و روندهای آموزشی مدارس،  ابزارهای کارآمد و یکپارچه جهت پوشش دادن

ایجاد بسترهای مناسب جهت ارتباط بین اولیای دانش آموزان و مدرسه مانند توسعه نرم 
 افزار مدبر، نرم افزار اتوماسیون آموزیار، نرم افزار مدیریت محتوای نمای مدرسه

سامانه های هوشمند پیشگامان 
 شریف

 علی نجاری
  

 مطفی ری پور پیشگامان یاراکیش
تأمین و تولید و سرویس اشتراک محتوای آموزشی جامع، نوین و با کیفیت با موضوعات 
پرطرفدار و کاربردی، ایجاد بستر مناسب برای ارائه محتوای ویدئویی آموزشی بصورت 

 تحت وب و اپلیکیشن

موسسه فرهنگی و اطالع رسانی 
 تبیان

 محمد رضا آقامیری
  

و تجارت  توسعه فناوری اطالعات
 تفاوت

 محمد علی مشتاقیان
طراحی و توسعه راهکارهای هوشمند مبتنی بر تکنولوژی آموزشی با رویکرد استفاده از 

 ابزارهای نوین، ایجاد پلتفرم اجتماعی چیستا

نشر الکترونیکی و اطالع رسانی 
 جهان رایانه

سید محمد امین طالب 
 شهرستانی

 و زبان آموزی در قالب نشر الکترونیکی تولید محتوای آموزشی، فرهنگی، قرآنی

 ارائه سامانه جامع آموزشی کمان آکادمی پیمان عبدی خط هنر کمان

   آقای احمد محمودیان دانشگاه خاتم

 آقای امید حیدری گروه آموزش مجازی آریانا

راه اندازی سیستم آموزش مجازی هم آموز، تولید محتوای الکترونیکی، ارائه دوره های 
آموزشی در زمینه های مختلف برای سازمان ها، برگزاری جلسات آنالین، ارائه اپلیکیشن 

تبلت و موبایل و به عنوان مرجع آموزش های آنالین مدیریت، کسب و کار و مهارت 
 های فردی

 آقای سید مهدی حسینی دانشگاه مجازی المصطفی
 تعاملی، برگزاری دوره هایآموزش در بستر اینترنت و سیستم های موبایلی و به صورت 

یادگیری الکترونیکی و ایجاد زیرساخت های الزم از جمله سامانه های مدیریت یادگیری 
 الکترونیکی و امور آموزشی، تولید محتوا و برگزاری آزمون
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 بنرها و ها دعوت کارت پوستر، ریتصاو .4-2-14
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