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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
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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
سم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در تاریخ   سناد و کتابخانه ملی جمهوری     7931آذر ماه  26مرا سالن همایش های مرکز ا در محل 

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

 
  271ور و با حض  "روند توسعه فناوری های نوین آموزش و یادگیری الکترونیکی در جهان "در بخش صبح سمینار آموزشی با موضوع     

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

 

 یریادگیآموزش و  یکرس سیبخش از مراسم عالوه بر رئ نی. در اافتندیفرد دعوت شده حضور  111 از یمین زیدر بخش بعد از ظهر ن
سکو، ی یکیالکترون ص    ون شرکت ارتباطات ز  ریچون معاون وزارت ارتباطات و اطالعات و مد ییها تیشخ ساخت یعامل  کتر د ی)آقا ر

شده   ریتقد برتر یاز چهره ها یکی(، و یوبیدکتر حجت اهلل ا ی)آقا رانیدر ا ونسکو ی یمل ونیس یکل کم ریشاهکوه(، دب  یصادق عباس  
 .پرداختندیسخنران رادیمنتظر( به ا یدکتر غالمعل ی)آقا یکیالکترون یریادگیدر حوزه 

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

 

 هدف از سمینار و مراسم جایزه ملی یادگیری الکترونیکی:

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

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

 جامعه به الکترونیکی یادگیری حوزه برگزیدگان معرفی -9 

 
 

 :برگزار کنندگان مراسم
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 :حامیان

 

 :شورای راهبردی جایزه

 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

 

 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

 

 آقای دکتر حمیدرضا رضوانی
 خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی

 

 :شرکت کنندگان در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

 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
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 رضاییکتاب سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی، آقای عیسی 
 مؤسسه نشر الکترونیکی تاک

 مؤسسه فرهنگی هنری نیک زیست فردا، وبسایت

 
 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:

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

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

انجام  که ثبت نام قطعیتکمیل شده مورد ارزیابی ممیزان قرار گرفت. تیم ارزیابی با حضور در سازمان ها و مؤسسات شرکت کننده 
داده و فرم های تکمیل 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.
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 یادگیری الکترونیکی اقدامات قبل از برگزاری مراسم جایزه ملی

 برگزاری سه جلسه شورای راهبردی با حضور اعضای این شورا:
 

 

 گزارش دومین جلسه شورای راهبردی

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

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

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

یات کرسی، ترویج یادگیری الکترونیکی در کشور و انتقال تجرب لی به طور رسمی افتتاح گردید. مأموریت های اصلی اینعلی اکبر جال

 .موفق در حوزه های مختلف 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 

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

ها و نیز شاخص های پیشنهادی توسط اعضا مورد بررسی و هفت نفر از اعضای شورای راهبردی برگزار گردید. در این جلسه، مؤلفه 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید عالوه بر تغییرات مد نظر اعضا، برخی شاخص ها تلفیق شده و اثرگذاری فعالیت های 
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ارزیابی  اعضا، مستند معیارهای یادگیری الکترونیکی و همچنین یادگیری مادام العمر در سطح جامعه مورد تأکید قرار گیرد. بنابر نظر
 جایزه با ذکر مقدمه و اهداف جایزه یادگیری الکترونیکی به شرح زیر تکمیل گردید.

 
 
 
 

 

 

 

 مقدمه
بیسوادان آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند  27در عصر دیجیتال مفهوم سواد دستخوش تغییر شده است و به عقیده تافلر در قرن 

ای 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 -جامعه امروزی از جمله فرایندهای یاددهی

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

از جمله این نهادها می توان به انجمن بین المللی یادگیری الکترونیکی،  دنیا به ترویج آموزش و یادگیری الکترونیکی پرداخته اند.

و سازمان یونسکو اشاره نمود. هر یک از این نهادها به منظور فرهنگ سازی، توسعه، ترویج و نوآوری در حوزه یادگیری  ICDEانجمن 
حوزه نموده اند. در ایران با وجود توسعه مؤسسات الکترونیکی اقدام به اعطای جایزه به افراد، موسسات، محصوالت و خدمات این 

آموزش الکترونیکی، وب سایت ها و محتوای الکترونیکی، آموزش از راه دور در بخش های مختلف کسب و کار، هنوز این حوزه نوپا 
البرز فرصتی عالی مهربوده و فراگیر نشده است. با توجه به دریافت مجوز کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی توسط مؤسسه آموزش 

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 الکترونیکی ضمن فرهنگ سازی و ظرفیت سازی، امکان تبادل تجربیات موفق 

 یان افراد و مؤسسات فعال را فراهم نموده و با شناسایی مراکز فعال و معرفی آنان به جامعه مشوق حرکتی بیشتر در این عرصه باشد.م

 اهداف

ه توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران به برگزیدگان این حوزیادگیری 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:
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 جایزه فرد
 چشمگیری بر رشد و توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بوده اند.افرادی که دارای تأثیرگذاری 

 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
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 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

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
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 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

 
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

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

 زیرشاخص شاخص مؤلفه محور
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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

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
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 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  .5

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

 7936بررسی جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا،  .4

، 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 

 

 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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 برگزاری نشست های هم اندیشی

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.

 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

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

 یرییادگ و آموزش در یونسکو کرسی معرفی سپس. دادند ارائه را خود نظرات کشور در یادگیری و الکترونیکی آموزش مؤسسات
 یادگیری ملی جایزه معرفی. شد انجام جاللی دکتر آقای جناب کرسی، ریاست توسط آن های مأموریت و اهداف و الکترونیکی
 زهجای مورد در اساتید پیشنهادات و نظرات آن از پس. بود جلسه های برنامه دیگر از آن های شاخص و محورها اهداف، و الکترونیکی

 کترونیکیال یادگیری حوزه در مطرح افراد از لیستی تهیه نشست این های برنامه دیگر از. شد مطرح ها چالش رفع جهت مشارکت نحوه و
 .بود حوزه این صاحبنظران دیدگاه از

 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:

 دفتر محل در 76/11/7931 دوشنبه روز در کشور در الکترونیکی یادگیری و آموزش خصوص در اندیشی هم نشست جلسه دومین
 با کرسی یسرئ جلسه ابتدای در. شد تشکیل کرسی راهبری شورای اعضای و ها کرسی رؤسای نمایندگان حضور با و یونسکو کرسی

 جاری مشکالت زا رفت برون برای راهکارهایی به است، اندیشی هم برای فرصتی الکترونیکی یادگیری ملی جایزه که موضوع این بیان
 باید ها کرسی افزود و دانست عنوان یک از فراتر را ها کرسی جاللی دکتر آقای. کرد اشاره کشور در الکترونیکی یادگیری حوزه در

 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 محور پروژه

 .هاست کرسی میان سازی شبکه اول گام در ما اصلی اهداف از یکی: افزود وی. کند

 
 یدهایتهد 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

 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، های

 .بود هحوز این صاحبنظران دیدگاه از الکترونیکی یادگیری حوزه در مطرح افراد از لیستی تهیه نشست این های برنامه دیگر از
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 یریگادی حوزه در فعال اصناف و ها سازمان ندگانینما حضور با یشیاند هم نشستنشست  نیومس .1-11-3

 :یکیالکترون

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

 تالش به ت،اس الکترونیکی یادگیری حوزه در فعال مؤسسات میان همگرایی ایجاد کرسی اصلی اهداف از یکی که موضوع این بیان با

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

 ازمانس چند و سیما و صدا تهران، فنی مجتمع سایپا، خودرو، ایران ملت، بیمه سوادآموزی، نهضت پرورش، و آموزش چون هایی سازمان
 وضیحاتت 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 مبسوطی
 از ناسبم 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 طریق
 :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
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 احمر هالل جمعیت

 خودرو ایران شرکت

 تبیان رسانی اطالع و فرهنگی مؤسسه

 ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان

 تهران فنی مجتمع

 ایتوک مؤسسه

 تهران شهرداری آموزش و ریزی برنامه کل اداره

 کوثر بیمه شرکت

 
 

 شرح به یالکترونیک 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  -

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

 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  -
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 بودن کننده تولید برای ها سازمان به کمک  -

 نو های ایده از حمایت  -

 ارزیابی های شاخص معرفی  -

 

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

 دفتر محل در 27/11/7931 شنبه روز در کشور در الکترونیکی یادگیری و آموزش خصوص در اندیشی هم نشست جلسه چهارمین
 در. شد یلتشک(  جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت) رایاد لیست عضو های شرکت نمایندگان و رؤسا حضور با و یونسکو کرسی

 از لخصوصا علی ها، شرکت میان افزایی هم تقویت کرسی اصلی اهداف از یکی که موضوع این بیان ضمن کرسی رئیس جلسه این
 مورد در حتی ن،آ اهمیت علیرغم الکترونیکی، یادگیری جایگاه هنوز": گفت است، الکترونیکی یادگیری حوزه در فعال بنیان دانش نوع

 ".است نگرفته قرا ها اولویت از یکی زمره در هم بنیان دانش های شرکت
 و رؤسا آن، وتق و ضعف نقاط بیان و کشور در الکترونیکی یادگیری کنونی وضعیت باب در جاللی دکتر آقای سخنرانی ایراد از پس

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

 .شد تشریح جلسه در حاضرین برای جزئیات با همراه
 از ناسبم 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 طریق
 :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 
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 پردازش تدبیر بهسامان شرکت

 برنا راه گستران فرهنگ شرکت

 (نداگرام) آزما ویرا شرکت

 

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:
یروی ( در سالن اجتماعات ستاد مرکزی نسخنرانی 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  72انتظامی در روز 
 آموزش و یادگیری الکترونیک معرفی گردید.
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مهرماه که  73نفر در روز  2111ای برج میالد با حضور هسخنرانی دکتر جاللی در همایش نوابغ دیجیتال مارکتینگ در محل همایش
 در آن جلسه جایزه ملی آموزش و یادگیری الکترونیکی و اهداف کرسی اطالع رسانی شد و مورد توجه قرار گرفت.

 

لتی در روز وسخنرانی 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. 91
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 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 

 

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

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

 

 و شد عالف 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 همزمان
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 برای گرفتن حامی:تماس  

 
 

 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
 شرکت هب مربوط اول مورد: است شرح نیبد شد انجام و یقطع آنچه. نشد افتیدر یمناسب پاسخ کشور بر حاکم یاقتصاد مشکالت

 مربوط زین دوم مورد. کرد آماده و یطراح را زهیجا سیتند عدد 41 و رفتیپذ را زهیجا یها سیتند هیته تیمسئول که است خودرو رانیا
 عدد 271 تعداد که شیک وان نیمب شرکت سوم مورد. کرد تقبل نفر 271 یبرا را ییرایپذ و ناهار نهیهز که بود وب یها شرکت به
 یپ یآ یو اتاق کی ،یغذاخور سالن همراه به را قلم تاالر زین یمل خانه کتاب و اسناد مرکز. نمود هیته را مراسم نیمدعو هیهد فیک
 مبلغ تپرداخ قول زین رساختیز ارتباطات شرکت. داد قرار یکرس اریاخت در گانیرا به شگاهینما یبرا استفاده جهت را یالب زین و

 حساب به الیر نویلیم پنجاه و صد مبلغ ،یکرس دفتر یها یریگیپ دنبال به و زهیجا انیپا از پس شرکت نیا تینها در. داد را یمشخص
 .کرد زیوار( یکرس زبانیم) مهرالبرز یعال آموزش مؤسسه

 خبری:نشست  

 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
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https://goo.gl/n9NncD 
 

 
 انتخاب خبرگزاری

https://goo.gl/s489ma 
 
 

 کار و کسب تحلیلی خبری سایت

https://goo.gl/kVqwVj 
 

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

 .شد برگزار کرسی دفتر
 

 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 

 بارگذاری شد. www.ucet.irوبسایت کرسی به آدرس 

https://goo.gl/kVqwVj
https://goo.gl/9Gafyg
http://www.ucet.ir/
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میلیون تومان،  4متقاضیان با مراجعه به این سامانه ابتدا ثبت نام اولیه را انجام دادند. پس از پرداخت وجه مورد نظر )محور سازمان 
محور 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. 
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 یاجتماع یها شبکه در صفحات .1-11

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 

 
 

 


