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معرفی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

کییافتندنبالبهالكترونیكییادگیريوآموزشکرسی•

وازاندچشمیکبرمبتنیالكترونیكی،یادگیريچارچوب

یريیادگوآموزشايپایهاصولتبیینبرايمشخص،ماموریت

شاراقازايتوجهقابلبخشبهگسترشقابلیتکهايحرفه

ازاستفادهباخالقانهونوآورانهراهكارهايطریقازراجامعه

.باشدمیباشدداشتهآموزشینوینهايفناوري

درالكترونیكییادگیريوآموزشدریونسكوکرسیدفتر•

.داردقرارالبرزمهرعالیآموزشموسسه



هدف اصلی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی

کیفیاءارتقجهتدرکارشناسیوعلمیحمایتالكترونیكی،یادگیريوآموزشکرسیاصلیهدف•

المللینبیوملیموفقتجربیاتوفناوريجدیدابزارهايازاستفادهبایادگیريوآموزشهايروش

.باشدمیدولتیغیرودولتیآموزشیهايسیستم

هايطمحیدرشاغلافرادبرايبرخط،بصورتايحرفهوفنیآموزشجایگاهارتقاءبهکمککرسی•

،زنانمانندافراديسایربهدهیآگاهیآنها،نیازمورددانشرسانیروزبهجهتدرکار،وکسب

دارند،ندهوشمگوشیماننداینترنتبهدسترسیابزاراکنونهمکهکشاورزانودامدارانکارگران،

.ددانمیخودوظیفهندارندخودکاريحوزهدرآنراازاستفادهومنديبهرهبرايالزمآموزشالکن

.نددامیجامعهاقتصادارتقاءبهبودمحورراالكترونیكییادگیريوآموزشگسترشکرسی•



کرنا و آموزش و یادگیری الکترونیکی

درکروناگیريهمهازناشیبحران•

ارابزنوینهايفناوري،دادنشانجهان

درتحولوبازنگريبرايمناسبی

الكترونیكییادگیريوآموزش

ايهنظامتوجهموردبایدکهباشندمی

.گیردقرارآموزشی



کرنا و آموزش و یادگیری الکترونیکی
• What has changed so far?   What is coming next?

https://www.indepthnews.net/index.php/global-governance/un-insider/3684-the-path-forward-for-higher-education-after-covid-19


Future of COVID-19 and education

• "The future is uncertain for everyone, particularly for 

millions of students scheduled to graduate this year who 

will face a world crippled economically by the pandemic,"

• In the COVID-19 and higher education series, United Nations 

Academic Impact talked to students, educators and 

researchers in different parts of the world to find out how 

the pandemic has affected them and how they are coping 

with the changes.



کرنا و آموزش و یادگیری الکترونیکی

درجهانکشور1۶۵درآموزشیهايسیستمنیازاولرتبه•

.استشدهآموزشینوینهايفناوري۲۰۲۰سال

وآموزشبایدآموزشینوینهايفناوريازاستفادهبدون•

آموزدانشمیلیاردهابرايجهاننقاطازبسیاريدریادگیري

!شدمیتعطیلدانشجوو

نوینهايفناوريازمنديبهرهوناگهانیاستقبالاین•

آیندهدرراآموزشیهاينظامدرتحولسرعتآموزشی

یاديزخالقیتهايونوآوریهامنتظربایداست،دادهافزایش

.باشیمنزدیکآیندهدر



کرنا و آموزش و یادگیری الکترونیکی

لزامااآموزشیهايسیستمرونددرناگهانیتغییراین•

همراهبهرافراوانیهايچالشوهافرصتونبودهخوب

آنهایلتحلوتجزیهوبررسیبهنیازکهاستداشتهخود

.باشدمی

وزهحسهدرنوینهايفناوريبكارگیريهايچالشوهافرصت•

وآموزشیهايسیستممدیریتومربیانآموختگان،دانش

.تاسداشتهراتاثیربیشترینالكترونیكییادگیري

!غیرهودسترسیابزارهايزیرساخت،فقر،هايچالش•



عناوین نشست

مقدمه•

آیندهوحالگذشته،الكترونیكی،یادگیريوآموزش•

الكترونیكییادگیريوآموزشحوزهدرنوینهايفناوري•

ترونیكیالكیادگیريوآموزشتوسعهدرنوینهايفناوريتوسعهفرصتبررسی•

پاسخوپرسش•

بنديجمع•



مقدمه

.کنیمکهمرتبدرحالتغییراستدرجهانیزندگیمی•

عضیمانندبعضیازتغییراتطراحیشدهاست،بعضیباانتخاب،بعضیباتقاضاوب•

!شوندهمهگیريکرنابصورتناخواستهباعثتغییرهمهامورزندگیمی

یراتبراياینكهآموزشموثربماندبایدخودشراهموارهودرهرشرایطیباروندتغی•

.تطبیقدهد

مهمتراینكهدستبایداندرکارانحوزهآموزشیویادگیريمرتبنیازهايدانش•

تهوپژوهانوفراگیرانحوزهآموزشویادگیريرادرفضاياینتغییراتدرنظرداش

.پیگیرباشند



مقدمه

امنظدرارکانترینمهمازبخشیالكترونیكییادگیريوآموزش•

محتوايازاستفادهباکهاستحاضرعصردرکشورهاآموزشی

مربیانتارفتهگشكلاینترنتبستربرالكترونیكیابزارهايودیجیتالی

مامتازفارغتعاملی،بصورتبتوانندیادگیريوآموزشفراگیرانو

عالقهموردايحرفهوآموزشیهايدورهمكانی،وزمانیهامحدودیت

.بگذرانندراخود

درکیفیتحولایجادوکمیگسترشبسترنوینهايفناوري•

کردهاهمفرچشمگیريبصورترایادگیريوآموشسنتیهايسیستم

.است



د؟آیا باید از ورود فناوری به حوزه آموزش و یادگیری ترسی

• Is technology 
something to fear?

• So, should we trust it?



آموزش و یادگیری الکترونیکی، گذشته، حال و آینده



آموزش و یادگیری الکترونیکی، گذشته، حال و آینده



های دانشگاهی آینده و پارادایمنسل

دانشگاه 

نسل اول

آموزشی

دانشگاه 

نسل دوم

آموزشی 

و 

پژوهشی

دانشگاه نسل 

پنجم

تیسینگوالری

دانشگاه 

نسل سوم

کارآفرین

دانشگاه 

نسل 

چهارم

ای، شبکه

نوآور و 

آفرینفن

هوشمنددیجیتالییالکترونیکحضوری

:پارادایم



دانشگاه نسل اول تا چهارم
.استشدهتعریفآموزشمحورصورتبهآنفعالیتکهاستدانشگاهیاول،نسلدانشگاه•

.استیتحصیلمدرکصدوروآموزشارائهباکشورتوسعهبرايآموزشدیدهمجربنیروهايتربیت،دانشگاهآنوظیفهوهدف•

داشتهاربرديکوپژوهشیمباحثبهبیشتريتوجهاول،نسلدانشگاهوظیفهوهدفانجامضمنکهدانشگاهی,دومنسلدانشگاه•

وملیحسطدرمقاالتتعدادافزایشآنخروجیودهدمیانجامکشورصنایعاقتصادياهدافراستايدرراتحقیقاتیپروژههايو

.استالمللیبین

تولیدبهمدوواولنسلدانشگاهوظایفواهدافانجامبهضمنیتوجهبرعالوهکهاستکارآفریندانشگاهیسوم،نسلدانشگاه•

رکتهايشگسترشعلم،سازيتجاري:مانندجدیدترياهدافراستايدرکشورتوسعهنیازموردانسانینیرويتربیتوعلم

.میداردبرقدمآیندهبهنگاهونوینهايفناوريبهتوجهبنیان،دانش

زرگبشبكهیکدروندرراآیندهوحالزمانهايچالشکهاستآفرینفنونوآوراي،شبكهدانشگاهیچهارم،نسلدانشگاه•

.کندمیحلدانشی



یادگیری و آموزش الکترونیکی

تاینترنازاستفادهمعنایبهالکترونیکییادگیری•

افرادآموزشبرایدیجیتالهایفناوریسایرو

.(2001سالتعریف)استجغرافیاییمرزبدون

السدرباراولین،الکترونیکیآموزشاصطالح•

سمیناریکدرباراولینبرایواژهاین1999

به،شداستفاده(CBT)رفتاریشناختیدرمان

بهنوزهالکترونیکییادگیریکهاستدلیلهمین

هگرفتنظردریادگیریازجدیدیشکلعنوان

.شودمی



یادگیری و آموزش الکترونیکی

ایتفسیرهمختلفبخشهایبرایالکترونیکیآموزش•

.داردمختلفی

فرایندیبهالکترونیکیآموزشمدارس،سطحدر•

ربمبتنییادگیریابزاردوهرازکهدارداشارهیادگیری

.کندمیاستفادهآنالینوافزارنرم

آموزشعالی،آموزشوآموزشیتجاری،هایبخشدر•

.دارداشارهآنالینیادگیریبهصرفاًالکترونیکی



آموزش و یادگیری الکترونیکی چرا؟

ستفادهابانیزنسلآنمشكالتحلراهكارواستدیجیتالنسلبامواجهجهانامروزه•

!استممكندیجیتالفناورياز

استآیندهوامروزبنیاندانشجامعهنیازمداوموعمرطولدریادگیريوآموزش•

درموزشآبهمردمنیازاجتماعیواقتصاديفرهنگی،هاي،شبكهگسترشبهتوجهبا•

.استیافتهافزایشهاچالشوتهدیداتبامقابلهوهافرصتازمنديبهرهجهت

اززشآمودرتحولزمینهویافتهگسترشارتباطاتواطالعاتفناورينوینابزارهاي•

.استشدهفراهمآسانوسهلبسیاردورراه

وآموزشسنتیسیستمازگذرابزاررانوینهايفناوريازمناسباستفادهباید•

.دانستیادگیري



آموزش و یادگیری الکترونیکی چرا؟



آموزش و یادگیری الکترونیکی، چرا؟



آموزش و یادگیری الکترونیکی چرا؟

https://www.telegraph.co.uk/technology/2017/05/06/internet-things-could-really-change-way-live/


چرا؟یادگیری و آموزش الکترونیکی



چرا؟یادگیری و آموزش الکترونیکی



چرا؟یادگیری و آموزش الکترونیکی



چرا؟یادگیری و آموزش الکترونیکی



چرا؟یادگیری و آموزش الکترونیکی



چرا؟یادگیری و آموزش الکترونیکی



های آموزشی و یادگیری آیندهفناوری



های آموزشی و یادگیریفناوری

انطباقییادگیري-1

خردیادگیري-۲

یادگیرندهدستیارومصنوعیهوش-3

بازيبرمبتنییادگیريوسازيبازي-4

ترکیبیواقعیتوافزودهواقعیت/مجازيواقعیت-۵

ویدئوبرمبتنییادگیري-۶

اجتماعییادگیري-7

محتويانتخاب-8



های آموزشی و یادگیریفناوری

• Artificial Intelligence

• Augmented Reality and Virtual Reality

• Internet of Things

• 3D Printers!

• Intelligent Apps (I – Apps)

• Blockchain

• Machin Learning



The Future of eLearning

• 1. Adaptive Learning

• 2. Social Learning

• 3. Video learning

• 4. Artificial Intelligence

• 5. Microlearning

• 6. Gamification

• 7. Mobile Learning

• 8. Personalized Learning

• 9. Augmented & Virtual Reality

• 10. Learning Management 

Systems

• 11. Learning & Development

• 12 “Zoom Classes”

• 13 Google Classroom





هوش مصنوعییادگیری الکترونیکی و فناوری 

ايیندهآدرمصنوعیهوشمتخصصان،پیشبینیاساسبر•

تبدیلآموزشصنعتازمهمیبخشبهدورچنداننه

.شدخواهد

ازگارسیادگیريایجادبرايتواندمیکههاییروشازیكی•

.استیمصنوعهوشازاستفادهشود،استفادهسفارشیو

رانپذیرادانشرفتارهايتوانندمیمربیان،AIازاستفادهبا•

یمحتوایتوصیهباراهاآنآموزشینیازهايوکننددرک

.نمایندبینیپیشدرک،اینبرمبتنی



هوش مصنوعییادگیری الکترونیکی و فناوری 

فراینددرهممصنوعیهوشازتوانندمیهايسازمان•

ازيسشخصیدرهمونماینداستفادهیادگیري-یاددهی

.شوندمندبهرهفراگیرانبرايیادگیري

واستهیادگیرندرفتاربینیپیشبهقادرمصنوعیهوش•

.کندمیکمکشخصییادگیريبهطریقاینبه

eSchoolاخیرپیشبینیهاي• Newsتاکهمیدهدنشان

باآموزش،حوزهدرمصنوعیهوشکاربردهاي۲۰۲1سال

.بودخواهدهمراهرشددرصد47٫۵



یادگیری الکترونیکی  و فناوری دستیاران هوشمند

رايبشدهطراحیکامپیوتريبرنامهیکهوشمنددستیار•

وآموزاندانشویژهبه،مخاطبانباگفتگوسازيشبیه

.استاجتماعیهايشبكهواینترنتدردانشجویان

آیفوندهوشمنهايگوشیکاربرانمختلفاقشارزیاداستفاده•

ازمردماستقبالکهدهدمینشانSiriکاربرديبرنامهاز

.استگسترشحالدرسرعتبههوشمنداندرکاراندست

زوداما!استمهمیادگیريوآموزشحوزهدرپدیدهاینورود•

.کنیمیدتایراآموزشدرصوتیدستیارهاياینتاثیرکهاست



های آموزشی و یادگیری آیندهفناوری



(AR)و افزوده ( VR)واقعیت مجازی 

ی،فننگاهزا،موضوعداغترینحاضرحالدرشدهافزودهومجازيواقعیت•

.استکاروکسبحوزهدروآموزشویادگیريدرآناستفادهبه

هايفناوري،ARشده،تكمیلیاافزودهواقعیتو،VRمجازي،واقعیت•

مراههوداردزیاديطرفدارانالكترونیكیآموزشدرکهباشندمیجدیدي

عیتواقبهمجازيحالتازراآنهامحتويهوشمند،هايگوشیگسترشبا

.استکردهتبدیل

اننشبرايهاموزهوهامغازهآموزشی،فضاهايدرمیتوانبیشترARاز•

.کرداستفادهدرکقابلصورتبهمختلفاشكالدادن
Virtual and Augmented Reality



واقعیت افزوده/آموزش الکترونیکی واقعیت مجازی

باامانداردوجودنزدیکازهواپیمایکدیدنامكانآموزشی،کالسیکدرمثالعنوانبه•

.کردسازيشبیهراآنمیتوانراحتیبهARازاستفاده

محتوايبهرامجازيمحتوايبزوديفناوريدواینکهدهدمینشاناخیرهايپیشرفت•

قرارمردموآموزشیهايسیستمدسترسدرمناسبقیمتباوکنندمینزدیکحقیقی

.گرفتخواهند



واقعیت افزوده/آموزش الکترونیکی واقعیت مجازی

•ARدرراجازيممحتوايکهاستحالتیتكنولوژي،این.استشدهتكمیلواقعیتمعنايبه

.میآوردپدیدکاربرحقیقیدید

بهراتصاویريوشدهاجراگوشیدوربینتوسطکهاستهاییبرنامه،ARهاينمونهازیكی•

.میکنداضافهمیدهدنشانشمادوربینکهمحیطی

•VRبهرااربرکدیدفضايکهاستحالتیتكنولوژياین.میباشدمجازيحقیقتمعنايبه

محتوايکهARخالفبرواقعدر.میبردمجازيدنیايبهرااووکردهمسدودکاملطور

.میرویدمجازيدنیايداخلبهشماVRدرمیآورد،شمادنیايبهرامجازي



واقعیت افزوده،آموزش الکترونیکی

اطالعاتیبهکهکسانیبراي،AR،افزودهواقعیت•

.استمناسبدارند،نیازمحلیکمورددر

یاابزاریکباکارمندياگرمثال،عنوانبه•

بهمجهزبرنامهیکشود،مواجهجدیديتكنولوژي

آنمورددرفوراتواندمیافزودهواقعیتقابلیت

هبوبدهداوبهرااطالعاتیجدید،ابزاریاشرایط

.دهدآموزشاوبهواقعیمحیطدرترتیباین

Market sector forecasts 
estimated that by 2020, 
AR and VR would hit 
$150 billion revenue 
with AR taking $120 
billion shares and VR at 
$30 billion.



واقعیت مجازی،آموزش الکترونیکی

بهدتوانمیمجازيواقعیتاپلیكیشنیک•

هببدونکهکندکمکجراحیاخلبانیک

ازنیبدونیاانسانیکجانانداختنخطر

وگرانتجهیزاتدادنقرارریسکبه

دبتواننتجربهبیافراددستدرحساس

.دهدبهبودراخودهايمهارتوکندتمرین



New tools for Virtual Education



New tools for Virtual Education

• Barack Obama plays virtual ‘footsies’ with Oprah as he marvels at green 

screen technology | The Independent

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/obama-oprah-green-screen-b1741841.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/obama-oprah-green-screen-b1741841.html


و ابزارهای موجود( VR)واقعیت مجازی 

ابمجازیواقعیتنزدیک،آیندهدر•

دواینترکیبوافزودهواقعیت

هیجانجدیدهایفرصتواقعیت

ییادگیروآموزشفضایدرانگیزی

.آوردخواهندبوجود

قیمتکاهش:استهزینهمشكل•

کنندگانمصرفبرايVRها،هدست

.استشدهآغاز
Oculus Quest 2



Virtual Reality Education















XR - The Future of VR, AR & MR in One Extended Reality





Virtual Reality Based Education Would be Headline

• Virtual Reality (VR), a ground-breaking technology is designed to create a

three-dimensional environment in which the users are immersed and able

to interact with 3D worlds. By stimulating as many senses as possible, such

as vision, hearing, touch, even smell, the computer is transformed into an

artificial world which is as good as the real world.

• Although initially this innovative technology has been used in the gaming

industry, but now it is being applied in various fields to modify the

surroundings. There is a wide range of applications for VR which include

military, healthcare, entertainment, fashion, business, sports, media and

many more. VR produces a set of data which can be used to develop models

for architecture or healthcare, training methods for students and employees

and different ways of communication and interaction for all industries.



Virtual Reality Based Education Would be Headline

• Until recently, virtual reality was a concept we saw in the sci-fi movies. But now, VR 

is used in educational areas to enhance the quality of education and the way it is 

delivered.

• People are constantly looking for easier and effective ways to give and receive 

knowledge. While knowledge is becoming easily available for more people, the 

current approach of education has two drawbacks:

• It’s based on fact retention

• Teaching methods are based on providing facts about world. However, having 

access to or acquiring a lot of information is not learning. A well-informed person is 

not always well-educated.

• A lot of people have difficulties in grasping information. Too much information in a 

short period can be overwhelming for students. As a result, they become disengaged 

and lose focus on learning.

https://www.blog.epravesh.com/education-technology-trends-2020/




Advantages of Virtual Reality in Education

• Better Understanding for School Students

• With VR, students will not be limited to word descriptions or book illustrations, but they can explore the 

topic by living it. The experiences on the virtual field trips will feel real and this will engage their minds.

• Improved Learning Experience

• Exposure to technologies such as science labs for people in healthcare industry or flight or battlefield 

simulation for military allow them to understand how things work based on practical experiences.

• Group Learning

• In VR classrooms, the students belonging to same class are present as a digital representation. Hence, 

although they are in their homes away from each other, they can interact with each other virtually to 

discuss, analyse and learn from one another.



Advantages of Virtual Reality in Education

• Distance Learning

• VR helps to bridge the gap between students and teachers. With the help of VR, the teachers and students can be 

together in the same room with digital representations of themselves and the teachers can guide the students.

• Variety of Learning Styles

• There are different styles of learning such as visual, auditory, tactical and kinaesthetic. Every individual has a strong 

preference for these styles for learning new skills and information. VR is able to access at least three or four of 

these styles simultaneously. Also, VR can eliminate the language barrier.

• Eliminates Risk or Safety Concerns

• Using VR, medical students can practice surgeries without harming a patient through experience and knowledge. 

Fire-fighters and military personnel can learn how to respond in dangerous real life situations without actually 

risking their lives. VR helps to build a tangible environment or situations which eliminate the risk of getting injured 

and train students flawlessly.





Feature of Virtual Reality in Education
• Clearly, the future of VR based education is quite exciting and promising. But implementing VR in education is full of

challenges which we need to overcome. Below are some properties that should be present in the education applications
for good VR learning experience:

• Immersive

• The apps must be designed in a way that the experiences feel real. This can be achieved by using VR’s most recognizable component, head-mounted display
(HMD).

• Easy to use

• The apps should be user friendly so that eliminates the need to have some special skills to interact.

• Meaningful

• A good VR experience is created only with a good story. Hence, the art of storytelling must be advanced so as to deliver the messages in an understandable
manner.

• Adaptable

• The apps should allow students to explore at their own pace by providing control over the level of difficulty.

• Measurable

• Teachers should be able to measure the knowledge acquired by the students using VR. This is essential to make correct calculations to measure the success or
failure of a student.

https://www.blog.epravesh.com/top-7-trends-of-education-technology-for-2019/




Disadvantages of using VR
• Along with advancement in technological innovations, come some unfortunate drawbacks. The five main 

disadvantages of using VR can be as below:

• Destroys Human Connections and Social Life
• The traditional education is based on human interactions and connections. VR involves only the student and the software which can damage the 

student-teacher relationships and friendships with classmates.

• Lack of Flexibility
• Education is not a fixed activity. It fluctuates and this helps students to be flexible, ask questions, receive answers and share their experiences. This 

kind of flexibility is not present in the software which is already programmed to work in a certain way.

• Functionality issues
• As VR is a software, it can go wrong anytime which might take time to get fixed. It could be expensive as well. Also this will hamper the students’ 

focus.

• Addiction to the virtual world
• The virtual world can act as a drug and make students addicted to it as students might feel the VR experience better than real world.

• Quite Expensive
• The programming and maintaining of VR is very expensive. It also requires setup with specifications. Hence, it is claimed that the poor will not be 

able to afford VR based education. Only the rich will be able to access it which will create inequality in education.





virtual reality statistics

• The virtual reality statistics indicate that, in the coming years, VR will be in great 

demand. Some statistics are mentioned below:

• According to virtual reality market forecast, $160B by 2023.

• Forecasts project massive growth in both AR and VR headset sales in the coming 

years, expected to sell over 26 million units per year by 2023. 

• The worldwide expenditure on VR content and apps is forecasted to reach 

$34.08B in 2023.

• Although 60% of parents are concerned about risks and safety related to VR usage 

by children, 62% of parents are certain about the improvement in the quality and 

understanding by their children.

• There seems to be a noticeable increase in the use of VR in the coming years as 

38% VR users intend



University, College & School for Virtual Reality (VR) Courses & Training

•Iowa State University. ...

•Macquarie University. ...

•Multimedia University (MMU) ...

•Nanyang Technological University (NUS) ...

•Newcastle University. ...

•Norwegian University of Life Sciences (UMB) ...

•Rowan University. ...

•Stanford University.

• More



با كليك بر روي منوي اپ، با دسترسي خود 
.وارد سامانه شويد



جهت مشاهده آخرين اطالعات و اخبار 
موسسه ميتوانيد از طريق منوهاي اين اپ 
.اقدام به مشاهده بخشهاي مورد نظر نماييد



جهت دريافت آخرين اطالعيه هاي تقويم آموزش 
ميتوانيد از طريق منوي تقويم آموزشي اقدام 

.نماييد

در اين قسمت آخرين رويدادهاي 
سايت موسسه را مشاهده مي 

.كنيد

در اين قسمت نيز آخرين رويداد 
هاي پرتال آموزشي را مشاهده 
مينماييد كه ميتوانيد بصورت 

.مستقيم وارد پرتال شويد



جهت دريافت دريافت اپليكيشن پرتال 
.آموزشي از اين قسمت اقدام نماييد

در صورتي كه پرتال آموزشي روي موبايل شما 
نصب باشد مستقيما پرتال براي شما باز خواهد 

ر در غير اينصورت بصورت اتومات اپليكيشن ب. شد
.روي موبايل شما نصب مي گردد



در اين قسمت شما به راحتي ميتوانيد 
محتواي دروس خود را مشاهده و در 
تمارين و آزمون ها و حتي كالس هاي 

.مجازي شركت نماييد



هاتوصیه
.دارندکلیدينقشدیجیتالییادگیريپذیرشبرايدانشگاهها•

.دارندقبلزمانهرازيبیشتردسترسیاطالعاتبهاکنونآموزاندانش•

ايزایندهفطوربهاینترنت،جهانیشبكهبهمتصلهوشمندهمراهتلفن•

کارعادلتبرايپذیريانعطافبهنیازشاملیادگیريبهعالقمنداننیازها

.استکردهبرآوردهراتحصیلیوخانوادگیتعهداتو

هايجنبهمههدرتقریبافناوريیافته،گسترشدیجیتالدنیايکهحالیدر•

درانکارکنواساتیددانشجویان،آموزان،دانشودارد،دخالتبشرزندگی

هنوزاند،کردهعادتپژوهشوتحقیقبهبرخطبصورتهادانشگاه

وموزشآبرايدیجیتالپتانسیلرويبرکاملطوربهایرانهايدانشگاه

!اندندادهانجاممناسبگذاريسرمایهیادگیري



!سئوال اول

هايروشاینكهبهتوجهبا:سئوال•

فعربرايالزمکاراییآموزشی،سنتی

وامروزايحرفههايآموزشنیازهاي

وپیشنهاديراهكارندارند،راآیندهدر

چیست؟آنجایگزینروش



!سئوال دوم

بااینترنتظرفیتبهتوجهبا:سئوال•

هتوسعامكانآیامناسب،باندپهناي

ورکشدرالكترونیكییادگیريوآموزش

بادافرادشاملجامعه،اقشارهمهبراي

دارد؟وجودسوادبیوسوادکمسواد،



رهبری و مدیریتالکترونیکی، آموزش
حالدرکشورهايدربخصوصوامروزجهاندرمدیریتمشكلمهمترین•

رهبرينقشبتوانندکهاستمدیرانیوماهرانسانیمنابعکمبودتوسعه

.ببرندپیشخوبنوینهايفناوريازبكارگیريباراخودسازمان

یمهارتشكافرتبهباالترینکهدهدمینشان۲۰17سالدرجهانیبررسی•

.داردتعلقرهبريدرارشدمدیرانبه

.ندباشمیارشدمدیرانیافتننگرانهموارههامدیرههیئتدلیلهمینبه•

هبمربوطآموزشیهايمحتوامدیریت،ورهبريدرمهارتشكافرفعبراي•

.ارددالكترونیكیمحتوايتولیددررااولاولویت۲۰18درسالآیندهرهبران

.داردوجودرهبريتربیتمدارسپرتقالکشوردر•



جمع بندی
بردنباال،رقابتیمحیطیکدرکهرسندمینتیجهاینبهجهانکشورهايازيبیشترتعدادروزهر•

.شودمیآنهازندگیکیفیتارتقاءموجبشهروندانهايمهارتودانشسطح

راتژياستیکعنوانبهالكترونیكیآموزشکشورها،مدرنتوسعههايبرنامهدردلیلهمینبه•

.شودمیگرفتهنظردرتاثیرگذارتوسعه

.دبكشچالشبهراهادانشگاهنهاديتااسترسیدهآنوقتکنونا•

.شونددرگیربیشترکههستندآموزشیهايمدلنیازمندیادگیرندگان•

.استپایداروپذیرمقیاسهايشیوهوهامدلمعرفیبهیادگیريوآموزشنیازامروز•

یادگیريتجربهونمایندارائهپذیريانعطافمابهتوانندمییادگیريوآموزشینوینيهافناوري•

.دهندگسترشراشخصی
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• Survey on National Education Responses to COVID-19 School Closures

• http://tcg.uis.unesco.org/survey-education-covid-school-closures/

• Sample English Questioner:

• http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/07/Joint-Survey-2.0-

FINAL_EN.pdf

http://tcg.uis.unesco.org/survey-education-covid-school-closures/
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/07/Joint-Survey-2.0-FINAL_EN.pdf


Articles

Effects of COVID-19 in E-learning on higher education institution 
students: the group comparison between male and female 
(Published: 04 August 2020) - https://doi.org/10.1007/s11135-020-01028-z

• UNESCO : Distance learning solutions

• https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

• GOOD SURVEYS UNESCO pdf

• http://tcg.uis.unesco.org/wp-

content/uploads/sites/4/2020/10/National-Education-Responses-

to-COVID-19-WEB-final_EN.pdf

https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-020-01028-z#article-info
https://doi.org/10.1007/s11135-020-01028-z
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

