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 رانیدر ا ونسکوی یکیالکترون یریادگیآموزش و  یکرس

 ی)مؤسسه آموزش عال ینهاد دانشگاه کیدر  رانیبار در ا نیاول یبرا یکیالکترون یریادگیآموزش و  یکرس 

آنها  یها تیهستند که فعال یمنطقه ا ای یمل یارگانها ونسکوی یها یکرس خود را آغاز نمود. تیفعال مهرالبرز(

  دیدواحد ج  کیبه عنوان  اندتو یم ونسکوی یکرس کی متمرکز شده است. یموضوع خاص علم کی رامونیپ

، 1395در سال شود.  لیتشک ،یدر حوزه آموزش عال یقاتینهاد تحق کی ایدانشگاه  کیدر  یپژوهش ای یآموزش

 خیاردر ت یکرس نیا .دیصادر گرد ونسکویتوسط  یکیالکترون یریادگیآموزش و  یکرس تیمجوز فعال

 تیمورمأ .دیافتتاح گرد یمبه طور رس یاکبر جالل یدکتر عل یجناب آقا استیبه ر یمراسم یط 23/10/1396

ختلف م یموفق در حوزه ها اتیدر کشور و انتقال تجرب یکیالکترون یریادگی جیترو ،یکرس نیا یاصل یها

 هستند. یکیالکترون یریادگی ستمیس

 



   

2 
 

 کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران

 تعالیبسمه

با حضور اساتید  9/12/1396ریزی انجام شده اولین جلسه شورای راهبردی جایزه در تاریخ طبق برنامه

 حوزه یادگیری الکترونیکی تشکیل شد. 

 مؤسسه مهرالبرز و جانشین رئیس جایزه یادگیری الکترونیکیآقای دکتر عبادی به عنوان رئیس جناب 

، دالیل شکل گیری ایده جایزه را مطرح نمودند و دبیر علمی جایزه و همچنین )جناب آقای دکتر جاللی(

 شخصیت حقوقی افراد حاضر در جلسه را معرفی کردند.

طرح ر به شرح زی (زادهجناب آقای دکتر جمشید شنبه )توسط دبیر علمی جایزه سپس دستور جلسه 

 ردید:گ

 تصمیم گیری در مورد اهداف و برنامه های آتی جایزه -

 تصمیم گیری در مورد محورهای جایزه -

 همکاری در جذب سازمانها و تشویق آنان برای شرکت در فراخوان جایزه -

 تعیین تیم های ممیزی جایزه -

 مشاوره در زمینه تعیین معیارها و شاخص های ارزیابی  -

 گزاری در زمینه ارائه مشاوره به نهادهای شرکت کننده در جایزهسیاست جایزه و ایجنت تصویب -

ای از مطالعات صورت گرفته در مورد جوایز یادگیری الکترونیکی در سطح دنیا خالصهدر ادامه جلسه، 

دکتر  رکار خانم)س یادگیری الکترونیکیآموزش و و اهداف و محورهای پیشنهادی توسط معاون کرسی 

 .به شرح زیر ارائه شدرزانه( ف

 اعطای جایزهدالیل 

تحول در ساختار نظام آموزش دنیا با ظهور فناوری های اطالعات و ارتباطات و نیاز به توجه بیشتر  -

 به این حوزه در کشور 

توجه و تأکید کشورهای پیشرفته دنیا بر توسعه یادگیری الکترونیکی جهت دستیابی به توسعه  -

 پایدار 

جایزه یادگیری الکترونیکی توسط نهادهای بین المللی در جهت ترویج و توسعه نوآوری در اعطای  -

 این حوزه

 نوپابودن نظام یادگیری الکترونیکی در ایران -

 کرسی یادگیری الکترونیکی فرصتی برای اعتالی یادگیری الکترونیکی در جامعه اندازی راه -
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در مورد اهداف و محورها به تبادل نظر پرداختند و نتیجه به صورت زیر ارائه پس از ارائه مطالب، اساتید 

 شد.

 اهداف جایزه

و در توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکیادگیری الکترونیکی به صورت ساالنه  جایزه

 ایران به برگزیدگان این حوزه اهدا می شود. هدف از اعطای جایزه به شرح زیر است:

 سازی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی فرهنگ -

 مؤثر در توسعه و ارتقای جایگاه یادگیری الکترونیکیی و سازمان ها افراد تشویقشناسایی و  -

 حوزه یادگیری الکترونیکی به جامعه معرفی برگزیدگان -

 محورهای اعطای جایزه

 فردجایزه 

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

 سازمانجایزه 

سازمان هایی که در نهادینه سازی سیستم یادگیری الکترونیکی در فرایند توسعه به موفقیت های  

 چشمگیری نائل شده اند.

 دستاورد تأثیرگذارجایزه 

نیکی یادگیری الکترو محصوالت، خدمات، فرایندها و مدل های کسب و کاری که تأثیرات چشمگیری بر

 اند.در کشور داشته
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 زمانبندی جایزه

 اتمام موضوع ردیف

 1396اسفند ماه  13 فراخوان 1

 1397مرداد ماه  15خرداد تا  1 ثبت نام، تکمیل و ارسال اظهارنامه جایزه 2

 1397آذر ماه  15مهر ماه تا  15 ارزیابی اظهارنامه و بازدید از سازمان 3

 1397آذر ماه  26 اختتامیه و معرفی برگزیدگانمراسم  4

 

 رکان برگزاری جایزها
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 فرایند ارزیابی جایزه

 

در انتهای جلسه اساتید پیشنهاد نمودند که یک گروه تلگرامی به منظور تبادل نظر در مورد شاخص ها 

 و معیارهای ارزیابی شرکت کنندگان در هر محور راه اندازی گردد.

 عبارت بودند از: حاضرین در این جلسه 

 جناب آقای دکتر عبادی،  -

 جناب آقای دکتر شنبه زاده به عنوان دبیر علمی جایزه،  -

جناب آقای دکتر شامی زنجانی به عنوان متخصص یادگیری الکترونیکی با تجربه برگزاری جایزه  -

 تحول دیجیتال، 

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

 سرکار خانم دکتر مجتهد زاده به عنوان نماینده انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا(،  -

 .جناب آقای دکتر زارع به عنوان متخصص یادگیری الکترونیکی -
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 های ارتباطی:کانال 

 

 

 

 

 

 

 

     @ucet_ir 

     www.ucet.ir 

📩   info@ucet.ir 

     @unesco_chair_on_elearning 
 

mailto:info@ucet.ir


   

7 
 

 کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران

 پیوست:

 جوایز یادگیری الکترونیکی در دنیا

 فاهدا محورها

اولین 

سال 

 شروع

 سازمان کشور عنوان جایزه

 دانشگاه و صنعت

 تعیین برترین فعالیت

ها در حوزه یادگیری 

 الکترونیکی، یادگیری

موبایل و یادگیری 

 ترکیبی

2007 
International 

E-Learning 

Award (IELA) 

 امریکا

انجمن بین 

المللی 

یادگیری 

 الکترونیکی

 افراد -

 سازمان ها -

این کمک مستمر به  -
 حوزه

ایجاد تعالی در 

آموزش باز و از راه 

 دور

2011 Prize of 

Excellence 
 کانادا

انجمن 

ICDE 

 پروژه ها

جستجوی ابزارهای 

فناورانه نوین در 

زمینه یادگیری 

الکترونیکی یا 

استفاده از ابزارهای 

موجود به شیوه ای 

 نوآورانه

2015 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

2006 
Best of E-

learning! 

Awards 

 امریکا

مجله 

یادگیری 

 سازمانی

 فناوری پروژهبرترین  -

های یادگیری )در دو 

بخش تجاری و 

انتخاب طراح  -

 یادگیری

توسعه دهنده  -

2016 
Learning 

technologies 

awards 

 انگلیس

فناوری های 

یادگیری 

)توسط 
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 غیرانتفاعی(

تعالی در طراحی  -

یادگیری )در دو  محتوای

بخش تجاری و 

 غیرانتفاعی(

برترین استفاده از  -

 یادگیری موبایل

برترین استفاده از  -

یادگیری فناوری های 

 همیارانه و اجتماعی

فناوری  نوآورترین -

 های یادگیری

 برای بازیبرترین  -

 یادگیری

برترین استفاده از  -

شبیه سازی یا بهره 

مندی از محیط مجازی 

 برای یادگیری

برترین برنامه های  -

درسی یادگیری آنالین و 

 از راه دور

برترین استفاده از  -

 یادگیری ترکیبی

پلت فرم پیاده سازی  -

 یادگیری

 یادگیری

تیم فناوری های  -

 یادگیری

سازمان فناوری  -

 های یادگیری

شرکت کلوزر 

 استیل مدیا(

برترین تجارب اساتید و 

مدارس در  استفاده از 

فناوری جهت تعلیم و 

 تربیت

ایجاد نوآوری در 

اموزش و یادگیری 

ذینفعان برای تمامی 

این حوزه اعم از 

وزارت آموزش و 

پرورش، مدارس و 

دانشگاه ها، اساتید و 

معلمان، محققان و 

 والدین

2001 E-Learning 

Awards 
 بلژیک

یوروپین 

 اسکول نت
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فردی )رهبری،  -

 مدیریت، طراحی( 

سازمانی )یادگیری  -

الکترونیکی، 

یادگیری دیجیتالی و 

 یادگیری موبایل(

تعالی در ابعاد مختلف 

یادگیری الکترونیکی 

)برنامه های درسی، 

پروژه ها، ابزارها، 

استراتژی ها، تیم ها 

 و افراد(

با تمرکز بر برترین  

و نوآورترین استفاده 

از فناوری های 

اطالعاتی برای 

 ارتقای یادگیری

2012 
Global E-

Learning 

Awards 

 هند

کنگره 

جهانی 

 آموزش

در پروژه هایی که 

 موارد زیر برترین بودند:

 نوآوری -

 پداگوژی -

 فناوری -

 کاربردی بودن -

شناسایی راه های 

نوآورانه استفاده از  

فناوری موجود یا 

فناوری های نوین در 

 ارتقای یادگیری

2008 E-learning 

Award 
 فرانسه

سازمان 

سیستم های 

اطالعاتی 

دانشگاه 

 اروپایی

 


