
ملیچهاردهمین كنفرانس 
و هشتمین كنفرانس بین المللی 

الکترونیکییادگیری

1399اسفند -تهران

گزارش پیشرفت كمیته علمی كنفرانس

جهت ارائه در دومین جلسه شورای سیاست گذاری

99سوم آذرماه 



:موضوع كنفرانس. 1

"به سوی یادگیری الکترونیکی اثربخش"



:محورهای اصلی كنفرانس. 2



یادگیری الکترونیکیپداگوژی و 

فناوری و یادگیری الکترونیکی

نظام ارزیابی و كیفیت سنجی در یادگیری الکترونیکی

کیفرهنگ ، اخالق و مسئولیت اجتماعی در یادگیری الکترونی

ن المللییادگیری الکترونیکی در سطح ملی و  بیتجارب برتر 



:زیرمحورها. 3



الکترونیکییادگیریوپداگوژی-1

؛درسيوآموزشيريزيبرنامه

ي؛الکترونیکيادگیريدرشناختيروانرويکردهاي

؛(روندهاواستانداردها)الکترونیکيمحتوي

يادگیري؛درتعامالتانواع

؛(M-learning)همراهيادگیري

بازي؛برمبتنييادگیريوسازيبازي

مديريتي؛وفنيآموزشي،پشتیباني

یک؛الکترونبستردرتربیتيوتحصیليمشاوره

کلیدي؛نفعانيذمسئولیتونقش

دستیارواستادمسئولیتوقش

دانشجويانمسئولیتونقش

مديرانمسئولیتونقش



الکترونیکییادگیریوفناوری-2

,LMS…)الکترونیکييادگیريهايسامانه VC,LCMS,TTS)

آفرينتحولونوينهايفناوري

oترکیبيواقعیتوافزودهواقعیتمجازي،واقعیت

oماشینيادگیريومصنوعيهوش

oهادادهکالنواشیااينترنتابري،رايانش

ارتباطاتواطالعاتفناوريزيرساخت

يادگیريدرديجیتالتحولفرآيند



الکترونیکییادگیریدرسنجیكیفیتوارزیابی-3

(دانشجودستیار،استاد،)کلیدينفعانذيديدگاهازالکترونیکييادگیريکیفیتارزيابي

الکترونیکيبستردريادگیريپیامدهاياثربخشيسنجش
(راهکارهاوهاچالش)ترمپايانوتکوينيارزيابي
کلیدينفعانذيديدگاهازدرونيارزيابي

الکترونیکييادگیريدراعتبارسنجي



الکترونیکییادگیریدراجتماعیمسئولیتواخالقفرهنگ،-4

(توانمندسازهاوساختارهاها،ارزش)الکترونیکيبستردرفرهنگ

ترونیکيالکيادگیريدر(دانشجودستیار،استاد،)نفعانذياخالقيمسئولیت

خارجيمحیطقبالدرالکترونیکييادگیرينظاماجتماعيمسئولیت

الکترونیکييادگیريدرايحرفهاخالق



ها و مؤسسات آموزش عالي الکترونیکي رب برتر دانشگاهتجا
مدلها و تجارب موفق برونسپاري يادگیري الکترونیکي در دانشگاه ها؛

؛هاي کسب و کار موفق يادگیري الکترونیکيمدل
؛راهکارها، چالش ها و الزامات:يادگیري الکترونیکي در سازمانها

چالش ها و فرصت هاي مؤسسات آموزش عالي الکترونیکي در نظام آموزش عالي ايران؛
سیاست گذاري توسعه يادگیري الکترونیک ي

؛(يدانشگاه ديجیتال، کارآفرين و دانشگاه الکترونیک)به سوي دانشگاه نسل چهارم 
در سطح ملي و بین المللي؛مدل هاي اثر بخش يادگیري الکترونیکي

تجارب برتر یادگیری الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی-5



:بخش های اصلی كنفرانس. 4

ارائه مقاالت شفاهی
و پوستر

ته گزارش تجارب زیس
و طرح مسأله

ته انتقال تجارب زیس)
ا سازمانها، دانشگاه ه

و مؤسسات آموزش 
(عالی

پانل های تخصصی
متخصصان و )

(دانشجویان
نمایشگاه های كارگاه های آموزشی

تخصصی



پیشنهاد سخنرانان کلیدی و مدعوین در سطح ملی و بین المللی
(براساس تخصص و متناسب با تم کنفرانس)

خارجی داخلی
جناب آقای پروفسور شوپ•
خانم پروفسور مهناز معلمسرکار•
جناب آقای دکتر محمد رزاقی•

آموزش حرفه ای در بستر یادگیری الکترونیکی
آقای دکتر حسین صراف زادهجناب •

کی فناوری های تحول آفرین در یادگیری الکترونی

جناب آقای دکتر رضا فرجی دانا•
نقش یادگیری الکترونیکی•

درتوسعه آموزش عالی



های آموزشیکارگاه 

"مدل اثربخش یادگیری الکترونیکی"کارگاه آموزشی با محوریت هشت 

:حوزه زیر برگزار می گردد7در 



99اسفندماه 12سه شنبه –آموزشی و تخصصی های كارگاه

مدت زمان
دقیقه

مدرسین عناوین

120  منتظر  دکتر
دکتر عبادی
 نارنجی ثانی دکتر

مدل اثربخش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها 

120 دکترابیلی
دکتر امین صالحی
قاضی مهندسآقای

سعیدی

نیکیتوسعه حرفه ای مدرسان، دستیاران آموزشی، فنی و پژوهشی در یادگیری الکترو

120 دکتر ظریف صنایعی
دکتر مانوش مهرابی
دکتر سراجی
 دکتر روحانی

محتوی الکترونیکی اثربخش 

120 دکتر کاهانی
دکتر شنبه زاده
دکتر منصوری

سامانه های اثربخش در یادگیری الکترونیکی

120
 بازرگان دکتر یادگیری الکترونیکیاثربخشی ارزیابی 

120 دکتر قراملکی
دکتر نمازی
دکتر فراستخواه

اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی در یادگیری الکترونیکی

120 دکتر صفوی
دکتر عرب یزدی (19در بحران كوید)یادگیری الکترونیکی تجارب موفق دانشگاه ها

120
یدکتر سیدامید فاطم
 دکتر الهام اکبری بارویکر یادگیرنده محورالکترونیکی روشهای نوین یاددهی، یادگیری 



:نشست های مقدماتی. 5
پیش درآمدی بر برگزاری كنفرانس



یادگیری الکترونیکی در سطح ملیدرخصوص ترویج و فرهنگ سازی 

کلیدی برای افزایش حضور و مشارکت در کنفرانسنفعانایجاد آمادگی ذهنی در ذی 

انتقال تجارب از نتایج پیش نشست ها در کنفرانس توسط یک نفر از اعضاو گذاری اشتراک 

19ید عالی الکترونیکی با تاكید بحران كووتوسعه آموزش برای در ایران و جهان ارائه الگوها و تجارب موفق 

حضور آموزشی و باکارگاه های پیش نشست ها  متفاوت از پانل های تخصصی و برگزاری الزم به ذکر است رویکرد 

.متخصص و مختلف از سراسر کشور استصاحب نظران 

اهداف پیش نشست ها 



برگزارینحوه 
)هم اندیشی با هدفجلسات (

مدعوین موضوع نشست زمان نشست شماره  

ن  مروري بر مفاهیم و تحوالت اخیر، بیا
يک تجربه موفق در سطح ملي و بین

المللي  

عليدکتر 
جاللياکبر

فناوري هاي تحول آفرين
يو يادگیري الکترونیک

دوم  هفته 
99آذرماه 

آذر10

1

ن  مروري بر مفاهیم و تحوالت اخیر، بیا
يک تجربه موفق در سطح ملي و بین

المللي  

قراملکيدکتر 
يا 

اهفراستخودکتر 

اخالق حرفه اي در نظام  
يادگیري الکترونیکي

هفته اول 
99دي ماه 

دي3

2

ن  مروري بر مفاهیم و تحوالت اخیر، بیا
يک تجربه موفق در سطح ملي و بین

المللي  

بازرگاندکتر 
يا
منتظردکتر

به يادگیري الکترونیکي
مثابه يک زيرنظام  

آموزش عالي  

اولهفته 
99بهمن ماه 

بهمن1

3

ن  مروري بر مفاهیم و تحوالت اخیر، بیا
يک تجربه موفق در سطح ملي و بین

المللي  

مهندس جهانگرد  
يا 

صفويدکتر 

يادگیريتجارب برتر 
لي  الکترونیکي در سطح م

الملليبین و 

اولهفته 
99اسفندماه 

اسفند6

4



ری کلیه ذی نفعان نظام یادگی•
الکترونیکی

مخاطبین

ی برگزاری نشست های تخصص•
صاحبنظران و با حضور 

داخلی و خارجی بهمتخصصان
صورت آنالین یکبار در ماه 

(نشست 4حداقل )

شیوه برگزاری

موسسه آموزش عالی مهرالبرز•
با همکاری انجمن یادگیری 

الکترونیکی ایران  

برگزارکننده



http://icelet2021.mehralborz.ac.ir/fa/

icelet2021@mehralborz.ac.ir

(+9821) 88350454 , 44229261


