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   دانشگاه آزاد ۲ هزار صندلي خالي دارد
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: در حال حاضر 2هزار 
صندلي خالي در اين دانشگاه وجود دارد كه صد ها هزار جوان 
براي رسيدن به آن تالش مي كنند. عليرضا منادي ادامه داد: 
اين دانشگاه داراي ۶ميليون دانش آموخته است و اگر ضريب 
خانواده در ايران ۵ باش��د، ۳۰ ميليون نفر مس��تقيماً با اين 
دانشگاه در ارتباط هستند. معاون امور مجلس دانشگاه آزاد با 
اشاره به برند جهاني دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان بزرگ ترين 
دانش��گاه حضوري جهان افزود: در حال حاضر اين دانشگاه 
داراي يك ميليون و ۷۳۰ هزار دانش��جو و مساحتي بالغ بر 
2۰ ميليون مترمربع است. وي افزود: در حال حاضر 2هزار 
صندلي خالي در اين دانشگاه وجود دارد كه صد ها هزار جوان 
براي رس��يدن به آن تالش مي كنند كه اين نشان از پويايي 
دانشگاه آزاد اسالمي دارد. منادي با اشاره به فرصت ها و جايگاه 
مناسب دانشگاه آزاد اسالمي آذربايجان غربي گفت: كردستان 
عراق يك فرصت مناس��ب ب��راي اين اس��تان جهت جذب 
دانشجو است؛ ضروري اس��ت براي جذب دانشجو از خارج، 
برنامه ريزي هاي اساسي صورت پذيرد، چراكه اين امر موجب 

گسترش فرهنگ و صدور انقالب عزيزمان نيز مي شود. 
  »انجمن اسالمي دانش�گاه علوم پزشكي ايران« 

عضو دفتر تحكيم وحدت شد
با تصويب ش��وراي عمومي اتحاديه انجمن هاي اس��المي 
دانشجويان، »انجمن اسالمي دانش��جويان دانشگاه علوم 

پزشكي ايران« به عضويت دفتر تحكيم وحدت درآمد. 
بنا بر اين گزارش، دفتر تحكيم وحدت براي اين انجمن در 
راه نيل به اهداف اصيل انجمن هاي اسالمي آرزوي موفقيت 
دارد. انجمن اسالمي دانش��جويان دانشگاه علوم پزشكي 
ايران در بخشي از بيانيه اعالم موجوديت تأكيد كرد: انجام 
كار از اذهان دغدغه مند شروع شد، از روح پر درد انساني... 
بيش از ۷۰ سال از تش��كيل انجمن اسالمي مي گذرد. در 
ادامه آمده اس��ت: ما پس از سه س��ال تالش فراوان براي 
تأسيس اين انجمن با تأسي از اصالت بزرگان مان و گفتماني 
نو )از جهت آنكه فرزند زمانه خويشتن بايد مي بود( و با نگاه 
به آرمان هاي س��بز آينده مان و منتظر به قدوم آن دادگر 
عالم؛ تشكيالت خود را به گرد دانشگاه مي كشانيم و دست 
ياري دراز مي كنيم سوي هر دغدغه مند و آشنا به انسان و 

طالب انديشه و آگاهي.«
  انتقاد از افزايش پذيرش دانش�جوي تحصيالت 

تكميلي در دانشگاه ها
رئيس دانشگاه تهران گفت: ما با مشكل پذيرش بيش از حد 
معمول دانش��جو در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري 
مواجه هستيم و اين موضوع به آموزش عالي ضربه مي زند. 
محمود نيلي احمد آبادي با اشاره به مهم ترين چالش هاي 
آموزش عالي در حال حاضر به مهر گفت:كيفيت بخش��ي 
در آموزش عالي بحث بسيار مهمي است. ما فكر مي كنيم 
فارغ التحصيالن دانشگاه ها بايد به شيوه اي ارزيابي شوند 
و بر اين اس��اس، تنها مدرك دانش��گاه كافي نيست بلكه 
سازمان هاي نظارتي ديگري نيز بايد باشند تا ارزيابي صورت 
گيرد. رئيس دانشگاه تهران افزود: دانشگاه ها در حل مسائل 
جامعه حضور جدي ندارند و فعاليت هاي دانشگاه ها توسط 
نهادهاي بيرون��ي حمايت نمي ش��ود. وي ادامه داد: چون 
توليدات ما در كشور در يك مدار داخلي چرخش كرده و در 
عرصه بين المللي قرار ندارد، رقابت ضعيف است به همين 
دليل گرايش به استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه ها كم است. 
به نظرم اگر ما اين مسائل را در اولويت قرار دهيم در شرايط 

خوبي قرار خواهيم گرفت. 
  دانشگاه معارف اسالمي در مقطع دكتري دانشجو 

مي پذيرد
دانشگاه معارف اسالمي در مقطع دكتري »مدرسي معارف 
اسالمي« براي سال ۱۳۹۷ از ميان برادران و خواهران طلبه 
)ويژه طالب( دانشجو مي پذيرد. دانشگاه معارف اسالمي 
به منظ��ور تربيت مدرس��ين گروه هاي معارف اس��المي 
دانشگاه هاي سراسر كشور براي نيم سال دوم سال تحصيلي 
۹۸-۹۷ )ت��رم بهمن ۹۷( از طريق آزم��ون اختصاصي در 
مقطع دكتري رشته مدرسي معارف اسالمي )دوره روزانه( 
از ميان ب��رادران و خواهران طلبه )ويژه طالب( دانش��جو 
مي پذي��رد. اين آزم��ون در گرايش ه��اي پنج گانه، مباني 
نظري اسالم، قرآن و متون اسالمي، انقالب اسالمي، تاريخ 
و تمدن اسالمي، اخالق اس��المي، برگزار شده و ثبت نام تا 
۱۸ اس��فند ماه ۹۶ ادامه خواهد داشت. عالقه مندان براي 
ثبت نام و كسب اطالع بيشتر مي توانند به سايت دانشگاه 

معارف اسالمي مراجعه كنند. 
  تصويب  تقويم فعاليت هاي ورزشي دانشگاهي

مجمع فدراس��يون ملي ورزش هاي دانشگاهي به رياست 
منصور غالمي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري تش��كيل و 

برنامه راهبردي اين فدراسيون تصويب شد. 
 در جلسه مجمع فدراس��يون ملي ورزش هاي دانشگاهي 
كه با حضور منصور غالمي، وزي��ر علوم و مجتبي صديقي، 
معاون وزير برگزار ش��د، برنامه راهبردي فدراس��يون ملي 
ورزش هاي دانشگاهي، اساسنامه شوراي عالي تربيت بدني 
و ورزش دانشگاه ها و تقويم فعاليت هاي ورزشي  دانشگاهي 
در سال ۱۳۹۷ به تصويب رس��يد. در اين جلسه همچنين 
آيين نام��ه اجرايي برگزاري انتخابات رياس��ت هيئت هاي 
ورزشي استاني و دس��تورالعمل پرداخت حق الزحمه كادر 
فني و اجرايي جشنواره ها و مسابقات ورزشي دانشگاه ها و 
مراكز آموزش عالي مورد تصويب قرار گرفت. توسعه روابط 
بين المللي در ورزش دانشگاهي، توسعه مشاركت ورزشي در 
دانشگاه ها، تنوع بخشي بنياد هاي مالي درآمدزايي، تحكيم 
بنياد هاي ساختاري و اداري فدراسيون و توسعه ارتباطات 
سازماني و توسعه منابع انساني محور هاي برنامه راهبردي 
مجمع فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي است كه در 

اين نشست به تصويب مجمع اين فدراسيون رسيد. 

تابلوي اعالنات

نشريه »انعكاس« دانش��گاه گلستان در اين ش��ماره به مسئله 
بانكداري پرداخته اس��ت. نويسنده معتقد اس��ت بانكداري يك 
مفسده جهاني است و نه ايراني. بانكداري معضل انحصاري ايران 
نيست، بلكه همه دنيا را فاسد كرده است. صنعت بانكداري از دل 
قرآن و روايات درنيامده و انقالب اسالمي هيچگاه بانك را اختراع 
نكرده است. در بخشي از اين مطلب اين سؤال مطرح مي شود كه 
بعضي ها بسيار مي پرس��ند يا با خودشان مي گويند اگر سيستم 
مشكل دارد پس چرا آن را عوض نمي كنند؟ چرا رهبري دستور 

نمي دهد كه يك شبه سيستم را جمع كنند؟
نويسنده در پاسخ به اين سؤال نوش��ته است:»رهبر يك جامعه 
براي اداره يك جامعه بايد مانع از فروپاشي آن در ابتدا بشود. مقام 
معظم رهبري در سطوح پايين موظف هستند كه نگذارند سيستم 
جامعه از هم فروبپاشد. فرض كنيد همين فردا ايشان فتوا بدهند 
كه بانك ها ربوي هستند و بايد تعطيل بشوند... با نگاهي اجمالي به 
اين مسئله اولين چيزي كه به وجود مي آيد يك فروپاشي اقتصادي 
و اجتماعي عظيم در جامعه است. تمام مردمي كه سال ها با اين 
سيستم كار كرده اند، معطل و سرگردان مي شوند و دارايي هايشان 

نامشخص مي شود و جامعه رو به انفجار دروني مي رود. 
حال از منظر اس��تراتژيك اگر به تفكر رهبر جامعه در اين رابطه 
نگاه كنيم، مسير مشخصي را مي بينيم. رهبري شايد خيلي بهتر 
از مس��ئوالن و متخصصان مي دانند كه وضعيت بانكداري امروز 
كشور به شدت آلوده به رباس��ت اما براي رفع اين معضل خود به 
تنهايي نمي توانند كاري كنند. ايشان بايد ابتدا نخبگان را نسبت 
به اين مسئله حساس كنند تا نخبگان به دنبال طراحي و تئوريزه 

الگو هاي جايگزيني باشند كه مبناي اسالمي داشته باشند...«
   كارنيافريني

»دو كلمه حرف حساب« دانشگاه حكيم س��بزواري در صفحه 
نخست خود روايتي كوتاه از زندگي شخصي را دارد كه به خاطر 
عالقه اجدادش به شغل پزشكي و اينكه او را دكتر صدا كنند، از 
دوران كودكي چطور در حصر كالس هاي تست و پس از آن كنكور 
قرار مي گيرد. در قسمتي از متن به عالقه فرد نسبت به سفال و 
سفالگري اشاره مي شود كه به خاطر موج عالقه خانواده به قبول 

شدن وي در كنكور پزشكي به فراموشي سپرده مي شود تا... 

سينماگرانپهلوانپنبهاي
بايكوتميكنند

سانسور حقيقت سوژه اي است كه نش��ريه »پا برهنه« دانشگاه 
مازندران در اين شماره به سراغش رفته تا سينماي ايران را از اين 
ديد بررسي كند. در اين تحليل نويسنده معتقد است سال هاست 
كه در سينماي جمهوري اسالمي ايران با فيلم هايي مواجه هستيم 
كه يا آنقدر حقيقت را تلخ جلوه مي دهند كه در دل مخاطب يأس 
ايجاد مي كنند و به فضاي مشوش گرايانه نزديك مي شوند يا آنقدر 
محتوا آبكي است كه نمي توان اسم فيلم را بر آنها نهاد. حاال ديگر 
در اين س��طح، انتقاد از نگنجيدن اين تعداد فيلم با اين پشتوانه 
بيت المال در مس��ير آرمان هاي انقالب در قامت جشنواره فجر 
كمي خنده دار به نظر مي آيد. جشنواره اي كه هر كس با كمترين 
نام و نشاني از فجر و در فيلمي با نگاه متناسب با آن حاضر مي شود 
بايكوت و سانسور مي شود. جش��نواره اي كه از فيلم هاي پهلوان 
پنبه اي حمايت می كند و به فيلم ه��اي قهرمان محور به راحتي 

برچسب خشنونت پروري و فاشيستي بودن می زند. 
در بخش ديگري از اين تحليل مي خوانيد: »حال رسانه ملي، آنتن 
را با هر ابزاري و به هر وسيله اي حتي تمسخر و توهين سرمايه هاي 
اين نظام و آرمان هايش جلو مي برد و هيچ كس نيست كه بگويد: 
آقاي رئيس رسانه ملي اين ساختمان قرار بوده دستگاه تبليغاتي 
ايدئولوژيك انقالب اسالمي باشد نه جوالنگاه مزوران و انسان هاي 

سطحي بيسواد كه لگد به همه  آن آرمان ها مي زنند؟...«
منآنراخانهميپندارم

»سحر« نشريه دانش��گاه عالمه طباطبايي در صفحه آخر خود 
مطلبي را با تيتر »من آن را خانه مي پندارم« منتشر كرده است. 
روايتي كوتاه از زندگي يك دانشجو در خوابگاه دانشگاه، با شروعي 

تكراري از ناليدن مصائب خوابگاه، اما پاياني متفاوت است!
در قسمتي از نوش��ته اين دانشجو آمده اس��ت:»هر بار كه به 
دوستان هم اتاقي ام مي گويم برگرديم به خانه، مي گويند خانه 
نه، خوابگاه. براي من خانه است. من آن را خانه مي پندارم تا 
راحت تر كنار بيايم با فضايش، با ديوار هايي كه گاهي، سخت 
مي شوند و احساس فشار در قلبت مي كني و دلتنگ مي شوي، 
با پنجره  اتاقش كه به س��وي ديواري بي روح، باز مي ش��ود و 
ساختمان هايي دراز با آشپزخانه  كوچكش، با دستشويي بدون 
تهويه اش، با آسانسوري كه غيراس��تاندارد است و تعطيلش 
كرده اند و وقتي از دانشگاه، خسته و كم جان، برمي گردم بايد 
چندطبقه را با پله باال و پايين بروم و گاهي آنقدر كم مي آورم 
كه مي ايستم، نفس عميق مي كشم و دوباره از نو، با سه شنبه 
و چهارشنبه اي كه در دانش��گاه نيستم و غذايي هم به من در 
خوابگاه تعلق نمي گيرد، با فضاي سبزي كه ندارد و نمي توانم 
روزي چند صد متر بدوم، با همجواري دانشجو هاي دكتري و 
كارشناسي كه شرايط فاصله سني و تحصيلي، باعث مي شود 
همديگر را درك نكنن��د و به هم براي كوچك ترين مس��ائل 

اعتراض كنند...«

پيشخوان  نشريات

بانكداري،مفسدهايدرسطحبينالملل

سرعت الكترونيكی شدن آموزش در كشور بسيار كند است

پيشبهسویدانشگاههایالكترونيكی!

يادگي�ري الكترونيك�ي بر مبن�اي فناوري 
و س�اختن ش�بكه هاي تعامل�ي ش�كل 
مي گيرد. در واقع در يادگيري الكترونيكي 
بين سيس�تم، محت�وا و كارب�ران ارتباط و 
تعامل برقرار مي ش�ود و بر مبن�اي فناوري 
تئوري ه�اي يادگيري س�ازاگرا و اجتماعي 
صورت مي گيرد. به عنوان مث�ال يادگيري 
حاص�ل از ي�ك ل�وح فش�رده يادگي�ري 
الكترونيك�ي نيس�ت بلك�ه باي�د ارتباط و 
تعامل شكل گيرد تا آموزش انجام شود. اما 
با همه اينها روند الكترونيكی شدن آموزش 
در دانش�گاه های ايران بس�يار كند اس�ت.

ب��ا توجه ب��ه اي��ن تعري��ف ك��ه در يادگيري 
الكترونيكي ب��ا افزايش تعامل بي��ن كاربران، 
س��امانه و محتوا بر اس��اس ارتباط��ات فضاي 
مجازي يادگيري ش��كل مي گيرد، پس نقش 
اصلي در زيرس��اخت وجود ش��بكه ارتباطي و 
اينترنت اس��ت كه بنا به اذعان كارشناس��ان 
در حال حاضر در كش��ور ما در وضعيت نسبتاً 
مناس��بي وجود دارد. ب��ا وجود اي��ن آموزش 
الكترونيك��ي به زيرس��اخت هاي گس��ترده تر 
ديگري مانند زيرس��اخت هاي تولي��د محتوا 
و زيرس��اخت هاي فرهنگ��ي و ترويجي براي 
ش��ناخت اين روش نيز نياز دارد كه بايد عالوه 
بر تقويت زيرساخت ارتباطي مورد توجه قرار 
گيرند. بنابراي��ن نمي تواني��م بگوييم در حال 
حاضر همه چيز به صورت ايده آل شكل گرفته 

است. 
از س��وي ديگر آموزش مجازي يا كالس هاي 
مج��ازي زن��ده ك��ه در آن يادگيرن��دگان و 
ياددهندگان همزمان از طريق اينترنت تعامل 
زنده صوتي، تصويري دارند، صرفاً مسئله بعد 
مكان را نسبت به روش حضوري براي دانشجو 
و استادان برطرف كرده است و مي توان گفت 
از بس��ياري از مزاياي آم��وزش چهره به چهره 
بي بهره اند و مش��كالتي از قبيل سختي تعامل 
از دور و قطع و وصل ش��دن اينترنت را دارند و 
اين با يادگي��ري غير الكترونيكي كه يادگيري 

دانشجومحور است، متفاوت است. 
در اي��ن راس��تا يك��ي از اقدامات مه��م براي 
فرهنگسازي و توسعه درك صحيح از يادگيري 
الكترونيكي كنفرانس هاي س��االنه يادگيري  
و يادده��ي الكترونيك��ي اس��ت ك��ه انجمن 
علمي يادگي��ري الكترونيك��ي دنبال مي كند 
و دوازدهمين دوره آن هفته گذش��ته توس��ط 
دانشگاه تهران برگزار ش��د. در اين كنفرانس 
عالوه بر توجه به مسئله آموزش و فرهنگ سازي 
از طري��ق برگ��زاري كارگاه ه��اي آموزش��ي، 
جشنواره و س��خنراني به مس��ائل پژوهشي از 
طريق ارائه يافته هاي علمي پژوهش��گران در 
مقاالت علمي به مس��ائل فناوري و كس��ب و 
كار از طريق برگزاري رويداد اس��تارت آپي نيز 

توجه شد. 
عموم��اً تص��ور مي ش��ود ك��ه در يادگي��ري 
الكترونيكي يك س��ايت و ويدئ��و يا چيزهايي 
از اين دس��ت وجود دارد كه اف��راد مطالب را 
دريافت مي كنند و مي آموزن��د در صورتي كه 
تعري��ف يادگيري الكترونيكي اين نيس��ت. به 
طور كلی فلسفه يادگيري الكترونيكي مبتني  
بر سه مؤلفه دانشجومحور، استفاده از فناوري 
اطالعات در يادگي��ري الكترونيكي و اجتماع 

يادگيري است. 
در اين رابطه س��يداميد فاطمي، رئيس مركز 
يادگي��ري الكترونيك��ي دانش��گاه ته��ران به 
»جوان« مي گويد: يادگيري الكترونيكي داراي 
س��ه خصوصي��ت انعطاف پذي��ري در انتخاب 
سرفصل هاي آموزشي، انعطاف پذيري در مكان 
و زمان و فعاليت محور بودن است و تأكيد ما اين 
است كه آينده يادگيري به صورت الكترونيكي 
 خواه��د ب��ود و روش ه��اي س��نتي منس��وخ 

خواهند شد. 
طبق آخري��ن آم��ار در حال حاض��ر ۸۰ هزار 
هيئت علم��ي و 2هزار و ۵۰۰ مركز آموزش��ي 
وجود دارد، ام��ا ۱۰ درصد از اي��ن جمعيت از 
دوره هاي آموزشي غيرحضوري يا الكترونيكي 

بهره مي برند. 
با اين حال ما در به كار گيري شيوه هاي جديد 
يادگيري نوآوري هاي الزم را نداشتيم. در حال 
حاضر روش هاي آموزشي دوره هاي درسي در 
كشور ما با ۵۰ س��ال پيش تفاوتي نمي كند و 
نياز به اقدام ج��دي در اين زمينه با بهره گيري 
از روش هاي به كار رفته در كشور هاي پيشرفته 

ديده مي شود. 
از آنجايي كه يادگيري در آينده مبتني بر مبناي 
الكترونيكي بوده و نسل جديد دانشجويان نيز 
در اين حوزه به صورت ديجيتال فعاليت دارند، 
همچنين روش ه��اي نوين تعلي��م و تربيت و 
پيشرفت فناوري اطالعات سبب شده كه به اين 
مسئله توجه كنيم و بايد اين موضوع را مدنظر 
قرار داد ك��ه يادگيري در آين��ده الكترونيكي 
خواهد بود و بايد برنامه ها را بر مبناي فناوري 
به پيش ببريم. در ح��ال حاضر توليد محتوا به 
عنوان اصلي ترين چالش در يادگيري  و ياددهي 

الكترونيك در كشور ما به شمار مي رود. 
در ايران تبديل داده ها به محتواي الكترونيكي 
از س��ال ۶۸ ب��ا تبدي��ل كتاب ه��اي چاپي به 
كتاب ه��اي ديجيتالي آغاز ش��د. اولي��ن بار با 
تبديل منابع ديني ب��ه كتاب هاي الكترونيكي 
اين كار انجام ش��د. برگزاري س��ه جش��نواره 
توليد محت��واي الكترونيكي آموزش هاي فني 
و حرفه اي نمونه اي تنها از مطرح شدن عبارت 

محتواست. 
در فضاي وب با انبوهي از اطالعات به زبان هاي 
مختلف روبه رو هس��تيم كه هر كدام در بخش 
خاصي طبقه بندي مي شود اما نبايد از اين نكته 
غافل باشيم كه هر اطالعاتي كه وارد فضاي وب 
مي ش��ود، الزاماً كاربردي نب��وده و به اصطالح 
داراي محتوا نيس��ت. محت��واي الكترونيكي 
مفهومي گس��ترده اس��ت و به طور كلي به هر 
نوع محتوايي كه از طريق رايانه قابل مشاهده 
و انتق��ال باش��د، محت��واي الكترونيكي گفته 

مي شود. 
  آموزش الكترونيكي

بخشي از محتواي الكترونيكي eLearning يا 
همان آموزش الكترونيكي است كه امروزه يكي 
از موضوعات مهم در دنياي اينترنت و مجازي 
اس��ت كه به مجموعه اي از عكس ها، متن ها و 
انيميشن هاي صوتي و تصويري گفته مي شود 
كه به كمك برنامه هاي مختلف ساخت و توليد 
محتوا به وجود آمده اند تا يك مبحث درسي را 

آموزش دهند.
محتواي آموزشي الكترونيكي ميزان يادگيري 
فراگير را باال مي برد و تجربه مفيد و لذت بخشي 
را براي او فراهم مي كند. به عبارت ديگر مقصود 

ما از محتواي الكترونيكي يك درس الكترونيكي 
است. بس��ياري از س��ازمان ها، مراكز علمي و 
دانش��گاه ها امروزه براي ارائه مطالب جديد به 
افرادي كه توانايي حضور فيزيكي در كالس هاي 
درس يا  محل هاي آموزشي را ندارند، مطالب 
خود را به صورت آموزش هاي مجازي و به شكل 
چند رسانه اي در شبكه اينترنت قرار داده اند تا 
عالقه مندان به علوم مختلف اقدام به يادگيري 

آنها بدين شكل كنند. 
امكانات محتواي آموزش��ي الكترونيكي قابل 
مقايس��ه با امكان��ات موج��ود در كالس هاي 
آموزشي نيست. با كمك نرم افزارهاي موجود 
و استفاده از تكنيك هاي س��معي ، بصري و ... 
مي توان بس��ياري از مس��ائل را به راحتي و به 
صورت ملموس براي دانشجويان و دانش آموزان 
ش��رح داد. متخصصان مختلفي در توليد يك 
محتواي آموزش��ي دخيل هس��تند و در واقع 
محتواهاي آموزشي توسط استادان اين دروس 

و متخصصان رايانه ايجاد مي شود. 
يك محتواي الكترونيكي خ��وب اول بايد يك 
الگوي طراحي خوب داش��ته باش��د و دومين 
مالك يك محتواي الكترونيكي خوب اين است 

ما را به هدفمان برساند. 
  مراحل توليد محتواي الكترونيكي

تولي��د محت��واي الكترونيكي ش��امل مراحل 
مختلفي مي ش��ود: اولين مرحله طراحي است 
كه ش��امل آماده س��ازي محتوا جهت تبديل 
به الكترونيكي و تهيه س��ناريو و مراحل پروژه 
مي شود. مرحله بعد توليد اجزاي مورد استفاده 
در توليد محتواي الكترونيكي اس��ت. مرحله 
ديگر جمع بندي يعني ساخت محصولي شامل: 
متن، عكس، انيميشن، فيلم و صوت تعامل كه 
به ارائه محتوا بپردازد و مرحله آخر انتش��ار يا 
ارائه محت��واي الكترونيك��ي از طريقCD يا 

Web است. 
  ابزارهاي توليد محتواي الكترونيكي

-Acrobat reader, Po  براي توليد متن:
erPoint, Presenter

 SnagIt, Photoshop, :در توليد عك��س
photoimpact

 Flash, انيميش��ن:  س��اخت  در 
Swishmax,Captivate

 Camtasia, :نرم افزاره��اي كاربردي فيل��م
 Captivate

 SoundBooth, Sound :نرم افزارهاي صدا
Fourge, Audition Captivate

Xara۳D, Flash :براي ساخت لوگو يا آرم
-PowerPoint, Capt  در توليد اس��اليد:

vate, Director
 Captivate, :نرم افزار ه��اي تولي��د آزم��ون
 Camtasia, Quiz builder, Elearning

builder
نرم افزار ه��اي صفحه بن��دي و تولي��د اتوران: 
 Captivate, Mutimedia Builder,

Autorun Enterprise
و برنامه قابل نصب: Install Shie مي باشد. 

توليد محتواي الكترونيكي براي دانش��جويان 
و حتی دانش آموزان مي توان��د به صورت هاي 
مختلف مثل توليد درس افزارهاي آموزش��ي 
با موضوعات كتاب هاي درس��ي، توليد اجزاي 
آموزش��ي، توليد نرم افزارهاي بازي، سرگرمي 
و آموزشي، توليد نرم افزارهاي پرورشي، توليد 
نرم افزارهاي آزمون گير يا  توليد نرم افزارهاي 

بانك اطالعاتي باشد. 
  مشكالت موجود در شيوه يادگيري در 

دانشگاه هاي ايران
آموزش الكترونيكي روش نسبتاً نويني محسوب 
شده و در نتيجه با وضعيت ايده آلي كه از آموزش 
الكترونيك در كش��ور انتظار م��ي رود، فاصله 
زيادي دارد. به ثمر نشس��تن اين نوع آموزش 
به برنامه ريزي هاي اصولي و چش��م اندازهاي 
بلندمدت نياز دارد كه بايد از همين امروز آغاز 
شود و تأخير در اين زمينه به ضررمان خواهد 

بود. برخي  مشكالت عبارتند از: 
نبود تجربه كافي اساتيد در زمينه به كار گيري 
سيستم آموزش الكترونيكي ، نبود ديد فرهنگي 
مناسب در جامعه در خصوص آموزش از طريق 
اينترنت، باال بودن هزينه آموزش الكترونيكي، 
نداش��تن برنامه ريزي مناس��ب جهت مطالعه 
دروس، كمبود محتواي فارسي در سايت هاي 

علمي و نبودخدمات دستيابي به اينترنت.
  تجربيات استفاده از سيستم آموزش 

الكترونيكي
اس��تفاده از ي��ك روش انعطاف پذي��ر، يكي از 
مزاياي سيس��تم آموزش الكترونيكي است اما 
نبود يك برنامه درس��ي منظم و قابل كنترل، 
ممكن است روند تحصيلي و پيشرفت يادگيري 

دانشجو را مختل سازد. 
از اي��ن رو ارزش نهادن به سيس��تم LMS و 
نظارت اساتيد بر ارسال و حل تمرينات مي تواند 

سودمند واقع شود. 
طرح س��ؤال در كالس درس حضوري يا  رفع 
اشكال، ممكن است براي برخي از دانشجويان 
به داليلي س��خت و ناممكن باشد، اما در شيوه 
آموزش به روش الكترونيكي مشكالتي از اين 
دست وجود ندارد و حتي با استفاده از امكانات 
مخصوص، س��ؤاالت و مش��كالت درسي را به 
صورت كاماًل خصوصي و تنها براي استاد حين 

كالس نيز مي توانند مطرح كنند. 
در يادگي��ري الكترونيكي دانش��جو مي تواند 
در هر زمان و با هر ميزان تك��رار مورد نظر، از 
كالس هاي همزم��ان يا  غي��ر همزمان جهت 
مرور مطالب درس��ي و قابل فهم تر ساختن آن 
استفاده نمايد. از اين رو است كه افراد شاغل، 
افرادي كه مجبور به مأموريت و مسافرت هاي 
كاري طوالني مي باشند يا  اشخاصي كه داراي 
معلوليت هس��تند مي توانند از طريق آموزش 

الكترونيكي تحصيل نمايند. 
   مراكز آم�وزش الكترونيكي در ايران 

و خارج 
هم اكن��ون در اي��ران چندين دانش��گاه اقدام 
به برگزاري دوره هاي آم��وزش الكترونيكي با 
اعطاي مدرك رسمي وزارت علوم و تحقيقات 

كرده اند كه تعدادي از آنها از اين قرار است:  
دانش��كده علوم و حدي��ث، دانش��گاه خواجه 
نصيرالدين طوسي، پيام نور و آموزش و پرورش 

خراسان 
در خارج از ايران به دليل كثرت تعداد دانشگاه 
و مؤسسات قطعاً نمی توان ليستی كامل از همه 
آنها ارائه كرد ام��ا معروف ترين آنها عبارتند از: 
دانشگاه فينيكس، دانش��گاه MIT ، دانشگاه 

والدان، مااليا، ماساچوست و گواتماال. 
 * دانشجوی دوره الكترونيكی 
مهندسی صنايع

از آنجاي�ي كه يادگي�ري در آينده 
مبتني بر مبناي الكترونيكي بوده 
و نس�ل جديد دانش�جويان نيز در 
اين ح�وزه ب�ه ص�ورت ديجيتال 
فعاليت دارند، همچنين روش هاي 
نوين تعلي�م و تربيت و پيش�رفت 
فناوري اطالعات س�بب ش�ده كه 
به اين مس�ئله توجه كني�م و بايد 
اين موضوع را مدنظر ق�رار داد كه 
يادگي�ري در آين�ده الكترونيكي 
خواه�د ب�ود و باي�د برنامه ه�ا را 
بر مبناي فن�اوري به پي�ش ببريم

زهرا اميري *
   تخته سياه


