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بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس

طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه

١٣٩٧ اسفندماه ٢ و ١



الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین همایش: محتوای جامع کتاب کتاب: نام

طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه مکانیک، مهندسی دانشکده دانشیار ترابی، فرشاد دکتر تدوین:

اول چاپ: نوبت

١٣٩٧ اسفند ماه چاپ: تاریخ

جلد ۴٠٠ تیراژ:

پاشایی نازنین طالقانی، پرستو فاضل زاده، فاطمه عشق آبادی، فاطمه مجاب، سیدامیرمحمد همکاران:

پنجم. طبقه ،٧ شماره پردیس، خیابان مالصدرا، خیابان ونک، میدان تهران، همایش: دبیرخانه آدرس

٠٢١− ٨۴٠۶٣٢۵۵ دبیرخانه: تلفن



دبیر سخن
خرد و جان خداوند به نام

نوین روشی عنوان به الکترونیکی یادگیری است، کرده باز صنعتی و دانش هر به را خود راه فن آوری که امروز دنیای در
بهره گیری امکان به توجه با که است مطرح دنیا در آموزشی شیوه های مؤثرترین و پیشرفته ترین از یکی عنوان به آموزش، برای
همین بر است. همگان برای آسان دسترسی و باال نفوذ قدرت دارای موبایل، همچون نوین تکنولوژی و ارتباطی صنایع از
صنعتی دانشگاه الکترونیکی آموزش های مرکز به ویژه و طوسی خواجه نصیرالدین صنعتی دانشگاه دست اندرکاران باهمت اساس،
شعار با الکترونیکی یاددهی و یادگیری المللی بین کنفرانس هفتمین و ملی کنفرانس سیزدهمین طوسی، خواجه نصیرالدین
یادگیری الکترونیکی، یادگیری در (پداگوژی) یاددهی یادگیری/ هنر و علم حوزه چهار در همگان»، برای آسان «یادگیری
در الکترونیکی یادگیری و الکترونیکی یادگیری در نوین فناوری های فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی- توسعه در الکترونیکی
برای ارزشمند فرصتی به آموزشی، کارگاه دو و پوستر ٢۵ مقاله، و سخنرانی ۴٠ از بیش با را بین المللی علمی همکاری های
دارای المللی بین و ملی مدعوین حضور با که است ساخته تبدیل الکترونیکی آموزش در پژوهشی و علمی دستاوردهای تبادل

است. شده دوچندان ارزش این علمی، ارزش
کارگاه و ها نشست و همایش این در کار و کسب توسعه بهداشت، و سالمت آموزش، حوزه در فعاالن و پژوهشگران شرکت
بویژه و اجتماعی و آموزشی عدالت راستای در جامعه اقشار همه برای برابر، دسترسی و آموزش ارتقای به کمک موجب ها،
و همکاری با و هم دست در دست مسیر، این در امیدواریم است. اهمیت حائز و بوده مطرح الکترونیکی، آموزش حوزه در
سهم به و بوده نظران صاحب و اندیشمندان شما برای خوب میزبانی کشور، های دانشگاه صاحبنظران و اساتید کلیه مشارکت

دست یابیم. همه جا» در همگان، برای آسان «یادگیری شعار تحقق به و کشور در دانش رشد به بتوانیم خود
زاهدی محمدهادی دکتر

الکترونیکی آموزش مرکز مدیر
و طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه

بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین دبیر
الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس

سردبیر iiiسخن / بین المللیج دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس
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همایش 1برنامه ی / بین المللی١ دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس
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خوش آمدگویی دبیر، رییس و دبیر کمیته علمی 
دقیقه) کنفرانس(20

ارائه 
مقاالت (20

دقیقه)
ث تخصصی آزاد (100دقیقه)

بح

ارائه مقاالت (60دقیقه)
ث تخصصی آزاد (60

بح
دقیقه)

دقیقه) دکتر رشیدي-فرانش (15

دقیقه) آقاي اسدي-توسکا (15

دقیقه) آقاي الفتی- اتحادیه کسب و کار (15

دقیقه) 25) استراحت و پذیرایی + ارائه پوستر شماره 1

دقیقه)  سخنران کلیدي پروفسور کوهلر ( 30
در محل آمفی تئاتر

در محل آمفی تئاتر

دقیقه)  در محل آمفی تئاتر-به صورت آنالین ( 30

سخنران کلیدي دکتر تیموتی رید

دقیقه) سخنرانی رئیس انجمن آموزش الکترونیک  (10

دقیقه)  سخنران کلیدي دکتر بیک زاده ( 20

ارائه مقاالت (80دقیقه)
معرفی شتاب دهنده هاي 

دقیقه) حوزه سالمت دیجیتال(40

A4 مقاله

A5 مقاله

س شماره 306
محل برگزاري: کال

ش یادگیري و محتواي الکترونیکی در علوم پزشکی و سالمت دیجیتال
نشست تخصصی نق

شتابدهنده ها و استارت آپ هاي 
برتر در حوزه محتواي الکترونیکی 

( 60دقیقه) -آمفی تئاتر

دقیقه) دکتر کالمی-فرادرس (15

17

ش زبان
ش یادگیري و محتواي الکترونیکی درآموز

نشست تخصصی نق
B1 مقاله

B2 مقاله

B3 مقاله

B4 مقاله

A1 مقاله

A2 مقاله

A3 مقاله

ارائه مقاالت (80دقیقه)

معرفی شتاب دهنده هاي 
دقیقه) حوزه آموزش زبان(40

B5 مقاله

B6 مقاله

دقیقه) 30) استراحت و پذیرایی + ارائه پوستر شماره 2

ک ایران - روز اول چهارشنبه 1اسفندماه
ش الکترونی

س ملی آموز
برنامه برگزاري سیزدهمین کنفران

8
9

10
11

12
13

زمان

دقیقه) 30) استراحت و پذیرایی + ارائه پوستر شماره 2

دقیقه) 15 قرآن و سرود ملی و کلیپ کنفرانس(

پذیرش میهمانان

دقیقه) سخنرانان مسئول(15

نماز ظهر

ضیافت ناهار

روز اول-کالس شماره 302

کارگاه آموزشی  با موضوع
طراحی دوره برخط - جلسه اول   آقاي 

دکتر فاطمی

س از 
مجمع سالیانه انجمن یادگیري الکترونیکی پ

کارگاه برگزار خواهد شد.

روز اول-کالس شماره 305روز اول-آمفی تئاتر / کالس شماره 306

14
15

16

B7 مقاله

بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری 2کنفرانس / همایش٢ برنامه ی
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ارائه 
مقاالت (20

دقیقه)
ث  آزاد (70دقیقه)

بح

ارائه 
مقاالت (20

مقاله D4دقیقه)

دقیقه) ارائه دکتر کالمی -فرادرس (20

ارائه 
مقاالت (20

مقاله D3دقیقه)

ارائه 
مقاالت (20

دقیقه)

در ایران (20 BMW ارائه مهندس پرتو رییس آکادمی
دقیقه)

ارائه 
مقاالت (20

دقیقه)

فراخوان سامانه توسعه صنایع کسب و کارهاي ایران 
دقیقه) 20)

D1 مقاله

D2 مقاله

16

نماز ظهر

9
10

11
12

13

معرفی شتاب دهنده هاي 
دقیقه) حوزه آموزش (60

C5 مقاله

ش محتواي الکترونیکی در توسعه در کسب و کار، کارآفرینی و مهارت افزایی
نشست تخصصی نق

ضیافت ناهار

ک ایران - روز دوم پنجشنبه 2اسفندماه
ش الکترونی

س ملی آموز
برنامه برگزاري سیزدهمین کنفران

زمان
8

دقیقه) استراحت و پذیرایی + ارائه پوستر شماره 3(10

دقیقه) استراحت و پذیرایی (30

کارگاه آموزشی  با موضوع
طراحی دوره برخط - جلسه دوم   آقاي 

دکتر فاطمی

س شماره 306
محل برگزاري: کال

در محل آمفی تئاتر

اختتامیه با تقدیر از برترین هاي کنفرانس
ش

ش و پرور
ش یادگیري و محتواي الکترونیکی در تحول بنیادین آموز

نشست تخصصی نق

14
15

17

در محل آمفی تئاتر-به صورت آنالین

روز دوم-کالس شماره 305

نماز ظهر

ضیافت ناهار

ارائه مقاالت (80دقیقه)

C4 مقاله

دقیقه) استراحت و پذیرایی + ارائه پوستر شماره 3(10

C1 مقاله

C2 مقاله

C3 مقاله

روز دوم-آمفی تئاتر / کالس شماره 306

نماز ظهر

روز دوم-کالس شماره 302

دقیقه)  سخنران کلیدي دکتر سامرویل ( 30

ضیافت ناهار

پذیرش میهمانان

دقیقه) ارائه سازمان فنی و حرفه اي در حوزه آموزش هاي تلفیقی (15

دقیقه) برنامه حمایتی معاونت فناوري ریاست جمهوري (15

دقیقه) 10) KBS فراخوان
دقیقه) تقدیر از آقاي محمدي (10

دقیقه) تقدیر از مقاله هاي منتخب (10

دقیقه) 20) SWAYAM ارائه اسکایپ

جمع بندي پنل

همایش 3برنامه ی / بین المللی٣ دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس
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Keynote speaker: Dr. Beikzadeh
Auditorium (20 min)

Accelerators and Startups Venue on
Electronic Content (60 min)

Auditorium

O
ral

pres. (20
m

in)
O

pen discussions (100 m
in)

O
ral presentation

(60 m
in)

O
pen discussions

(60 m
in)

16
17

Day 1-Auditorium/Room 306

Reception

Holy Quran and National Anthem (15 min)

Auditorium (30 min)

C
onference schedule-F

ebruary 20, 2019-D
ay 1

T
im

e
8

9
10

11
12

13
14

15

Prayer

Lunch

Webinar in Auditorium (30 min)

Keynote speaker: Timothy Read

W
orkshop: O

nline D
esign

(Part 1)-D
r. Fatem

i

.Y
A

D
A

 m
eeting holds after w

orkshop

R
oom

 306

Keynote speaker: Prof. Kohler
eL

earning for M
edical Sciences and eH

ealth

Day 1-Room 302

O
ral presentation (80 m

in)

Accelerators Venue on eHealth (40 min)

Break + Poster presentation (30 min)

Article A1

Article A2

Article A3

Article A4

Article A5

Break + Poster presentation (25 min)

eL
earning for L

anguage T
eaching

Day 1-Room 305

O
ral presentation (80 m

in)

Accelerators Venue on Language
Learning (40 min)

Break + Poster presentation (30 min)

Article B7

Article B1

Article B2

Article B3

Article B4

Article B5

Article B6

Opening ceremony (45 min)

بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری 4کنفرانس / ۴Conference Program



:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00
:05
:10
:15
:20
:25
:30
:35
:40
:45
:50
:55
:00

O
ral pres.

(20 m
in)

O
ral pres.

(20 m
in)

Article D3

O
ral pres.

(20 m
in)

Article D4

 Venue on Entrepreneurship (20 min)

 Venue on Entrepreneurship (20 min)

 Venue on Entrepreneurship (20 min)

O
pen discussions (90 m

in)

C
onference schedule-F

ebruary 21, 2019-D
ay 2

T
im

e
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
Day 2-Auditorium/Room 306

Reception

Webinar in Auditorium (30 min)

Keynote speaker: Dr. Sommerville

Accelerators Venue on Education
(min 60)

Prayer

R
oom

 306

eL
earning for E

ducation

Prayer

Lunch

W
orkshop: O

nline D
esign

(Part 2)-D
r. Fatem

i

Break + Poster presentation (30 min)

Auditorium

Closing ceremony

O
ral pres.

(20 m
in)

O
pen discussions (70 m

in)

eL
earning for E

ntrepreneurship

Day 2-Room 305

Break + Poster presentation (10 min)

Lunch

Article C1

Article C2

Article C3

Article C4

Article C5

Day 2-Room 302

O
ral presentation (80 m

in)

Break + Poster presentation (10 min)

O
ral pres.

(20 m
in)

Prayer

Lunch

Article D1

Article D2

Conference Program5 / بین المللی۵ دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس



Sponsors حامیان

نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه
طوسی

K. N. Toosi University of
Technology

اسالم جهان علوم استنادی پایگاه
Islamic World Science Cita-
tion Center (ISC)

ایران الکترونیکی یادگیری انجمن
Iranian E-Learning Associa-
tion (YADA)

تجاری- آزاد مناطق عالی شورای
اقتصادی ویژه و صنعتی

The Supreme Council of
Iran’s Free Trade, Indus-
trial & special Economic
Zones

IEEE بین المللی مجله
IEEE Iran Section

پرورش و آموزش وزارت
Ministry of Education

الکترونیکی آموزش در یونسکو کرسی
UNESCO Chair on E-
Learning and Teaching

یاست ر فناوری و علمی معاونت
جمهوری

Vice-Presidency for Science
and Technology

اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت
Ministry of Information
and Communications
Technology

اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت
Ministry of Cooperatives,
Labour and Social Welfare

فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
Ministry of Science, Re-
search and Technology

و نرم فناوری های توسعه ستاد
هویت ساز

Soft Technology Develop-
ment Council

آموزش و درمان بهداشت، وزارت
پزشکی

Ministry of Health and
Medical Education

یف شر صنعتی دانشگاه
Sharif University of Tech-
nology

کشور حرفه ای و فنی آموزش سازمان
Iran’s Technical and Vo-
cational Training Organiza-
tion

فناوری و ارتباطات پژوهشگاه
اطالعات

Information and Commu-
nications Technology Re-
search Institute

ایران صنعت و علم دانشگاه
Iran University of Science
and Technology
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حدیث و قرآن دانشگاه
The University of Quran
and Hadith

درسدن صنعتی دانشگاه
Dresden University of Tech-
nology

شیراز دانشگاه
Shiraz University

فرهنگیان دانشگاه
Farhangian University

مهرالبرز عالی آموزش موسسه
Mehralborz Higher Educa-
tion Institute

و پست کاربردی علمی دانشکده
مخابرات

Faculty of Applied Science
of Post and Telecommunica-
tion

طباطبایی عالمه دانشگاه
Allameh Tabataba’i Univer-
sity

آموزش مرکز دانشجویی علمی انجمن
خواجه صنعتی دانشگاه الکترونیکی

طوسی نصیرالدین
Student Scientific Associa-
tion of E-Learning Center of
KNTU)

سینا بوعلی دانشگاه
Bu-Ali Sina University

نور پیام دانشگاه
Payame Noor University

غدیر سرمایه گذاری شرکت
Ghadir Investment Com-
pany

مجازی پزشکی علوم دانشگاه
Virtual University of Medi-
cal Sciences

سما سازمان
Sama Organization of Iran

دانشجویان رفاه صندوق
Students Welfare Fund

پارس مهر
Mehrpars ICT

پارمیس اطالعات فناوری
Parmis Information Tech-
nology
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درس نگار
DarsNegar

وستا اطالعات فناوران
Vesta Information Technol-
ogy

تیزلند
TizLand

هدایت هنری فرهنگی مؤسسه
جوان فرهیختگان

Hedayat Farhikhtegan Ja-
van Institute

رضوان محاسباتی مالی مؤسسه
یگانه محاسب

Rezvan Mohaseb Yeganeh
Computational Financial
Institution Ltd.

پویا ماهسان راسان بهداشتی شیرآالت
Rassan Faucets Co. - Mah-
san Faucets

رود سکوت آواز هنری فرهنگی مؤسسه
Avaaze Sokoote Rood Cul-
tural and Art Institution

مائده عدالت گستر حقوقی مؤسسه
Edaalat Gostar Maedeh
Law Firm

کنفرانس جو اطالع رسانی پایگاه
ConferenceJoo.ir

کنفرانس و مقاالت تخصصی پایگاه
سیویلیکا

CIVILICA

باهمایش اطالع رسانی پایگاه
BaHamayesh.com

«ایسنا» ایران دانشجویان خبرگزاری
Iranian Students’ News
Agency ”ISNA”

علمی رویدادهای اطالع رسانی پایگاه
کشور

AllConferences.ir

بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
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Conference Committee Secretaries همایش کمیته های دبیران

همایش دبیر
زاهدی هادی محمد دکتر

Conference Secretary
Dr. Mohammad Hadi Zahedi

کنفرانس رئیس
خاکی صدیق علی پروفسور

President
Dr. Ali Khaki Sedigh

اجرایی کمیته دبیر
تقوی پور امیر دکتر

Organizing Committee Secre-
tary
Dr. Amir Taghavipoor

علمی کمیته دبیر
عقیق کمال دکتر

Scientific Committee Secre-
tary
Dr. Kamal Aghigh

اطالع رسانی و انتشارات کمیته دبیر
ترابی فرشاد دکتر

Publication Committee Secre-
tary
Dr. Farschad Torabi

صنعت با ارتباط و نمایشگاه ها کمیته دبیر
خدایی مهدی دکتر

Exhibition and workshops
Committee Secretary
Dr. Mehdi Khodaei

پشتیبانی و مالی کمیته دبیر
ابراهیمی بابک سید دکتر

Finance Committee Secretary
Dr. Babak Ebrahimi

بین الملل کمیته دبیر
صفوی اکبر علی سید دکتر

International Committee Sec-
retary
Dr. Ali Akbar Safavi

کنفرانس دبیرخانه مسئول
بداغی معصومه مهندس خانم سرکار

Conference Secretariat
Ms. Masoumeh Bodaghi

انفورماتیک کمیته دبیر
صدیقیان سعید دکتر

IT Committee Secretary
Dr. Saeed Sedighian

نصیر برخط ملی مسابقه برگزاری مسئول
اکبرزاده سروش آقای

Barkhate Nasir Contest Man-
ager
Mr. Soroush Akbarzadeh

معاون و تبلیغات و دانشجویی کمیته دبیر
اجرایی دبیر

غفوری معصومه خانم سرکار

Student and Advertising Com-
mittee Secretary
Ms. Masoumeh Ghafoori
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Strategic Committee Members راهبری کمیته اعضای
Dr. R. Eesazadeh, Ministry of Education Represen-
tative

پرورش و آموزش وزارت نماینده نشلٰی، عیسی زاده رحٰمن دکتر

Dr. A. Mohammadi,Ministry of Health and Medical
Education Representative

پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت محمدی، آئین دکتر

Mr. S. Ghaffari, Soft Technology Development
Council Representative

هویت ساز و نرم فناوری های ستاد نماینده غفاری، صمد آقای
جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت

Mr. Hoseini, Soft Technology Development Council
Representative

معاونت هویت ساز و نرم فناوری های ستاد نماینده حسینی، آقای
جمهوری ریاست فناوری و علمی

Mr. Mokhber, IRIB Representative (Amoozesh
Channel)

آموزش) (شبکه سیما و صدا سازمان نماینده مخبر، آقای

S. A. Moosavi, Iran’s Technical and Vocational
Training Organization Representative

کشور حرفه ای و فنی آموزش سازمان نماینده موسوی، سیدعلی آقای

بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
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Scientific Committee Members علمی کمیته ی اعضای

Dr. Amir Hossein Erza امیرحسین ارضاء،
Dr. Ali Ashrafizadeh علی اشرفی زاده،
Dr. Elham Akbari الهام اکبری،
Dr. M.Reza Emami محمدرضا امامی،
Dr. Mahmoud Okati محمود اوکاتی،
Dr. Abbas Bazargan عباس بازرگان،
Dr. Kambiz Badi’e کامبیز بدیع،
Dr. M.Reza Beikzadeh محمدرضا بیک زاده،
Dr. Amir Houshang Tajfar امیرهوشنگ تاج فر،
Dr. Jafar Tarokh جعفر تارخ،
Dr. Fataneh Taghiyareh فتانه تقی یاره،
Dr. Fatemeh Jafarkhani فاطمه جعفرخانی،
Dr. S. Hamid Hoseini حمید سید حسینی،
Mr. Mahmoud Kharrat محمود خراط،
Dr. A. Khorsandi Taskoh علی طاسکوه، خرسندی
Dr. Sadan Zokaei سعدان ذکائی،
Dr. Hasan Rashidi حسن رشیدی،
Dr. Abbas Ali Rezaee عباسعلی رضایی،
Dr. E. Zaraii Zavaraki اسماعیل زارعی زوارکی،
Dr. Mohammad Hadi Zahedi محمدهادی زاهدی،
Dr. Asghar Zamani اصغر زمانی،
Dr. S. T. Sommerville توماس استفان سامرویل،
Dr. Farhad Seraji فرهاد سراجی،

Dr. Babak Seyf بابک سیف،
Dr. Eric Schoop اریک شوپ،
Dr. A. Sarrafzadeh عبدالحسین صراف زاده،
Dr. Se. Ali Akbar Safavi علی اکبر سید صفوی،
Dr. M. Tayefeh Mahmoudi مریم محمودی، طایفه
Dr. Ehsan Toofaninejad احسان طوفانی نژاد،
Dr. Rahim Ebadi رحیم عبادی،
Dr. Mohammad Attaran محمد عطاران،
Dr. Kamal Aghigh کمال عقیق،
Dr. Ashkan Ayough اشکان عیوق،
Dr. Seyed Omid Fatemi امید سید فاطمی،
Dr. Ahmad Kardan احمد کاردان،
Dr. Parvin Kadivar پروین کدیور،
Dr. Thomas Köhler توماس ُکهلر،
Dr. Rita Mojtahedzadeh ریتا مجتهدزاده،
Dr. Aeen Mohammadi آیین محمدی،
Dr. Shahriar Mohammadi شهریار محمدی،
Dr. Nasser Mozayani ناصر مزینی،
Dr. Gholam Ali Montazer غالمعلی منتظر،
Dr. Elaheh HomayounVala الهه واال، همایون
Dr. Vahid Yazdanian وحید یزدانیان،
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Student Committee Members دانشجویی کمیته ی اعضای

M. Ehteram مهدی احترام،
A. Ahmadi Bonakdar آرزو بنکدار، احمدی
F. Akhlaghi فاطمه اخالقی،
F. Oroomieh فراز ارومیه،
S. A. AshrafJahani سیدعلی اشرف جهانی،
S. Aslani شایان اصالنی،
S. Akbarzadeh سروش اکبرزاده،
B. Akhani بهنام آخانی،
M. A. AghaMorshedi محمدعلی آقامرشدی،
A. Bonakdar آرمین بنکدار،
A. H. Beiki امیرحسین بیکی،
M. PoorSajjad مهدی پورسجاد،
P. PoorMehrabi پوریا پورمهرابی،
M. S. Tazinani محمدصالح تازینانی،
M. Jamshidpoor مهدی جمشیدپور،
M. Chegoonian مهدی چگونیان،
S. HajiBarati شادی حاجی براتی،
K. HajiKhani کیانا حاجی خانی،
M. Hosseini مهدی حسینی،
M. R. Rahmanizadeh محمدرضا رحمانی زاده،
M. H. Sattarian محمدحسین ستاریان،
S. Soltani سپهر سلطانی،
S. Soodbar شایان سودبر،
N. Shakoorifar نسترن شکوری فر،
H. Shahri حامد شهری،

P. Taleghani پرستو طالقانی،
A. Taheri علیرضا طاهری،
F. EshghAbadi فاطمه عشق آبادی،
M. Aliyan مهدی علیان،
S. A. Alizadeh سیداحمد علیزاده،
F. Fazelzadeh فاطمه فاضل زاده،
M. A. F. Maghsoodi محمدامین مقصودی، فتح اله
D. Forooghi دریا فروغی،
K. FarahmandRad کیارش راد، فرهمند
H. Fekri هادی فکری،
D. Karapetian دریک قاراپطیان،
S. Ghana’at سینا قناعت،
M. E. Karami محمدعرفان کرمی،
H. Geraii حنانه گرایی،
A. Malti ابوالفضل مالتی،
S. A. M. Mojab سیدامیرمحمد مجاب،
A. M. Ma’dani امیرمحمد معدنی،
M. H. Moazzezian محمدحسین معززیان،
M. Moghaddam مهتاب مقدم،
S. A. Moosavi سیدعلیرضا موسوی،
M. M. Momeni محمدمسعود مؤمنی،
S. S. MirTaghi سارا سیده میرتقی،
A. MirAbbasi سادات عطیه میرعباسی،
M. Nezamipoor مهدی نظامی پور،

بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
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الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین افتتاحیه مراسم

Opening Ceremony of the 7th International Conference on E-Learning
and E-Teaching

٩ : ۴۵ تا ٨ : ۴۵ ساعت چهارشنبه

Wednesday Feb. 20, 2019, 8:45 – 9:45

طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه مواد،  و صنایع مکانیک، مهندسی دانشکده آمفی تئاتر مکان:

Openning Ceremony / افتتاحیه 13مراسم / بین المللی١٣ دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس
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چهارشنبه برنامه ی
١٣٩٧ اسفند ماه یکم

Wednesday
February 20, 2019
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اول کلیدی سخنرانی
Keynote Speech 1

Opening up education through digitization. Remarks on recent
developments in the field of Technology Enhanced Learning.

Thomas Köhler

Professor، Educational Technology at the Institute for Vocational Education
of TU Dresden (Dresden University of Technology)

Biography

Thomas Köhler (*21.08.1966) is Professor for Educational Technology at the Institute for Voca-
tional Education of TU Dresden (Dresden University of Technology) since 2005. He has studied
at Friedrich-Schiller-University Jena (Germany) and Swarthmore College (USA) and holds de-
grees in psychology and sociology,received his Ph.D. in communications psychology from FSU
Jena in 1999. He serves as Director of the Media Centre and President of the Society of Media
in Science. cf. www.tu-dresden.de/bt.

Abstract

TEL (Technology enhanced learning) is recently adopting so-called open innovation technologies
which foster the openness in any knowledge related practice. To identify the power of this new
practice one may just imagine we would have to work with the paper based books we find in our
library only as we did 25 years ago. Would science be possible as we practice it? Who would be
able to contribute to innovation by which means and who would be able to take into account
what is or has been discussed among scientists? How does scholarly discourse take place and is
it limited to those who are employed in a scientific institution? Those and many more questions
call for a more in-depth consideration of scientific and as well educational practice. Indeed,
education-what is not the same as science, but is closely linked to scientific contexts- is similarly
concerned by fast developments related to openness and digitization. Perhaps two examples
may illustrate this: when being a final year student at a fine university 25 years ago there
was no chance to reflect the meaning of digital technologies for knowledge production (which
applies for the majority of the teachers and as well the professors these days). That means
that a critical and efficient usage of those digital technologies, the core technology of everyday

بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
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scholarly routine, must have been acquired during the job, after graduation. By that one must
become aware that some of the knowledge which we were taught as final year students has now
turned out to be useless or even wrong. What does that mean for the construction and perhaps
co-construction of scientific knowledge in the early days of the 21st century? The keynote
lecture will provide both examples of daily routines of scientists using social and other digital
media as well as reflect upon theoretical perspectives on how to interpret (as a consequence)
the meaningfulness of the concept of digital skills as it is discussed and linked with the most
recent approaches of scholarly practice like the open innovation and citizen science practice and
its counterparts in the education sector, where one may find already first examples of open
educational practice and the open educational resource movement. The presentation will be
structured as follows:

1. Theoretical considerations, consisting of a systematic selection from:

• Sociology of science,

• Social construction of technology,

• Social constructivist paradigms.

2. Recent empirical research, consisting of:

• The national German survey on social media usage among scientists (http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-191110),

• The European Open Innovation Project “TraininG towards a society of data prOfes-
sionals to enable open leadership Innovation MOVING” (http://moving-project.eu), a
Flagship approach in researching text based big data.

3. Summarizing remarks:

• Invitation to the participants to use the (http://moving-project.eu/moving-platform)
technology for free;

• Discussion.

For further reading please consult https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Koehler5
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دوم کلیدی سخنرانی
Keynote Speech 2

“Knowledge Driven MOOC”

Mohammad Reza Beikzadeh
Former Senior Researcher at MIMOS Berhad، Kuala Lumpur، Malaysia

Biography

From 2018 up to now,he has been in charge of training program for Data science and Data
Engineer for 130 trainees in Axiata Company which owns 6 mobile companies in this region
(Smart in Cambodia,Dialog in Sri Lanka,Robi in Bangladesh,XL Axiata in Indonesia,Ncell in
Nepal,Celcom in Malaysia).

Abstract

So far, many invest on MOOC, but results are disappointing, due to ill-prepared universities,
teachers and students as well as old education systems, education management models and tra-
ditional strategic mindsets. That is Blended learning approaches, in which classroom learning
is combined with digital sessions outside the classroom, are much more likely to disrupt tra-
ditional education. Furthermore, we require an Ideal Education System (IES) which prepares
students adequately for a career in an unforeseeable environment. IES would be available to
every student, teacher and parent. Thus universities must prepare for a technology-enabled
future. The IES should supports; i) Personalized (customized) learning, ii) Automated grading;
iii) 24/7 personal student and teacher support, iv) Intelligent mentoring systems, while it will
allow educational institutions to increase productivity, save cost, and create new opportunities.

Advanced technologies such as; Cognitive Science, Artificial Intelligence, Data Analytics and
Knowledge based systems besides Virtual Reality , Augmented Reality, IoT, Cloud and mobile
apps, are capable of supporting IES as well as improving economy and quality of life in different
societies. AI solutions are currently monitoring our choices, preferences, movements, measuring
strengths, and weaknesses, providing feedback, encouragement, badges, comparative analytics,
customized news feeds, alerts, predictive text, so they are project managing our lives.

A new pedagogical philosophy is needed to be find that can help students achieve the set of
بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
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skills required in the twenty-first century for a balanced civic, economic, and social life. In IES,
the pedagogy would not change but the delivery of content and the engagement with students
would be changed in an adaptive and an intelligent manner.

The key challenge to meet the IES objectives, is to know how to integrate these types of
technologies with face-to-face learning and human interaction as well as adaptive pedagogies.
The content of this talk will cover more elaboration on the above issues as well as share views
and experiences of speakers on MOOC and IES.
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Mobile Massive and Open Online Language Learning for Dis-
placed People

Timothy Read
UNED، Madrid، Spain

Biography

Timothy Read is a Senior Lecturer in the Department of Computer Languages and Systems
at UNED. He has held several positions in the university government there and is currently
the Associate Pro-Vice-Chancellor for Methodology and Innovative Technology. He did his first
degree in Real Time Computer Science at the University of The West of England and his Doc-
torate in Cognitive Science at the University of Birmingham (United Kingdom). After leaving
England, he has worked at the University of Granada before moving to UNED in Madrid. He
is the co-founder of the ATLAS research group and has directed several national and interna-
tional funded projects on applying Information and Communication Technologies to Languages
for Specific Purposes. He is currently working in the areas of Mobile-Assisted Language Learn-
ing and Language Massive Open Online Courses, and their applications for social inclusion and
employability, and the role of analytics in these areas. He has also been a member of diverse sci-
entific committees and has collaborated as an evaluator of national and international research
project proposals. As well as his academic career, he has worked in different international
companies including Rolls Royce (the work he undertook there was subsequently patented),
Hewlett Packard, and the telecommunications company I.T.T. In 2015, he was awarded the
title of EDEN Fellow from the Executive Committee of the European Distance and E-Learning
Network in recognition of the work he has undertaken in this area.

Abstract

A significant proportion of people use a mobile device, such as a smartphone or tablet, as their
main (in some cases only) device for accessing online services and information. When we factor in
the widespread low cost access to Wi-Fi and mobile networks, such devices represent a powerful
and easily available tool for most information-related online activities, including learning.
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Online courses have existed in different shapes and forms for several decades. Since 2012,
with the ‘partial democratisation’ of the learning process that Massive Open Online Courses
(MOOCs) represented, it is easy to participate in online social learning. Languages lend them-
selves naturally to MOOCs since they can be both the vehicle and the target of the learning
process. It is, therefore, not surprising that there are ever more Language MOOCs (LMOOCs).
For example, at UNED, we ran the first ever Professional English LMOOC with over 30,000
students back in 2013. While the large student numbers can limit progress, language learning
in these conditions is not only possible but extremely practical.

At the same time as these technological and educational evolutions have taken place, there has
also been an increase in the number of people who, due to environmental problems, wars, political
instability, etc., have been forced to leave their home countries and migrate. According to the
UNHCR, data for 2017 show that there were 68.5 million forcibly displaced people worldwide,
with around 44,400 new ones every day. Many of them make their way toward Europe, only
to reach holding camps en route. As a first step toward social inclusion, and a better future
for these refugees and migrants, learning languages is essential. While the noise and chaos of
everyday life in these camps can make learning difficult, since a common feature that many
people share is the possession of a mobile device, it is not impossible.

In this work, I discuss a range of topics related to how mobile massive and open online
language learning scenarios can be designed, developed and deployed, focussing on technology,
pedagogy and language/culture issues, both specifically for refugees and migrants, and more
generally, for more inclusive forms of language learning. There are a range of challenges that
must be overcome for this to be possible, examples include respecting the 5Rs (retain, reuse,
revise, remix, redistribute) of open educational resources, so that students can be more pro-active
in their second language production; how to facilitate the incorporation of people from the same
socio-cultural context as the displaced people, to act as ‘educational proxies’, moderators and
facilitators, to potentiate learning; how to potentiate the role of ‘eLeading students’ to trickle
down control and interaction in the social community hierarchy; using effective collaborative and
peer-to-peer activities based upon carefully designed correction rubrics; how to embrace cultural
variation to facilitate online learning (noting the differences between digital competences and
digital literacy); and the need to protect the identity of participating students (via Blockchain
and VPNs)
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دیجیتال سالمت و پزشکی علوم در الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
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مهرابی مانوش دکتر شعبانی، آزاده
Code: icelet2019-02410192
Time: 13:30-13:50
Room: 302

Deep E-School-Nurse for Personalized
Health-Centered E-Learning

Administration
Tannaz Karimi1, Babak Majidi1, Mohammad Taghi

Manzuri2
1Department of Computer Engineering, Khatam University,
Tehran, Iran, 2Department of Computer Engineering, Sharif

University of Technology, Tehran, Iran
• The increase in obesity in students due to lack of physical activities and having unhealthy diets is reaching dangerous
levels. E-learning environments are gradually replacing traditional educational institutions. The health issues resulting from
students’ lack of activity will increase with popularity of e-learning courses. Therefore, considering health issues in designing
the e-learning environment is critical. Machine learning algorithms are able to diagnose many health issues automatically.
In this paper, a machine learning based e-school-nurse which can take the role of the traditional human school nurse in the
e-learning environment is proposed. The proposed e-nurse can automatically diagnose health problems of students and design a
personalized health centered e-learning curriculum for them. As a case study, the deep neural networks are used for automatic
profiling of students with diabetes. Based on the student diabetes profile a personalized curriculum is designed for the students
which includes physical activity and a healthy diet at appropriate intervals during the study. The proposed e-school-nurse can
help students to have a healthier e-learning experience.

Code: icelet2019-02060139
Time: 13:50-14:10
Room: 302

A neural network-based method in
Computer-supported collaborative learning

system
Hamid Sadeghi1, Mina Etehadi Abari2

1Department of Computer Engineering, Islamic Azad University,
Hashtgerd, Iran, 2Department of Computer Engineering,

Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

• Nobody can cast doubt on the fact that the advent of computer-supported collaborative learning (CSCL) has made a great
revolution in educational systems. The first phase in CSCL is creating different learning groups with compatible members. It is a
key factor because having a prosperous collaboration depend on having compatible team-mates to do their tasks collaboratively.
Although, a great number of studies in the literature reported several methods for assigning students to fitting groups all of them
are bereft of offering a completely independent and intelligent system. This contribution suggests a neural-network grouping
method in order to enhance speed, simplification, and correctness of group composition. Extensive experiments and evaluation
illustrate the success of our method and students are more satisfied and seize high knowledge levels when they are grouped via
the proposed method.
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دیجیتال سالمت و پزشکی علوم در الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
دکتر مجتهدزاده، یتا ر دکتر رضوی، امامی حسن سید دکتر استاد، ناصر سید دکتر محمدی، آیین دکتر نشست: روسای

مهرابی مانوش دکتر شعبانی، آزاده
icelet٢٠١٩− ٠٢۵١٠١٩٣ مقاله: کد
١۴ : ١٠− ١۴ : ٣٠ زمان:
٣٠٢ موک هاسالن: آموزشی کیفیت یابی ارز معیارهای شناسایی

سراجی فرهاد
سینا بوعلی دانشگاه درسی، برنامه ریزی دانشیار

آموزش، به دسترسی تسهیل حیث از بودن انبوه و آنالین باز، ویژگی های با آن ها است. بوده برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی، دست اندرکاران توجه مورد اخیر سال های در موک ها •
معیارهای شناسایی پژوهش این هدف است. روبرو مهمی چالش های با آن ها آموزشی کیفیت لیکن گشوده اند؛ حرفه ای توسعه و مادام العمر یادگیری عالی، آموزش عرصه در تازه ای افق های
داده های پایگاه در موک ها فرصت های موک، در موفقیت عوامل موک، آموزشی کیفیت کلیدواژه های با نظام مند مرور روش از استفاده با ابتدا منظور این برای موک هاست. ارزیابی برای الزم
مقاله ١٩ اصلی، متن و چکیده عنوان، بررسی اساس بر شده بازیابی منابع پاالیش از پس و گرفت صورت جستجو ماه سه مدت به اریک اسکوالر، گوگل وایلی، اشپرینگر، دایرکت، ساینس
افراد از نفر ٢٠ به شده شناسایی معیارهای فهرست دلفی روش استفاده با پژوهش دوم گام در و گردید استخراج آن ها از موک ها آموزشی کیفیت معیارهای و شد انتخاب تحلیل برای معتبر
یادگیری منابع و محتوا کیفیت دسته سه به می توان را مالک ها این که است خبرگان توافق مورد شاخص ٢٠ که داد نشان نتایج شد. تحلیل دادهها توافق، ضرایب استفاده با و شد ارائه خبره
این آینده پزوهشگران و تولیدکنندگان و طراحان برای پیشنهادهایی یافته ها این به توجه با نمود. طبقه بندی یادگیرنده از پشتیبانی نظام و یادگیری، فعالیت های تناسب و تنوع آن، به دسترسی و

است. شده ارائه حوزه

Code: icelet2019-00590011
Time: 14:30-14:50
Room: 302

Toward enabling the campus smart
classrooms based on IoT

Zeinab Mokhtari, Mehdi Mohammadi, Seyed Ali Akbar
Safavi

• New technologies such as the Internet of Things (IoT) have emerged in the smart and digital era and have grown dramatically
in recent years. Higher education institutions, as the pioneers of knowledge and technology transfer to society, play a critical
role in transformation and leading the new generation to excellence and survival. So, it’s vital to universities to be pioneers in
application of new era technologies and help to innovation in the various processes of society and the industrial and university
interaction. Academic smart classrooms are a concept that has expanded today and be used to facilitate e-learning. The IoT
Technology, by look at the industry 4.0 and the appropriate it’s training features, can be effective and enabler for Campus
quality and, in particular, it’s smart classrooms. Accordingly, the present research intent to study the effectiveness of IoT on
smart classrooms in I-campus. The findings suggest that using the IoT in smart I-campus, has advantages as more security
and safety environment, students’ health and wellbeing; significant cost savings; sustainable development and digital experience
of global classes; and the indirect Advantages as personalized and individualized of learning and support for the success of
students.
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زبان درآموزش الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
دکتر پارا، گومز الینا دکتر کانسولو، آلتامیرو داگالس دکتر اشتری، نوشان دکتر تفضلی، دارا دکتر نشست: روسای
ورا دکتر یج، لور نیل آبری دکتر کاراخکا، یاروسالو دکتر یل، آبر هورتز یستینا کر دکتر پنالوو، گارسیا خوزه فرانچسکو

توماس مایکل دکتر رندرز، هایو دکتر مسگر، میترا دکتر منزس،
icelet٢٠١٩− ٠٢۵٣٠١٩۵ مقاله: کد
١٣ : ٣٠− ١٣ : ۵٠ زمان:
٣٠۵ مهارتسالن: افزایش بر آن تأثیر و معکوس یاددهي-یادگیري روش

زبان آموزان شدن فعال فرایند و خواندن
سعیدی زری نعمتی، محبوبه

می افزاید. نوین تحقیقات حیطه در آن جذابیت به روز هر آموزشی سبک های پویایی ویژگی این و شد نخواهد و نشده متوقف هرگز دنیا در آموزشی روش های در تحول و تغییر ایجاد روند •
در باشد. دوم زبان آموزش حوزه جمله از و حیطه ها کلیه در آموزش سنتی نظام به نسبت متفاوتی پتانسیل های ایجاد منشا می تواند که است رویکردهایی جمله از معکوس یاددهی نوین روش
جامعه بود. دوم زبان بافت در فارسی زبان آموزان شدن فعال فرایند و خواندن مهارت یادگیری افزایش بر (فلیپد) معکوس یاددهی-یادگیری روش تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف راستا این
تعیین آزمون نتایج از استفاده با است. آزمایشی و کمی تحقیق روش دادند. تشکیل تهران در دختران بین المللی مدرسه در سال ١۵ الی ١۴ سنین بین هشتم پایه زبان آموزان از نفر ۵٧ را آماري
آزمایش گروه گردیدند. تقسیم نفر) ٢٩) آزمایش و نفر) ٢٨) کنترل گروه دو به تصادفی صورت به و شدند انتخاب دسترس در نمونه گیری به صورت میانه سطح زبا ن آموزان استاندارد، سطح
کتاب فشرده لوح از درس کالس از قبل زبان آموزان نوشتاری و خوانداری مهارت تقویت براي که صورت این به گرفتند، قرار معکوس آموزش روش تحت دقیقه ٧۵ جلسه هر جلسه، ٨ طی
تمرین های انجام به فقط حضوری درس کالس در و فراگیرند مدرسه از خارج را آموزشی اصلی محتوی تا می کردند استفاده بود، آموزشی فیلم و درس محتوای روان خوانی، شامل که درسی
و پیش آزمون پژوهش اصلی ابزار دیدند. آموزش معمول سنتی روش به صورت محتوی همان کنترل گروه در که حالی در می پرداختند، نگارشی فعالیت های و آن ها به پاسخ و خواندن مهارت
آزمون از حاصل یافته های می شود پیش بینی اما است انجام حال در پژوهش پایانی مراحل از بخشی گرچه گردید. انتخاب آماری تحلیل و تجزیه چارچوب بعنوان تی آزمون و بود پس آزمون
زبان آموزان مشارکت٩۵% و پایدار و عمیق یادگیری بتواند بوده معکوس کالس در آموزان زبان یادگیری فرآیند اصلی محور که گویا کتاب و شده تهیه الکترونیکی آموزشي مطالب به توجه با تی
با عمیق و مستقل یادگیری اکتشافی، یادگیری فرآیند راهبردهای مانند عواملی تاثیر تحت یادگیری از نوع این که است واضح باشد. داشته همراه به است آن موید معلم عینی شواهد چنانچه را
در دیگر یافته های و پژوهش این در الکترونیکی شده تولید مطالب نوع و محتوی آتی، پژوهش های راستای در شد. خواهد درسی مفاهیم کاربرد و درك فهم، به منجر مناسب، زمان مدیریت
کاربردها آموزشی، برنامه ریزی و آزمون سازی تدریس، تکنیک های مجازی، آموزش محتوی، تولید حوزه پژوهشگران برای می تواند تدریس نوین روش یک عنوان به معکوس یادگیری حیطه

باشد. داشته فراوانی عملی راهکارهای و

Code: icelet2019-02380181
Time: 13:50-14:10
Room: 305

Iranian EFL Learners’ Critical Thinking
Disposition and Attitudes Toward

Computer-Assisted Language Learning as
Predictor of their Foreign Language

Proficiency
Erfan Ghadami

Department of English Language Teaching, Shahid Rajaei Teacher
Training University, Tehran, Iran

• The present study was conducted to investigate the predictive power of critical thinking disposition and attitudes toward
computer assisted language learning (CALL) on the EFL learners’ language proficiency. Further, it was intended to identify
the attitudes and perceptions of Iranian EFL learners toward CALL and their level of disposition to think critically. For this
purpose, 120 upper-intermediate male EFL learners were selected based on purposive sampling procedure as the participants
and were assessed for their level of critical thinking disposition and attitudes toward CALL using Ricketts’ Critical Thinking
Disposition Scale and ACALL questionnaire, respectively. The participants’ language proficiency level was measured through
the obtained scores on Michigan English Language Assessment Battery (MELAB). The results of the descriptive statistics
and regression analysis revealed that Iranian EFL learners appear not to show enough tendency to use computers in different
aspects of language education and they are not sufficiently disposed to thinking critically. It was also found that EFL learners’
disposition toward thinking critically and overall attitudes toward CALL can act as significant predictors of their foreign
language proficiency.
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زبان درآموزش الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
دکتر پارا، گومز الینا دکتر کانسولو، آلتامیرو داگالس دکتر اشتری، نوشان دکتر تفضلی، دارا دکتر نشست: روسای
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توماس مایکل دکتر رندرز، هایو دکتر مسگر، میترا دکتر منزس،
Code: icelet2019-01980133
Time: 14:10-14:30
Room: 305

Exploring the Effect of Three
Asynchronous Online Tools on Iranian EFL
Learners’ Writings in a Blended Learning

Setting
Salva Kazemipour

Department of English Language and Literature Tabriz University
Tabriz, Iran

• This paper aimed at investigating the effectiveness, together with the learners’ perceptions of three different online writing
activities (forums, blogs and messengers’ groups) in a blended learning course of English as a Foreign Language in one of
Iran’s universities. Previous research on the use of blogs or any other asynchronous online writing tools has not succeed in
creating a comprehensive evaluation system, therefore in determining learning outcomes. Triangulation was fulfilled through a
mixed-method approach using survey, interview, and text analysis. By means of the survey, it was found out that the learners
have a positive attitude towards the blended learning course of online writing activities. Qualitative analysis of the learners’
online writings indicated some progress in terms of lexical density, style differentiation and use of collocations. The interviews
signify that the learners perceived blended learning design as beneficial with regard to creating challenges for them, increasing
their motivations, and adding fun to learning English.

Code: icelet2019-00930034
Time: 14:30-14:50
Room: 305

Effect of using Electronic Feedback on
Iranian EFL Learners’ Reading

Comprehension Ability
Mostafa Bahraman, Bahareh Shahabi

English Translation Department, Kashmar Higher Education
Institute, Kashmar, Iran

• Along with the development of technology, the computer has led a revolution in terms of teaching and learning. During
the past decades, email is considered as the device people use in the field of education. In this context, we tried to find the
effect of using electronic feedback on Iranian EFL learners’ reading comprehension ability. The instrument employed in this
study was a reading comprehension test from TOEFL Test as a pre-test / post-test. Fifty-eight English language translation
freshmen students took part in this study. In the initial stage of the process, after taking the pre-test participants were
divided into the control and the experimental group. At this point, the experimental group received electronic feedback for
their reading comprehension activities, unlike the control group that has face-to-face feedback. Statistical significance shows
that there was the significant difference between the control group and experimental group in terms of electronic feedback.
In addition to the post-test, participants in the experimental group were asked to take part in researchers’ made interview
where the implementation of computer technology in order to facilitate the learning process is recommended by the majority
of respondents.
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Designing an intelligent tutoring system
based on learners’ self-efficacy and learning

style features
Fatemeh Zarrin1, Gholam Ali Montazer2

1M.Sc of Information Technology, Tarbiat Modares University,
Tehran, Iran, 2Associate Professor of Information Technology,

Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

• The purpose of this article is to design an intelligent tutoring system which exploiting self-efficacy attributes of students,
can personalize the learning environment. The learner model of the proposed system includes features of academic self-efficacy
and learning style. After identification of these features, proportional education strategies are presented and implemented in
the tutoring system in a real environment. The effectiveness of the proposed approach is evaluated in terms of learners’ success
and their satisfaction from the learning system. The results show that considering functional characteristics in learning model,
and proportional recommendations to the characteristics, results in 75% learners’ educational progress and their educational
satisfaction.
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زبان درآموزش الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
دکتر پارا، گومز الینا دکتر کانسولو، آلتامیرو داگالس دکتر اشتری، نوشان دکتر تفضلی، دارا دکتر نشست: روسای
ورا دکتر یج، لور نیل آبری دکتر کاراخکا، یاروسالو دکتر یل، آبر هورتز یستینا کر دکتر پنالوو، گارسیا خوزه فرانچسکو

توماس مایکل دکتر رندرز، هایو دکتر مسگر، میترا دکتر منزس،
Code: icelet2019-00670075
Time: 16:00-16:20
Room: 305

Content Authoring for Online Language
Learning Courses through Articulate
Storyline Software: Implications for

Asynchronous Classrooms
Fatemeh Nami

Department of Foreign Languages Amirkabir University of
Technology Tehran, Iran• As the number of online courses delivered via the Learning Management Systems (LMSs) is growing in Iranian higher

education context, demands increase for appropriate design and development of content for such programs. While synchronous
courses are being widely offered in almost every college and university across the country, asynchronous classrooms have just
begun to capture attentions. This is in part attributed to the growing interests in anytime anyplace learning opportunities
for potential learners who find it difficult to attend scheduled face-to-face and/or online synchronous courses due to their rigid
and inflexible occupational requirements. In addition, designing interactive content for asynchronous courses has long been a
challenge for course designers and curriculum developers given that asynchronous classrooms heavily rely on multimedia and
interactive content designed and developed following Sharable Content Object Reference Model (SCORM) standards and do
not require the real-time presence of the teacher. The emergence of new content authoring software over the past few years
has opened up new horizons for design and development of content for asynchronous classrooms. The present study reports
on the potentials of Articulate Storyline software for designing interactive content for online language learning purposes. It
elaborates on the constraints imposed by and the implications of the asynchronous mode of delivery for authoring language
learning content with a focus on the task types and language skills that can be better addressed asynchronously.

Code: icelet2019-00980115
Time: 16:20-16:40
Room: 305

EFL Instructors’ Perceptions of
Computer-Mediated Communication in

Language Classes
Mahboubeh Taghizadeh, Mina Basirat

Department of Foreign Languagest, Iran University of Science and
Technology, Tehran, Iran

• With the rapid growth in technology and use of computers, a new field has come to vogue in education and teaching known
as Computer-Mediated Communication (CMC). The purpose of this study was to explore EFL instructors’ viewpoints on the
potentials and challenges of integrating CMC tools into English language classes. The participants were 92 EFL instructors
who were selected following availability sampling procedures. The instrument of the study was a questionnaire on advantages
and challenges of CMC followed by two open-ended questions. With regard to advantages of CMC, the results revealed that
‘the language use and development’ category received higher agreements than the ‘classroom dynamics’ category. The results
also showed that the highest challenge was slow and unstable connections in using CMC, while the best advantage was that
CMC was a good instructional medium for information gathering. The findings also revealed that for the EFL instructors, the
advantages of CMC integration into language classes were higher than its challenges.
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زبان درآموزش الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
دکتر پارا، گومز الینا دکتر کانسولو، آلتامیرو داگالس دکتر اشتری، نوشان دکتر تفضلی، دارا دکتر نشست: روسای
ورا دکتر یج، لور نیل آبری دکتر کاراخکا، یاروسالو دکتر یل، آبر هورتز یستینا کر دکتر پنالوو، گارسیا خوزه فرانچسکو

توماس مایکل دکتر رندرز، هایو دکتر مسگر، میترا دکتر منزس،
Code: icelet2019-01450114
Time: 16:40-17:00
Room: 305

Using Technology in Education: Mobile
Learning for Lifelong Learning

Roghayeh Sajedi
Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

• This paper proposed a conceptual framework for mobile learning applications that provided systematic support for mobile
lifelong learning experience design. It explored crucial factors and design requirements for the mobile learning environment.
It also suggested how mobile learning applications can be designed with an understanding of these factors and requirements
and further applied to lifelong learning. The results of this study may furnish mobile learning can be particularly important
supporting factor in the process of learning and teaching, including the elements of lifelong learning in the design of a mobile
framework is essential. Mobile learning has one distinctive feature and that is the encouragement of collaborative activities.
The collaboration activities can be between students, students and teachers, or students and other sources. It is hoped that by
the end of the project, learners will have improved their current skills, learnt some new ones, sharpened their social skills and
acquired teamwork skills.
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آموزشی کارگاه
برخط دوره طراحی

توسط
فاطمی امید سید دکتر
خانی نقی یسا پر خانم

٣٠۶ اتاق برگزاری: محل
Monday 20, 2017, 9:00 – 12:00

چکیده
شوند: می آشنا زیر شرح به الکترونیکی های دوره در تدریس نحوه با اساتید کارگاه این در

(instructional design) تدریس و طراحی نحوه .١
سیالبس و دوره اهداف تعیین .٢

تعاملی ویدیوی باکیفیت- ویدیوی تهیه .٣
الکترونیکی یادگیری سامانه از استفاده .۴

یادگیری برای ها فعالیت اجرای و طراحی نحوه .۵
دوره ارزیابی اجرای و طراحی نحوه .۶
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چهارم کلیدی سخنرانی
Keynote Speech 4

Can Robots be Teachers?
Dr. S. T. Sommerville
Former Director, ODL Unit, Queen Mary, University of London,
(ret’d) UWTSD (London Campus), Coordinator of DBA Programmes.
s.sommerville@uwtsd.ac.uk

Biography

My specialist research interests concern information management, e-Commerce and e-Business
strategies, infographics and data visualisation, qualitative and quantitative research methods,
social and legal issues in computing, and the integration of IS/ICT systems into business pro-
cesses.

In the late 1990’s I was responsible for creating the Open and Distance Learning Unit at
Queen Mary, University of London, with a staff of academic and administrative staff in excess
of 100, offering modular, professional and vocational programmes to part-time, mature learners
from Hong Kong, the Middle East, China and Europe.

I became Director of Open and Distance Learning (ODL) at Queen Mary in 1998, where,
using my contacts in business and in industry (through several CPD Diploma and Masters
programmes), I directed part-time education and vocational education programmes for more
than 500 UK professionals, studying online, at a distance from work and from home, alongside
in excess of 1,000 overseas learners.

Abstract

Many of us have attended classes / lectures where (human) teachers behave like robots: they
hand out their slides, then, read from them during the lecture; their responses to questions are
to refer to the screen and to confirm what we have already read. There are robotic teachers
– but they are not good teachers. When I ask if ’robots’ can be teachers, I am not asking if
humanoid, cleverly engineered robots can stand at the front of a lecture theatre / classroom
and deliver a lesson. I am asking whether the myriad of engineered and programmed smart
devices we use on a daily basis (for multifarious purposes) may *also* replace the role of the
human teacher - especially in Science, Technology, Engineering and Mathematics classes (STEM
subjects). ”Would pupils / students learn from a robotic teacher?”, ”Should they trust them?”
”If not, why not?”. My talk review the concepts of digital natives and their characteristic first.
Then we turn to the question of robots for teaching and their challenges.
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پرورش و آموزش بنیادین تحول در الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
نشلٰی عیسی زاده رحٰمن دکتر نشست: روسای

icelet٢٠١٩− ٠٠٨٠٠٠٧۴ مقاله: کد
١٣ : ٣٠− ١٣ : ۵٠ زمان:
٣٠٢ مقطعسالن: دانش آموزان توصیفی یابی ارز در خبره سیستم های

ابتدایی
دلیرمزار امیر

مشهد فردوسی دانشگاه مجازی آموزش های مرکز

دانش آموزان ارزشیابی رویکرد که است سالی چند تربیت و تعلیم نظام از دولت و جامعه توقعات درسی، کتب محتوای تغییر شدن، جهانی همچون مواردی به توجه با ما کشور آموزشی نظام •
زیادی تاثیرات و است مصنوعی هوش از برگرفته خبره سیستم های هستیم. آموزش در جدید فناوری های به روزافزون گرایش شاهد طرفی از است. داده تغییر کیفی سمت به کمی از را ابتدایی
از خبره سیستم های بیاید. آن ها اولیاء و دانش آموزان معلمان، مدد به و کند حل را زیادی مشکالت می تواند که است رایانه ای برنامه خبره، سیستم یک دارد. زندگی مختلف زمینه های در
به ضعف و قوت نقاط به توجه با را ما و شود معلمان آموزش و تصمیم گیری و دانش آموزان آموزشی برنامه ریزی در تغییر باعث می تواند و می کند استفاده مشکالت حل برای انسانی دانش
آن در دانش آموزان آزمون های نتایج و شده تشکیل (معلمان) نخبه افراد از دانش پایگاه MatLab، نرم افزار و خبره سیستم های از استفاده با مقاله این در دهد. سوق آموزشی نیازهای سمت
را آن ها و کند پیدا قابلیت دانش آموزان برای مربی یک مثابه به می تواند آن پیاده سازی و استفاده لذا می گیرد؛ قرار دانش آموزان اختیار در فازی خروجی صورت به نتایج پایان در و می گیرد قرار
کند. ارائه را ابتدایی مقطع در آموزشی عملکرد کیفی ارزیابی برای فازی خبره سیستم یک ساختار می خواهد سیستم این کند. یاری توانایی هایشان بهبود و قوت و ضعف نقاط بهتر شناسایی در

icelet٢٠١٩− ٠٢٠٨٠١۵٢ مقاله: کد
١٣ : ۵٠− ١۴ : ١٠ زمان:
٣٠٢ سالن:

اجتماعی، مهارت های بر مدارس هوشمندسازی نقش
ابتدایی دانش آموزان تحصیلی عملکرد و خودتنظیمی

دانشمند٣ بدرالسادات علی نژاد٢، مهرانگیز هوتی١، مینا
٢استادیار، باهنر، شهید دانشگاه درسی برنامه ریزی ارشد کارشناسی ١دانش آموخته

درسی، برنامه ریزی ٣استادیار، کرمان، باهنر شهید دانشگاه دور، از آموزش برنامه ریزی
کرمان باهنر شهید دانشگاه

شد. انجام زاهدان شهر پسر و دختر ابتدایی دانش آموزان تحصیلی عملکرد و خودتنظیمی اجتماعی، مهارت های میزان بر مدارس هوشمندسازی نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش •
در که می باشد (١٢٨٠٠) زاهدان شهر ابتدایی دانش آموزان کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه است. شده انجام مقایسه ای تحقیق طرح با کاربردی پژوهشی هدف، بعد از پژوهش این
مهارت های پرسش نامه های از استفاده با داده ها و شدند مشخص نمونه افراد و مدارس ساده، تصادفی و هدفمند نمونه گیری از استفاده با بودند. تحصیل به مشغول ٩۵ -٩۶ تحصیلی سال
پرسش نامه پایایی و اجتماعی٨٨/٠ مهارت های پرسش نامه پایایی شد؛ جمع آوری گذشته، سال در دانش آموزان تحصیلی عملکرد میزان و (SRQ) براون و میلر خودتنظیمی ماتسون، اجتماعی
هوشمندسازی که داد نشان پژوهش این یافته های به توجه با نتایج شد. انجام ویلکاکسون میانه آزمون و تک نمونه ای t آزمون از استفاده با داده ها، تحلیل و تجزیه شد. تعیین ٧۴/٠ خودتنظیمی
ارزیابی، مولفه های و اجتماعی مهارت های متغیر از برتری طلبی مولفه بر هوشمندسازی البته دارد نقش دانش آموزان تحصیلی عملکرد و خودتنظیمی اجتماعی، مهارت های میزان بر مدارس
و آموزشی مشکالت از بسیاری می تواند مدارس در جدید فناوری کاربرد که گرفت نتیجه می توان پژوهش این یافته های از کلی به طور ندارد. نقشی خودتنظیمی متغیر از بررسی و راه اندازی

نماید. حل را غیرآموزشی
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پرورش و آموزش بنیادین تحول در الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
نشلٰی عیسی زاده رحٰمن دکتر نشست: روسای

icelet٢٠١٩− ٠٢۴٢٠١٨۴ مقاله: کد
١۴ : ١٠− ١۴ : ٣٠ زمان:
٣٠٢ آموزشسالن: ابزار با تجسمی تفکر و فضایی هندسه آموزش

الکترونیکی
عقیق٣ نگار انواری٢، یم مر رحیمی١، زهرا

طباطبایی، عالمه دانشگاه پرورش، و آموزش گروه درسی، برنامه ریزی ١دکتری
ریاضی، رشته ٣دانش آموز معلم، دبیرستان آموزشی، تحقیقات ارشد ٢کارشناسی

معلم دبیرستان
ابزارهای گیرد. قرار بررسی مورد عمل در دانش آموزان، به تجسمی تفکر و فضایی هندسه آموزش در الکترونیکی آموزش ابزارهای از استفاده تأثیرات که شد انجام هدف این با مطالعه این •
هوشمند کالس های امکانات و درسی کتاب های PDF فایل هندسی، مفاهیم کاربرد مضمون با ویدیوهایی D،٣ ،Builder Geogebra نرم افزارهای آموزشی، تجربه این در استفاده مورد
(شامل دانش آموز ٧٠ مطالعه، این در شد. ارائه دانش آموزان به ١ هندسه درس کالسی ساعت های در دانش آموزان، نیاز و آموزشی محتوای فراخور به فوق ابزارهای منظور بدین است. مدارس
بودند، تحصیل به مشغول تهران شهر پرورش و آموزش ٣ منطقۀ دولتی دبیرستان های از یکی در ١٣٩۶ -٩٧ و ١٣٩۵ -٩۶ تحصیلی سال های در که دهم پایە ریاضی رشتە نفره) ٣۵ کالس دو
کتاب محتوای غنی سازی با که است مناسبی روش و می کند کمک درسی مفاهیم بهتر یادگیری و درک به الکترونیکی ابزارهای از استفاده که است آن از حاکی تجربه این نتایج داشتند. شرکت
کرده فراهم را دانش آموزان تجسمی تفکر تقویت زمینه خصوص، این در بیشتر تعامل و تکرار می سازد. ممکن دانش آموزان برای هندسی سه بعدی مفاهیم از را دقیق تری تصویرسازی درسی،
محتوای بین تعاملی ارتباط کیفیت نهایت در مسیر این پیمودن می نهد. اختیار در درسی کتاب مؤلفان حتی و معلمان دانش آموزان، استفاده برای را مناسبی تکمیلی محتوای آن، بر عالوه و

می بخشد. بهبود را درسی کتاب مؤلف و معلم دانش آموز، آموزشی،

icelet٢٠١٩− ٠١٢٠٠٢٢٧ مقاله: کد
١۴ : ٣٠− ١۴ : ۵٠ زمان:
٣٠٢ باسالن: تعاملی آموزشی محیط های در فراگیران رفتارکاوی

داده کاوی یتم های الگور
نامجو٣ علیرضا کنجین٢، ترابی فاطمه حق شناس١، یم مر

دانشگاه اسالمی، آزاد ٢دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه هوشمندسازی مرکز تهران، ١دانشگاه
مدرس تربیت ٣دانشگاه امین،

دهه که است توسعه حال در نوین دانش ده از یکی عنوان به رویکرد این است. داده ها از انبوهی میان در ناشناخته و ارزشمند جدید، اطالعات یافتن برای جست وجو فرآیند داده کاوی، علم •
از بهره گیری با تعاملی آموزشی محیط های در فراگیران رفتارکاوی تحقیق، این از هدف است. داشته سریع گسترشی اخیر، سال های در و ساخت خواهد مواجه تکنولوژیک انقالب با را آینده
فراگیران، عملکرد بهبود منظور به راهکارهایی ارائه جهت می تواند داده کاوی، الگوریتم های کمک به مختلف عوامل میان معنادار روابط استخراج و اکتشاف است. داده کاوی الگوریتم های
این در بحث مورد داده مجموعه است. آمده به دست بازآزمایی طریق از آن اعتبار و محتوا تحلیل طریق از پرسش نامه روایی که است ساخته محقق پرسش نامه تحقیق ابزار شود. واقع موثر
Apriori الگوریتم از فراگیران، تعامالت به مربوط داده های جمع آوری از پس است. دانشگاهی اجتماعی شبکه یک در فعال دانشجویان از نفر ٢٠٠ تعامالت و فعالیت ها به مربوط تحقیق
است. تحصیلی دوره های از بهره وری به دستیابی با همراه آموزش تسهیل اصلی، هدف است. شده استفاده باهم آیی قواعد قالب در فراگیران رفتار تحلیل و تجزیه جهت داده کاوی، حوزه در
جهت در را آموزشی سیستم مدیران می تواند تحقیق این نتایج بنابراین می شود. حاصل داده ها مدیریت سیستم داده کاوی تکنیک های از بازخوردی اطالعات اساس بر تعاملی محتوای بهبود

رساند. یاری تعاملی فضای در آموزشی فرآیندهای کردن بهینه و تحصیلی صحیح برنامه ریزی
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ترابیان مهندس موسوی، علی سید مهندس جمشیدزاده، احسان دکتر خانپور،
icelet٢٠١٩− ٠٠٨٣٠٠۶٣ مقاله: کد
١٣ : ٣٠− ١٣ : ۵٠ زمان:
٣٠۵ فناوریسالن: بر مبتنی یادگیری مرکز الگوی سنجش و طراحی

ارتباطات و اطالعات
رضایی فائزه
مالیر دانشگاه

در که معنی این به است. شده تدوین سازنده گرایی رویکرد اساس بر و ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی یادگیری مرکز یک سنجش و طراحی اصول بررسی هدف با حاضر پژوهش •
به نرم افزارها و سخت افزارها جدیدترین از استفاده با (برخط) آنالین تدریس روش های و دیجیتال محتوای تولید ابررسانه ای، امکانات وب)، بر (مبتنی الکترونیکی آموزش از یادگیری محیط
یادگیری مراکز به کارگیری کنون تا ما کشور در می دهند نشان مرتبط پژوهش های بررسی است. شده انجام کتابخانه ای منابع جمع آوری با و توصیفی صورت به تحقیق روش شود. گرفته کار
پایه، تکرار هزینه و درصد ده از بیش کشور آموزشي محیط های در تحصیلی ریزش میزان دلیل همین به است. نشده گرفته کار به قانونی سیاست های قالب در الکترونیکی یادگیری بر مبتنی
کارکنان و مسئوالن بودن بیگانه می سازد. مطرح جامعه نیازهای با را رسمی و کالسیک آموزش های تجانس عدم کار، جویای فارغ التحصیالن خیل همچنین است. ریال میلیارد هزار بر افزون
نظام در ذی ربط مسئوالن به مراکز این معرفی نیز و یادگیری مرکز ایجاد ضرورت و می خورد چشم به ما کشور در که است مشکالتی دیگر از یادگیری مراکز مفهوم با آموزشی سازمان های

می کند. تبیین را ملی توسعه براي راهبردی فناوری به کارگیری و پرورش و آموزش

Code: icelet2019-02850236
Time: 13:50-14:10
Room: 305

A new augmented reality approch based
on textual information

Reza Rohani Sarvestani, Anahita Zamani, Shadi
Karimpour

Department of Computer Engineering, Shahrekord University,
Shahrekord, Iran

• the main idea of augmented reality (AR) is to provide real time combination of digital content with the information available
in real world. Textual information can be used to better integrate graphical objects and real environment in AR application. In
this paper, we present a novel text-based augmented reality system which automatically process textual information and create
available scenario for apply 3D graphical objects into real environment. For this purpose, the ARToolkit has been developed
with Optical Character Recognition (OCR) and Natural Language Processing (NLP) techniques and produce a new method
for Augmented Reality.
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افزایی مهارت و ینی کارآفر کار، و کسب در الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
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ترابیان مهندس موسوی، علی سید مهندس جمشیدزاده، احسان دکتر خانپور،
Code: icelet2019-02390191
Time: 14:10-14:30
Room: 305

Visually Enhanced E-learning
Environments Using Deep Cross-Medium

Matching
Mozhdeh Dokhani1, Babak Majidi1, Ali Movaghar2
1Department of Computer Engineering, Khatam University,
Tehran, Iran, 2Department of Computer Engineering, Sharif

University of Technology, Tehran, Iran

• In the past few years, e-learning solutions are gradually replacing the traditional learning environments. The short attention
span and lack of focus in many students is one of the factors which requires attention of e-learning course designers. Visually
enhanced and dynamic e-learning courses proved to be more effective in keeping the attention of the students. In this paper,
a framework for designing visually enhanced e-learning environments using deep cross-medium matching is proposed. The
proposed framework uses deep neural networks for matching the textual and visual information together in order to suggest
dynamic visual content for the textual e-learning materials. The proposed framework can improve the learning experience of
students by providing dynamic visually enhanced e-learning environment.

icelet٢٠١٩− ٠٠٧۶٠٠٢۶ مقاله: کد
١۴ : ٣٠− ١۴ : ۵٠ زمان:
٣٠۵ تجاربسالن: عالی: آموزش در (team-teaching) تیمی یس تدر

الکترونیکی یادگیری و یاددهی در مجازی تیم سازی و یسته ز
پورآتشی مهتاب زمانی، اصغر

عالی آموزش برنامه ریزی و پژوهش موسسه

آموزش حوزه در عامل این اهمیت می گردد. مربوط استاد تدریس روش و شیوه ها و تدریس حوزه به عوامل این از یکی که می باشد مختلفی عوامل از متاثر عالی آموزش در یادگیری و یاددهی •
روش عامل، این به مربوط روش های جمله از است. برخوردار بیشتری اهمیت از موجود فناوری های همچنین و دوره ها این ماهیت به توجه با الکترونیکی یادگیری و یاددهی و الکترونیکی
ویژگی های و مجازی تیم سازی مطالعه به ابتدا کیفی رویکردی با پژوهش این رو همین از می باشد. الکترونیکی یادگیری و یاددهی در مجازی تیم سازی و (team-teaching) تیمی تدریس
تدریس زیسته تجارب روش، این در موجود چالش های بیان با سپس و است پرداخته الکترونیکی یادگیری و یاددهی فرایند نمودن بهینه و درس کالس در مجازی تیم سازی در موفق استاد یک
الکترونیکی، آموزش دوره های خصوصا و ایران در عالی آموزش خاص شرایط به توجه با که دارد این از حکایت پژوهش نتایج است. نموده ارایه الکترونیکی آموزش کالس های از یکی در تیمی
بعد در همچنین گردد. منجر آموزشی کیفیت افت به می تواند که می باشد روبه رو و... دانشجو سردرگمی اساتید، هماهنگی عدم جمله از متعددی چالش های با تیمی تدریس روش اجرای

نمی باشد. مطلوبی سطح در اساتید شخصی توانمندی های آموزشی، و فنی زیرساخت های بودن فراهم وجود با تدریس، برای مجازی تیم های ایجاد و تیم سازی در استاد موفقیت
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پرورش و آموزش بنیادین تحول در الکترونیکی محتوای و یادگیری نقش تخصصی نشست
نشلٰی عیسی زاده رحٰمن دکتر نشست: روسای

icelet٢٠١٩− ٠١٢٠٠٢۴٩ مقاله: کد
١۶ : ٠٠− ١۶ : ٢٠ زمان:
٣٠٢ مشارکتسالن: توسعه بر فرهنگیان دانشگاه اجتماعی شبکه نقش

آنالین جوامع در
حق شناس یم مر رضایی، حسین

فرهنگیان دانشگاه هوشمندسازی مرکز تهران، دانشگاه

بیشتر امروزه است. گردیده افراد بین مجازی تعامالت افزایش در مهمی عامل دیجیتالی شکل به انسانی شبکه های تولید بشر، زندگی وجوه کلیه در ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش با •
اساس بر گروه هایی تشکیل نیز و تصویری و صوتی متنی، تولیدات اشتراک گذاری به آن ها، عالیق با آشنایی اعضا، سایر اطالعات به دستیابی امکان اجتماعی، شبکه های در عضویت با افراد
اجتماعی شبکه های این از استفاده تاثیر تا برآنیم پژوهش این در است. یاددهی و یادگیری شبکه ها، این اصلی کارکردهای از یکی می کنند. پیدا را سایت اعضای دیگر از برخی با مشترک عالیق
در (شمیم) معلمان یادگیری مجازی شبکه عنوان با فرهنگیان دانشگاه اجتماعی شبکه نقش تبیین تحقیق، این اصلي هدف لذا نماییم؛ بررسی را آموزشی مراکز و دانشگاهی محیط های در
جامعه است. مجازی گپ های در شرکت کنندگان مشارکت میزان افزایش و شبکه اعضای میان شبکه ای گفتگوهای و گپ و آنالین جوامع حوزه در شبکه این به کارگیری و فرهنگ سازی گسترش
محتوا تحلیل طریق از پرسش نامه روایی که است ساخته محقق پرسش نامه تحقیق ابزار است. شده انتخاب کشور سراسر در فرهنگیان دانشگاه هوشمندسازی کارشناسان تمامی از آماري،
برگزاری با فرهنگیان دانشگاه در اجتماعی شبکه بهکارگیری که داد نشان نتایج گردید. تحلیل و تجزیه SPSS نرم افزار از استفاده با داده ها است. آمده به دست بازآزمایی طریق از آن اعتبار و

است. بوده مؤثر اطالعات فناوری کارشناسان فنی و علمی سطح افزایش و مشارکت میزان ترغیب در مجازی گپ های

بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین
الکترونیکی یاددهی و یادگیری 36کنفرانس / ٣۶٣٠:١٣ تا ٠٠:١٨ ساعت پرورش، و آموزش



آموزشی کارگاه
برخط دوره طراحی

توسط
فاطمی امید سید دکتر
خانی نقی یسا پر خانم

٣٠۶ اتاق برگزاری: محل
Monday 20, 2017, 9:00 – 12:00

چکیده
شوند: می آشنا زیر شرح به الکترونیکی های دوره در تدریس نحوه با اساتید کارگاه این در

(instructional design) تدریس و طراحی نحوه .١
سیالبس و دوره اهداف تعیین .٢

تعاملی ویدیوی باکیفیت- ویدیوی تهیه .٣
الکترونیکی یادگیری سامانه از استفاده .۴

یادگیری برای ها فعالیت اجرای و طراحی نحوه .۵
دوره ارزیابی اجرای و طراحی نحوه .۶
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الکترونیکی یاددهی و یادگیری کنفرانس بین المللی دوره هفتمین و ملی دوره سیزدهمین اختتامیه مراسم

Closing Ceremony of the 7th International Conference on E-Learning and
E-Teaching

٣٠:١۴ تا ٣٠:١٢ ساعت پنج شنبه
Thursday Feb. 21, 2019, 15:00 – 16:15

طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه مکانیک،  مهندسی دانشکده آمفی تئاتر مکان:
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